
 

1 

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 
Natuurgroep Kockengen 
 
Hierbij word je uitgenodigd voor de algemene leden vergadering van de Natuurgroep Kockengen op 
vrijdag 27 maart 2020. 
Voorafgaand aan de ALV is er een interessante lezing door Erik Kleyheeg van Sovon over de wilde 
eend. Volgend op deze lezing is er zaterdag 28 maart een excursie bij Waverhoek. (Zie info hieronder) 
Locatie lezing: basisschool ’t Kockenest, Driestammenweg te Kockengen. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur, het programma start om 20.00 uur. 
 
Programma 
 
Welkom 
Lezing:   De wilde eend (en het jaar van de wilde eend) door Erik Kleyheeg van Sovon 
Pauze 
ALV                       
Agenda: 1. Secretarieel jaarverslag 2019 
  2. Financiëel jaarverslag 2019 
  3. Plannen voor 2020 
  5. Rondvraag 
  6. Sluiting 
Borrel 
 

Lezing “de wilde eend” 
 
We hebben deze avond Erik Kleyheeg uitgenodigd om een lezing te geven. Erik Kleyheeg is een 
(senior) onderzoeker van Sovon en hij heeft veel onderzoek gedaan naar eenden. De wilde eend gaat 
achteruit in aantal en het is niet goed duidelijk waarom dat zo is.  
 
Vogelbescherming en Sovon hebben 2020 uitgeroepen tot jaar van de wilde eend. In de hoop met 
extra aandacht ook meer inzicht te krijgen in de redenen van de achteruitgang. Erik Kleyheeg vertelt 
ons over de kennis die er nu is en wat hij hoopt te bewerkstelligen in dit jaar van de wilde eend.  
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Eenden excursie Waverhoek 
 
Op zaterdag 28 maart gaan we het veld in, naar Waverhoek. Daar is enkele jaren geleden een 
natuurgebied aangelegd waar vaak grote aantallen watervogels te zien zijn. We hebben dit keer 
specifiek aandacht voor eenden. Niet alleen de wilde eenden, maar ook alle andere soorten eenden. 
Het zijn er vele – en ze zien er meestal spectaculair uit. En weet u nog?  … enige jaren geleden gingen 
we naar dezelfde locatie en zagen daar de daurische klauwier. Het was de eerste waarneming van 
deze soort in de provincie Utrecht. De natuur verrast altijd. 
 
Datum : zaterdag 28 maart 2020 
 
Vertrek :  om 9.30u vanaf het Driestammenplein in Kockengen 
   we proberen zoveel mogelijk te carpoolen 
 
Terug:   tussen 12.00u – 13:00u. 
 
Benzine kosten: €  1,--  persoon (afrekenen met chauffeur) 
 
Denk aan warme, winddichte kleding, muts, handschoenen, wat te eten en drinken. 
Heb je een verrekijker neem die dan mee. 
Doe bij thuiskomst een controle op eventueel aanwezige teken. De eerste teken zijn al gesignaleerd 
dit jaar https://www.tekenradar.nl/ 
 
Opgave:  
Aanmelden voor deze excursie kan via de e-mail, maximum 12 deelnemers : 
ben.van.der.horst@natuurgroepkockengen.nl  
 
Geef bij je aanmelding door of je wilt meerijden of zelf wilt rijden en hoeveel personen er dan met je 
mee kunnen meerijden. 
 
Als er  slecht weer wordt verwacht (regendag, harde wind, sneeuwval, gladde wegen), dan gaat deze 
excursie niet door. Degene die zich hebben aangemeld ontvangen daar vrijdagavond voor 20.00u een 
e-mail bericht over. 
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