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JAARVERSLAG KNNV-VWG AMSTERDAM 1983 

BESTUURSBELEID EN AKTIVITEITEN (HP/KH) 

In 1983 is de VWG-Amsterdam wederom in ledental gegroeid. Zeventien nieuwe leden 
gaven zich op terwijl zes leden bedankten. Hierdoor kwam het totaal aantal leden 
per 1 januari 1984 op 157. Op 1 januari 1983 waren dat er 146. Als reden voor het 
opzeggen van het lidmaatschap werden verhuizing en tijdgebrek opgegeven, Nieuwe 
leden werden onder andere op de VWG attent gemaakt via KNNV en IVN. 

Het aantal bezoekers van kontaktavonden bleef ongeveer gelijk op gemiddeld 
vijfentwintig leden per avond. Het bestuur is enigszins teleurgesteld over deze 
volgens haar te geringe opkomst, Het doet een dringend beroep op de leden vooral 
ook zelf met ideeën ten aanzien van onderwerpen voor de kontaktavonden te komen. 
Van bestuurszijde bestaat het voornemen meer avonden te organiseren waarop de zelf-
werkzaamheid van leden gestimuleerd wordt en tot uiting komt, Dankzij bemiddel-
ling van de penningmeester konden wij weer over het komfortabele "Paviljoen" in het 
Amstelpark beschikken. · 

Het aantal deelnemers aan excursies nam flink toe. Opvallend is dat vooral 
veel nieuwe leden via de VWG-excursies de gelegenheid te baat namen om op deze 
manier hun vogelkennis te vergroten. Een aantal doorgewinterde vogelaars behoort 
tot de vaste excursie-gangers. Regelmatig werd in de Gierzwaluw verslag gedaan over 
het verloop van de excursies. Ook hier geldt dat leden hun wensen ten aanzien van 
de excursiedoelen kenbaar zouden moeten maken. In de loop van het jaar nam Menno 
Hui2inga de organisatie van de excursies over van Kees Hazevoet. 

De op de vorige jaarvergadering samengestelde jubileumcommissie vergaderde 
een aantal malen en ontwikkelde plannen om het 25-jarig jubileum van de VWG luis
ter bij te zetten. Bijzonderheden over deze plannen vindt u elders in dit nummer. 
De voorbereidingen voor het jubileumboek over vogels in en om Amsterdam vorderden 
gestaag. Ongeveer twintig auteurs zegden bijdragen toe. De tot nu toe ontvangen ar
tikelen wekken de verwachting dat het een boeiend en gevarieerd boekje wordt. 
Er werden verschillende aanvragen voor subsidies gedaan om de uitgave mogelij~ te 
maken. Kontakten met de Stichting Uitgeverij K.N.N.V. hebben geleid tot de moge
lijkheid van uitgave door deze instelling. 

De in 1983 gedane aanvraag voor een subsidie door het Anjerfonds ten behoeve 
van een nieuwe schrijfmachine werd gehonoreerd. Het resultaat heeft men kunnen be
oordelen aan de hand van de in 1983 verschenen afleveringen van de Gierzwaluw. 

De kaart van het Amsterdamse Bos met de namen van alle wegen, paden en terrein
gedeelten zoals die vooral in het verleden binnen de VWG werden gebezigd en die 
een juiste plaatsbepaling mogelijk maakt bij het raadplegen van waarnemingen gepu
bliceerd in het vroegere Mededelingen blad kwam dit jaar gereed. Hij kan bij de secre
taris besteld worden, 

Er ging een schrijven uit naar het Recreatieschap Spaarnwoude waarin aangedron
gen werd op het nemen van een aantal beheersmaatregelen ten gunste van de weide
vogels in dat gebied. Het Recreatieschap reageerde positief en we hopen dat dit 
betekend dat onze suggesties overgenomen en in de praktijk gebracht worden. 

