
VWGA – Inhoudelijk Jaarverslag over 2017 
 
Bestuur 
Het bestuur heeft – naast de organisatie en coördinatie van en deelname aan vele activiteiten van 
onze vereniging – in 2017 negen keer vergaderd. In het bijzonder heeft het bestuur zich in het 
afgelopen jaar bezig gehouden met de uitwerking en implementatie van geformuleerd beleid voor de 
jaren 2017 en 2018. 
Zoals bekend, heeft het bestuur in het najaar van 2016 een ledenraadpleging (enquête) 
georganiseerd om een beeld te krijgen van wat er leeft en speelt onder de leden van de 
Vogelwerkgroep Amsterdam. De uitkomsten van de enquête gaven deels een bevestiging van wat 
het bestuur al vermoedde, deels een aantal interessante suggesties en nieuwe ideeën voor de 
toekomst.  
Met die uitkomsten in de hand heeft het bestuur tien (10) beleidspunten geformuleerd voor de jaren 
2017 – 2018. Deze beleidspunten zijn tijdens de algemene ledenvergadering van 20 april 2017 
uitvoerig met de ter vergadering aanwezige leden besproken en aan de hand van de ontvangen input 
verder uitgewerkt. 
In het onderstaande overzicht zijn deze beleidspunten samengevat met daarbij telkens vermeld de 
voortgang die in 2017 is gemaakt: 
Bescherming 
1. Uit de enquête bleek dat de leden “Bescherming en behoud van vogels in Amsterdam e.o.” 
als het belangrijkste doel van onze vereniging beschouwen. Bescherming was altijd al een belangrijk 
(hoewel niet altijd even zichtbaar) onderdeel van onze taak en staat als zodanig ook expliciet 
neergelegd in de statuten van de VWGA en in onze feitelijke activiteiten.  
 
De Commissie Bescherming en het bestuur hebben zich ook in het afgelopen jaar weer geregeld 
bezig gehouden met diverse projecten in en om Amsterdam. Voor een uitgebreid overzicht wordt 
verwezen naar het jaarverslag van de Commissie Bescherming dat hieronder is opgenomen. Soms 
loopt het goed af, soms iets minder. Een gecompliceerd en langdurig beschermingsproject 
(nestbomen boomvalk aan de Zuidas) staat uitgebreid beschreven in de Gierzwaluw #4 van 
december 2017. De nestbomen konden helaas niet behouden blijven, maar onze bemoeienis heeft er 
wel toe geleid dat wij zijn uitgenodigd mee te praten met de projectleiding Zuidas van de gemeente 
Amsterdam over vergroening van de Zuidas en het vogelvriendelijk maken van specifieke 
projectontwikkeling op de Zuidas. De bemoeienis van bestuur en enkele andere leden van onze 
vereniging (ook in het afgelopen jaar) met de Baai van Ballast bij Muiden was een ander dossier van 
lange adem, maar uiteindelijk wel succesvol! De Baai van Ballast is een klein gebied (achter de 
Diemer Vijfhoek) dat onderdeel uitmaakt van Natura 2000. Tegen de regels werden daar echter - 
ondanks diverse handhavingsprocedures - jarenlang woonboten en andere vaartuigen en bouwsels 
op de kant gedoogd. Begin dit jaar zijn de laatste boten en bouwsels vertrokken/verwijderd. 
 
In overleg met de Commissie Bescherming probeert het bestuur verder in kaart te brengen hoe wij - 
binnen de beperkingen waar wij als vrijwilligersvereniging tegen aan lopen (geld, tijd, mensen, 
mandaat, organisatie) - de beschermingsactiviteiten verder kunnen uitbreiden, versterken of 
aanscherpen.  
Educatie 
2. Excursies: Uit de enquête kwam de vraag naar voren om meer en kortere excursies dichter bij 
huis.  
In overleg met het bestuur heeft de Commissie Excursies dit opgepakt. Voor een overzicht wordt 
verwezen naar het jaarverslag van de Commissie Excursies als hieronder opgenomen. 
Een andere behoefte uit de enquête betrof het faciliteren van “Ga je mee?”-excursies: korte 
spontaan georganiseerde uitjes van enkele leden onderling.  



