
JAARVERSLAG 2OL6
STICHTING

De stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland heeft ten doel de bescherming, bestudering en

verbetering van de vogelstand en van de natuur in de provincie Flevoland alsmede het bevorderen
van de natuurbeleving en de kennis van de natuur. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

t.

m.

het zoveel mogelijk afwenden van de gevaren, die in het wild levende vogels, andere

diersoorten en planten bedreigen;
er op toe te zien dat ruimtelijke plannen en maatregelen voldoende rekening houden met
het behoud en de ontwikkeling van de vogelstand en in meer algemene zin met het behoud

en de ontwikkeling van een duurzame leefomgeving voor plant en dier;
het bevorderen dat van overheidswege de noodzakelijke maatregelen worden getroffen ter
bescherming van vogel- en natuurgebieden en van individuele planten- en diersoorten;
het bevorderen van de nestgelegenheid voor vogels;
het verzamelen en uitwisselen van waarnemingsgegevens;
het uitgeven van een tijdschrift op papier en/of digitaal en het onderhouden van een

website;
het betrekken van de jeugd bij de natuur, hen daarvoor te enthousiasmeren en activiteiten
gericht op natuur voor hen te organiseren;
het houden van excursíes;
het houden van bijeenkomsten over vogels en natuur;
het bieden van natuureducatie zoals het geven van cursussen op het gebied van

vogelherkenning;
het bevorderen van het vastleggen en presenteren van de natuur in beeld en geluid zowel in

objectieve als creatieve zin;

het streven naar zo doelmatig mogelijke samenwerkingsvormen met organisaties op het
gebied van vogelbescherming, vogelstudie, natuur- en landschapsbehoud en milieubeheer;

alle geoorloofde middelen en al wat met een en ander in de ruimste zin verband houdt en in

de ruimste zin van het woord.

Op 31 december 2016 telde de stichting 438 donateurs (429 in 2015).

BESTUUR

Het bestuur van de stichting was in 201-6 als volgt samengesteld:

Voorzitter
Secreta ris

Penningmeester
Public relations
Algemeen lid
Algemeen lid

Algemeen lid (2" penningmeester)

lnge Hagens

Marijke Beumer (tot 24 februari), Sonja Hartlief (tot 28

oktober), Wim Kleefstra (waarnemend vanaf 28 oktober)
Huub Rol

Wim Sluijs

Wim Kleefstra (tot 28 oktober)
René Alma
Marius Bouscholte (tot 28 oktober)
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Het bestuur had in personele zin een bewogen jaar: de voorzitter heeft wegens ziekte haar functie
enkele maanden niet kunnen uitoefenen en in oktober ontstond een crisis in het bestuur over de
prioritering van de doelstellingen die geleid heeft tot het verlaten van het bestuur door twee leden.
Voor het eerst in de geschiedenis heeft de stichting rechtszaken aangespannen om haar zienswijzen
over een aantal beschermingskwesties kracht bij te zetten.
Voor het gebruik van De Oostvaarders vanaf 2O!7 is een huurovereenkomst met Stad&Natuur
afgesloten, waarbij de huur opgebracht kan worden door activiteiten te organiseren c.q. open te
stellen voor de (Almeerse) bevolking. De financiële positie van Stad&Natuur staat een gebruik 'om
niet' niet langer toe.
Met Staatsbosbeheer is een overeenkomst gesloten over het verzorgen van publieksexcursies, met
Natuurmonumenten zijn afspraken gemaakt over monitoring op de Marker Wadden.
Het bestuur vergaderde L4 keer.

ORGANISATIE EN WERKGROEPEN

ln 2016 waren de volgende werkgroepen en coördinatoren actief:
Activiteitencommissie: René Alma, Wim Sluijs
Cursus Vogelherkenning: lnge Hagens, Ed ter Laak, Rick van den Akker
Bescherming: Sonja Hartliel Wim Kleefstra
Flevokijkers: René Gerritzen
De Bosbende: Jeroen Veenker
Redactie Grauwe Gans: Greet Boomhouwer
Wetlandtelling: Alice van Duijnen
Ringgroep: Ton Eggenhuizen
Zwanenwerkgroep: Henk Koffijberg
Natuurfotografie: lnge van den Akker
Vogelkijksessies: Sylvia Heijman, Anita Riemersma
Wandelexcursies: Michiel Babeliowsky
Schoolprojecten: lnge Hagens
Tuinvogeltelling: Ton Kalkman

Avifauna van Flevoland: Wim Sluijs
Nachtvlinderen: Ton Eggenhuizen
Zie verderop de verslagen van een aantal werkgroepen.

