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Activiteiten Marion de Groot , Erik Hölscher en Annelies de Kleyn

De Gierzwaluw

Jeugdexcursies: deze worden georganiseerd in samenwerking met het IVN en zijn
toegankelijk voor kinderen vanaf ongeveer 7 jaar. Zij hoeven geen lid te zijn van de
VWGA. Verrekijkers kunnen bij daarvoor geschikte excursies geleend worden. Denk
om warme en waterdichte kleding en schoeisel, vogels kijken is vaak stilstaan en dat
kan koud zijn. Iets te eten en te drinken mee is prettig.
Aanmelden verplicht bij Annelies de Kleyn via de website. Lees voordat je dat doet
even de uitgebreide algemene informatie op www.vogelsamsterdam.nl/jeugd. Ook de
excursies staan op de website wat uitgebreider beschreven. Plaats en tijd van verzamelen hoor je na opgave.
Zaterdag 24 september Twitch/Verrassingsexcursie auto-excursie
Verzamelen om 7 uur op het IJsbaanpad naast de Amstelveenseweg. Vogeldeskundige
Jan Brandenbarg.
Deze excursie is bedoeld om wat bijzondere soorten te spotten. De dagen ervoor bekijken we waameming.nl om te zien waar zich leuke soorten ophouden en bepalen op
basis daarvan onze bestemming(en). Dat betekent vaak wat langer in de auto zitten
en meerdere plaatsen bezoeken (het is dus heel wat anders dan een wandeling door
een gebied en zien watje tegen komt).
De excursie duurt de hele dag, dus eten en drinken mee. Telescopen zijn aanwezig.
Er kunnen maximaal 5 auto's mee (ongeveer 20 mensen). Plaatsing op volgorde van
aanmelding. Aanmelding: e.holscherl@upcmail.nl, organisatie Erik Hölscher.

Zonsopkomst telpost Diemerpark

Locatie lezingen: de lezingen vinden plaats in het voormalige WG-gebouw aan
de Eerste Helmersstraat 106M. Betaald parkeren tot 24:00 uur. OV: tram 1, halte J.P.
Heijestraat. Aanvang 20:00 uur; zaal open 19:30 uur. Toegankelijk voor leden en nietleden.
Meer informatie bij Marian de Groot, secretariaat@vogelsamsterdam.nl, 06-13740370
Excursies: Vertrek om 08:00 uur precies, tenzij anders vermeld. Alleen toegankelijk
voor leden van de VWGA. Zorg zelf voor eten, drinken, verrekijker, warme en/of regenkleding, en evt. een bandenplaksetje.
Meld je tijdig aan bij de excursieleider, met name voor auto-excursies. Vermeld hierbij
naam en telefoonnummer, of je een auto ter beschikking hebt en hoeveel mensen er
kunnen meerijden. Autokosten worden gedeeld, scholieren en studenten aangepast
tarief. Vragen, suggesties en opmerkingen zijn welkom bij Sanne ter Wal, 06-20378931,
shirschler@hotmail.com. Neem contact op als je zelf een excursie wilt begeleiden.
Houd voor wijzigingen in het excursieschema onze website in de gaten:
www.vogelsamsterdam.nl.
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Zondagochtend 25 september Vogelringstation Jeugdexcursie/auto
Een excursie voor vroege vogels! Van 8 tot 10 uur 's ochtends bezoekt de jeugd een
vogelringstation bij Eemnes in de buurt. Hier worden vogels gevangen, geringd en
weer losgelaten, in de hoop dat op deze manier informatie verzameld kan worden
over de vogeltrek en het winterverblijf van trekvogels. De kinderen kunnen van heel
dichtbij zien hoe het ringen in zijn werk gaat, en vaak mogen ze de vogels na het
ringen zelf loslaten. Na opgave bij Annelies de Kleyn (via www.vogelsamsterdam.nl/
jeugd) kan bekeken worden wie eventueel met wie kan meerijden.
