
Jaarverslag 2014 Vogelwerkgroep Amsterdam 

 

De afgelopen twaalf maanden, april 2014 tot april 2015, heeft de vereniging het moeten 
stellen zonder voorzitter. Frank van Groen stelde zich na ongeveer zeven jaar niet meer 
beschikbaar als voorzitter. Ondanks alle pogingen van het bestuur iemand voor deze functie 
te vinden is dat tot nu toe niet gelukt. De bestuursleden hebben persoonlijk mensen 
benaderd en er zijn diverse oproepen verschenen: diverse keren in de Gierzwaluw, op de 
website en op het AVN. Zelfs een aan alle leden gerichte persoonlijke brief mocht niet baten. 
Wel is vorig jaar op de Algemene Ledenvergadering Ruud Wolterman verkozen als 
bestuurslid.  
Ondanks het ontbreken van een voorzitter hebben de vijf zittende bestuursleden ook dit jaar 
de vereniging naar behoren gerund. De financiën zijn gezond, het ledenbestand is na een 
daling van een jaar weer flink groeiende, momenteel hebben we 425 leden, lezingen en 
excursies worden goed bezocht, kortom, de leden zijn tevreden. En het bestuur eveneens. 
Wij moesten in 2014 afscheid nemen van ons erelid Bert Kamp, hij overleed op 6 maart van 
dat jaar. Hij is op diverse terreinen van belang geweest voor de vogelwerkgroep. 
Het door Ruud Vlek verzamelde vogelarchief is, geheel uitgezocht, zorgvuldig ingepakt in 
zuurvrij papier en karton, en beschreven in december 2014 overgedragen aan het 
Stadsarchief van Amsterdam. Een mijlpaal, na een kleine tien jaar. Het Stadsarchief zal de 
verzameling nu over moeten zetten naar het eigen systeem van beschrijving, waarna het 
vogelarchief beschikbaar zal zijn voor inzage. 
 
Het beleid van de afgelopen jaren wordt voortgezet. Dit betekent educatie voor jong en oud 
in de vorm van de cursus en de jeugdclub,  bescherming van vogels en vogelgebieden, 
regelmatig organiseren van lezingen en excursies, een buitenlandse excursie, het uitgeven 
van een mededelingenblad en het onderhouden van de website. Met ingang van 2015 
maken we een digitale nieuwsbrief die wordt toegestuurd aan de leden die dat wensen. 
 

 

Cursussen, Evert Pellenkoft, Frank van Groen en Pauline de Bakker 

 

In het voorjaar van 2014 vond voor de zevende maal op rij de cursus „vogels herkennen‟ 

plaats, dit keer met de nadruk op de herkenning van zangvogels. De cursus bestond uit 

zeven bijeenkomsten, twee theorielessen en vijf praktijklessen. Er namen 49 mensen deel 

aan deze geslaagde cursus. 

Het plan van vorig jaar om een telcursus te organiseren is gerealiseerd. Het werd een 

minicursus watervogels tellen in november waar 35 mensen aan deelnamen. De cursus werd 

georganiseerd door Pauline de Bakker en Frank van Groen in samenwerking met Sovon en 

bestond uit een theorieavond waarin de fijne kneepjes van het vogels tellen uit de doeken 

werden gedaan, en twee praktijkochtenden, één in stedelijk gebied en één in het 

buitengebied. De cursus leverde verschillende enthousiaste nieuwe tellers op die hun pas 

verworven kennis in de praktijk brachten tijdens de midwintertelling. 

 

Ook in het voorjaar van 2015 wordt weer een cursus vogels herkennen georganiseerd (nu 

weer gericht op eenden, roofvogels, meeuwen en steltlopers, net als in 2009, 2011 en 2013). 



Met 41 deelnemers in 2015 blijkt dat er nog steeds grote vraag is naar een dergelijke 

instapcursus. 

