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JAARBERICHT 1989 VAN DE VELDWERKCOMMISSIE 

Begin 1988 hebben enige leden van de VWG Amsterdam het initiatief genomen om 
het veldwerk van de vogelwerkgroep nieuw leven in te blazen. Het kwam tot 
oprichting van een zogenaamde veldwerkcommissie. Daarin namen een aantal oude 
en nieuwe leden zitting: Annelies RÖmer, Ton Eggenhuizen, Joop Buker, Roy de 
Haas, Anja Nusse en Ruud Vlek. Deze veldwerkcommissie stelt zich ten doel de 
bestaande veldstudie-activiteiten van de vogelwerkgroep (zoals bepaalde ge
bieds-inventarisaties of soortenprojekten) op gang te houden en te coördineren 
en zonodignieuwe activiteiten tot ontwikkeling te brengen. 

Naar een vogelatlas van Amsterdam en omstreken 

Al in een van de eerste vergaderingen kwam Joop Buker met het stoutmoedige 
plan om naar het voorbeeld van de Vogel-Atlas van Londen ook voor Amsterdam 
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een poging te gaan doen een stedelijke vogelatlas te maken. Zo ontvingen alle 
VWGA-leden, toen het broedseizoen 1988 al enigszins op gang was, een handlei
ding met inventarisatie-kaart voor het eerste proefseizoen van een driejarig 
projekt ter vaststelling van brodvogels in de eigen woonomgeving. Doel van het 
onderzoek is naast een beter inzicht in de ruimtelijke verdeling en het stedelijk 
ruimte gebruik van vogels in en rond Amsterdam, ook zicht te krijgen op mogelijke 
fluctuaties in de broedvogelbevolking van Amsterdam. Het ligt in de bedoeling 
na enige jaren van inventarisatie in 1992 tot uitgave van deze atlas te komen. 
Echter van het eerste proefjaar is slechtsl5% van de aan de leden verzonden 
inventarisatie-formulieren terug ontvangen. Op grond van deze niet overweldi
gende respons achten wij het verstandig de planning van de inventarisatie en 
de uitgifte van het boek enigszins bij te stellen. 
Wij stellen ons nu de volgende werkwijze voor. De bedoeling blijft om eind 1992 
tot publicatie van een Vogel-atlas van Amsterdam te komen. Immers het verder 
naar de toekomst verschuiven van de oplevering van het eindresultaat zal 
weinig mensen motiveren aan het inventarisatie-werk deel te nemen. Om deze 
streefdatum toch te kunnen halen is nu het idee, om naast inventarisaties van 
ieders woonomgeving, ons per jaar te concentreren op bepaalde atlasblokken 
van Amsterdam. De keuze voor 1989 is gevallen op het noord-westelijk gedeelte 
van onze regio: ruwweg het Westelijk Havengebied, de omgeving van Halfweg, 
Osdorp en Slotermeer, Oud West, Overtoomse Veld en Vondelpark. Wij zoeken 
enthousiaste leden die enige van deze atlasblokken speciale aandacht willen 
geven. Die leden kunnen zich hiervoor opgeven bij Roy de Haas (tel. 170082), 
die in overleg de atlasblokken welke nog openstaan verdeelt. Daarnaast blijven 
wij ook in 1989 ieders medewerking vragen om 

speciaal te letten op broedvogels in de eigen woonomgeving 
- zo mogelijk het eigen atlaskilometerblok aan een om meer inventarisatierondes 

te onderwerpen 
- en de resultaten neer te legen op het bij de handleiding verstrekte inventari-

satieformulier. 

