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De Gierzwaluw 

Activiteiten algemeen 

Strand leeuweriken aan de Friese noordkust, november 2017 

L ocatie lezingen: de lezingen vinden plaats in het voormalige WG-gebouw aan 
de Eerste Helmersstraat 106M. Betaald parkeren tot 24:00 uur. OV: tram 1, halte 
J.P. Heijestraat. Aanvang 20:00 uur; zaal open 19:30 uur. Toegankelijk voor 

leden en niet-leden. Meer informatie bij Marian de Groot, secretariaat@vogelsamster
dam.nl, 06-13740370 

Excursies: Vertrek om 08:00 uur precies, tenzij anders vermeld. Alleen toeganke-
lijk voor leden van de VWGA. Zorg zelf voor eten, drinken, verrekijker, warme en/of 
regenkleding, en evt. een bandenplaksetje. Meld je tijdig aan bij de excursieleider, met 
name voor auto-excursies. Vermeld hierbij naam en telefoonnummer, of je een auto 
ter beschikking hebt en hoeveel mensen er kunnen meerijden. Autokosten worden 
gedeeld, scholieren en studenten aangepast tarief. Vragen, suggesties en opmerkingen 
zijn welkom bij Mieke Kranstauber, miekekranstauber@hetnet.nl. Neem contact op 
als je zelf een excursie wilt begeleiden. Houd voor wijzigingen in het excursieschema 
onze website in de gaten: www.vogelsamsterdam.nl. 

Jeugdexcursies: deze worden georganiseerd in samenwerking met het lVN en zijn 
toegankelijk voor kinderen vanaf ongeveer 7 jaar. Zij hoeven geen lid te zijn van de 
VWGA. Verrekijkers kunnen geleend worden en de kinderen krijgen vogelkaarten 
waarop de soorten kunnen worden aangetekend. Denk om warme en waterdichte kle
ding en schoeisel, vogels kijken is vaak stilstaan en dat kan koud zijn. Iets te eten en 
te drinken mee is prettig. Aanmelden verplicht bij Annelies de Kleyn, via de website 
vogelsamsterdam.nl, onder het kopje Jeugd. 
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Excursies 

Zondag 1 april Schinkelbos wande/excursie 
We gaan in het Schinkelbos op zoek naar de zingende Blauwborsten en Roodborstta
puiten. Uiteraard kijken we ook wat er nog meer te vinden is, waarschijnlijk zijn er al 
wat Rietzangers en heel misschien weer een vroege Beflijster. Deze excursie richt zich 
met name op beginners, al is iedereen welkom. Om 8 :00 verzamelen bij de parkeer
plaats bij het Schinkelbos (aan parallelweg t.o. Bosrandweg) en we gaan tegen het 
middaguur of eerder weer huiswaarts. Neem laarzen mee! Het is er erg drassig. Graag 
opgeven bij g.klerk@xs4all.nl 

In april gaan we naar de delta, Zuid-Holland/Zeeland of de Biesbosch op zoek 
naar trekvogels, met bijzondere aandacht voor steltlopers. 0 p 12 mei willen we naar 
Texel , tijdens de Big Day, en daar gaan we een dagje soorten scoren. We verwachten 
een flinke lijst! In juni staat een tripje naar Groningen op stapel, we gaan naar 
het Zuidlaardermeergebied waar onder meer Witwangstems broeden en de polder 
in om Grauwe Kiekendieven (en wie weet vinden we Steppekiekendieven) te zoeken. 
Voor augustus hebben we een rondje Noord-Holland in de planning. Houd de 
website en de Nieuwsflits in de gaten voor de defmitieve data en inschrijvingen. 

Lezingen 

Zondag 15 april 2018, 14 uur, Hoe tel je Gierzwaluwen? lezing 
Hoe inventariseer je Gierzwaluwen in een stad als Amsterdam? Gert de Jong en Koen 
Wonders vertellen hierover. Van Gierzwaluwen wordt altijd gezegd dat het erg moeilijk 
is om ze te inventariseren. Ze vliegen te snel, zegt Remco Daalder, en hun nesten zitten 
onzichtbaar en ver boven ons hoofd in de daken van huizen. De kenners zeggen dat ze 
sinds de jaren 70 aanzienlijk zijn afgenomen in de vooroorlogse buurten. Door gebrek 
aan harde cijfers kwam de Gierzwaluw echter nooit op de Rode Lijst, zoals de Huismus. In 
Amsterdam kwam er wel subsidie voor nestkasten en er werden veel nestkasten opgehan
gen sinds de jaren 90. Heeft dat gewerkt? Er zijn ook overal in Nederland projecten waar 
Gierzwaluwen geteld worden. Moetje nou vliegende vogels tellen zoals in de MUS-tel
ling, of moet je nestplaatsen tellen? In Noordwijk worden met succes al meer dan 20 jaar 
de nestplaatsen geïnventariseerd. De vraag was of dat in een stad als Amsterdam ook zou 
lukken. Nadat het Centrum was geïnventariseerd in 2013, is in de jaren daarna de rest van 
Amsterdam onderzocht, en ook Diemen en Amstelveen. In deze lezing laten we zien hoe we 
dat gedaan hebben, waar Gierzwaluwen zoal broeden in de huizen en hoeveel nestplaat
sen we hebben geteld. Weten we nu ook hoe groot de populatie is in Amsterdam? En hoe 
zit dat dan met heel Nederland? Deze lezing is alleen voor leden van IVN en VWGA. 
Datum: 15 april 2018 - Tijd: 14.00 uur 
Plaats: Natuurfontein, Ite Boeremastraat 1, 1054 PP Amsterdam 
Dit is de lezingenzaal van IVN, op het WG-terrein. Na afloop is er een borrel. 
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