Mogelijk wordt een nieuwe BMP-telgroep Amsterdamse Bos opgericht in het vroege voorjaar 

van 2015. Hiertoe wordt wellicht in de eerste helft van maart 2015 een bijeenkomst 

georganiseerd waarbij iedereen met interesse in BMP welkom is. 

 

Veldwerk 

 

In 2014 werden, voor zover bekend, binnen het werkgebied van de VWGA onderstaande 

gebieden geïnventariseerd op broedvogels. 

 Eendrachtspark, Gerbrandypark, de Kuil, Ruige Riet, Erasmuspark en een deel van het 
Sloterpark door Philip Derks. 

 Flevopark en Oostelijk havengebied door Ben Daemen. 

 Frankendael door Auke Jansen. 

 Hortus & Wertheimpark door Manuel Segond von Banchet 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. 

 Polderweggebied en Polder IJdoorn door Frank van Groen. 

 Varkensland door Rene Vos. 

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

 Diemerpark door Rob Baars en Edial Dekker. 

 Wilmkebreek door Thijs Knol. 

 De Kinsel en De Munt door Ab van Dorp 

 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. Pauline de Bakker coördineerde de midwintertelling 2014 binnen 
de ring A10. 

o In het kader van MUS (Meetnet Urbane Soorten) werden diverse postcodegebieden 
binnen Groot Amsterdam bemonsterd. 

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. 

o Diverse vogelwerkgroepleden deden mee aan landelijke slaapplaatstellingen van 
Aalscholver, Grote Zilverreiger, Halsbandparkiet, Grote Alexanderparkiet, Wulp, Grutto, 
Reuzenstern en ganzen. 

o De leden van de Commissie Veldwerk hielden zich onder meer bezig met het stimuleren 
van broedvogeltellingen, de coördinatie en verslaglegging van tellingen van 
kolonievogels, het verzamelen van broedgevallen van zeldzame soorten en roofvogels in 
onze regio, het coördineren van slaapplaatstellingen, fenologie en de coördinatie van de 
midwintertelling binnen de ring A10. 

http://www.trektellen.nl/


o Diverse vogelwerkgroepleden lazen (kleur)ringen en halsbanden af van vogels als 
Ooievaar, Lepelaar, Zwarte Zwaan, Kleine Zwaan, Grauwe Gans, Kolgans, Nijlgans, 
Wilde Eend, Grutto, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Grote 
Mantelmeeuw en Pontische Meeuw en droegen daarmee hun steentje bij aan de kennis 
over deze soorten. 

o Diverse vwg-ers hielden zich bezig met veldwerk in het kader van het landelijke 
Atlasproject van Sovon. 

 

Het plan van vorig jaar om periodiek verslag te doen van resultaten van tellingen van 

kolonievogels in de Amsterdamse regio heeft geresulteerd in een overszichtsartikel van de 

jaren 2010-2013 in De Gierzwaluw. 

Een uitgebreid verslag van de broedvogelinventarisatie Polder IJdoorn is gepubliceerd op de 

website en aangeboden aan Natuurmonumenten. In dit gebied is in 2014 een vogelkijkpunt 

gerealiseerd waarvan al door vele vogelaars dankbaar gebruik is gemaakt. Over het ontwerp 

van het kijkpunt is door een groep vwg-ers advies uitgebracht. Vervolgens is het kijkpunt 

ontworpen door vwg-lid Silvan Laan. 

Door gebrek aan tijd is een overzichtsartikel van broedvogelinventarisaties in 2013 er bij 

ingeschoten. Plan is een dergelijke verslag in enigszins gewijzigde vorm wel te maken voor 

het jaar 2014. 

De intentie is om indien daar aanleiding toe is resultaten van veldwerk te publiceren in De 

Gierzwaluw. 

 

Gebieden die vacant zijn en waarvoor we tellers zoeken zijn Westgaarde, Lutkemeer en nog 

steeds Botshol. 