Eind 2017 zijn er in enkele postcodegebieden succesvolle pilots geweest en dit zal in 2018 naar 
andere postcodegebieden worden uitgerold. Meer informatie over hoe dit zelf op te zetten in je 
eigen postcodegebied kan worden verkregen bij het Secretariaat van onze vereniging. 
 
3. Lezingen: uit de enquête bleek vraag naar meer diepgaande lezingen op diverse terreinen, 
zoals bescherming, inventarisatie, specifieke biotopen en soorten.  
Bij de selectie van sprekers en onderwerpen wordt daar inmiddels rekening mee gehouden. 
Onderzoek 
 
4. Veldwerk/onderzoek/inventarisaties/tellingen blijken relatief onbekend bij veel leden, en 
daarmee mogelijk ook onbemind.  
Door in 2017 meer aan de weg te timmeren, bijv. door bijdragen/verslaglegging/ rapportage van 
activiteiten in De Gierzwaluw, in de Nieuwsflits en op de website probeert het bestuur - in 
samenspraak met de betrokken commissies en andere leden - dit belangrijke deel van ons werk meer 
voor het voetlicht te krijgen.  
Communicatie 
5. Kortere / snellere / laagdrempelige (elektronische) communicatie tussen bestuur/commissies 
enerzijds en de leden anderzijds. 
Het bestuur heeft in 2017 door middel van regelmatige tussentijdse updates en verslaglegging van 
haar werkzaamheden in de Gierzwaluw, in de Nieuwsflits en op de website geregeld van zich laten 
horen en probeert ook overigens de communicatie met de leden laagdrempelig te houden. Ook zal 
het bestuur de diverse commissies vragen geregeld te rapporteren over hun activiteiten. 
 
6. Modernisering van de statuten van de vereniging met het oog op, onder meer, slagkrachtiger 
bestuur en commissies, het formeel opnemen en inrichten van jeugdlidmaatschap en 
jeugdactiviteiten, efficiëntie in de communicatie met leden (waar mogelijk langs elektronische weg in 
plaats van per gewone post). Eind 2017 is de notaris geïnstrueerd. Concept-statuten zijn inmiddels 
opgesteld door de notaris en begin 2018 voor advies aan de leden van de diverse commissies 
gestuurd. De ontvangen input daarop is meegenomen en verwerkt. De statuten zullen op de ALV van 
25 april 2018 worden gepresenteerd. 
 
7. Digitalisering van De Gierzwaluw:  
Naar het verleden: alle oude jaargangen van De Gierzwaluw zijn in de tweede helft van 2017 
gescand. In de komende tijd zullen deze online (in Pdf-format) beschikbaar komen en bijv. op soort, 
gebied en naam van de auteur doorzoekbaar zijn. 
Naar de toekomst toe: in de komende periode zullen wij ook de omslag maken naar digitalisering van 
nieuwe jaargangen van De Gierzwaluw: wie De Gierzwaluw digitaal kan en wil ontvangen (Pdf per e-
mail), krijgt hem digitaal (net zoals de Nieuwsflits) en niet meer per post. Tijdens de ledenraadpleging 
heeft ongeveer 2/3 van de respondenten aangegeven geen bezwaar te hebben tegen een ‘digitale 
Gierzwaluw’. Daar komt bij dat een zeer aanzienlijk deel (2/3) van de inkomsten van onze vereniging 
(met name contributies en cursusgelden) besteed wordt aan de druk- en portokosten van de 
papieren versie (in kleur) van De Gierzwaluw (deze komt 4x per jaar uit). Daar valt dus zeker een 
kosten- en milieubesparing te realiseren. 
 
