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Drie nummers van de Grauwe Gans per jaar, zo is al
heel lang het uitgangspunt van ons bestuur. Van ons
vernieuwde blad zijn met vereende krachten en veel
gepuzzel van de redactieleden al weer drie nummers
uitgebracht. Het vierde nummer ligt nu voor u. Wij
hebben al doende de nodige ervaring gekregen met
het opmaken van ons blad en daarin ook steeds
enkele verbeteringen weten aan te brengen. Zo kon
het gebruikte standaard lettertype van Editoo wat
worden verkleind, waardoor er meer ruimte voor kopij
en foto’s kon worden gevonden. Om wat meer rust
en eenheid in de lay-out te verkrijgen, hebben we de
logo’s boven de grote en / of regelmatig terugkeren
de artikelen zo veel mogelijk gestandaardiseerd. We
hopen dat al deze aanpassingen door de lezers
worden gewaardeerd. Eventuele reacties zien we ui
teraard graag tegemoet. Rest ons nog om alle au
teurs en fotografen hartelijk te bedanken voor hun
gewaardeerde bijdragen en onze lezers een goede
vakantie toe te wensen.
Tot slot nog dit. De fantastische presentatie van Ruben
Smit van het nog ruwe materiaal voor de film ‘De
Nieuwe Wildernis’ ligt de redactie nog vers in het ge
heugen. We zien natuurlijk uit naar de uiteindelijke
film, waarvan de première op 25 september a.s. staat
gepland. Even zoeken met Google voor de ‘teaser’,
het ‘lekker-makertje’ van deze film. Een aanrader voor
alle liefhebbers van onze Oostvaardersplassen.

Coverfoto: Kramsvogel, Ton Walraven
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De cursus vogelherkenning (basis en vervolg) is weer
afgerond en van de 72 cursisten die begonnen in
september 2012 zijn er 59 cursisten die een certificaat
voor hun deelname hebben ontvangen. Da’s een
geweldig resultaat! Een deel van de cursisten is ook
nog eens betrokken (geweest) bij inventarisaties van
roofvogelnesten en roofvogeltellingen. Dit is goed
bevallen en zal worden voortgezet, in samenwerking
met Staatsbosbeheer.
Voor de cursus hebben we maar liefst 10 verrekijkers
gekregen van CameraNu.nl. Zij hebben deze ge
schonken zodat cursisten die nog geen verrekijker
hebben, en eerst willen ontdekken of dat vogels kijken
echt hun ding is voordat ze er 1 kopen, goed mee
kunnen doen. Het zijn 3 verschillende modellen, zodat
ze ook hierin kunnen ontdekken wat belangrijk is voor
ze.
De Werkgroep Bescherming heeft zich de afgelopen
maanden ingezet om een goede zienswijze bij de
provincie neer te leggen op het vergunningsverzoek
van Staatsbosbeheer om in de Oostvaardersplassen
te kunnen dineren en kamperen… De vergunning is
verleend inmiddels, en dankzij de werkgroep zijn er
strikte voorwaarden opgenomen. Helaas was tegen
houden onmogelijk, want dat is wat we het liefst ge
daan hadden!
Het bestuur heeft voor Ringgroep De Grauwe Gans
een subsidieverzoek ingediend bij de Van der Hucht
De Beukelaar Stichting voor financiering van het
wintervangen voor de komende jaren. Dit verzoek
voor 1500 euro is gehonoreerd en daarmee kan er
dus ook in de winter geringd worden.