 

Big Dag 2014 

In 2014 vond geen Big Day plaats 

 

 

Standwerk, coördinatie Zweitse Scheeringa 

Het standwerk loopt wat terug, vergeleken met eerdere jaren. We begonnen dit jaar met een 

standje in het Vondelpark vanwege het 150 jarig bestaan van dit park en verder waren we 

aanwezig op de Achtste Noordhollandse Natuurdag in de Aristozalen bij Sloterdijk, ook met 

een standje. 

 

 
 
 



Commissie bescherming, coördinatie Frank Warendorf 

 

De Commissie bescherming bestond in 2014 uit Frank Warendorf, Rinus Nieuwstad, 

Christian Kooij en Teun van Dijk. Ook andere leden van de Vogelwerkgroep hebben zich 

weer ingezet voor het beschermingswerk. Genoemd kunnen worden Mat Janssen, die de 

ooievaars in de stad in de gaten houdt en stadsvogeladviseur Hanna Hirsch. De activiteiten 

van de commissie hebben zich in 2014 voornamelijk beperkt tot overleg met diverse 

instanties. Er is één procedure gestart, te weten een beroepsprocedure tegen het 

bestemmingsplan Kenniskwartier Noord in verband met de bedreiging van de nesten van 

boomvalk en sperwer. De Raad van State heeft het beroep op 15 oktober ongegrond 

verklaard, omdat de bosschages die nodig zijn om de vogels te laten broeden, behouden 

kunnen blijven bij de uitwerking van het plan. Deze uitspraak heeft verbazing gewekt, ook bij 

de gemeente, omdat het niet de bedoeling was de bosschages te behouden. Op 3 december 

is een zienswijze ingediend tegen het eerste uitwerkingsplan. 

 

Hierna zal een - niet volledige - opsomming worden gegeven van diverse andere kwesties 

waarmee de commissie zich bezighield. 

  

 De verstoring van de lepelaars door het Mystic Garden festival in 2013 is in januari 
besproken met de Vereniging Vrienden van de Sloterplas. De lepelaars zijn in 2014 niet 
teruggekeerd.  

 In februari werd geconstateerd dat één van de ooievaars van het Vondelpark een manke 
poot heeft. Er is niet ingegrepen en de ooievaar heeft zonder problemen voor nageslacht 
gezorgd.  

 Er kwam een klacht binnen over een opgesloten en voortdurend krijsende 
woestijnbuizerd in tuinpark Nut en Genoegen. Advies gegeven. 

 De broedvogels in de Brettenzone zijn geïnventariseerd door Teun van Dijk ten behoeve 
van het jaarlijkse overleg met Waternet over het maaibeleid. 

 Op 21 februari ontvingen we bericht dat het hek langs het fietspad naast het 
vogelreservaat Kluut 2 was weggehaald om maaien eenvoudiger te maken. Het gebied 
dreigde vrij toegankelijk voor honden te worden. Overleg gevoerd met stadsdeel Nieuw-
West. Op 26 maart is het hek teruggeplaatst. Ook gesproken over het beheer van het 
gebied.  

 In maart is met de Alliantie overeenstemming bereikt over de compensatie voor de kap 
van bomen in het binnenblok van de Borgerstraat, in verband met de huismus.  

 Desgevraagd advies gegeven aan de Hogeschool IPABO over een nieuwbouwplan aan 
de Jan Tooropstraat 136 waarvoor een aantal bomen moet wijken. Het ging hier om 
eksternesten. 

 Op 11 maart werden takken versnipperd pal onder de reigerkolonie van het Sloterpark. In 
verband met de aanwezigheid van de kolonie had stadsdeel Nieuw-West opdracht 
gegeven om de takken af te voeren en niet te versnipperen. Helaas is de opdracht niet 
goed uitgevoerd. 

