VOORWOORD.
Voor u ligt het informatieboekje van Vogelwacht Uden e.o.
Door middel van deze bijdrage wordt inzicht verkregen in het hoe en waarom van de
Vogelwacht. Ze is bestemd voor alle leden, nieuwe leden en verdere belangstellenden. Vooral de nieuwe leden heten wij van harte welkom in onze vereniging
en hopen dat zij snel hun weg zullen vinden binnen onze gezellige club. Voor meer
informatie van een specifieke werkgroep kun je altijd contact opnemen met de
coördinator (zie hiervoor de laatste bladzijde van het Bruujsel) of één van de
bestuursleden. Tot slot hopen wij met dit boekje uw enthousiasme en belangstelling
voor vogels en hun omgeving te wekken.
Bestuur Vogelwacht Uden e.o.

VOGELWACHT UDEN E.O.
Vogelwacht Uden e.o. (en omgeving) is een vereniging die zich actief inzet voor alle,
in de vrije natuur levende vogels.
GESCHIEDENIS
In september 1974 werd binnen het IVN - Uden een werkgroep opgericht, die zich
speciaal ging bezighouden met alles wat met vogels in de vrije natuur te maken
had.Een aanvankelijk nog kleine groep enthousiaste vogelaars, die actief was onder
de naam Vogelwacht Uden e.o., groeide al snel uit tot een zelfstandige werkgroep.
In het begin ontving de groep veel steun van onder andere de vogelwerkgroep Den
Bosch en de Invalidenvereniging Odiliapeel. Laatstgenoemde was vooral actief bij
het maken van nestkasten. Qua publiciteit werd er flink aan de weg getimmerd door
middel van stencils, een vitrine in het dorp en een vogelcursus voor eigen leden.In
1977 werd voor ruim honderd belangstellenden de eerste Vogelbeschermingsavond
georganiseerd. De activiteiten groeiden gestaag en ook de zelfstandigheid van de
werkgroep nam toe.
Op 7 februari 1983 leidde dit uiteindelijk tot de definitieve oprichting van een eigen
vereniging. Statuten werden opgesteld, evenals het huishoudelijk reglement en er
werd een bestuur gekozen. De Vogelwacht ontwikkelde zich meer en meer en er
werden diverse werkgroepen opgericht waarover u verderop in dit boekje meer kunt
lezen.
Eén van de hoogtepunten in het bestaan van de Vogelwacht vond plaats in oktober
1990 toen het gezamenlijke onderkomen “De Groenhoeve” in gebruik werd
genomen. In samenwerking met het IVN - Uden en de Stichting Kinderboerderij werd
dit fraaie pand gebouwd, alwaar de meeste binnenactiviteiten van de vereniging
plaatsvinden.
De Groenhoeve is te vinden op onderstaand adres;
Artillerieweg 3, 5403 PB Uden, telefoon: 0413-250047.
Correspondentieadres: Stichting de Groenhoeve, Reinoldstraat 17, 5402 VB Uden,
Telefoon 0413-268348.