8. Kostenbesparing door onder meer digitalisering; zie ook punten 6 en 7; op die manier blijven 
er meer middelen over voor zaken die de leden belangrijk vinden, zoals Bescherming (zie hierboven).  
De verwachting is dat de eerste kostenbesparingen zich vanaf medio 2018 zullen verwezenlijken. 
 
9. Betrokkenheid leden vergroten: naar aanleiding van de ledenraadpleging heeft zich een 
‘pool’ van ca. 30 leden gemeld die aangegeven hebben beschikbaar te zijn voor grotere en kleinere 
klusjes binnen onze vereniging.  



In de afgelopen periode zijn al diverse leden uit de ‘pool’ benaderd. Helaas heeft zich nog geen 
algemeen bestuurslid gemeld ter opvolging van Zweitse Scheeringa (die wegens verhuizing buiten 
Amsterdam is afgetreden). 
 
10. Externe samenwerking: in de afgelopen tijd hebben wij herhaaldelijk samenwerking gezocht 
met IVN Amsterdam (onder meer jeugdexcursies en gezamenlijk georganiseerde lezingen). Wegens 
succes zal dit worden gecontinueerd/herhaald. Ook op andere terreinen blijkt er sprake van 
overlap/gedeelde interesse met IVN Amsterdam (o.m. zelfde vogelexcursies). Ook met andere 
organisaties (zoals Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, Groen Platform Amsterdam) 
bestaat of wordt (de mogelijkheid van) samenwerking geregeld besproken en geëvalueerd. 
 
Educatie 
 
Cursus – Frank van Groen en Evert Pellenkoft 
In het voorjaar van 2017 vond voor de tiende maal op rij de cursus ‘vogels herkennen’ plaats, dit keer 
met de nadruk op de herkenning van eenden, roofvogels, meeuwen en steltlopers. De cursus 
bestond uit zes bijeenkomsten, twee theorielessen en vier praktijklessen. Er namen 39 mensen deel 
aan deze geslaagde cursus. 
 
Ook in het voorjaar van 2018 wordt weer een cursus vogels herkennen georganiseerd (nu weer 
gericht op zangvogels). Dat er is nog steeds vraag is naar de instapcursus bewijst het aantal 
aanmeldingen voor 2018, namelijk 47. Diverse mensen moesten helaas worden teleurgesteld en 
moeten geduld hebben tot volgend jaar om mee te kunnen doen. 
 
Excursies – coördinatie Mieke Kranstauber 
Bijdrage volgt nog 
 
Lezingen – coördinatie Marion de Groot 
In 2017 zijn 3 lezingen gehouden: in maart door Kester Freriks, naar aanleiding van zijn boek ‘Het 
nieuwe vogels kijken’. In september was het onderwerp Stadsvogelbescherming, lezinggever Jip 
Louwe Kooijmans, en in november was de opmars van de Havik het thema van een avond met Fons 
Bongers en Theo van Lent. Deze laatste lezing werd i.s.m. IVN Amsterdam georganiseerd. 
 
Jeugdexcursies – coördinatie Annelies de Kleyn 
In 2017 werden er – in samenwerking met IVN Amsterdam – 13 jeugdvogelexcursies georganiseerd, 
waarvan er twee niet doorgingen.  
Wel door gingen de volgende 11 excursies: 
Waterland, Landje van Geijsel, Park Frankendael, Flevopark, Amstelpark, Duin en Kruidberg, Marken, 
Diemerpark, IJdoorn, Pier van IJmuiden, Bosuilen luisteren in het Amsterdamse Bos. 
 
Excursieleiders waren: Frank van Groen, Guido Klerk, Edial Dekker, Martijn Voorvelt, Leen Pauwels, 
bosuilenman Arend de Jong en Annelies de Kleyn. 
 
