
Jaarverslag 2013 van de Vogelwerkgroep Amsterdam 
 

Voor u ligt een uitgebreider jaarverslag dan wat u de afgelopen jaren hebt gelezen. Bij de 

ALV in april 2013 is als kritiekpunt genoemd dat het verslag te positief was en dat men het 

melden van niet-gehaalde doelen miste. Dit gaat het bestuur rechtzetten. Ook komen de 

plannen voor het komende jaar aan de orde. 

 

Afgelopen jaar hebben ook wij te maken gekregen met een iets krimpend ledenbestand. Dit 

heeft nauwelijks te maken met ontevredenheid (één), meer met overlijden en verhuizen, maar 

de meeste opzeggers zijn relatieve nieuwkomers. Wellicht vinden zij het volgen van de cursus 

of enkele jaren ondersteuning voldoende. Veel mensen merken dat zij niet actief zijn in de 

vogelwerkgroep, ze vinden geen tijd voor de excursies en haken dan af. Het ledental was aan 

het einde van 2013 390, na 34 opzeggingen en 28 aanmeldingen. 

 

Het bestuur heeft veranderingen doorgemaakt. Ons algemeen bestuurslid Jan van der Ben 

werd in februari 2013 getroffen door meerdere infarcten en heeft lange tijd in het ziekenhuis 

en het revalidatiecentrum gelegen. Hoewel hij redelijk hersteld is, is hij niet meer in staat om 

zijn bestuursfunctie uit te oefenen en treedt hij in de komende ALV officieel af. Teun van 

Dijk heeft ad interim wat taken overgenomen.  

 

Omdat we veel verschuldigd zijn aan onze vrijwilligers heeft het bestuur gemeend ze eens in 

het zonnetje te zetten. Dat gebeurde in de ALV. Elk kreeg een toespraakje van de voorzitter, 

Frank van Groen, en enkele biologisch verantwoorde attenties. Het was een voor ALV-

begrippen druk bezochte avond, wat het bestuur op prijs heeft gesteld omdat op deze manier 

werkelijk zinvol overlegd kan worden over de koers van de vogelwerkgroep. 

 

Beleid VWGA afgelopen jaar en komend jaar. 
 

In de afgelopen jaarverslagen zijn er weinig gerichte woorden gewijd geweest aan het 

gevoerde en het te voeren beleid van de Vogelwerkgroep Amsterdam (vwga). Op verzoek van 

de ALV wordt hier in dit jaarverslag expliciet aandacht aan besteed. 

 

Het eerste doel van de vwga is kennis van vogels en liefde voor vogels en natuur in het 

algemeen te verbreiden. Daarnaast is het doel acties die de natuur aangaan te ondersteunen en 

negatieve ontwikkelingen voor vogels tegen te gaan. 

 

Een groot deel van de activiteiten die de vwga onderneemt ondersteunen deze doelen. Het 

gaat dan om de uitgave van ons kwartaalblad De Gierzwaluw, het organiseren van excursies 

en lezingen, het onderhouden van een informatieve website en het archiveren van 

vogelgegevens. Ook de activiteiten van de Commissie Veldwerk en de Commissie 

Bescherming dragen bij tot het realiseren van de doelstellingen van de vwga. 

 

2013 

Vorig jaar gaf de vogelwerkgroep 50 jaar een kwartaalblad uit, reden om een aantal extra 

dingen te willen doen. Dit is ten dele gelukt. Het uitbrengen van een jubileumuitgave (digitaal 

dan wel analoog) is niet gelukt, ondanks dat een aantal brainstormsessies met enkele leden is 

georganiseerd. Een dergelijke uitgave maken is een tijdrovende klus waarvoor niemand op 

korte termijn gevonden kon worden. Wel is er een aantal andere activiteiten georganiseerd in 

het kader van het jubileum. Zo vond de jubileum Big Day plaats in mei met enkele dagen later 



een borrel voor de deelnemers en werden drie speciale jubileumexcursies georganiseerd, 

begeleid door deskundige excursieleiders met een verhaal. 