De maandelijkse bijeenkomsten van de werkgroep
natuurfotografie verlopen volgens een min of meer
vast stramien. Het kiezen van de foto van de maand
is een steeds terugkerend onderdeel.
Daarnaast is er altijd een thema van de avond, dat
kan bijvoorbeeld een technisch aspect van fotografie
zijn, zoals extreem belichten, panoramafotografie,
fotobewerking, omgaan met bewegende objecten.
Voor deze avonden wordt een deskundige fotograaf
van Vogel- en Natuurwacht uitgenodigd. Op de an
dere avonden staat steeds een mogelijke motiefkeu
ze voor foto’s op het programma, zoals macrofoto
grafie, mens en natuur, water en vervreemding. Dan
wordt gevraagd wie van de werkgroep het betrokken
onderwerp wil voorbereiden en presenteren. Al deze
bijeenkomsten zijn opgenomen in een jaarplanning,
zodat er voldoende voorbereidingstijd is. Het zal niet
verbazen dat het onderwerp waarvoor een lid inte
kent, meestal zijn of haar specialiteit is. Er zijn er die
veel macrofoto’s maken, anderen fotograferen
vooral vogels, weer anderen landschappen. Ik maak
graag abstracte foto’s en was daarom de inleider op
de avond met dit onderwerp.
Bij abstracte natuurfotografie gaat het vooral om
kleuren, lijnen, vormen en structuren en niet om de
herkenbaarheid van het object. Wel dient de beken
de natuur uitgangspunt te zijn. Een onderwerp dat
gefotografeerd al gauw een abstracte uitstraling
heeft is boomschors. Wie wel eens een bezoek heeft
gebracht aan een arboretum of botanische tuin weet
hoe geweldig bont de stam van een boom kan

Op dit moment is een aantal mensen druk bezig met
de organisatie van de Dutch Bird Fair. De Vogelwacht
is een van de hoofdsponsoren en heeft een aantal
onderdelen op zich genomen om te organiseren:
vrijwilligers, excursies (50 per dag), ringdemonstratie
en ook nog het kinderprogramma. Da’s een flink
aandeel en er zullen zeker 50 donateurs tijdens deze
dagen in touw zijn. Wil je hier ook bij zijn, meld je dan
bij Inge (inge@het.net). Of bezoek het festival! Tijdens
de Dutch Bird Fair hopen we onze nieuwe website te
kunnen lanceren alsook onze nieuwe flyer uit te
delen. Er wordt inmiddels hard aan gewerkt!
Inge Hagens
Voorzitter Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland
U kunt zich weer inschrijven voor de basis- of
vervolgcursus Vogelherkenning die in september
begint. Alle informatie en het aanmeldingsformu
lier vindt u op: vogelwachtflevoland.nl/Activitei
ten.
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Boomstam, foto Ton Oudshoorn

zijn. Hoewel je direct ziet dat het schors is, kun je je
ook goed voorstellen dat het een product is van een
kunstschilder. De kleuren en de vormen in de foto
hebben op zich waarde en hoeven niet bedoeld te
zijn om te laten zien dat het om een deel van een
boom gaat.
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Ook de bodem laat zich graag van zijn abstracte kant
zien. De foto van de gescheurde bodem op Ameland
in de vorige Grauwe Gans (Inge Hagens) is een goed
voorbeeld. Het geheel van vormen is zo sterk dat het
feit dat het om een bodem gaat naar de achtergrond
verdwijnt. Daarom is onderstaande foto geen echt
goed voorbeeld van abstracte fotografie. Hoe aardig
de compositie van kleuren en vormen ook is, de indruk
dat het om een eend gaat komt het eerst binnen. De
neiging om via slim uitsnijden een abstracte foto te
creëren leidt niet altijd tot mooie voorbeelden. Je
loopt al snel de kans op een Mystery Bird of Mystery
flower. Het maken van een abstracte foto vergt weinig
techniek. Het vinden van een motief is het belangrijk
ste. Wel is het belangrijk dat de foto overal even
scherp is, immers perspectief in een foto brengt de

Avondrood vanuit vlegtuig, Ton Oudshoorn

moet eens googelen op ‘abstracte schilderkunst’ en
direct naar Afbeeldingen gaan. Veel abstracte
schilderijen hebben een tegenhanger in de natuur.
Onderstaande foto is geïnspireerd door het werk van
een abstracte schilder. Zo leerde ik ook dat het ab