Kinderen en ouders die zelf geen goede verrekijker hadden, kregen er eentje te leen. Bij excursies die 
zich daartoe leenden waren ook telescopen aanwezig. De kinderen krijgen steeds invulkaarten met 
plaatjes van vogels die ze op de betreffende excursie kunnen tegenkomen. Ze kunnen daarop in 
aparte vakjes aanvinken welke vogels ze gezien en/of gehoord hebben. 
 
Het aantal deelnemende kinderen varieerde tussen de 2 en 10. Per kind mag altijd één ouder mee. 
Sommige kinderen kwamen eens een enkele keer kijken, andere kwamen trouw (bijna) elke keer. De 
reacties van zowel kinderen als ouders zijn over het algemeen enthousiast. 
 



We maken de excursies bekend zowel via De Gierzwaluw als de site van de VWGA, de site van het 
IVN en hun kwartaalblad De Groene Amsterdammer. Ook hebben we een e-mailbestand van waaruit 
we de kinderen en hun ouders mailen en vaak staan we op de Amsterdampagina van de weekend-
NRC. 
 
Tijdens de excursies wordt steeds een vrijwillige bijdrage gevraagd. Deze bijdragen worden 
afgedragen aan de VWGA (dus niet gedeeltelijk ook aan het IVN) omdat de VWGA de kosten betaalt 
die met de excursies gemoeid zijn. De kosten betreffen o.m. de aanschaf in 2016 van 4 IJsvogel-
verrekijkers, speciaal geschikt voor kinderen (Annelies heeft er zelf 11 in eigen bezit, die ook tijdens 
de excursies gebruikt worden); daarnaast het ontwerpen door een grafisch ontwerper van de 
invulkaarten, het printen daarvan en klembordjes.  
De bedoeling is om, wanneer de kosten zijn gedekt, de vrijwillige bijdragen met het IVN te delen. 
 
Van een aantal excursies zijn verslagen te vinden op www.vogelsamsterdam.nl onder Jeugd. 
 
Postcode-ommetje –Marion de Groot 
In 2017 is het idee van het ‘postcode-ommetje’ gelanceerd: de mogelijkheid om leden binnen een 
postcodegebied met elkaar in contact te brengen, zodat ze samen in hun eigen buurt en/of 
daarbuiten vogels kunnen kijken. Begonnen werd in Amsterdam Zuidoost; inmiddels worden ook 
ommetjes georganiseerd voor en door leden in het gebied Slotermeer. In de eerste maanden van 
2018 hebben zich alweer nieuwe initiatiefnemers gemeld.  
 
Veldwerk – Frank van Groen 
 
In 2017 werden, voor zover bekend, binnen het werkgebied van de VWGA onderstaande gebieden 
geïnventariseerd op broedvogels. 
 Eendrachtspark, Gerbrandypark, de Kuil, Ruige Riet, Erasmuspark en Sloterpark West door 

Philipp Derks. 
 Flevopark, Oosterpark en Oostelijk havengebied door Ben Daemen. 
 Hortus & Wertheimpark door Manuel Segond von Banchet en Jan Timmer. 
 Rembrandtpark en Brettenzone door Teun van Dijk. 
 Westelijke Havengebied, door Teun van Dijk en Martin Melchers. 
 Polderweggebied door Frank van Groen. 
 Varkensland door René Vos. 
 Diemerbos, coördinatie Frank van Groen. 
 Diemerpark, gecoördineerd door Rob Baars en Edial Dekker. 
 Amsterdamse Bos Midden, coördinatie Abe van ’t Wout. 
 Amsterdamse Bos Balkan, coördinatie Abe van ’t Wout. 
 Wilmkebreek, coördinatie Tom Jongeling. 
 Drie gebieden rond de Amstelveense Poel door Henk Breij en Peter-Paul Boermans. 
 

o In de regio Amsterdam werden door diverse vwg-leden kolonievogels geteld, onder meer van 
Blauwe reiger, Kwak, Lepelaar, Kokmeeuw, Kleine mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Visdief, 
Huiszwaluw en Roek. 

o Jan Jongejans en Rob van leeuwen verzamelden de gegevens van broedgevallen van IJsvogels in 
de Amsterdamse regio. 

