
Wat is dat, een vogelwerkgroep van het 

IVN? 

De vogelwerkgroep van het IVN is een 

groep enthousiaste vogelaars die als 

doelstelling heeft om meer over vogels 

te leren door samen waar te nemen tij-

dens excursies, die een doorlopende 

vogelcursus vormen. Eigenlijk is het 

een vogelkijkgroep, maar soms wordt 

er ook “gewoon” gewerkt. Zo inventari-

seren we vogels in en rond onze ge-

meente en plaatsen / controleren we 

nestkasten voor o.a. steen- en kerkui-

len. Ook werken we mee aan vogelcur-

sussen etc. 

 

 

Dus het is meer dan alleen vogels  

kijken? 

Tijdens een excursie worden meestal 

veel vogelsoorten waargenomen. De 

waarnemingen worden genoteerd op 

een tellijst. Maar het gaat toch vooral 

om genieten van de vogels en van de 

natuur. 

Moet je ervaring hebben als vogelaar? 

Nee, iedereen is welkom, zowel begin-

nende als gevorderde vogelaars. De 

meer ervaren vogelaars begeleiden de 

beginners en zo genieten we met el-

kaar van de grote diversiteit op vogel-

gebied. 

 

Hoe vaak gaat de groep op pad en 

waar naar toe? 

In de lente en de zomer gaan we weke-

lijks op zaterdagochtend op pad. In de 

winter tweewekelijks. Wij bezoeken ge-

bieden in de omgeving maar ook wat 

verder weg. Normaal duren de excur-

sies een halve dag en enkele keren per 

jaar gaan we een hele dag op pad. 

Soms zijn er avondexcursies om 

avond- en nachtvogels te observeren. 

Jaarlijks gaan we enkele dagen naar 

een vogelrijk gebied.  

Wat wordt er verder nog georgani-

seerd? 

Twee keer per jaar vergaderen we en 

stellen het programma samen. Zo kan 

iedereen zijn inbreng hebben in het 

programma.  

 

Daarnaast zijn er regelmatig studie-

avonden over diverse vogelonderwer-

pen. Ook streven we er naar om een 

maal per jaar een lezing over vogels te 

organiseren. Voor mensen die willen 

starten met het leren kennen van vo-

gels is de vogelwerkgroep van IVN 

Heeze-Leende een ideale groep! 



 

Wil je meer informatie over de 

Vogelwerkgroep of over het IVN? 

Neem dan contact op met het de 

coördinator van de werkgroep of 

met het secretariaat via het adres 

op de achterpagina. 

 

Of stuur deze ingevulde folder 

naar IVN Heeze-Leende, Stra-

brecht 14, 5591 BP Heeze. 

 

Achternaam: ....................................  

Roepnaam: ......................................  

Voorletters: ......................................  

Adres: ...............................................  

Postcode: .........................................  

Woonplaats: ....................................  

E-mail: ..............................................  

Telefoon: ..........................................  

Datum: .............................................  

 

Wil graag informatie meer infor-

matie over: 

o Vogelwerkgroep 

o IVN algemeen  

 

Coördinator Vogelwerkgroep 

Jan de Vries 

Telefoon 06-39484388 

Email:  

spotvogel@ivnheezeleende.nl 

 

 

 
 

 

 

Adres IVN Heeze-Leende 

De Sleutelbloem 

Strabrecht 14 

5591 BP  Heeze 

 

Email 

secretariaat@ivnheezeleende.nl 

Website 

www.ivn.nl/heeze-leende 

 

Vogelwerkgroep 

De Spotvogel 
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