WAT DOET VOGELWACHT UDEN?
Naast de vier, hieronder genoemde doelstellingen richting de vogels, is de
Vogelwacht in de eerste plaats een vereniging van mensen.
De gemeenschappelijke factor die deze mensen bindt, is de liefde voor de natuur en
voor vogels in de vrije natuur in het bijzonder. De Vogelwacht verenigt deze mensen,
waardoor de mogelijkheid ontstaat om gezamenlijk aan de doelstellingen te werken
en hier plezier aan te beleven. Door middel van de werkgroepen wordt vooral aan de
doelstellingen gewerkt. Bijeenkomsten zoals de maandelijkse
Maashorstwandelingen, de excursies (een hele of een halve dag naar verschillende
natuurgebieden) en de meerdaagse excursies (voor- en najaarsexcursies) bieden de
mogelijkheid voor sociale kontakten en gewoon gezellig samenzijn (zie hiervoor de
maandagenda).
In de statuten van de vereniging staan een aantal doelstellingen, waaronder:
 Directe bescherming van vogels en hun biotoop.
 Belangstelling kweken voor vogels bij een zo breed mogelijk publiek.
 Het behouden en creëren van nestgelegenheid voor vogels.
 Deelname aan landelijke en regionale activiteiten met betrekking tot vogelstudie
en inventarisatie.
Vogelwacht Uden e.o. is een vereniging, die zich belangeloos inzet voor alle in de
vrije natuur levende vogels. De vereniging tracht de hierboven beschreven doelstellingen op aktieve wijze te bereiken. Zij heeft hiervoor de gezamenlijke steun en inzet
van alle leden nodig.
De uitvoering en realisering van de werkzaamheden is ondergebracht in een aantal
werkgroepen. Elke werkgroep heeft een coördinator die verantwoordelijk is voor de
organisatie en uitvoering van de activiteiten. Hij zorgt ervoor dat de werkzaamheden
zo efficiënt mogelijk verdeeld worden. Tevens stimuleert de coördinator het in
groepsverband realiseren van de taken, waarbij hij leiding geeft aan de leden van
zijn werkgroep. Aan het eind van het seizoen wordt een jaarverslag opgesteld voor
onder andere publicatie in het verenigingsblad “Het Bruujsel”. Tevens hebben de
werkgroepen tijdens de ledenvergaderingen (drie per jaar) de mogelijkheid de
andere leden te informeren.
De werkzaamheden die binnen Vogelwacht Uden plaatsvinden, kan men onderverdelen in EDUCATIEVE en UITVOERENDE ACTIVITEITEN. Een groot aantal van
deze activiteiten komt iedere maand of kwartaal weer terug. Voor de exacte data
waarop het een en ander plaatsvindt, verwijzen wij naar de jaar- en maandagenda’s
van Vogelwacht Uden.

EDUCATIEVE ACTIVITEITEN
Om belangstelling, waardering en zorg voor de in het wild levende vogels bij het
grote publiek te kweken, worden door de Vogelwacht de volgende educatieve
activiteiten ontplooid:
1.
PUBLIEKSWANDELINGEN
Zowel in het voorjaar als in het najaar organiseert de Vogelwacht een aantal
publiekswandelingen. Deze zijn bedoeld om het publiek kennis te laten maken met
de natuur in onze directe omgeving. Onder leiding van ervaren gidsen wordt in een
aantal groepen een gedeelte van het prachtige Maashorstgebied verkend. De
aandacht gaat hierbij uit naar de vele vogelsoorten die het gebied rijk is. Men
vertrekt meestal vanaf de grote parkeerplaats nabij het Natuurcentrum Slabroek,
gelegen aan de Erenakkerstraat te Uden. Soms vertrekken we vanuit een kerkdorp
in de omgeving van Uden om ook daar interesse voor vogels op te wekken.
2.
VOGELCURSUS
Er is in 1992 een nieuwe cursus ontwikkeld voor leden en niet-leden. Na een pauze
van enkele jaren is in februari 2000 de cursus weer opgepakt. Deze cursus is
bedoeld om mensen, gedurende acht lessen en enkele excursies, kennis te laten
maken met de vogels om ons heen. Een mooi cursusboek maakt ook onderdeel uit
van de cursus.
Iedere les bestaat uit twee gedeeltes, namelijk:
 Een theoriegedeelte waarin algemene facetten van het vogelleven worden
behandeld;
 Een praktisch gedeelte waarin kennis wordt gemaakt met een aantal soorten en
hun geluiden.
Sinds eind 2002 hebben we de beschikking over een beamer en laptop, zodat we de
cursus digitaal kunnen presenteren. Tijdens een aantal excursies in de Maashorst
kunnen de cursisten de net opgedane vogelkennis in praktijk brengen. De cursus
loopt van maart tot mei en wordt gegeven door enkele leden van de Vogelwacht.
Ook worden regelmatig Piepcursussen gegeven, waarbij de vogelgeluiden worden
geleerd. Deze start meestal begin februari, wanneer de vogels weer gaan zingen.
3.
(DIA)LEZINGEN
Op aanvraag worden er door leden van de Vogelwacht lezingen gegeven. Dit
gebeurt voornamelijk aan collega-vogelwerkgroepen, IVN-afdelingen, scholen, verenigingen en andere belangstellenden. Enkele veel voorkomende onderwerpen zijn:
vogels rondom het huis, vogels in de Maashorst,nestkasten, vogeltrek, stootvogels
en uilen.
Evenals het geven van lezingen aan het publiek richt Vogelwacht Uden zich ook met
deze activiteit tot de eigen leden. Dit wordt dan gedaan door eigen leden of door een
gastspreker in ons eigen clubgebouw “de Groenhoeve”.

