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************************************************   

Van het bestuur 
 
Na de eerste Natuurbrief, april 2020, ontvangt u bij deze de tweede. Een Samengesteld 
Blad in strikte zin met informatie over de gebruikelijke veelheid van activiteiten zit er nog 
even niet in. Hoewel we weer veel mogen, blijft het voorzichtigheidsadvies van kracht. In 
deze aflevering zijn de “Gedachten” hierover van de landelijke KNNV opgenomen. 
De drie excursies in juni waren kort, maar heel rijk, vooral omdat we elkaar weer konden 
ontmoeten. We gaan voorzichtig verder met het excursieprogramma. Omdat er plotsklaps 
allerlei versoepelingen  kwamen, hebben we u het excursieprogramma voor juli al 
toegestuurd. In deze brief staat ook al het programma voor augustus. 
In deze tussentijd is de ‘Vraag van de week’ ontstaan. 
Daarop is heel positief gereageerd. We kregen het gevoel 
dat we verbonden bleven met elkaar en dat ook nog eens 
op een luchtige manier. Tot nu toe hebben er 28 
verschillende leden een antwoord gestuurd, waarvan twee-
derde meerdere keren en sommigen bij alle vraagstukken. 
We gaan er daarom nog even mee door. 
Ter verfraaiïng en verrijking van deze Natuurbrief heeft 
Bram van Vliet zijn potloden en penselen losgelaten op 
klavers. 
We hopen van harte dat u de afgelopen maanden gezond 
bent doorgekomen en dat het vooral zo mag blijven! 
 

→↘↓↙←↖↑↗→↘↓↙←↖↑↗→↘↓↙←↖↑↗→↘↓↙←↖↑↗→↘↓↙←↖↑↗→↘↓↙← 
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Praatje bij een plaatje. 
 

Klavers 
 
Van de wat grotere klavers, zijn de Rode klaver, de Witte klaver en de Basterdklaver 
algemeen. 
De Aardbeiklaver is in Zuidwest Nederland niet zeldzaam. 
Voor de Bochtige klaver moet je naar Zuid-Limburg gaan. 
 
Hoe houd je ze uit elkaar? Als de Rode klaver bloeit geeft het geen probleem, maar 
vegetatief…. Een eerste aanwijzing is de groeiwijze. Witte klaver heet Trifolium repens en 
repens betekent kruipend. Omdat Rode klaver ook wel rondachtige bladeren vormt, die 
verwarring kunnen geven, kun je een bekend ezelsbruggetje gebruiken: ’rode haren, witte 
tanden’. De bladrand van de Rode klaver heeft haren, die van de Witte klaver heeft fijne 
tandjes. De vlek op de bladeren zegt niet zo veel en kan ook ontbreken. 
 

Lastiger is het om de Witte klaver en de 
Aardbeiklaver  
vegetatief uit elkaar te houden. Dan moet 
je naar de  
onderkant van de blaadjes kijken: als de 
onderzijde geheel 
dof is, heb je 
Witte klaver. Zijn 
alleen de naar de 
bladsteel 
gekeerde helften 
glimmend, dan 
heb je 
Aardbeiklaver (zie 
tekening). 
 
 
 
 
De Basterdklaver is geen kruising, maar een 
echte soort en inderdaad lijkt hij op zowel 
de Rode als de Witte klaver. Waarom de 
Rode klaver trouwens RODE klaver heet is 
me onduidelijk, hij is van paarsachtig tot 
roze van kleur, maar in ieder geval niet 
rood. 

 
 

Bram  van  Vliet 

 

 

****************************************************************************************** 
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Lokale KNNV activiteiten na 1 juli 2020 
 