Bij een opnieuw teleurstellende response zullen wij gedwongen ziJn de verschij
ningsdatum van het boek bij te stellen. Maar we zullen dan niet schromen de 
ornnithologische mattenklopper uit de kast te halen. Met welke sancties wij 
het ledenbestand in ruste van de vogelwerkgroep denken op te peppen zullen wij 
het VWGA bestuur nog aanbevelingen doen (van tijdelijke inlevering van de 
verrekijker, ornithologisch huisarrest tijdens voor- of najaar, tot verbanning 
naar vogel arme steden of erger). 
Een handleiding van ons atlasprojekt en een telformulier vindt u bijgesloten 
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in deze Gierzwaluw of heeft u al apart ontvangen. Als u nog informatie 
heeft over het broedseizoen 1988 in uw woonomgeving kunt u die natuurlijk 
nog steeds insturen. 

Voortgang inventarisaties van traditionele telgebieden 

De veldwerkcommissie streeft ernaar de in het verleden geïnventariseerde 
gebieden zoals het Vondelpark, omgeving Halfweg en de Noordkant van het 
Amsterdamse Bos ook de komende jaren te blijven onderzoeken op broedvogels. 
Wij zullen de huidige inventarisanten van deze gebieden en waar nodig nieuwe 
mensen proberen te benaderen om dit werk voort te zetten. Spontaan zelf op
bellen om zich hiervoor aan te melden wordt zeer op prijs gesteld. 

Bijzondere soorten-projekten 

Los van de bovenstaande projekten vragen wij ieders aandacht voor vijf in d~ 
regio Amsterdam als broedvogel bijzondere soorten. 
SOVON, De Stichting van Samenwerkende Organisaties op het gebied van Vogel
onderzoek in Nederland, vraagt om speciaal het broedvoorkomen vast te stellen 
vast te stellen van de volgende vijf vogelsoorten: 
Bruine Kiekendief 
Kluut 
Bontbekplevier 
Kokmeeuw 
Visdief 
Zelf zijn we zeker van plan ook dit jaar weer door te gaan met onze telling 
van Huiszwaluwen rond Amsterdam. De vaste inventarisanten hebben een voor
lopig projekt-verslag over de periode 1981 - 1988 ontvangen. Voor de telling 
van 1989 zal dit verslag in de Gierzwaluw worden gepubliceerd. 

Archieven verzameling en ordening 

Een neven-activiteit van de veldwerkcommissie 
is het verzamelen en ordenen van onze archieven. 
Het is de bedoeling deze voor meer leden toe
gankelijk te maken, bijvoorbeeld door publicatie 
van interessante gegevens in de Gierzwaluw. 
Een eerste voorbeeld van zulk werk is de orde
ning van het huiszwaluwen-archief dat nu in de 
computer is ingevoerd, 
Enige oude gegevensbestanden o.a. van het 
Amsterdamse Bos en een uilenarchief is in goede 
handen bij enige leden (o.a. Veling, v.Drooge, 
Hartog). Het is ook de bedoeling dat het waar
nemingenarchief in de computer wordt ingevoerd. 
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Mogelijke nieuwe activiteiten 

Als een mogelijke nieuwe activiteit hebben wij het plan opgevat om te proberen 
zicht te krijgen op ongestuwde vogeltrek over Amsterdam (trekbanen, intensi
teit, etc.). Het plan is moeilijk te realiseren, omdat we daarvoor een hoog 
uitkijkpunt nodig hebben dat op vroege ochtend-uren openbaar toegankelijk is. 
Als leden hiervoor suggesties hebben, dan vernemen we die graag. Alle andere 
suggesties voor nieuwe activiteiten zijn altijd welkom. 

Zij die belangstelling hebben om actief in de organisatie van een der genoemde 
projekten te participeren kunnen dat kenbaar maken aan de coördinator van het 
atlasprojekt of aan de secretaris van de veldwerkcommissie, Uiteraard is 
ieders medewerking zeer welkom! 
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Roy de Haas, coördinator atlasproject 
Groenendaalstraat 35 hs 
1058 LE Amsterdam 
tel. 170082 

Ruud Vlek, secretaris veldwerkcommissie 
Spuistraat 302 
1012 VX Amsterdam 
tel. 279024 
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