Nationale Vogelweek 2022 informatie voor excursieleiders
Naar welke activiteiten is er vraag?
•

Wat goed werkt: de Nationale Vogelweek is vooral bedoeld om beginnende vogelliefhebbers
kennis te laten maken met vogels. Kies daarom laagdrempelige activiteiten: wandel- en
vaarexcursies zijn vaak het snelst volgeboekt. Laagdrempelig betekent: je hebt geen
voorkennis nodig om mee te doen met je excursie. Je besteedt aandacht aan alle vogels die
je ziet én hoort. Ga er bij beginnende vogelliefhebbers vanuit dat alles nieuw is. Neem de
tijd, laat mensen genieten van een vogel en loop niet te snel door. Fietsexcursies zijn
beduidend minder populair en raden we je af. Excursies in je eigen straat waarbij alle buren
uitgenodigd zijn, of met je collega’s een vogelommetje in de lunchpauze doen waren
voorgaande jaren populair!

•

Excursies in steden en met name stadsparken waren voorgaande jaren populair, net als
workshops over onderwerpen zoals vogels tekenen of vogelfotografie. Natuurgebieden vlak
bij een grote stad zijn ook zeer geschikt voor beginnersexcursies. Denk aan Waterland
(Amsterdam), Oostvaardersplassen (Almere), Ooijpolder (Nijmegen), Meinerswijk (Arnhem),
Meijendel (Den Haag), het Bossche Broek (Den Bosch), et cetera.

•

Avondexcursies op doordeweekse dagen scoren misschien wel het best, vertrek rond 19.00
of 19.30 uur.

•

Organiseer een nachtexcursie; volwassenen en kinderen vinden uilen, nachtegalen,
roerdompen, nachtzwaluwen en andere nachtdieren erg interessant. In mei zijn de avonden
al lekker lang en 19.30 of 20.00 uur op een doordeweekse dag is een aantrekkelijk tijdstip
voor werkenden.

•

Activiteiten voor gevorderde vogelaars doen het vaak goed als ze wat extra’s te bieden
hebben. Bijvoorbeeld: op zoek naar ‘moeilijke soorten’ en/of met de nadruk op herkenning
(zoals determinatie van grote meeuwen, of gelijkende zangvogels). Of geef een bijzondere
draai aan je activiteit, door een competitie-element of een thema toe te voegen in de vorm
van bijvoorbeeld een ‘big day’ te houden of alle Nederlandse spechten op één dag te zien te
krijgen. Een combinatie van dit alles is wellicht ook leuk. Door een vierdaagse te organiseren
met iedere dag een ander thema of gebied.

Hoe promoot ik mijn activiteit?
•

Schrijf een wervende tekst waardoor mensen enthousiast worden. Denk daarbij aan deze
punten:
•
Vertel waarom het gebied of de vogel(s) die je gaat zoeken bijzonder is en de
soorten landschap(en) waar je doorheen komt.
•
Noem een aantal te verwachten vogelsoorten, andere diersoorten en planten
kun je natuurlijk ook benoemen.
•
Over de afstand je je ongeveer aflegt, soort paden en zwaarte van de excursie
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•
•

Vertel iets over de gids of organisatie.
Geef aan of er na afloop gelegenheid is om gezamenlijk op eigen kosten een
kopje koffie te drinken (vogels kijken is ook gezellig!). Of nog even
nabespreken van de soorten. Probeer je te verplaatsen in een beginnende
vogelaar!

•

Kies aansprekende vogelsoorten en noem die in de excursieomschrijving. Denk aan vogels
zoals spechten, putter, ijsvogel, lepelaar, blauwborst, maar ook aan wat minder gewone
vogels zoals roerdomp, nachtzwaluwen, wielewalen, raven of roofvogels.

•

Organiseer een specifieke kinderactiviteit met bijvoorbeeld spelelementen of over vogels in
je tuin.

•

Zorg voor een telescoop of een paar leenkijkers tijdens je activiteit en geef dit ook in de
omschrijving van de excursie op de website aan. Bijvoorbeeld met deze tekst: “De
excursieleider heeft een telescoop waar iedereen gebruik van kan maken. Indien je zelf geen
verrekijker hebt, is er een leenexemplaar aanwezig. Vogelboeken zijn ook aanwezig.” Voor
veel mensen is een telescoop of een verrekijker een echte ‘eye opener’, beginnende
vogelaars hebben vaak nog geen verrekijker en veldgids en al helemaal geen telescoop!
Wees in corona-tijd terughoudend met het kijken door elkaars verrekijker of telescoop.

Welke onderwerpen zijn geschikt voor een excursie?
•

Richt je activiteit op een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld weidevogels, vogels en hun
broedplaatsen, trekvogels, ring- of nestkastonderzoek, vogels in de stad, of bezoek een
(trek)telpost.

•

Jaar van de Merel: ga op zoek naar de merel! 2022 is door Sovon Vogelonderzoek Nederland
en Vogelbescherming Nederland uitgeroepen tot het Jaar van de Merel. Deze soort leent zich
natuurlijk bij uitstek voor een stadsvogel-excursie! Kijk op www.jaarvandemerel.nl voor meer
informatie over de activiteiten in het Jaar van de Merel. Laat mensen kennis maken met deze
soort. Want hoewel nog steeds erg algemeen, we willen dat graag zo houden.

•

Grutto Nationale vogel: waarom gaat het zo slecht met de grutto’s in Nederland en waarom
is Nederland zo belangrijk voor de wereldpopulatie grutto’s? Laat mensen kennis maken met
onze nationale vogel.

•

Onze Boerenlandvogels: Vogelbescherming maakt zich in deze campagne o.a. hard voor
200.000 hectare bloemrijke weide, waarin weidevogels zoals grutto, tureluur en kemphaan
leven. Maar ook akkervogels horen erbij, net als vlinders en bijen. Je kunt aansluiten bij deze
campagne door bijvoorbeeld een grutto-excursie of een patrijzen-excursie te geven. Meer
informatie vind je op de speciale campagnewebsite:
Onze boerenlandvogels | Vogelbescherming.

Contact
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Vogelbescherming Nederland via
vogelweek@vogelbescherming.nl. Contactpersonen voor de Nationale Vogelweek zijn Debby
Doodeman (06-30021816) en Gert Ottens (030-6937759).
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