4.
PUBLICITEIT
Een belangrijk onderdeel binnen de Vogelwacht is het verzorgen van publiciteit
rondom de vele activiteiten die op touw worden gezet. Het is van belang dat we onze
doelstellingen en activiteiten via de diverse media aan de buitenwereld kenbaar
maken.
De taak van de werkgroep publiciteit is het publiceren in landelijke en regionale dagen weekbladen of tijdschriften. Zij geven kennis van belangrijke zaken welke in
verband staan met onze vogels, het beheer, de verstoring, de bescherming etc.
Enkele voorbeelden hiervan zijn: aankondigingen, interviews en achtergrondinformatie in de krant, op televisie en radio van te houden publiekswandelingen,
dialezingen, werkdagen en andere evenementen.
VOORLICHTINGS-/INFORMATIESTAND en WINKEL
Naast bovengenoemde vormen van publiciteit neemt Vogelwacht Uden regelmatig
deel aan manifestaties in de omgeving met een voorlichtings-/informatiestand. Door
middel van het direct in contact komen met geïnteresseerden wordt voorlichting
gegeven op het gebied van in de vrije natuur levende vogels. Men beschikt daarbij
over een vrij uitgebreid assortiment aan materialen, zoals vogelboeken, tijdschriften,
brochures, stickers, nestkasten, cd’s, vogelvoer e.d. Maar ook enkele showkasten
met daarin diverse vogelattributen waaronder braakballen, veren, schedels etc.
Tijdens dit soort evenementen wordt gratis informatiemateriaal verstrekt. We maken
hierbij gebruik van uitdeelfolders met verschillende onderwerpen. Tijdens
dialezingen, cursussen en publiekswandelingen is onze winkel ook aanwezig.

UITVOERENDE ACTIVITEITEN
Naast de educatieve activiteiten is concrete, daadwerkelijke hulp onontbeerlijk om de
doelstellingen te verwezenlijken. Deze hulp kan zowel direct als indirect zijn en wordt
uitgevoerd door middel van een aantal werkgroepen, te weten:
1.
WERKGROEP INVENTARISATIE
De werkgroep Inventarisatie organiseert diverse soorten vogeltellingen op verschillende niveaus. Inventarisaties hebben tot doel een zo goed mogelijk beeld te
krijgen van de vogelstand in een bepaald gebied. Op deze manier kan worden
vastgesteld welke invloeden biotoopveranderingen hebben. De verkregen informatie
wordt ter beschikking gesteld aan het SOVON Vogel Onderzoek Nederland, het
Staatsbosbeheer en gemeentelijke instanties. Zij gebruiken de gegevens onder
andere ten behoeve van beheersplannen voor de Maashorst en de Wijstgronden. De
inventarisaties variëren van zeer intensief, zoals het Broedvogel Monitoring Project
(BMP) en het compleet inventariseren van de Maashorst (1996, 2002 en
2009/2010), tot vrij algemeen. Onze zondagse inventarisatie (de
Maashorstwandeling), die zeer goed uit te voeren is door alle leden van de Vogelwacht, valt onder deze laatste categorie. Ook worden bijzondere soorten
geïnventariseerd zoals de huiszwaluw, geelgors, de veldleeuwerik, de roodborsttapuit, de nachtzwaluw, de kwartel en de uilen. De inventarisaties worden vanuit de
werkgroep opgestart en via de ledenvergaderingen zal steun bij de leden gevraagd
worden.
Tot slot worden ook buitengewone waarnemingen in Uden en omgeving vastgelegd.
Dit gebeurt via de site waarnemingen.nl of via onze eigen site.
Daarnaast wordt er, al dan niet in landelijk verband, iedere herfst een telling
georganiseerd van trekvogels boven de Maashorst. Onze trektelpost Brobbelbies
noord (ten oosten van Nistelrode), wordt van begin augustus tot en met eind
november veel bezocht. Op onze site kun je van dag tot dag bijhouden wat er gezien
is.

