
 

 

 

 

Beste deelnemers, 

Zaterdag 16 april was het thema Vogels rond huis en in de tuin en hebben we 

een aantal bijzondere plekken in Kockengen bezocht. Op deze voorjaarsdag 

stond er nog een koude wind maar gelukkig bleef het droog en hebben we weer veel vogels gezien en 
gehoord. 

 
In deze tijd van het jaar komen weer veel vogelsoorten terug uit het warme zuiden.  

Voordat we naar buiten zijn gegaan heeft Gerard daar nog iets meer over verteld.  

De vogels van Nederland kunnen we grof weg in drie groepen verdelen: 
 De jaarvogels, vogels die we het hele jaar zien in onze omgeving zoals Merel, Huismus en 

Houtduif. 

 De wintergasten, vogels die alleen in de winter in ons land zijn zoals de Smient en Kramsvogel. 

 En de zomergasten, vogels die alleen in de zomer in ons land zijn zoals, de Boerenzwaluw, Tjiftjaf 

en Rietzanger. 
Deze indeling is ook terug te vinden op jullie vogelkaart. 

 
De afgelopen week hebben jullie uitgekeken naar de terugkomst van de eerste boerenzwaluwen. Er 

waren drie waarnemingen uit Kockengen, 5 april, 8 april en 11 april. Mooie waarnemingen! 

Het volgen en noteren van de terugkomst van de zomergasten wordt door veel vogelaars 
bijgehouden. We noemen dit ook wel fenologie. 

 
Tijdens de excursie door Kockengen mochten we een kijkje nemen in twee grote tuinen en op het erf 

van een boerderij. Mooie plekjes waar je normaal gesproken niet mag komen. In de tuinen zagen we 

diverse vogels zoals de Grote bonte specht, Zwartkop en Boomkruiper en een broedende Wilde eend 
in een knotwilg en bij de boerderij ontdekten we een paar Ringmussen. Verder keken we onderweg 

naar de nesten van Huiszwaluwen, Meerkoet en Knobbelzwaan. 

 

 
Vogels spotten in de tuin van familie v.d. Leeden 
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De waargenomen vogels van 16 april: 

 

Aalscholver 

Bergeend 

Boerenzwaluw 

Boomkruiper 

Ekster 

Fitis 

Fuut 

Grauwe gans 

Grote bonte specht 

Heggenmus 

Holenduif 

Houtduif 

Huismus 

Kauw 

Knobbelzwaan 

Koolmees 

Krakeend 

Meerkoet 

Merel 

Ooievaar 

Pimpelmees 

Rietzanger 

Ringmus 

Scholekster 

Sperwer 

Spreeuw 

Tjiftjaf 

Turkse tortel 

Vink 

Vlaamse gaai 

Wilde eend 

Winterkoning 

Zwarte kraai 

 
In totaal 33 soorten. 

 
Foto’s van 16 april. 

  
 
Kijk voor meer foto’s op de facebook pagina van de Natuurgroep Kockengen. 

 

Denk aan warme kleding !! 
Op de volgende excursie, zaterdag 30 april, gaan we vroeg op pad. Een echte vroege vogelexcursie in 

het Vijverbos bij Harmelen. Het zal dan nog koud zijn, mogelijk zelfs dicht bij het vriespunt, denk 
daarom aan warme kleding, handschoenen en muts.  

Op de excursie van 16 april hadden sommige kinderen het erg koud, daarom vragen we hier nog even 

extra aandacht voor. 
 

Graag tot de volgende keer, 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Gerard, Theo, Else, Jan en Ben. 
Cursusteam Vogelcursus Jeugd 


