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Vogelcursus 2019 Frank van Groen 

Vogelcursus naar het het Diemerpark 

In het voorjaar van 2019 organiseert de Vogelwerkgroep Amsterdam opnieuw een 
cursus Vogels kijken, voor de twaalfde keer op rij. Elk jaar weer blijkt de cursus 
zich te kunnen verheugen in een behoorlijke populariteit. Wacht dus niet te lang 

met je op te geven, want met 35-40 deelnemers is de cursus echt vol. Nieuwe leden 
worden van harte uitgenodigd mee te doen aan deze (instap)cursus. Natuurlijk zijn 
ook mensen die al langer lid zijn en hun kennis willen bijspijkeren of uitbreiden 
welkom als cursist. 
Afgelopen voorjaar lag de nadruk van de vogelcursus op zangvogels. In 2019 wordt 
weer de herkenning van roofvogels, eenden, meeuwen en steltlopers behandeld. 
Deze cursus is dus ook interessant voor de deelnemers aan de vogelcursus van 2018. 
Andere soorten die worden waargenomen tijdens de excursies worden uiteraard 
"meegenomen''. 
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten: twee theorielessen ('s avonds van 20 tot ca. 
22 uur) en vier praktijklessen ('s ochtends). Bij een volle groep splitsen we tijdens de 
excursies in drie kleinere groepen, elk begeleid door een ervaren vogelwerkgroeplid. 
De locatie waar de theorieavonden plaatsvinden is Eerste Helmersstraat 106 M. 
De theorie- en praktijklessen zijn gepland op de volgende data in 2019: 
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datum Onderwerp verzamelen 

Theorie 1 roofvogels & eenden 20:00u 1' Helmersstr.106M 

Praktijk 1 zaterdagochtend 2-3 fietsexcursie Waterland (eenden) 08:00u Molen De Gooijer 

Praktijk 2 auto-excursie Flevopolder (roofvogels) 08:00u IJsbaanpad 

Theorie2 woensdagavond 13-3 meeuwen & steltlopers 20:00u 1' Helmersstr.106M 

Praktijk 3 auto-/wandelexcursie IJmuiden (meeuwen) 07:00u IJsbaanpad 

Praktijk4 zaterdagochtend 20-4 fietsexcursie Geijsel & Waverlioek (steltlopers) 07:00u t.o. ingang Zorgvlied 

Aanmelden 
Voor deze cursus kun je je aanmelden bij Frank van Groen, fm.vangroen@ 
kpnmail.nl, en door overmaking van het cursusbedrag (€30 voor leden, €40 
voor niet-leden) op rekeningnummer NL60 INGB 0005 0604 00, ten name van 
Vogelwerkgroep Amsterdam te Amsterdam, onder vermelding van Vogelcursus 
2019 en de naam van de cursist. 

Mannetje Kneu, excursie naar het Amsterdamse Bos, 22 april 2018 
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