Gedachten van het landelijk bestuur 
                 Zeist, 5 juni 2020  

 
Dolgraag zou het landelijk bestuur een veelheid aan natuuractiviteiten van afdelingen en 
werkgroepen deze zomer toejuichen. Maar de realiteit is dat we uiterst voorzichtig moeten zijn, 
zeker daar waar kwestbare ouderen deelnemen aan de activiteiten. Juist nu de regering de corona 
maatregelen versoepelt, komt de verantwoordelijkheid steeds meer bij individuele leden, 
werkgroepen en afdelingen te liggen.  
Om deze moeilijke afwegingen voor excursieleiders te helpen, hebben we hierna een aantal zaken 
benoemd, waarover jullie kunnen nadenken.  
Excursies na 1 juli  
1. Laat blijken dat de veiligheidsregels van de regering gelden.  
2. Gebruik je verstand in alles wat je doet.  
3. Geeft duidelijk aan dat als een deelnemer zich ziekig voelt, of anders dan normaal, niet goed 
ruikt, hij zich moet terugtrekken voor de excursie. Het is de verantwoordelijkheid van de 
deelnemer zelf om dit te doen.  
4. Denk aan het opgeven voor de excursie, zodat je niet onverwacht geconfronteerd wordt met een 
grote groep enthousiastelingen.  
5. Carpoolen met personen die niet tot je huishouden behoren, is niet verstandig. Probeer met de 
fiets het startpunt van een excursie te bereiken.  
6. Om de groep klein te houden, zou je kunnen overwegen om weinig ruchtbaarheid te geven aan 
excursies. Dat is volledig in tegenspraak met wat normaal gewenst is.  
7. Overweeg om de namen (en contactgegevens) van de deelnemers op te schrijven, voor het geval 
er achteraf iemand ziek wordt en er contactonderzoek plaats moet vinden.  
8. Let op het type excursie; een vogelexcursie, waarbij je met verrekijkers ver uit elkaar staand 
naar vogels kijkt is een stuk veiliger dan een insecten excursie, waarbij je dichtbij het insect wilt 
staan om het te bekijken met het risico dat deze wegvliegt en door de rest van de groep niet meer 
bekeken kan worden. Maar het bezoek van een vogelkijkhut is weer lastiger.  
9. Misschien overweeg je om afspraken te maken over macrofotografie. Bij voorbeeld bij vlinders of 
libellen, spreek je af om geen macrofoto’s te maken, omdat deelnemers de neiging hebben om 
allemaal een foto te willen maken voordat hij wegvliegt.  
10. Denk na over hoe je op een natuurlijke, makkelijke manier afstand van elkaar houdt.  
11. Vraag iemand anders dan de excursieleider om in de gaten te houden dat de deelnemers zich 
aan de regels houden, zodat de excursieleider zelf dat niet hoeft te doen. Maak dit aan het begin 
van de excursie bekend.  
 
Binnenactiviteiten, zoals vergaderingen, lezingen en cursussen  
12. Dat is nog moeilijker dan excursies. Overweeg om dit voorlopig niet doen; sowieso vinden 
lezingen vaak plaats in het winterseizoen.  
13. Een heel aantal zaken zoals bij excursies genoemd gelden ook hier, o.a. punt 1, 2, 3, 4 en 7.  
14. Zoek voor vergaderingen naar mogelijkheden van “video conferencing”. Niet zo gezellig maar je 
hebt in elk geval contact met elkaar.  
15. Van te voren kun je nadenken over welke personen echt nodig zijn in de bijeenkomst, zodat je 
daarmee misschien het aantal deelnemers beperkt.  
16. Zoek goed geventileerde ruimten.  
17. Houdt in alles, ook het koffie halen, ruime afstand van elkaar.  
 
Net als jullie zouden we oh-zo-graag samen de natuur in gaan. Hoe fijn dat ook is, we voelen 
allemaal een grote verantwoordelijkheid voor elkaar, en moeten misschien tegen ons gevoel in 
besluiten om dingen anders of niet te doen. Het is voor bestuursleden een uitdaging om toch 
contact te houden met de leden, op wat voor veilige manier dan ook. Wij wensen jullie allen een 
gezonde zomer toe, met individueel natuurgenot. 
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Nog een bericht uit ons hoofkantoor in Zeist 

 

Beste secretarissen, webmasters en redacties van KNNV afdelingen, 
 
Hierbij ontvangt u de 30e nieuwsbrief van het project: “Kijk op Exoten” 
We vragen u deze nieuwsbrief te verspreiden binnen de KNNV afdeling, bijvoorbeeld door de 
informatie te plaatsen in afdelingsblad of de nieuwsbrief online zetten op de afdelingswebsite. 

Leden van de KNNV kunnen zich abonneren op de Exoten-nieuwsbrief via: 
www.ravon.nl/nieuwsbriefexoten.  
Kijk op Exoten wordt dan automatisch toegezonden. 
 
De KNNV werkt samen met de VOFF aan het project Signalering Exoten van het Team Invasieve 
Exoten van het Ministerie van EZ en de NVWA (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit).  
Exoten zijn dieren en planten die niet van nature in ons land thuishoren en schade kunnen 
aanrichten.  
Waarnemers spelen een belangrijke rol in het veld als het gaat om het signaleren van potentieel 
invasieve exoten.  
 
