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Beste Donateurs,
Wij hebben nog niet van iedereen de donateurbijdra
ge voor 2013 ontvangen. Mogelijk bent u gewend
om een acceptgiro bij de Grauwe Gans te ontvangen
voor de jaarlijkse donateurbijdrage, maar dat is sinds
2012 NIET meer het geval. Aangezien de meeste
mensen via internet bankieren en wij de kosten zo
laag mogelijk willen houden, vragen wij u de dona
teurbijdrage zelf over te maken op rekeningnummer:
4918483 van St. Vogel/Natuurwacht Zuid-Flevoland.
De minimumbijdrage voor 2013 is ongewijzigd:
Donateurs € 15,00
Huisgenoten € 6,50
Meer overmaken mag natuurlijk!
Wilt u uw bijdrage zo spoedig mogelijk overmaken
zodat u de volgende Grauwe Gans automatisch
ontvangt en u het werk van de Stichting blijft steunen.
Wist u trouwens dat u uw donatie kunt aftrekken bij
uw belastingaangifte, want wij zijn een erkende
ANBI instelling.
Alvast bedankt en heeft u inmiddels betaald, namens
de Stichting dank u wel voor uw steun.
Sylvia de Leeuw, Penningmeester

Coverfoto: grauwe kiekendief van Karel Mauer
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Er is weer veel te melden vanuit het bestuur. Zo heb
ben we begin december bericht gekregen van NMFF
dat onze 4 ingediende projecten goedgekeurd zijn
en we dus uit het Fonds Verbraaken 2500 euro ont
vangen. Dit geld gaan we besteden aan een nieuwe
website, een nieuwe flyer, ringen voor de knobbelzwa
nenwerkgroep en ook voor een project van de jeugd
om insectenhotels en vetbollen/voedersilo’s te
maken (in samenwerking met de ringgroep).
In januari vond de lezing van Ruben Smit plaats met
beelden uit de film De Nieuwe Wildernis (over de
Oostvaardersplassen). Bij deze lezing, voorafgegaan
door een korte lezing over verrekijkers door William
Harpe (CameraNu.nl), was een record aantal bezoe
kers aanwezig: zo’n 130 mensen, waarvan een dikke
100 donateurs. Tijdens deze avond kon ik namens de
Vogelwacht een donatie van zo’n 200 euro aan
Ruben overhandigen voor de film. Wie deze lezing
gemist heeft, heeft wat gemist.
Eindelijk is het dan zover. Er kan weer kleding besteld
worden met het nieuwe logo van de Vogelwacht
erop. Hiervoor kun je terecht in de webwinkel (www.
logomotion.nl/vogelwacht), waar je je bestelling kunt
doen. Na betaling zal het bestelde worden gemaakt
en kun je het ophalen in De Oostvaarders. Er zijn ook
nieuwe dingen beschikbaar, naast shirts voor de
jeugdgroepen! Ga kijken en bestel…

Jaarthema: vier elementen
Dit jaar werken de deelnemers van de werkgroep
wederom met elkaar aan een jaarthema. Het thema
dit jaar is ‘de 4 elementen’. In januari werd de eerste
avond rond dit thema gebruikt om uit te wisselen wat
dat nou betekent en hoe we ermee aan de slag willen.
Zo is er gesproken over het combineren van elemen
ten of juist niet, over associëren met de elementen of
juist letterlijk nemen. Wat zijn de vier elementen? Als
aardse elementen gelden in de Westerse wereld:
water, aarde, lucht en vuur.

Gescheurde bodem, Ameland, 16 mei 2006, Inge Hagens

Mocht je zelf ook fotograferen maar nog niet bij de
werkgroep zijn geweest, doe dan mee. Opdracht bij
het jaarthema van januari is: maak foto’s van alle
elementen door te associëren. Dus vuur -> vuurgoud
haan, water -> ijs, enz. De opdracht vanaf mei (maar

Tenslotte nog een mooie opsteker voor de Vogel
wacht en voor de voorzitter: zij heeft de Groene Pluim
gewonnen. Dankzij deze prijs is de Vogelwacht nu ook
te volgen via twitter: @VogelwachtFlevo. Dus meld je
als volger voor het laatste nieuws en meer. Meer over
de Groene Pluim op pagina 15.
Inge Hagens
Voorzitter Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland

P.S. Indien je maandelijks herinnert wilt worden aan
de activiteiten van de Vogelwacht en actuele info wilt
ontvangen, meld je dan aan voor de nieuwsbrief via
het secretariaat.

Maart 2013

Kruiend ijs, Oostvaardersdijk, 15 februari 2012, Inge Hagens
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mag nu ook al) is om de elementen zo puur mogelijk
in beeld te brengen. Of alles in Flevoland gemaakt
moet (kunnen) zijn, wordt nog besproken. Die voor
keur is er wel.
Belichting
Lichtmeting is het meten van licht en het trachten een
juiste balans te vinden tussen zwart en wit. In de digi
tale wereld tussen 0 (zwart) en 255(wit). Kleurmeting
wordt bepaald door de witbalans. Normaal gespro
ken regelt de belichtingsmeter van de camera de
belichting. Vaak doet de camera dit heel goed, maar
er zijn van die momenten dat hij het maar lastig vindt
en het resultaat is dan vaak onderbelichting of over
belichting. Dat zijn de momenten dat de fotograaf
moet inspringen.
Hoe meet de camera de belichting dan?
Op de meeste camera’s kun je uit 3 mogelijkheden
kiezen.
1. Matrixmeting is een lichtmeting waarbij de beeld
zoeker is opgedeeld in verschillende zones. In elke
zone wordt een lichtmeting gemeten en een inge
bouwd computertje analyseert dan met name de
extreme waarden van lichtheid en/of donkerheid. Hij
berekent dan een belichting en probeert daarbij
fouten te vermijden die onder- of overbelichting zou
den geven. Hoe meer zones, hoe doeltreffender het
systeem.
2. Centraal meting is een lichtmeting die het gehele
oppervlakte bekijkt maar zich concentreert op een
cirkel in het centrum. Deze cirkel is verschillend van
grootte en vaak ook in te stellen.
3. Spotmeting is een lichtmeting op één punt van het
oppervlak. Vaak 1% groot, hoewel dit vaak is in te
stellen.

Een andere oplossing zou een invulflits kunnen zijn. Bij
landschapsfotografie komen we ook vaak dit ver
schijnsel tegen. Met name als er vrijveel lucht op de
foto komt en er schaduwen in het landschap zijn. Ook
hier kun je dan een spotmeting (of centraal meting)
doen op een punt waarvan je in ieder geval wilt be
reiken dat dat juist belicht wordt en een middentoon
is. Een middentoon is een kleur die overeenkomt met
middengrijs. Een vb kan gras zijn bij landschappen.
Vaak worden bij landschappen dan gradatiefilters
gebruikt die de lucht wat donkerder maken maar het
landschap niet. Met zo'n filter voorkom je dat de lucht
overbelicht op de foto komt.

Kruisspin, Almere, 11 september 2012, Inge Hagens

Een ander hulpmiddel is de belichting compensatie
knop, meestal aangeduid als +/_. Met deze knop kun
je de belichting in stappen van 1/3 stop of 1/2 stop
over dan wel onderbelichten. Met deze knop kun je
de belichtingsmeter van de camera dus corrigeren
als je verwacht dat iets te licht dan wel te donker
weergegeven gaat worden. Bv wanneer een groot
onderwerp tegen een witte achtergrond staat, kun je
door ongeveer 1 stop over te belichten (+1,0) ervoor
zorgen dat het voorwerp niet als silhouet op de foto
zal verschijnen. Wanneer een onderwerp tegen een
donkere achtergrond staat geldt uiteraard dat je
moet onderbelichten met bv 1 stop (-1,0).

Drieteenstrandloper, Ameland, 1 december 2006,
Inge Hagens

Meestal is het gebruik van de matrixmeting het best.
Maar er zijn situaties dat je daarmee niet de foto krijgt
die je voor ogen had. Meestal betreft het dan situaties
met extreem veel lichte en/of donkere partijen. Bv een
close up tegen de lucht. Door de hoeveelheid licht,
wordt het onderwerp veel te donker weergegeven.
Op zo'n moment kun je een spotmeting op het onder
werp doen. De lucht zal dan wel vrijwel wit overkomen.
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Golf, Azoren, oktober 2005, Inge Hagens
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Een dik pak sneeuw als ik naar buiten kijk. Heel anders
dan het begin van de week, toen er veel vogelsoorten
in de tuin waren om even te foerageren. Uitstel, maar
nog eventjes en dan barst het voorjaar weer los. De
Bosbende heeft dit seizoen al weer van alles onder
nomen en beleefd aan dier en plant en wat de mens
er mee doet.
Natuurlijk, dit keer bij de start, zwanenringen. Een
populair onderdeel waar ook een beetje durf en lef
bij komt kijken. De tweede bijeenkomst hebben we
gebruikt om, vlak voordat het echt herfst werd, te
kanoën met zijn allen. Een prachtige zomerse mid
dag, ieder zijn eigen kano en een fraai gebied. Meer
is er soms niet nodig. Start bij het gemaal aan de Lage
Vaart richting de plas onder het wilgenbos. Met een
beetje lef en stuntwerk konden we de 'sloot' bereiken
die achter het Wilgenbos langs loopt. Een stuk ruige
natuur waar je echt alleen maar over het water kan
komen.
Hoe zorg je dat de insecten in je tuin de winter door
kunnen komen? Wij weten het nu. Middagje timmeren
en zagen en dan wat materiaal sprokkelen. Goed
plekje zoeken in de tuin en dan de natuur zijn gang
laten gaan. Een insektenhotel bouwen is ook nog
leuk. Die van mij staat in de tuin. Tot mijn eigen ver
rassing heeft het hotelletje al aardig wat bezoekjes
van een koolmees gehad. Die vliegjes hebben een
ander nuttig doel gediend.

Waterloopbos, november 2013, Jeroen Veenker

De laatste bijeenkomst voor de kerstvakantie hebben
we geklommen, gerend en rondgelopen in het Wa
terloopbos bij Kraggenburg. In het bos, vol mooie
beuken, vind je schaalmodellen van waterwerken uit
de hele wereld. De Deltawerken zijn hier bijvoorbeeld
ontworpen. Het Waterloopkundig Laboratorium
bootste met water, stuwen, dammen en golfslagma
chines de werkelijkheid na. Het bos is prachtig en in
tiem. Veel water en verstilde plekken. De ietwat ver
vallen 'waterwerken' zorgen af en toe voor een apar
te sfeer en je kunt nog goed zien hoe ze werken en in
elkaar steken op de grotere schaal waarop ze later
gebouwd zijn. Beslist de moeite om eens heen te
gaan.
Nu zijn we volop bezig met de tweede helft van het
seizoen en de voorbereidingen voor het wadden
weekend.
Jeroen en Ronald.