2.
WERKGROEP OEVERZWALUWEN
Vogelwacht Uden heeft in 1986 als eerste vogelwerkgroep in Nederland met succes
een kunstmatige oeverzwaluwenwand heeft aangelegd in het recreatiegebied
“Hemelrijk” te Volkel. Inmiddels is dit initiatief door verschillende andere instanties en
vogelwerkgroepen overgenomen. De werkgroep houdt zich bezig met de
inventarisatie en registratie van de daar broedende oeverzwaluwen. Daarnaast
wordt onderhoud uitgevoerd aan de kunstmatige oeverzwaluwenwand. Dit omvat het
schoonmaken en vullen van de broedgangen, evenals het instandhouden van de
aanwezige observatiehut. Voor geïnteresseerden staat er op onze site onder de
knop werkgroepen/oeverzwaluwen een beschrijving, waarin de bouw van een
kunstmatige oeverzwaluwenwand stap voor stap wordt uitgelegd. Helaas is de
broedstand de laatste jaren sterk achteruitgegaan.
Bij visvijver “de Kleuter” is een natuurlijke oeverzwaluwwand gemaakt. Dit in
combinatie met een paaiplaats voor vissen. Tot op heden (jan 2010) heeft er jammer
genoeg nog geen oeverzwaluw gebroed.

3.
WERKGROEP UILEN
Gezien de grote kwetsbaarheid van onder andere de kerkuil en het verdwijnen van
geschikte broedgelegenheden, is het plaatsen en onderhouden van nestkasten in
boerderijen, schuren en kerken een van de belangrijkste taken van deze werkgroep.
Op dit moment heeft de werkgroep de beschikking over ca. 40 kerkuilenkasten.
Daarnaast spant men zich ook in voor de steenuil d.m.v. het plaatsen van
steenuilenpijpen. Ook voor deze werkgroep is het noodzakelijk om de broedgegevens op een correcte manier te administreren en door te geven aan de
belanghebbende instanties. Het geven van voorlichting aan de eigenaren van de gebouwen en het zoeken naar nieuwe, geschikte broedplaatsen behoort eveneens tot
de taken.

4.
WERKGROEP NESTKASTEN
De werkgroep nestkasten doet sinds 1976 onderzoek naar het broedgedrag van
nestkastbroeders in de omgeving van Uden; dit zijn met name Kool-, Pimpel- en
Zwarte mees, Bonte vliegenvanger, Gekraagde roodstaart en Boomklever. Dit houdt
in dat verschillende soorten nestkasten geplaatst en onderhouden worden en in het
broedseizoen regelmatig worden gecontroleerd. De verkregen gegevens over de
legselgroottes, aantal uitgevlogen jongen, eerste eileg datum en aantal
vervolglegsels worden vergeleken met eerdere jaren en vastgelegd in een verslag,
maar ook opgestuurd naar de nationale database van Sovon Vogelonderzoek
Nederland voor verder onderzoek. De laatste jaren heeft de werkgroep ruim 500
legsels per jaar weten te onderzoeken en is daarmee een van de grootste en meest
actieve nestkasten werkgroep binnen Nederland.

5.
WERKGROEP JEUGDVOGELWACHT
De Jeugdvogelwacht is een zelfstandige werkgroep binnen Vogelwacht Uden. Zij is
bedoeld voor jongeren tussen de tien en vijftien jaar en heeft als doel de jeugd
kennis te laten maken met alle facetten van de natuur. Een keer per maand trekt
men het veld in om naar vogels te kijken. Dit in samenwerking met de overige
werkgroepen. Men tracht het besef en waardering voor de natuur bij de jeugd te
vergroten.

6.
WERKGROEP SENIOREN
Een actieve groep senioren binnen de Vogelwacht die iedere maandagmorgen in de
Maashorst gaat wandelen voor het sociale contact maar ook om van de natuur te
genieten. Daarnaast wordt assistentie verleend bij het maken van diverse soorten
nestkasten en helpt men mee met het samenstellen van het Bruujsel. Ook wordt
ondersteuning verleend bij het uitvoeren van inventarisatiewerkzaamheden.

7.
WERKGROEP NATUUR & MILIEU
Een gezamenlijke werkgroep met het IVN-Uden. Het doel van deze werkgroep is om
natuur- en milieuplannen van bijvoorbeeld de Gemeente Uden of provincie te
toetsen en van commentaar te voorzien. Kansen en bedreigingen op natuurgebied
worden besproken en waar nodig actie ondernomen. Daarnaast wordt o.a. flora- en
faunaonderzoek verricht in de verschillende natuurgebieden met als doel het geven
van beheeradviezen.

