
 
 
 
 
 
Meer weten? 

• Lees onze website, daar vind je nog veel meer boeiends: 
www.vogelsrijnwoude.nl 

• Ook zijn we actief op facebook, twitter en instagram  
@vogelsrijnwoude. 

• Word lid van onze vogelwerkgroep. Het is niet duur:  € 20,00 per 
persoon per jaar. Jeugd en gezinsleden € 10,00 per jaar. Je kunt ons ook 
steunen door donateur te worden voor € 15,00 per jaar. 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doorsneden door de Oude Rijn, in het westelijke deel 
 van het Groene Hart ligt een rijk vogelgebied tussen  
Leiden en Alphen aan den Rijn.   

Geniet je van de vogels en hun gezang?  
Dan is het goed om te weten dat er in onze regio een actieve vogelgroep is.  
De Vogelwerkgroep geeft ruimte aan vogels, onderhoudt hun woongebied, doet 
onderzoek, behartigt vogelbelangen bij gemeenten en andere overheden en 
bedrijven en geeft rondleidingen aan iedereen die meer wil weten. 
 
   
 
Wil je meer weten over de vogels in onze streek?  
Je kunt meer genieten van al het moois door mee te gaan met onze 
vogelwandelingen of door onze vogelcursussen of lezingen te volgen. Op onze 
website www.vogelsrijnwoude.nl vind je veel informatie over vogels, 
natuurgebieden in de buurt, waarnemingen, cursussen en rondleidingen onder 
leiding van vogelkenners. 

 
Vrijwilligers 
Onze vogels kunnen een steuntje in de rug goed gebruiken. 
Dat doen wij als Vogelwerkgroep door de handen uit de  
mouwen te steken. Wij zijn allemaal vrijwilligers die proberen de 
leefomstandigheden voor de vogels in een aantal grotere en kleine gebieden zo 
goed mogelijk te maken. Denk aan het beroemde Natura 2000 gebied, het 
weidevogelreservaat De Wilck. We hebben daar twee kijkschermen gebouwd, 
regelen het waterbeheer, doen er broedvogeltellingen en in de winter gebruiken 
kleine zwanen, die ’s zomers in het hoge noorden broeden, De Wilck om te 
rusten. We onderhouden ook het natuurgebied het Spookverlaat en hebben 
daar onze kijkhut Amalia. In de Munnikenpolder bij Leiderdorp onderhouden we 
een schiereilandje waar we o.a. een oeverzwaluwwand en een torenvalkkast 
hebben geplaatst. We zorgen op veel meer plekken in het werkgebied voor 
nestkasten, roofvogelnestkasten en hebben ook nog een oeverzwaluwwand bij 
de Elfenbaan. De oeverzwaluwwanden zijn erg succesvol. 
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Ooievaarsnest in het Spookverlaat

Smienten in De Wilck



Heb je zin om actief mee te werken? Keuze genoeg: 
• Denk aan het onderhouden van de vogelgebieden: bomen snoeien, 

nestkasten maken en andere activiteiten. 
• Je kunt meedoen met het tellen en observeren van vogels voor 

wetenschappelijk onderzoek.  
• Of excursies en cursussen geven aan kinderen en volwassenen.  
• Je kunt meedoen met het overleg met gemeenten, provincies om de 

belangen van de vogels te behartigen. Deze overheden en bedrijven 
maken vaak dankbaar gebruik onze deskundigheid.  

• Je kunt advies geven aan bedrijven en particulieren voor vogels op hun 
terrein. 

 
 Lees hieronder verder over de commissies 
 
Cursussen en rondleidingen voor jong en oud: 

• Wil je meer beleven en weten? Onder leiding van vogelkenners, geven 
we in ons deel van het Groene Hart regelmatig rondwandelingen in 
verschillende natuurgebieden. 

• We verzorgen lezingen over specifieke vogels of gebieden. 
• Soms organiseren we cursussen voor mensen die de vogels en hun zang 

willen leren herkennen. Wees er snel bij, want ze zijn altijd snel vol. 
• Voor kinderen worden natuurontdekkingstochten en andere activiteiten 

georganiseerd.  
 

 

 
 

 

Landschapsbeheer:  
• Landschapsonderhoud: Op 12 zaterdagochtenden van oktober tot en 

met maart kan je gratis fitnessen in de natuur! Bomen knotten, struiken 
en bomen snoeien en meer landschapsonderhoud. Op 
natuurvriendelijke basis. Goed voor de natuur, je lichaam en bovendien 
gezellig. Locatie: Kruiskade/Spookverlaat in gemeente Alphen a.d. Rijn 
(terrein van Staatsbosbeheer) 

• Onderhoud en plaatsing van kunstmatige nestplekken, zoals o.a. 
nestkastjes, ooievaarsnest, roofvogelkasten, oeverzwaluwwanden.  
 

Vogels tellen:  
Systematisch inventariseren van diverse vogelsoorten. In een aantal 
gebieden worden vogels geïnventariseerd, bijvoorbeeld in de winter de 
kleine zwaan en verschillende soorten ganzen en in het broedseizoen 
huis- en oeverzwaluwen. In specifieke gebieden worden alle vogels in 
kaart gebracht. Deze informatie wordt o.a. gebruikt in de Vogel Atlas 
van Nederlands. Ook worden ze gebruikt door plaatselijke en provinciale 
overheden. 

 
Speciaal voor leden: 

• Boeiende vogelexcursies. Leden van de vogelwerkgroep kunnen mee 
vogelen in de regio, bijzondere natuurgebieden in Nederland en soms 
zelfs in het buitenland. 

• De lezingen over vogels zijn voor leden gratis. 
• Een keer per jaar wordt ergens in het land een lang weekend 

gezamenlijk gevogeld. 
• Om het jaar wordt een buitenlandse vogelreis georganiseerd. 
• 4 keer per jaar verschijnt het vogeltijdschrift De Braakbal, vol info over 

vogels in de regio en intern nieuws. 
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Vogelkijkscherm in De Wilck oost


