
Wat er wordt geboden
Aankomend jaar zal er een aantal speciale jeugd vogelwandelingen worden georganiseerd die begeleid gaan worden 
door ervaren vogelaars. Er zal voornamelijk aandacht worden besteed aan het herkennen van vogels door middel van 
zien en horen. Welke vogels kunnen ze in dit gebied verwachten, welke geluiden maken ze en wat zijn hun vliegbeel-
den. De vogelwandelingen zullen in verschillende biotopen plaatsvinden en zullen gemiddeld 1,5 uur duren.
Naast de vogelwandelingen is het mogelijk om in kleine groepjes mee te gaan met mensen van de diverse project-
groepen van de Vogelwerkgroep Berkelland. Daarbij kun je denken aan het spotten van gierzwaluwlocaties, het wegen, 
meten en ringen van uilen, nestkastcontroles en bijvoorbeeld meegaan naar de broedlocaties van zwaluwen etc.
Om de jeugd aan te moedigen zal er naast de Facebookpagina ook een speciale Groepsapp voor hen worden 
aangemaakt zodat ze niet alleen tijdens de georganiseerde activiteiten hun ervaringen kunnen delen maar ook op 
een ander moment digitaal! 

Voor welke jeugd?
De wandelingen en andere activiteiten zijn zowel voor kinderen en jongeren die nog niet zo veel vogelkennis hebben, 
als voor hen die al meerdere vogels op geluid kunnen herkennen. Jongeren vanaf 10 jaar tot 17 jaar zijn van harte 
welkom!

 Data jeugdvogelwandelingen
	 •	 Zaterdag	9	mei	vanaf	half	9	in	het	Needse	Achterveld
	 	 verzamelen	op	de	parkeerplaats	van	het	Needse	Achterveld	in	Neede
	 •		Zondag	7	juni	vanaf	half	9	in	het	Het	Wolink
	 	 verzamelen	bij	Prinsen	Haarlo	te	Haarlo

Jeugdactiviteiten	bij
Vogelwerkgroep	Berkelland

Vogelwerkgroep
Berkel land

De Vogelwerkgroep Berkelland heeft ongeveer 180 leden, die zich ieder op hun eigen manier 
bezig houden met het kijken naar of bestuderen van vogels. Meerdere leden zijn actief met het 
inventariseren of met andere onderzoeken. Er worden cursussen en excursies voor leden en niet-
leden gehouden. Ook de bescherming van vogels heeft hun aandacht.

De Vogelwerkgroep Berkelland heeft nu ook het initiatief genomen om activiteiten voor de jeugd 
te organiseren zodat zij op een leuke en laagdrempelige manier kennis kunnen maken met vogels.