8
WERKGROEP STOOTVOGELS
In de Maashorst komen een zestal soorten stootvogels voor, welke speciale
aandacht van de werkgroep geniet. Dit zijn de buizerd, havik, sperwer, torenvalk,
boomvalk en de wespendief. Zij worden ook wel “dagstootvogels” genoemd. Naast
het inventariseren van de stootvogels (lokaliseren van nesten en broedgegevens
bijhouden) wordt aandacht besteed aan het plaatsen van nestkasten voor de
torenvalk, evenals het controleren en registreren ervan. Verder is het doorgeven en
assisteren bij het ringen van de jongen ook een taak van de groep. De
kwetsbaarheid van de stootvogels en de dreiging van vervolging, legt deze wat
minder op de voorgrond tredende werkgroep een discrete manier van werken op.

9.
WERKGROEP WINTERVOEDERING
Alléén bij uitzonderlijke weersomstandigheden, zoals strenge kou
(-15 graden Celsius en lager) over een langere periode (1 à 2 weken) of een dik
sneeuwdek, gaat de werkgroep over tot het bijvoeren van bedreigde vogels. Zij legt
contacten met diverse instanties die het voedsel verstrekken en bepaalt waar en

wanneer bijgevoerd moet worden. Dit bijvoeren gebeurt meestal in de
buitengebieden, daar waar de voederplaatsen wat verder van de boerderijen afliggen. In geval van calamiteiten treedt het draaiboek van de werkgroep wintervoedering in werking. Het is duidelijk dat de actieve inbreng van deze onopvallende
werkgroep slechts zeer sporadisch noodzakelijk is. Zowel 2009 als in 2010 was het
nodig om de vogels bij te voeren. Dit waren strenge winters.
10.
WERKGROEP CLUBBLAD/PUBLICITEIT
Een belangrijk communicatiemiddel binnen de Vogelwacht is
“Het Bruujsel”. Dit clubblad wordt viermaal per jaar uitgebracht. Hierin is veel te
lezen over de activiteiten binnen de vereniging, waarbij diverse leden de pen ter
hand nemen om vogelverhalen met anderen te delen. Verder verzorgt de werkgroep
alle publiciteit rondom de vele activiteiten die op touw worden gezet. Dit resulteert in
diverse berichtgevingen in kranten, radio en televisie.

11.
WERKGROEP VRIJWILLIG LANDSCHAPSBEHEER UDEN
Deze werkgroep is een gezamenlijke activiteit van het I.V.N. (Vereniging voor
Natuur- en Milieu- educatie) afdeling Uden en Vogelwacht Uden e.o. Zij houdt zich
bezig met het behoud, herstel en ontwikkeling van kleine landschapselementen in de
omgeving van Uden. Hiertoe worden o.a. wilgen geknot, elzensingels teruggezet en
poelen gegraven en opengehouden in en rond Uden. Tevens maakt het V.L.U.
onderdeel uit van de Stichting Udense Kersenboomgaard. Zij onderhoudt daartoe
een kersenboomgaard aan de Patrijsweg te Uden.
PROJECTEN
Naast de hiervoor genoemde continue activiteiten worden er ook van tijd tot tijd
activiteiten ontwikkeld met een eenmalig karakter. Op deze wijze is er al veel werk
verzet bij de bouw en het onderhoud van de Groenhoeve en ook de diverse exposities tijdens tien, vijftien, twintigjarig en vijf en twintigjarig bestaan van de
Vogelwacht zijn hier een goed voorbeeld van.

VOOR DE LEDEN!!
Buiten de activiteiten ten behoeve van de vogels en het publiek wordt er ook het
nodige gedaan voor de eigen leden. Hierbij wordt, zoals al eerder genoemd, veelal
gebruik gemaakt van het clubgebouw “De Groenhoeve”.
De Vogelwacht neemt deel in de beheersstichting en is actief bij het gezamenlijke
onderhoud en de exploitatie van dit gebouw.
EXCURSIES
Vrijwel elke laatste zondag van de maand worden er hele- of halve dagexcursies
georganiseerd naar een interessant natuur- en vogelgebied ergens in Nederland.
Deze excursies zijn bedoeld om de kennis van vogels en hun biotoop te vergroten
en uiteraard ook voor de gezelligheid binnen de vereniging. Hoogtepunten zijn de
jaarlijkse vijfdaagse herfstexcursie naar één van de Waddeneilanden en de
vierdaagse voorjaarsexcursie naar bijvoorbeeld het Lauwersmeer. Maar ook de
buitenlandse excursies naar o.a. Spanje (Extremadura) Hongarije, Polen…
HET BRUUJSEL
Dankzij een enthousiaste en actieve redactie brengt de Vogelwacht vier keer per jaar
een prachtig verenigingsblad uit onder de naam “Het Bruujsel”.
Hierin is veel te lezen over de activiteiten binnen de vereniging en ook individuele
leden nemen de pen ter hand om vogelverhalen met anderen te delen.
LEZINGEN, FILMS
Regelmatig worden voor de leden en andere belangstellenden lezingen of diaavonden georganiseerd. Zowel eigen leden als gastsprekers lichten dan een
speciale vogelsoort of natuurgebied toe. Deze lezingen zijn erg interessant en nuttig
voor het vergroten van de kennis bij de eigen leden.