 

En er gebeurde meer in 2013, onder meer op beschermingsgebied. De Commissie 

Bescherming werd versterkt en ontplooide diverse activiteiten (zie overzicht). Ook 

gebiedsbescherming is opgepakt door de vogelwerkgroep. Zo vergaderden enkele leden van 

de vwga met mensen van Stadsdeel Noord en Rijkswaterstaat om tot duurzame 

beheerafspraken op de Kinseldam te komen. Dit overleg heeft geresulteerd in (financiële) 

deelname van RWS aan de beheerwerkzaamheden op de Kinseldam en de intentie van het 

opnemen van de wenselijkheid van zandsuppleties op de Kinseldam in de toekomst in het 

beheerplan van het Natura 2000-gebied Markermeer en IJmeer (om pioniermilieu voor 

broedvogels aan te leggen en de erosie van de dam tegen te gaan). Samen met de 

natuurwerkgroep Kinselmeerzicht werd weer de jaarlijkse Kaalplukdag op de Kinseldam 

georganiseeerd waaraan diverse leden deelnamen. 

Tot slot werd contact gelegd met de wetlandwacht van de Gouwzee om te kijken of en hoe 

verstoringen van watervogels in dat gebied kunnen worden tegengegaan. 

 

Een dossier dat recent met succes is afgesloten betreft de aanleg van het 

vogelkijkpunt in Polder IJdoorn. Hier heeft de vwga bij Natuurmonumenten 

jarenlang op aangedrongen. Diverse leden van de vwga zijn hier de afgelopen jaren op 

uiteenlopende wijzen bij betrokken geweest. Ook zijn we als vwga natuurlijk blij dat het 

beheer van Polder IJdoorn geheel op (weide)vogels wordt afgestemd. Het permanente plas-

drasgebied in Polder IJdoorn zal optimaal voor vogels worden beheerd. 

 

Een ander dossier waar flinke voortgang mee is geboekt betreft het archief. Toen niet haalbaar 

bleek een stagiaire het vwga-archief te laten beschrijven en omdat de locatie waar het 

materiaal nu staat in 2014 gesloopt gaat worden, moest er een oplossing komen. Uiteindelijk 

hebben drie mensen van het vwga-bestuur nu samen met Ruud Vlek het archief ( zes 

dossierkasten) gesorteerd, ingepakt in zuurvrij karton en archiefdozen, en beschreven. Dit 

voorjaar wordt de hele zaak definitief overgebracht naar het stadsarchief. Vanwege de 

zorgvuldige beschrijving zal het archief hier voor alle geïnteresseerden goed ontsloten zijn. 

Daarnaast is de serie van het kwartaalblad De Gierzwaluw die in het Stadsarchief aanwezig is 

aangevuld met ontbrekende exemplaren zodat deze serie nu compleet is. 

 

Minder goed ging het met de recent opgerichte jeugdclub van de vwga. Na enkele excursies in 

het voorjaar kwam na de zomer de klad er in, ook door gebrek aan kinderen. Recent is de 

jeugdclub weer van start gegaan. De eerste excursie was op 30 maart en er is een folder met 

het programma voor de komende maanden gemaakt. 

 

Beleid voor 2014. 

We willen doorgaan op de ingeslagen weg. Een wens is een levendige jeugdclub voor het 

komend jaar. Voor het archief wordt voortaan gestreefd naar digitale archivering. Dit scheelt 

ruimte en sluit aan bij de wensen van professionele archief-instellingen zoals het stadsarchief. 

Wel zullen ook in de toekomst nog steeds twee papieren Gierzwaluwen bij de twee volledige 

archief-sets van de vogelwerkgroep worden gevoegd. Ander relevant materiaal zal zo veel 

mogelijk digitaal worden bewaard. 

Plan is komend najaar een telcursus te organiseren, ook als voorbereiding op de 

midwintertelling. Hiermee willen we leden stimuleren regelmatig een waterrijk gebied in onze 

regio te tellen in het kader van de maandelijkse watervogeltellingen van Sovon. 



Het streven is ten minste 10 excursies te organiseren. Hierbij kunnen we natuurlijk 

enthousiaste excursieleiders gebruiken. 

 

 

Excursies, coördinatie Sanne Hirschler 

 

Aan de wens van het bestuur om meerdaagse excursies aan te bieden is in 2013 aardig 

voldaan: Philip Plenckers nam ons mee naar Hongarije en Roely Bos organiseerde een trip 

naar Helgoland, allebei succesvolle en volbeklante reizen. In De Gierzwaluw nr. 2 van 

jaargang 51 (september 2013) heeft Martin Hulsing een beeldend verslag geschreven over 

Hortobágy en het Bükk-gebergte in Hongarije en in het maartnummer van 2014 komt een 

verhaal over Helgoland. 