In dit project heeft de KNNV afgesproken dat zij haar leden zal informeren over specifieke soorten 
via  haar nieuwsbrieven, website en in Natura. 
De nieuwsbrief roept op om exoten te melden op www.telmee.nl en op www.waarneming.nl. 
 
Alle voorgaande nieuwsbrieven zijn te vinden op de projectwebsite van de KNNV: 
https://www.knnv.nl/meld-invasieve-soorten  
 
Bijlagen:  
- pdf-bestand Kijk op Exoten nr 30 (webversie) 
- 3x het icoontje voorkant jpg-bestand voor plaatsing bij tekstje op je website, Facebook etc. 
- De bijgewerkte Excellijst met de inhoud van alle reeds verschenen nummers is bijgevoegd en 
komt z.s.m. op de RAVON-site (https://www.ravon.nl/nieuwsbriefexoten).  
 
Op Natuurtijdschriften.nl worden ook alle bijdragen opgenomen en die zijn daar eenvoudig terug te 
vinden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Yvonne van Putten 
Bureausecretaris KNNV 
(dinsdag, woensdag en donderdag) 
  
Postbus 310, 3700 AH Zeist 
tel: 030 - 231 47 97 
bureau@knnv.nl     www.knnv.nl 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excursieprogramma juli 2020 
 

http://www.ravon.nl/nieuwsbriefexoten
http://www.telmee.nl/
http://www.waarneming.nl/
https://www.knnv.nl/meld-invasieve-soorten
mailto:bureau@knnv.nl
http://www.knnv.nl/
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Vooraf: 
• kijk altijd kort vóór een excursie gepland staat even op de website  
   (www.knnvijenl.nl) of er nog wijzigingen zijn 
• we rijden met niet meer dan 2 mensen in één auto 
• we houden in het veld 1,5m afstand tot elkaar 
• de excursies op zaterdag beginnen om 8.30u vanaf het parkeerterrein Capelse Brug bij  
   de vrachtwagens  
• de doordeweekse excursies beginnen om 10 u vanaf het parkeerterrein Capelse Brug bij 
   de vrachtwagens 

 
Zaterdag 4 juli: Berkenwoudse Driehoek 
Het terrein (36 ha.) ligt tussen Ouderkerk aan de IJssel en Berkenwoude. Dit 
natuurgebied bestaat uit water, rietland en nat schraalgrasland verdeeld over een lage en 
hoge boezem. Dotterbloem, ratelaar en schildereprijs doen het goed op dit drassige 
hooiland. Maar we kijken ook naar vogels en overige dieren. 
Adres:  Wellepoort 3 / hoek Schaapjeszijde, Berkenwoude 
Excursieleider: Greetje de Back. tel. 06 4651 2600. 
Aanmelden door een email te sturen naar knnvijenl@live.nl 
 
Zaterdag 11 juli: Brabantse Biesbosch 
Het gebied Brabantse Biesbosch bij Werkendam 
behoeft nauwelijks meer toelichting. Sinds er 
‘ruimte voor de rivier’ is geschapen is het een 
dorado voor vogels geworden. We rijden het 
gebied door vanaf de Bandijk en stoppen 
op interessante plekken. 
Excursieleider: Hans Boekhout. tel. 06 5186 8996. 
Aanmelden door een email te sturen 
naar knnvijenl@live.nl  
 
Donderdag 16 juli: Korendijkse Slikken 
Dit gebied in de Hoeksche Waard grenst aan het 
Haringvliet. Er is onlangs een nieuwe vogelkijkhut gebouwd. Het terrein is in de broedtijd 
tot 15 juli        Distelvlinder 
afgesloten, dus dit is de eerste dag dat we er weer in mogen. 
Adres: Westdijk 61, Goudswaard 
Excursieleider: Hans Boekhout. tel. 06 5186 8996. 
Aanmelden door een email te sturen naar knnvijenl@live.nl 
 
Zaterdag 18 juli: Plateaux Hageven, Valkenswaard 
Over dit gebied meldt Natuurmonumenten: Grenzen vervagen in De Plateaux-Hageven, een 
Nederlands-Belgisch natuurgebied. Wandel door bos en over hei, langs vennen en 
vloeiweiden: een watersysteem van begin 19e eeuw! In de lente vind je er orchideeën, in 
de herfst kleurt herfsttijloos de weiden paars. 
Adres: Werkschuur Natuurmonumenten in Bergeijk, Barrier 15a, 5571 TV Bergeijk (NB)  
Excursieleider: Kjell Nilsen. tel. 06 1838 8573. 
Aanmelden door een email te sturen naar knnvijenl@live.nl 
 
Vrijdag 24 juli: Zoetwaterdieren o.l.v. Bram Koese 
Deze excursie wacht nog op definitieve bevestiging van Bram Koese. Houd dus onze website 
(www.knnvijenl.nl) in de gaten! 
Excursieleider: Betty van Middelkoop. tel. 06 2643 4331. 
Aanmelden door een email te sturen naar knnvijenl@live.nl . 
 

