
Vogelwerkgroep Amsterdam - Inhoudelijk Jaarverslag over 2018 
 
Uit het bestuur – Marc Menon 
Het bestuur is in 2018 vrijwel maandelijks bijeengekomen (m.u.v. de zomermaanden) om diverse 
zaken die de vereniging aangaan te bespreken. Daarnaast houdt het bestuur zich bezig met de 
organisatie en coördinatie van en deelname aan vele activiteiten van onze vereniging. Voorts vindt 
geregeld overleg per e-mail plaats, en soms ook telefonisch of in de marge van een activiteit. Ook 
overlegt het bestuur periodiek en ‘ad hoc’ met vertegenwoordigers van de diverse commissies van 
onze vereniging over hun activiteiten en werkzaamheden. 
Zoals bekend, heeft het bestuur aan de hand van uitkomsten van de enquête (in het najaar van 2016) 
onder de leden van de Vogelwerkgroep Amsterdam tien (10) beleidspunten geformuleerd voor de 
jaren 2017 – 2018. Evenals in 2017 heeft het bestuur zich in 2018 bezig gehouden met de verdere 
uitwerking en implementatie van geformuleerd beleid voor de jaren 2017 -2018.  
In het onderstaande overzicht zijn deze beleidspunten samengevat met daarbij telkens vermeld de 
voortgang die in 2018 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 

onderdeel van onze taak en staat als zodanig ook expliciet neergelegd in de statuten van de VWGA 

en in onze feitelijke activiteiten, maar is niet altijd even zichtbaar.  

 
De Commissie Bescherming en - waar nodig - 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.  
 
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, 
organisatie) - de beschermingsactiviteiten beter voor het voetlicht kunnen krijgen. Het bestuur 
neemt een meer pro-actieve aanpak en het creëren van meer bewustwording bij de burger mee als 
punten voor het beleidsplan 2019-2020. 
 
Educatie 

2. Excursies: Uit de enquête kwam de wens 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 is in 2018 naar enkele 
andere postcodegebieden uitgerold. Toch lijkt dit minder hard te gaan dan op basis van de 
uitkomsten van de enquête verwacht mocht worden. Het is niet helemaal duidelijk waar dat aan ligt. 

 
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 goed rekening mee gehouden. 
 
Onderzoek 

4. Veldwerk/onderzoek/inventarisaties/tellingen blijken relatief onbekend bij veel leden, en daarmee 

mogelijk ook onbemind.  



 
Door in 2018 meer aan de weg timmeren, bijv. door lezingen en door bijdragen/verslaglegging/ 
rapportage van activiteiten in De Gierzwaluw, in de Nieuwsflits en op de website heeft het bestuur 
geprobeerd - in samenspraak met de betrokken commissies en andere leden - dit belangrijke deel 
van ons werk meer voor het voetlicht te krijgen. Wordt voortgezet! 
 
Communicatie 

5. Kortere / snellere / laagdrempelige (elektronische) communicatie tussen bestuur/commissies 

enerzijds en de leden anderzijds. 

 
Het bestuur heeft ook in 2018 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 verder, de communicatie met de leden laagdrempelig te houden.  
 
Het bestuur heeft ook de diverse commissies gevraagd 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). Medio 2018 zijn de nieuwe statuten van onze vereniging in de ALV vastgesteld. 

 
7. Digitalisering van De Gierzwaluw:  

Naar het verleden: alle oude jaargangen van De Gierzwaluw (en voorgangers) zijn inmiddels gescand, 
in pdf-formaat opgeslagen en digitaal doorzoekbaar gemaakt (bijv. op soort, gebied en naam van de 
auteur). Deze zijn binnenkort te vinden op de website www.natuurtijdschriften.nl van Naturalis in 
Leiden. Nu alle oude Gierzwaluwen als gevolg van de scan-operatie in Pdf-formaat beschikbaar zijn, 
heeft het bestuur besloten dit prachtige archief in de komende tijd ook op de website van onze 
vereniging te ontsluiten. Daarmee is een oude belofte ingelost om het erfgoed van onze vereniging 
voor toekomstige generaties veilig te stellen. 
 