Soep na natuurwerkdag met SBB, De Kemphaan,
november 2013, Jeroen Veenker

In november natuurlijk weer de natuurwerkdag. Op
bezoek bij Staatsbosbeheer die ons een mooi
klusje gaf bij het bos rond de Kemphaan. Met z’n allen
wortelschot en jonge bomen weghalen, zodat een
onnatuurlijke open plek in het bos toch open blijft.
Fijne middag buiten en weer veel plezier gehad.

Maart 2013

Reptielen en spinnen, januari 2013, Oostvaarder,
Jeroen Veenker
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'Wat beweegt u?'
In gesprek met een actieve natuurliefhebber: Nico
Dijkshoorn.
We hebben vernomen dat Nico Dijkshoorn binnenkort
met (pre)pensioen gaat; een goede aanleiding om
hem eens te interviewen. We kennen Nico van het
Flevolandschap, maar we willen wel wat meer van
hem weten. Ik besluit die taak op me te nemen en
maak een afspraak met hem. De sneeuw is inmiddels
verdwenen en tussen de forse regenbuien door
schijnt af en toe een waterig zonnetje. Dus lekker op
de fiets naar het bezoekerscentrum van de Lepelaar-
plassen ‘De Trekvogel’, het domein van Nico.

Nico Dijkshoorn voor De Trekvogel, 30 januari 2013, Ton
Kalkman

Ik word hartelijk door hem ontvangen en onder het
genot van een kop koffie stel ik hem meteen maar
mijn eerste, ietwat formele vraag: “wie is Nico Dijks
hoorn?” Dat levert meteen ook een formeel antwoord
op: “officieel ben ik ‘medewerker terreincoördinatie’
bij het Flevolandschap”. Maar Nico ziet zich liever als
‘gastheer’ in de terreinen die onder zijn hoede vallen.
Zijn groene uniform is voor het publiek voldoende
signaal van zijn positie binnen het Flevolandschap.
Hij heeft er dan ook geen bezwaar tegen als mensen
hem daarom gewoon ‘boswachter’ noemen.
Hierna gaat het gesprek vanzelf. Nico is niet alleen
verantwoordelijk voor het beheer van de Lepelaar
plassen, maar ook voor terreinen als het Gruttoveld
en het Gorzenveld. Er zijn bij het Flevolandschap drie
beheereenheden: noord, midden en zuid. Nico is
vooral betrokken bij deze laatste beheereenheid. Hier
houdt hij o.a. toezicht op de waterstanden in de ter
reinen, volgt hij de ontwikkelingen en regelt hij de
verpachtingen van terreinen om daar bv. koeien in
te kunnen laten grazen. En een heel belangrijke taak
is het verzorgen van excursies; mooie gelegenheden
om de natuur in onze polders te promoten.
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Tot voor kort was hij ook coördinator van de vijfentwin
tig vrijwilligers die in de Trekvogel de bezoekers ont
vangen en informatie geven over de Lepelaarplassen
en uiteraard ook over het Flevolandschap, onze eigen
particuliere natuurbeschermingsorganisatie.
Op mijn vraag of hij de ideale ‘buitenbaan’ heeft,
antwoordt hij resoluut: “Nou, dat lijkt maar zo. Als ik
buiten ben, dan heb ik niet echt de rust om van de
natuur te genieten. En er is ook veel kantoorwerk te
doen, zoals het aanleveren van gegevens voor de
beheerplannen en het aansturen van de aannemers
en loonwerkers die de nodige werkzaamheden in de
terreinen voor ons moeten uitvoeren.”
Ik ben nieuwsgierig naar zijn ‘drive’ voor dit werk. “Ik
heb mijn jeugd doorgebracht op Texel en had daar
de natuur onder handbereik.” Het werd hem daar dus
‘met de paplepel ingegoten’. Een opleiding in die
richting lag dan ook voor de hand. Het werd een
degelijke bosbouwkundige opleiding. Met dat diplo
ma op zak is hij ruim 40 jaar geleden begonnen bij
de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Daar werd
hij betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek in
de verschillende natuurgebieden. Tot 1993 was hij
ook beheerder van de Oostvaardersplassen. Toen hij
echter moest kiezen tussen overgaan naar Staatsbos
beheer of naar het Flevolandschap, heeft hij gekozen
voor deze laatste. “Flevolandschap staat met zijn
meer dan 11.000 begunstigers dicht bij de bevolking
van Flevoland en dat vond en vind ik erg belangrijk.”
En zijn relaties met de Vogelwacht? “Een plezierige
groep enthousiaste vrijwilligers, zoals de mensen die
zich inzetten voor de wetlandtellingen rond de Lepe
laarplassen. De door hen verzamelde en duidelijk op
schrift gestelde gegevens zijn erg nuttig voor het
maken van het beheerplan.” De reacties van de Vo
gelwacht daarop blijken hem scherp te houden,
waarbij er natuurlijk altijd verschil van inzicht blijft m.
b.t. bijvoorbeeld de hoogte van de waterstand. “Som
mige soorten verdwijnen daardoor, maar soorten als
het woudaapje vinden er daardoor juist hun plek.”
Nico zal ook na zijn pensionering als vrijwilliger betrok
ken blijven bij het Flevolandschap, zo geeft hij te
kennen. Maar er komt nu wel meer tijd voor zijn an
dere interesses, zoals de KNNV afdeling Lelystad en
zijn grote ‘biologische’ volkstuin, waaruit de bessen
en dergelijke worden geoogst, die zijn vrouw tot jams
verwerkt en die o.a. in de Trekvogel te koop zijn. “Warm
aanbevolen.”
Nico Dijkshoorn, niet te verwarren met zijn op Google
veel bekendere naamgenoot (van o.a. 'De Wereld
draait door'), zal niet ‘op zijn lauweren van 40 dienst
jaren’ gaan rusten. We zullen hem niet meer zien in
zijn groene uniform, maar hem vast nog wel ergens
in de Flevolandse natuur tegen kunnen komen.
Ton Kalkman.
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Eind juli 2012 word ik opgebeld door Ben Koks van de Werkgroep Grauwe Kiekendieven. In de polder
is juist een nest Grauwe Kieken uitgevlogen en hij vraagt mij of ik zin heb om ze te fotograferen. Deze
vraag is natuurlijk niet tegen dovemansoren gericht en ik trek mijn plan. Mijn vakantie is net begonnen
dus ik heb tijd. Weliswaar een week (daarna stond Portugal gepland), maar toch.
Na contact te hebben gelegd met de boer op wiens perceel het nest ligt, ga ik eerst maar even kijken
hoe de situatie is. Het nest, herkenbaar aan de gazen nestbeschermer die boven het graan uitsteekt,
ligt toch wat verder van het betonpad af dan ik gedacht had. Ik blijf een tijdje op de plek, observeer
de vogels maar schokkende platen –onder andere door het grijze weer- kan ik niet maken.
Het wachten is op beter weer.

2 Augustus zou het beter moeten worden
De ochtend begint bewolkt, maar langzaam klaart
het op. Helaas niet langdurig. Aan het eind van de
ochtend begint het te regenen. Aangezien het licht
nog steeds niet geweldig is en de vogels op grotere
afstand blijven dan de vorige keren, worden ook nu
niet de gehoopte foto’s gemaakt. Ik besluit er maar
een ochtendje observaties van te maken.
Opvallend is dat ik steeds maar 3 getagde juvenielen
zie, en er op een gegeven moment een niet-getagde
bijkomt. Het adulte mannetje komt aan het begin
regelmatig prooi aanbrengen, daarna een tijd niet
gezien en aan het eind weer frequenter. Het adulte
vrouwtje zie ik slechts één maal.
De juvenielen gaan vaker de lucht in en begeven zich
verder van de nestplaats af dan op 25 juli.

Grauwe Kiekendief juv, Lelystad, 28juli 2012, Karel Mauer
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Van 6.50 tot 8.00 u
Dit eerste uur is het mannetje 6 keer langsgekomen
met prooi, worden steeds slechts 3 juvenielen gezien
en het vrouwtje nog helemaal niet.
6.50 u: Bij aankomst zit er 1 juveniel op de nestbescher
mer en 1 juveniel op de paal.
7.00 u: Man komt met prooi. Beide juvenielen vliegen
hem al piepend tegemoet. Prooi wordt boven de
nestplaats gedropt en het mannetje gaat er weer
vandoor. Het mannetje draagt aan de rechterpoot
een hoge gele ring.
7.03 u: Een 3e juveniel komt aanvliegen, gaat bij het
nest zitten.
7.05 u: Een van de juvenielen gaat weer op de paal
zitten, maar vliegt er direct weer af als het mannetje
met prooi komt aanzetten. Nu 3 juveniel in de lucht.
7.10 u: Man met prooi is er weer. Geeft prooi af bij nest.
7.15 u: Wederom man met prooi. Een van de jongen
vliegt hem tegemoet en neemt prooi in de lucht over.
2 juvenielen op de nestbeschermer te zien.
7.22 u: Man komt met prooi, 3 jongen vliegen op.
7.23 u: 1 juveniel vliegt een groot rondje en gaat elders
op de grond zitten.
7.29 u: Een 2kj man Bruine Kiek vliegt over, een juveniel
vliegt op vanuit de nestlocatie, gaat even wat cirkelen
en gaat verderop in het veld zitten. Nu geen juveniel
meer op nestbeschermer te zien.
7.34 u: Man is er weer met prooi en gaat naar het
nest. Er komen geen jongen op af (zijn elders). Man
cirkelt even en landt dan bij het nest. Blijft hier ca een
minuut, komt weer tevoorschijn met prooi en vliegt
naar het betonpad en gaat daar even zitten. Vliegt
dan weer op met prooi en gaat over het graanveld
vliegen. Dan komen er 2 juvenielen op hem af,
“stoeien” wat met pa en als de prooi is overgenomen
gaan de jongen weer in het veld zitten en de man
gaat er weer vandoor.
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7.41 u: 3 juvenielen vliegen in de verte over het
graanveld
7.45 u: de zon begint wat door te komen, maar de
vogels blijven (ver) weg aan de grond.
7.59 u: Heel even een juveniel boven het graanveld