Verder waren er door het jaar heen de gebruikelijke fiets- en autoexcursies, naar Waterland, 

Zuidoost Friesland, Spaarnwoude, Schiphol en IJmuiden. Extra excursies naar het 

Diemerpark, Botshol en het Amsterdamse Bos vonden plaats in het kader van ons 

jubileumjaar. 

 

Hartelijk dank aan allen die hebben bijgedragen aan het organiseren en leiden van al deze 

uitjes die ons zoveel genoegen brengen! 

 

 

 

Jeugdclub, coördinatie Roely Bos 

 

In de eerste helft van 2013 zijn vier jeugdexcursies gehouden. Omdat op de laatste excursie 

slechts twee kinderen af kwamen was de motivatie om er verder mee door te gaan tot een 

nulpunt gezakt. In de tweede helft van het jaar zijn er dan ook geen jeugdexcursies meer 

georganiseerd. Veel kinderen hebben een druk bestaan en zitten op sportclubs, hebben 

muziek- of balletuitvoeringen of moeten mee op familiebezoek. Toch is in 2014 de uitdaging 

weer opgepakt en hebben Annelies de Kleyn en Floor Toot hun krachten gebundeld en staan 

er weer excursies op de rol. De vogelwerkgroep vindt het belangrijk dat kinderen worden 

geënthousiasmeerd en is blij met dit initiatief! 

 

 

 

Lezingen, coördinatie Jan van Til 

 

Doelstelling 

 

Het doel van de lezingen die georganiseerd worden binnen de VWGA is een platform te 

vormen waar leden elkaar kunnen ontmoeten en kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. 

Ook in 2013 waren de lezingen weer wellevende bijeenkomsten waarbij de leden inderdaad 

veel van elkaar konden opsteken. Verschillende lezingen werden door eigen leden gehouden. 
Een andere wijze waarop actief geparticipeerd wordt door de eigen leden is de voor-en-door-

leden avond die voor de tweede keer werd gehouden en mocht rekenen op een grote 

belangstelling.  

 

 

13 januari 2013. Nieuwjaarsborrel + 2
e
 voor-en-door-ledenavond. 

 



Eerst houdt voorzitter Frank van Groen een nieuwjaarsrede.  

Dan vindt er een bonte afwisseling plaats van de bijdragen een klein tiental VWGA-leden. 

Ieder van hen laat een serie foto`s of films zien, voorzien van commentaar. 

Bep Scheen wint de Gierzwaluw-trofee met haar bijdrage over vogels in het Erasmuspark. 

Dit jaar voor het eerst wordt er een uiltje als wisseltrofee uitgereikt bij wijze van 

aanmoedigingsprijs. Deze gaat naar Erik Hölscher. 

Alle aanwezigen worden getrakeerd op een drankje. 

Boodschappen werden gedaan door Mat Janssen en Jan van Til. Roely Bos maakte heerlijke 

hapjes. Zweitse Scheeringa maakte de uiltje-wisseltrofee. 

 

26 februari 2013. Dubbellezing.  

Gebieden rond Amsterdam, lezing Mark Kuiper. 

Ons lid Mark Kuiper gaf weer veel informatie over het wel en wee van bepaalde 

vogelgebieden in de omgeving, m.n. Amstelland. Agrarisch beheer vormde hierin een 

belangrijk thema. 

Boommarters in en om het Amsterdamse, lezing Leo Heemskerk. 

Met een mooi geïllustreerd verhaal bracht ons lid Leo Heemskerk de aandacht voor de 

Boommarter tot leven. De Boommarter rukt op. Hij komt voor in o.m. de NH-duingebieden 

en nadert Amsterdam. 

 

14 mei 2013. Nomaden van de oceaan, lezing Lex van Groningen. 

 

Fotograaf Lex van Groningen gaf een prachtige fotovoorstelling van vogels van het zuidelijk 

halfrond, m.n. het Antarctische gebied.  

 

8 oktober 2013. Vogels in Europa, Lezing Edial Dekker. 

 

Ons lid Edial hield een prachtige foto-lezing over verschillende gebieden in Europa en 

Nederland (o.m. Finland, Madeira, regio Amsterdam). 

12 december 2013. Kokmeeuwen en Nijlganzen, Lezing Frank Majoor. 

