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JAARVERSLAG KN:,.JV-VWG A~1STERDA.1vl 1982 s1 - ~--BESTUURSBELEID EN AKTIVITEITEN (HK/l<H) 

In 1982 was de aanwas van nieuwe leden wederom verheugend groot. Maar liefst 31 
nieuwe leden gaven zich op . Zij werden o .a. op onze VWG attent gemaakt via de ver
melding op de achterpagina van net Vogeljaar en via IVN en KNNV. Tevens deed de 
mond tot mond reklame zijn werk alsmede onze aanwezigheid op de Eerste Noordhol
landse Vogeldag in Hoorn en Spaarnwoude op Groen. In de loop van het jaar bedank
ten 12 leden voor het lidmaatschap. Aanleiding voor het bedanken was veelal het ver
huizen naar plaatsen buiten Amsterdam. In enkele gevallen werden ekonomische mo
tieven opgegeven. Het totaal aantal leden/abonnee's bedroeg per 1 januari 1983 
146. Op 1 januari 1982 waren dit er 127. 

De opkomst bij kontaktavonden was goed te noemen en het aantal deelnemers aan 
excursies nam sterk toe . Toch meent het bestuur dat het aantal bezoekers van de 
kontaktavonden nog toe moet kunnen nemen gezien het brede skala van interessante 
sprekers en onderwerpen dat wederom de revu passeerde . Het bestuur stelt het op 
prijs als leden hun wensen ten aanzien van programmering en onderwerpen van de 
avonden kenbaar maken. 

Onze 1/WG ~as met een stand aanwezig op de Eerste Noordhollandse Vogeldag in 
Hoorn op 6 maart en ook tijdens de manifestatie Spaarnwoude op Groen 1982 op 15 
en 16 mei. Beide gelegenheden verliepen succesvol. 

Kees Hazevoet en Steven Schoevaart vertegenwoordigden onze VWG regelmatig op 
vergaderingen van de SVN. Ook de SOVON/ COV jaarvergadering.in Arnhem werd door 
leden van onze VWG bijgewoond. op 4 april gaf 1<H een lezing voor de Stichting Het 
Bijenpark naar aanleiding van het onderzoek naar de vogelstand dat hij in dat park 
deed. 

De reakties op de "nieuwe" Gierzwaluw waren erg positief. Er ging een verzoek 
uit naar het Anjerfonds voor een subsidie voor de aanschaf van een goede elektrie
se schrijfmachine. Tot nu toe stelt een lid een machine beschikbaar, waarvoor we 
natuurlijk zeer erkentelijk zijn. 

U treft hierbij (alweer) een nieuw Huishoudelijk Reglement aan. Dit nieuwe 
HHR is nodig omdat ons huidige HHR niet in overeenstemming is met dat van de KNNV 
en ten aanzien daarvan nogal wat tegenstrijdigheden en discrepanties vertoont. 
Eventuele op en aanmerkingen op dit nieuwe HHR horen we gaarne op de jaarvergader
ing. Ook treft u een nieuwe ledenlijst aan. Wij verzoeken u eventuele onjuistheden 
en/of aanvullingen door te geven aan de sekretaris. 

De plannen om ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze VWG in 1984 
een boekJe uit te geven over verschillende facetten van het vogelleven in en om 
Amsterdam namen vaste vorm aan. Verschillende auteurs werden aangezocht een bij
drage hiertoe te leveren hetgeen vele positieve reakties opleverde. Ook werden er 
stappen ondernomen om geldmiddelen te verkrijgen om deze uitgave mogelijk te 
maken. 

Leden van de 1/WG waren aktief betrokken bij de strijd tegen de ondoordachte 
gemeentelijke uitbreidingsplannen ten aanzien van de Noordelijke oeverlanden van het 
Nieuwe Meer en de polders in Landelijk West. Hetl:Estuur onderhield nauw kontakt met 
andere hierbij betrokken partijen zoals de aktiegroep "De Oeverlanden Blijven" en 
het bestuur van de Stichting Het Bijénpark. Ook werd een vergadering van de com
missie voor ruimtelijke ordening van het Stadsdeel Osdorp bijgewoond. Voor het kom
end jaar zullen in deze nog meer akties nodig zijn waarbi j we ook landelijke nat
uur- en milieubeschermingsorganisaties willen inschakelen. 

