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Voor de achtste maal op rij is in het voorjaar van 2015 een (instap)vogelcursus georganiseerd door de 

Vogelwerkgroep Amsterdam. Drijvende krachten achter de cursus zijn al jaren Evert Pellenkoft en ondergetekende. 

Dit voorjaar waren er 42 cursisten, waarvan ruim de helft voor het eerst meedeed. In de afgelopen jaren deden in het 

totaal 221 verschillende mensen mee als deelnemer aan deze vogelcursus. 

 

Als thema had de cursus de herkenning van eenden, roofvogels, steltlopers en meeuwen. In even jaren staan de 

zangvogels op het programma. Op deze manier is sprake van een cursus in twee delen. Veel mensen doen dan ook 

twee keer achter elkaar mee. Sommige cursisten vinden de formule zo leuk dat ze vaker meedoen. 

De cursus bestond in 2015 uit twee theorielessen en vier praktijklessen in de vorm van excursies. De cursusklapper 

werd digitaal toegestuurd. Op beide theorielessen werd een rijk geïllustreerde presentatie gegeven waarin tal van 

wetenswaardigheden over de besproken soortgroepen de revue passeerden. Voor elk cursusonderdeel kregen de 

cursisten een herinneringsmail met aandachtspunten en tips en na afloop van elke excursie een overzicht met de 

waargenomen soorten. 

 

De excursies werden zoals gebruikelijk begeleid door doorgewinterde vogelwerkgroepleden. Vanwege het wederom 

grote aantal deelnemers waren bij elke les meerdere docenten aanwezig. Excursiedoelen waren Waterland (14 

februari), Zuid Flevoland (15 maart), IJmuiden (29 maart) en het Landje van Geijsel (18 april). Tijdens de excursies 

werd in kleine groepen gekeken en geluisterd naar vogels. Er was volop gelegenheid tot het stellen van vragen.  

 

Naast de doelsoorten werd uiteraard ook aandacht besteed aan andere soorten die in beeld kwamen. Tijdens de vier 

excursies werden in het totaal 115 soorten vogels waargenomen. Het weer werkte helaas niet altijd mee. Zo was het in 

Flevoland erg koud en in IJmuiden was vanwege de harde wind het hek van de Zuidpier dicht. Wel zat er een Kleine 

Burgemeester. Een andere leuke soort die tijdens de cursus werd gezien was een Zwarte Wouw die over de Amstel 

vloog. 

 

Na afloop van de cursus zijn de antwoorden op de opdrachten in de cursusklapper per mail naar alle cursisten 

gestuurd. 

De jaarlijkse vogelcursus draagt bij aan de het verspreiden van kennis over en liefde voor wilde vogels in en rond 

Amsterdam, één van de doelstellingen van de vogelwerkgroep. De vogelcursus vormt een stimulans de (ontluikende) 

vogelhobby van de cursisten verder te ontwikkelen en biedt de mogelijkheid medevogelaars in een ongedwongen sfeer 

te ontmoeten. Naar aanleiding van de cursus worden elk jaar weer verschillende mensen lid van de vogelwerkgroep. 

Hopelijk draagt de cursus op termijn ook bij aan de andere doelen van de vwg, te weten onderzoek naar vogels en 

bescherming van vogels. 

 

 
Op zoek naar roofvogels in de Oostvaardersplassen. 