Natuuronderzoeker Frank Majoor bracht verslag uit over de stand van zaken rond 

Kokmeeuwen en Nijlganzen. Een belangrijke topic was het ringen van deze vogelsoorten 

 

 

 

Cursus, coördinatie Evert Pellenkoft en Frank van Groen 

 

In het voorjaar van 2013 vond voor de zesde maal op rij de cursus „vogels herkennen‟ plaats, 

met de nadruk op de herkenning van eenden, roofvogels, steltlopers en meeuwen. De cursus 

bestond uit zes bijeenkomsten, twee theorielessen en vier praktijklessen. Er namen 49 mensen 

deel aan deze geslaagde cursus. Ook in het voorjaar van 2014 wordt weer een dergelijke 



cursus georganiseerd (nu weer gericht op zangvogels, net als in 2008, 2010 en 2012). Met 41 

deelnemers in 2014 blijkt dat er nog steeds grote vraag is naar een dergelijke instapcursus. 

Plan is in het najaar een cursus te organiseren die zich specifiek richt op het tellen van vogels. 

 

 

 

Veldwerk, coördinatie Frank van Groen 

 

 

Binnen het werkgebied van de VWGA werden in 2013 onderstaande gebieden geïnventariseerd 

op broedvogels. 

 Eendrachtspark, Gerbrandypark, de Kuil, Ruige Riet, Erasmuspark en een deel van het 

Sloterpark door Phlipp Derks. 

 Flevopark en Oostelijk havengebied door Ben Daemen. 

 Frankendael door Auke Jansen. 

 Hortus & Wertheimpark door Manuel Segond von Bachet en Jan Timmer. 

 Oosterpark door Ben Daemen, Hanneke van Aalst en Hester Schoute. 

 Rembrandtpark en Brettenzone door Teun van Dijk. 

 Westelijke Havengebied, door Teun van Dijk en Martin Melchers. 

 Omgeving Mirandabad door Zweitse Scheringa. 

 Polderweggebied door Frank van Groen. 

 Varkensland door René Vos. 

 Botshol door Arend de Jong en John van der Woude. 

 Diemerbos door Ann van Echtelt, Cathy Wiersema, Frank van Groen, Petra Snijder en 

Ruud Wolterman. 

 Diemerpark door Rob Baars, Silvan Laan, Edial Dekker en Lammert van der Veen. 

 Wimkebreek door Thijs Knol. 

 Vier gebieden rond de Amstelveense Poel door Aleid Offerhaus, Bram Heuseveldt, Henk 

Breij en Peter-Paul Boermans. 
 

o In het kader van het LSB project werden broedvogels op de Kinseldam geteld door Frank 

van Groen. 

o In de omgeving van  Amsterdam werden in het kader van de watervogelprojecten van 

Sovon in de wintermaanden ganzen en zwanen geteld door diverse vogelwerkgroepleden. 

Maarten Mooij coördineerde de midwintertelling 2013 binnen de ring A10. 

o In het kader van MUS (Meetnet Urbane Soorten) werden diverse postcodegebieden binnen 

Groot Amsterdam bemonsterd. In het vroege voorjaar van 2013 vond een geslaagde info-

avond over MUS plaats door Jan Schoppers van Sovon. 

o Zowel op de Vijfhoek als in het Diemerpark werden trekvogels geteld. De resultaten van 

de tellingen worden regelmatig op AVN geplaatst en zijn te vinden op www.trektellen.nl. 

 

 

 

De Gierzwaluw, coördinatie Ellen de Bruin 

 

 

De vier nummers van jaargang 51 van De Gierzwaluw bevatten de volgende artikelen: 

 

- Vondsten van Houtsnippen in Amsterdam (Frank van Groen & Martin Melchers); 

- Broedvogelinventarisaties in 2012 (Frank van Groen); 

http://www.trektellen.nl/


- Broedgevallen van roofvogels en uilen in 2012 (Teun van Dijk); 

- Inventarisatie Westelijk Havengebied 2006-2012 (Teun van Dijk & Martin Melchers); 

- Voorjaarsfenologie 2013 (Ellen de Bruin); 

- Jaaroverzicht waarnemingen 2012-2012 (Frank van Groen); 

- Jaaroverzicht waarnemingen 2007-2013 (Frank van Groen); 

- In Memoriam Joop Andriese 1926-2013 (Ruud Vlek); 

- In het veld met Frank van Groen - Interview met Frank van Groen (Jan van Til); 

- Stille kracht - Interview met Ellen de Bruin (Jan van Til); 

- Tweehonderd (Will Schep). 
 

Van de volgende activiteiten verschenen verslagen: 

- Algemene Ledenvergadering 2013 (Roely Bos); 

- Big Day 12 mei 2013 (Edial Dekker); 

- Bükk-gebergte en Hortobágy, een VWGA-reis naar Hongarije (Martin Hulsing); 

- Helgoland 2-6 oktober (Martin Hulsing); 

- VWGA-excursie naar IJmuiden (August van Steensel); 

- Een goed bezochte vogelcursus (Frank van Groen). 
 

