Cursus Vogels kijken

Een kantoortoren voor vogels

Frank van Groen

Gerard Schuitemaker
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omend voorjaar organiseert de Vogelwerkgroep Amsterdam opnieuw een (instap)cursus Vogels
kijken. Nieuwe leden worden van harte uitgenodigd hieraan mee te doen. Ook mensen die al
langer lid zijn en hun kennis willen bijspijkeren of uitbreiden zijn welkom als cursist.

In het voorjaar van 2008 lag de nadruk van de vogelcursus op zangvogels. In 2009 zal de herkenning van roofvogels, eenden, meeuwen en steltlopers worden behandeld (andere soorten die
worden waargenomen tijdens de excursies worden uiteraard "meegenomen"). Deze cursus is dus
ook interessant voor mensen die afgelopen voorjaar deelnamen aan de vogelcursus.
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten; twee theorielessen ('s avonds van 20 tot ca. 22 uur) en
vier praktijklessen (overdag) en wordt gegeven door ervaren vogelwerkgroepleden.
De locatie van de avonden is Sporthal Wethouder Verheij (Polderweg 300).
De theorie- en praktijklessen zijn gepland op de volgende dato:
Theorie 1

dinsdagavond

10 februari 2009

Roofvogels en eenden

Praktijk 1

zondag

15 februari 2009

Flevopolder (roofvogels), auto-excursie

Praktijk 2

zondag

1 maart2009

Waterland (eenden), fietsexcursie

Theorie 2

woensdagavond

25 maart2009

Meeuwen en steltlopers

Praktijk 3

zondag

29 maart2009

IJmuiden (meeuwen), auto-excursie

Praktijk 4

zondagochtend

26 april 2009

Landje van Geijsel, Waverlioek (steltlopers), fietsexcursie

Je kunt je aanmelden voor de cursus bij
Frank van Groen, groen583@zonnet.nl.
De kosten voor de cursus bedragen
€20,00 voor leden en €25,00 voor nietleden, over te maken op gironummer
5060400 ten name van Vogelwerkgroep
Amsterdam te Amsterdam onder vermelding van "cursus 2009''.
Tijdens de cursus ook
aandacht voor roofvogels
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Is je aan de Zuidas denkt
dan worden fantasieën opgeroepen van
glanzende gebouwen die lijken
op een versterker, cassettedeck,
centrifuge of computerbehuizing. Spiegelende ramen, strak
beton, dreigend staal en ruwe
baksteen.
Het Virtueel Museum Zuidas
(VMZ) zoekt naar wegen om
goede kunstwerken te laten
ontstaan in de publieke ruimte
van de Zuidas. Zeven kunstenaars werden uitgenodigd een
projectplan in te dienen voor
realisering van een kunstobject
in dit gebied.
In de herfst van 2007 kwam
Patty Groot Bluemink bij de
Gierzwaluwwerkgroep om
informatie in te winnen. Kan er
nestgelegenheid gerealiseerd
worden in dit gebied voor vogels? Patty zou deze informatie
gebruiken om haar project te
motiveren.
Ik citeer Patty in haar projectvoorstel:
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"Gierzwaluwen zullen blij zijn met een eigen kantoortoren om hun werk te kunnen doen: nesten
bouwen, eitjes leggen, eten zoeken en jongen voeren.
Op de Zuidas is een diepe kloof ontstaan tussen mens en natuur. Een gebied, dat ooit vol dierenen plantenleven zat, wordt nu volgebouwd. Wat telt is werkgelegenheid en economische groei."
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