
De broedvogels van het Meridiaanpark te Almere in 2015 Pagina 1 van 5 
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19 juli 2015 
Ed ter Laak 
Lilastraat 1 
1339 AG ALMERE 
e-mail: edterlaak@kpnmail.nl 
 
In 2015 heb ik voor het elfde achtereenvolgende jaar de broedvogels van het Meridiaanpark 
in de Regenboogbuurt van Almere Buiten geïnventariseerd volgens de “Handleiding SOVON 
Broedvogelonderzoek” (eerste druk, SOVON, 2011). Er zijn tien ochtendbezoeken afgelegd in 
de periode 26 maart – 16 juli, startend één uur voor zonsopgang en twee nachtbezoeken die 
’s avonds werden afgelegd, 1½ uur na zonsondergang. 
 
Het weer van winter 2014-2015 en voorjaar 2015 
De winter van 2014-2015 was vrij zacht, nat en zonnig. Op 23 januari kwam op veel plaatsen 
de temperatuur de gehele dag niet boven het vriespunt en werd in De Bilt de eerste en enige 
ijsdag van deze winter genoteerd. Het aantal vorstdagen, dagen waarop de 
minimumtemperatuur onder het vriespunt komt, lag met 37 wel in de buurt van het 
langjarig gemiddelde van 38 dagen. Maar echt koud werd het niet. Matige vorst van meer 
dan vijf graden onder nul kwam wel voor, maar de meeste dagen kwam de temperatuur 
maar net onder het vriespunt. Tot strenge vorst kwam het helemaal niet. 
 
Het voorjaar 2015 was zonnig en droog maar vrij koud. In maart was het 
temperatuursverloop normaal, april was net te koud maar wel heel zonnig en mei was 
duidelijk te koud. De lente telde slechts 5 warme dagen (maxima van 20 graden of meer) 
tegen 14 normaal. Dit is het laagste aantal warme dagen in de lente sinds 1991. 
In juni was de gemiddelde temperatuur normaal, maar het temperatuurverloop grillig. Het 
was relatief droog en zonnig. Na een tropische dag op 5 juni was het een week later weer 
één dag heet. Op 30 juni startte een korte hittegolf. 
 
Plantengroei in 2015 
Door de vrij koude lente kwam de plantengroei later op gang dan het gemiddelde van de 
afgelopen 10 jaar en circa drie weken later dan het heel warme voorjaar van 2014. Dit bleek 
vooral uit de ontwikkeling van het bloemrijke grasland, het rietland en het in blad komen 
van de bomen. 
Na een paar jaar met minder goede rietgroei in het rietland, was er dit jaar een heel dichte 
rietgroei. Voor zover dit riet niet gemaaid wordt, geeft dit volgend jaar hopelijk voor de 
rietbewoners een goede plek om te broeden. 
 

Beleid februari 2015 – juli 2015 
In mei konden belangstellenden een enquête invullen op de website van de Gemeente, 
waarin wensen geuit konden worden voor de invulling van het park. Door de economische 
crisis van de afgelopen jaren is namelijk niet alles uit het ontwikkelingsplan realiseerbaar 
gebleken. Als gemis werden een picknickplek en horeca genoemd. In augustus 2015 komt er 
een werksessie met bewoners om het park verder in te richten. 
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Ten zuiden van de Lage Vaart zijn er plannen voor aanleg van Sportpark Buitenhout in het 
huidige bosgebied Buitenhout. Dat gebied grenst net niet aan het Meridiaanpark; het ligt in 
de voormalige Ecologische Hoofdstructuur. Hiervan gaat 11 ha af; elders wordt 14 ha 
gecompenseerd. De Gemeente spreekt in dit verband van de realisatie van de ecologische 
verbindingszone 'Buitenhout'. In januari 2015 heeft de Raad van State vrijwel alle ingediende 
bezwaren afgewezen; alleen de tennisvelden worden geschrapt. Er komen hockey- en 
voetbalvelden met deels kunstgras. Zonder tegenslag kan er in het voorjaar van 2017 
worden gesport. Het is niet te verwachten dat deze ontwikkelingen schadelijk zijn voor de 
vogelstand in het Meridiaanpark. 
 