 Op 31 maart zouden kapwerkzaamheden in het Gijsbrecht van Aemstelpark 
plaatsvinden. Uit een quickscan door Pius Floris Boomverzorging bleek dat de kap geen 
verstoring zou opleveren. Een lijsternest met drie eieren vlak naast een te kappen 
populier was echter over het hoofd gezien. De kap van deze boom kon worden 
voorkomen.  



 Een oehoe die al jaren in Kwadijk verblijft, begon in maart mensen aan te vallen. De 
gemeente Zeevang was van plan de vogel te vangen. Een bewoonster wendde zich tot 
ons omdat er ter plaatse geen vogelwerkgroep is. In overleg met oehoe-expert Gejo 
Wassink is geadviseerd de uil niet te vangen in verband met de mogelijke aanwezigheid 
van een nest. De vogel is niet gevangen.  

 Begin april werd de toegang tot een kauwennest achter de gevellijst van het pand 
Leliegracht 17 geblokkeerd doordat de aannemer het gat met een blok hout had 
afgedicht. Na een bezoek ter plaatse werd het blok verwijderd en de volgende dag werd 
het kauwenpaar weer gesignaleerd.  

 In november ontvingen we een klacht van een bewoner over het verwijderen van 
meidoornhagen bij de renovatie van het Barentszplein hetgeen ten koste zou gaan van 
de populatie huismussen. Volgens stadsdeel West zouden de gevolgen voor de huismus 
en noodzakelijke maatregelen voor aanvang van het project door Tauw in kaart zijn 
gebracht. Het rapport was echter niet meer in het archief te vinden. Verzocht om het 
rapport bij Tauw op te vragen.   

 In oktober 2013 verzocht een aanlijnverbod voor honden op de ventweg langs de N201 in 
te stellen, omdat de vogels in het naastliggende plas-drasgebied gestoord worden door 
hondenbezitters die stokken in het water gooien. In november 2014 wees de gemeente 
Amstelveen het verzoek af met het argument dat de broedende vogels zich in de 
weilanden bevinden, particulier terrein waarop honden niet mogen komen. NB: het gaat 
niet om broedende vogels in weilanden, maar om een plas-drasgebied dat een rust- en 
foerageergebied is. Aangezien de ventweg in beheer is bij de provincie Noord-Holland, is 
nu contact met de provincie opgenomen. 

 

 

Jaarverslag excursies 2014, coördinatie Sanne ter Wal-Hirschler 

In 2014 zijn we er acht keer een dag op uitgetrokken en hebben we twee lange weekenden 

weg georganiseerd. Het jaar startte in februari met een stormachtige excursie waarin het 

nieuwe vogelkijkpunt in polder IJdoorn werd ingewijd. Daarna bezochten we de 

Brouwersdam, de Ronde Hoep en het landje van Geijsel, om vervolgens met de auto naar 

Camperduin te gaan in mei. Eind mei vertrokken tien enthousiaste vogelaars naar 

Terschelling, om daar een lang weekend door te brengen. Daarna bleven we een aantal 

maanden dichter bij huis: IJdoorn, IJmuiden en een rondje Noord-Holland stonden op het 

programma. Mid november gingen 14 vogelwerkgroepleden naar Lac du Der. Eindelijk, want 

er werd al lange tijd om deze excursie gevraagd. We sloten het jaar af in Limburg. 

Gemiddeld gingen er zo‟n 20 mensen mee per excursie. Dat aantal volgt de trend van een 

stijgend aantal deelnemers sinds 2007. En er heeft nog een stijging plaatsgevonden. Erik 

Hölscher heeft zich begin 2014 bij Sanne gevoegd als excursie-organisator. Eind 2014 heeft 

ook Mieke Kranstauber zich bij het team gevoegd. Met drie keer zoveel ideeën en inspiratie 

gaan we 2015 in! 

