De Gierzwaluw

Excursieverslag Groene Jonker en Waverhoek

Vogelcursus 2016

I

De Gierzwaluw

Porseleinhoen tweemaal in beeld Frank van Groen

Frank van Groen

n het voorjaar van 2016 organiseert de Vogelwerkgroep Amsterdam de inmiddels
traditionele cursus Vogels kijken. De nadruk zal dit keer liggen op de herkenning
van zangvogels.

Cursus Vogels kijken
Nieuwe leden worden van harte uitgenodigd mee te doen aan deze (instap)cursus.
Natuurlijk zijn ook mensen die al langer lid zijn en hun kennis willen bijspijkeren of
uitbreiden welkom als cursist. Afgelopen voorjaar lag de nadruk van de vogelcursus op
roofvogels, eenden, meeuwen en steltlopers. In 2016 wordt, net als in 2014, de herkenning van zangvogels behandeld. Deze cursus is dus ook interessant voor de deelnemers
aan de vogelcursus van 2015. Andere soorten die worden waargenomen tijdens de
excursies worden uiteraard "meegenomen".
De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten. De nadruk van de cursus ligt zoals gebruikelijk op de praktijklessen in het veld. Vogels zelf herkennen leer je uiteindelijk door
veel buiten naar vogels te kijken en te luisteren.
De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten: twee theorielessen ('s avonds van 20 tot ca.
22 uur) en vijf praktijklessen ('s ochtends), die worden gegeven door ervaren leden van
de vogelwerkgroep. Voor de start van de cursus krijgen de cursisten de digitale cursusklapper per mail toegestuurd, vol met wetenswaardigheden en tips voor bij het vogelen.
De locatie waar de theorieavonden plaatsvinden is Eerste Helmersstraat 106 M. De
praktijklessen vinden plaats in de omgeving van Amsterdam.

Aanmelden
Voor deze cursus kun je je aanmelden bij Frank van Groen, fm.vangroen@kpnmail.nl,
en door overmaking van het cursusbedrag (€25 voor leden, €30 voor niet-leden) op
rekeningnummer NL60INGB0005060400 ten name van Vogelwerkgroep Amsterdam te
Amsterdam, onder vermelding van Cursus Zangvogels.
De theorie- en praktijklessen zijn gepland op de volgende data in 2016:

datum
Theorie 1

donderdagavond

31-3

onderwerp

verzamelen

Kennismaking en Presentatie Zangvogels 1

20:00u 1' Helmersstr.106M

Fiets/Wandelexcursie Amstelpark en Middelpolder

08:00u ingang Zorgvlied

Praktijk 1

zaterdagochtend

2-4

Theorie 2

donderdagavond

21-4

Presentatie Zangvogels 2

20:00u 1' Helmersstr.106M

Praktijk2

zondagochtend

244

Fietsexcursie Amsterdamse Bos

08:00u begin Bosbaan

Praklijk3

zondagochtend

1-5

Praklijk4

zaterdagochtend

21-5

Praklijk5

zondagochtend

5-6

8

Fiets/Wandelexcursie Diemerpark/Vijfhoek

07:00u Nesciobrug

Auto-/wandelexcursie Duin en Kruidberg

07:00u IJsbaanpad

Auto-/wandelexcursie Dammerkade/'s Graveland

07:00u IJsbaanpad
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Excursisten kijken uit over Waverhoek, 30 augustus 2015

0

p de zomerse zondag 30 augustus 2015 gingen 24 vwg-ers op excursie naar de
Groene Jonker en Waverhoek. Beide gebieden maken deel uit van een ecologische verbindingszone ten zuiden van Amsterdam en worden beheerd door
Natuurmonumenten. Met zes auto's werd even over achten vertrokken vanaf verzamelpunt IJsbaanpad.
Vogel van de dag was het Porseleinhoen. Dit fraaie ralletje liet zich zowel in de
Groene Jonker als de Waverhoek zien. Op beide plekken kwam de vogel af en toe
te voorschijn uit de oeverbegroeiing die ter plekke vooral bestond uit Liesgras. De
meeste excursiegangers kregen deze vrij zeldzame en schuwe soort uiteindelijk gelukkig in de kijker/scoop. Voor verschillende mensen was dat de eerste keer.

Groene Jonker
De Groene Jonker ligt bij Nieuwkoop en werd in 2007 aangelegd. Rond het gebied
werd een kade aangebracht, waardoor het waterpeil kon worden verhoogd. Door
het natuurlijke peilbeheer is een afwisselend moeraslandschap ontstaan met hoge
waterstanden in de winter en droogvallend moeras in de nazomer. Meteen al was het
gebied in trek bij vele water- en moerasvogels.
In de Groene Jonker werd een mooie rondwandeling gemaakt langs plassen, slikken
en rietlanden. Er was uitgebreid de tijd om naar de aanwezige en overvliegende vo-
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