
De Gierzwaluw 

Kandidaat-bestuurslid 
Roely Bos 

D
oor de beperkingen wegens de coronacrisis stelt ons kandidaat-be

stuurslid zich op papier aan u voor. 

Beste vogelliethebbers, ik wil me graag voorstellen als kandidaat-be

stuurslid. Mijn naam is Luella van Turnhout. 

Van mijn vogelkennis zullen jullie het niet moeten hebben; ik ben nog 

niet zo lang lid en kan van jullie nog veel leren over vogels, hun zang en 

vlieggedrag. Daarom probeer ik aan elke excursie en lezing deel te nemen 

en ga ik er vaak in mijn vrije tijd op uit in de omgeving van Amsterdam. 

Wel heb ik de nodige bestuurservaring en ben ik erg gemotiveerd om bij 

te dragen aan een effectieve Vogelwerkgroep. In mijn werk bij Groene

Buurten zet ik Amsterdammers aan tot het vergroenen van de stad, ook 

om vogels meer levensruimte te bieden. 

Als bestuurslid wil ik me, naast de algemene taken, graag gaan inzetten 

voor het aanbieden van meer activiteiten voor de jeugd. Hiermee enthou

siasmeren we hen niet alleen om meer voor vogels te doen in hun eigen 

omgeving, maar zorgen we (hopelijk ;-) ook voor toekomstige leden. 

Van de redactie 
Roely Bos 

V
oor u ligt alweer het septembernummer van De Gierzwaluw, de tijd vliegt 

voorbij. De grote trek naar het zuiden is al een poos geleden gestart en de 

hoop is dat er leuke soorten voorbij komen en even in ons werkgebied gaan 

pleisteren. Zoals de Graszanger bijvoorbeeld, die op het moment van schrijven (13-9) 

al twee-en-een-halve week aan de Bloemendalergouw zijn zangvluchtjes doet. In dit 

nummer kunt u over andere zeldzaamheden lezen, die wellicht wegens de coronatijd 

zijn ontdekt. Door meer rust en stilte? Veel genoegen gewenst bij het lezen van de 

diverse stukken. 
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KOMKOMMERS EN (HARDE) NOTEN KRAKEN De Gierzwaluw 

Verenigingsnieuws Marc Menon, voorzitter VWGA

Notenkraker, 19januari 2019, Wageningen 

B
ij het uitkomen van deze Gierzwaluw zal de jaarlijkse algemene ledenverga

dering (ALV) van onze Vogelwerkgroep Amsterdam inmiddels hebben plaats

gevonden. Anders dan wij gewend zijn deze keer niet knus met 20-30 leden 

in een zaaltje aan de Eerste Helmersstraat, maar via een online 'ledenraadpleging' 

waarbij de leden de vergaderstukken via een link op een afgesloten deel van onze 

website konden raadplegen en 'op afstand' (per e-mail of per post) hun gedachten en 

ideeën kunnen spuien en kunnen stemmen. 

Hoewel in afgelopen maanden een versoepeling van de maatregelen mogelijk leek, is 

tijdens de zomer ook wel weer duidelijk geworden dat het virus bepaald niet weg is 

en nog steeds wereldwijd en ook in Nederland rondwaart. En dan moeten de herfst

en wintermaanden nog komen ... 

Eerder sprak ik - gebaseerd op de berichtgeving begin dit jaar - op deze plaats de 

hoop uit dat wij misschien later dit jaar weer zouden kunnen 'normaliseren'. Inmid

dels is de voorspelling dat wij tot ver in het volgende jaar en misschien zelfs wel 

langjarig en blijvend ons zullen moeten aanpassen aan een nieuw 'normaal' van geen 

handen geven, afstand houden, thuis werken, mondkapjes dragen, feesten, partijen en 

andere bijeenkomsten vermijden, e.d .. 
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De Gierzwaluw 