Grauwe Kiekendief juv, Lelystad, 28 juli 2012, Karel Mauer

Grauwe Kiekendief juv, Lelystad, 28 juli 2012, Karel Mauer

8.00 tot 9.00 u
Dit uur minder activiteit. Man is nu slechts 1 keer
langsgekomen, maar dit keer ook het vrouwtje met
prooi. Juvenielen blijven op afstand van het nest. Max
3 tags en een niet-tag.
8.05 u: Een juveniel zonder wingtags vliegt over het
veld en gaat voor ca twee minuten aan de grond
alvorens weer verder te vliegen.
8.08 u: Man met prooi. Een juveniel komt erop af en
neemt de prooi over. Er volgt even een korte achter
volging met de niet-getagde vogel (hoort deze wel
bij het gezin ?). Het mannetje landt in het veld.
8.25 u: Er zitten nu 2 getagde en een niet-getagde in
het stoppelveld.
8.30 u: 3 getagde juvenielen vliegen achter in het
stoppelveld op als daar (eindelijk) het vrouwtje met
prooi aan komt. Vrouw gaat in het veld zitten maar
niet bij de jongen die bij elkaar blijven. Nu 2 tags en
een niet-tag bij elkaar in het veld.
8.43 u: 2 juveniel vliegen even wat rond, een ervan
gaat even wat houtduiven pesten
9.00 tot 10.00 u
Dit uur geen adulte vogels gezien. Jongen blijven
steeds even vliegen om daarna weer een tijdje aan
de grond te verblijven. Max 3 juveniel gezien.
9.04 u: Al een tijdje blijven de jongen achter het

Grauwe Kiekendief juveniel en man, Lelystad, 28 juli 2012, Karel Mauer
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Grauwe Kiekendief vrouw, Lelystad, 28 juli 2012, Karel Mauer

graanveld uit het zicht. Man ook al tijdje niet gezien.
9.10 u: 3 juvenielen vliegen weer even rond en gaan
in het stoppelveld zitten
9.16 u: vogels vliegen weer op, spelen even met elkaar
en landen weer uit zicht achter het graanveld.
9.20 u: 1 jong vliegt weer rond en gaat in het stoppel
veld zitten.
9.35 u: al even een tijdje geen activiteit.
9.36 u: 2 juvenielen vliegen. Een komt iets dichterbij
in het stoppelveld zitten, de ander vliegt over het veld
en pest een Houtduif op. Gaat er niet echt achteraan.
Landt ook in het veld.
9.46 u: 2 juvenielen boven de provinciale weg, een
nog in het veld.
9.53 u: 2 juvenielen vliegen terug naar nestlocatie.
Een gaat op de beschermer zitten, de ander landt op
de paal en blijft hier niet langer dan ca een minuut.
Gaat dan richting nestbeschermer, zit hier enkele
seconden en vliegt dan weer weg. 1 juveniel blijft nog
op de beschermer.
10.00 tot 11.15 u
Dit uur is er weer meer activiteit van de man. In totaal
is hij er 6 keer met prooi. Van het vrouwtje wederom
geen teken van leven. Ook nu weer max 3 juvenielen
gezien.
10.02 u: Het begint te regenen. Juveniel vliegt van
beschermer af, nu 2 juvenielen in de lucht.
10.13 u: Regen wordt minder, er vliegt nog 1 juveniel
rond.
10.17 u: Een juveniel komt terug op de nestbescher
mer.
10.23 u: man komt met prooi, vliegt eerst langs jong
op beschermer, dan langs 2 juvenielen in het veld.
Jongen gaan erachter aan en man laat prooi vallen.
10.38 u: Man brengt prooi naar juveniel dat op nest
beschermer is teruggekeerd. Juveniel vliegt achter
man aan (die prooi weer dropt) en blijft daarna wat
rondvliegen.
10.39 u: een juveniel is weer terug op de beschermer.

Maart 2013

Grauwe Kiekendief man, Lelystad, 2 augustus 2012,
Karel Mauer

10.41 u: man is er weer met prooi. 3 juvenielen (inclu
sief die van de beschermer) erachter aan en man
vliegt weer weg nadat hij de prooi heeft 'afgegeven'.
10.44 u: een juveniel weer op de nestbeschermer.
10.46 u: Man brengt weer prooi aan bij de vogel op
de nestlocatie.
10.55 u: Het mannetje is er weer. Nadat hij het voedsel
heeft afgeleverd gaat hij even op de paal zitten.
11.05 u: Aan 2 juvenielen in het stoppelveld wordt
door het mannetje voedsel gebracht.
11.15 u: Einde. De lucht begint steeds weer grauwer
te worden en regen zal er ongetwijfeld gaan vallen.
Het is jammer voor de fotografie.
2012 was in vergelijking met voorgaande jaren een
goed jaar voor Grauwe Kiekendieven in Flevoland.
Ben Koks en de zijnen vonden en ringden de jongen
van vier nesten. De ongetagde juveniel moet van een
(niet gevonden) nest uit de buurt zijn, hetgeen het
aantal broedparen op vijf brengt.
De man van het nest waarbij ik aanwezig was betreft
een 8 jaar oude vogel die in 2004 als jong is geringd
in de omgeving van Noordbroek, Oost-Groningen.
Karel Mauer
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2012 is voorbij, maar 2013 is alweer begonnen! Eerst een terugblik op 2012. De laatste twee maanden was het
soorten sprokkelen. In deze periode heb ik maar vijf nieuwe soorten aan mijn jaarlijst kunnen toevoegen (maar
wel leuke soorten zoals pestvogel en Europese kanarie). In 2012 ben ik op 199 soorten blijven steken (hoewel
anders wordt vermeld in het artikel van René Alma, maar daarin worden (onder-)soorten als Engelse gele kwikstaart,
Noordse gele kwikstaart en rouwkwikstaart meegeteld). Dat betekent natuurlijk dat ik in 2013 toch zeker de 200
soorten in Flevoland ruim wil passeren.

Op 1 januari van 2013 begin ik daarom samen met
mijn vader meteen fanatiek en eindigen we de dag
samen op 74 soorten. Ter vergelijking: vorig jaar had
ik op 1 januari pas 31 soorten. De rest van die eerste
week van januari moet ik weer aan het werk en zit ik
me te verbijten over waarnemers die blijkbaar wat
langer vakantie hebben genomen en steeds verder
uitlopen. Dat moet in de weekenden dan maar weer
zoveel mogelijk worden ingehaald. Inmiddels is janu
ari alweer voorbij en sta ik al op 93 soorten.
Voor het vervolg van dit jaar heb ik een aantal extra
tactieken bedacht. Deze komen ook voort uit de
weblogs van Alwin Borhem (inmiddels jaarlijst-record
houder van Nederland met 341 soorten) en de ver
halen die hij op dutchbirding.nl schrijft.
Zo vertelt Alwin over 2012 (het jaar waarin boven
staand record is gehaald) dat hij een uitdager heeft
gevonden en op die manier meer gedreven werd om
achter alle nieuwe soorten aan te gaan. Op 1 janu
ari kom ik in het veld al een jonge vogelaar tegen die
later in januari al flink heeft uitgehaald en inmiddels
boven mij staat in de ranglijst. Voor mij werkt dat heel
erg motiverend om zo hoog mogelijk in de ranglijst te
(blijven) staan. Inmiddels vind ik steeds meer jonge
vogelaars terug op waarneming.nl. Ik hoop dat ze zo
fanatiek blijven vogelen, want dan blijf ik de juiste
motivatie houden.

Pestvogels, Zeewolde Gezelweg, 12 november 2012,
Frank Kroeze

Een andere tactiek die Alwin gebruikt is om doelen te
stellen rond zijn “eeuwige maandlijst”. Op waarne
ming.nl staat een lijst waarin wordt weergegeven in
welke maand je welke vogelsoorten hebt gezien.
Wanneer je alle soorten per maand bij elkaar optelt
kom je op een totaal aantal punten uit. Bij mij is dat
totaal aantal punten op het moment van schrijven
890, maar bij Alwin is dat over heel Nederland gezien
ruim 2700 punten (volgens waarneming.nl). Momen
teel heb ik twee soorten in iedere maand gezien. Voor
2013 wil ik voor het einde van het jaar 25-30 soorten
in alle maanden gezien hebben en mijn totaal aantal
punten in Flevoland vergroten met 210 zodat ik over
de 1100 punten zit. Het stellen van deze doelen zorgt
hopelijk ook voor het vergroten van mijn jaarlijst voor
2013.

Europese Kanarie, Portugal, 16 augustus 2012, Karel Mauer
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René Alma is vorig jaar (zoals te lezen valt in zijn stuk)
geëindigd op 247 soorten waarbij hij in april de grens
van 200 soorten overschreed. Als ik ook die kant op
wil zou ik die 200 soorten in mijn volgende column al
behaald moeten hebben. Laten we er het beste van
hopen en tot in juni!