Beheer 
In de zuidelijke helft van het park is de Reuzenberenklauw grootschalig bestreden. Het deel 
van het bloemrijke grasland dat grenst aan het rietland is voor het grootste deel vanaf begin 
april diverse keren omgespit met de bedoeling de wortelstokken en de zaden te laten 
verrotten. Hopelijk heeft deze maatregel succes. Het Meridiaanpark is daarmee een 
proeftuin voor de andere delen van Almere waar deze plant groeit. Een klein deel direct ten 
zuiden van de centrale vijver grenzend aan de bosrand is intact gelaten evenals het meest 
zuidelijke deel, tussen het Gerard Monninkpad en de Lage Vaart. In dit laatste deel zijn wel 
enkele kleine veldjes omgespit zoals boven aangegeven. Wanneer de Reuzenberenklauw 
verdwenen is, zal er een bloemenmengsel dun worden uitgezaaid. 
 
Het bloemrijke grasland van de noordelijke helft van het park is intact gelaten, omdat de 
Reuzenberenklauw hier niet voorkomt. Slechts één keer, in 2013, is deze plant hier in de 
bosrand gevonden en onschadelijk gemaakt. Afgelopen lente was er echter wéér plant, nu in 
het bloemrijke grasland. Deze is door de aannemer van het groenonderhoud onschadelijk 
gemaakt. 
 
In najaar 2014 is weer het hele areaal bloemrijk grasland gemaaid en het maaisel afgevoerd. 
Door de beheerder en aannemer van het groenonderhoud is deze winter weer een aantal 
plekjes niet gemaaid om een betere start te krijgen van het insectenleven in het voorjaar. 
Eén plek stond in een deel dat in het voorjaar is omgespit ter bestrijding van de 
Reuzenberenklauw. Van de resterende zeven plekken zijn er vijf bezet door de 
Bosrietzanger, dus alleen al voor deze soort werpt deze handelwijze zijn vruchten af.  
In de winter is ruim de helft van het rietland gemaaid, ongeveer het deel dat de afgelopen 
twee jaar niet gemaaid is.  
Van de rietoevers is ook weer ongeveer de helft gemaaid, min of meer de delen die vorig 
jaar niet zijn gemaaid. 
Begin juni is in het noordelijk deel van het park een strook van 60 meter hoog riet gemaaid. 
Aangezien dit voor de broedvogels onwenselijk is, werd contact opgenomen met het 
Waterschap Zuiderzeeland, de verantwoordelijke voor het maaibeheer van de rietoevers 
met uitzondering van die van de Lage Vaart waarvoor de provincie verantwoordelijk is. Het 
Waterschap lichtte toe, dat volgens de Gedragscode Flora en Fauna van het Waterschap een 
check op de Flora- en Faunawet is gedaan: er is gelet op nesten van water- en rietvogels en 
deze zijn niet gevonden. Het is echter onmogelijk om territoria van de kleine rietvogels in 
één controleronde overdag te bepalen, want de vogels zingen niet altijd. De Bosrietzanger 
zingt hoofdzakelijk enkele uren vóór zonsopkomst tot enkele uren erna; bovendien stopt 
deze soort vaak met zingen als de paarvorming heeft plaatsgevonden. Het maaien gebeurt 
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o.a. in het kader van de zomerschouw (er is ook een winterschouw). Bij deze zomerschouw 
gaan er in het algemeen zeker nesten verloren. Ik zou graag de noodzaak van de 
zomerschouw ter discussie stellen. Waarom kan er niet volstaan worden met alleen een 
winterschouw? Dat is qua kosten ook een belangrijk gegeven. Verder is het maaibeheer ‘in 
beweging’; de uitvoering wordt voortdurend gewijzigd.  
 
Het pad tussen het rietland en de Fluittocht is sinds juli 2014 breder gemaaid. Het bredere 
pad trok meteen meer wandelaars aan.  
 
De rest van het park kende het normale onderhoud. Het convenant met de Gemeente 
Almere is verder goed nageleefd. 
 
Resultaten 
Zie Tabel 1 voor de ontwikkeling van het aantal territoria vanaf 2005. 
 