Vechtende Grote Afexanderparkieten 

Het bestuur zoekt in samenspraak met de betrokken commissies naar een 'mo-
dus' om activiteiten van onze vereniging (althans een deel daarvan) die voor een 
belangrijk deel drijven op samenkomsten van onze leden in de één of andere vorm 
doorgang te laten vinden. Dat is nog niet zo gemakkelijk, maar gelukkig is het niet 
allemaal kommer en kwel! 
Tijdens de prachtige excursies van onze vereniging zitten wij vaak met meerdere 
leden bij elkaar in de auto, turen wij door dezelfde 'scoop', en wandelen, fietsen, 
staan en kijken wij geregeld - ook al is het in de buitenlucht - (te) dicht op el
kaar. Met de Commissie Excursies wordt bekeken hoe het eventueel wèl kan. Denk 
aan met kleine(re) groepjes op stap, ieder komt met eigen vervoer (fiets?) en eigen 
mondkapje en handgel mee. 
Ook de interessante cursussen en boeiende lezingen (andere ankerpunten van 
onze vereniging) vonden de afgelopen maanden geen doorgang. Inmiddels is ons 
zaaltje weer beschikbaar, maar wel met allerlei beperkingen ten aanzien van aantal 
aanwezigen (maximaal 20 incl. spreker(s) !), rondlopen, catering en nazit. Op een 
gemiddelde lezing- óf cursusavond van onze vereniging kwamen in de goede oude 
tijd wel 30-50 leden af. Hoe dat in de toekomst moet, is onderwerp van overleg met 
de Commissie Lezingen en met de organisatoren van de cursussen. Gedacht wordt 
onder meer aan het in tweeën knippen van de avond met een vroege en een late 
sessie met gelijke inhoud (en met verplichte voorinschrijving zodat wij niet over 
het maximaal aantal aanwezigen heen gaan) of het houden van de lezing in een 
interactieve online-omgeving (dus achter je computer). Ideaal is het misschien niet, 
maar wordt vervolgd! 
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Zo ook de 'virtuele' ALV. De ervaringen hiermee zal het bestuur meenemen bij het 
organiseren van de eerstvolgende ALV die alweer in het voorjaar van 2021 op de rol 
staat. 
De postcode-ommetjes (kleinschalige excursies met enkele buurtgenoten) mogen 
zich - na een aanvankelijk wat langzame start - in een toenemende belangstelling 
verheugen. Bedenk daarbij dat je je met je buurtgenoten niet hoeft te beperken tot 
je eigen postcodegebied. Dat was de oorspronkelijke gedachte omdat er onder leden 
behoefte bestond aan korte laagdrempelige excursies in de buurt (naast de reguliere 
excursies van de VWGA die vaak een hele dag in beslag nemen), maar niets belet 
je om met je buurtgenoten andere gebieden te ontdekken! Neem daarbij wel de be
kende Corona-veiligheidsmaatregelen in acht! 
Ook worden enkele leuke jeugd- en andere parkexcursies georganiseerd (met een 
beperkt aantal deelnemers) door enkele actieve leden van onze vereniging samen 
met andere natuurorganisaties. 
Veldwerk 'profiteert' van toegenomen belangstelling. Ik begreep dat in dit eerste jaar 
al aanzienlijk meer Atlasblokken in ons werkgebied zijn geteld dan waar oorspron
kelijk rekening mee werd gehouden, maar daarover elders meer. Ook in Nieuws
brieven van Sovon las ik dat de MUS-tellingen (stadsvogeltellingen) van afgelopen 
voorjaar populairder waren dan ooit tevoren met veel nieuwe aanmeldingen. 
Beschermingswerk (de derde belangrijke pijler onder onze vereniging naast educatie 
en onderzoek) kan gewoon doorgang vinden. Zie je situaties in groot-Amsterdam die 
een bedreiging vormen voor vogels in het wild, aarzel dan niet contact op te nemen 
met de Commissie Bescherming of met het bestuur (gegevens in het colofon van 
deze Gierzwaluw)! 
Last hut not least, voor je op tafel of op je scherm ligt weer een rijk gevulde Gier
zwaluw. Ook dat gaat (gelukkig) gewoon door! 
Chapeau bas voor allen die meedenken en betrokken zijn bij het wel en wee van 
onze mooie vereniging in deze bijzondere tijden! 
Laat het bestuur weten als je zelf ook inspiratie of nieuwe ideeën hebt voor het 
(anders of opnieuw of Corona-proofl inrichten van de activiteiten van onze vereni
ging. Wil je structureel meedenken met het bestuur, meld je dan vooral aan voor een 
bestuursfunctie! In de komende periode zijn/komen maar liefst drie plekken in het 
bestuur vacant, waaronder de functies van secretaris en penningmeester. Het is leuk 
en zinvol werk en het tijdsbeslag valt over het algemeen echt wel mee. 
Ik sluit af met nog een vrolijke noot (letterlijk en figuurlijk). In de afgelopen weken 
werd ik in mijn achtertuin regelmatig verblijd door twee Grote Alexanderparkieten: 
een oudervogel en een jong. Ze hadden de walnotenboom in de tuin van de buren 
ontdekt. En terwijl het jong met een knikkend kopje luid zijn bedelroep 'krie - krie' 
krijste, kraakte de oudervogel met zijn machtige rode snavel een verse walnoot (dat 
lukt ons niet met onze 'ivoren wachters') om deze vervolgens aan het jong te voeren. 
Het leverde een aantal vertederende fotootjes op! Of de buren er ook zo blij mee wa
ren weet ik niet ... Blijf gezond, doe voorzichtig, maar probeer in deze buitengewone 
tijden ook een beetje van onze bijzondere (stads)natuur te genieten! 
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Activiteiten 

