Aankondiging: eerste congres van de Nederlandse Ornithologische Unie;
30 januari – 1 februari 2015
De Nederlandse Ornithologische Unie (NOU) heeft tot doel om vogelonderzoek in Nederland te
stimuleren met nadruk op de uitwisseling van kennis en samenwerking tussen amateurs en
professionals. Om dit een nieuwe impuls te geven organiseert de NOU in 2015 voor het eerst in
haar lange bestaansgeschiedenis een congres van een weekend, met als doel om elkaar te
stimuleren in het doen van onderzoek en kennis uit te wisselen. Tijdens dit congres kan iedereen
zijn/haar onderzoek presenteren in korte lezingen, en zullen we workshops organiseren gericht op
het doen van vogelonderzoek. Daarnaast willen we genoeg mogelijkheid bieden voor informele
discussies en het vormen van nieuwe ideeën en samenwerking. We hopen dat we het
vogelonderzoek in Nederland in de volle breedte de revue kunnen laten passeren. Tellers, ringers,
professionele onderzoekers, amateurs, beschermers; we nodigen iedereen die meer doet of wil
doen dan alleen maar naar vogels kijken van harte uit om mee te doen. Het is ons streven om van

dit congres een jaarlijks terugkerend spektakel te maken.
Wanneer? vrijdagavond 30, zaterdag 31 januari en zondag 1 februari 2015
Waar? Haren (nabij Groningen), in het Voormalig Biologisch Centrum van de Universiteit van
Groningen, de biotoop. We willen de mogelijkheid bieden gratis te overnachten bij lokale
biologen/vogelonderzoekers thuis, en voor wie iets meer comfort wil regelen we overnachtingen
in het NIVON natuurvriendenhuis of een andere goedkope locatie.
Kosten (exclusief overnachting):
Leden: €60 pp
Niet‐leden: €100 pp (het NOU lidmaatschap is €42)
Scholieren en studenten: Leden: €30 pp, Niet‐leden: €50 pp (jeugdlidmaatschap is €25).
Indien kosten een belemmering vormen kan hierin een tegemoetkoming plaatsvinden.
Er zijn workshops over:









Snijden in vogels, wat kun je daarvan leren? (Kees Camphuysen)
Vogels vangen en ringen in praktijk (Henk van der Jeugd)
Zo doe je goed nestkastonderzoek
Leer de juiste (onderzoeks)vragen stellen
Veldonderzoek aan roofvogels
Voedsel‐ecologisch onderzoek
Goed gebruik van kleurringen (Bruno Ens)
Zo schrijf je een artikel (Redactieleden Limosa & Ardea)

Opgave: Je kunt je aanmelden via deze link.
Geïnteresseerd? Geef je dan zo snel mogelijk op!
De uiterste aanmelddatum voor lezingen is 15 december 2014.

Voorlopig programma:
Vrijdag 30 januari
19:00

Inloop & registratie

20:00

Openingsverhaal

21:00‐00:00

Borrel

Christiaan Both

Zaterdag 31 januari
7:00‐9:00

Ringsessie

Henk van der Jeugd

8:30‐9:30

Registratie en ontbijt

9:30‐12:00

Lezingen

12:00‐13:00

Lunch

12:45‐13:30

Postersessie

13:30‐14:30

Algemene Ledenvergadering NOU

14:45‐18:30

Diverse workshops

18:30‐20:00

Diner

19:15‐20:00

Postersessie

20:00‐21:00

Verhaal en film

Ruben Fijn

21:00‐0:00

Borrel met live muziek

Safari Joe

7:00‐9:00

Ringsessie

Henk van der Jeugd

8:30‐9:30

Ontbijt

9:30‐12:00

Lezingen

12:00‐13:00

Afsluitend verhaal

13:00‐14:00

Lunch

14:00‐1700

Mogelijkheid voor excursie naar
Zuidlaardermeergebied

Zondag: 1 februari

Theunis Piersma