Naar de toekomst toe: in de afgelopen periode is ook de omslag gemaakt naar digitalisering van de 
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. Alle nieuwe leden van de 
vereniging krijgen De Gierzwaluw alleen nog digitaal. Inmiddels is bijna een kwart van de leden over 
op ‘digitaal’ en wij hopen dat anderen in de komende tijd zoveel mogelijk zullen volgen gelet op de 
daarmee gemoeide kosten- en milieubesparing.  
 

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 eerste kostenbesparingen hebben zich vanaf medio 2018 gemanifesteerd. Meer daarover in het 
financiële verslag van de penningmeester. 
 

9. Ledenbetrokkenheid 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 diverse leden uit de ‘pool’ benaderd en zijn ook diverse klussen en 
klusjes op deze wijze goed en kundig opgepakt. 
 

http://www.natuurtijdschriften.nl/


De vacature in het bestuur (algemeen bestuurslid) is na 1½ jaar nog steeds niet vervuld. Wel heeft 
het bestuur twee mogelijke kandidaten enkele vergaderingen laten ‘meedraaien’, maar dat is 
uiteindelijk niet doorgezet. 
 
Gebleken is dat de meeste werkzaamheden en processen binnen het bestuur ook wel met vijf in 
plaats van zes bestuursleden kunnen worden beheerst, met name nu enkele werkzaamheden die 
voorheen binnen het bestuur werden gedaan, zijn overgenomen door enkele actieve leden buiten 
het bestuur. Daardoor is het probleem (nog) niet nijpend. Op de lange termijn is dit echter wel een 
punt van zorg: sommige zittende bestuursleden komen binnen afzienbare tijd aan het einde van hun 
termijn en zijn dan mogelijk niet herverkiesbaar. Ervaringen bij enkele andere verenigingen laten zien 
dat het niet wenselijk is om het te moeten doen met slechts één of enkele bestuursleden. Daar komt 
bij dat het vanwege de continuïteit binnen het bestuur ook van belang is, dat een nieuw (kandidaat-
)bestuurslid al een tijdje met zijn voorganger heeft meegedraaid alvorens aan de slag te gaan. De 
zoektocht gaat dus verder. Belangstelling? Meld u bij een bestuurslid! 
 

10. Externe samenwerking: in de afgelopen jaren hebben wij geregeld samenwerking gezocht met IVN 

Amsterdam (onder meer jeugdexcursies en gezamenlijk georganiseerde lezingen). Wegens succes is 

dit ook in 2018 gecontinueerd/herhaald.  

 
Ook op andere terreinen blijkt er sprake van overlap/gedeelde interesses/mogelijkheid van 
wederzijdse versterking met IVN Amsterdam (o.m. bij vogelexcursies en cursussen) en KNNV.  
 
Daarnaast is de vereniging als lid aangesloten bij enkele andere organisaties zoals Samenwerkende 
Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN) en het Groen Platform Amsterdam (GPA). 
 
Evaluatie 
Het bestuur stelt vast dat aan het merendeel van de voor 2017-2018 geformuleerde beleidspunten 
uitvoering is gegeven. Waar dat op punten (nog) niet (volledig) is gerealiseerd, zullen deze punten 
worden ‘doorgerold’ naar de komende periode.  
Dit zou allemaal niet mogelijk zijn geweest zonder de inbreng en inzet van een enthousiaste groep 
actieve leden die de activiteiten van onze vereniging een warm hart toedragen. Onze dank is 
wederom groot! 
Tot slot: in de afgelopen maanden is het bestuur gestart met het formuleren van een aantal nieuwe 
beleidspunten voor de komende jaren 2019 – 2020. Meer daarover in het Beleidsplan 2019 – 2020. 
Inbreng van de leden blijft welkom! 
 

