
 

 

 

 

 

Beste Junior Vogelaars, 

 

Dit is al weer de laatste nieuwsbrief van de vogelcursus. Het is snel gegaan, de 6 excursies van begin 
april tot begin juni. We hebben veel vogels gezien en jullie hebben veel gedaan: met de 6 excursies 

mee geweest (waar je soms heel vroeg voor uit je bed moest), het logboek bijhouden en de 50 
soortenlijst met de stickers invullen, een werkstuk gemaakt en de herkenningstest gemaakt op de 

laatste dag.  

Jullie weten nu veel van de vogels in onze omgeving en het diploma Junior Vogelaar is dan ook 
helemaal verdiend. 

 
Voor onze laatste excursie, op zaterdag 4 juni, zijn we naar een gebied geweest wat verder weg van 

Kockengen; De Blauwe Kamer bij Rhenen. 

We zijn met een flinke groep van 22 mensen vertrokken we vanuit Kockengen, leuk dat er ook 4 
ouders bij waren. 

Onderweg en bij aankomst was het nog wat nevelig, maar voor de vogels was dit geen probleem. 
Gelijk bij de parkeerplaats van het bezoekerscentrum hoorden we al verschillende vogels zingen en de 

meeste konden we snel herkennen, zoals de Vink, Zanglijster en de Zwartkop. 
 

 
 
De Blauwe Kamer is een natuurontwikkelingsgebied van Het Utrechts landschap. In dit gebied heeft 

men de zomerdijk weg gegraven en krijgt de natuur alle ruimte om haar gang te gaan. De rivier de 

Nederrijn kan vrij het natuurgebied in- en uitstromen, het gebied is dan ook rijk aan allerlei plasjes en 
moeras gebiedjes, maar er zijn ook hoger gelegen, droge stukken.  

Uitgezette Konik-paarden en Galloway-runderen zorgen door hun begrazing er voor dat het gebied 
open blijft en niet dicht groeit met ruigte en bomen en struiken. 

Het is zo een heel gevarieerd gebied geworden waar voor veel verschillende vogels voedsel kunnen 
vinden en een geschikte plek om te broeden. 

 

Het eerste deel van onze excursie ging door een stuk bos. Hier hoorden we een aantal bekende 
soorten zoals de Merel, Winterkoning, Tjiftjaf en Koolmees.  
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Daarna kwamen we in een meer open landschap bij een uitzichtpunt. Het was nog wat nevelig maar 

op de plas zagen we Meerkoeten, Fuut en Kuifeend. 

De wandelroute ging via een brug over de plas naar de vogelkijkhut. Maar de route werd geblokkeerd 
door een grote groep paarden. Daar zijn we rustig om heen gelopen.  

 

  
 

Verder op bleek het pad bezet door een groep Galloway-runderen. De stieren in deze groep stonden 

luid te brullen, ook hier zijn we er maar even ruim om heen gelopen en zo bereikten we veilig de 
vogelkijkhut. 

Vanuit de vogelkijkhut hadden we prachtig uitzicht op een broedkolonie van Lepelaars en 
Aalscholvers. Met onze telescopen konden we de nesten goed bekijken. En in de plas rond de kolonie 

zagen we allerlei andere watervogels zoals de Grauwe gans, Blauwe reiger en Wilde eend. 

 

  
 

Toen we de vogelkijkhut wilden verlaten werd het nog even spannend.  

De groep Galloways stond nieuwsgierig onder aan de trap op ons te wachten. Maar door rustig te 
blijven en er ruim om heen te lopen konden we de route door het gebied even verder weer oppakken. 

En de zon brak door, we kregen zo meer zicht op het omliggende landschap met de Grebbeberg (52 
meter hoog) 

 

   
 



In de uiterwaarden staan veel meidoornstruiken, deze worden vanwege hun doorns niet gegeten door 

de paarden en koeien. In deze struiken zaten allerlei vogels te zingen zoals de Winterkoning, 

Tuinfluiter en de Grasmus.  
Langs de rivier de Nederrijn zagen we nog een groepje Bergeenden vliegen, en in de struiken 

ontdekten we de prachtige gekleurde Kneu en Putter.  
Via een bloemrijk grasland kwamen we bij de Pontweg en liepen we weer terug naar de 

parkeerplaats. 

Het was een mooie en avontuurlijke vogeltocht. 
  

 
 

Terug in het clubhuis was er limonade en taart, speciaal voor deze laatste cursusdag. En hebben we 

het logboek lijst doorgenomen. 
In de Blauwe Kamer hebben we in totaal 35 soorten vogels waargenomen. 

 

Aalscholver 

Bergeend 

Blauwe reiger 

Boerenzwaluw 

Bosrietzanger 

Buizerd 

Ekster 

Fazant 

Fuut 

Grasmus 

Grauwe gans 

Houtduif 

Huismus 

Kauw 

Kievit 

Kneu 

Knobbelzwaan 

Koekoek 

Koolmees 

Lepelaar 

Meerkoet 

Merel 

Ooievaar 

Pimpelmees 

Putter 

Scholekster 

Spreeuw 

Tjiftjaf 

Turkse tortel 

Vink 

Wilde eend 

Winterkoning 

Zanglijster 

Zwarte kraai 

Zwartkop 

 
Op deze lijst staan 5 vogels die we nog niet eerder gezien hebben. In totaal hebben we nu tijdens de 

hele cursus 73 vogelsoorten waargenomen. Een mooi resultaat ! 
Van de 50 soorten lijst hebben we alle soorten waargenomen op een na, de Grote Zilverreiger. 

 

Na het invullen van het logboek hebben jullie als laatste nog een kleine vogelherkennings-test 
gemaakt. Van 5 vogels lieten we een geluid horen en van 5 vogels kregen jullie een foto te zijn.  



De geluiden waren best nog wel moeilijk, de foto’s werden bijna door iedereen wel herkend. 

Berit van Vliet had de hoogste score, 9 van de 10 goed, uitstekend gedaan!  

 
Als afsluiting van de cursus hebben jullie allemaal het diploma Junior Vogelaar gekregen. Iedereen is 

trouw op de excursies geweest, heeft een werkstuk gemaakt en enthousiast meegedaan. Jullie weten 
nu veel over vogels en kunnen een flink aantal vogels uit onze omgeving herkennen.  

En dat was het doel van de cursus, het herkennen van de vogels, in dat opzicht zijn wij dan ook 

geslaagd. 
 

 
 

Zaterdag 2 juli terugkom-dag 

Op zaterdag 2 juli organiseren we voor de deelnemers van deze vogelcursus een terugkom-dag, een 
soort reünie. 

We gaan dan op excursie naar de Groene Jonker bij Noorden, een natuurontwikkelingsgebied met 
veel water- en moerasvogels, en we verwachten dan ook al de eerste steltlopers te zien die op 

doortrek zijn. 

Na afloop gaan we in het clubhuis nog even wat drinken en snoepen, de excursie nabespreken en 
krijgen jullie het cursusboek. 

In dit boek zitten alle nieuwsbrieven, de totaallijst met de waargenomen soorten, de resultaten van 
jullie tuinvogeltelling en natuurlijk jullie werkstukken.  

Op zaterdag 2 juli verzamelen we weer om 8.00u bij het clubhuis aan de Wagendijk, deze ochtend zal 

tot ca. 11.30u duren. 
 

Graag tot zaterdag 2 juli, 
 

Met vriendelijke groet, 
 

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