TENSLOTTE ...
SAMENWERKING
Vogelwacht Uden is dan wel een zelfstandige vereniging, ze leeft niet op een eiland.
Zo participeert de Vogelwacht, tezamen met het IVN - Uden en de Stichting Kinderboerderij, in het bestuur van de Stichting De Groenhoeve. Deze Stichting is
verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van ons verenigingsgebouw. Ook
wordt met het IVN -Uden samengewerkt bij sommige excursies, en bij de traditionele
nieuwjaarsreceptie.

De activiteiten van het V.L.U. (Vrijwillig Landschapsbeheer Uden) worden door leden
van het IVN en de Vogelwacht uitgevoerd. Met vereende krachten worden wilgen
geknot, elzensingels teruggezet en poelen gegraven en opengehouden in en rond
Uden. Zoals al vermeld in het stukje over inventariseren, is er regelmatig overleg met
Staatsbosbeheer. Verder worden er contacten onderhouden met overheden, zoals
de Gemeente en de Provincie, over bescherming en beheer van belangrijke natuurgebieden.Vogelwacht Uden participeerd in de Stichting Udense
Kersenboomgaard om dit stukje cuktuurerfgoed in Uden in stand te houden.
Tenslotte is er een goede band met Vogelbescherming Nederland.
DE FINANCIËN
Om het grote aantal activiteiten te kunnen verwezenlijken is natuurlijk geld nodig. De
jaarlijkse contributie van de leden, het plaatsen van advertenties in het Bruujsel,
bemiddeling in het verkopen van artikelen die betrekking hebben op vogel- en
natuurbescherming, donaties en, zeker niet op de laatste plaats, de kostenbesparing
door zelfwerkzaamheid van de leden, vormen samen de bron van inkomsten. Dit
beleid heeft tot gevolg dat de Vogelwacht al jarenlang een financieel zeer gezonde
vereniging is.

OVERIGE INFORMATIE
Vogelbescherming Nederland, de officiële naam is “de Nederlandse Vereniging tot
bescherming van Vogels”, is een van de belangrijkste verenigingen in Nederland op
dit gebied en is tevens partner van Birdlife International
Het lidmaatschap kost € 24,50 per jaar.
U ontvangt hiervoor tweemaandelijks het zeer informatieve kleurentijdschrift:
“VOGELS”.
Het adres is: Vogelbescherming Nederland,
Postbus 925
3700 AX ZEIST
Tel.nr.: 030 – 6937700 (Lidmaatschap en contributie)
Tel.nr.: 030 – 6937777 (Vogelinformatiecentrum)
www.vogelbescherming.nl.
Een meer wetenschappelijk tijdschrift op vogelgebied is “het VOGELJAAR”. Het
verschijnt tweemaandelijks en kost € 13,50 per jaar.
Het adres is: Stichting het Vogeljaar
Bilderdijklaan 25
3743 HR BAARN
Tel.nr.: 035 – 5420303
www.vogeljaar.nl
NUTTIGE BOEKEN
 ANWB vogelgids van Europa, Killian Mullarney, Lars Svensson, Dan Zettrström
en Peter J. Grant
 Vogels van Europa van Lars Jonsson
 Peterson Vogelgids
 Elseviers gids van de vogels van Europa
 Het Vogelboek van Burton en Hayman
 Vogelgids van Peter Hayman
 Sovon atlas van de Nederlandse broedvogels (uitgekomen 30 november 2002)
Voor bovenstaande uitgaven en voor meer informatie op het gebied van
vogelboeken, verrekijkers en telescopen e.d., kunt u contact opnemen met onze
winkelbeheerder. Dit is Jacques Raats, Maasstraat 65, 5463 NB Veghel, e-mail
winkel@vogelwachtuden.nl