De Stichting werkte samen met onder andere:
- Stichting Stad en Natuur (gebruik van de Oostvaarders, vogelkijksessies, schoolprojecten);
- Staatsbosbeheer (publieksexcursies, jeugdactiviteiten, roofuogeltellingen);
- Natuur en Milieufederatie Flevoland (lidmaatschap);
- Vogelbescherming Nederland (met name ondersteuning bíj beschermingsactiviteiten, veelalvia

de WetlandWachten voor de Oostvaardersplassen, Sonja Hartlief, en de Lepelaarplassen, Wim
Kleefstra);

- SOVON (o.a. wetlandtellingen Lepelaarplassen en ganzenslaapplaatstellingen en contact met Ed

ter Laak als lid van de SOVON-ledenraad voor Flevoland);
- Het Flevolandschap (opslag materialen, ringplek, gebruik de Trekvogel);
- Dierenbescherming (bij beschermingsactiviteiten);
- Partij voor de Dieren Flevoland (bij beschermingsactiviteiten);
- Groen Links Almere en Flevoland (bij beschermingsactiviteiten);
- Faunabescherming (bij beschermingsactiviteiten).

FINANCIËN

Het jaar 2016 is afgesloten met een batig saldo van € L.814 ,27 .Voor een deel is dit te danken aan
het gestaag groeiende aantal donateurs en voor een ander deel door ontvangen projectsubsidies
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waarvan de uitgaven ten laste komen van een ander jaar of van subsidies waarmee bij het opstellen
van de begroting geen rekening gehouden is.

ln 2016 zijn ook tussentijds extra donaties ontvangen ter ondersteuning van ons werk. Door zuinig te
zijn en dankzij de inzet van alle actieve donateurs op veel terreinen hebben wij de kosten weten te
beperken.
De uitgaven aan het honorarium van een advocaat zijn vooralsnog geboekt op de rekening
bescherming in 201,6; een subsidie hiervoor is aangevraagd.
ln het bedrag dat deelnemers aan de jeugdgroepen en aan de cursus betalen is een bedrag voor de

minimumdonatie begrepen. Dit is in de resultatenrekening uitgesplitst.
Concluderend hebben wij onze financiële positie in 2016 verder verbeterd. Het batig saldo van €
1.814,27 wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.
De continuiteitsreserve is niet aangepast en blijft staan ter dekking van onvoorziene uitgaven voor
juridische kosten, bijstand en advies, onverwacht tegenvallende inkomsten en/of tegenvallende
uitgaven. De bestemmingsreserves zijn reeds voorziene uitgaven die we in de toekomst zullen
moeten doen. Zij worden waar mogelijk en waar nodig aangevuld tot een gewenst niveau bereikt is.

Wij beschikken over een solide financiële basis waarmee incidentele tegenvallers goed op te vangen
zijn en noodzakelijke uitgaven gedaan kunnen worden. Op deze manier kunnen wij ook de
laagdrempelige organisatie zijn met maatschappelijke relevantie voor mens en natuur in Flevoland.
Zie voor de jaarcijfers blz. 9 tlm 11,.

CU RSUS VOGELHERKENN ING

Doelstelling van de cursus vogelherkenning is om vogels te leren herkennen en dit steeds verder uit
te bouwen. Hierbij is niet alleen leren belangrijk maar zeker ook beleven. Veel deelnemers die de

cursus doen, gaan door in het volgende cursusjaar op een volgend niveau en blijven als donateur bij
de Vogelwacht betrokken. Ook hopen we elke cursus wat mensen te betrekken bij
inventarisatie/monitoringprojecten (tellingen) en andere Vogelwachtactiviteiten. Dit lukte ook dit
jaar weer.
De volgende mensen hebben een rol gespeeld in, met, bij, voor de cursus: lnge Hagens, Ed ter Laak,