Oproepen verschenen voor deelname aan de cursus Zangvogels 2014 (Frank van Groen) en 

voor vrijwilligers voor de inventarisatie van het Ilperveld (Jelle Abma). 

De waarnemingenrubriek werd de laatste nummers gemaakt door Frans Klaasen, die het 

stokje overnam van Auke Jansen. John van der Woude schrijft nog altijd de literatuurrubriek 

Wat vinden de buren?. Ellen de Bruin deed de redactie en Robert Heemskerk verzorgde de 

opmaak en de verzending.  

 

 

 

 

 

Website Vogelsamsterdam, coördinatie Janneke Vorst 

 

Na de vernieuwing van de website in 2012 zijn we in 2013 voortvarend doorgegaan. Alle 

excursies, lezingen en verslagen worden via de site tijdig aangekondigd. 

 

Uit de statistieken blijkt dat de site goed wordt bezocht. Ongeveer 1300 unieke bezoekers per 

maand. Leuk om te zien is, dat sommige pagina‟s er uit springen. “Cursus vogel kijken” 

bijvoorbeeld en de excursies. 

 

De site wordt consciëntieus bijgehouden door verschillende redacteuren 

Ellen de Bruin, Frank van Groen en Roely Bos. Dat doen zij zo vaardig dat technisch beheer 

of ondersteuning door Mac.Janneke nauwelijks nodig is. 

 

 

 

Waarnemingenrubriek, coördinatie Frans Klaasen 

 

Na 6 jaar is Auke Jansen gestopt met de waarnemingenrubriek. In die jaren heeft hij 

duizenden en nog eens duizenden waarnemingen onder ogen gehad, beoordeeld en besloten  

ze wel of niet op te nemen in de rubriek.  

 



De rubriek omvat de driemaandelijkse vogelhoogtepunten die via waarneming.nl, trektellen  

en het AVN zijn gemeld zijn in de Amsterdamse regio.   

 

Als opvolger van Auke kan ik nog niet zoveel zeggen over eventuele trends in „vogelland‟.  

 

Wel vallen me twee dingen op. Allereerst dat er in het Amsterdamse (en omgeving) opvallend 

veel zeldzaamheden verschijnen. Mogelijk een bewijs dat in onze regio veel verschillende 

habitats voorkomen? Daarnaast melden velen hun meldingen van zeldzaamheden met grote 

stelligheid en zonder verantwoording af te leggen voor wat ze hebben gezien en dat is jammer 

want we zijn er toch allemaal bij gebaat dat de vogelpopulatie van Amsterdam goed in kaart 

wordt gebracht.  

 

Enige terughoudendheid is m.i. dus geboden en het kost hopelijk ook niet teveel moeite om 

weer te geven wat je precies hebt waargenomen..  

 

Als we met zijn allen beter documenteren, krijgen we een zuiver(der) overzicht van wat er 

zoal wordt gezien en daar gaat het toch om nietwaar? Alvast bedankt! 

 

Dan nog blijft het samenstellen van de rubriek een behoorlijke klus, maar wel een leuke.  

 

 

 

Commissie Bescherming, coördinatie Frank Warendorf 

 

In februari is ons lid Jan van der Ben uitgeschakeld wegens een herseninfarct. Hij is nog 

steeds niet hersteld. De Commissie bescherming heeft daardoor lange tijd met twee man de 

zaken moeten waarnemen: Rinus Nieuwstad en Frank Warendorf. Op 23 september 2013 is 

de commissie versterkt door de komst van Christian Kooij uit Aalsmeer.  

 

Gelukkig waren er ook anderen die zich met bescherming bezighielden. De Brettenzone is in 

de gaten gehouden door vogelwerkgroeplid Teun van Dijk. Hij constateerde dat bij het zgn. 

oor aan de oostkant van de Seineweg / Sportpark Spieringhorn afspraken over het maaibeleid 

niet waren nagekomen. Voor het tweede jaar op rij is daar in oktober 2013 de totale oever 

inclusief al het riet in het water gemaaid, waardoor de locatie in 2014 niet geschikt is als 

broedbiotoop voor de kleine karekiet. Het verantwoordelijke stadsdeel Nieuw-West is 

verzocht maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. 