Discussie 
Van de drie nieuwkomers van vorig jaar bleek alleen de Appelvink weer een territorium 
gehad te hebben in 2015. 
De sperwer is wel waargenomen, maar had geen territorium in het park. De soort broedt in 
de wijdere omgeving van het park.  
De Groene specht liet zich niet meer zien. 
Maar ook dit jaar waren er nieuwkomers, weer drie soorten. De Boomkruiper is tot 2015 
enkele keren waargenomen, maar altijd buiten de broedtijd. Nu heeft deze soort gebroed, 
waarschijnlijk in de ouder wordende populieren. 
De tweede nieuwkomer is de Ransuil. Op een ochtendronde werden twee ex. dicht bij elkaar 
zittend waargenomen. Die avond maakte ik ook een nachtronde (één van de twee verplichte 
in een broedseizoen; de andere vindt plaats in juni). Het mannetje maakte zijn zachte 
baltsgeluid! De uilen zijn in deze tijd door diverse buurtbewoners waargenomen. Helaas heb 
ik ze op mijn verdere bezoekrondes niet meer waargenomen en hebben ze ook niet in het 
park gebroed. Het geluid van de jongen is namelijk opvallend en verdragend. 
De Witte kwikstaart, de derde nieuwkomer, is op twee plekken enkele malen rondvliegend 
en roepend waargenomen. Ook deze soort heeft waarschijnlijk niet in het park gebroed. 
 
Net als vorig jaar hebben Winterkoning en Roodborst als standvogel geprofiteerd van de 
zachte winter. 
Er waren berichten dat de Bosrietzanger algemener was dan andere jaren en de Grasmus 
daarentegen juist minder algemeen. Dit zou te maken kunnen hebben met de 
klimatologische omstandigheden in het overwinteringsgebied in Afrika, die van invloed zijn 
op de overlevingskansen. De Bosrietzanger deed het met 10 paar erg goed, ondanks dat de 
helft van het bloemrijke grasland niet beschikbaar was. De soort broedde in vijf van de zeven 
overgebleven, dus niet gemaaide, stukjes grasland van 2014 en verder in het rietland waarin 
meer paren broedden dan in andere jaren. De Grasmus was dit jaar voor het eerst geheel 
afwezig, ongetwijfeld doordat de helft van het bloemrijke grasland niet beschikbaar was 
vanwege de bestrijding van de Reuzenberenklauw. Maar ook in de noordelijke helft van het 
park waar vaak een territorium was en in het meest zuidelijke deel dat intact gelaten is, 
vertoonde de Grasmus zich niet. Mogelijk was het broedareaal nu te versnipperd. De ene 
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Sprinkhaanzanger die er meestal jaarlijks is maar dit jaar niet, broedde altijd in het deel dat 
nu omgespit was. 
 
Opvallend was dat Blauwborst (1 territorium) en Rietgors (afwezig) een slecht jaar hadden. 
De Rietgors werd slechts eenmaal waargenomen. Mogelijk ijlt hier nog de grote verstoring 
van vorig jaar na, toen een tractor circa 1,5 maand in de broedtijd door het rietland reed ten 
behoeve van de baggerwerkzaamheden. De vogels hadden toen al wel territoria, maar zijn 
mogelijk niet succesvol geweest in de voortplanting. Een andere oorzaak zou kunnen zijn dat 
het voetpad tussen het rietland en de Fluittocht breder gemaaid wordt en daardoor vaker 
bezocht wordt door mensen, al dan niet met hun hond. 
 
Een andere opvallende bevinding was dat de Kleine karekiet vooral in het oude riet zat en 
niet in het nieuwe riet dat dit jaar goed groeide. Mogelijk is de rietgroei vanwege het koude 
voorjaar te laat op gang gekomen. Het aantal territoria was met 15 aan de lage kant. 
 
De Fitis als soort van een jong park lijkt voorgoed verdwenen. De Tuinfluiter weet zich met 
twee territoria nog steeds te handhaven.  
 