****************************************************************************************** 

 
 

http://www.knnvijenl.nl/
mailto:knnvijenl@live.nl
mailto:knnvijenl@live.nl
mailto:knnvijenl@live.nl
mailto:knnvijenl@live.nl
http://www.knnvijenl.nl/
mailto:knnvijenl@live.nl


6 

 

Excursieprogramma augustus 2020 
 

Aanmelden door een email te sturen naar knnvijenl@live.nl . 
 

 

Zaterdag 1 augustus: Tenellaplas, Voorne's Duin 
Bij de Tenellaplas ligt een 'heemtuin' waar planten van de duinstreek te zien zijn. We 
wandelen vandaar door Voornes Duin en kijken naar alles wat vliegt, groeit en bloeit. 
Adres:Bezoekerscentrum Tenellaplas, Duinstraat 12a, 3235 NK, Rockanje. 
Excursieleider: Eric Stockx. tel. 06 5895 3678. 
 
 
Zaterdag 8 augustus: Muurplanten, stadsflora Amsterdam 
Deze excursie moet nog bevestigd worden door de gids, Ton Denters. 
 

Excursieleider: Erica Griffioen,  tel. 06 1144 0112. 
 
Zaterdag 15 augustus: Dwingelderveld, vogels, planten, korstmossen. 
Bij deze excursie in Drente is een speciale gids aanwezig (Maarten Langbroek) die het 
gebied goed kent. 
Adres: wordt een dag vóór de excursie bepaald, afhankelijk van waarnemingen ter plaatse.  

 
Excursieleider: Ruud van Middelkoop ,  tel. 06 2643 4331 

 
        

Dinsdag 18 augustus: Koornmolengat 
Deze excursie moet nog bevestigd worden door de gids van Rotta. 
Het Koornmolengat, een dicht begroeid  en heel kwetsbaar stukje moerasgebied in de 
buurt van de Zevenhuizerplas, is alleen toegankelijk onder leiding van een natuurgids. Het 
blijft een bijzondere ervaring om er te lopen, want al na een paar meter lijkt de bewoonde 
wereld ver weg en waan je je in een oerwoud. Gelukkig loopt er een goed begaanbaar 
wandelpad door deze wildernis. Alleen een paar stevige schoenen zijn al voldoende! Deze 
wandeling onder leiding van natuurgidsen van Rotta wordt speciaal voor ons gehouden.  
Gestart wordt om 10.00 uur bij de brug over de Hennipsloot nabij restaurant De Roerdomp, 
Tweemanspolder 12, 2761 ED Zevenhuizen. 
Excursieleider: Hans Boekhout, tel. 06 5186 8996. 
 
 
Zaterdag 22 augustus: Schoorlse Duinen, planten 
De plantengroei is uitbundig en onder leiding van Karel Gort en Ans den Haan zal ons 
weinig ontgaan. 
Adres: Gasterij 't Woud, Herenweg 95, Egmond aan de Hoef. Tegenover deze gasterij is een 
zijweggetje, waar je na ongeveer 100 meter een parkeerplaats bereikt. 
Excursieleider: Ans den Haan,  tel. 06 1995 4952 
 
============================================================================== 

mailto:knnvijenl@live.nl
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Zaterdag 29 augustus: Slikken van Flakkee, 
planten en vogels. 
Aan de zuidkant van het Zuid-Hollandse eiland 
Goeree-Overflakkee liggen de Slikken van 
Flakkee. Dit enorme natuurgebied biedt aan 
talloze bijzondere planten en dieren een plek 
om te leven. Van bijzondere orchideeën tot 
steltlopers en zangvogels, het leeft er 
allemaal. De Slikken van Flakkee waren voor 
de afsluiting van het Grevelingenmeer 
uitgestrekte kwelders. Na de afsluiting bleef 
het Grevelingenmeer echter zout (in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld het Zoommeer 
dat zoet is). Dat betekent dat het zoute water   Aal - scholver bij Neeltje Jans   
nog steeds invloed uitoefent op het gebied en  
dat je er tal van zoutminnende planten als zeekraal en zeeaster kunt zien. Wie vogels wil 
kijken in de Slikken van Flakkee, kan zijn hart ook ophalen. Geniet van de talrijke 
zoutminnende planten én van de vele zangvogels in het gebied. 
Adres: parkeerterrein Slikken-midden, Bieningenweg, Melissant 
Excursieleider: Kjell Nilsen. tel. 06 1838 8573. 
 

