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Uitnodiging voor bijzondere weidevogelexcursie  
naar de unieke Eempolders.  
 
 
Het is nu de tijd om weidevogels te bekijken. Veel Kieviten zijn al aan het broeden en ook 
de Grutto’s en Tureluurs zijn druk in de weer met het maken van hun nesten en het leggen 
van eieren. We bieden je de mogelijkheid om dit allemaal te beleven . We houden een 
mooie weidevogelexcursie naar het prachtige weidevogelgebied De Eempolders bij 
Eemnes. De excursie zal plaatsvinden op: 
 

Zaterdag 1 april  
Vertrek  8 uur vanaf Driestammenweg. 
Vervoer met eigen auto’s  
Terug rond 14 uur 
 
Het wordt een wandeling  over dijken en tussen schapen over onverharde wandelpaden en 
oude klinkers. Onderweg bekijken we de vele weidevogels in de polder. 
 

 
 
We gaan ook een kijkje nemen in de vogelkijkhut aan de oever van het Eemmeer. Hier zie 
je geen weidevogels, maar rietvogels zoals rietgorzen en blauwborsten. En verder veel 
watervogels, waaronder slobeenden, kuifeenden en smienten. 
 
Natuurmonumenten werkt aan de weilanden in De Eempolders, zodat de 
leefomstandigheden voor weidevogels verbeteren. Zo is de waterhuishouding verbeterd 
door enkele weilanden onder ondiep water te zetten en door de plaatsing van een 
waterwielpomp. Hier kunnen de vogels makkelijker voedsel vinden en ze vinden er ook een 
veilige overnachtingsplaats. De afwisseling van droge en natte gedeelten is gunstig voor 
weidevogels, waaronder kievieten, (IJslandse) grutto’s, tureluurs, scholeksters en zelfs de 
zeldzame kemphanen kunnen we er zien. De hele inrichting en het beheer van het gebied  
werken als het ware als een soort weidevogelmagneet.  
En rond deze tijd zullen we ook nog de laatste overwinterende ganzen aantreffen die zich 
voorbreiden op hun lange reis naar hun noordelijke broedgebieden.  
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Als je meegaat dan graag opgeven bij Ben van der Horst via de e-mail 
ben.van.der.horst@natuurgroepkockengen.nl .  
 
Wil je bij je aanmelding aangeven of je kunt rijden. We maken dan vooraf een indeling. 
 
De reiskosten bedragen € 4.50 per persoon. (afrekenen met de chauffeur) 
Er kunnen maximaal 20 deelnemers mee, dus geef je snel op. 
 
Als je een verrekijker hebt moet je die zeker meenemen. We hopen op goed weer. Doe wel 
stevige wandelschoenen of laarzen aan. En neem een boterham en drinken mee voor 
onderweg. 
 
De Natuurgroep Kockengen organiseert regelmatig excursies.  
Kijk voor de data op : www.natuurgroepkockengen.nl  of neem voor meer informatie 
contact op met ben.van.der.horst@natuurgroepkockengen.nl . 
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