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VOORSTEL VOOR HET WERKGEBIED VAN DE VOGEL WERKGROEP

Annelies Römer
Hier is dan het door velen gewenste kaartje van ons werkgebied. Enige jaren
heeft de veldwerkcommissie overleg gehad met "buur"vogelwerkgroepen om
de gemeenschappelijke grenzen vast te stellen . Dat is niet gemakkelijk, want
iedere vogelaar beschouwt het gebied waar zij of hij vaak komt als "eigen".
Voorlopig zijn de grenzen als volgt vastgelegd, hetgeen niet wil zeggen dat
dat voor eeuwig is. Een en ander hangt af van het feit of een bepaald gebied
door andere vogelwerkgroepen wordt onderzocht en of er zich in de toekomst ontwikkelingen zich voordoen, waardoor een terrein voor ons meer of
juist minder interessant wordt. En of jullie nog argumenten aanvoeren op
grond waarvan stukken wel of niet tot ons werkgebied zouden moeten
behoren.

De noordgrens
Het Noordzeekanaal , vanaf de Machineweg tot aan de Coentunnel. Dan de
AIO die om Amsterdam-Noord loopt, tot aan de T60, langs Landsmeer. De
grens loopt dan via Ilpendam langs de Purmerringvaart richting Monnickendam . Ilperveld, Waterland en Marken behoren tot onze regio.

De oostgrens
Vanaf Marken een denkbeeldige lijn door het IJsselmeer richting Muiden.
Wij houden het Amsterdams-Rijnkanaal ten zuiden van de Al aan als
westgrens (soms wordt ook de Vecht als grens genomen) .

De zuidgrens
De provinciegrens *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* vanaf het Amsterdams-Rijnkanaal tot aan de S21 tot aan Hoofddorp. Onduidelijk is hier of het puntje
Noord-Hol and ten zuiden van Uithoorn nog ons gebied is. Enige tijd terug
was er een vogelwerkgroep uit Ouderkerk actief, maar ik weet niet of dat
nog zo is .

De westgrens
De hoofdvaart in de Haarlemmermeer van Hoofddorp naar Lijnden, dan de
Ringvaart tot Zwanenburg-Halfweg. Dan via het stukje "parkachtig" aangelegd recreatiegebied Spaarnwoude met Crayenstein en de Machineweg tot
aan het Noordzeekanaal. De Houtrakkerhoek en alles ten westen van de
Machineweg is werkgebied van de vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland.
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Alle waarnemingen uit dit gebied zijn welkom bij de waarnemingensecretaris. Vragen en reacties over deze grenzen kunnen naar het bestuur gezonden
worden, het gaat er tenslotte om dat we gezamenlijk onze grenzen bepalen.

Het werkgebied van de Vogelwerkgroep Amsterdam