Onze Vogelbeschermingsconsulent, de heer Cor Klaver, was aktief bij het tot 
stand brengen van vogelvriendelijke oplossingen bij de grootscheepse renovatie van 
het Oosterpark. Het komend j aar wil hij zijn aandacht vooral richten op het wel en 
wee van de Gierzwaluwen in onze stad. Wellicht dat hieraan ook andere leden willen 
meewerken. Met name moet er scherp op gelet worden dat de gemeenteverordening ten 
aanzien van dakkonstrukties nageleefd wordt omdat dit vrijwel de enige bescherming 
is die de Gierzwaluw geniet. 
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Het beheer van de Oeverlanden van de Amstelveense Poel en het Nieuwe Meer in 
het Amsterdamse Bos blijft ons zorgen baren. Ten aanzien van beide gebieden moeten 
we blijven aandringen op een minder rigoreus maai- en snoeibeleid. Het huidige be
le id van Groenvoorzieningen hou~in het geheel geen rekening met de status van na
tuurreserr~~e van deze moerasgebieden en verschilt in niets van het beheer in de rest 
van het (rekreat1e ) bos. 

VWG-ONDERZOEK (KH) 

Op 15 t / m 17 januari 1982 vond de eerste waterhoentelling plaats. Hieraan deden 25 
leden mee, die er met z'n allen voor zorgden dat de telling een succes werd . Een 
verslag verscheen in De ~ierzwaluw 20 (1982), nr. 2, Ook in 1983 zal er weer een 
telling zijn en wel op 14 ~- m 16 januari. 

Ook de ~uiszwaluw::.e ::.~~; ~n 1992 verliep voorspoedig. Negen tellers onderzoch
ten de broedplaatsen:~=~ == Amsterdam. 

Ook dit onderz.:,e< ·..- ::-::.::. ·;oortgezet zodat in 1983 alweer de derde huiszwaluw
telling plaats za: ~:~::.e~. 

De SVN-onderz ~e<e~ ~:~= ~e::. voorkomen van Kluut en Bergeend werden dit jaar ge
kontinueerd en af;es:.:::.€~ . ~e~ eindverslag verschijnt t.z.t. in De Graspieper en 
in beknopte vor= :: :~ :.•:=-l~ ~w. ook aan de door de SVN georganiseerde lepelaar
telling nam onze ·.-,;~ ::.ee:.. ·:e:-der stuurden verschillende leden hun waarnemingen 
van de tien "aanèacr.csocr::.er." van de SVN op. Hiervoor zi j n speciale waarnemings
kaartjes te verkri j gen bi j de sekretaris. Ook in 1983 wordt iedereen weer verzocht 
~iermee door te gaan. 

Het komend jaar is het laatste jaar van het SOVON "Vogelatlas" projekt. Om tot 
een goed en volledig eindresultaat hiervan te komen wordt aan alle deelnemers een 
laatste extra krachtinspanning gevraagd. De Punt Transect Tellingen van SOVON 
blijven doorgaan en ook hieraan werken een aantal VWG-ers mee. 

De inventarisatie van het Vondelpark werd met succes voortgezet. Minder geluk
kig verliep de inventarisatie van de Noordkant van het Amsterdamse Bos, die wegens 
tijdgebrek en het ontbreken van alternatieve inventariseerders voortijdig afgebro
ken werd. Het lijkt er echter op dat, gezien een flink aantal aanmeldingen, deze 
inventarisatie in 1983 wel tot een goed eind zal kunnen worden gebracht. 
Een nieuw initiatief van een onzer leden is de inventarisatie van een gedeelte van 
het Sloterpark. Ook hiervoor zijn medewerkers welkom. Andere leden inventariseer
den op eigen initiatief in 1982 de Balkan in het Amsterdamse Bos en een gebied bij 

•Halfweg. 
De braakbalpluisavonden bleven en blijven doorgaan. TWee leden proberen wat 

meer te weten te komen over respektivelijk de Putter en de Kuifleeuwerik i n onze 
regio en vragen u ook in 1983 op deze soorten te letten en uw waarnemingen op te 
sturen. 

Overigens willen we alle leden blijven aanl!lOedigen om zelf met ideeë~ voor on
derzoek (jes) te komen. Zelfs de eenvoudigste onderzoekjes kunnen erg leuke resul
taten opleveren! 

