
Inhoudelijk jaarverslag VWGA over 2019 – bijdragen van de diverse commissies en coördinatoren 
 
Commissie bescherming, coördinatie Frank Warendorf 
 
De commissie bescherming heeft weer een druk jaar achter de rug. Wel waren er gelukkig minder 
meldingen van verstoring van broedende vogels dan vorige jaren. Vermeldenswaard zijn de volgende 
acties. 
 
In mei zag een bewoonster van een hofje aan de Nieuwe Keizersgracht een pootje van een 
gierzwaluw uit het plafond steken, bij de verwarmingsbuizen. Nadat de huismeester een gat in het 
plafond had gemaakt, kon de gierzwaluw worden bevrijd. De commissie bescherming werd om hulp 
gevraagd nadat weer gerommel was gehoord. Er kon door het gat geen gierzwaluw worden 
waargenomen, maar kort na de inspectie trof de bewoonster een gierzwaluw op de vloer aan. Op ons 
advies is de Gierzwaluwwerkgroep Amsterdam ingeschakeld. Het blijkt dat de gierzwaluwen bij de 
dakkapel invliegen. Er wordt nog onderzoek gedaan om ervoor te zorgen dat het probleem zich niet 
kan herhalen.  
 
In het jaarverslag 2018 hebben wij het bestuur gewezen op de wenselijkheid van onderzoek naar de 
problematiek van op daken broedende eenden. Op 1 mei 2019 werden wij benaderd door derdejaars 
studenten van de studie Toegepaste Biologie van de Aeres Hogeschool, die op zoek waren naar een 
opdrachtgever voor het uitvoeren van een onderzoeksproject. Deze kans hebben wij niet laten lopen. 
De studenten waren direct enthousiast over ons voorstel om onderzoek te doen naar de vraag hoe 
eendenpullen veilig van het dak af kunnen komen. Het onderzoek werd afgerond op 1 juli en 
resulteerde in een rapport met de titel “Veiligheid van wilde eendenpullen (Anas Platyrhynchos) op 
daken en balkons”. In de Gierzwaluw van april 2020 wordt het rapport besproken. 
 
In het vorige jaarverslag hebben wij gemeld dat de eigenaar van een kantoorpand aan de Fred. 
Roeskestraat 99 bereid was de twee spiegelende wanden van het gebouw met folie te bedekken. In 
juni is dit inderdaad uitgevoerd. Het bedrijf Systemline heeft de folie aangebracht waardoor de 
spiegeling geheel is weggenomen. De inspanningen om dit te bereiken, die twee jaar in beslag 
namen, zijn niet voor niets geweest. 
 
Op 10 juni is een klacht ingediend bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord over het 
VeiligheidsTrainingCentrum (VTC) aan de Sloterweg 432. Bij een telronde door een lid van de 
vogelwerkgroep was geconstateerd dat een grote huiszwaluwkolonie met de helft was afgenomen 
doordat 25 huiszwaluwkasten waren weggehaald. Op 15 juli heeft de omgevingsdienst een controle 
op locatie uitgevoerd en geconstateerd dat er inderdaad 25 kasten waren verwijderd. Een 
woordvoerder/adviseur van de brandweer deelde mede dat de  kasten waren weggehaald omdat 
deze na een storm niet meer goed bevestigd waren waardoor de situatie onveilig werd. De 
omgevingsdienst zou erop toezien dat de kasten worden teruggeplaatst. Het is nog onduidelijk of dit 
inmiddels is gebeurd. 
 
De inspraak in december 2018 over het voorgestelde beleid inzake hondenuitrengebieden en -
verbodsgebieden van stadsdeel Nieuw-West heeft resultaat gehad. Het voorstel van het stadsdeel 
om in het gebied het Ruige Riet, aan de oostzijde van de Sloterplas, geen hondenstrand te realiseren, 
is aangenomen. Honden zijn hier alleen aangelijnd toegestaan. De natuur heeft hier de prioriteit 
gekregen, ook buiten het broedseizoen. Voor het laten zwemmen van honden kan gebruik gemaakt 
worden van de waterloop langs de achterzijde van het Sloterparkbad, het water tussen het Groot 
Landschap en het buitenbad van Sloterparkbad. 
De aankondiging in september 2019 van de kap van 14.000 bomen voor de aanleg van een 
tankstation met verzorgingsplaats langs de A9 bij Ouderkerk aan de Amstel deed de gemoederen 
hoog oplopen. Op 30 oktober hebben wij namens het bestuur een zienswijze ingediend tegen de 