 

Cursussen - Evert Pellenkoft, Frank van Groen 

 
In het voorjaar van 2018 vond voor de 11e 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 34 mensen deel aan deze geslaagde cursus. 
 
Ook in het voorjaar van 2019 wordt weer een cursus vogels herkennen georganiseerd (nu weer 
gericht op eenden, roofvogels, meeuwen en steltlopers). Dat er is nog steeds vraag is naar de 
instapcursus bewijst het aantal aanmeldingen voor 2019, namelijk 42. 
 

Veldwerk 

 
In 2018 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 en Oostelijk havengebied door Ben Daemen. 

 Hortus & Wertheimpark door Manuel Segond von Bachet 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 Rene 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. 

 Amstelveense Poel Zuid door Abe van ’t Wout. 
 

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 2018 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 in diverse postcodegebieden binnen 
Groot Amsterdam op een 10-tal punten vogels geteld. 

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, 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 en Kleine Mantelmeeuw en droegen daarmee hun steentje bij aan de 
kennis over deze soorten. 

 
De telgebieden De Mirandabad, Park Frankendael, Westgaarde, Lutkemeer 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 Veldwerkcommissie op weg worden geholpen. 
 
Commissie Bescherming - coördinatie Frank Warendorf 
 
De Commissie Bescherming bestond in 2018 uit Teun van Dijk, Christian Kooij, Rinus Nieuwstad en 
Frank Warendorf.  
 

http://www.trektellen.nl/


Activiteiten 
 
Hieronder een chronologisch overzicht van onze activiteiten in 2018. 
 

 Op 14 januari advies gegeven over het creëren van nestgelegenheid bij een nog te bouwen 
woonboot. De vraag was afkomstig van twee architecten die betrokken zijn bij het 
Schoonschipproject, de eerste drijvende duurzame woonwijk in Amsterdam, die zal bestaan 
uit 30 drijvende bakken met 47 woningen in het van Hasseltkanaal (Amsterdam Noord). De 
architecten proberen hun opdrachtgevers te overtuigen nestkasten en drijvende eilandjes te 
laten plaatsen. Bij het ontwerp van de woonboot is daarmee rekening gehouden. 
 

 Op 24 maart vroeg een toekomstige bewoner van het Schoonschipproject naar de 
voorzieningen die nodig zijn voor vogels en insecten. De beantwoording heeft ertoe geleid 
dat hij een kleine handleiding voor zijn wijkje heeft geschreven. 

 

 Op 22 april kwam een vraag binnen over een broedende eend op een dakterras 5 hoog in de 
Van Oldenbarneveldtstraat. Wij hebben gewezen op de film De Wilde stad, waarin 
eendenpullen zijn te zien die zonder kleerscheuren verschillende verdiepingen naar beneden 
vallen en uiteindelijk in de gracht terecht komen en met de moeder herenigd worden. 
Medegedeeld dat het van belang is dat de pullen snel na het uitkomen in het water belanden 
en dat ze daarbij een handje geholpen kunnen worden. De meldster heeft later medegedeeld 
dat zij niet heeft gezien dat de pullen uit zijn gekomen. Van een buurvrouw een aantal huizen 
verderop in de straat heeft zij gehoord dat ze door de regenpijp naar beneden zijn gekomen, 
maar dat dit niet vlekkeloos verliep. Eendjes bleven erin vastzitten. De dierenambulance is er 
bij geweest. Hoe het precies is afgelopen, is ons niet bekend. 

 

 Op 11 mei is een bezwaarschrift ingediend tegen een aan Deloitte Holding B.V. verleende 
omgevingsvergunning voor het plaatsen van glazen windschermen langs het terras van Café 
Mahler aan de Gustav Mahlerlaan. Het ging om transparante glazen schermen zonder enige 
markering om vogelaanvaringen te voorkomen. Deloitte bleek bereid markering aan te 
brengen en heeft verschillende ontwerpen aan ons voorgelegd. Het ontwerp waarnaar onze 
voorkeur uitging is aangebracht. Het bezwaar is vervolgens ingetrokken. 
 