Rickv/d Akker, Alice van Duijnen, André v/d Berg, Henk Koffijberg, Karel Mauer, Marius Bouscholte,
Peter Scholten, René Alma, Ria Heemskerk, Ton Kalkman, Wim Sluijs, Paul Rossel, Jolanda Veltman,
Kees Terlouw, René Verschuren, Ria v/d Tol, Barbara Scholten, Wim Kleefstra. Diverse cursisten
hebben zich elke cursusavond ingezet voor de organisatie: koffie/thee, stoelen en techniek.
ln 2016 deden 28 cursisten mee aan 'hun' Big Day, verdeeld over 7 teams. Uiteindelijk werd het team
van René Alma, Eelco Olde, lna van Meulebroek, Hennie Toonen en Peggy Tan de winnaar. Zij mogen
tot de volgende Big Day de wisselbeker houden.
Basiscursus (coördinator lnge Hagens)

De groep basiscursisten bestond in het cursusjaar 15-L6 uit 32 cursisten en 37 mensen in cursusjaar
16-17.
Het programma bestond uit de volgende onderwerpen, waarbij elke theorieavond gevolgd werd
door een praktijkochtend: Algemene inleiding, Verrekijkers/telescopen, Weide- en akkervogels,
Vogels in park en tuin, Watervogels, Determinatie, Roofuogels, Riet- en moerasvogels, Meeuwen en

sterns, Vogelzang, Zangvogels, BIG DAY en nog een keer Determinatie. De laatste praktijkochtend
naar het Vogelhospitaal is niet doorgegaan door afwezigheid van de coördinator. Bezochte locaties
waren de Oostvaardersplassen, Natte graslanden, Stadslandgoed de Kemphaan, Jan v/d
Boschheuvel, Kromslootpark, Lepelaarplassen, Oostvaardersveld/Praambulten, Dashorstdijk,

Harderbroek, en tijdens de Big Day was heel Flevoland te bezoeken.
Vervolgcursus (coördinator Ed ter Laak)

ln januari 2016 werd de cursus die in september 2015 van start is gegaan, voortgezet. Tot en met juni

2016 was er elke maand een cursusavond gevolgd door een korte excursie op de daaropvolgende
zaterdag. Op de theorie-avonden werden de volgende onderwerpen behandeld: watervogels
(eenden en ganzen), meeuwen en sterns, minder algemene zangvogels, steltlopers, riet- en

moerasvogels, knobbelzwanen.
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De excursies gingen naar de volgende gebieden: Houtribsluizen en Bovenwater, Roggebotzand en

omgeving, Eempolder, Natuurpark Lelystad.

ln januari deden enkele cursisten mee aan de grachtentelling en in mei 7 cursisten aan de cursisten

Big Day.

Gemiddeld bezochten l-2 cursisten de theorie-avond en 7 cursisten de excursie. Aan de laatste

excursie namen ook nog 3 afrondingscursisten deel.
Van de 24 cursisten die aan de cursus begonnen hebben er 2L in juni het certificaat van deelname

uitgereikt gekregen. Uit de evaluatieformulieren bleek dat de cursus gewaardeerd werd.
ln septembe r 2016 startte de volgende cursus (2076-2017), met in totaal 38 cursisten. Zelfs een 39't"

en 40't' cursist (deze laatste pas in 2017) meldden zich nog. Om de doorstroming naar de

Afrondingscursus te bevorderen, werden na de tweede excursie 5 cursisten die de Vervolgcursus al

eerder gevolgd hadden, verzocht over te stappen naar de Afrondingscursus, zodat de Vervolgcursus

verder ging met 34 (en in 2Ot7 met 35 cursisten).
Op de theorie-avonden werden de volgende onderwerpen behandeld: algemene inleiding,
vogelzang, vogeltrek, determinatie, roofuogels.
De excursies gingen naar de volgende gebieden: Jan van den Boschpad, Lepelaarplassen, lJmeerdijk,
Kamperhoek, Oostvaardersveld en omgeving.
Gemiddeld bezochten 26 cursisten de theorie-avond en 19 cursisten de excursie. Cursisten van de