de Grauwe Gans

Ik ben gek op ornithologische uitdagingen en lijstjes. Zo had ik mij in 2011 ten doel gesteld om minimaal
300 soorten in Nederland te zien. Dat ging erg voorspoedig: eind oktober zat ik al op 305 soorten. In
dat jaar zag ik er 212 in Flevoland. Voor 2012 wilde ik iets nieuws.
In overleg met Inge Hagens werd de doelstelling be
paald: zoveel mogelijk soorten in Flevoland. Aange
zien ik ‘zoveel mogelijk’ te vrijblijvend vond, heb ik het
gekwantificeerd. Maar hoe doe je dat? Er zijn vanaf
1942 (inpoldering NOP) 358 soorten waargenomen
in Flevoland. Daarnaast heb ik uitgezocht hoeveel
soorten er in 2011 zijn gezien: dat waren er 262. Dit
heb ik gestaafd aan andere provincies, waarbij on
derscheid gemaakt moet worden tussen kust- en
binnenlandprovincies. Wij zitten er tussenin.
Om wat gevoel bij getalletjes te krijgen hierbij een
impressie: het all-time high jaarrecord van Limburg is
229 soorten (van de 257 = 89%), iemand in Zuid-Hol
land zag in één jaar 265 soorten (van de 319 = 83%),
Noord-Holland 269 (van de 330 = 81%) en Zeeland
(272 van 303 = 90%). Om de lat hoog te leggen heb
ik 95% genomen van het Flevolandse soortenaantal
van 2011; dan kom je uit op 248. Vervolgens heb ik
dit afgerond naar boven en zodoende ontstond het
ultieme doel van 250 soorten. Dit was weliswaar zwaar,
maar wel reëel en zeker niet onmogelijk.
Vol goede moed begonnen we op 1 januari, waar de
stand eindigde na het eerste rondje met het gebrui
kelijke spul op 39 soorten. De harde noordwestelijke
windstroming begin januari wierp zijn vruchten af: een
uur nadat we de grote zee-eend in Pampushaven
hadden gezien, vloog totaal onverwacht een vaal
stormvogeltje langs ter hoogte van de Oostvaarders
dijk. Hierdoor aangemoedigd in combinatie met de
vele waarnemingen langs de Noordzeekust, besloten
we de volgende dag, 8 januari, naar de Flevocentra
le te gaan. Dit bleek een gouden greep: kleine jager,
meerdere drieteenmeeuwen, middelste zaagbek en
als klap op de vuurpijl een kleine burgemeester en
een Noordse stormvogel!
De rest van de maand leverde nog sneeuwgans,
groene specht, ijseend, eider en een parelduiker op
de 26ste (bleek er toch écht één te zijn), een grote
burgemeester, de tweede en derde kleine burge
meester en frater op. Daarmee eindigde de stand op
98 soorten. Februari begon heel koud en had als
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krenten bokje, klapekster, roek, zeearend, geelpoot
meeuw en kraanvogel. Deze maand kwamen we er
ook achter dat we niet als enigen aan het ‘jaarlijsten’
waren: ook André van den Berg en Ton & Victor Eg
genhuizen waren hier druk mee bezig. Dat maakte
het alleen maar leuker! Onze eindstand deze maand
bedroeg 117 soorten.
In maart ging het redelijk snel, vooral omdat de eerste
zomergasten terugkwamen. Op 22 maart zagen we
een rotgans langsvliegen bij de Oostvaardersdijk, een
mooie bonus! Daarnaast deze maand nog o.a.
zwarte specht, flamingo, geoorde fuut en een cetti’s
zanger op 28 maart. Dit bracht de stand naar 149
soorten.
In april ging het binnenkomen van de zomergasten
in rap tempo door. Het was de bedoeling om zoveel
mogelijk soorten (vooral krenten) tijdens de voorjaars
trek mee te pakken; vandaar dat we vaak op de
Kamperhoek aanwezig waren. Daarnaast werden de
dagen ook weer langer, waardoor we veel uren in het
veld konden doorbrengen. Begin april zagen we
soorten als witoogeend, kuifmees en roodhalsgans
(na diverse keren zoeken in de OVP), draaihals
(meerdere keren) en beflijsters. Op 13 april konden
we -na het zien van de melding op internet- de stelt
kluut bijschrijven en een uur later een zwarte ibis,
dankzij een telefoontje van Leo Smits van Staatsbos
beheer. Een week later vond ik zelf een buidelmees in
het Kromslootpark, nadat we tevergeefs naar een
gemelde witwangstern op het Eemmeer hadden
gezocht. De buidelmees werd tijdens de dagen
daarna door velen bezocht en fraai gefotografeerd.
Op 24 april was de rode wouw in de ‘pocket’ (op de
Kamperhoek); een dag later gevolgd door een
strandplevier. De maand werd waardig afgesloten
met twaalf nieuwe soorten op Koninginnedag. Deze
dag trektellen (met oostenwind!) op de Kamperhoek
leverde o.a. purperreiger, velduil, visarend, zwarte
wouw, grauwe kiekendief, ortolaan en zwarte ooie
vaar op, waardoor het totaal op 196 soorten uitkwam.
De eerste helft van mei stond in het teken (en de
voorbereiding) van de Big Day. Dit betekende veel
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buiten spelen en dat levert nieuwe soorten op: o.a.
patrijs, roodhalsfuut, reuzensterns en een kanoet. Op
de Big-Day zelf een kwartel, steenuil, kerkuil, grauwe
klauwier en poelruiter. De dagen er na volgden koe
reiger en woudaap, op 21 mei een grauwe franjepoot
(zelf ontdekt), een kwartelkoning in Natuurpark Lely
stad (was overdag te horen!) en tenslotte diverse
casarca’s en een porseleinhoen. Een zoektocht naar
twee gemelde bonte kraaien op een vuilnisbelt in
Almere op een bloedhete dag leverde behalve een
raaf niets op; achteraf bleek het te gaan om een in
voerfout. Op 26 mei was na een lange periode van
verkeerde windrichtingen een harde oostenwind met
hoge temperaturen voorspeld en na André ’s och
tends vroeg opgepikt te hebben, kwamen we aan op
de Kamperhoek. Groot was onze verbazing dat we
slechts met z’n drieën waren die dag. Zoals verwacht
gebeurde het dan ook: binnen no-time een steppe
kiekendief recht boven ons, een geelgors, een Euro
pese kanarie en een adult mannetje roodpootvalk!
In de bosjes begon tegen elf uur een vogel te zingen.
We keken elkaar aan en riepen tegelijkertijd: rood
mus! De volgende dag bleek dat het om een 2e kj
man ging.
Op dezelfde dag -27 mei- kreeg ik telefoon van André:
twee witwangsterns bij de Kievitslanden! We konden
niet meteen weg want we hadden het huis vol ver
jaardagsvisite. Vijf minuten na vertrek van de laatste
visite, waren we onderweg en konden we een dik half
uur later nog één vogel terugvinden. De maand ein
digde met een kort maar duidelijk roepend kleinst
waterhoen, die we rond middernacht hoorden op
Schokland. Daarmee eindigden we deze maand met
227 soorten. Een zingende krekelzanger was ook
waargenomen maar werd stilgehouden. Toen het
bericht ons een aantal dagen later bereikte, was de
vogel helaas al verdwenen. Na diverse vruchteloze
zoekpogingen langs het Ketelmeer, Houtribdijk en
andere locaties langs de grote wateren, zagen we op
2 juni een steenloper wegvliegen bij OVD hm.paal 28.

Zwarte Roodstaart, Zeewolde, 29 juli 2012, Inge Hagens
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Zeearend, OVP, 9 december 2011, Inge Hagens

Na een waarschuwingstelefoontje werd deze terug
gevonden door André bij paal 23.5.
In de drie maanden daarna -juni, juli en augustuswas het typisch komkommertijd met als nieuwe
soorten alleen een dwergstern en een kruisbek (over
de tuin)! We hebben in die periode echt niet stil ge
zeten en hebben ons suf gezocht naar o.a. gestreep
te strandlopers, morinelplevieren, waterrietzangers,
grote sterns, witvleugelsterns en sperwergrasmus. Een
steppekievit in de Oostvaardersplassen bleef onvind
baar, ook na intensief zoeken; net als een nachtzwa
luw in Almere Buiten. Helaas zat een roodkopklauwier
nét aan de verkeerde kant van het water, maar deze
werd wel op de minuut gevolgd. Wel zagen we af en
toe een zwarte ibis en een tamme en fotogenieke
zwarte ooievaar bij Lelystad, maar die soorten had
den we al. In augustus zijn we op vakantie geweest
waarbij we de afspraak gemaakt hadden, dat als er
‘iets heftigs’ gemeld zou worden, we terug zouden
gaan (een vale gier of scharrelaar bijvoorbeeld).
De nazomer begon leuk met een juveniele kwak in
het Fluitbos op 20 augustus. Zoals gebruikelijk zijn we
direct na de melding op pad gegaan en was het een
kwestie van posten. Renze, de ontdekker, wist exact
waar de vogel zat, en onze verwachting was dat ‘ie
er tijdens de schemer wel uit zou komen’. Dat gebeur
de vervolgens ook; de vogel vloog bijna recht over
ons heen terwijl we probeerden te voorkomen dat we
lek geprikt werden door de muggen.
Aan het einde van de tweede dag van de Dutch Bird
Fair werden we verblijd met een bericht van een
kleinste jager langs de Oostvaardersdijk, min of meer
ter plaatse. Ondanks verwoede pogingen, konden
we deze niet terug vinden. Op 31 augustus waaide
het heel hard uit het noordwesten. Toen ik op internet
keek, zag ik op trektellen.nl een opmerking staan bij
een Noord-Hollandse telpost langs de kust: waar zijn
de grote sterns gebleven? Dit duidde volgens mij op
een migratie door het binnenland. En dus stonden we
een klein half uurtje later op de Dashorstdijk, wat naast
een uitgewaaid hoofd een grote stern, een kleinste
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jager, twee reuzensterns en vier langsvliegende rosse
grutto’s opleverde. De inmiddels gewaarschuwde
André kon de jager ook nog inkoppen en zag en
passant nog een dwergstern.
Op 1 september hadden we 234 soorten op de teller
staan. Deze maand stond in het teken van de najaars
trek. Op 11 september konden we vrij eenvoudig een
witvleugelstern bijschrijven, die al een aantal dagen
op het Bovenwater aanwezig was. Drie dagen later
was er wederom veel wind, én uit de goede richting.
Dat betekende dus weer posten op de Dashorstdijk.
Ik werd gek van adrenaline toen ik in mijn telescoop
beeld een grauwe pijlstormvogel voorbij zag vliegen.
Doordat we goed op elkaar ingespeeld zijn, kreeg
Inge de ‘keilende plank’ ook snel in beeld. Op 23
september was ik -voor de zoveelste keer- kale akkers
aan het afzoeken langs o.a. de Ibisweg. Na een paar
uur zoeken vond ik tot mijn grote vreugde achterin
een akker langs de Wulpweg een morinelplevier.
Nadat ik een foto had gemaakt en mensen wilde
gaan bellen, vloog de vogel op en verdween deze
hoog in westelijke richting, naar de andere kant van
de A6. Korte tijd later kwam ik André tegen en bleek
dat hij ’s ochtends drie morinellen had bij de Galjoot
tocht. Eind september stonden er 237 soorten op de
lijst.
In de hoop nog een late duin- en roodkeelpieper mee
te pakken, stond in oktober weer de Kamperhoek op
het programma. Dit leverde diverse oeverpiepers en
boomleeuweriken op (en velduil nummer twee en drie
en een groep rotganzen). Een grote pieper misten we
op vijf minuten en ook de andere gewenste piepers
lieten het afweten. De 20ste kregen we gelukkig nog
een kans om de bladkoning van de Trintelhaven op
de lijst te zetten. Vier eerdere pogingen waren vruch
teloos (o.a. dankzij een ‘piratenschip’ met housemu
ziek dat zo hard stond dat het in Enkhuizen hoorbaar
moest zijn) of we waren verhinderd op de momenten

