
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe

De excursie naar de Waaloevers nabij Tiel is aangekondigd als een struinwandeling door de uiterwaarden. In
het gebied Kil van Hurwenen is hier dan ook alle gelegenheid toe. De wandeling voert door kruidenrijke

graslanden (boven) en geeft enkele fraaie uitzichten op de langsstromende Waal (onder).
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In de uiterwaarden grazen veel koeien die fungeren als natuurlijke beheerders van het gebied. Tijdens warme
dagen vinden zij schaduw in bosjes met opgeschoten meidoorns, waar een kale en beschaduwde plaats voor het

vee ontstaat (boven). Langs de oever van de Waal wordt volop genoten van het prachtige weer en wordt de
lunch genuttigd (onder).



In het gebied staan soms indrukwekkende bomen, zoals Zwart els (boven), die bewondering genieten. In het
gebied de Passewaaij grazen eveneens runderen, waaronder het ras Rode geuzen (onder). Ook dit gebied wordt

gekenmerkt door een afwisseling van ruigten, struweel en bosjes. Los van de vogelsoorten die tijdens de
excursie zijn waargenomen heeft deze omgeving een fraaie indruk achtergelaten op de deelnemers (foto’s: Roel

Pannekoek ©).




