In een brief aan het gemeentebestuur dro~gen wij aan op het aan banden leggen 
van het motorcrossgeweld in het westelijk haven- en industriegebied, Dit gebied 
wordt thans vrijwel geheel doorploegd door beoefenaren van deze sport hetgeen tot 
een ongekende biotoopvernietiging leidt. Tal van veelal schaarse broedvogels zijn 
hiervan het slachtoffer. Vooralsnog moet gevreesd worden dat de plaatselijke over
heid onverschillig staat tegenover deze wantoestanden. 

De VWG werd lid van de Vereniging Amsterdam Groen en hoopt op deze wijze een 
bijdrage te kunnen leveren tot het behoud van de schaarse natuur in en om onze 
stad. Om dezelfde reden is onze werkgroep ook lid van het Contakt Milieu Noord
Holland. 
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Het algemeen bestuur van de stichting Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland 
vergaderde tweemaal waarbij afgevaardigden van de VWG aanwezig waren. Ook in het 
dagelijks bestuur van de SVN hadden leden van onze VWG zitting. In 1983 kwamen vier 
nummers van het tijdschrift van de SVN, de Graspieper, uit. Hierbij willen wij dit 
gevarieerde blad nog eens in uw belangstelling aanbevelen. De voorbereiding en 
organisatie van de tweede Noordhollandse Vogeldag vond in 1983 plaats. Deze zal op 
18 februari 1984 te Hoorn gehouden worden. Onder auspiciën van de SVN werd een 
commissie samengesteld die tot taak heeft een nieuwe avifauna van Noord-Holland 
voor te bereiden. Gestreefd wordt naar een nieuwe, op de ecologie van de vogels 
gerichte, aanpak. 

Ook de jaarlijkse contactdag van SOVON/COV in samenwerking met de NOU op 10 
december te Arnhem werd bezocht door vertegenwoordigers van de VWG. 

Reeds lang bestaande plannen om tot een Avifauna van de regio Amsterdam te 
komen werden nieuw leven in geblazen door de vorming van de Avifauna Commissie 
Amsterdam. De ACA wordt gevormd door vijf leden van de VWG. Hij zal zich bezig 
houden met het op systematische wijze verzamelen van bijzondere waarnemingen in de 
regio en zal deze indien nodig beoordelen. Er zal in eerste instantie een lijst 
van alle vanaf 1800 in de regio waargenomen soorten met een gekodeerde aanduiding 
van hun status. In een later stadium wordt gestreefd naar een avifauna met alle 
bijzonderheden omtrent zeldzame en schaarse vogels alsmede bijzondere broedvogels 
en eerste en laatste data van trekvogels. 

VWG-ONDERZOBK (KB) 

Op 14 t/m 16 januari 1983 vond de tweede watcrhoentelling plaats. Doordat er minder 
leden aan deel namen dan aan de eerste waterhoentelling slaagden we er niet in 
een gelijk aantal gebieden te tellen. In verband hiermee en met het oog op de wens 
deze tellingen een flink aantal jaren voort te zetten is besloten vanaf dit jaar 
slechts een beperkt aantal gebieden te tellen. Hierdoor zal het eenvoudiger wor
den de tellingen te kontinueren en zal door de duidelijke begrenzing van de ge
bieden een vergelijking van jaar tot jaar mogelijk zijn. 

Negen tellers deden weer mee aan de (derde) huiszwaluwtelling. Zij zorggen met 
elkaar voor een succesvol verloop. Het verslag hiervan verschijnt binnenkort. Ook 
in 1984 zullen er weer Huiszwaluwen geteld worden. In de Graspieper verscheen een 
samenvatting van de tellingen van 1981 en 1982. 

Ook in de Graspieper verschenen artikelen met de resultaten van het SVN-onder
zoek naar het voorkomen van Kluut en Bergeend in Noord-Holland in 1981 en 1982. 
Een samenvatting hiervan zal in de Gierzwaluw verschijnen, 

In 1983 ging het SVN-moerasvogelonderzoek van start waaraan ook onze VWG deel 
nam. Het onderzoek naar het aantal broedparen van de Fuut bracht ongeveer dertig 
deelnemers op de been. De resultaten hiervan werden op een werkavond op kaart ge
zet. De andere vijf moerasvogelsoorten van het onderzoek zijn dermate schaars in onze 
regio dat we hiervoor met minder mankracht afkonden. Ook dit onderzoek wordt in 
1984 voortgezet. 