Bokje, Almere, 6 februari 2012, Inge Hagens

Maart 2013

Drieteenmeeuw, Flevocentrale, 8 januari 2012, Inge Hagens

dat ‘ie wel twitchbaar was. Een ijsgors zat ter plaatse
bij de zendmast aldaar. Langs de Torenvalkweg
blunderden we tegen een groepje grote barmsijzen
aan. De ongekend grote influx van Siberische boom
piepers in Nederland ging aan ons voorbij ondanks
heel veel uren zoeken in de randbossen van Almere,
waardoor oktober eindigde met 242 soorten.
Op 9 november kreeg ik telefoon van André: hij had
een kuifduiker langs de Oostvaardersdijk. In het
laatste uur van de daglichtperiode konden we deze
soort aan de lijst toevoegen. Met de grote invasie in
het achterhoofd, waren we al weken op zoek geweest
naar pestvogels in Almere, helaas zonder resultaat.
Maar, op 10 november lukte het toch met een groep
van 12 ex in Zeewolde. Een dag later kreeg ik een sms’
je van André: zwarte zee-eend IJmeer. We konden er
die dag niet heen, maar de volgende ochtend zijn
we zo vroeg mogelijk gaan zoeken. Dit leverde geen
eend maar wél een overvliegende strandleeuwerik
op. Tijdens een zoveelste poging een duiker of een
sneeuwgors te vinden, vereerden we de Trintelhaven
op 17 november weer met een bezoekje. Niets van dit
alles, maar er zat wel een mooi mannetje middelste
zaagbek (onze 2e dit jaar). De via sms ingelichte
André had er de volgende dag zelfs zes. Eind novem
ber prijkten er 245 soorten op de lijst.
Na vele dagen zoeken en het twee keer nét missen
van de ‘Dashorstdijk’ vogel op 1 december, liep ik op
2 december tegen drie sneeuwgorzen aan. Intrige
rend was de melding van een bosuil op 15 december.
Na wat uitzoekwerk en nadat de waarnemers contact
hadden opgenomen, mocht het tijdens twee formi
dabele avonden niet lukken om deze te horen. Een
melding van een zwarte zee-eend bij Muiderberg op
9 december gaf hoop; de vogel van André zat blijk
baar nog in de omgeving. Deze vond ik uiteindelijk
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op 17 december -na twee uur zoeken in de stromen
de regen, schuilend onder een afdak van een toi
lethok- op het Almeerderzand. Met nog drie soorten
te gaan en twee weken vakantie voor de deur ‘zou
het moeten kunnen lukken om 250 te halen’ dacht ik
na het zien van de zwarte zee-eend. In gedachten
ontstond een lijst van soorten die nog te verwachten
waren in deze tijd: roodkeelduiker, ijsduiker, bonte
kraai, grauwe gors, bosuil, dwerggans of misschien
wel een notenkraker of een andere bonussoort?
Ondanks alle inspanningen en vele uurtjes zoeken
lukte het niet om er extra soorten bij te sprokkelen. Dit
betekende heel veel water afzoeken (Markermeer,
IJmeer, Noorderplassen) voor duikers of een ver
dwaalde kleine alk, ganzengroepen uitpluizen voor
die ene dwerggans of taigarietgans, alle smienten en
wintertalingen checken voor de Amerikaanse ver
sie….het mocht helaas niet baten. Wel werd er een
langsvliegende roodkeelduiker gezien op 30 decem
ber, maar die was daarom niet twitchbaar. Leuke
uitsmijters dit jaar waren een groene specht en drie
Europese kanaries op oudejaarsdag. Lijsttechnisch
had ik er niets aan; beide soorten had ik al eerder
gezien. Zodoende eindigde de stand dit jaar op 247
soorten voor mij en 242 voor Inge (zij miste door diver
se redenen patrijs, steenuil, morinelplevier, sneeuw
gors en zwarte zee-eend).
Is 247 nu een topscore? In 2012 zijn in totaal 264
soorten in Flevoland waargenomen, waarvan er -al
dan niet met veel moeite- 220 twitchbaar waren
(83%); de rest moest je zelf afdwingen of je moest een
dosis geluk hebben. Bij een melding was het veelal
een kwestie van direct op pad gaan om de trefkans
zo groot mogelijk te maken. Voor zover ik heb kunnen
nagaan, hebben we daardoor uiteindelijk geen en
kele soort gemist die twitchbaar was. Dat betekent
dat de overige 27 soorten (11%) echt ‘verdiend’ zijn
door de vele honderden uren zelf zoeken in het veld,
het maken van goede strategische keuzes en derge
lijke. Opvallend was het lage aantal ‘echte dwaalgas
ten’ op landelijk niveau; alleen steppekievit en krekel
zanger.
Naast geluk heb je -uiteraard- ook pech. In het vooren najaar was de trek op de Kamperhoek over het
algemeen slecht (koud en verkeerde windrichting),
behoudens een paar goede dagen. Een grote pieper
misten we op 5 minuten, de duin- en roodkeelpieper
wilde zowel in het voor- als in het najaar niet meewer
ken, bleef de drieteenstrandloper te kort aanwezig en
waren de bonte kraai en steppekievit onvindbaar
ondanks alle zoekpogingen. Maar het kan altijd erger.
Zo heeft André ruim 35 uur gestoken in het zoeken
naar de roodhalsgans. Toen ik hem belde dat ik ‘m
in beeld had, kon hij niet komen……
Al met al denk ik -zonder mijzelf op de borst te kloppendat 247 (zijnde 94% van het totaal aantal waargeno
men soorten) gerust een topscore genoemd kan
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Boomvalk, Zeewolde, 16 september 2012, Inge Hagens

worden. Echter, ik ben er van overtuigd dat het hoger
kan en dat 250 soorten haalbaar moet zijn. Voorlopig
is het nog een psychologische drempel en een ma
gisch aantal. Maar, wie gaat voor de roem en gaat
er als eerste overheen? Ik hoop dat dit verhaal men
sen uitdaagt en dat het een vervolg krijgt...
De eindstand voor 2012 is als volgt: René 247, Inge
242, André 239, Ton 214 en Victor had 202 soorten.
Overigens is op http://www.dutchbirdalerts.nl/list-de
tail.action?id=6706 onze volledige lijst van waargeno
men soorten in 2012 te zien. Rest ons nog in het bij
zonder André te bedanken voor alle snelle meldingen
die hij ons deed toekomen, wat in ieder geval een
paar extra soorten heeft opgeleverd (witwangstern
en kuifduiker) en de vele plezierige uren die we samen
hebben doorgebracht (niet als concurrenten maar
als collega- vogelaars).

René Alma en Inge Hagens
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Oproep

De Groene Pluim op de
hoed van onze voorzitter
Gefeliciteerd Inge! Natuur- en Milieufederatie Flevo
land heeft jou uit 13 genomineerden gekozen. Dat is
iets om trots op te zijn!

Spreeuwenpoten met kleurringen, Almere, Ton Eggenhuizen

In de winter 2012-13 zijn in Almere op diverse plaatsen
spreeuwen geringd met een metalen ring en drie
kleurringen. We zijn van plan om dit kleurringproject
ook de komende winters uit te voeren. We hebben
de vogels gekleurringd omdat we graag meer willen
weten over het trekgedrag van onze spreeuwen,
waarbij we na willen gaan of het trekgedrag verschilt
tussen mannetjes en vrouwtjes en in hoeverre de
vogels plaatstrouw zijn.
Als u een van deze vogels waarneemt, willen we daar
graag van op de hoogte worden gebracht. Daarbij
willen we van u het volgende weten: op welke datum
(en tijd) is de vogel gezien, op welke locatie, en welk
gedrag vertoonde de vogel (bijvoorbeeld zingend,
bij nest, voeren jongen, foeragerend). De vogels zijn
individueel herkenbaar door de combinatie en plaats
van de kleurringen. De vogel op de bijgevoegde foto
heeft om de linkerpoot “blauw boven – rood on
der” en om de rechterpoot “geel boven – aluminium
onder”. Een foto van de vogel zou natuurlijk helemaal
geweldig zijn!
Waarnemingen kunt u sturen naar
a.eggenhuizen4@chello.nl

RINGGROEP Grauwe Gans

Spreeuw, Pampushout, 28 september 2012, Karel Mauer

Maart 2013

De wisseltrofee Groene Pluim wordt sinds 2010 jaarlijks
uitgereikt aan personen die zich onderscheidend in
zetten voor de Flevolandse natuur. De jury, bestaande
uit NMFF en leden van haar lidorganisaties, prees Inge
met name voor “haar gedrevenheid, haar doorzet
tingsvermogen en haar enthousiasme”. Daar is geen
woord teveel aan gezegd. Wij kennen haar inzet voor
de club maar ook voor haar vrijwilligerswerk bij Flevo-
landschap, SOVON, Staatsbosbeheer en Land
schapsbeheer Flevoland. Haar inzet voor de Vogelen Natuurwacht is op alle fronten waar te nemen: ze
verbindt en wil kennis overdragen. Alles en iedereen
'bloeit' in de club.

Inge met de groene pluim, fotograaf onbekend

De Groene Pluim is een glassculptuur, ontworpen
door de Flevolandse kunstenaar Vincent van Ginne
ke. De eerste Groene Pluim werd in 2010 uitgereikt aan
de Gemeente Noordoostpolder. Jeroen Reinhold van
Landschapsbeheer Flevoland kreeg de Pluim in 2011.
Werkgroep Natuur & Milieu van het Golfresort Dronten
was in 2012 de gelukkige. Inge bevindt zich dus in
goed gezelschap. Door het winnen van deze prijs,
waar ook nog een geldbedrag van 300 euro aan vast
zit, is Inge ook Flevolands genomineerde voor de
landelijke Pluk van de Petteflet Natuurprijs (het kan
niet op) die in april wordt uitgereikt…Er kan via internet
gestemd worden. De zoon van Annie M.G.Schmidt, is
juryvoorzitter. De landelijke jury zal in maart 3 tot 5
kandidaten aanwijzen waar op gestemd kan worden.
Wie de meeste stemmen krijgt wint een geldprijs van
3.000 euro en een kunstwerk! Dus lezers en lezeressen
stem op Inge, het kan nog net wanneer de Grauwe
Gans tijdig op de deurmat ligt.
Nicolette van der Ben
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Sinds ons vorige schrijven is weer veel gebeurd. We
hebben heel wat meegemaakt met elkaar. Zo heb
ben we met boswachter Thijmen onze handen uit de
mouwen gestoken tijdens de Natuurwerkdag. We
waren op De Kemphaan en hebben daar in ‘ons’ bos,
hard gewerkt om de ‘bridge of life’ weer uit het bos te
bevrijden. Meteen werd de omgeving opgeruimd
(afval prikken was eigenlijk ook heel leuk) en de
ochtend werd afgesloten met een kop soep.