 Op 5 juni kwam een vraag binnen over een bedreigde mussenkolonie in een voormalig 
schoolgebouw aan de Lutkemeerweg dat ingrijpend verbouwd gaat worden. Op de 
schoorsteen van het gebouw broeden ooievaars. De gemeente heeft toegezegd een 
ecologisch onderzoek uit te laten voeren. 

 

 Op 6 juni vond een overleg plaats met de eigenaar van het kantoorpand The Pavilion aan de 
Fred. Roeskestraat 99, Warburg-HIH Invest Real Estate Benelux B.V. (hierna: Warburg). Zoals 
vermeld in het vorige jaarverslag vloog op 8 mei 2017 een merel zich dood tegen één van de 
spiegelwanden van het pand. Het lukte toen niet om de beheerder van het gebouw te 
overtuigen dat de eigenaar de wanden aan moest passen. De architect was niet bereid de 
fout in het ontwerp te herstellen of daarover mee te denken. Uiteindelijk heeft eigenaar 
Warburg contact met ons opgenomen. Wij hebben voorgesteld de spiegeling met folie weg 
te nemen. Warburg heeft vervolgens informatie ingewonnen bij de door ons voorgestelde 
firma, maar deze kon de folie niet leveren. Warburg heeft een andere firma gevonden en 
verwacht dat de folie op korte termijn geplaatst kan worden. 

 

 Op 25 mei kreeg een lid van onze vogelwerkgroep van woningcorporatie Ymere een 
bewonersbrief over onderhoudswerkzaamheden met een hogedrukspuit, die zouden 



beginnen op 28 mei aan de flats in het blok Edward Masseystraat-IJburglaan-William 
Barlowlaan op IJburg. Op de bovenste galerijen broeden huismussen. Ons lid heeft zelf 
contact opgenomen met Ymere. Ook wij hebben hierover contact gehad met Ymere. Ymere 
heeft direct een ecoloog ingeschakeld om de in het complex nestelende huismussen in kaart 
te brengen. Bij het reinigen met de hogedrukspuit, de meest verstorende bezigheid, is er om 
de broedplaatsen van de mussen heen gewerkt. Een compliment voor Ymere! 

 

 Op 26 juni werd gemeld dat er steigers waren gezet rondom zes gierzwaluwkasten aan de 
achterzijde van een aantal huizen in de Grote Bickersstraat (nrs. 48 ev), omdat de 
achtergevels geschuurd en geschilderd zouden worden. Dit is doorgespeeld aan Gert de Jong 
van de Gierzwaluwwerkgroep, die heeft geconstateerd dat er geen netten waren geplaatst. 
De nestkasten bleven bereikbaar. Bij navraag bleek dat de melder geen aanwijzingen heeft 
dat de nesten zijn verstoord. 

 

 In juli werden gierzwaluwnesten in een pand aan de Marnixstraat 317 bedreigd door 
schilderwerkzaamheden. Hier broedden volgens Gert de Jong in 2017 minimaal zes paren. Bij 
de werkzaamheden in 2018 zijn waarschijnlijk twee nesten verstoord. Wij hebben het 
schildersbedrijf benaderd en de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD 
NHN) in Hoorn. Een handhaver van de RUD NHN heeft op of omstreeks 17 juli contact 
opgenomen met het schildersbedrijf en na bestudering van de foto's die hij van het bedrijf 
had ontvangen, de conclusie getrokken dat het invliegen van de (resterende) gierzwaluwen 
niet belemmerd wordt. 

