In vogelvlucht…

Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland

Wij houden van vogels en
van de natuur in Flevoland

Doel en werk van de Vogel- en Natuurwacht
Zuid-Flevoland

De natuur is prachtig en vormt de basis van alle leven.
Maar de natuur is ook kwetsbaar en staat onder druk
van bebouwing, verontreiniging, intensieve landbouw,
recreatie en klimaatverandering. Om de natuur te
behouden moeten we haar actief beschermen. Wie wil
er nu niet onbekommerd kunnen genieten van al het
moois dat de natuur ons te bieden heeft? Ook in de
toekomst. Ook in Flevoland.

De stichting Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland
heeft als doelstelling het uitdragen van de natuur
beschermingsgedachte. Zo organiseren wij lezingen,
excursies en cursussen voor vogelaars en andere
natuurliefhebbers. Wij doen onderzoek door het
ringen van vogels en het verrichten van tellingen.
Wij beschermen actief door het ophangen van nestkasten. Wij geven adviezen aan overheden en natuurbeheerders en soms gaan wij in verweer. Wij onderhouden een website, geven een tijdschrift uit en

houden onze donateurs per e-mail op de hoogte van
actuele wetenswaardigheden. En met het oog op de
toekomst herbergen wij 2 jeugdgroepen.
Binnen de Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland
zijn diverse werkgroepen actief en organiseren wij
elk seizoen diverse activiteiten voor jong en oud en
voor beginners en gevorderden. Iedere donateur is
welkom om deel te nemen aan de werkgroepen of
aan de activiteiten.

Nergens verandert de natuur zo snel
als in het zuidelijk deel van Flevoland

Woensdagavonden

Bijna elke woensdagavond zijn wij vanaf 20.00 uur te
vinden op onze vaste locatie om bij te praten, bijzondere
waarnemingen uit te wisselen, elkaars foto’s te bekijken
of een lezing of cursus bij te wonen. Kom eens langs
om kennis te maken of mee te doen. Je bent van
harte welkom. Kijk op de website voor de agenda
en de locatie.

Ieder jaar organiseren wij een cursus vogelherkenning.
Ervaren vogelaars maken de deelnemers met beeld en
geluid vertrouwd met de verschillende soorten vogels
die in de tuin, op het land, langs het water en in het
bos voorkomen. Op iedere cursusavond volgt een
excursie.

tellen wij ook de in de polder aanwezige roofvogels
en iedere donateur kan meedoen aan de tuinvogel
tellingen in eigen tuin. De resultaten van de tellingen
geven inzicht in de ontwikkeling van de vogelstand in
Flevoland en worden gebruikt voor adviezen ter
bescherming van de natuur.

Ringgroep de ‘Grauwe Gans’ ringt vogels aan de
Oostvaardersdijk. De gegevens uit het ringwerk geven
een belangrijk inzicht in de gezondheid, de overleving
en het trekgedrag van vogels.

In Flevoland, maar ook daarbuiten, organiseert de
stichting excursies naar interessante vogel- en natuurgebieden. Op de woensdagavonden worden regelmatig
lezingen georganiseerd over een verscheidenheid aan
onderwerpen. Op aanvraag verzorgen wij ook lezingen
voor anderen.

Leden van de werkgroep plaatsen en controleren
nestkasten voor onder meer mussen, mezen,
kwikstaarten en zwaluwen. Zo verschaffen zij vogels
een goed onderkomen. Het bijhouden van nestkaarten
geeft ons inzicht in de broedresultaten.

Natuurfotografie

Hoe leg je de natuur het beste vast in beeld? De werkgroep behandelt alle aspecten van de natuurfoto
grafie. De leden bespreken elkaars werk, geven elkaar
tips en adviezen en kiezen de foto van de maand. En
natuurlijk worden selecties van het werk geëxposeerd
en getoond op de website.

Tijdschrift en nieuwsflits
Zwanenwerkgroep

De werkgroep volgt alle broedende knobbelzwanen in
Almere. Van meer dan 35 paren wordt de ‘burgerlijke
stand’ bijgehouden en aan het eind van het broedseizoen worden de jonge zwanen geringd.