******************************************************************************************* 
 
Mededeling van Wilma Kapoen 
 

Binnenkort verschijnt het boek:  De mooiste fotolocaties van Texel. 
 

LET OP: Je kunt dit boek nu pre-orderen. Je ontvangt korting én gratis verzending.  
Je betaalt slechts € 17,90.  Meer dan 50 gebieden en 170 locaties in detail beschreven. 
Geschreven en samengesteld door 50 lokale natuurfotografen 
Het boek meet  21×24 cm en telt 144 pagina’s 
LET OP: Dit boek verschijnt half september 2020. Je bestelling is een pre-order. 
Uitgeverij  Pixfactory / Birdpix -    tel.  033-2451260 
 
Inhoud 
In de reeks ‘De Mooiste Fotolocaties van Nederland’ nemen we je mee naar de vele 
schitterende en verrassende plekken in onze natuur. Texel is dermate rijk en gevarieerd 
dat dit een eigen boek verdient! De maar liefst 50 opgenomen gebieden -goed voor 170 
locaties- onderstrepen dit nog maar eens. Bij Texel denk je meteen aan de vele 
vogelsoorten die er broeden, rusten bij hoogwater of bijkomen op doortocht. 
Maar Texel heeft nog veel meer te bieden! Ook landschapsfotografen halen hun hart op in 
de jonge duinen, op het ruwe strand of bij een van de vele bollenvelden. Strand, duinen, 
duinvalleien, polders, dijken en wad zorgen voor een ongekende variatie aan planten, die 
op hun beurt weer garant staan voor een rijk insectenleven. Texel heeft niet voor niets het 
enige insectenreservaat van Nederland. 
Het boek wijst de beste plekken aan voor landschapsfotografie, toplocaties voor 
spectaculaire vogelfotografie en hotspots voor flora en insecten. Al het voorwerk is voor je 
gedaan door gedreven lokale fotografen en natuurkenners die het gehele eiland op hun 
duimpje kennen. Neem de veerboot, met  DE  MOOISTE  FOTOLOCATIES VAN  TEXEL in de hand! 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
  
 
 
 



8 

 

Voor  U  gelezen  . . . . 

 
Nieuwsbrief Nature Today, 07 juli 2020 
 

7-JUL-2020 - Zeldzame planten zoals Moeraskartelblad en Echte koekoeksbloem duiken 
ineens weer op in het natuurgebied Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven. Een jaar 
geleden heeft de provincie Utrecht het natuurgebied heringericht om bedreigde planten en 
dieren alle ruimte te geven. En dat werkt dus. 
Natuurmonumenten heeft een bankje met een informatiebord geplaatst over de unieke 
natuur in dit gebied. Het staat op de uitkijkheuvel aan de Dwarsdijk met zicht op de hele 
Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven. Wandelaars kunnen hier even rusten en genieten 
van het mooie uitzicht. Dit uitzichtpunt is alleen bereikbaar te voet en ligt aan 
het Vredevoetpad. 
 
 

Nieuwsbrief Nature Today, 01 juli 2020. 
 

1. Broedvogels tellen met een drone 
Het is inmiddels zomer maar in de broedkolonies in het Waddengebied is het broedseizoen 
nog in volle gang. Veel soorten broedvogels, zoals kluut, scholekster en visdief, gaan in het 
Waddengebied al jaren in aantal achteruit. Daarom coördineert Vogelbescherming het 
meerjarige samenwerkingsprogramma  Wij & Wadvogels. Voor dit project zullen veel 
beschermingsmaatregelen worden genomen om de broedgebieden van deze soorten te 
verbeteren. Om de effectiviteit hiervan te meten, zullen onder meer de aantallen 
broedvogels goed geteld moeten worden. Eén van de nieuwe technieken die daarbij wordt 
gebruikt, is het gebruik van drones. Maar hoe betrouwbaar zijn tellingen met drones? En 
zijn ze verstorend voor vogels? 
Het onderzoek richt zich op dit moment op een zevental broedvogels: Kokmeeuw, Grote 
stern, Visdief, Zilvermeeuw, Kleine mantelmeeuw, Lepelaar en Kluut. Enkele soorten, zoals 
Grote stern en Kokmeeuw, blijven stoïcijns op hun nest zitten als een drone op dertig 
meter over de kolonie heen scheert. Daarentegen blijken soorten als Kluut gevoelig voor 
verstoring. Onderzoeker Annelies van Ginkel van de Rijksuniversiteit Groningen vertelt: 
“Bij elke dronevlucht, zelfs op zestig meter hoogte, vliegen kluten van hun nest, al zijn de 
meeste wel weer binnen twee minuten terug bij hun eieren of kuikens. Voor deze 
verstoringsgevoelige soorten lijken drone-tellingen dan ook geen geschikte methode, 
omdat vogels op hun nest moeten blijven zitten om ze te kunnen tellen.” 

