
 

 

 

 
Zomeravond excursie door het natuurgebied de Groene Jonker 
 

De Natuurgroep Kockengen organiseert op vrijdag 22 juni 2018 haar jaarlijkse 
zomeravondwandeling. Deze keer gaan we naar het natuurgebied de Groene Jonker. 
Tijdens deze excursie is er aandacht voor zowel planten als vogels in het gebied.  
 
In 2007 werd tussen Zevenhoven en Noorden 107 hectare landbouwgrond omgetoverd tot 
het magnifieke natuurgebied de Groene Jonker. Natuurmonumenten heeft er een waterrijk 
natuurgebied van gemaakt met een grote plas, rietkragen en natte graslanden.  
Zo rond de zonnewende is de natuur hier misschien wel op zijn mooist. De planten staan in 
bloei en er zijn veel weide- en moerasvogels.  
 
De Groene Jonker verbindt de Nieuwkoopse Plassen met de Vinkeveense Plassen. Planten en 
dieren krijgen hierdoor meer ruimte om te overleven. Het is daarmee een waardevolle 
schakel in de Ecologische Hoofdstructuur. 
 
We hopen enkele mooie moerasplanten en orchideeën te vinden. Daarnaast hebben we 
goede kans op één van de parels van de Groene Jonker de geoorde fuut. En wat we verder 
tegenkomen? Misschien zijn de zwarte ibissen wel weer aanwezig, of een waterral? Een 
blauwborst zou ook  zomaar voor de kijker kunnen verschijnen. De natuur is onvoorspelbaar, 

maar dat het een leuke en gezellige wandeling/excursie zal worden, daar rekenen we op 😊 
 
Datum : vrijdagavond 22 juni 2018 
 
Vertrek:  Om 19:00 uur vertrekken eventuele auto’s  vanaf het Driestammenplein in 

Kockengen. We proberen zo veel mogelijk te carpoolen. 
De fietsers vertrekken uiteraard wat eerder zodat we allemaal rond 19:15 uur 
bij parkeerterrein de Roerdomp (aan de Hogedijk) zijn  

 
Terug:  rond 22 uur 
 

Afhankelijk van het weer: Denk aan warme, winddichte kleding, wat te eten en drinken. 
Het wordt, ook in zomer, in de avonden soms toch snel wat kouder 

Een deel van de route zal nat/ drassig kunnen zijn. Laarzen zijn aan te bevelen. 
 
Financiën: Benzinekosten: € 1,50 per persoon (afrekenen met chauffeur). 
 
 
Opgave:  
Aanmelden voor deze excursie kan via de e-mail: 
ben.van.der.horst@natuurgroepkockengen.nl 
Het maximum aantal deelnemers is 20 
 
 
Geef bij je aanmelding door of je wilt meerijden of zelf wilt rijden en hoeveel personen er 
dan met je mee kunnen meerijden. 
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