Zaterdag 1 oktober Diemerpark trektelling
Op zaterdag 1 oktober vindt de jaarlijkse Euro Birdwatch plaats. Birdlife International
organiseert dit evenement.
Zoals de naam al aangeeft is het een Europese aangelegenheid, waar de meeste andere Europese Birdlife-partners aan meedoen. Zoals gebruikelijk is de organisatie in
ons land in handen van Vogelbescherming.
De Euro Birdwatch is in feite een megatrekvogeltelling, waarbij verspreid over het
land trekvogels worden geteld op telposten die soms speciaal voor de Birdwatch worden opgericht, maar ook de telposten aangesloten bij www.trektellen.nl doen mee.
Het idee is meer mensen te interesseren in vogels kijken, tellen en beschermen.
Daarom vraagt Vogelbescherming de nodige aandacht in diverse media. Op 1 oktober
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wordt bij Amsterdam in elk geval geteld vanaf de heuvel in het Diemerpark. De telling start even voor zonsopgang (ongeveer 7:45). De duur van de telling is afhankelijk van de trek en het weer. Kom dus op zaterdag 1 oktober naar het Diemerpark
om deel te nemen aan de Euro Birdwatch en deel te zijn van deze Europese vogeltrektelling. Opgave is mogelijk bij Frank van Groen (fm.vangroen@kpnmail.nl).
De telgegevens worden verzameld door Vogelbescherming. Landelijke verslagen
van voorgaande jaren zijn te lezen op:
http ://www.vogelbescherming.nl/service_vragen/ downloads#a 7
Zaterdag 8 oktober Texel auto-excursie
Verzamelen om 6.50 uur, want om 7 uur (boot van 8.30) rijden we echt weg;
verzamelplaats IJsbaanpad naast de Amstelveenseweg. Vogeldeskundige(n) Edial
Dekker (en Rob Baars?) De excursie is een combinatie van autorijden en wandelen.
Een traditioneel uitje naar dit prachtige vogeleiland, waar ook in het najaar (of
juist in het najaar) veel te beleven valt in de polders, op het wad, het strand, bij
de tuintjes, het bos, en in de meertjes. De excursie duurt de hele dag dus eten en
drinken mee. We zullen rond 19.00 weer terug zijn in Amsterdam. Telescopen zijn
aanwezig.
Er kunnen maximaal 5 auto's mee (ongeveer 20 mensen) Plaatsing op volgorde van
aanmelding. Aanmelding bij organisator Erik Hölscher, e.holscherl@upcmail.nl.
Zondagmiddag 23 oktober IJmuiden Jeugdexcursie
Samen met Frank van Groen gaat Annelies met de jeugdclub naar het strand en
de Zuidpier van IJmuiden, om daar van 2 tot 4 uur 's middags naar trekvogels te
speuren. Op hun reis naar het zuiden, waar ze in de winter verblijven omdat er in
het noorden geen eten meer voor ze is, komen veel vogels langs de kust en rusten
soms uit op de pier die een heel eind in zee steekt. Rondom de pier laten zich ook
zeehonden zien, en soms zie je de ruggen van bruinvissen heel in de verte boven
het water uitkomen. En er zijn altijd meeuwen, steenlopertjes en aalscholvers te
zien. Bij deze excursie kun je een kijker lenen.
Na aanmelding bij Annelies (via www.vogelsamsterdam/jeugd) hoor je meer over
plaats en tijdstip van verzamelen. Kleedje goed aan! Het kan flink waaien op de
pier!
