
 

 

 

 

Beste deelnemers, 

De vogelcursus is zaterdag 2 april goed van start gegaan.  

Met 12 enthousiaste deelnemers, mooi weer en veel vogel activiteit.  

Tijdens de excursie over de Wagendijk en door het Polderreservaat hebben we veel vogels gezien en 
gehoord. In totaal 27 soorten. 

Zo zagen we grauwe ganzen en een meerkoet op hun nest zitten en hoorden we de tjiftjaf, fitis en 
rietzanger, vogels die net weer terug zijn uit hun winterverblijf in het zuiden. En bijzonder was de 

waarneming van de ijsvogel, ‘mijn lievelingsvogel’ volgens een van de deelnemers. 

 
Hieronder de lijst met de waargenomen soorten. Dan kun je nog even kijken of je eigen logboek 

compleet is. En je kunt ze nog weer eens opzoeken op je vogelkaart. 
 

Waargenomen soorten op 2 april 2016: 

 
Blauwe reiger Ooievaar 

Ekster Rietzanger 

Fuut Roodborst 

Grauwe gans Scholekster 

Groenling Soepeend 

Grote bonte specht Spreeuw 

Heggenmus Tjiftjaf 

Holenduif Turkse tortel 

Houtduif Vink 

Ijsvogel Waterhoen 

Kauw Wilde eend 

Koolmees Winterkoning 

Meerkoet Zwarte kraai 

Merel  

 
Huiswerkopdracht 

Aan het eind van de eerste cursusdag hebben jullie een vogelsoort uit gekozen waar je een werkstuk 
over gaat maken. 

Hoe je dit werkstuk gaat maken mag je zelf bepalen. Met plaatjes, tekeningen, foto’s, op de computer 

of gewoon geschreven, alles mag. Je kunt iets vertellen over de manier van leven van je vogel, je 
eigen waarnemingen, een stukje uit de krant of tijdschrift, enz. Een voorwaarde is wel dat het op A4 

formaat papier is gemaakt, minimaal 1 bladzijde, maximaal 2. 
Je werkstuk lever je in bij ons op de cursusdag van 28 mei (of eerder). Alle werkstukken worden 

gekopieerd en in een boek samengebracht. Alle deelnemers krijgen dit boek aan het eind van de 

cursus. 
Veel plezier en succes met het maken van je werkstuk. 

 
De eerste boerenzwaluw 

Kijk de komende dagen uit naar de eerste boerenzwaluw. Noteer datum, plek en aantal. 

Op de volgende cursusdag, 16 april, zullen we hier op terug komen. 
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Vogel App 

De vogel app die we tijdens de excursie gebruiken, Vogels van Europa, kun je vinden bij de Natuur 

Apps van Naturalis. 

http://www.naturalis.nl/nl/kennis/natuurapps/ 
 

Foto’s van 2 april 

  
 

   
 

   
 

Kijk voor meer foto’s op de website en facebook pagina van de Natuurgroep Kockengen. 

 
De volgende cursusdag is zaterdag 16 april, we beginnen dan om 8.00u. 

Het thema is dan Vogels rond huis en tuin. 
 

Graag tot de volgende keer, 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Gerard, Theo, Else, Jan en Ben. 
Cursusteam Vogelcursus Jeugd 
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