0 ok in deze Gierzwaluw kunnen we nog geen informatie geven over op handen 
zijnde excursies of lezingen. Op het moment van schrijven dreigt het Covid-19 
virus de kop weer flink op te steken en worden er van regeringswege strengere 

maatregelen afgekondigd. We hopen voor de deelnemers dat de geplande zeetocht 
vanuit IJmuiden doorgang heeft kunnen vinden; vorig jaar werd de tocht afgelast 
vanwege de weersomstandigheden. 
Zodra er wat georganiseerd kan en mag worden leest u dat op de website en in de 
VWGA-Nieuwsflits. Maar wacht u vooral niet op georganiseerde excursies, trek er zelf 
op uit! Op adam.waarnemingen.nl staat informatie van uw medewaarnemers en kunt 
u uw eigen waarnemingen kwijt. Een enorme database staat ter beschikking! 
Ook kunt u en petit comité een tochtje maken in de buurt, het zogenaamde Postcode
ommetje. Niet nieuw, dit idee, maar juist nu een mooie manier om in klein verband 
met andere leden op pad te gaan. Dan moeten die leden elkaar wel weten te vinden. U 
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kunt daarvoor een 
mail te sturen aan 
Ineke, e-mailadres 
stekker@xs4all. 
nl. Zij brengt leden 
met elkaar in con
tact. Hoe de activi
teit verder ingevuld 
wordt is aan u zelf. 
Zet in ieder geval 
uw volledige naam 
èn postcode in de 
mail, en eventueel 
welk(e ) gebiedje(s) 
u zou willen ver
kennen. Dat hoeft 
natuurlijk niet de 
eigen buurt te zijn. 
Op de website staat 
het verslag van 
zo'n Postcode-om
metje, in en rond 
de Vrije Geer. 

VOORTGANG PROJECT VOGELATLAS AMSTERDAM De Gierzwaluw 

Vogelatlas Amsterdam 
Frank van Groen 

D it is alweer het vierde voortgangsverslag van het ~ ,.. · "f-- 't-
project Vogelatlas Amsterdam in dit blad. Terwijl t ,.._ 
ik dit stukje eind juli schrijf is het broedseizoen ♦ 

al lang en breed afgelopen. De broedvogeltellingen 
zitten er op en veel mensen die voor Vogelatlas Am- 'f. 
sterdam actief waren afgelopen voorjaar hebben hun 
verzamelde gegevens al ingeleverd. 
Na een check door de Atlascoördinator is het ingele
verde excel-formulier beoordeeld op mogelijke broed
gevallen en/of geldige territoria in het desbetreffende 
kilometerhok. Waar nodig zijn opmerkingen geplaatst 
en vragen gesteld bij de aangeleverde gegevens. Dit 
alles is weer teruggekoppeld met de tellers. Na het ver
werken van de laatste onduidelijkheden cq open eindjes 

Groep spreeuwen op doortrek 
vliegen uit kersenboom 

wachten de gegevens nu om op kaart te worden gezet. Op het moment van schrijven 
zijn van 170 hokken de gegevens al binnen. Van ruim 30 geclaimde hokken is om 
uiteenlopende redenen bekend dat ze niet geteld zijn. Deze hokken zijn voor het 
komend seizoen weer beschikbaar om geclaimd te worden. Van ruim 90 hokken is 
het wachten nog op de resultaten. Na half augustus zullen de desbetreffende tellers 
persoonlijk benaderd worden om de gegevens in te leveren, mocht dat tegen die tijd 
niet al spontaan gebeurd zijn. 
Als eenmaal duidelijk is welke kilometerhokken afgelopen seizen wel en niet geteld 
zijn zullen twee nieuwe claimkaarten op de website worden geplaatst, voor winter
vogels en broedvogels. Alle (potentiële) tellers krijgen dan weer het verzoek aan te 
geven welke hokken ze voor het komende seizoen willen tellen. Het heeft de voor
keur een hok weer voor zowel winter- als broedvogels te tellen, maar het hoeft niet. 
Sommige tellers, met name zij die moeite hebben met het herkennen van geluiden, 
hebben aangegeven alleen wintervogels te willen tellen, verstandig en begrijpelijk. 
Ook zijn er hokken die nu op broedvogels geteld zijn, maar niet op wintervogels, 
en andersom. Er zijn nog genoeg hokken over om te tellen, zeker in het buitenge
bied. Het is dus nog volop mogelijk verrassingen te ontdekken qua wintervogels 
en broedvogels, in bijvoorbeeld Waterland, rond Schiphol of misschien wel bij 
Uithoorn. Een bijzondere waarneming tijdens een Atlastelling is zeker niet uitgeslo
ten. Zie daarvoor het artikel elders in dit nummer over de ontdekking van de eerste 
Struikrietzanger in de regio Amsterdam. Ook voor komend seizoen zijn we plan op 
de een of andere manier weer een cursus te geven voor nieuwe of minder ervaren 
tellers. Hopelijk blijft Corona onder controle en volgt er niet een tweede golf, zodat 
de cursus deze keer wel volledig kan worden gevolgd door de deelnemers. 
Ik hoop dat het lukt om komend jaar met z'n allen het merendeel van de nog niet 
getelde hokken geteld te krijgen. Het derde en laatste veldseizoen van het project 
Vogelatlas Amsterdam kan dan gebruikt worden om de laatste witte vlekken op de 
kaart in te kleuren en waar nodig nog wat aanvullende gegevens te verzamelen. 
Intussen kan er dan al een begin gemaakt worden met het schrijven van het boek. 
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