Vogels kijken bij het Bert Bospad
We gaan op zaterdag 15 september vogels kijken bij het Bert Bospad en lopen door de
Westbroekse Zodden.
Weids uitzicht over Zodden
We beginnen onze tocht over een mooi paadje dat even verderop een moerasbos in slingert.
Na een kilometer opent het bos zich opeens, en krijg je weidse uitzichten over de
Westbroekse Zodden: een open gebied met laagveenmoeras. Drassige weiden, trilveen en
open water wisselen elkaar af en vormen een schitterend landschap. Een weids en open
landschap met aan de horizon de kerktorentjes van Tienhoven, Maarsseveen en NieuwLoosdrecht.
Rond half september komt de vogeltrek op gang en hopen we een aantal bijzondere
vogelsoorten te zien. We hebben kans op purperreigers, tapuit, watersnip, paapje, roerdomp
en heel misschien de visarend

Purperreiger

Roerdomp

Watersnip

Weetjes
Over trilveen: Dit is een drijvende mat van plantenresten, waarop nieuwe planten kunnen
groeien. Dit alles dankzij het zuivere water dat hier naar boven borrelt. Op het trilveen
bloeien bijzondere planten. Vast leuk om af en toe even bij stil te staan.
Het Bert Bospad dankt zijn naam aan Bert Bos die hier boswachter was. Bert wilde zoveel
mogelijk mensen laten genieten van de natuur. Hij deed dit met aanstekelijk enthousiasme,
waardoor hij een echte ambassadeur werd van Staatsbosbeheer. Het pad loopt dwars door
‘zijn’ gebied, waar hij zijn ziel en zaligheid inzette voor de natuur.
Praktisch
Wanneer
Waar
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Zaterdag 15 september
We verzamelen op het Driestammenplein om 8.30 uur en gaan vandaaruit
naar de parkeerplaats t.o. Kerkdijk 85, Westbroek, bij de ingang van het Bert
Bospad.

Als je een verrekijker hebt moet je die zeker meenemen. Wij hebben er vijf om uit te lenen.
En neem ook je vogelboekje mee als je die hebt. We hopen op goed weer, maar doe wel
laarzen aan, want het kan nogal zompig zijn. Neem voor onderweg ook wat te eten en te
drinken mee.
We verwachten dat het Natuur-ommetje rond 12.00 uur is afgelopen.
Als je meegaat dan graag doorgeven aan Ben van der Horst via e-mail.
ben.van.der.horst@natuurgroepkockengen.nl
Bij zeer slecht weer kan het gebeuren dat de excursie moet worden afgeblazen. Als dat zo is,
dan krijg je daar vrijdagavond 14 september bericht van.
Bij buitenactiviteiten (ook die van de Natuurgroep) is er altijd risico op tekenbeten. Wij
adviseren om na de activiteit altijd even te controleren of er geen teken zijn meegereisd:
www.stopdeteek.nl
De Natuurgroep Kockengen organiseert dit jaar regelmatig van dit soort excursies (natuurommetjes). 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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