ontwerpontheffing van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming voor de kap van 
nestbomen van buizerd en havik. Opmerkelijk was dat het ministerie niet bereid was ons de 
ontwerpontheffing te mailen. Het document kon alleen worden ingezien op een adres in Amstelveen 
waar geen kopieermachine aanwezig was. De voorgenomen bomenkap heeft tot een motie in de 
Tweede Kamer geleid waarin de regering wordt verzocht om af te zien van het kappen van duizenden 
gezonde bomen voor de aanleg van een verzorgingsplaats inclusief tankstation (motie-Kröger c.s., 
35300-A, nr. 62). De motie is op 3 december aangenomen. De SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 
DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de SGP, de ChristenUnie en FvD stemden voor. Het is nog 
niet bekend of en hoe de regering uitvoering zal geven aan de motie.  
 
De eigenaar van een appartement in Ouderkerk aan de Amstel hebben wij aangeschreven in verband 
met een terrasraam dat voor vogels de illusie van een doorgang wekt. Onder het raam zijn de resten 
van een huismus gevonden. De brief heeft niet tot een reactie geleid. Waarschijnlijk behoort het 
terras tot een ander appartement. Dit wordt vervolgd in 2020. 
 

 

Cursussen, Evert Pellenkoft, Frank van Groen 

 

In het voorjaar van 2019 vond voor de 12e maal op rij de cursus ‘vogels herkennen’ plaats, dit keer 
met de nadruk op de herkenning van zangvogels. De cursus bestond uit zes bijeenkomsten, twee 
theorielessen en vier praktijklessen. Er namen 42 mensen deel aan deze geslaagde cursus. 
 
Ook in het voorjaar van 2020 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 2020, namelijk 38. 
 

Veldwerk 

 

In 2019 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. 
 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. 
 Park Frankendael door Pieter van der Linden. 
 Botshol werd weer eens integraal geteld op broedvogels, deels door een groep nieuwe tellers. 

 

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 en in de omgeving van Amsterdam werden in het kader van de watervogelprojecten van Sovon 
in de wintermaanden ganzen en zwanen geteld door diverse vogelwerkgroepleden. Aanvullend 



werden midden januari tal van telgebieden voor de midwintertelling bekeken op overwinterende 
watervogels. 

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 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 en het verzamelen van 
broedgevallen van zeldzame soorten en roofvogels in onze regio. 

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, Westgaarde en Lutkemeer 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. 
 
Jaarverslag IJsvogels Groot-Amsterdam 2019 - Jan Jongejans, coördinator IJsvogels 
 
Aantal broedgevallen IJsvogels 
De broedgevallen van IJsvogels zijn in 2019 weer in kaart gebracht.  
De manier waarop dit gebeurt is eerder beschreven in nummer 1 van De Gierzwaluw uit 2018 in het 
artikel ‘Broedende IJsvogels in kaart gebracht’. 
Voor het in kaart brengen is gebruikt gemaakt van een netwerk van ruim 100 personen en de 
gegevens uit Waarneming.nl en NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna). 
De definitieve aantallen voor 2019 zijn nog niet bekend. Het voorlopige aantal broedgevallen in 2019 
bedraagt 34. Dit betekent minimaal een verdubbeling ten opzichte van het slechte broedseizoen 
2018, toen er slechts 17 broedgevallen waren ten gevolge van de strenge vorstperiode eind februari 
2018. 
 
Aanleg nieuwe wanden 
Op meerdere plekken in Amsterdam zijn in 2019 nieuwe ijsvogelwanden gemaakt. In Nieuw-West 
zijn bijvoorbeeld 3 kunstwanden aangelegd en is op 4 plekken een wand gemaakt door een oever af 
te steken. Liefst 3 van deze afgestoken oevers zijn in 2019 meteen al bebroed. 
In Amsterdam-Noord zijn 3 nieuwe kunstwanden aangelegd. 
 