Wilde Eend, Ton Oudshoorn

achterliggende natuur meer nabij. Om deze reden
wordt een foto van een bollenveld nooit een echte
Mondriaan tenzij je een drone tot je beschikking hebt.
Het ligt dus voor de hand om een onderwerp te kiezen
dat in een verticaal vlak loodrecht op je lens ligt. Als
dat niet het geval is moet je een zo klein mogelijk
diafragma kiezen. Dan kom je toch al gauw terecht
op de A-stand van de keuzeknop bovenop het toestel.
Op die manier kun je een landschap zoals bij Cayeux
(Fr.) een abstract karakter geven. Onscherpte door
perspectiefverschil, door een onjuiste instelling of
door beweging is op zich niet erg mits het maar
overal op de foto gelijkelijk naar voren komt. Om deze
redenen kan een onscherpe foto van de avondhemel
net een abstract schilderij zijn. Wie denkt dat de keuze
aan onderwerpen voor een abstracte foto beperkt is

Takken op strand, Ton Oudshoorn

Grote Zaagbekken, Ton Oudshoorn

stracte karakter van een natuurfoto versterkt wordt
door de foto om te draaien. Op die manier kan de
link naar de werkelijkheid ook verzwakt worden zoals
op de volgende foto van een groep opvliegende
zaagbekken.Uiteraard moet ook het onbewerkte ori
gineel al een abstract karakter hebben. Abstracte
motieven lenen zich dus heel goed voor het maken
van foto’s en de resultaten hangen in een moderne
kamer ook nog leuk aan de muur.
Landschap Cayeux (Fr), Ton Oudshoorn
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In 2012 werden voor het 10e opeenvolgende jaar alle broedende Knobbelzwanen in Almere geteld
door de Zwanenwerkgroep. Normaal gesproken beginnen we de bestaande territoria te controleren in
februari. Dit jaar werd echter door de zeer zachte maand januari al eerder territoriaal gedrag gezien
en sommige paren begonnen al met nestmateriaal te slepen.
In 2012 werden voor het 10e opeenvolgende jaar alle
broedende Knobbelzwanen in Almere geteld door de
Zwanenwerkgroep. Normaal gesproken beginnen we
de bestaande territoria te controleren in februari. Dit
jaar werd echter door de zeer zachte maand januari
al eerder territoriaal gedrag gezien en sommige
paren begonnen al met nestmateriaal te slepen.
Eind januari werden we echter overvallen door een
koudegolf met gevoelstemperaturen van ver in de -20
en alle hormonale oprispingen konden in de vriezer.
Die vriezer bestond uit twee grote wakken op de
Noorderplassen en het Weerwater. Beide wakken
telden ongeveer 60 vogels. Daarnaast zaten er ver
spreid over de stad nog enkele vogels in kleinere
wakken. Bij het wak op het Weerwater werd massaal
bijgevoerd door bewoners. Tassen vol met brood en
groente (andijvie, gesneden boerenkool etc.) wer
den dagelijks en meerdere keren per dag geleegd in
het wak. Dat heeft waarschijnlijk een aantal zwakke
broeders en zuster de vorstperiode door geholpen,
want er werden nauwelijks verzwakte vogels afge
voerd naar het Vogelhospitaal in Naarden.
De vorstperiode duurde tot half februari en toen kon
eindelijk het broedseizoen beginnen. Er werden 49
broedparen vastgesteld. Vergeleken met 2011 is dat
een toename van 10 broedparen, en dus ook meer
eieren (2011: 247, 2012: 271). Er komen echter in 2012
minder eieren uit. Volledige legsels mislukken. Zelfs
nesten met 8-10 eieren zien geen enkel ei uitkomen.
Uiteindelijk mislukken 12 nesten.
Dat geen enkel ei in een nest uitkomt is uitzonderlijk.
Het komt wel vaker voor dat een aantal eieren in een
nest niet uitkomt, maar een compleet legsel is
vreemd. Meestal gaat het om onbevruchte eieren.
Die worden vaak door het vrouwtje het nest uitge
werkt. We zagen dan ook nesten waar ei na ei ver
dween. Mogelijk heeft de strenge vorstperiode in fe
bruari toch gezorgd voor een aanslag op de conditie
en vruchtbaarheid van de vogels. Een andere moge
lijkheid is dat de eieren gemanipuleerd zijn, dat wil
zeggen dat ze geschud of geolied zijn waardoor de
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Knobbelzwaan, Almere, 12 mei 2013, Henk Koffijberg