Tellingen

De werkgroep houdt broedvogeltellingen in Flevoland
en doet wetland-, trek- en wintertellingen. Jaarlijks

bijzondere, maar ook alledaagse waarnemingen.
Je kunt hier ook je eigen observaties doorgeven.
Zo houden we elkaar op de hoogte.

Jeugdgroepen

Met twee jeugdgroepen investeren we ook in de
toekomst. Kennisoverdracht, maar vooral enthousiasme
en plezier in het beleven van de natuur staan centraal.
Eens per drie weken op zaterdag is er een leuke
activiteit meestal vanaf Stadslandgoed ‘de Kemphaan’.
Eenmaal per jaar organiseren we een Waddenweekend.
De Flevokijkers
De groep jongens en meisjes van 8 tot 12 jaar die
sporen zoeken, slootwater onderzoeken, vogels kijken
of wat er maar op het programma staat.

Nestkasten

Excursies en lezingen

Wij dragen wij bij aan de bescherming en verbetering
van de vogelstand en de natuur in Flevoland. Nergens
in Nederland verandert er in de natuur zoveel en in
zo’n hoog tempo als in het zuidelijk deel van Flevoland.
Reden om de ontwikkelingen op de voet te volgen.
Wij geven gevraagd en ongevraagd adviezen aan
overheden en natuurbeheerders. Zo kunnen zij in hun
beleid en met de uitvoering daarvan op verantwoorde
wijze rekening houden met natuur en milieu.

Om de natuur te behouden moeten
we haar actief beschermen

Ringen

Cursus vogelherkenning

Bescherming

Driemaal per jaar verschijnt ons full color tijdschrift
‘de Grauwe Gans’. Voor alle donateurs stelt de redactie
ook de ‘Nieuwsflits’ op. Hierin staat actuele informatie,
nieuws en wetenswaardigheden die niet kunnen
wachten op een volgende uitgave van de Grauwe Gans.

Bijzondere waarnemingen

Via de website van de stichting kun je de actuele
waarnemingen in de provincie of bij jou in de buurt
volgen. Je kunt een kijkje nemen in het archief voor

De Bosbende
Jongeren van 12 tot 18 jaar gaan bij de Bosbende
niet alleen verder met het verkennen van de natuur.
Ze kunnen ook helpen bij het ringen van de zwanen,
het beheren een eigen stukje bos of het ophangen
van nestkasten.

Kom kennismaken met de
Vogelwacht of doe mee

Donateur worden?

Draag je de vogels en de natuur in Flevoland
een warm hart toe? Word dan donateur. Daarmee
steun je het werk van de stichting, heb je recht op
deelname aan alle activiteiten en ontvang je de
‘Nieuwsflits’ en drie keer per jaar het tijdschrift
‘de Grauwe Gans’. Bij alle activiteiten geldt dat er
plaats is voor zowel beginners als gevorderden.
De minimumbijdrage is € 15,-* per jaar. Huisgenoten
kunnen voor slechts € 6,50* donateur worden,

maar ontvangen geen eigen exemplaar van ‘de
Grauwe Gans’. De bijdrage voor jeugddonateurs
die deelnemen aan één van de jeugdgroepen is
€ 110,-* per jaar. Begeleiding, excursies, frisdrank
en koek maar ook het Waddenweekend zijn
daarbij inbegrepen.

Hoe?

Vul een inschrijfformulier in, ga naar de website
of stuur een e-mail.

Actief deelnemen?

Je kunt ook een belangrijke bijdrage leveren door
actief deel te nemen aan het werk van de stichting.
Veel werkgroepen hebben behoefte aan vrijwilligers
die bereid zijn op hun gebied de handen uit de
mouwen te steken of mee te denken.

Meer informatie en contact?

Op www.vogelwachtflevoland.nl vind je uitgebreide
informatie over de stichting en haar activiteiten.
Je kunt ook altijd contact met ons zoeken via
info@vogelwachtflevoland.nl. Wij helpen je
graag verder.
* minimumdonaties 2014

Stichting Vogel- en Natuurwacht ‘Zuid-Flevoland’
secretariaat@vogelwachtflevoland.nl
www.vogelwachtflevoland.nl
Deze folder is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Fonds Verbraaken van de Natuur en Milieufederatie Flevoland.

