ven over hoe om te gaan met de flora- en faunawet, wordt
advies gegeven over hoe vogelvriendelijk maaibeleid er uit kan
zien en wordt zo nodig actie ondernomen, bijvoorbeeld wanneer obstakels voor vogels een probleem vormen. Soms wordt
ook meegedaan aan beheeracties om gebieden
duurzaam in stand te houden als vogelgebied.
Een goed voorbeeld van dit laatste vormt het
jaarlijkse verwijderen van opslag van jonge
bomen en struiken op de Hoeckelingsdam, een zandplaat bij Durgerdam, waar veel kolonievogels
broeden.

Kleurringonderzoek aan Nijlganzen

Jeugdvogelclub
Sinds 2012 heeft de vogelwerkgroep een jeugdclub. Regelmatig worden speciale excursies voor jeugd tussen 7 en
16 jaar gorganiseerd, sinds 2015 in samenwerking met IVN
Amsterdam.

Veldwerk
De Commissie Veldwerk van de vogelwerkgroep stelt zich
onder meer ten doel landelijke telprojecten te bemensen. Het
gaat dan om veldwerk ten behoeve van landelijk onderzoek
als de Vogelatlas, het inventariseren van kolonievogels, het
tellen van vogels op slaapplaatsen en tellingen van watervogels zoals de midwintertelling.
Door jaarlijkse broedvogelinventarisaties in tal van gebieden uit te
voeren wordt geprobeerd een goed
en actueel beeld te krijgen van de
vogelstand in de regio Amsterdam.

met de vogelwerkgroep Amsterdam

Word lid
Heb je interesse in vogels en woon je in of bij Amsterdam,
word dan lid van de Vogelwerkgroep Amsterdam.
Zo haal je meer uit je hobby, leer je ‘soortgenoten’ kennen en
kun je een steentje bijdragen aan de kennis over vogels en de
bescherming van vogels.
Lid word je door naam, adres en telefoonnummer naar het
secretariaat te mailen (secretariaat@vogelsamsterdam.nl)
en de jaarlijkse contributie van €17,50 over te maken op
rekening NL 60 INGB 0005060400 ten name van Vogelwerkgroep Amsterdam te Amsterdam, onder vermelding van
‘nieuw lid’. Een periodieke overschrijving maakt het u en de
penningmeester makkelijk.
Zie ook www.vogelsamsterdam.nl/contact

Amsterdam en omstreken is een verrassend gevarieerd gebied voor wie er oog
voor heeft. Ook vogels weten dat te waarderen.
Overal komen vogels voor; in parken en ander
stedelijk groen, waterpartijen, moerassen, weilanden, bossen en zelfs op Schiphol. Soms gaat het
daarbij om bijzondere soorten. In 2015 kon de 337e soort op
de Amsterdamse avifaunistische lijst worden bijgeschreven.
In alle jaargetijden valt er wel wat te beleven op vogelgebied,
zowel in de stad als in het gebied daaromheen. Amsterdam
ligt dicht bij de kust in de zuidwesthoek van het IJsselmeergebied en veel vogels trekken dan ook over en langs de stad.

Bescherming
De Commissie Bescherming van de vogelwerkgroep probeert
bedreigingen voor vogels tegen te gaan. Dit gebeurt door
zienswijzen in te dienen en contacten te onderhouden met
diverse instanties en personen, om zaken die van belang zijn
voor vogels voor elkaar te krijgen. Zo wordt informatie gege-

Vogels kijken

Al ruim 50 jaar worden vogels beleefd binnen het verenigingsverband van de Vogelwerkgroep Amsterdam.

De Hoeckelingsdam is een eldorado voor kolonievogels

Vogelwerkgroep
Amsterdam

Vogels kijken
met de vogelwerkgroep Amsterdam

Ontstaan vogelwerkgroep
In 1959 richtte een groep vogelaars de ‘Vogelstudiegroep
voor het Amsterdamse Bos’ op. Deze groep werd de basis
voor de vogelwerkgroep, toen nog onderdeel van de KNNV.
In 1963 gaf de nog jonge werkgroep het eerste nummer van
het ‘Mededelingenblad van de Vogelwerkgroep Amsterdam’
uit. Sinds 1981 verschijnt dit verenigingsblad onder de naam
‘De Gierzwaluw’. De Vogelwerkgroep Amsterdam is tegenwoordig een zelfstandige vereniging en heeft ongeveer 400
leden. Alle activiteiten van de vereniging worden uitgevoerd
door vrijwilligers.
De vogelwerkgroep stelt zich ten doel kennis van vogels
en liefde voor de natuur in het algemeen door te geven en
vogels, en gebieden waar ze van afhankelijk zijn, te beschermen. Om deze doelen na te streven ontplooit de vogelwerkgroep diverse activiteiten.

Blad
Elk kwartaal valt het verenigingsblad ‘De Gierzwaluw’ bij de
leden van de vogelwerkgroep in de brievenbus, boordevol
informatie over vogels in de regio Amsterdam. In het blad
staan het verenigingsnieuws, de waarnemingenrubriek en de
vaste rubriek ’wat vinden de buren’. Voorts staan er regelmatig bijdragen in over onderzoek naar vogels in de Amsterdamse regio en wetenswaardigheden over Amsterdamse
vogels. De speciale uitgave ‘Vogelen in Amsterdam’ geeft
een goed beeld van de vogelgebieden in en rond de stad en
welke soorten daar zijn te verwachten.

Website
Op de website van de Vogelwerkgroep Amsterdam,
www.vogelsamsterdam.nl, worden alle activiteiten van de
vogelwerkgroep overzichtelijk weergegeven. Dit is de plek om
actuele gegevens over excursies, lezingen en andere activiteiten snel terug te vinden. Er worden regelmatig wetenswaardigheden op vogelgebied op de website gepubliceerd. Ook kan
eenvoudig worden doorgeklikt naar recente waarnemingen van
vogels in de Amsterdamse regio. Onregelmatig verschijnt de
Nieuwsflits, met actuele informatie of oproepen. Deze wordt
verstuurd aan alle leden van wie het e-mailadres bekend is.

Excursies
Regelmatig worden excursies
georganiseerd in de regio en daarbuiten,
soms ook meerdaagse excursies naar een
vogelrijke bestemming buiten Nederland. Excursies zijn alleen
toegankelijk voor leden van de vogelwerkgroep.

Lezingen
Geregeld organiseert de vogelwerkgroep lezingen die verband houden met boeiende onderwerpen op vogelgebied.
Traditiegetrouw start in januari de lezingcyclus met de ‘voor
en door leden avond’, waarin diverse leden een bijzonder
vogelmoment uit het voorafgaande vogeljaar presenteren.
Aan deze presentatie is ook een prijsuitreiking (wisseltrofee)
verbonden voor de leukste bijdrage.

Jonge Meerkoeten

Excursie in Polder IJdoorn

Excursie op Texel

Cursus
Elk jaar wordt een vogelcursus
georganiseerd. Hierin komen
alle mogelijke aspecten van het
kijken naar vogels aan bod. De nadruk
van de cursus ligt hierbij steeds op de
praktijk. Vogels herkennen leer je namelijk
door veel te kijken en te luisteren. Soms
wordt ook een cursus aangeboden om te
leren hoe je vogels kunt inventariseren.

