
Excursie naar vogelparadijs de Uiterwaarden van de Lek bij 
Everdingen 

Datum: zaterdag 26 november 

We gaan naar een nieuw excursiegebied. In de periode 2000-2007 zijn de uiterwaarden bij Everdingen heringericht 
in het kader van ‘Ruimte voor de Rivier’ met natuurontwikkeling. De oude weidegronden maakten plaats voor een 
nieuw natuurgebied met veel water, rietkragen afgewisseld met waterpartijen, slikplaten en hagen. Het gebied kent 
inmiddels een grote vogelrijkdom, ook in de winter. We gaan er een rondje lopen en laten ons verrassen! Eenden, 
zwanen, ganzen, steltlopers, en wie weet wat nog meer….Recent is daar nog de zeer zeldzame Daurische Klauwier 
gezien. U weet wel die vogel die wij een paar jaar geleden tijdens een natuurommetje in Waverhoek hebben gespot 
en tot grote opschudding onder vogelaars heeft gezorgd.  

We vertrekken om 8 uur uit Kockengen vanaf de Driestammenweg.  

Startpunt van de excursie: Goilberdingerdijk 40 Culemborg (GE). Parkeerplaats tegenover restaurant De 

Veldkeuken bij fort Werk aan het Spoel aan de Goilberdingerdijk bij Culemborg. GPS 51.95903, 5.19115 (zie 

kaartje) 

Duur van wandeling: 3 uur 

 

We verwachten rond 13.00 uur weer terug te zijn in Kockengen. 

 

Als je meegaat dan graag opgeven bij Gerard van Zuijlen via e-mail gerard.van.zuylen@natuurgroepkockengen.nl . 

Bellen mag ook naar zijn nr: 0346-576147. Geef ook aan of je een auto beschikbaar hebt.  

Bijzonderheden: Doe goede wandelschoenen of laarzen aan. En neem indien mogelijk, een verrekijker mee. Heb je 

er geen, dan kan je één van de 5 kijkers van de vereniging lenen. De excursieleiders nemen een telescoop mee, 

zodat we de vogels ook van zeer dichtbij kunt bewonderen. We hopen op goed weer.  

 

Kosten: De reiskosten bedragen € 2,00 per persoon. (afrekenen met de chauffeur) 

De Natuurgroep Kockengen organiseert  regelmatig van dit soort excursies. 

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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