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. Jip Binsbergen 
coördineerde de midwintertelling 2017 binnen de ring A10. Ook afgelopen januari verzorgde Jip 
Binsbergen de coördinatie voor Amsterdam van deze belangrijke en laagdrempelige telling. 

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

http://www.vogelsamsterdam.nl/


o Zowel op de telposten Vijfhoek, Amsterdamse Binnenstad als 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 van tellingen van kolonievogels, het verzamelen van
broedgevallen van zeldzame soorten en roofvogels in onze regio, het coördineren van
slaapplaatstellingen en de coördinatie van de midwintertelling binnen de ring A10.

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

De telgebieden De Mirandabad, Park Frankendael, Westgaarde, Lutkemeer, Amstelveense Poel Zuid 
en Botshol worden helaas (al een tijdje) niet meer geteld. Mensen die het leuk vinden een gebied op 
broedvogels te inventariseren kunnen in deze gebieden door de veldwerkcie op weg worden 
geholpen. 

Bescherming – Frank Warendorf 

De commissie bescherming bestond in 2017 uit Teun van Dijk, Christian Kooij, Rinus Nieuwstad en 
Frank Warendorf.  

Hieronder een chronologisch overzicht van onze activiteiten en de ontwikkelingen in 2017. 

Op 24 januari kwam een vraag binnen over het beheer van de heemtuin de Wiedijk in stadsdeel 
Nieuw-West. De afdeling Natuur en Milieu Educatie (NME) is hiervoor verantwoordelijk. De 
beheerder is langdurig ziek. De vrees bestond dat het ecologisch beheer van dit vogelreservaat 
gevaar loopt als de werkzaamheden zouden worden uitgevoerd in het kader van het reguliere 
groenonderhoud. Wij konden antwoorden dat de afdeling groen in de laatste maanden van 2016 
alleen het hoogstnodige beheer heeft gedaan en dat naar een oplossing wordt gezocht. 

Op 7 februari deed de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State uitspraak op ons verzoek om het uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (tweede uitwerking) en 
een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen te schorsen in verband met het nest van de 
boomvalk. Het verzoek werd afgewezen. De voorzieningenrechter achtte voor nesten van 
boomvalken geen jaarronde bescherming nodig, omdat deze vogels in de regel niet ieder jaar naar 
hetzelfde nest terugkeren. Zie over deze zaak ook het jaarverslag 2016 en het artikel ‘Hoe de 
boomvalk van de Zuidas verdween’, De Gierzwaluw december 2017. 

Op 12 maart advies aan een bewoner gegeven over het ophangen van vogelhuisjes aan bomen in de 
Mercatorstraat. Algemene informatie gegeven en geadviseerd om het plan met de wijkbeheerder te 
bespreken. Bij navraag bleek dat de bewoner hiermee niet verder aan de slag is gegaan.  

Op 11 april advies uitgebracht aan de Partij voor de Dieren over de illegale verwijdering van een 
haviksnest op het badeiland in de Sloterplas. Ook was er een havikverjaagbol in het bosje geplaatst. 
Dit is een spiegelende bol die haviken afschrikt. Uitleg gegeven over de toepasselijke wetsbepalingen 
en de mogelijke acties. De bol is gelukkig weggehaald. 

http://www.trektellen.nl/


Op 26 april deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak in de beroepen 
tegen het tracébesluit Zuidasdok en het bestemmingsplan Zuidasdok. Het besluit en het plan beogen 
een tunnel direct naast een nestboom van de boomvalk mogelijk te maken. Ons beroep werd 
ongegrond verklaard, omdat gelet op een eerdere uitspraak ‘niet uitgesloten’ is dat het belang van 
ruimtelijke inrichting of ontwikkeling ten grondslag kan worden gelegd aan een ontheffing indien de 
verstoring niet van wezenlijke invloed is. Dit laatste geldt echter alleen bij het verstoren van vaste 
rust- en verblijfplaatsen van vogels en niet bij het verstoren van nesten. Zie het eerdergenoemde 
artikel ‘Hoe de boomvalk van de Zuidas verdween’. 
 