eieren niet uitkomen. We hebben daar geen bewijzen
voor maar het is wel opvallend dat in een klein gebied
opvallend veel complete legsels niet uitkomen. In
hetzelfde gebied is overigens één poging om een nest
uit te halen verhinderd.
Naast natuurlijke oorzaken voor het mislukken van
een broedsel hebben we in de stad jaarlijks te maken
met vandalisme. In de Stripheldenbuurt werd een nest
met 10 eieren vernield en bij de Leeghwaterplas werd
een broedend vrouwtje met een kapot geslagen
vleugel op een compleet vernield nest aangetroffen. 
Deze vogel is overgebracht naar het Vogelhospitaal
in Naarden en is daar geëuthanaseerd omdat er
geen kans op herstel was. Ook in de wijk Tussen de
Vaarten werden twee nesten vernield.
Uiteindelijk kropen er 179 pullen uit het ei. Eind augus
tus waren daar nog 134 van te traceren. Net als
voorgaande jaren verdween een aantal broedparen
op de Hoge en Lage Vaart en ze werden helaas niet
terug gevonden. Ook verhuisde een aantal paren
met hun jongen naar de Noorderplassen waardoor
ze niet gevangen en geringd konden worden.
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Met veel moeite is het gelukt om 87 jonge Knobbel
zwanen te vangen en te ringen, minder dan voor
gaande jaren maar wel voldoende om in de komen
de jaren gegevens te verzamelen van de jaargang
2012.
Een fenomeen dat de laatste jaren steeds vaker

voorkomt in Almere is het overzomeren van niet-
broedvogels. Normaal gesproken verdwijnen Knob
belzwanen die niet broeden in de zomer naar de
randmeren rond Flevoland om te ruien. Ze verliezen
dan o.a. hun slapennen en kunnen een aantal weken
niet vliegen en zijn dus kwetsbaar voor predatoren.
De ondiepe en voedselrijke randmeren zijn dan een
veilige plaats om te ruien.
In 2012 bleek echter dat een grote groep van onge
veer 60 Knobbelzwanen zich verzamelde in het cen
trum van de stad (omgeving Stedenwijk). Veel vogels
waren al eerder gezien in het wak van de afgelopen
winter op het Weerwater, en kozen er blijkbaar voor
om niet naar de ruiplaatsen op de randmeren te
gaan. In plaats daarvan verdween de hele groep
naar het centrum van het Weerwater om te ruien.
Door de aanwezigheid van grote hoeveelheden
Schedefonteinkruid was er meer dan voldoende
voedsel aanwezig. De vogels sliepen en rustten op en
rond een eilandje waar een hoogspanningsmast op
stond en kwamen de hele ruiperiode niet naar de
kant.
Pas aan het eind van de zomer kwam een groot deel
van de ruiers weer richting het centrum, wachtend op
de volgende winter...
Henk Koffijberg
Zwanenwerkgroep Flevoland.