 

 Op 6 oktober is in samenwerking met Hanna Hirsch, stadsvogeladviseur van 
Vogelbescherming Nederland, voorlichting gegeven aan bewoners in het Huis van de Wijk 
België (Nieuw Sloten) over het vogelvriendelijker maken van de buurt. De voorlichting was 
een initiatief van de duurzaamheidsambassadeurs die door stadsdeel Nieuw-West zijn 
aangesteld. Na afloop is een wandeling door de buurt gemaakt. Geconstateerd werd dat in 
verschillende straten kwarrende bomen zouden moeten worden vervangen en dat er nog 
veel plekken zijn waar door middel van aanplant vergroening mogelijk is. Opvallend was dat 
juist op een plek die voor bewoners juist een doorn in het oog is, een met hekken afgezette 
opslag van straatmaterialen op een groenstrook langs de trambaan, de enige huismussen uit 
de buurt werden gezien. Een verslag van deze dag verscheen in de Westerpost van 24 
oktober. 

 

 Als laatste wapenfeit kan worden vermeld de zienswijze van 3 december, opgesteld door de 
Commissie Bescherming voor het bestuur. Dit betrof het voorgestelde beleid inzake 
hondenuitrengebieden en -verbodsgebieden van stadsdeel Nieuw-West. Het ging hier met 
name over de voorgestelde locatie van een hondenstrand. De VWGA heeft instemming 
betuigd met het voorstel om in het Ruige Riet geen hondenstrand te realiseren en aan de 
achterzijde van het Sloterparkbad wel. Voor zover ons bekend is het nieuwe beleid nog niet 
vastgesteld. 

 
Wie is bevoegd tot handhaving? 
 
Voor velen is het verwarrend dat bij (dreigende) verstoring van broedende vogels in ons werkgebied 
de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) in Hoorn in de meeste gevallen de 
handhavende instantie is. Het wordt helemaal verwarrend als de telefoniste de melder vervolgens 
verwijst naar de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), hetgeen geschiedde bij de 
melding over de huismussen op IJburg. Op 31 mei hebben wij van de RUD NHN de volgende 
toelichting gekregen:  



 
“De RUD NHN te Hoorn voert voor de gehele provincie Noord-Holland de taken op grond van 
de Wet natuurbescherming uit. Dit houdt zowel de vergunningverlening als het toezicht en 
handhaving op deze natuurwetgeving in. Het is dus onjuist dat de Regionale Uitvoeringsdienst 
Noord-Holland Noord, voor de uitvoering van de Wet natuurbescherming, alleen in de regio 
Noord-Holland Noord werkzaam is. De tekst op uw website is dus juist. Mogelijk dat de 
onduidelijkheid/verwarring ontstaat doordat er situaties kunnen bestaan waarin de gemeente 
of de OD NZKG bevoegd gezag is. Dit is in de situaties dat voor een activiteit of project een 
omgevingsvergunning Wabo is afgegeven en het aspect natuur in deze vergunning wordt 
opgenomen (het zogenaamde aanhaken). Als dat het geval is dan is de gemeente of OD NZKG 
het bevoegd gezag en wordt deze geacht ook het toezicht en de handhaving op het aspect 
natuur uit te voeren. Omdat dit voor een buitenstaander verwarrend kan werken adviseren wij 
u om de tekst op uw website in stand te laten. Ook bij het kappen van bomen zal in de meeste 
gevallen de gemeente Amsterdam het bevoegd gezag zijn.” 

 
Op 1 maart 2019 is de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) overigens van 
naam gewijzigd. Deze dienst heet nu Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). Op de 
website van de VWGA zijn de contactgegevens vermeld. Zie het uitklapmenu onder het kopje 
Vogelwerkgroep Amsterdam en klik op Bescherming. 
 