Natuurwerkdag, 5 januari 2013, Inge Hagens

Vetbollen en voedersilo's maken voor ringplek
5 januari 2013, Inge Hagens

Daarna gingen we in november ook nog aan de slag
met het maken van vetbollen voor de vogels op de
ringplek en het timmeren van insectenhotels. Omdat
het een groot project was, kwam het niet in 1 keer
klaar en zijn we daar na de nieuwjaarsfilm mee
doorgegaan. De film was een speciaal voor ons in
elkaar gezette preview van de film over de Oostvaar
dersplassen. De Nieuwe Wildernis wordt een geweldi
ge film! De film en het afmaken van de vetbollen en
insectenhotels deden we in de winkel van Duurzaam
Almere.nl, op verzoek van de Natuur- en Milieufede
ratie Flevoland, die dit project financieel mogelijk
gemaakt heeft. De vetbollen en voedersilo’s hangen
nu op de ringplek voor het wintervangen ter onder
steuning van de vogels in de winter. De hotels in di
verse tuinen in Almere.
Tussendoor brachten we een bezoek aan het Geolo
gisch museum in Laren. We zijn daar aan de slag
gegaan met vulkanisme. Na een inleidende film over
hoe de aardkorst uit langzaam verschuivende aard
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platen is opgebouwd en hoe sommige aardplaten
met elkaar in botsing zijn en andere juist uit elkaar
drijven of langs elkaar heen schuren, mochten we
verschillende soorten vulkanisch materiaal onder de
microscoop bekijken. Wat een bijzondere ochtend
was dit weer.
Met een dik pak sneeuw en dus goed warm aange
kleed verzamelden we bij de mesolithische
nederzetting in Nobelhorst (naast het rode gebouw).
Hier hoorden we dat er door onderzoek resten gevon
den waren uit de steentijd. Op de vindplaats is een
hut neergezet en omgeven met wilgen. Deze wilgen
zijn allemaal uitgelopen en daarom gingen we aan
de slag om er een echte omheining van te maken:
wilgentenen invlechten en de uitlopers naar beneden
buigen en vastbinden met een wilgentouwtje. In de
hut leerden we ook zelf vuur maken, zoals mensen dat
ook in de steentijd moesten doen. Het is ons gelukt!
Volgende keer vertellen we over ons bezoek aan
Nemo in Amsterdam en meer!
René, Inge en Clenda

Mesolitisch, 5 januari 2013, Inge Hagens
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Voor het zesde achtereenvolgende jaar hebben we aan de Oostvaardersdijk ter hoogte van de Grote
Vaartweg vogels gevangen voor ringonderzoek. Voor het tweede jaar werden ook al vanaf januari in
bescheiden mate wintervogels gevangen, met name vinken en mezen in het nabijgelegen essen-elzen
bosje. Dit leverde in februari en maart hogere aantallen op dan in elk van de voorgaande jaren. Eind
maart stond de teller al op 511 geregistreerde vangsten.

De bulk van de vangsten werd gevormd door kool
mees (182), pimpelmees (143) en vink (48); gedrieën
verantwoordelijk voor 73% van de totale vangst in
deze eerste drie maanden. De mezen zijn vrijwel alle
maal lokale vogels, getuige het hoge aandeel terug
vangsten (pimpelmees 69%, koolmees 58%). Van de
48 geregistreerde vink-vangsten was 17% al eerder
geringd (allen in de zelfde winter). Maar liefst twee
sperwers werden gevangen; waaronder een prachti
ge adulte man die kon worden getoond aan aanwe
zige studenten van de Christelijke Agrarische Hoge
school.
Op 3 februari werden vlak voor een strenge koudegolf
twee ijsvogels gevangen, één vogel bleek reeds ge
ringd (door onszelf op 24 september 2011 en nog eens
terug gevangen op 13 oktober). De koudegolf hakte
er vervolgens hard in, want in de rest van het jaar werd
nog maar één ijsvogel gevangen. Met drie vangsten
een diepterecord na de al twee magere jaren 2010
(10 vangsten) en 2011 (12). In 2007-2009 werden 31,
31 en 27 vangsten geregistreerd. Gedurende de
koudegolf is vervolgens niet gevangen.
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April verliep redelijk normaal met een goede aan
komst van blauwborst (17), tjiftjaf (36) en fitis (49).
Ook mei was redelijk gemiddeld; onverwacht was de
oeverloper die op 19 mei in de netten kwam. Door
gaans vangen we deze steltloper pas in de nazomer.
Op deze dag vingen we ook de enige spotvogel van
het jaar. Juni was het knudde met een rietje; slechts
twee vangdagen konden doorgang vinden. Vooral
in de weekenden regende en waaide het. Niet alleen
waardeloos om te gaan vangen, ook funest voor veel
nesten van rietzangvogels. Een nachtegaal (30-6) en
een roodborsttapuit (10-6) zijn het vermelden waard.
Dat het niet alleen het aantal vangdagen is dat de
aantallen bepaalt, bleek wel in juli en augustus. Ten
opzichte van de goede jaren liep de achterstand nog
verder op. Met name rietzangvogels lieten een slecht
broedseizoen zien. Voor augustus is vooral het gerin
ge aantal zwaluwavonden nog een factor van bete
kenis. Vermeldenswaard was de eerste wintertaling
die op deze plek is geringd (4-8). Op deze dag vingen

Sperwer, Oostvaardersdijk, 26-02-2012, Ton Eggenhuizen
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we ook nog twee (van de in totaal vier) witgatten.
Twee gele kwikken (8 en 24 aug) en een buidelmees
(19 aug) waren geen alledaagse vangsten. De
goudvink op 15 juli was zelfs onze eersteling op deze
plek (met de wintertaling de enige twee nieuwe
soorten).

Goudvink, Oostvaardersdijk, 15 juli 2012, Ton Eggenhuizen

In september bleef de najaarstrek niet onopgemerkt.
Roodborsten (26), zwartkoppen (148), gekraagde
roodstaarten (6) en rietgorzen (61) kwamen in goede
aantallen door. Ook werden de eerste flinke aantallen
baardmannen gevangen (104, in oktober nog eens
60). Een boompieper (15 sep) en een ekster (9 sep)
waren de spreekwoordelijke krenten. Slechts één
zwarte mees (23 sep) was het enige wat wij meekre
gen van een kortdurende invasie.
Oktober was weer slap met maar 332 vangsten. Een
Cetti’s zanger (28 okt), vier koperwieken, drie veld
leeuweriken (nachtvangst 27 okt), een kleine bonte
specht (8 okt) en een waterral (7 okt) waren de
highlights.

het DNA is juist wel heel typerend. In Noordwest Euro
pa leven drie ondersoorten: onze eigen collybita-tjif
tjaf, de Scandinavische abietinus-tjiftjaf en de Siberi
sche tristis-tjiftjaf. De ringers werd gevraagd de tjiftjaf
fen te determineren op ondersoort, waarna de DNAanalyse moest uitwijzen of de determinatie klopte. In
Dutch Birding zijn de gegevens van de najaren
2009-11 geanalyseerd. De conclusie was dat zowel
de collybita-tjiftjaffen als de siberische tjiftjaffen door
de ringers goed worden gedetermineerd, maar alle
Scandinavische tjiftjaffen bleken óók Siberische te
zijn. Tot op dit moment is de Scandinavische tjiftjaf
nog nooit met zekerheid in Nederland vastgesteld
(Genetic identity of grey chiffchaffs trapped in the
Netherlands in autumns of 2009-11. P. de Knijff e.a.
Dutch Birding34 (2012): 386-392). In het najaar van
2012 zijn we gericht gaan bemonsteren om te kijken
of deze ondersoort toch door Nederland trekt. Dit
onderzoek zal ook in de komende jaren doorlopen.
Ook zijn we ingegaan op de vraag om teken te ver
zamelen op trekvogels. Naast de schapenteek die
(o.a.) de ziekte van Lyme kan overbrengen, zijn er op
de wereld nog andere tekensoorten bekend die
ziekten verspreiden. De Hyalomma teek is daar eentje
van. Deze tekensoort is aangewezen als verspreider
van de Krim-Congo-hemorragische koorts en komt in
Afrika en Azie voor. Er is een theoretische kans dat een
trekvogel de teek oploopt in het overwinteringsgebied
en na de voorjaarstrek de teek in West-Europa weer
kwijt raakt. De kans is vervolgens dat een mens de
teek weer oploopt en zo deze ziekte krijgt. Om de
kansen in te schatten dat deze teken tot in West Eu
ropa kunnen worden getransporteerd, worden alle
vogels die in Afrika overwinteren van eventuele teken
ontdaan en onderzocht. In 2012 zijn enkele tientallen
teken verzameld en ingestuurd voor determinatie.
Ook dit zal een onderzoek zijn dat de komende jaren
nog zal voortduren.
Ton Eggenhuizen

November leverde een kramsvogel op (17 nov), als
ook een duidelijke Siberische tjiftjaf (10 nov). Verder
nog de eerste vier vinken van het najaar.
In december werd weinig gevangen, vooral vanwe
ge het doorgaans slechte weer. Een gewone tjiftjaf
en 10 vinken (beide op 22 dec) waren leuke vangsten.
Aanvullend onderzoek
In voorgaande jaren hebben we meegewerkt aan
een Europabreed onderzoek naar blauwborsten. De
gegevensverwerking en het schrijven is nu in volle
gang en hopelijk kunnen we daar in de toekomst
verder over berichten.
Sinds najaar 2011 verzamelen we – samen met een
vijftal andere ringstations - ook veertjes van tjiftjaffen,
om te achterhalen welke ondersoorten door Neder
land trekken. Deze ondersoorten zijn moeilijk te onder
scheiden op basis van het verenkleed, maar
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Witgat, Oostvaardersdijk, 4 augustus 2012,Ton Eggenhuizen
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Vreemde gasten
Eén van de bijzondere aspecten van het ringwerk zijn
de terugmeldingen. Natuurlijk is het overgrote deel
hiervan door ons zowel gevangen als teruggemeld
(eigen meldingen). Deze eigen meldingen zijn van
cruciaal belang voor het overlevingsonderzoek
(CES), maar het bijzondere zit toch vooral in de uitwis
selingen: vogels die door ons zijn geringd en elders
worden teruggemeld en vogels die elders zijn geringd
en door ons zijn teruggevangen. Het onderstaande
overzicht is niet volledig, het biedt alleen de krenten
uit de pap.
Elders geringd:
Brussels 11353452 – Kleine karekiet - 14-08-2009 Bambrugge (Belgie)
Deze Belg werd op 13-5-12 en 30-6-12 teruggevangen.
Ook voorgaande jaren was deze man broedvogel op
onze vangplek. Afstand 190 km.
Brussels 11326504 – Kleine karekiet – 11-09-2009 – Sint
Laureins (O-Vlaanderen)
Op 19-07-2010 door ons teruggevangen. Afstand 175
km.
Paris 5083404 – Kleine karekiet - 23-08-09 - Pas-de-Ca
lais (Frankrijk)
Deze franse vogel die als jonge vogel op de najaars
trek was geringd werd door ons vier keer teruggevan
gen tussen 13-06-10 en 18-07-10. Dit mannetje had
kennelijk een territorium op onze vangplek. Afstand
262 km.
Paris 6075434 – Kleine karekiet – 5-08-2009 – PoitouCharentes (Frankrijk)
Ook deze vogel was een man en werd door ons te
ruggevangen op 4-7-2010 en 12-6-2011. Afstand 886
km.
Arnhem AL50168 – kleine karekiet – 26-8-2007 – Naar
den (Nederland)
Als onvolwassen vogel geringd in Naarden. Hij werd
teruggevangen op 30-6-12 en 7-7-12. Inmiddels een
aardig oudje van vijf jaar. Dezelfde leeftijd bereikten
een vijftal kleine karekieten die door ons zelf zijn ge
ringd. Er werden geen vogels meer gevangen die vóór
2005 door Mw. Liebregts zijn geringd.