Onderhoud ijsvogelwanden 
Op meerdere plekken in Amsterdam zijn in groepsverband ijsvogelwanden onderhouden vooraf aan 
de broedperiode: 

 In Amsterdam-Noord zijn door ca. 30 vrijwilligers en een team groenmedewerkers, onder 
aansturing van stadsecoloog Fred Haaijen, op 15 februari  ongeveer 40 verschillende 
ijsvogelwanden onderhouden. 

 In het Amsterdamse Bos zijn op 22 februari door 15 vrijwilligers, onder begeleiding van 
boswachter Pieter Rust en Jan Jongejans, ongeveer 30 ijsvogelwanden onderhouden. 

 In het Diemerpark is een werkgroep IJsvogels actief onder leiding van Leen Pauwels die daar 
het onderhoud en monitoring van een aantal wanden uitvoert. 

De overige plekken in Amsterdam worden veelal door enthousiaste ijsvogelaars onderhouden, die 
ook de monitoring van de plekken in het broedseizoen voor hun rekening nemen. 

http://www.trektellen.nl/
https://www.vogelsamsterdam.nl/wp-content/uploads/2019/07/Gierzwaluwmaart20185.pdf


   
Publiciteit IJsvogelwerk 
In april 2019 is een uitgebreid artikel over de IJsvogels in Amsterdam geplaatst in het Parool. 
Eind juni is door AT5 een reportage gemaakt van de ijsvogelwand bij de Ruige Hof in Amsterdam 
Zuidoost. 
 
Commissie Excursies – coördinator Mieke Kranstauber 

In 2019 zijn 13 eendaagse excursies en één 12 daagse (buitenlandse) reis aangeboden. 

-Deze laatste was naar Batumi (najaarstrek) met de reisorganisatie KaukasusPlus. 

Het verslag van deze reis staat op de website van de VWGA. 

-Er waren vier eendaagse fietsexcursies: 

Amsterdam oost en verder 

Waterland 

Botshol via de Middelpolder 

Diemerpark en Vijfhoek (op Koningsdag) 

-De auto (wandel) excursies waren: 

Zeeland 

Utrecht (o.a. Heidestein) 

Texel 

Nachtzwaluwen (Leusderheide) 

Steltlopers in Friesland 

Vogelringstation van Lennep bij Castricum 

Pier van IJmuiden. 

Zeeland. Van Kwade Hoek via de Brouwersdam naar Koude Hoek 

De Pelagische tocht vanaf IJmuiden werd afgelast vanwege de slechte weersomstandigheden. Deze 

excursie zullen we in 2020 nogmaals aanbieden. 

Nieuw dit jaar was een excursie (Pier van IJmuiden) op een woensdag. Dit was een geslaagd 

experiment en in 2020 zullen we nogmaals excursie/s op een doordeweekse dag aanbieden. 

Alle andere excursies vonden plaats op zaterdag of zondag. 

Ook dit jaar was er weer een mix van begeleiders uit onze regio en lokale gidsen. 

De begeleiders dit jaar waren: 

Arthur Lammertse, Jip Binsbergen, Frank van Groen, Jeroen Steenbergen (Vogelwacht Utrecht), 

Vincent Stork, Rob Baars, Edial Dekker, Mark Broeckart, Rutger Rotscheid, George Tanis. 

 

In 2019 bestond de excursiecommissie uit drie personen: Guido Klerk, Alfred de Weerd en Mieke 

Kranstauber 

 

https://www.parool.nl/nieuws/de-ijsvogel-rukt-op-in-de-stad~b9f2ef0c/
https://www.at5.nl/artikelen/195166/uren-wachten-op-de-ijsvogel-het-is-ook-ontspanning


 
Digitaal: website en mailverkeer – Janneke Vorst 
 
In april 2019 zijn we begonnen met het Nieuwsbriefsysteem Mailchimp. 
De digitale Gierzwaluw en de Nieuwsflits ontvangt u nu regelmatig in de mailbox via dit systeem. De 
Nieuwsflits wordt goed gelezen en verstuurd naar 393 leden met een e-mail adres. 
 
De website draait nu op php versie 7.2. 
Het lid worden via de website is gestroomlijnd met een handiger formulier. 
Het aantal bezoeken over heel 2019 was 198.449 
In 2018 was dat nog 132.089. 
 
Technisch beheer WordPress en Mailchimp wordt gedaan door Mac.Janneke 
 
 
 


