
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe

De excursie naar het Fochtelöerveen start bij het bezoekerscentrum bij Fochteloo. De heer Wieb van der
Heide, vrijwillig excursieleider in dit gebied van Natuurmonumenten, geeft hier uitleg over het gebied en haar

bewoners. Ondanks de regen wordt er een fraaie wandeling door het gebied gemaakt.





Na de rondwandeling met excursieleider Wieb, wordt op eigen gelegenheid de uitkijktoren nabij Veenhuizen
bezocht, welke een prachtig uitzicht over het gebied geeft. Erg bijzonder zijn de vele Roodpootvalken die in
het gebied aanwezig zijn. Er worden zo’n 30 ex. waargenomen, waarvan enkele vogels fraai te digiscopen zijn

(zie onder).







Na het Fochtelöerveen wordt er nog een bezoek gebracht aan het gebied Diependal, nabij het plaatsje Oranje.
Hier is het genieten van onder andere 2 baltsende Roodhalsfuten (onder). De excursie wordt afgesloten met

een totaallijst van 73 vogelsoorten. Foto’s: Dimitri Mulder en Theo den Hertog (uitkijktoren) ©.



Deelnemers excursie (9); Theo den Hertog, Dimitri Mulder, Willy van Dijk, Willem Jan van den Hoek, Ronald &
Petra van Katwijk, Fiet van Beek, Henk Schuur en Erik Hoff.
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