
De Gierzwaluw 

2021, en zes duo-excursies voor voorjaar 2022 zijn ook al gepland), konden en kunnen 
gewoon doorgang vinden. De nieuwe instapcursus "Vogels kijken" van voorjaar 2022 
(met één theoriebijeenkomst en vier praktijklessen in de buitenlucht) is al volgeboekt. 
Onder bezielende leiding van het Atlasteam vindt na de tellingen en inventarisaties 
van de afgelopen twee jaar nu het schrijf- en redactiewerk plaats. Naar verwachting 
komt de Amsterdamse Vogelatlas eind 2022 uit. Ik schrijf zelf onder meer een bijdrage 
over het voorkomen van de Zwarte Zwaan in de Amsterdamse regio. Vlak voordat ik 
een aanvang maakte met mijn research en schrijfwerk daarvoor, zag ik begin december 
2021 in de volle ochtendzon een schitterend exemplaar op Het Nieuwe Diep achter het 
Flevopark. Betere inspiratie is niet denkbaar! 
En met bijna de regelmaat van de klok verschijnt de Gierzwaluw boordevol interessan
te artikelen en andere wetenswaardigheden, met in het afgelopen najaar een prachtig 
themanummer "Ganzen en Zwanen - Vijftig jaar tellen in Waterland". 
Het is bijna tegenstrijdig, maar de vereniging floreert ondanks, of misschien wel dank
zij de pandemie. In 2019 groeide de vereniging met per saldo 35 leden, in 2020 met 
53 leden en in het afgelopen jaar met nog eens 52 leden. Per 1 januari 2022 heeft de 
vereniging 546 leden (1/1/2019: 406 leden). Aan alle leden: hartelijk dank voor jullie 
steun, belangstelling, inbreng, inzet, toewijding en enthousiasme. Samen dragen wij de 
Vogelwerkgroep Amsterdam! 
Natuurlijk is groei op zich geen doel, maar het is wel een interessante trend. Dat biedt 
natuurlijk ook de uitdaging om in deze tijden onze vereniging interessant en relevant 
voor alle, oude en nieuwe leden te houden. Graag wisselen wij daar verder met jullie van 
gedachten over tijdens de eerstkomende ledenvergadering van woensdag 30 maart a.s. 
Tegelijkertijd is het ook een warme uitnodiging aan alle leden om je in te zetten voor 
de vereniging. Periodiek 'posten' wij vacatures op website of in de Nieuwsbrief. Dat be
treft soms doorlopende klussen zoals de Coördinator voor de Commissie Bescherming, 
soms is het een periodiek terugkerend project waar één keer per jaar gedurende enkele 
weken werk aan vastzit (VWGA Coördinator Winterwatervogeltellingen). Andere zaken 
die wij in het bestuur belangrijk vinden blijven soms liggen omdat wij er eenvoudig
weg de 'handjes' niet voor hebben. Dat is jammer en zonde. Er is daarnaast altijd ruim
te voor eigen initiatieven die de drie pijlers van onze vereniging Bescherming, Educatie 
en OnderzoekNeldwerk ondersteunen, maar ook op de terreinen Jeugd, Communicatie, 
Interne organisatie en Externe samenwerking is altijd wat te doen. Bepaalde dingen 
kunnen het beste samen in een klein clubje van betrokken leden worden getrokken, 
andere kunnen prima door één persoon worden gedaan. Heb je ideeën, ben of ken je 
iemand die graag de schouders zet onder de activiteiten van onze vereniging, wend je 
dan tot één van de bestuursleden voor meer informatie! 
Wat ons uiteindelijk allemaal samenbrengt en bindt in deze club, is dat wij het waar
devol vinden om vogels in de vrije natuur te behouden en te beschermen. Wij (willen) 
genieten van vogels in de vrije natuur: door te kijken en te luisteren naar vogels, door 
vogels te bestuderen, te onderzoeken en te inventariseren, en over vogels te leren, en 
ook anderen daarover te informeren en te inspireren. 
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Excursies 

Vanwege groot succes geprolongeerd: de woensdagexcursies. 
Omdat er nog steeds geen grote groep mensen samen op excursie mag, organise

ren we elke tweede woensdag in de maand van 10 tot 12 uur een excursie in de buurt 
waarbij we met tweetallen op pad gaan. We vormen duo's van een beginner en een 
gevorderde vogelaar. 
In 2022 zijn de data zijn alvast geprikt: 
9 maart/ 13 april/ 11 mei/ 8 juni 2022 
Kijk voor meer informatie een paar weken voor de datum op onze website: 
vogelsamsterdam.nl. Aanmelden kan via de site. 

Havik op strand Sloterplas 
Paul Marcus 

Het zal je toch gebeuren dat terwijl je naar de meeuwen kijkt vlak voor je ogen 
een Havik een prooi slaat. Het overkwam Paul Marcus, die met tegenwoordig

heid van geest meteen wat foto's maakte van de Havik, de onfortuinlijke duif en een 
belangstellende Nijlgans. Dit alles gebeurde op het strandje van de Sloterplas, begin 
november 2021. 
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