Nationaal Vogeltrekweekend informatie voor excursieleiders
Naar welke activiteiten is er vraag?
•

Wat goed werkt: het Nationaal Vogeltrekweekend is vooral bedoeld om beginnende
vogelliefhebbers kennis te laten maken met trekvogels en de vogeltrek. 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 sterk af.

•

Richt je activiteit op een specifiek onderdeel van de vogeltrek. Bijvoorbeeld ring- of
zenderonderzoek of bezoek een (trek)telpost. Excursies op of bij trektelposten zijn natuurlijk
helemaal leuk! Natuurlijk altijd in overleg met de vast tellers. Deelnemers kunnen er de
vogeltrek meemaken en uitleg krijgen over de vogels die worden waargenomen en over
vogeltrek in het algemeen.
Ook willen we proberen excursies te laten houden in een gebied waar veel trekvogels komen
rusten/slapen, foerageren etc. Of een combinatie van deze twee (bijvoorbeeld telpost als
start- en eindpunt excursie). Andere activiteiten moeten ook kunnen (lezingen etc.), maar de
nadruk ligt wel op de vogeltrek.

•

Samen met de telposten kunnen jullie een dag kiezen waarop jullie het publiek
verwelkomen. Zo’n publiekstelling kan bijvoorbeeld ook in de vorm van een
‘inloopspreekuur’ (dat bezoekers alleen in één bepaald tijdsslot welkom zijn), of dat er
meerdere tijdsslots zijn van ieder een (paar) uur. Want een hele dag op telpost is niet voor
alle bezoekers even leuk, en voor de mensen van de telpost is dit waarschijnlijk beter te
managen.

•

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.

•

Activiteiten voor gevorderde vogelaars doen het vaak goed als ze wat extra’s te bieden
hebben: zoek naar ‘moeilijke soorten’ met de nadruk op herkenning (determinatie van
phylloscopen, steltlopers, roofvogels, et cetera). Of geef een bijzondere draai aan je
activiteit, bijvoorbeeld met een competitie-element of een thema: een ‘big day’, een dag
Tiengemeten helemaal uitkammen, of alle Nederlandse lijsters op 1 dag.
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Hoe promoot ik mijn activiteit?
•

Schrijf een wervende tekst waardoor mensen enthousiast worden. Vertel iets waarom het
gebied of de vogel(s) die je gaat zoeken bijzonder is, vertel iets over de gids, geef aan of er na
afloop gelegenheid is om gezamenlijk op eigen kosten een kopje koffie te drinken (vogels
kijken is ook gezellig!). Probeer je te verplaatsen in een beginnende vogelaar!

•

Kies aansprekende vogelsoorten en noem die in de excursieomschrijving. Denk aan vogels
zoals spechten, putter, ijsvogel of lepelaar, maar ook aan wat minder gewone vogels zoals
steltlopers, meeuwen of roofvogels.

•

Organiseer een specifieke kinderactiviteit met bijvoorbeeld spelelementen of over
trekvogels (in de tuin).

•

Normaal maakt het een excursie aantrekkelijker als de deelnemers door de telescoop van de
gids kunnen kijken of leenkijkers kunnen gebruiken. We adviseren nu om elkaars optiek niet
te gebruiken. Wel kun je een verrekijker uitlenen die gebruikt wordt door één persoon.

•

Let op: dit laatste natuurlijk alleen als de COVID-situatie dit toelaat. Zie ook verderop.

COVID-19 en excursies
•

Ook de situatie ten aanzien van COVID19 is op dit moment een onzekere factor. We gaan het
evenement daarom enig onder voorbehoud -en onder de geldende voorschriften en
adviezen- organiseren. We zullen de ontwikkelingen volgen en het evt. toch afgelasten als
daar reden toe is. Aangemelde deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.
Lees hier meer hierover op deze pagina.

Slecht weer
•

In oktober is de kans op slecht weer groter dan in mei. We gaan natuurlijk uit van prachtig
weer, maar mocht er een code rood gegeven worden dan gelasten we de excursies af. Het
weer kan ook lokaal verschillen. Excursieleiders kunnen daarom ook zelf de keuze maken of
hun activiteit door kan gaan of niet. Aangemelde deelnemers worden hiervan tijdig op de
hoogte gebracht.

Contact
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Vogelbescherming Nederland via
vogelweek@vogelbescherming.nl. Contactpersoon voor het Nationaal Vogeltrekweekend is Debby
Doodeman: 06-30021816.
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