Maandag 7 november Meneer Walters lezing door Martin Melchers
Op maandagavond 7 november 2016 zal Martin Mekhers een lezing verzorgen over 'Meneer Walters'. Jacob Walters (1926-2009) was een fenomeen, een
gedreven natuuronderzoeker die over zijn uitgebreide Amsterdamse veldwerk zo'n
140 publicaties het licht deed zien. Als jongetje leerde Martin Meneer Walters,
driedelig pak met kaplaarzen, kennen op de spuitvelden van Amsterdam-West in
opbouw. Walters zag het nut in van de nestvondsten van Martin en gebruikte ze
voor zijn onderzoeken. Uit een deel van de nalatenschap van Walters heeft Martin
Mekhers na jarenlange voorbereiding een boek samengesteld, als ode aan de man
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die hij als leermeester beschouwt. Van dit boek worden 250 genummerde exemplaren gedrukt. Op de website kunt u er meer over lezen.
Zondag 13 november IJmuiden wandel(auto)excursie.
Verzamelen om 8 uur op het IJsbaanpad naast de Amstelveenseweg.
Organisatie Erik, vogeldeskundige Rutger Rotscheid. IJmuiden biedt veel variatie,
vandaar dat dit gebied zo dicht bij Amsterdam altijd een bezoek waard is. We gaan
veel wandelen langs het strand en op de Zuidpier. Strand en pier en haven en de
zeereep en evt de Kunstenaarsduintjes bieden volop gelegenheid om van een veelheid
aan soorten te genieten. Het hangt natuurlijk ook af van het weer, maar we hopen op
Jan van Genten, Zee-eenden, duikers.
De excursie duurt tot in de middag, maar volle auto's kunnen eerder terug. Telescopen
zijn aanwezig. Neem wat eten en drinken mee en vooral gepaste warme en wind- en
waterdichte kleding (het waait soms wat op de pier... )
De reiskosten zijn beperkt, ieder regelt dat op de terugweg met zijn eigen chauffeur
(tussen de 2.50 en 5 euro pp)
Deelname max 5 auto's (is ongeveer 20 mensen). Plaatsing op volgorde van aanmelding. Aanmelden e.holscherl@upcmail.nl
Vrijdagavond 18 november Amsterdamse Bos Jeugdexcursie
In het donker naar het bos, wie wil dat nou niet? Zeker als er Bosuilen zitten. Arend
de Jong kan ze roepen! Hoe dat in zijn werk gaat kun je zelf meemaken. Arend doet
het geluid na van een mannetje Bosuil, waarna een echt mannetje Bosuil terugroept.
Je moet er soms even op wachten, maar roepen doet hij! Door op verschillende plaatsen in het bos te roepen kan Arend onderzoeken hoeveel Bosuilen er zijn, omdat elke
Bosuil zijn eigen territorium heeft. Na aanmelding bij Annelies (via www.vogelsamsterdam.nl/jeugd) hoor je waar en hoe laatje moet verzamelen. De excursie duurt van
19 uur tot 20:30 uur en de ouders mogen mee.
Zaterdag 10 december Amsterdamse Bos avondwandelexcusie
Verzamelen om 16.30 uur (zonsondergang) op de parkeerplaats van de manege.
Arend de Jong zal onze gids zijn. Doel van deze excursie is om Bosuilen waar te
nemen. In de winter vormen Bosuilen paren die zich voorbereiden op het nieuwe
broedseizoen. Door geluidsnabootsing door Arend zullen de Bosuilen worden gelokt
en zullen ze zich hopelijk laten zien en horen. Er zitten in het Amsterdamse bos zo'n
25 paren, dus die kans is erg groot, zeker met een toplokker als Arend!
Waar is de manege? Het adres is Nieuwe Kalfjeslaan 25, 1182 AA Amstelveen. Een
flink stuk de Nieuwe Kalfjeslaan (zijstraat van de Amstelveenseweg) oprijden leidt
je langs Hurley naar de parkeerplaats naast de Amsterdamse manege. Op de website
staat een plaatje ter verduidelijking.
Opgeven hoeft niet: just go. Als je bang bent in het donker kun je een zaklamp
meenemen, maar svp een kleintje. Kijker is wel handig! Toch nog iets onduidelijk:
miekekranstauber@hetnet.nl.
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