 

 

Midwintertelling watervogels, coördinatie Pauline de Bakker 

- De coördinatie van de midwintertelling is van Maarten Mooij overdragen op Pauline de 
Bakker 



- Uiteindelijk is het gelukt om op alle telgebieden binnen de ring van Amsterdam een 
waarnemer te krijgen (binnen de ring zijn dus alle watervogels geteld!) 
- Frank van Groen heeft een cursus watervogels tellen gegeven  
- Er is een start gemaakt met het werven van waarnemers voor alle telgebieden binnen het 
werkgebied van de VWG A'dam 
 

 

 

Website, coördinatie Janneke Vorst 

 
De site staat sinds 2012 in WordPress en wordt up-to-date gehouden door met name Roely, 
maar ook door Ellen en Frank van G. 
Nieuw op de website is het blog van een weidevogelaar van Mark Kuiper. Maar liefst 15 
enthousiaste berichten over het weidevogelbeheer in de periode maart-juni. Het initiatief een 
nieuw hoofdstuk “Vogelen in Amsterdam” te plaatsen wacht nog op verdere uitwerking. 
Roely plaatst regelmatig mooie foto‟s in de header, zodat de site meebeweegt met de 
seizoenen en er aantrekkelijk uitziet. 
 
Omdat vogelaars zo op cijfers gesteld zijn, ook nog wat statistieken. 
In 2014 is de website maar liefst 101.338 keer bezocht. 
In 2013 was dat 61.258 
In 2012 (vanaf mei) 21.536 
De pagina‟s over de excursies en de cursus worden het meest bekeken. 
 
Mac.Janneke heeft een update naar de nieuwste versie 4.1 van WordPress op de site 
uitgevoerd, dus we zijn helemaal bij. 
 

 

Waarnemingenrubriek, coördinatie Frans Klaasen 

In mijn tweede jaar als waarnemingensecretaris van de VWGA zijn weer heel wat (relatief) 

bijzondere vogels onze regio in- en uitgevlogen.  

Alweer zijn er –schat ik in- meer vogels gemeld dan in voorgaande jaren en door meer 

melders. Dat verheugt me want het toont toch aan dat het aantal liefhebbers van het kijken 

naar vogels nog steeds toeneemt.  

Het aandeel van het AVN in het aantal meldingen neemt echter nog steeds af. Slechts een 

laatste Mohikaan zet zijn meldingen nog op het vogelnet. Deze „doorzetters‟ moedig ik aan 

dit te blijven doen. Nieuwkomers zijn op ons vogelnet vanzelfsprekend  ook van harte 

welkom.  

Een tweede interessante ontwikkeling is de toename van het aantal trektelpunten. Naast de 

aloude telpost in de Vijfhoek wordt er nu ook min of meer regelmatig geteld in de 

Aetsveldsche Polder en Diemerpark. Er is er zelfs eentje dichtbij het Centraal Station, hartje 

stad dus. En er kunnen er wat mij betreft nog meer bij. Bijv. in West, Noord en Zuid?  

Als waarnemingensecretaris heb ik het drukker gekregen omdat de gegevens van de 

telposten natuurlijk moeten worden meegenomen in de kwartaaloverzichten..Dat is echter 



helemaal niet erg, Het gaat er immers om een zo volledig mogelijk overzicht te hebben over 

wat er zoal is waargenomen in een bepaalde periode wat naar mijn mening best aardig lukt.  

 

Jeugdvogelclub, coördinatie Annelies de Kleyn 

 
 
Begin 2014 nam Annelies de Kleyn de coördinatie van de Jeugdvogelclub over van Roely 
Bos. 
Floor Toot, moeder van twee jeugdleden, zegde toe Annelies met raad en daad bij te zullen 
staan. 
 
Excursies 
 
Eén excursie stond reeds in de steigers: Botshol, in roeibootjes. Die werd gegeven door 
Frank van Groen, Roely Bos en Annelies de Kleyn. 
 