 

De nesten van de blauwe reigers en de lepelaars in het Sloterpark zijn gemonitord door 

vogelwerkgroeplid Paul Marcus in verband met de bedreiging door het Mystic Garden festival 

op 1 juni. De Vereniging Vrienden van de Sloterplas heeft de waarnemingen gebruikt voor 

een bezwaarprocedure en een voorlopige voorziening. Dit heeft helaas niet kunnen 

verhinderen dat het festival plaatsvond. Aannemelijk is dat een lepelaarjong ten gevolge van 

het festival is omgekomen. De Commissie bescherming heeft de Vrienden van de Sloterplas 
de nodige adviezen gegeven in deze zaak. Het is te betreuren dat de Vogelwerkgroep op de 

nieuwsgroep AVN ervan is beticht in deze zaak afzijdig te zijn gebleven. Gebleken is dat het 

ministerie van Economische Zaken, die weigerde tot handhaving over te gaan, hieruit ten 

onrechte heeft afgeleid dat de Vogelwerkgroep de Vrienden van de Sloterplas niet zou 

steunen. 

 



Voor de bescherming van de Amsterdamse ooievaars is werkgroeplid Mat Janssen het 

aanspreekpunt. Mat is de initiatiefnemer van het Ooievaarsproject Amsterdam, dat wordt 

ondersteund door De Gezonde Stad. Ook de Commissie bescherming heeft zich voor de 

ooievaars ingezet. Op 21 maart hebben wij aan de bel getrokken bij stadsdeel Oost toen bleek 

dat in opdracht van het stadsdeel onderhoud werd uitgevoerd aan de schoorsteen in park 

Frankendael. De ooievaars waren op dat moment al bezig met het nest op de schoorsteen. De 

onderhoudswerkzaamheden, hoewel nog niet gereed, zijn op 2 april beëindigd. De 

werkzaamheden hebben ertoe geleid dat de ooievaars het nest hebben verlaten en een nieuw 

nest hebben gebouwd op de schoorsteen van restaurant De Kas. Hier vlogen drie jongen uit, 

mede dankzij de eigenaar van het restaurant, die bereid was de open haard buiten gebruik te 

stellen. Dit nest is na het broedseizoen met een ontheffing Flora- en faunawet verwijderd. Ter 

compensatie is een ooievaarspaal geplaatst. 

 

De enige huiszwaluwkolonie in Amsterdam, op de hoek van de Levantkade en de 

Verbindingsdam in Amsterdam-Oost, wordt goed in de gaten gehouden. In januari ontvingen 

wij een melding dat een deel van de nesten na een renovatie van het pand was verdwenen. 

Volgens vogelwerkgroeplid Ben Daemen, die de kolonie voor SOVON telt, ging het 

waarschijnlijk om een aantal bijgeplaatste kunstnesten waarvan niet of slechts zeer sporadisch 

gebruik werd gemaakt.  

 

Op 15 april werd geconstateerd dat door stadsdeel Zuid in het oude deel van het Beatrixpark 

bomen werden gesnoeid nabij een nest van de blauwe reiger. De werkzaamheden zijn na 

ingrijpen van de Commissie bescherming stilgelegd. 

 

Met de beheerder van het Amsterdamse Bos is in 2012 afgesproken dat overleg zou 

plaatsvinden voordat in 2013 opnieuw begrazing door schapen in het Schinkelbos Fase II zou 

plaatsvinden. In juni 2012 was er namelijk een veel te intensieve begrazing waardoor 

rietkanten waren verdwenen en de begroeiing volledig was afgegraasd. Op 24 april hebben 

wij verzocht het gebied met rust te laten tot 15 juli of, als dit niet mogelijk zou zijn, in ieder 

geval zo laat mogelijk in het broedseizoen begrazing toe te passen, met een begrazingsdruk 

van minder dan 1 GVE per hectare. GVE staat voor grootvee-eenheid. Schapen komen 

overeen met 0,1 GVE. Begin juni heeft Christian Kooij de broedvogels ter plaatse 

geïnventariseerd. Op 10 juli ontvingen wij het bericht dat de leiding van het Amsterdamse 

Bos heeft besloten begrazing door schapen in het Schinkelbos voortaan achterwege te laten. 

Wanneer nodig zal mechanisch worden gemaaid, met inachtneming van de Flora- en 

Faunawet. Dit betekent dat voorafgaand aan een maaibeurt wordt geschouwd. 