Fuut (4 territoria) en Meerkoet (5) waren in normale aantallen aanwezig. Deze soorten 
handhaven zich, ondanks dat hun nesten soms verstoord worden (bootjes, vissers en de 
kanoschool). Zo was er in de middenvijver een futennest, dat bij een volgend bezoek 
verdwenen bleek, en bij het daaropvolgende bezoek aan de andere kant van de vijver lag. 
Zowel Fuut als Meerkoet zijn met jongen gezien. 
De Grote bonte specht had dit jaar voor het eerst twee territoria in het park. Ook de 
Zanglijster had twee territoria. 
De kraaiachtigen waren goed vertegenwoordigd. De Gaai heeft al jaren twee territoria, maar 
de Ekster had een record met maar liefst 8 territoria (bezette nesten), twee meer dan het 
record in 2006 (toen 6 territoria). Ook de Zwarte kraai was met 5 bezette nesten maximaal 
aanwezig. Tot dit jaar was er het patroon dat als de Ekster veel territoria had, de Zwarte 
kraai er juist minder had en vice versa. 
 
Mogelijk is de bestrijding van de Reuzenberenklauw een succes en hoeft deze volgend jaar 
niet meer bestreden te worden. Dan zal dat deel van het bloemrijke grasland weer bloemrijk 
kunnen zijn en minder riet hebben dan de vele laatste jaren het geval was. Dat zal tot 
terugkeer van Grasmus en Sprinkhaanzanger kunnen leiden. Ook het riet in het rietland 
heeft zich dit jaar goed ontwikkeld. De stukken die komende winter niet gemaaid worden 
kunnen dan een aantrekkelijk biotoop zijn voor Blauwborst en Rietgors. We zullen zien! 
 
Tabel 1. Aantal territoria in 2005 – 2015 (de resultaten 2008-2010 zijn weggelaten)  
 
Soort 2005 2006 2007  2011 2012 2013 2014 2015 
 
Fuut 2 3 3  4 3 3 3 4 
Grauwe gans - - -  - 2 - - 1 
Krakeend - - 1  - - - - - 
Wilde eend 8 8 12  9 10 11 11 11 
Soepeend (tamme eend) - 2 1  1 1 2 1 1 
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Kuifeend - - -  1 3 1 1 2 
Sperwer - - -  - - - 1 - 
Waterhoen - 1 1  - 2 - - - 
Meerkoet 3 7 5  5 5 5 6 5 
Houtduif 7 14 9  11 13 6 10 11 
Turkse tortel - 1 2  1 1 2 - - 
Zomertortel 1 1 -  - - - - - 
Koekoek 1 1 -  1 1 1 1 1 
Ransuil - - -  - - - - 1 
Groene specht - - -  - - - 1 - 
Grote bonte specht - 1 2  - 1 - - 2 
Witte kwikstaart - - -  - - - - 2 
Winterkoning 2 - 6  2 4 5 8 8 
Heggenmus 3 3 2  - 1 2 3 1 
Roodborst 2 3 4  2 2 4 4 4 
Nachtegaal - - -  - - - - - 
Blauwborst 3 1 1  2 3 2 2 1 
Merel 10 7 9  8 9 6 7 8 
Zanglijster 2 1 2  1 - - 1 2 
Sprinkhaanzanger 3 - -  1 1 - 1 - 
Rietzanger - - -  - - 1 - - 
Bosrietzanger 5 9 7  10 6 8 9 10 
Kleine karekiet 26 28 26  19 21 14 20 15 
Spotvogel 3 2 2  - 1 - - - 
Grasmus 9 4 1  4 4 4 4 - 
Tuinfluiter 9 7 6  1 3 3 1 2 
Zwartkop 9 7 7  7 8 7 9 7 
Tjiftjaf 6 3 4  7 9 6 8 8 
Fitis 14 7 7  4 3 2 - - 
Staartmees - 1 -  1 1 - 1 1 
Pimpelmees 2 4 2  4 5 4 6 5 
Koolmees 6 6 8  4 6 9 6 5 
Boomkruiper - - -  - - - - 1 
Gaai - 2 1  1 2 2 2 2 
Ekster 4 6 5  4 5 4 5 8 
Zwarte kraai 3 2 3  3 3 3 3 5 
Huismus - - -  3 1 1 2 - 
Vink 5 5 4  3 2 6 3 5 
Groenling 3 2 3  6 3 3 3 3 
Putter 5 - -  1 1 3 1 - 
Kneu - - -  1 1 1 - - 
Appelvink - - -  - - - 1 1 
Rietgors 2 2 2  2 3 3 3 - 
 
Aantal vogelsoorten 29 32 31  33 37 32 34 32 
Aantal territoria 158 151 148  134 150 134 148 143 