Knobbelzwaan, Almere, 30 mei 2013, Henk Koffijberg

Knobbelzwaan, Almere, 13 mei 2013, Henk Koffijberg
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We zijn net terug van een middag met de Bosbenders.
Paintball gedaan met z’n allen. Even uitrazen aan het
einde van het seizoen. Leuk. Buiten lijkt het al wat op
zomer. Eilandweer noemen wij dit: zon, harde wind en
veel witte wolken.
Ook de 2e helft van het seizoen hebben we weer een
gevarieerd programma gedraaid. Eerst de traditione
le nieuwjaarsfilm. Dit keer hebben we een preview van
de “Nieuwe wildernis” gezien. Prachtig al dit korte
stukje, dat belooft wat. Dezelfde middag ook een
bezoek gehad van een biologiedocent met reptielen
en vogelspinnen als hobby. Erg goed. In de vorige
Grauwe Gans stond hier al een foto van.
Eind januari hebben we een bezoek gebracht aan
de archeologische vindplaats Nobelhorst en hebben
we flink mee gevlochten aan de mesolitische hut van
de afdeling archeologie van Almere die daar ge
maakt is. Als je niet weet wat dit is: je kan zo een
kijkje nemen, indrukwekkend. We werden ook getrak
teerd op een uitleg over hoe men in de oertijd kon
overleven en vuur maakte en daarna…lekker fikkie
stoken zoals dat toen ging. Prachtig. Het was winters
koud buiten, we kregen daardoor echt een indruk van
hoe het geweest moet zijn toen, brrrrrr…
Begin maart heeft René Alma ons meegenomen naar
de pier in IJmuiden. Veel vogels gezien aan een mooi
stuk Hollandse kust en ook een paar Bruinvissen ge
spot. Eind maart: Pasen! Rob stelde voor om paasei
eren te gaan zoeken. Zo gezegd zo gedaan. We
hadden een hele leuke middag in het Cirkelbos. Eitje
en chocolademelk tegen de kou erbij, prima. Aan de
Linge, bij Beesd in de Betuwe, hebben we een mooi
dierenparkje ontdekt: 'De Paay', een kleinschalig ui
len- en dierenpark. Het was die warmere week in april
en het leek even lente. Veel Walibi’s met jongen. Knus

De hele club op Schier, juni 2013
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Ruben helpt bij SBB een nestkast maken april 2013

en gezellig park in een mooie omgeving. Het park was
echt een ontdekking.
In mei een prachtige tocht gemaakt in de Oostvaar
dersplassen. Konikpaarden van dichtbij gezien en
veel jonge ganzen in een zogenaamde crèche.
Hadden we nog nooit van gehoord, nu wel dus.
En twee weken geleden: Waddenweekend op Schier!
Erg koud, zelfs te koud voor sommige activiteiten,
maar daarom niet minder leuk. In vogelvlucht:
Kampvuur gehad, eiland rondgefietst, boogschieten
op het strand gedaan, wandeling in bos en groene
duinen gemaakt, Vossenjacht in her dorp beleefd,
levend stratego gespeeld, bunkermuseum bezocht
en even nog op het strand gezeten toen het kon.
Nog afsluiten in juli en dan op naar het volgende
seizoen.
Jeroen en Ronald.

Paint Ball, juni 2013
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In Flevoland liggen tussen de akkers bijzondere percelen. Hier wordt geen voedsel verbouwd voor
mensen, maar voedsel voor vogels.
Aanleiding van het ontstaan van de ‘vogelakkers’
De aankoop van twee landbouwkavels aan de Do
daarsweg in Zuid-Flevoland komt voort uit een com
binatie van doelstellingen uit twee projecten:
1. De aanleg van compensatiegebieden voor kieken
dieven vanwege de uitbreiding van industriegebie
den, woonwijken en intensivering van de landbouw.
De Vogel- en Natuurwacht Zuid- Flevoland heeft zich
hier sterk voor gemaakt.
2. Het realiseren van ‘topnatuur’: een robuuste eco
logische verbinding tussen de Oostvaardersplassen
en Duitsland, het Oostvaarderswold.
In de structuurvisie van het Oostvaarderswoldproject
worden Blauwe en Bruine kiekendieven in de instand
houdingsdoelstellingen genoemd. De Natuurbe
schermingswet verplicht Flevoland namelijk om mini
maal een kiekendievenpopulatie te hebben van vier
broedparen Blauwe Kiekendieven en 40 broedparen
Bruine Kiekendieven in en/of nabij de Oostvaarders
plassen (OVP). De te nemen maatregel voor de kie
kendieven bestaat uit het scheppen van ruimte voor
foerageergebieden buiten de OVP. Uit onderzoek is
gebleken dat de kiekendieven die in de OVP broeden,
vooral buiten de OVP foerageren. Er wordt besloten
dat er minimaal 600 hectare optimaal foerageerge
bied nodig is. De helft van die hectares moet worden
opgenomen binnen het Oostvaarderswold, waarvan
170 ha specifiek aan te leggen in het noordoostelijke
deel. De foerageergebieden mogen op maximaal 8
km van de broedgebieden in de OVP liggen. In het
Oostvaarderswold zullen de foerageergebieden be
staan uit een deel waar grazers wel en niet geweerd
worden.