 

In april verscheen in het blad Vogelnieuws van Vogelbescherming Nederland het artikel “De 

Killing Walls zijn ingepakt.” Hierin schrijft René de Vos over het teamwork van 

Vogelwerkgroep Amsterdam en beheerder Duwo om de verraderlijke glasmuren van het 

Science Park veiliger te maken voor vogels. Het gaat hier om de glazen wanden van de 

binnenhoven van de studentenwoningen waarop eind november 2012 volgens de door ons 

opgegeven specificaties verticale strepen zijn aangebracht. Het artikel is te vinden op 

http://www.dutchbirds.nl/MacGillavrylaan/Vogelnieuws_2013_nr2.pdf. 

 

Hanna Hirsch, Stadsvogeladviseur Amsterdam van Vogelbescherming Nederland, hield op de 

Stadsvogelconferentie van Vogelbescherming Nederland van 23 april een presentatie met de 

titel “Killing Walls … maatregelen ter voorkoming van raamslachtoffers.” Hierin kwamen 

verschillende (langlopende) projecten van de Commissie bescherming aan de orde en werd de 

http://ooievaars020.nl/
http://www.dutchbirds.nl/MacGillavrylaan/Vogelnieuws_2013_nr2.pdf


stand van zaken weergegeven op het gebied van preventie. De hand-outs van de presentatie 

zijn te vinden op http://www.dutchbirds.nl/killingwalls230413handouts.pdf. 

Frank Warendorf sprak op deze conferentie namens de Bomenstichting over de 

kapvergunning en de Flora- en faunawet. De hand-outs van zijn presentatie zijn te vinden op 

http://www.dutchbirds.nl/kapvergunningenfloraenfaunawet230413handouts.pdf. 

 

In de ochtend van 17 juni ontstond grote beroering over maaiwerkzaamheden in de 

Waternatuurtuin in het Westerpark. Vier man waren met machines aan het werk. Volgens de 

melder, een oud-commissielid, werden paden gemaakt dwars door het riet en kanten 

bijgewerkt op plaatsen waar onder andere bosrietzangers nesten hebben. Stadsdeel West kreeg 

die ochtend veel klachten. Ons werd verzekerd dat het alleen om de graspaden ging. Deze 

werden gemaaid om het gebied na 15 juni weer toegankelijk te maken voor educatieve 

doeleinden. De voor natuurwerk gecertificeerde aannemer zou volgens een ecologisch 

maaibestek werken en voordat er gemaaid wordt het gebied schouwen op broedende eenden 

e.d. De toezichthouder van stadsdeel West zou direct zijn gaan kijken of er iets mis was 

gegaan, hetgeen niet het geval bleek. 

 

Op 13 juni hebben burgemeester en wethouders van Amsterdam het ontwerpbestemmingsplan 

Kenniskwartier Noord ter inzage gelegd. Met dit bestemmingsplan wordt onder meer beoogd 

om bebouwing van een gebied in de Zuidas mogelijk te maken. De Commissie bescherming 

heeft een zienswijze opgesteld om erop te wijzen dat rekening moet worden gehouden met de 

jaarrond beschermde nesten van boomvalk en sperwer in dit gebied. De zienswijze is op 25 

juni ingediend, maar heeft geen effect gehad. De gemeente verwacht de nesten te zijner tijd te 

kunnen verwijderen met een ontheffing Flora- en faunawet. Op 27 november heeft zonder 

resultaat nog een overleg met de dienst Zuidas plaatsgevonden. Vervolgens is de Partij voor 

de Dieren benaderd om een amendement in te dienen, maar deze partij was door 

privéomstandigheden van het enige raadslid niet vertegenwoordigd in de beslissende 

raadsvergadering van 18 december. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan in deze 

raadsvergadering vastgesteld. Besloten is om beroep bij de Raad van State in te stellen. Meer 

informatie is te vinden op onze website: Beroep tegen bestemmingsplan Kenniskwartier 

Noord. 

 

In september kwamen er berichten binnen over vogelslachtoffers na de omlegging van de 

N201 bij Uithoorn. Langs een deel van deze weg, tussen de Bovenkerkerweg en de 

Middenweg in de gemeente Amstelveen, heeft natuurcompensatie plaatsgevonden. De 

slachtoffers vallen wanneer zij de weg oversteken, lopend of vliegend. Ook worden vogels 

verstoord doordat hondenbezitters vanaf de ventweg stokken in het water gooien. De 

Commissie bescherming heeft de provincie Noord-Holland gevraagd of er heesters kunnen 

worden geplant zodat vogels hoger boven de weg moeten vliegen. De provincie heeft laten 

weten dit vooralsnog niet van plan te zijn. Wanneer het probleem voortduurt, zal de situatie 

opnieuw worden bekeken. De gemeente Amstelveen is gevraagd of er op de ventweg borden 

kunnen worden geplaatst om aan te geven dat honden moeten worden aangelijnd. Hierover is 

nog geen beslissing genomen. 