EXCURSIES (KH) 

In 1982 werden de volgende excursies gehouden: 

23 januari: Amsterdamse Bos (7 deelnemers), o.a. Kleine Rietgans. 
21 februari: Flevopolders (11 deelnemers), o.a. Slechtvalk, Krooneend en een glimp 

van een Zeearend. 
20 maart: Ankeveense ?lassen en 's-Gravelandse landgoederen ( 12 deelnemers). 
18 april: Spaarnwoude en omgeving (6 deelnemers). 
23 mei: Duin en Kruidberg en Kennemerduinen (8 deelnemers), o.a. Roodhalsfuut. 
B & 9 mei: weekend Twente (19 deelnemers), o.a. IJsvogel, Rode Wouw (2x), Zwarte 

Specht, ~oordse Gele Kwikstaart, Appelvink. 
19 september: Noord-Hollands Duinreservaat (9 deelnemers), o .a. Zwartkopmeeuw. 
2 & 3 oktober: weekend Schouwen (18 deelnemers), o.a. Smelleken (4x), Kleine Jager. 
23 oktober: Zuièpier IJmuiden (7 deelnemers ) , o.a. Jan van Genten. 
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14 november: Hondsbosche Zeewering en Zwanenwater (14 deelnemers), o.a. Rosse Fran
jepoot, Sneeuwgors, Jan van Gent, Waterpieper, Grote Kruisbek. 

18 december: Flevopolders (13 deelnemers), o.a. Ruigpootbuizerd (lOx), Baardmannetje. 

KONTAKTAVONDEN (KH) 

Er werden in 1982 negen kontaktavonden gehouden. Het bestuur heeft wederom zijn 
best gedaan om een interessant en gevarieerd programma samen te stellen. Gehoopt 
wordt dat in de toekomst nog meer leden de weg naar het Paviljoen in het Amstel
park weten te vinden. Het is alleszins de moeite waard. Wanneer u wensen of sugges
ties hebt ten aanzien van de kontaktavonden dan verneemt het bestuur dat graag. 
Op 29 januari lieten Jan van Laar en Robert en Leo Heemskerk een selektie van hun 
fraaie dia's zien die voornamelijk inde omgeving van Amsterdam en op de Zuidpier 
van IJmuiden gemaakt werden. 
Joke Winkelman vertelde op 19 februari over het ringonderzoek op Schiermonnikoog 
waarbij een grote serie dia's van vogels in de hand vertoont werd. 
Hans Brouwer en Remco Daalder kwamen op 19 maart op levendige wijze van hun voet
.tocht door Schotland en de Hebriden vertellen, waarbi j met name de -zeevogels grote 
indruk maakten . 
Op 23 april was het de beurt aan Alfred Blok . Op zijn bekende boeiende en ontspan
nen wijze vertelde hij over het reilen en zeilen van de Zeearenden in het machtige 
berggebied van Noorwegen. 
KH probeerde op 21 mei wat licht te brengen op het gebied der vogelgeluiden, waar
bij ieder vragen kon stellen en verzoeken kon indienen omtrent problemen op dat ge
bied. Ook werd er een heuse kwis met prijzen gehouden. 
Op 17 september wasereenalgemene kennismakingsavond vooral bedoeld voor nieuwe leden 
waarop het een en ander over onze VWG en de onderzoeken de we doen werd verteld. 
Bovendien vertoonde Edwin de Graaf een serie dia's van zijn hand. 
Arnoud van den Berg vergast:teons op 4 november op een buitengewoon boeiende avond 
met als hoogtepunten o.a. een diaserie over de enkele jaren geleden ontdekte Kabyl 
Boomklever in Algerije en èen grootse serie van Noordamerikaanse vogels, waaronder 
verschillende soorten die als dwaalgast Europa bereiken. 
Op 26 november vertoonde Piet Munster11lëln "Vogels van West-Nederland". Op geanimeer
de wijze wist hij ons te vermaken met o.a. vanaf een trawler gefotografeerde zee
vogels en vele meer of minder bekende vogels uit de duinstreek. 
Op 17 december tenslotte was Gerard Dumay van de Zeetrek Waarnemers Scheveningen 
onze gast. Op onderhoudende wijze belichtte hij vele aspelrten van het "zeevogelen". 

REDAKTIE DE GIERZWALUW (SS/KH) 

In het afgelopen jaar heeft De Gierzwaluw een gedaantewisseling ondergaan. Van een 
gestencild blad is het een gedrukt en geillustreerd tijdschrift geworden. De 20e 
jaargang bestond uit vier nummers met in totaal 1çS pagina's. Het aantal auteurs is 
toegenomen, hetgeen een verheugende ontwikkeling is. We hopen dat in 1983 nog veel 
meer leden (en anderen) hun bijdrage zullen leveren, zodat De Gierzwaluw een blad 
voor en door de hele VWG wordt. 