Twee projekten werden in 1983 beeindigd namelijk het SOVON projekt voor winter
en trekvogels en het SVN onderzoek naar de zogenaamde tien aandachtsoorten. De 
Punt Transect Tellingen van SOVON blijven do~rgaan en ook hieraan namen een aantal 
VWG-ers deel. 

Enkele leden deden mee aan landelijke tellingen van wulpenslaapplaatsen en de 
jaarlijkse tellingen va1Ja"tltterwild. 

Ook in het afgelopen werd het Vondelpark weer met succes geinventariseerd. 
De inventarisaties van de Noordkant van het Amsterdamse Bos en het Sloterpark 
moesten helaas voortijdig afgebroken worden wegens tijdgebrek van de betrokkenen. 
Ook het slechte weer gedurende het afgelopen voorjaar speelde hen parten. 
Wel werden weer de Balkan in het Asd Bos en de Lange Bretten en omgeving bij Half
weg op broedvogels onderzocht. 

Twee leden zijn nog steeds geinteresseerd in uw waarnemingen van Putter en Kuif-
leeuwerik. 
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Ook voor het VWG-onderzoek, dat in feite het belangrijkste onderdeel van onze 
aktiviteiten zou moeten zijn, geldt dat het bestuur de hoop koestert dat meer 
leden zelf met ideeën komen ten aanzien van te onderzoeken onderwerpen. 

EXCURSIES (KH/MH) 

In 1983 werden de volgende excursies gehouden: 

23 januari: Amsterdamse Waterleidingduinen (12 deelnemers), o.a. Roodkeelduiker, 
Krooneend. 

20 februari: fietsexcursie Waterland (6 deelnemers). 
19 maart: Ankeveense Plassen en 's Gravelandse landgoederen (14 deelnemers), o.a. 

Rietzanger, Keep. 
17 april: Texel (16 deelnemers), o,a, Pijlstaart, Zomertaling, Velduil. 
7 & 8 mei : weekend Ameland (21 deelnemers), o,a, Jan van Gent, Grauwe Kiekendief, 

Grauwe Klauwier, Hop, Ortolaan, 
22 mei: Duin & Kruidberg en Kennemer Duinen (5 deelnemers) o.a. Bergfluiter, Goud-

vink, Grauwe Klauwier. 
18 juni: nachtexcursie Flevo (10 deelnemers) o.a. Zwarte Ibis, Blauwborst. 
4 september: Maasvlakte (9 deelnemers) o.a. Middelste Jager, Geelpootmeeuw, 
1 & 2 oktober: Schiermonnikoog (19 deelnemers), o.a. Grauwe Franjepoot, IJsgors. 
22 oktober: Zuidpier (12 deelnemers) o.a. Roodkeelduiker, Roodhalsfuut. 
13 november: Hondsbossche Zeewering en PWN Duinen (17 deelnemers) o.a. Frater, 

Sneeuwgors, Ruigpootbuizerd, 
11 december: PWN Duinen (6 deelnemers) o.a. IJsvogel, Parelduiker. 

KONTAKTAVONDEN (KH) 

