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De gratis app Tuinvogels van Vogelbescherming
helpt je de meest voorkomende vogels rondom
Natuurkampeerterreinen te herkennen. In de
app vind je 93 vogelsoorten in beeld en geluid.
Met duidelijke beschrijvingen die helpen de
vogel op naam te brengen.

Vogels kijken op een Natuurkampeerterrein
Hoe ontdek je vogels?

Wakker worden in tent of caravan met een gratis vogelconcert: vogels zijn
onlosmakelijk met kamperen verbonden. Door naar vogels te leren kijken
wordt een vakantie in de natuur nog completer. Stichting De Groene Koepel
en Vogelbescherming helpen je graag op weg!
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Help de vogels!
Vogelbescherming Nederland komt op voor in
het wild levende vogels en hun leefgebieden.
Samen met mensen die bescherming van
vogels en natuur belangrijk vinden. Help je
mee vogels te beschermen?
Kijk op www.vogelbescherming.nl/lid
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Een van de allermooiste vogels van Nederland is de groene specht.
Op Natuurkampeerterreinen zijn groene spechten vaak te zien.
Tip: de groene specht is een echte ‘grondspecht’. Zoek de groene
specht dus laag bij de grond!

STICHTING DE GROENE KOEPEL

Stichting De Groene Koepel, te gast in
de natuur zet zich in voor een duurzam
e ontwikkeling van groene verblijfsaccom
Nederland en vlak over de grenzen. Met
modatie in
de focus op natuurbeleving, duurzaamhe
id, cultuurhistorie en maatschappelijk
ondernemen werken we aan een aantrekk
verantwoord
elijke, toekomstbestendige verblijfsrecre
atie. De Groene Koepel verzorgt de erke
marketing en kwaliteitsbewaking voor
nning,
Natuurkampeerterreinen, Trekkershutt
en en GroepsNatuurkampeer terreinen
(Groeps) Natuurkampeerterrein is kam
. Kamperen op een
peren in z’n puurste vorm! Kijk voor mee
r informatie op ww w.natuurkampee
download de gratis Kamperen app.
rterreinen.nl of

Volg ons op Instagram (@Natuurkampeerterreinen) en Facebook!
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