Op 28 april nestbouw door oeverzwaluwen langs de A1 / A9 - Knooppunt Diemen gemeld bij 
Rijkswaterstaat. De nesten zijn gespaard gebleven. 
 
Op 8 mei heeft een merel zich doodgevlogen tegen de spiegelwanden van het kantoorpand The 
Pavilion aan de Fred. Roeskestraat 99. De architect van Powerhouse Company was op 23 november 
2016 al gevraagd de wanden aan te passen. Tevergeefs, de opdracht was voor hem afgesloten. Er is 
nu contact met de eigenaar via de beheerder, CBRE. Wordt vervolgd in 2018. 
 
Op 21 mei gereageerd naar aanleiding van een melding dat in het Rembrandtpark ijsvogels zouden 
worden verstoord door werkzaamheden. Het stadsdeel bleek ver van te voren al afdoende 
maatregelen te hebben getroffen om verstoring te voorkomen. 
 
Op 14 juni is het beroep tegen het uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (tweede uitwerking) en de 
omgevingsvergunning voor het vellen van de bomen ingetrokken, omdat de bomen twee weken na 
de uitspraak van de voorzieningenrechter (zie begin van dit jaarverslag) waren gekapt. 
 
Op 15 augustus geadviseerd aan het bestuur over de kansen van een bezwaar tegen het 
Faunabeheerplan Noord-Holland. Dit naar aanleiding van een verzoek van Samenwerkende 
Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN). Het ging onder meer over de effectiviteit van 
‘ondersteunend afschot’, dat inhoudt dat er aanvullend op andere vormen van verjaging één of 
enkele dieren geschoten worden, waardoor de andere dieren van het perceel worden verjaagd of er 
niet landen. Het is een voorwaarde als de grondgebruiker voor een tegemoetkoming in de 
faunaschade in aanmerking wil komen. Verder de vraag of het redelijk is dat bij een dreigende 
schade van € 250 al ontheffing kan worden aangevraagd voor het gebruik van het geweer. In maart 
2018 is het bezwaar van SVN ongegrond verklaard. 
 
Op 22 augustus was er commotie over voorgenomen werkzaamheden aan het riool ter hoogte van 
Leerdamhof in Zuidoost waardoor een ransuilnest zou worden bedreigd. Onderin de kroon moest 
een tak gesnoeid te worden om de kraan enige werkruimte te geven. Het stadsdeel had dit laten 
beoordelen en de conclusie was dat snoei van de tak geen nadelig effect zou hebben op de omvang 
van de kroon nabij het nest. De uiltjes waren overigens al uitgevlogen. 
 
Op 11 september heeft Jip Louwe Kooijmans voor de vogelwerkgroep een lezing gegeven over 
stadsvogelbescherming en de film vertoond waarin onder meer de resultaten worden getoond van 
de inspanningen van de commissie bescherming en stadsvogeladviseur Hanna Hirsch om 
doorzichtige wanden veiliger voor vogels te maken. De film, getiteld ‘Geheid stadsvogels. Tien jaar 
stadsvogelbescherming 2006-2016’ werd voor het eerst getoond tijdens de International Conference 
on Metropolitan Planning and Ecology in Almere op 23 maart 2017. 
 