 

In verschillende stadsdelen waren acties nodig voor de huismus. In een huizenblok aan de 

Daniel Defoelaan in Amsterdam Zuid-Oost zijn ongeveer tien jaar geleden honderden 

ventilatiekastjes aangebracht. Door de komst van deze ventilatiekastjes bloeide de 

mussenpopulatie op. De mussen broeden in de kastjes aan de binnenzijde van het blok. Op 15 

juli meldde een bewoner dat de woningcorporatie De Alliantie had besloten de kastjes dicht te 

maken. Aannemer Bevico was al aan de voorkant van het blok begonnen. Op 19 juli zou 

http://www.dutchbirds.nl/killingwalls230413handouts.pdf
http://www.dutchbirds.nl/kapvergunningenfloraenfaunawet230413handouts.pdf
http://www.vogelsamsterdam.nl/beroep-tegen-bestemmingsplan-kenniskwartier-noord/
http://www.vogelsamsterdam.nl/beroep-tegen-bestemmingsplan-kenniskwartier-noord/


worden begonnen met het dichtmaken van de kastjes aan de binnenzijde van het blok. Door 

ingrijpen van de Commissie bescherming zijn de werkzaamheden gestopt. De hoogwerkers 

zijn weggehaald en alleen de ventilatiekastjes op de begane grond zijn aangepast. De Alliantie 

heeft vervolgens een adviesbureau om een offerte aangevraagd voor de begeleiding van een 

ontheffingaanvraag. 

 

Eind september constateerden wij dat een grote klimop die tegen de gevel van een flatgebouw 

aan de Honingen 1 t/m 7 in Buitenveldert groeide, was verdwenen. De stammen van de 

klimop stonden in gemeentegrond. Ons werd verteld dat een dakdekkersbedrijf in opdracht 

van de vereniging van eigenaars (VvE) de klimop had losgemaakt. De Commissie 

bescherming heeft op 29 november een gesprek gehad met stadsdeel Zuid en de 

administrateur van de VvE over de compensatiemaatregelen voor de mussen die in de klimop 

broedden. Het stadsdeel heeft toegezegd vuurdoorns en kamperfoelie te planten en nestkasten 

aan de gevel te bevestigen. 

 

Begin oktober zaagde woningcorporatie Stadgenoot de stam door van een klimop die in de 

Eerste Atjehstraat tegen de achtergevel groeide. De klimop bood een schuilplaats voor 

tientallen huismussen. Op 14 oktober werd dit door een bewoonster gemeld. Zij was bezorgd 

dat de klimop zou worden verwijderd. In een vergelijkbaar geval heeft het ministerie een 

woningcorporatie gelast een gekapte klimop niet voor het einde van het volgende 

broedseizoen te verwijderen omdat deze nog enige tijd een functie kan vervullen voor een 

deel van de populatie. De Commissie bescherming heeft de bewoonster voorzien van een 

concept voor een handhavingsverzoek. Zij  heeft vervolgens eerst een gewone brief 

geschreven, maar daar is tot op heden niet op gereageerd. Wel is de verdorde klimop nog 

aanwezig.  

 

Op 19 december vernamen wij dat in een achtertuin van een woning van De Alliantie aan de 

Borgerstraat huismussen werden bedreigd door de voorgenomen kap van drie coniferen. Het 

bleek dat op 25 oktober een omgevingsvergunning was verleend voor het verwijderen van de 

coniferen in verband met lichtbeneming. De bezwaartermijn was al verstreken. Bij de 

aanvraag van de vergunning was niet vermeld dat in 2006 een kapvergunning was geweigerd 

vanwege het belang van de coniferen voor het voortbestaan van de kolonie. De 

Vogelwerkgroep heeft stadsdeel West op 26 december verzocht de vergunning in te trekken 

op grond van artikel 5.19, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo. Op grond van dit artikel 

kan het bevoegd gezag de vergunning intrekken als deze ten gevolge van een onjuiste of 

onvolledige opgave is verleend. Hierop is nog geen reactie gekomen. Inmiddels heeft overleg 

met De Alliantie plaatsgevonden over de compensatie die nodig is om de tuin geschikt te 

houden voor de huismus. 
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