Conclusies 
 
Het valt op dat de Commissie Bescherming vaker wordt benaderd met de vraag hoe de omgeving 
voor vogels aantrekkelijker kan worden gemaakt, zowel door bewoners als door architecten. 
Teleurstellend is dat het gemeentebestuur nog steeds omgevingsvergunningen verleent voor  de 
bouw van wanden die ofwel doorzichtig zijn ofwel spiegelend en dus gevaarlijk voor vogels. Twee van 
deze zaken betroffen projecten in de Zuidas. De Commissie voor Welstand en Monumenten negeert 
de welstandsnota die voor dit gebied is vastgesteld en waarin op verzoek van de VWGA is 
opgenomen dat dergelijke situaties moeten worden voorkomen. Architecten zijn niet op de hoogte 
van de ‘Checklist natuurvriendelijke maatregelen aan gebouwen’ van Vogelbescherming Nederland 
(2009) of niet geïnteresseerd. Het is ondoenlijk om alle vergunningen na te lopen. Vaak zal achteraf 
om glasmarkering moeten worden gevraagd, als de bouw voltooid  en opgemerkt is. Dit soort acties 
kosten veel tijd zoals de casus Fred. Roeskestraat laat zien. Een probleem dat bij de vergroening van 
daken steeds vaker zal voorkomen, zijn op daken of balkons broedende eenden. De pullen kunnen 
niet altijd veilig het water bereiken. Hiervoor zou een slimme oplossing moeten komen. Met de 
huidige technologische mogelijkheden moet er toch iets kunnen worden ontworpen dat alarmeert 
als de eieren uitkomen. Ten slotte blijft teleurstellend dat nog steeds in het broedseizoen 
onderhoudswerkzaamheden nabij gierzwaluwnesten worden uitgevoerd. De handhaving door de 
RUD NHN schiet hier tekort. Oplettendheid blijft geboden. 
 
Website - Janneke Vorst 
 
Onze website www.vogelsamsterdam.nl is dankzij de nimmer aflatende inzet van Roely Bos altijd 
gevuld met goede teksten en foto’s én actueel bovendien. 
 
Op het lijstje met best bezochte pagina’s staat met stip bovenaan: 
de excursies, daarna de cursus Vogels Kijken en als derde de lezingen. 
 
Gemeten over een periode van 60 dagen zijn dit de bezoekersstatistieken: 
 
1,632  Bezoeken  
33%  Bouncepercentage 



2,989  Paginaweergaven  
00:01:50 Gemiddelde Tijd op Website 
1.83  Pagina's per Bezoek  
36.70%  Nieuwe Bezoekers 
 
Verslag over De Gierzwaluw voor het jaarverslag over 2018 – Roely Bos 
 
In 2018 zijn er weer vier nummers van De Gierzwaluw (jaargang 56) uitgebracht. De redactie bestaat 
nog steeds uit Roely Bos en Frank van Groen. Dat hij in kleur verschijnt is standaard geworden.  
Om de kosten van de uitgaven iets te beperken is aan de leden de mogelijkheid gegeven om in plaats 
van een papieren Gierzwaluw een digitaal nummer te ontvangen. Ongeveer een kwart van de 
bestaande leden heeft hier nu voor gekozen, de nieuwe leden krijgen automatisch een digitaal 
exemplaar.  
We merken dat het wat lastiger wordt om kopij te krijgen, we moeten er actief aan werken. Een 
aantal mensen is overigens trouw in het aanbieden van kopij voor de vaste rubrieken, we kunnen 
altijd rekenen op onze voorzitter Marc Menon voor het Verenigingsnieuws, John van der Woude 
schrijft over de belangwekkende zaken in de bladen van onze collega-vogelwerkgroepen, Ellen de 
Bruin verzorgt een uitgebreide waarnemingenrubriek, en eigenlijk mogen we Jacques Grégoire ook 
tot onze vaste schrijvers rekenen. Redacteur Frank van Groen ten slotte is een zeer regelmatige 
leverancier van broedvogeloverzichten en andere tellingen, inclusief tabellen en gebiedskaartjes. Van 
zijn hand is het nummer over de Rode Lijstsoorten in Amsterdam.  
Verder bevat jaargang 56 de volgende artikelen: 
1: Vijf jaar gierzwaluwenonderzoek Noord-Holland; Frank van Groen 
Broedende IJsvogels in Groot Amsterdam; Jelle Harder 
Broedende IJsvogels in kaart gebracht; J. Jongejans en R. van Leeuwen 
 