Floor en Annelies organiseerden er in het voorjaar nog acht, zodat er in totaal tot de zomer 
negen jeugdexcursies waren. De opkomst varieerde van goed/redelijk tot matig en soms 
teleurstellend. Twee excursies gingen niet door wegens gebrek aan deelnemers.  
 
Behalve Botshol betrof het excursies op de volgende locaties: 
Tuinpark Rust en Vreugd (Annelies de Kleyn),  
Westerpark “Blije Vogels Westerpark” (Annelies de Kleyn),  
Middelpolder (Evert Pellenkoft en Annelies),  
Duin en Kruidberg (Teun van Dijk en Annelies),  
Crailose Zand (Martijn Voorvelt, Floor en Annelies),  
Ronde Hoep (in boerenkar) (Mark Kuiper, Floor en Annelies),  
Diemerpark (Rob Baars en Annelies),  
Jisperveld (in een boot) (Mark Kuiper, Floor en Annelies). 
 
Bevindingen 
 
Het best scoorden „speciale‟ excursies (met een boot, resp. verschillende bootjes het water 
op; in een boerenkar de polder in) en excursies met een bestaande groep en met ouders 
(Tuinpark Rust en Vreugd). 
Vakantietijd is ongeschikt (Middelpolder, Duin en Kruidberg). Ook tijdens de excursie in het 
Jisperveld – hoewel als excursie geliefd – waren kinderen die graag mee hadden gewild al 
net op vakantie.  
Aan het eind van het schooljaar hebben veel kinderen slaapfeestjes, sportwedstrijden, 
muziekuitvoeringen (Diemerpark). 
 
Werving 
 
folder 
Met grafisch ontwerper Robert Heemskerk werd een folder gemaakt met algemene 
informatie over de Jeugdclub en aankondigingen van de excursies in het voorjaar van 2014. 
Helaas nam het maken van de folder en het organiseren en geven van de excursies zoveel 
tijd in beslag dat onvoldoende tijd over was om de folder ruim te verspreiden. Ook bleek dat 
het in verschillende bibliotheken niet meer wordt toegelaten folders neer te leggen. Doordat 
de folder ook de aankondigingen van de excursies bevatte was hij tijdgebonden en kon hij na 
de zomer niet meer gebruikt worden. 
 
Conclusies 



Nieuwe folder „tijdloos‟ maken. Dus alleen algemene informatie over de Jeugdclub, met 
verwijzing naar de website, waar de excursies aangekondigd worden. (Eventueel 
mogelijkheid voor een inlegvel.) 
Bij een nieuwe folder een oproep doen op AVN en in Nieuwsflits voor hulp bij verspreiding. 
Excursies ook aankondigen in de pers. Inmiddels is hiervoor een contact gelegd. 
 
Educatie 
 
Invulkaarten 
Een probleem bij het geven van excursies aan beginners is altijd dat het de deelnemers 
weinig zegt als de excursieleider hen attendeert op geluiden zoals zang en roep, omdat de 
deelnemers nog geen beeld hebben van de vogels die het geluid produceren. “We horen nu 
een boomklever” is weinig zeggend als men niet weet hoe een boomklever er uitziet. De 
vogel tijdens de excursie opzoeken in een vogelgids is veel te tijdrovend en omslachtig. Je 
verliest dan de aandacht van de kinderen. Om dit probleem te ondervangen wordt gewerkt 
met geplastificeerde herkenningskaarten. 
Daarnaast heeft Annelies samen met Robert Heemskerk vogelkaarten (A4-tjes) ontworpen 
met plaatjes van de te verwachten vogels en vakjes waarin de kinderen kunnen aanvinken 
welke vogels ze gezien hebben en – in aparte vakjes – welke ze gehoord hebben. Nu is het: 
“We horen een boomklever, zoek hem maar op op je kaart.” Dan zien de kinderen in een 
oogwenk hoe de vogel die gehoord wordt er uitziet en kunnen ze hem aanvinken. Jonge 
kinderen vinden dat over het algemeen leuk. Ze kunnen de A4-tjes op een klembord met een 
touwtje om hun nek hangen. Aan beide kanten van het klembord een bladzij. In excursies 
met jonge beginnende kinderen werkt dit erg goed.  
 