Door het onderzoek kan per soort de beste methode voor het tellen van broedkolonies 
worden bepaald. Ook zal er een protocol worden opgesteld voor verantwoord professioneel 
dronegebruik bij en in broedkolonies van kustvogels. 

   Dit onderzoek wordt gefinancierd door het Waddenfonds, de Waddenprovincies en het 
   Ministerie van LNV en kon worden uitgevoerd dankzij de ondersteuning van de terreinbeherende 
   instanties  in het Waddengebied: Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Groninger Landschap, 
   provincie Groningen en Landschap Noord-Holland. 

Tekst: Vogelbescherming Nederland. 

============================================================================= 
 
2. Vogeltrek.  Hoewel het nog hoogzomer is, beginnen de eerste trekvogels al aan hun 
reis. Vogels uit Scandinavië komen druppelsgewijs ons land binnen, en onze eigen 
broedvogels beginnen langzaamaan naar het warme zuiden te migreren. Eén van die vogels 
is de Bonte vliegenvanger. Via Frankrijk en Spanje trekken ze naar West-Afrika om daar te 
overwinteren. Deze soort is beroemd in ecologisch onderzoek. Door klimaatverandering 
kruipen rupsen eerder uit het ei dan dat de bonte vliegenvanger in Nederland aankomt, 
waardoor er geen voer voor de jongen is.  

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/tienhovense-plassen/route/vredevoetpad
https://www.vogelbescherming.nl/
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De Bonte vliegenvanger heeft zijn trek aangepast, en komt tegenwoordig eerder terug in 
Nederland, precies op tijd voor de rupsenpiek. Daarmee is de Bonte vliegenvanger een 
voorbeeld van een vogel die zich succesvol heeft aangepast aan klimaatverandering. 
 
========================================================================= 
 

KNNV Nieuwsbrief juli 2020 

Veldgids Vogeltrek ,  trekvogels herkennen aan hun roep 
Auteur(s): Dick de Vos en Sam Gobin,  2019     ISBN: 9789050116657 
Elk jaar is de vogeltrek weer een fascinerend fenomeen. Welke vogels zijn dat en hoe 
herken je ze? Deze gids helpt om trekvogels te herkennen aan hun trekroep en vliegbeeld. 
Van de imposante kraanvogels tot aan de kleinste zangvogels en van de meest algemene 
ganzen tot en met zeldzame doortrekkers als roodkeelpieper of ortolaan. 
Illustratieve foto’s en sonogrammen van de geluiden helpen bij de herkenning. 
Verspreidingskaarten met de broed- en overwinteringsgebieden maken de soms lange 
trekroutes zichtbaar. De geluiden zijn te beluisteren op de app BirdSounds Europe. 
Vogelgeluiden-app 'BirdSounds Europe' 
Om de geluiden te beluisteren die in deze gids worden beschreven, adviseren wij u de zeer 
uitgebreide app BirdSounds Europe te gebruiken. In deze app is een aparte collectie 
opgenomen die direct toegang biedt tot de geluiden die in de Veldgids Vogeltrek worden 
beschreven. De app bevat (op het moment van schrijven) bijna 2000 verschillende geluiden 
van 413 Europese vogelsoorten. 
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Interessante  websites : 
 

www.naturescanner.nl          ( planning natuurreizen ) 
www.natuurmonumenten.nl/insecten 
www.zlto.nl/beherenvanlandschapennatuur                  ( zo denken boeren er over ) 
https://www.youtube.com/watch?v=-f12JrLboVM      ( gratis Vogelgids van Cornell Univ.) 
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De helft van de 
deelnemers kwam per 
fiets ! 

https://www.youtube.com/watch?v=-f12JrLboVM