Afrondingscursus konden dit cursusjaar ook deelnemen aan de excursies van de Vervolgcursus. Deze

mogelijkheid voorzag in een behoefte.
Afrondingscursus (coördinator Rick van den Akker)
ln juni 2016 hebben 12 cursisten de afrondingscursus 20751201,6 afgerond en hun certificaat van

deelname gekregen. Op de laatste avond was er voor deze cursisten een Mystery bird competitie om
het geleerde van het afgelopen jaar in de 'praktijk' toe te passen. Dat viel niet mee. ln september is

er een nieuwe groep (2016/2017) gestart met 13 cursisten.
ln beide jaren is er een keur van onderwerpen langsgekomen, variërend van Meeuwen en sterns:
moeilijke soorten,via Vogels in hun leefomgeving (over biotopen en dergelijke) tot Dwoolgasten. Ook
SOVON is een avond komen vertellen over hun werk en de cursisten te motiveren om mee te doen
aan tellingen.
De cursisten van 201,512016 waren actief bij verschillende activiteiten van de Vogelwacht, zoals de
maandelijkse wetlandtellingen in de Lepelaarplassen en ganzenslaapplaatstellingen. Ook in
201,6/2017 konden zíj meedoen aan de wetlandtellingen, maar daarnaast (en dat is nieuw) aan de

excursies van de vervolgcursus. Natuurlijk konden zij ook meedoen, en dat deden en doen zij, aan de
excursies van de Vogelwacht.
Een van de doelstellingen van de afrondingscursus is dat cursisten na afloop actief zijn in de
Vogelwacht. Het is daarom leuk om te melden dat in 2016 enkele cursisten van 201,5/2016 met een
cursist van 2OL4|2O15 de Grachtentelling hebben georganiseerd, nadat zij een toelichting hadden
gehad van de vorige organisator, André van den Berg. En het is nog leuker dat deze inmiddels ex-
cursisten, in 2Ot7 de telling zelf hebben geregeld. Een mooi voorbeeld dat afrondingscursisten actief
zijn binnen de Vogelwacht.
Tot slot willen wij (lnge, Ed en Rick) iedereen ontzettend bedanken die hebben bijgedragen aan de
cursussen. Zonder de inspanningen van de docenten, excursiebegeleiders en degenen die op de
cursusavonden helpen met klaarzetten en opruimen van de apparatuur en stoelen en tafels en koffie
en thee en wat niet meer, zou het niet mogelijk zijn om ieder jaar de cursus op drie niveaus te laten
slagen.

WERKGROEP BESCHERMING

Nadat in 201-5 gebleken was dat er ondanks de door ons verstuurde zienswijze weinig gewijzigd was
in het Natura2000-beheerplan van de Oostvaardersplassen, hebben we overwogen te adviseren om
naar de Raad van State te stappen, omdat vastgehouden is aan het in eén keer in plaats van
gefaseerd resetten van het moeras. Dit hebben we niet gedaan, omdat een beroep tegen de

4
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beheermaatregelen met grote zekerheid niet ontvankelijk zou worden verklaard. ln plaats daarvan is

ons standpunt naar voren gebracht in een brief aan Gedeputeerde Staten van Flevoland.
De uitkomst van de hoorzitting in 2015 over ons bezwaar tegen de door de provincie afgegeven
ontheffing voor onder andere het onbeperkt afschieten van overzomerende grauwe ganzen in de
periode l juli- 1 november was ronduit teleurstellend: op geen enkel punt zijn wij in het gelijk
gesteld door de hoorcommissie. Omdat het hier om aantalsreductie ging en niet om schade aan
gewassen, heeft de werkgroep voorgesteld in beroep te gaan bij de rechter, en deze stap heeft geleid
tot een zeer positief resultaat: de rechter heeft ons op een aantal punten gelijk gegeven en de door
de provincie afgegeven ontheffing is vernietigd.
Ook hebben we een positief resultaat behaald in het beroep tegen de ontheffing die toestemming
gaf voor de verjaging van de ernstig bedreigde grauwe kiekendief op luchthaven Lelystad. Tijdens de
zitting bleek al snel dat de luchthaven en de provincie genegen waren ons hierin tegemoet te komen.
Met een constructief overleg op de gang zijn we eruit gekomen. De grauwe kiekendief wordt niet
verjaagd van het luchthaventerrein. De rechter heeft in deze zaak dus geen uitspraak hoeven te
doen, met deze aanpassing in de ontheffing kon het beroep worden ingetrokken.
Een andere ontheffing waartegen een bezwaarprocedure is gestart, gaat om het afschieten van
knobbelzwanen. ln 2015 hebben we nog aangetoond dat de ontheffing die toen was afgegeven, zeer
slecht onderbouwd was. Dít keer was de onderbouwing niet veel beter. De afgelopen jaren hebben
de boeren nauwelijks schade geleden veroorzaakt door knobbelzwanen. Er is dus ook weinig
schadevergoeding uitgekeerd, en daarmee helemaal geen grond om knobbelzwanen af te schieten.
Ook hier hebben we een positief resultaat bereikt: de ontheffing is door de provincie ingetrokken. Dit
betekent dat er geen knobbelzwanen in Flevoland afgeschoten mogen worden. Als fraai 'bijproduct'
van deze bezwaarprocedure hebben GS besloten de regel in hun beleidsnota aan te passen waarin
was opgenomen dat een ontheffing zonder meer afgegeven kan worden indien er in de voorgaande
vijf jaren tenminste drie keer een ontheffing is verleend. De hoorcommissie achtte deze regelook al