Evenals het vorig jaar werden er in 1983 negen kontaktavonden gehouden, Het be
stuur heeft weer geprobeerd een gevarieerd programma samen te stellen. Het wil 
graag wensen en suggesties ten aanzien van de programmering van de avonden van 
de leden vernemen. Net als voor het onderzoek en excursies geldt, bestaat de 
groep bezoekers van de kontaktavonden uit een min of meer vaste kern. Het be
stuur hoopt dat in 1984 ook anderen de weg naar het Paviljoen in het Amstelpark 
zullen vinden! 
Op 28 januari vertoonde Jo van Dijk een tweetal films van zijn hand. Eén had het 
Naardermeer als onderwerp de andere de PWN Duinen, Opvallend was de geraffineer
de wijze waarop de maker een portie onbedoelde humor in het geheel verweefde. 
Hans Brouwer en Remco Daalder kwamen op 17 februari verslag doen van hun ver
dere avonturen in Schotland en de Hebriden. Met behulp van vele fraaie dia's 
gaven zij ons een indruk van deze ruige gebieden, waarbij zeevogels een voorname 
rol speelden. De aangekondigde avond door Oene Moedt op 17 maart moest wegens 
ziekte uitgesteld worden tot 15 september. Op die datum konden we genieten van 
het bijzondere werk van deze fotograaf, De weide- en moerasvogels stonden cen
traal en het geheel werd op een levendige en boeiende manier van commentaar 
voorzien. De avond van 17 maart kwam hierdoor in het teken van het eigen werk 
van VWG-leden te staan hetgeen een gezellig~, heuse kontaktavond opleverde, 
14 april was het de beurt aan Luit Buurma om o.a. met behulp van filmbeelden 
over het radaronderzoek naar de vogeltrek te vertellen. Dit leverde een bijzon
der interessante avond op met voor velen onbekende kanten van vogelonderzoek. 
Op 26 mei werd onder het motto 'test uw vogelkennis' een quiz gehouden waarbij 
vele leden zich het hoofd braken over vragen van uiteenlopende aard, De ant
woorden brachten vaak een levendige discussie op gang. Fred Nordheim vertoonde 
op 28 oktober een serie dia's met het vogelleven in het westelijk havengebied 
als onderwerp. Hierbij werd de kijker een blik gegund in het intieme leven van 
Kluten, Bruine Kiekendieven en Oeverzwaluwen. Op 12 november vond in samenwer
king met de KNNV afd. Amsterdam een avond plaats in de Portieljezaal. De heer 
A. Bruijn uit Woudenberg verzorgde een bijzonder interessante avond over het re
valideren van uilen en roofvogels en over de levenscyclus van de Ransuil. Op 
15 december tenslotte werden de resultaten van het futenonderzoek uitgewerkt en 
op kaart gezet. 



De Gierzwaluw 21 (1983), nr. 4 1.09 

REDAKTIE DE GIERZWALUW (KH) 

De redaktie van De Gierzwaluw werd in de loop van het jaar aangevuld door Jan 
van Laar die zich vooral zal ontfermen over het opsporen en verzamelen van 
geschikt fotomateriaal, Steven Schoevaart gaf de wens te kennen de redaktie te 
willen verlaten~ Z~n plaats zal worden ingenomen door Jan Joost Bakhuizen. 
De eenentwintigJ~ê ~~Rghet blad van de VWGA bestond weer uit vier nummers met 
een totale omvang van 138 pagina's. Er was een redelijk aanbod van kopij en al
dus slaagden we erin een gevarieerde ~nn.,oud te verzorgen. Enkele leden waren 
zeer produktief en met name het aandeef'Willem vd Waal mag hier niet onvermeld 
blijven. Behalve de waarnemingenrubrieken nam hij maar liefst zeven artikelen en 
verslagen voor zijn rekening. De redaktie hoopt van ganser harte dat in het 
komende jubileumjaar veel VWG-ers aanleiding zullen vinden eens in de pen te 
klimmen! Ook hier geldt weer dat alle ideeën en suggesties zeer welkom zijn. 
Het blijft de wens van de redaktie dat De Gierzwaluw een blad voor en door de 
hele Vogelwerkgroep zal zijn. 

BIBLIOTHEEK (KH) 

Evenals in voorgaande jaren werd de bibliotheek van de VWG op nauwgezette wijze 
beheerd door Do Beckers. De inhoud van de ontvangen bladen werd weer met grote 
regelmaat door haar vermeld in de verslagen in dit blad. Er was een lichte 
groei te bespeuren in het aantal uitgeleende tijdschriften. Omdat we vermoeden 
dat meer leden geinteresseerd zijn in de tijschriften die wij ontvangen gaan we 
in 1984 proberen een leesmap te laten circuleren onder belangstellenden. Meer 
hierover vindt u elders in deze Gierzwaluw • 
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