De Gierzwaluw
in plaatsen. Met dit laatste wordt bedoeld dat er veel plaatsen (groot en klein) zijn
waar het groen (op)nieuw, anders of beter kan worden ingericht om tot vergroening
te komen: de Zuidas ligt ingeklemd tussen De Nieuwe Meer (uitlopend in het Amsterdamse Bos) in het westen en het open landschap aan de Amstel in het oosten.
Daartussen liggen drie parken (Amstel, Beatrix en Gijsbrecht van Aemstel), twee
begraafplaatsen en een aantal sportvelden. Verder zijn er buurtgroen (pleinen, groenstroken), kavels (tuinen, groene daken, e.d.) en netwerken (bomenrijen langs grote
doorgangswegen, waterwegen). Integraal ontworpen groen, niet alleen voor gebruik
door de mens, maar ook voor plant en dier.
Vanuit het projectbureau Zuidas van de gemeente werd nog aangegeven dat de
organisatie inmiddels verder is ingericht met de benoeming van adviseurs voor groen
en biodiversiteit en een toezichthouder groen en dat ook in het vergunningentraject
zwaar wordt ingezet op het uitdagen en stimuleren van eigenaren en projectontwikkelaars om 'groen' te bouwen en in te richten. Het gaat daarbij niet alleen om
nieuwbouwprojecten. Ook ten aanzien van reeds vergunde projecten en bestaande
bebouwing wordt bekeken of en hoe vergroening kan worden gestimuleerd.
Er moet nog (heel) veel gebeuren, maar het is wel duidelijk dat de vergroening van
de Zuidas ook kansen en mogelijkheden biedt voor vogels. Zoals aangegeven is de
Vogelwerkgroep Amsterdam uitgenodigd om daarbij betrokken te zijn. Afgelopen
voorjaar is vanuit het bestuur een kennismakingsbijeenkomst met het projectbureau
Zuidas van de gemeente Amsterdam bijgewoond. Daarbij waren ook stadsecologen,
landschapsarchitecten en andere adviseurs aanwezig. Een vervolg daarop wordt inmiddels gepland en daar zijn wij ook weer voor uitgenodigd.
Op enkele specifieke onderdelen wordt zelfs concreet geadviseerd.
In de Fred Roeskestraat zijn watervertragende groenstroken aangelegd. Daarbij heeft
de projectmanager (van Zuidas) van dit deelproject aan VWGA-lid Gerard Schuitemaker (die wij hiervoor als aanspreekpunt hebben voorgesteld) gevraagd om een voorstel
te doen voor nestkasten in het groen bij de gebouwen van Spirit. Inmiddels is een
offerte uitgebracht voor het ophangen en het beheer van 108 nestkasten op de gevels
van de panden en in de omliggende bomen voor mussen, gierzwaluwen, mezen,
spreeuwen, uilen, halfholenbroeders en vleermuizen.
Bij het Atrium wil de ontwikkelaar nestkasten plaatsen. Het doel is om de beschikbaarheid aan geschikte nestgelegenheid langs geschikte groenzones te vergroten. Ook
willen zij vleermuiskasten aanbrengen, om als tijdelijk verblijf te kunnen dienen.
Ook daar is inmiddels een offerte uitgebracht voor het ophangen en beheer van 40
nestkasten in de vegetatie.
De bouw van het kantoorgebouw Hourglass is inmiddels gestart op de plaats van het
eerder genoemde boomvalkenbosje. Ons is bevestigd dat in dit gebouw 20 nestkasten voor Gierzwaluwen en 20 nestkasten voor mussen en spreeuwen zullen worden
ingebouwd.
Het zijn eerste en kleine stapjes, maar het smaakt naar meer, en ook het belang voor
de lange termijn mag duidelijk zijn. Wordt vervolgd!

6

Jaargang 55 Nummer 4 December 2017

De Gierzwaluw

Activiteiten algemeen

Roely Bos

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. Toegang voor leden en niet-leden.
Meer informatie bij Marion de Groot, secretariaat@vogelsamsterdam.nl, 06-13740370.

Excursies: Vertrek om 08:00 uur precies, tenzij anders vermeld. Alleen toegankelijk 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 IVN 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 kleding 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.

Nieuw: het postcode-ommetje
In de ledenraadpleging van eind 2016 gaven leden aan interesse te
hebben in vogels kijken in de eigen buurt, samen met leden uit die
buurt. Een 'proef in Amsterdam-Zuidoost toonde aan dat zoiets
heel makkelijk te organiseren is: leden hoeven alleen maar bij elkaar
gebracht te worden. Interesse? Het werkt als volgt. Als je contactpersoon voor zo'n groepje wilt zijn, geef je dat door aan Marion de
Groot via het mailadres secretariaat@vogelsamsterdam.nl. Samen
bekijk je hoeveel leden uit welke postcodes je wilt benaderen. Het
secretariaat benadert eenmalig (via bcc) per mail de leden uit de betreffende postcodes
en geeft het mailadres van de contactpersoon door. Wie wil meedoen reageert, en samen
bepaal je hoe je het ommetje wilt vormgeven. De eigen buurt verkennen zal het begin
zijn, maar wellicht volgen er veel meer initiatieven om samen te vogelen, MUS-tellingen
te doen of ... In ieder geval kunnen leden elkaar beter leren kennen. Ook dat is een behoefte die uit de raadpleging bleek. We wensen jullie veel plezier!
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