strijdig met de wet. De betrokken werkgroepleden zijn door de provincie uitgenodigd om van deze

beslissing in een persoonlijk gesprek op de hoogte te worden gesteld; wij hebben dat ervaren als een

compliment voor ons werk.
De hoorzitting over ons bezwaar tegen de vergunning voor een kitesurflocatie bij Marina Muiderzand
heeft plaatsgevonden. Momenteel mag er nergens langs de Flevolandse kust gekitesurft worden,
maar hier houdt de kitesurfer zich niet aan. Er wordt momenteel illegaal gekitesurft op belangrijke
rust- en foerageerplekken voor vogels. Wij staan niet negatief tegenover een kitesurfstrand bij
Marina Muiderzand, als dit maar een einde betekent van het illegale kitesurfen elders. Wel zagen we
graag een aanscherping van de voorwaarden die aan de kitesurflocatie gesteld worden. De

hoorzitting heeft ons helaas maar deels wat opgeleverd; de vergunning blijft grotendeels ongewijzigd
in stand. Wij hebben besloten om niet een gang naar de rechter te adviseren, omdat de kans op

winnen erg klein leek. Bovendien hebben we in de hoorzitting gepleit voor het belang van een goede

handhaving op de regels, niet alleen op deze kitesurflocatie, maar ook op locaties waar veel illegaal
gekitesurft wordt. Hier is door de provincie gehoor aan gegeven. We maken ons echter grote zorgen

over de plannen van de provincie om ook op andere locaties kitesurfen mogelijk te maken. De

effecten op de natuur van de beoogde kitesurflocaties worden nu los van elkaar beoordeeld. Wij
pleiten voor integraal overleg, zodat de voor vogels cruciale gebieden vrij blijven van verstoring door
kitesurfen.
ln dat licht is er ook bezwaar aangetekend tegen de vergunning voor een kitesurflocatie bij de

Houtribdijk. Ons bezwaar richt zich op de negatieve gevolgen die het kitesurfen heeft op de

broedkolonie visdieven die daar vlakbij ligt. Het bezwaar is helaas ongegrond verklaard.
Tenslotte zijn er in 2016 nog zienswijzen ingediend op de (ontwerp)bestemmingsplannen van de

gemeente Almere voor o.a. de Lepelaarplassen en de Pampushaven. Deze hebben geleid tot
aanpassingen op een belangrijk deel van onze punten.
Na al deze (gedeeltelijke) successen ontstond in het najaar een ernstig meningsverschil tussen (de

meerderheid van) de werkgroep en (de meerderheid van) het bestuur over de prioritering van het
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beschermingswerk ten opzichte van andere doelstellingen van de stichting. Als pijnlijk gevolg hiervan

hebben een viertal leden de werkgroep verlaten.
DE BOSBENDE

ln seizoen 2015-2076 heeft de Bosbende een goed en fijn jaar gehad. ln 2075-2016 zijn er veertien

bijeenkomsten geweest met, uiteraard, het fantastische waddenweekend met de Flevokijkers op

Ameland. Ook dit jaar hebben we van het seizoen 2OL5-201-6 besproken of we goed bezig zijn. Dit

was weer het geval. De ene bijeenkomst past meer bij de een en de andere bijeenkomst meer bij de

ander, maar iedereen was goed tevreden over het programma en de uitvoering. De leden geven aan

dat het gezellig, leerzaam en zinvol is. De opkomst bij de bijeenkomsten is goed te noemen,
gemiddeld zijn er algauw L2 leden.