In àe loep van het jaar besloot Resi Damhuis, gedwongen door drukke werkzaam
heden, de redaktie te verlaten. In onderling overleg tussen redaktie en bestuur is 
besloten de opengevallen plaats voorlopig niet op te vullen. 

Een woord van dank vooral ook aan onze type-ploeg voor het vele door hen ver
zette werk. Dankzij hen heeft het blad zijn huidige fraaie vorm gekregen. 
De voorplaat werd ontworpen door Niels Rietveld. 
Graag willen we nog eens iedereen aanmoedigen een bijdrage aan De Gierzwaluw te 
leveren, in geschreven, getekende, ge fotografeerde of welke vorm dan ook. OOk type
krachten blijven zeer welkom! 

BIBLIOTHEEK ( KH) 

Ook in 1982 werd de bibliotheek van de VWG weer beheerd door Do Beckers. Evenals in 
voorgaande j aren deed zij dit op voortreffel ijke wijze en bracht zij regelmatig ver
slag uit van de ontvangen literatuur in De Gierzwaluw. We willen er nog eens op 
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wijzen dat onze bibliotheek een grote hoeveelheid tijdschriften omvat, die na een 
telefoniese afspraak met de bibliotekaresse geleend kunnen worden. 

OPZET SOVON/COV BROEDVOGEL MONITORING PROJECT 

De over heel Nederland verspreide, tamelijk zelfstandig werkende vogelwerkgroepen 
leveren jaarlijks heel wat gegevens op over ons broedvogelbestand. De tellingen 
zijn echter lokaal en het is vaak niet mogelijk ogv de gegevens ui~spraken te doen 
over aantals veranderingen voor heel Nederland. Om nu een inzicht te krijgen in 
het bestandsverloop van broedvogels in Nederland stelt SOVON/COV voor een broed
vogelmonitoringproject te starten in 1984. Dat zal inhouden dat over heel Neder
land led.en van vogelwerkgroepen steekproefsgewijs gaan inventariseren. Daarbij wordt 
er van uitgegaan dat de zg kolonievogels al landelijk geteld worden. In dit pro
ject gaat het meer om soorten met tamelijk ruime verspreiding maar die nergens 
echt talrijk voorkomen. (bv Dodaars, Boomvalk, Appelvink) en soorten met een ruime 
verspreiding die op veel plaatsen algemeen zijn (bv Koolmees, Merel). 

Het is niet de bedoeling jaarlijks alle broedvogels vast te stellen. Voor de 
soorten die algemeen zijn zullen een klein aantal steekproeven voldoende zijn, de 
soorten die niet overal talrijk zijn zullen veel meer steekproeven behoeven. 
Ook zal men een inventarisatiemethode moeten kiezen: de drie meest geschikte lijken 
de (1) puntentelling, één of meer malen per seizoen worden op vaste punten en een 
vast tijdstip gedurende een bepaalde tijd de broedvogels geteld, (21 de vlakkentel
ling, één of meer malen per seizoen worden vaste gebiedjes op een vast tijdstip ge
durende een bepaalde tijd geteld, (3) de territoriumkartering, 5 à 10 keer per sei
zoen wordt een vast gebied gedurende langere tijd onderzocht, zoveel mogelijk op 
alle tijden van de dag. 

Voordat het project van start gaat wordt door de werkgroep (SOVON/COV & CBS) 
uitgezocht waar de steekproeven moeten worden genomen, hoeveel er minimaal nodig 
zijn en welke methode daarbij moet worden gebruikt. 

SOVON/COV heeft gevraagd of er getlurende het seizoen 1983 al vogelwerkgroep
en bereid zijn te helpen bij een proef: zij zullen de verschillende inventarisatie
methoden uitvoeren om een indruk te krijgen welke methode het best werkt en om te 
zien hoeveel tijd alles vergt. 

Onder voorwaarde dat er voldoende animo onder de leden is hebben wij ons be
reid verklaard met de oroef mee te doen tijdens het aanstaande broedseizoen. Het zou 
prettig zijn als er zoveel mogelijk mensen aan gaan meewerken. Als de opzet slaag-4: zal 
in 1984 het broedvogelmonitoringoroiect van start qaan Het is de bedoeling dat het een 
project van in principe oneindige duur wordt, te vergelijken met de Common Bird Census 
in Engeland. 

Bovenstaande is een samenvatting van een schrijven dat SOVON/COV aan alle vogelwerk
groepen in Nederland stuurde. Het is de bedoeling dat we op de aanstaande jaarver
gadering hierover discussieren. 