Problemen invulkaarten 
Gedoe (kaart om nek, potlood bij de hand en ook nog verrekijker). Daarom soms handig als 
er ouders mee zijn die als „pakezel‟ kunnen dienen. 
De kaarten moeten voor de verschillende excursies geregeld worden aangepast (per gebied 
en per tijd van het jaar). 
Hoe verder in het jaar en hoe vogelrijker een gebied, des te slechter passen alle te 
verwachten vogels op twee A-4tjes.   
 
Oplossing 
Annelies is aan het broeden op een nieuw soort kaart. Of dat gaat lukken hangt er van af of 
bepaald materiaal gratis of voor weinig geld beschikbaar zal worden gesteld. 
 
Pauze 
Tijdens en na de zomervakantie zijn we – tijdelijk – gestopt met de excursies. Reden was de 
geringe opkomst bij „gewone‟ excursies en het vermoeden dat de kinderen met wie we 
contact hadden (afgezien van een paar fanatiekelingen) voor excursies in de herfst en de 
winter moeilijk te enthousiasmeren zouden zijn. 
In het voorjaar van 2015 is de draad weer opgepakt. 
 
Nabeschouwing en blik op de toekomst 
Aan de excursies is ruwweg door drie categorieën kinderen deelgenomen:  
- Een paar wat oudere kinderen die zeer fanatiek zijn en al goede vogelaars zijn. Zij kunnen 
excursies met veel uitdaging aan qua tijdsduur en soorten. Draaien ook behoorlijk goed mee 
in de excursies voor volwassenen. 
- Jonge beginnende kinderen. Deze kinderen vinden het leuk om met de invulkaarten te 
werken en willen vaak ook graag dat hun ouders mee gaan. 
- Iets daar tussen in. 
Met name de eerste twee categorieën liggen ver uit elkaar. Gedacht wordt nu aan de 
mogelijkheid om afwisselend excursies voor jongere en oudere kinderen te geven. 
 



Om meer kinderen te bereiken wordt o.a. gewerkt aan een nieuwe folder. 
Het is de bedoeling om in de toekomst in de lente veel excursies te blijven geven en in de 
rest van het jaar ongeveer eens per maand. 
Gedacht wordt aan een gedeeltelijke „koerswijziging‟ : In de oorspronkelijke opzet van de 
Jeugdvogelclub waren ouders tijdens de excursies niet toegestaan. Het blijkt (met name 
tijdens excursies in 2015) dat het voor jongere kinderen vaak gewenst is dat er een ouder 
mee mag. Kinderen geven ook aan dat graag te willen. Om deze kinderen te bereiken wordt 
er over gedacht om de aanwezigheid van ouders vaker toe te staan. 
Ook wordt gedacht aan het benaderen van bestaande groepen, zoals in Tuinparken. 
 
Verrekijkers 
Beginnende kinderen hebben over het algemeen geen verrekijker. Toch zijn die essentieel 
voor excursies. O.a. om deze reden geven we in het huidige jaar (2015) soms excursies in 
samenwerking met het IVN. Zij hebben namelijk een paar leenkijkers. Als de Jeugdvogelclub 
zich (ook) op beginnende kinderen wil blijven richten, zijn leenkijkers eigenlijk onontbeerlijk. 
 
Er zijn meer toekomstplannen maar die zullen eerst met het bestuur besproken worden. 
 
 
 
 
 
Nog niet ontvangen is het jaarverslag betreffende De Gierzwaluw (driemaal verschenen in 
2014 
 
Roely Bos 
Secretaris Vogelwerkgroep Amsterdam 
31 maart 2015 
 