We zijn september 2015 gestart met 15 leden, waarvan 2 nieuwe leden die van de Flevokijkers

kwamen en 1 nieuw lid via via. Tijdens en aan het einde van het seizoen 2015-2016 zijn er 2 leden
gestopt. Beide leden gaven aan dat de reden van stoppen een combinatie was van verminderde
interesse en andere activiteiten.
De Bosbende kent nog steeds een gelijkmatige opbouw in leeftijd, wat de cohesie in de groep ten
goede komt. De begeleiding van de Bosbende is ongewijzigd gebleven en wordt verzorgd door Jeroen

Veenker en Ruud Blommaart.
ln 2015-2016 is de samenwerking met Staatsbosbeheer hetzelfde geweest als in het seizoen

daarvoor. Met de schapenscheerdersdag hebben we, erg succesvol, geassisteerd bij het nestkasten

maken. Ook op de natuurwerkdag is gewerkt aan een activiteit van Staatsbosbeheer.

De Bosbende is onderdeelvan de Vogel- en Natuurwacht. We proberen dan ook activiteiten samen

met (leden van) werkgroepen te doen. Zwanenringen, zeer populair bij onze groep, kon weer
doorgaan omdat er veel grote nesten waren. Een wandeling om vogels te kijken en te luisteren
hebben we weer gemaakt met René Alma.
Financieel draait de Bosbende op de vaste bijdrage voor Ueugd)donateurs. Hieraan is een bedrag

toegevoegd voor deelname aan alle activiteiten en voor deelname aan het weekend. Om alles

financieel rond te krijgen is de bijdrage van deelname aan activiteiten en het weekend verhoogd naar

€120,-.

DE GRAUWE GANS; jaargang 32, nummers 1, 2 en 3.

Ook in 2016 heeft de redactie weer de vertrouwde drie nummers van de Grauwe Gans in 'full color'
uit kunnen brengen. Het bleef ook dit jaar best spannend om de uitgaven met lezenswaardige

artikelen gevuld te krijgen en daarin voldoende afwisseling in zowel onderwerpen als schrijvers te
krijgen. De redactie hoopt met ons blad zowel 'jong als oud'een plezierte doen. Per slot heeft de

Vogel- en Natuurwacht ook twee jeugdgroepen waarvoor de redactie in dit verslagjaar ruimte in de

Grauwe Gans heeft kunnen geven.

De redactie mocht zich het afgelopen jaar verheugen op de inbreng / kopij van weer een groot aantal

schrijvers, die met elkaar een veelheid aan interessante artikelen heeft opgeleverd. Maar wat zou de

Grauwe Gans zijn zonder foto's? Een selecte groep fotografen heeft weer gezorgd voor fraaie

opnamen voor de Grauwe Gans.

De redactie isvoor iedere uitgave de nodige keren bij elkaargekomen om te zoeken naar potentieel
interessante schrijvers en artikelen en meteen ook al kennis te nemen van de binnengekomen kopij.
We hopen dan ook iedere keer dat een beoogde schrijver voor ons blad tijd en inspiratie weet te
vinden. De daarbij te stellen deadline maakt dat soms best lastig. De redacteur fotografie heeft
echter ook voldoende tijd nodig voor de opmaak en het passend maken van de foto's. De

aangeleverde kopij is door de redactieleden op stijl- en taalfouten nagelezen en waar nodig
gecorrigeerd; uiteraard met behoud van de stijlvan de betreffende schrijver.
De redactie bestond in 2016 (ongewijzigd) uit Greet Boomhouwer (coördinator redactie), Margreet
Roos (opmaak), Ton Kalkman (redacteur), Nicolette van der Ben (redacteur), Wim Sluijs
(vertegenwoordiger van het bestuur) en Karel Mauer (redacteur fotografie). De oplage van de

Grauwe Gans betrof het afgelopen jaar zo'n 360 exemplaren. De bezorging binnen Almere en
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Lelystad kon weer geheel door de nodige vrijwilligers worden gedaan. Een behoorlijke besparing op
de portokosten kon zo worden bereikt. De overige adressen zijn per post verzorgd.
De redactie heeft, met dank aan alle schrijvers en fotografen, het verslagjaar 2016 met vertrouwen
voor 2O\7 afgesloten en gaat ervoor om ook in dat jaar voor onze donateurs weer drie prachtige
uitgaven van de Grauwe Gans samen te stellen.