In november bemoeienis met een boom in een achtertuin van de Hoornsestraat in Noord waarvoor 
een kapvergunning was verleend. Er zouden huismusnesten in zitten. Dit was niet vast te stellen. De 
boom staat er nog, omdat bij aanvang van de werkzaamheden wel huismussen werden gezien. 
 



Publiciteit 
 
Gierzwaluw – redacteur Roely Bos 
In 2017 heeft de VWGA vier Gierzwaluwen uitgebracht, in jaargang 55. Robert Heemskerk heeft als 
opmaker ook deze jaargang weer mooi verzorgd. Er was geen tekort aan kopij, de redactie (Roely 
Bos, bijgestaan door Frank van Groen) weet zo her en der wel mensen te verleiden stukken te 
schrijven over vogel-gerelateerde zaken die ze ter harte gaan. Verder bestaat de inhoud uit vaste 
rubrieken.  
Ook in 2017 mocht De Gierzwaluw weer in kleur verschijnen, ook al brengt dat extra kosten met zich 
mee. Het bestuur is zich aan het beraden over de mogelijkheid De Gierzwaluw digitaal aan te bieden 
aan die leden die het blad niet per se op papier hoeven te ontvangen. Dit zal een besparing 
opleveren op de verzendkosten en drukkosten.  
Vaste rubrieken zijn: Verenigingsnieuws door onze voorzitter Marc Menon, Waarnemingen door 
Ellen de Bruin, Wat vinden de Buren door John van der Woude en Activiteiten. Daarnaast verschijnt 
al enige tijd een column van ons wandelende lid Jacques Grégoire. 
Jaargang 55 bevat verder de volgende artikelen: 
Nummer 1 - Voorjaarsfenologie 2016, Ellen de Bruin; Vogelveren deel 2, Theo van Lent; Provinciaal 
Weidevogelmeetnet, Frank van Groen. 
Nummer 2 – De Stadsduif, Kester Freriks; Roofvogels en uilen in 2016, Teun van Dijk; Houtsnip op de 
Universiteitsbibliotheek, Dirk Tang; Jaaroverzicht waarnemingen, Frank van Groen. 
Nummer 3 – De Stadsduif deel 2, Kester Freriks; Broedvogels van de Wilmkebreekpolder, Tom 
Jongeling. 
Nummer 4 – Vogelcursus 2018, Frank van Groen; De tiende Amsterdamse Big Day, Frank van Groen; 
Op hoge poten (2), Adrie Streefland; Hoe de Boomvalk van de Zuidas verdween, Frank Warendorf en 
Marc Menon; Het wel en wee van twee reigerkolonies, Paul Tak; Euro Birdwatch 2017, Frank van 
Groen. 
 
Website – webmaster Janneke Vorst 
Onze WordPress website www.vogelsamsterdam.nl draaide ook in 2017  
probleemloos. De nieuwste versie van de software is nu 4.9.5 
 
De website bestaat op dit moment uit  69 pagina’s. Het aantal berichten op de website groeide 
gestaag naar 358. We krijgen gemiddeld 1921 (vorig jaar 1678) bezoekers per maand. 38% daarvan 
zijn nieuwe bezoekers. We hopen dat de site een belangrijke speelt bij het werven van nieuwe leden. 
 
Aan de vormgeving is niets veranderd, maar door de regelmatig wisselende foto’s – veelal van Roely 
Bos - kan de site nog jaren mee. 
 
Nieuwsflits – redacteur Marion de Groot 
De digitale Nieuwsflits, bedoeld als aanvulling op het blad en voor actuele informatie over 
activiteiten van de werkgroep, bestaat inmiddels bijna drie jaar en beleefde in december 2017 editie 
nummer 16 A. Inderdaad, 16 A, omdat er in december 2017 zoveel te melden viel dat een extra 
editie nodig bleek. Ongeveer eenmaal per maand (in de zomerperiode niet) wordt de Nieuwsflits 
toegezonden aan alle leden van wie het actuele e-mailadres bij het secretariaat bekend is.  
 


