
 
Vogelwerkgroep Lochem organiseert najaar 2015  

Cursus ‘Migratie / vogeltrek in breed 
perspectief’ 
 
Let op: De cursus is inmiddels volgeboekt maar opgave voor op de wachtlijst is 
            nog mogelijk. 
 
De Vogelwerkgroep Lochem organiseert najaar 2015 de cursus ‘Migratie / 
vogeltrek in breed perspectief’ door drs. Kees Boele uit Haren. Kees Boele is 
bioloog, docent aan de seniorenacademie en op natuurgebied actief voor veel 
organisaties (zie www.natuurpresentaties.nl). 
 
Vragen als ‘hoe vinden de vogels hun weg’, ‘welke trekstrategieën zien we’, 
‘wat is hun voedsel op pleisterplaatsen’ worden al jaren onderzocht onder 
andere aan de Universiteit Groningen. Resultaten van die onderzoeken komen 
in de cursus uitgebreid aan de orde. 
  
De cursus wordt gegeven op vijf woensdagen: 
14 oktober Migratie, inleiding en oriëntatie 
28 oktober Trek van kustvogels 
11 november Trek van ganzen en kraanvogels 
25 november Trek van roofvogels 
9 december Trek van overige vogels 
 
cursuslocatie Eetcafé  De Zonnebloem, Zutphenseweg 103, Lochem 
aanvangstijd 19.00 uur tot circa 20.45 uur 
cursusprijs 58,= euro (incl. syllabus en twee consumpties per avond) 
 
Inschrijving voor deze cursus staat open voor leden van Vogelwerkgroep 
Lochem en Vogelwerkgroep Zutphen maar ook voor overige geïnteresseerden. 
Er kunnen circa 34 personen aan de cursus deelnemen.  
 
Je schrijft je in door een mail te sturen naar kuifmees@kickmail.nl met je naam, 
adres en telefoonnummer. Je ontvangt daarna een bevestigingsmail met 
informatie over de betalingswijze. Na ontvangst van de betaling is je 
aanmelding definitief en is restitutie niet meer mogelijk.  
 
Bij deze cursus kun je deelnemen aan drie excursies. Deze worden begeleid 
door leden van beide vogelwerkgroepen. Aan de invulling hiervan wordt nog 
gewerkt. Zodra hierover meer bekend is, worden de cursisten geïnformeerd. De 
kosten van de excursies zijn op basis van km-vergoeding per auto.  
 
Excursiedata:   
17 oktober:            Trektelpost Lochem en trektelpost Warnsveld  
4 en 7 november:  Kraanvogels bij Diepholz 
12 december:      Watervogels op locaties bij de randmeren 
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