WAN DELEXCURSI ES I N SAM ENWERKI NG M ET STAATSBOSBEH EER

Sinds maart 20L6 organiseert de Vogelwacht in samenwerking met Staatsbosbeheer (SBB) een
maandelijkse wandeling door het Oostvaardersbos in Almere. Doel van deze samenwerking is de
natuur en meer bijzonder de vogelrijkdom van de Oostvaardersplassen bij een breder publiek onder
de aandacht te brengen en daarmee in de verdere ontwikkeling van het gebied een breder draagvlak
te creëren. ln de samenwerking levert SBB het materieel (kijkers en vogelgidsjes) en de Vogelwacht
het personeel (2 excursieleiders per wandeling). Via SBB kunnen zich maximaal 15 deelnemers
aanmelden. Bij wijze van proef hebben er in 2016 vijf wandelingen plaatsgehad, waaraan 57
wandelaars en 6 excursieleiders hebben deelgenomen.
Vanwege het succes is besloten de gezamenlijke wandelexcursies in2017 een vervolg te geven.
Daarbij is het aantal wandelingen verhoogd naar 9 (van maart t/m november) en het maximum
aantal deelnemers naar 20.

TUINVOGELTETL!NGEN

De bekende winter-tuinvogeltelling onder de 'vleugels' van de Vogel- en Natuurwacht is met ingang
van de maand december van dit verslagjaar de 26e winter ingegaan. Het gaat in dit project om het
op naam brengen en het tellen van de vogels 'in de tuin'. Bij de oproep om deel te nemen aan de

telling worden een handleíding, een turflijst en een verzamellijst op de website geplaatst. De

ingevulde verzamellijsten moeten na afloop van de telperiode naar de coördinator worden gestuurd.
Het project is zo'n 25 jaar geleden opgezet om ook de niet actief 'vogelende' donateurs van onze
stichting een aantrekkelijke activiteit te bieden en daarvan wordt enthousiast door hen gebruik
gemaakt. Overigens vinden ook wel actief 'vogelende' donateurs het interessant genoeg om de
koude wintermaanden in hun tuinen vogels te voeren, te spotten en daarvan de aantallen (maximale
groepsgrootte in één waarneming) te registreren. Deelname aan dit project is ook interessant voor
de deelnemers aan de basiscursus van de vogelwacht. De coördinator draagt zorg voor de
verzameling van alle op papier en / of digitaal aangeleverde verzamellijsten, het per vogelsoort
ordenen van alle gegevens en de verslaglegging ervan in de Grauwe Gans en op de website.
De telling vindt plaats gedurende de drie wintermaanden: december 201-5, januari en februari 2016.
De resultaten van de winter 201.5-2016 zijn gepubliceerd in de Grauwe Gans van juli van dit
verslagjaar(jrg.32,nr.2)enopdewebsíte. lnAlmerewerddezekeerin 20tuinengeteld,in
Lelystad in 5 en in Swifterbant in 1 tuin. De resultaten uit Almere en Lelystad zijn door het verschil in
het aantal deelnemers niet echt goed vergelijkbaar, maar de verschillen in soorten waren soms toch
erg verrassend. Waarschijnlijk worden die veroorzaakt door het verschil in leeftijd tussen beide
steden. De ontwikkelingen in de afgelopen vijfentwintig wintertellingen zijn voor de zesentwintig op
de verzamellijst vermelde basissoorten voor Almere per soort in een grafiek verwerkt en op de

website geplaatst. De grafieken zijn na de winter bijgewerkt.
Door meerdere deelnemers zijn op hun verzamellijsten extra soorten bijgeschreven, waarbij die soms

ook in tekst nog nader zijn toegelicht. Van deze opvallende 'ervaringen' kon in de publicatie in de

Grauwe Gans dankbaar gebruik worden gemaakt. ln het novembernummer van 2016 is weer een

oproep gedaan om met dit project mee te doen.

