de Maas naar de Noordzee leidde. Na de watersnoodramp is het van de Noordzee afgesloten door de
Brouwersdam. Momenteel is De Grevelingen het grootste zoutwatermeer van Europa. We bezoeken een
aantal mooie vogelgebieden zoals de Grevelingendam, de slikken van Flakkee en de Brouwersdam.
Excursieleider: Jip Lauwe Kooijmans, 020-4223938, jip_lk@hotmail.com
Verzamelen: Stadionplein

Euro Birdwatch 2007
Frank van Groen

Zo 16 december: Schiphol ochtend-fietsexcursie
De extensief gebruikte open ruimte rondom de luchthaven is het overwinteringsgebied van enkele
vogelsoorten, die zich in de regio Amsterdam weinig laten zien. Vorige winter verbleven hier Velduil en
Ruigpootbuizerd. Wat zit er dit jaar?
Excursieleider: Rutger Rotscheid, 020-6004312, rrotscheid@hotmail.com
Verzamelen: Café Oostoever

E

Za 10 t/m Zo 18 mei 2008: Hongarije vogelreis Farm Lator

Vogelbescherming Nederland verzorgt de organisatie in Nederland. Het idee is meer mensen te
interesseren in vogels kijken, tellen en beschermen. De Euro Birdwatch is immers bij uitstek een eve-

uro Birdwatch is een jaarlijks terugkerend evenement rond de vogeltrek dat door Birdlife
International wordt georganiseerd, dit jaar op zaterdag 6 oktober. Van Noorwegen tot Gibraltar en
van Azerbeidzjan tot Ierland brengen duizenden vogelaars een dag lang hun waarnemingen in kaart.

Maximaal 16 deelnemers. Voor meer informatie zie de vorige Gierzwaluw.
Excursieleider: Martijn Voorvelt, 06-36018706, martijnvoorvelt@versatel.nl
Opgeven: uiterlijk 1 oktober 2007, o.v.v kamer/kamperen en voorkeur vervoermiddel
Kosten: ca.€ 370 p.p. (kamperen) of€ 470 p.p. (met kamer); incl. ontbijt, lunch, viergangendiner en
excursies, excl. reis van en naar Hongarije

nement dat niet-vogelaars in contact kan brengen met vogels. Hierdoor kunnen mensen enthousiast
worden gemaakt voor vogels en wordt draagkracht gecreëerd voor de bescherming van vogels en
hun leefgebieden.
Veel telgroepen, die hun gegevens doorgeven aan de website trektellen.nl, doen mee. Deze samenwerking maakt het mogelijk een

Tweede druk Vogelen in Amsterdam
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interessant verslag te schrijven. Vorig
11

jaar namen 108 vogelwerkgroepen deel,
die - wanneer we de tel posten van

Hanna Hirsch

trektellen.nl erbij optellen - samen 150
tellingen organiseerden.

n februari 2006 bracht de Vogelwerkgroep Amsterdam samen met
1
de KNNV, afdeling Amsterdam Vogelen in Amsterdam uit. Het boekje
beschrijft de vogelgebieden in de regio en de vogels die er voorkomen
en is samengesteld door Ellen de Bruin, Jip Lauwe Kooijmans en Geert
Timmermans en vormgegeven door Robert Heemskerk. Ook andere
Amsterdamse vogelaars werkten er belangeloos aan mee.

.. . .

: . t,?'

--

1"11;

~. ~@?$®~~[fl) .,
in Amsterdam

Ook de Vogelwerkgroep Amsterdam wil
meedoen.
Plan is om een trektelpost in te richten
op de heuvel in het Diemerpark en
wellicht ook op een hoog gebouw
ergens in Amsterdam. Indien ook de

De oplage van 2000 exemplaren is nu nagenoeg uitverkocht.

trektelpost op de Vijfhoek in bedrijf is

Aangezien er nog steeds veel vraag naar is, verscheen vlak voor de

kan een goed beeld worden verkregen

Amsterdamse Stadsvogeldag in het Beatrixpark een nieuwe druk. De

van de trek op die dag in de regio

oplage hiervan bedraagt 1000 boekjes. Het boekenfonds van de SVN

Amsterdam.

staat garant voor eventuele financiële risico's.
Mensen die een bijdrage willen leveren
In deze tweede druk zijn een aantal correcties en aanvullingen verwerkt. Op onze website staan - in grote

aan de bemensing van (een deel van)

lijnen - deze wijzigingen weergegeven in een pdf-bestand, welke als aanvulling bij de eerste druk kan

deze dag op genoemde tel posten kunnen zich opgeven bij Frank van Groen,

dienen. Tevens is er een soortenindex gemaakt. Zie www.vogelwerkgroepamsterdam.nl/uitgaven.html.

020-7762160, groen583@zonnet.nl.

De Oost-Atlantische trekroute, met de Waddenzee, de
Bone d'Arguin en de Bijagos Archipélago als belangrijke
pleisterplaatsen

Vogelen in Amsterdam is te bestellen via deze website en te koop bij enkele boekhandels. De winkelprijs

wordt wederom€ 9,95.
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