terggevangen in het Pays de Loire (Frankrijk). Afstand
772 km.
Arnhem AV70063 – rietzanger – 12-06-2011 – Almere
Nog een vogel uit Pays de Loire. Het lijkt erop dat deze
vogel plaatstrouw aan zijn rustplek is. De vogel wordt
namelijk op 18-08-2011 en 17-09-12 van deze plek
gemeld. Afstand 775 km.
Arnhem 71905 – rietzanger – 30-06-2012 – Almere
Op 26-07-12 wordt deze vogel gecontroleerd in Rho
ne-Alpes (Frankrijk). Afstand 825 km.
Arnhem AV69266 – blauwborst – 12-06-2011 – Almere
Een terugvangst uit Bretagne (Frankrijk) op
22-09-2012. Afstand 849 km.
Arnhem AV70760 – oeverzwaluw – 24-08-2011 – Almere
Deze op de slaapplaats gevangen vogel werd een
jaar later (14-09-2012) in West Sussex (Engeland) te
ruggemeld. Een mooie illustratie van zijn zwerfgedrag.
Afstand 441 km.
Arnhem AV72595 – pimpelmees – 2-9-2012 – Almere
Een pimpelmees “on the move”. Deze jonge man
wordt op 1-12-2012 nabij Pas-de-Calais (Frankrijk) te
ruggevangen met 300 km onder de vleugels.
Arnhem BA98940 – kleine karekiet - 30-09-2012 - Almere
Een Engelse ringer bij Kent krijgt deze vogel in zijn
netten op 13-10-2012. Afstand 303 km.
Arnhem V583574 – zwartkop – 1-10-2011 – Almere
Naast een terugmelding uit België en twee uit Frankrijk
(Pas-de-Calais en Midi-Pyrenees) verdient deze
zwartkop die uit Gibraltar wordt teruggemeld specia
le vermelding. De vogel wordt op 25 en 27-11-2011
gevangen. Afstand 1992 km.
Y70615 – fitis – 10-07-2010 – Almere
Op 7-8-2010 wordt deze vogel teruggevangen nabij
Setubal in Portugal. Afstand 1929 km.

Elders teruggemeld:
Arnhem 1374025 – waterral – 17-07-2011 – Almere
Deze eerstejaars waterral werd op 21-12-2011 aan de
Côte d’Azur (Frankrijk) dood gevonden. Doodsoor
zaak is niet opgegeven, wel dat de vogel nog vers
was. Afstand 1008 km.
Arnhem AS65997 – kleine karekiet – 18-07-2010 –
Almere
Deze vogel werd op 9-8-2010 nabij Pas-de-Calais
(Frankrijk) door een ringer teruggevangen. Niet iede
re melding uit Frankrijk is afschot, de tijden veranderen
daar ook! Afstand 290 km.
Arnhem AV69188 – rietzanger – 26-06-11 – Almere
Op 27-07-2011 wordt deze vogel door een ringer
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Rietzanger, Almere, 4 juli 2009, Seraf van der Putten
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Voor dit verslag zijn de websites waarneming.nl en
trektellen.nl geraadpleegd.
Duikers tot en met Stekelstaarten
Een Roodkeelduiker vloog op 30 december over het
water richting de Kamperbrug en op 22 januari vloog
een exemplaar langs de telpost de IJmeerdijk. Op 24
februari werd een Parelkeelduiker ontdekt op het
Wolderwijd. Deze vogel bleef tot in maart. Kuifduikers
werden gezien op 9 november langs de Oostvaar
dersdijk, op 18 november bij de Houtribdijk en op 25
november bij de Dashorstdijk. In januari een exem
plaar bij het Naviduct Enkhuizen en bij de Lage
Knarsluis. In februari verbleef een exemplaar in
de Noorderplassen. 2 Geoorde Futen op 27 decem
ber in het Bovenwater, en enkele exemplaren op
1 januari bij de Dashorstdijk en op 13 januari in de

Roerdomp, Zeewolde, 2 februari 2013, Lubbert Spaansen
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Noorderplassen. Roerdompen werden gemeld van
uit de vaste locaties. Bij de Lepelaarplassen, OVP en
Zeewolde werden zelfs twee exemplaren tegelijkertijd
gezien. Een Kleine Zilverreiger werd op 22 december
nog bij Dronten gemeld en op 22 januari bij het J.v.
d.Boschpad op 27 januari. Martin Jansen zocht en
telde deze maanden de slaapplaatsen van de Grote
Zilverreiger langs de randmeren. Hij ontdekte maar
liefst 4 slaapplaatsen bij het Drontermeer met max.
71 ex. op 5 januari , bij het Veluwemeer met max. 75
ex. op 3 januari en bij het Wolderwijd met max. 16 ex.
op 4 januari. Max. 23 Ooievaars overwinterden in Zuid
Flevoland. Op 8 december zat nog een late Lepelaar
in de OVP en op 4 februari vlogen de eerste 11 van
het nieuwe seizoen al weer over het Zuigerplasbos. In
februari werden op het Veluwemeer bij Elburg max. 9
Flamingo’s en 23 Chileense Flamingo’s gezien. Op
29 december werden 4.009 Kleine Zwanen geteld
op het Veluwemeer. Jammer genoeg werden deze
vogels opgejaagd en verstoord door 22 surfers. Op
11 januari werd een maximum van 431Wilde Zwanen
geteld op het Veluwemeer. Grote groepen
(>2.000ex.) Toendra Rietganzen waren te vinden in
de NOP en bij de Ibisweg. De eerste week van janua
ri vlogen in totaal ruim 800 Kleine Rietganzen over
de Waranda en langs de Dashorstdijk. Begin februa
ri 1 ex. bij de Praamweg en eind februari 3 ex. bij de
Ibisweg. Tijdens de ganzenslaapplaatstelling in de
OVP werden er op 12 januari ruim 20.000 Kolganzen
en 10.000 Brand-ganzen geteld vanaf uitkijkpunt het
Nonnetje. In de maanden november tot en met fe
bruari vlogen er maar liefst 265.621 Kolganzen en
230.271Brandganzen over de telpost IJmeerdijk. Op
24 november vloog in een groep Kolganzen een
Dwerggans mee over het Almeerderzand. Een blau
we fase Sneeuwgans werd op 3 januari ontdekt bij
het J.v.d.Boschpad tussen de Brandganzen. Een en
kele Rotgans trok in november over het Markermeer,
in februari waren dit er ruim 75 en op 23 en 24 febru
ari verbleef een exemplaar bij de Trekweg. Op 8 no
vember zaten twee Roodhalsganzen langs de Oost
vaarderdijk te foerageren. Een Casarca zat op 3
november en 1 december in de OVP en op 11 novem
ber werd een ex. in het Harderbroek gezien. In novem
ber ruim 150 Pijlstaarten in het Dronter- en Ketelmeer.
Op 29 december ruim 1.500 Slobeenden op de
Keerluisplas. Tot half november verbleven nog ruim
200 Krooneenden in het Broekbos. Tussen 27 decem
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ber en 21 januari verbleven meer dan 1.000
Tafeleenden in het Vossenmeer en Wolderwijd. Een
vrouwtje Witoogeend (waarschijnlijk een hybride) zat
op 2 februari op het Trekvogellandje. Op 12 januari
werden op het Vossenmeer >10.000 Kuifeenden ge
teld. Kleine groepjes Toppers werden deze periode
aangetroffen bij de Dashorstdijk (max. 30 ex.) en op
het IJsselmeer (max. 100 ex.) Een vrouwtje Eider zat
op 15 januari bij het Naviduct Enkhuizen en op 2 fe
bruari was het mannetje weer aanwezig op het
Gooimeer. Op 1 januari verbleef een mannetje
IJseend in Pampushaven en tussen 14 en 20 januari
een mannetje bij het Naviduct Enkhuizen. Een vrouw
tje ZwarteZee-eend werd op 11 november ontdekt bij
het Almeerderzand en op 12 december werd zij daar
nogmaals gezien. Tussen 9 en 26 november werd de
man Grote Zee-eend gezien in Pampushaven en
tussen 23 en 30 december zat een vrouwtje bij de
Witgat, Almere de Vaart, 26 januari 2013, Eric Roeland

tegen te komen. Op 11 januari werden daar zelfs 8
ex. aangetroffen. Verder 10 meldingen van een
eenling op diverse locaties. Groepen Grote
Zaagbekken van boven de 100 ex. werden alleen
gemeld vanuit de OVP, Vossemeer, Markermeer en
bij Rutten. Van de Rosse Stekelstaarten werden er
maximaal 8 geteld in het gebied Lepelaarplassen en
Dashorstdijk en maximaal 7 exemplaren in en om het
Bovenwater.