NATUURFOTOGRAFIE

Het jaar 2076 zijn we begonnen met de officiële opening van de expositie in de Toonladder met de

foto's en gedichten van het samenwerkingsproject met de ALdichters. Deze foto's hebben daarna
ook nog enkele weken in de Trappenberg in Almere gehangen.



Jaarverslag 2016 Vogel- en Natuurwacht Flevoland

Door een toegekende subsidie van de gemeente Almere is het mogelijk geweest om van L0

foto/gedichten combinaties kaarten in productie te nemen bedoeld voor verkoop en pr-materiaal

ledere 3'woensdag van de maand komen een aantal fotografen bij elkaar in de Oostvaarders.

Centraal staat het plezier in de natuurbeleving en de fotografie. De maandelijkse bijeenkomsten

worden afwisselend gevuld door de creatieve of de technische kant van de fotografie te belichten.

Met als doel van elkaar te leren. Naast dit stukje "theorie" proberen we ook regelmatig met elkaar

het veld in te gaan. Dit door in de zomermaanden praktijkavonden te houden. Dit jaar stond dit in
het thema van de herinrichting van het Meridiaanpark. Onder begeleiding van Ed v.d. Laak en Wim

Sluis zijn we door het park gelopen om ons te oriënteren. Het verzoek aan de werkgroep

natuurfotografie is om foto's aan te leveren van de flora en fauna van het park voor het infopaneel

dat neergezet wordt na de,herinrichting.
Een vast onderdeel van de bijeenkomsten is het kiezen van de foto van de maand. Maandelijks
kiezen de deelnemers een ingezonden foto van het maandthema uit die vervolgens een maand op de

openingspagina van de website van de Vogelwacht te zien is.

Een ander vast onderdeel is het jaarthema. Met dit thema zijn de fotografen een heel jaar bezig om

aan het eind van het jaar de mooiste foto's uit te kiezen waar vervolgens het daarop volgende jaar

mee geëxposeerd wordt.
Het thema van 2016 was: "De vogelwacht in beeld". Verschillende activiteiten van de Vogelwacht zijn

door een aantal leden gefotografeerd. Daarnaast is er beeldmateriaal geleverd van een aantal
gebieden die in de website beschreven worden. Doel is om de website van meer beeldmateriaalte
voorzien. Het is niet gelukt om van alle activiteiten en gebieden foto's aan te leveren, daarom is

besloten om in 2017 hiermee door te gaan.

Íner
Almere, l#t2077

lnge Hagens

voorzitter
Huub Rol

penningmeester
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Silclrdnr l,ibtC- en Natrurueclrt Flswlend

Eatan crgdlt
JmsdríJYlng l{e*elIk

t015

legroot
I016

rtErke![k
t016

Xntvangen donatles §00 3.79L5Í 5.160,0t 6.?s5,0Í
f,rïtylngEn donrtles crlndeden 6.50 299,0Í 533,0t 2990Í
f, ntvEnEen donatles Ertra 528,1: 307,0t 1,553,5t
lntvengrn nl et grdd ercsrdr rcl skosten 0,0Í 2.100,0Í 0,0Í

nkomsten Flerokll kers 105,00 2,305,0r ?,565.0Í 2.495.0t
nkomsten Bosbende 105, fiI 2.065,0t 1.4ït,0t 1.240,0t
nk, wedden beceleldnc 75,00 378,0t jl50r0Í 225,0t

nkomsten O.rnus i10,00 1,5?5,1! ?,6000Í 3,593,3Í

)NTV Nrtuurfotogrde 0,0t 100,0Í 0,0Í
)NTV ProJect subslde 2,7r0,0t 0r0Í 0,0Í

INTV \rtsrpedngen 0,0[ 0,0t 0r0t

)NÍV Rente 309,5r 28,0t 1Tl,6l
)NTV OYerlgelnkomsten 129,0Í 0,0Í 0,0Í

ialdo debet r.+0963' 15.560,0t 15.948,4:
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