NEVER A DULL MOMENT!

De Gierzwaluw

Verenigingsnieuws Marc Menon, voorzitter VWGA

Blauwe Reigers en Aalscholvers zijn concurrerende vissers maar kunnen elkaar soms ook helpen bij het vissen

G

oed nieuws! Als je dit leest, is onze mooie vereniging maar liefst drie nieuwe
bestuursleden rijker: een nieuwe secretaris, een nieuwe penningmeester èn
een nieuw algemeen bestuurslid. Opvolging van secretaris en penningmeester
stond voor dit voorjaar op de rol, maar het was toch nog wel even spannend of wij
tijdig voor beide functies een opvolger zouden vinden, en de vacature van algemeen
bestuurslid stond al wat langer open. Uiteindelijk is het met enig kunst- en vliegwerk
goed gelukt. Meer daarover - ook een kennismaking met de nieuwe bestuursleden in de Nieuwsbrief van begin april met daarin een overzicht van de besluiten van de
(virtuele) algemene ledenvergadering van 31 maart 2021.
Ik ben zeer in mijn nopjes dat ons bestuur met zes leden weer voltallig is, want er is
ook in Corona-tijd genoeg te doen. Terwijl zoals bekend sommige activiteiten (lezingen, excursies, cursussen) noodgedwongen op een lager pitje staan, liggen andere
activiteiten van onze vereniging bepaald niet stil. Het is interessant om te zien dat dit
juist de iets minder bekende (maar daardoor hopelijk niet minder beminde!) activiteiten van onze vereniging zijn: Bescherming en Veldwerk.
Een mooi voorbeeld is de recente oprichting van een tijdelijke Werkgroep Windturbines, opgericht in verband met plannen van de gemeentes in het werkgebied van
de Vogelwerkgroep Amsterdam tot het plaatsen van windturbines. Corona of geen
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corona, bedreigingen voor vogels gaan gewoon door. Op de verkeerde plaatsen kunnen
deze windturbines een ernstige bedreiging vormen voor de vogelstand. Daarover elders
meer.
Ook op andere plaatsen in de stad houden wakkere leden een aantal ontwikkelingen
nauwlettend in de gaten. Naar het voorbeeld van de tijdelijke Werkgroep Windturbines
kijken wij of voor met name de grotere projecten eventueel ook een aparte werkgroep
in het leven kan worden geroepen die de ontwikkelingen actief volgt, know-how
verzamelt, contacten onderhoudt met andere belangengroepen en stakeholders en waar
nodig inspreekt bij de gemeente.
De Vogelatlas Amsterdam, een mooi staaltje veldwerk waar wij met zijn allen aan bijdragen, ligt vóór op schema. Een pluim voor de enthousiaste coördinatoren èn tellers!
Inmiddels kregen wij samen met alle andere vogelwerkgroepen in Noord-Holland het
verzoek of wij wellicht ook in zijn voor een Vogelatlas Noord-Holland 2030!
De VWGA stoomt op in de vaart der volkeren en heeft inmiddels een Facebookpagina
gelanceerd. De pagina is te vinden op https://www.facebook.com/vogelwerkgroepamsterdam. Deze pagina is bedoeld om korte nieuwsitems van de VWGA en ander lokaal
vogelnieuws te delen met de buitenwereld. Inmiddels heeft de pagina een kleine 160
volgers. Sommige berichten bereikten zo'n 500 mensen. Inmiddels weten zelfs de
landelijke media de pagina te vinden. Zo ontvingen wij een verzoek van Hart van Nederland voor een reportage over IJsvogels. Mooi initiatief! En wordt er tussendoor ook
nog gewoon gevogeld? Als ik voor mijzelf spreek: nou en of!
Tijdens mijn Midwinterwatervogeltelling in januari telde ik bijna 12.000 vogels, verspreid over zo'n 30 watervogelsoorten. Maar ja, met 3.000 Kolganzen, 3.000 Grauwe
Ganzen en nog een paar duizend Smienten en Meerkoeten in de Bovenkerkerpolder tikt
het natuurlijk wel aan ...
Eind januari maakte ik een mooie fietstocht door en langs Diemerpark, Vijfhoek, Haven
Ballast en IJmeer met 'biggende' Waterral, Grote Zaagbek, Nonnetje, IJsvogel (langdurig in de zon en ook een paar keer duikend), en een heel palet aan eenden (Krak-,
Slob-, Wilde-, Kuif-, Tafeleenden, Smienten en Wintertalingen).
Tijdens de sneeuwdagen in de eerste helft van februari heb ik een aantal fijne wandelingen gemaakt waarbij de Houtsnippen mij letterlijk om de oren vlogen. Langsscherend, opvliegend, wegwaggelend naar de bescherming van de struiken, pootafdrukken
in de sneeuw. Verder Koperwieken prachtig in de zon. Eksters (zwart-wit) in de sneeuw
is ook een bijzonder gezicht! Ook Blauwe Reigers en een Aalscholver gebroederlijk samen bij een wak. De Aalscholver dook meerdere malen onder en zwom kennelijk onder
het ijs, maar vond het wak elke keer moeiteloos terug.
Vanmiddag - op de dag van het schrijven van deze column - speelden een paar
Groene Spechten verstoppertje. Schuwe vogels, maar met het nodige geduld kreeg ik ze
prachtig in de kijker, op de grond in het gras en in de bomen. Een zingende Appelvink
(typische, maar niet erg welluidende zang) liet zich ook goed bekijken. Never a dull
moment in Amsterdam!
Blijf gezond, doe voorzichtig, maar probeer in deze buitengewone tijden ook een beetje
van onze bijzondere (stads)natuur te genieten!
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