Parelduiker, Zeewolde, 26 februari 2013, Frank Kroeze

Dashorstdijk. Vanaf 30 november tot eind december
werden bij het Vossemeer regelmatig enkele exem
plaren gezien tot een maximum van 19 ex. op 16
december. Groepen Brilduikers boven de 200 ex.
werden alleen gemeld van Urk, Pampushaven en het
Vossenmeer. In de Hoekplas zaten eind december
390 Nonnetjes. Langs de Houtribdijk was deze perio
de de grootste kans om een Middelste Zaagbek

Roofvogels tot en met Duiven
Op 21 december werd een Zwarte Wouw langs de
OVD ontdekt. Maar liefst 5 Rode Wouwen trokken
over in deze periode (Almere, Lelystad, Emmeloord,
Biddinghuizen en Ketelmeer). Uit de waarnemingen
blijkt dat er tussen de 5 en 7 Zeearenden in Flevoland
zaten deze periode. Minimaal 4 Bruine Kiekendieven
overwinterden in de OVP. Op de slaapplaats in het
Gorzenveld werden maximaal 8 Blauwe Kiekendieven
geteld. In het gebied rond de Praamweg en wijde
omgeving hebben maximaal 2 Ruigpootbuizerds
gezeten. Ook kwam er een waarneming van bij de

Europese en Chileense Flamingo, Veluwemeer, 27 februari 2013, Lubbert Spaansen

Maart 2013

21

ex. bij het J.v.d.Boschpad. Een Geelpootmeeuw
werd regelmatig bij het J.v.d.Boschpad gezien. Ook
exemplaren op 5 andere locaties. Maximaal 2 Ponti
sche Meeuwen bij het J.v.d.Boschpad en 5 bij het
Veluwemeer. Meer dan 1.000 Holenduiven werden
tussen 27 december en 2 januari geteld in de OVP en
79 Turkse Tortels op 15 november in Almere de Hout.

Dwergmeeuw, Dashorstdijk, 2 januari 2013, Karel Mauer

Visvijverweg en bij Luttelgeest. Uit de waarnemingen
blijkt dat ruim 12 Smellekens hebben overwinterd in
de polder. Maximaal 3 Slecht-valken bij de Flevocen
trale en in de OVP. Totaal werden er >15 verschillende
exemplaren opgemerkt deze periode in Flevoland.
Op slechts 5 plekken werd een Fazant gezien! Op het
Wolderwijd zaten in december >3.000 Meerkoeten.
Op 17 november vlogen nog 5 Kraanvogels over
Rutten. Op 19 januari cirkelden er 3 boven de OVP en
vlogen er ruim 50 over de A6 tussen Almere en Lely
stad. Begin maart tijdens de eerste ‘lentedagen' vlo
gen er honderden Kraanvogels over de polder. Op
15 november werd de laatste Kluut bij het J.v.d.
Boschpad gezien en op 8 februari waren er daar al
weer 10 aanwezig. Een Bontbek-plevier werd op 20
februari gemeld vanaf het slipdepot in het Ketelmeer.
In december waren ruim 5.000 Goudplevieren aan
wezig in de OVP. Op 28 november vloog een
Zilverplevier over Almere-Muziekwijk en op 22 decem
ber over de Kievitslanden. Op 14 november zaten
>10.000 Kieviten in de OVP. Bonte Strandlopers
werden gezien in de natte graslanden (max. 15) en
de Vossemeerplaat (max. 80) en bij het J.v.d.Bosch
pad (max. 250). Ook ruim 80 Kemphanen waren tot
begin februari aanwezig bij het J.v.d.Boschpad. Tus
sen 1 december en 16 februari werden 11 Bokjes op
10 verschillende plekken gezien. Van 53 plaatsen
kwamen waarnemingen van de Houtsnip, het ging
totaal om 89 exemplaren. Op 3 december waren er
nog 2 Grutto’s aanwezig bij de Kleine Praambult en
op 17 februari waren de eerste 12 weer aanwezig bij
Dronten. Op 28 november kwamen ruim 400 Wulpen
slapen in de OVP en de grootste groep op de Vosse
meerplaat slaapplaats was ruim 300 exemplaren op
23 december. Enkele Zwarte Ruiters bleven in het
gebied deze periode. Een Groenpootruiter zat op 4
november langs de Praamweg. Een melding van 15
Witgatjes op 1 januari bij het J.v.d.Boschpad is wel
erg veel. Verder veel waarnemingen verspreid door
de polder. 2 Dwergmeeuwen waren op 19 decem
ber aanwezig bij de Dashorstdijk en 2 ex. op 23 de
cember in het Harderbroek. Tussen 2 en 5 januari 1
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Uilen tot en met Gorzen
Weer 9 Kerkuilen werden als verkeersslachtoffer ge
meld in deze periode. Verder waarnemingen in
Pampushout, Windhoektuinen, Waterlandse weg,
IJsselmeerdijk, Larserbos, Urk, Creil, Tollebeek, Dron
ten en Zeewolde. Op 15 december werd een Bosuil
(vrouw) gehoord in het Larserbos. Ondanks een
aantal nachtelijke zoekpartijen werd deze vogel niet
meer teruggevonden. 3 slaapplaatsen werden ont
dekt van de Ransuil: in Swifterband (max. 15), in
Buitenvaart (max. 17) en in het Horsterwold (max. 23).
Een Velduil werd op 22 en 23 februari bij de Reigerweg
gezien. En ook een Steenuil werd in de polder aan
getroffen. Gelukkig werden weer 99 waarnemingen
van de IJsvogel doorgegeven, vooral uit hun vaste
gebieden. Ook na de vorstperiode ziet het er niet
dramatisch uit voor deze soort. Groene Spechten
werden gezien of gehoord in de Windhoektuinen,
Trintelhaven en in het Horsterwold. Kleine Bonte
Specht werd gezien in de OVP, Roggebotzand, Wi
sentbos, Lepelaarplassen en Kuinderbos. Een
Boomleeuwerik werd in november gezien in de OVP
en 2 ex. overvliegend bij het Almeerderzand. Daarna
drie keer een waarneming uit Lelystad en op 12 janu
ari 6 exemplaren bij het Noordermeerpad in Rutten.
Leuke aantallen Veldleeuweriken waren bij de Trek
weg (280 ex.), de Dodaarsweg (120 ex.) en in Almere
de Vaart (200 ex.) en de Vinkweg (30 ex.). De enige
Strandleeuwerik van dit seizoen werd op 12 novem
ber ontdekt toen hij over het Almeerderzand vloog.
De laatste Boerenzwaluw vloog op 4 november over
Pampushaven. Een Grote Pieper was op 17 novem
ber kort aanwezig bij Bant. Waterpiepers werden

Appelvink, Almere, 23 januari 2013, Ben te Raa

de Grauwe Gans

Boomklever, Dronten, 27 november 2012, Ed van Zoonen

Siberische Tjiftjaf, de Vaart, 10 nov 2012, Ton Eggenhuizen

langs haast alle dijken langs Markermeer en randme
ren aangetroffen. Oeverpiepers zijn gezien bij de
Kievitslanden (max. 3 ex.), Dashorstdijk (1 ex.) en bij
Emmeloord de Westermeerdijk. Overwinterende
Grote Gele Kwikstaarten bij de waterzuivering in
Buitenvaart, Almere Haven, Lelystad en Biddinghui
zen. Een Witte Kwikstaart werd regelmatig gemeld
vanaf het J.v.d.Boschpad, verder opvallend weinig
exemplaren in de polder deze winter. Tussen 6 novem
ber en 22 januari waren er groepjes Pestvogels
aanwezig in Zeewolde max. 18 ex. op 13 november,
in Almere max. 15 ex. op 17 november, in het Rogge
botzand in december max. 3 ex. en in Lelystad max.4
ex. tot 15 januari. Echt grote groepen (>500ex.)
Kramsvogels en Koperwieken waren meer in noord
oost Flevoland te vinden. Tussen 2 en 8 januari alweer
zingende Grote Lijsters bij het Fluitbos, Lepelaarplas
sen en station Almere Muziekwijk. Tot eind december
een paartjeZwartkop in Almere-Haven Hoekwierde.
Ook een overwinterend ex. in Lelystad. Meldingen van
Tjiftjaffen kwamen van 23 verschillende plekken. Op
10 november werd een Siberische Tjiftjaf door de

ringgroep gevangen, geringd en losgelaten. Maxi
maal 6 Vuurgoudhaantjes bij Trintelhaven. Een
Witkopstaartmees zat deze periode in de Hoekwier
de in Almere Haven, ook waarnemingen uit Lelystad
Golfpark, Almere Sieradenbuurt en bij de Praamweg.
Kuifmezen zaten in het Roggebotzand (3 ex.), het
Spijk (2 ex.) en eentje in het Kuinderbos. Ook de
Zwarte Mees werd in deze gebieden aangetroffen,
maar ook in andere bosgebieden en in tuinen. In deze
periode waren enorme aantallen Koolmezen en
Pimpelmezen aanwezig in de bossen en tuinen. En
165 meldingen van Boomklevers kwamen binnen, ze
gaan ook meer in tuinen voorkomen. Zien we mis
schien terug in tuinvogelverslag? Klapeksters werden
gezien rond de Lepelaarplassen, Horsterwold, Praam
weg, OVP, Roggebotzand en Visvijverbos. Rond de
Ellerweg werd regelmatig een groep Roeken (max.
18 ex.) gezien samen met Zwarte Kraaien. Op 12 ja
nuari werd op de rand van Flevoland bij het Veluwe
meer een Bonte Kraai gezien! Tussen 8 december en
7 januari zaten maximaal 5 Europese Kanaries in het
Fluitbos. In november en december kleine groepjes
(max. 8) Grote Barmsijs bij het verbindingszone,
Praambos, Lepelaarplassen en Almeerderzand. 2
Kleine Barmsijsjes waren aanwezig in het Kuinder
bos. In het Roggebotzand verbleven max.l 10
Kruisbekken. Net als vorige winter werden er op veel
plaatsen (46) Goudvinken gezien. Op 19 januari zelfs
23 ex. in het Roggebotzand. Ook Appelvinken waren
op veel plekken aanwezig, op 7 januari was er een
groep van 67 ex. aanwezig in het Pampushout. Op 4
november vloog er een IJsgors over het J.v.d.Bosch
pad en 1 over de Blocq van Kuffeler. Op 6 november
vloog er nog een exemplaar over de OVP. Een man
netje Sneeuwgors was op 2 november bij Pampusha
ven en op 4 november bij de Rivieracamping . Op 14
november 2 ex. op de Houtribdijk en op 1 december
1 ex. bij de Dashorstdijk en op 2 december 1 ex. bij
Almere de Vaart. Tenslotte een Geelgors op 26 janu
ari langs de Trekweg.

Pestvogel, Lelystad, 29 november 2012, Ed van Zoonen
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