2: IJsvogelstand in vrije val; Roely Bos 
Voorjaarsfenologie 2017; Ellen de Bruin 
De Knobbelzwaan, zo Nederlands als de veenweiden; Paul Marcus 
Bosuilenstand Amsterdamse Bos; Arend de Jong 
Roofvogels en uilen in 2017; Teun van Dijk 
Broedvogels van Polder IJdoorn in 2017; Frank van Groen 
 
3: Interview met Jip Louwe Kooijmans; Frank van Groen 
Een nieuwe Rode Lijst; Frank van Groen 
 
4: Vogelreis naar Tarifa; Mike Hirschler 
Uit het VWGA-archief; Roely Bos 
 
Lezingen – coördinatie Erik Klein Wolterink 
 
In 2018 zijn 4 lezingen gehouden. 
 
Theo van Lent gaf in februari een lezing over veren. 
Samen met IVN was er in april een lezing over het inventariseren van Gierzwaluwen. 
Deze lezing werd verzorgd door Gert de Jong en Koen Wouters in de lezingenzaal van IVN en was 
alleen voor leden van IVN en Vogelwerkgroep. 
In oktober gaf IJsvogelkenner Jelle Harder een audiovisuele presentatie over de IJsvogel in 
Nederland. Jan Jongejans gaf die avond een korte toelichting over de Amsterdamse IJsvogels. 
Jip Louwe Kooijmans, werkzaam bij Vogelbescherming Nederland, gaf in november een lezing over 
de stadsvogel. 
Dit vanwege het verschijnen van 2 boeken: Bedreigde vogels in Nederland en de Vogelatlas. 



Commissie Excursies – coördinator Mieke Kranstauber 
 
In 2018 zijn 12 eendaagse excursies aangeboden en één 8 daagse (buitenlandse) reis. 
Deze laatste was naar Tarifa o.l.v. Mike Hirschler. 
De eendaagse excursies waren: 
-Rondje Amsterdam oost 
-Rondje Waterland 
-Amsterdamse Waterleidingduinen 
-Oostvaardersplassen 
-Schinkelbos 
-Texel 
-Groningen 
-Rondje Noord Holland 
-Ringstation van Lennep 
-Twitch excursie in Noord Holland 
-Pier van IJmuiden 
-Friesland 
Drie dagexcursies in Amsterdam en omgeving waren fietsexcursies. 
De andere dagexcursies waren een mix van autorijden en wandelen. 
Het lukte iedere keer weer om een begeleider/gids voor de excursies te vinden. 
Dit jaar waren dat: 
Frank van Groen, Jip Binsbergen, Maarten Hotten, Guido Klerk, André van Loon, Edial Dekker, Rob 
Baars, Lars Buckx, Evert Pellenkoft en Herman Postma. 
 
Nieuw dit jaar was het bezoek aan het ringstation van Lennep. 
Hiervoor was zoveel belangstelling dat we deze excursie in 2019 nogmaals willen aanbieden. 
Mike Hirschler heeft na de leuke reis naar Tarifa aangegeven in 2020 voor de Vogelwerkgroep 
Amsterdam weer een (buitenlandse) reis te willen organiseren. 
Op het ringstation werden we ontvangen, rondgeleid en ingewijd in de ins en outs van het ringen 
door de ervaren ringer Lars Buckx.   
Voor de excursie naar Friesland hadden we de gids Herman Postma bereid gevonden ons in 'zijn' 
gebied rond te leiden. 
De excursiecommissie zal ook in 2019 kijken of voor bepaalde excursies lokale gidsen gevonden 
kunnen worden. 
 
In 2018 bestond de excursiecommissie uit drie personen: 
Guido Klerk, Alfred de Weerd en Mieke Kranstauber 
 