Afbeelding 1: Een overzicht van de kavels in Flevoland die
in gebruik zijn als vogelakkers. (c) Google Earth.
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Een eerste aanzet
Een eerste aanzet tot het creëren van geschikt foera
geergebied wordt in gang gezet op de aangekochte
Kavel Hoekman van 50 ha aan de Dodaarsweg. In
2009 vraagt Staatbosbeheer aan de Werkgroep
Grauwe Kiekendief advies over de inrichting van dit
landbouwperceel. Na ervaringen met het inrichten
van akkerranden was dit een mooie kans om op
perceelniveau een geschikte natuurmaatregel spe
cifiek voor kiekendieven uit te werken.
In het voorjaar van 2010 wordt er gestart met het in
zaaien van de Hoekmankavel. In 2011 volgt het
tweede perceel aan de Dodaarsweg, de Kavel De
Bruycker.
Geen advies zonder kennis en ervaring
Na de ervaring met de braaklegging begin jaren ’90
als maatregel tegen de overproductie van voedsel in
de Europese Unie, bleken de braakgelegde velden
onbedoeld ook een positief ecologisch effect te
hebben. Dit werd goed zichtbaar in het Oost-Gronin
ger Oldambt. Het leidde tot broeden van drie soorten
kiekendieven in akkerland. Na het weer in productie
nemen van de akkers ontwikkelde de Werkgroep
Grauwe Kiekendief maatregelen die een eerste
aanzet vormden voor natuurbeheer in agrarisch ge
bied. In het landschap zijn die terug te vinden als
faunaranden, vogelakkers en wintervoedselveldjes.
In opdracht van de provincie Flevoland heeft de
Werkgroep in 2006 onderzoek gedaan naar het habi
tatgebruik van Grauwe Kiekendieven in Flevoland. Uit
dit onderzoek kwam met behulp van radiotelemetrie
naar voren dat in vergelijking met de Grauwe Kieken
dieven in Oost-Groningen de homeranges van de
onderzochte Grauwe Kiekendieven in Flevoland be
duidend groter waren. Dat was een serieuze indicatie
dat het voedselaanbod zo matig was dat lange foe
rageervluchten nodig waren. De conclusie was dat
Grauwe Kiekendieven in Flevoland over weinig alter
natieven beschikken bij schaarste aan de belangrijk
ste prooisoort: de veldmuis. Er werd een gebrek ge
constateerd aan geschikte foerageergebieden.
Voedselschaarste is in Flevoland daarmee een groot
probleem voor het overeind houden van zelfs een
zeer kleine broedpopulatie Grauwe Kiekendieven.
Hetzelfde geldt ook voor Bruine en Blauwe Kiekendie
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ven. Het is van belang dat er voor Blauwe en Bruine
Kiekendieven voldoende prooi binnen een afstand
van maximaal 8 kilometer van het nest aanwezig is
om voldoende jongen groot te kunnen brengen voor
de instandhouding, maar vooral ook uitbreiding van
het aantal broedparen kiekendieven in de OVP.
Er volgde een advies mede op basis van de resultaten
uit het Groningse onderzoek. Er wordt een mix van
beheersmaatregelen aanbevolen om het voedsel
aanbod voor kiekendieven te verhogen, bestaande
uit een mix van faunaranden, natuurbraak, extensi
vering van bermen en schouwpaden, het aanleggen
van akkerreservaten en een veranderd beheer van
natuurgebieden. Daarnaast werd geadviseerd om
opgespoten percelen voor toekomstige bouwplan
nen tijdelijk als meerjarige braak te beheren. In de
overgangsjaren naar een definitieve inrichting van de
Ecologische Verbindingszone "Het Oostvaarders
wold" zou dit de huidige populatie kiekendieven
kunnen versterken.
Inrichting van de kavels
Bij braaklegging op perceelniveau is het van belang
om pioniersstadia te handhaven om een optimaal
resultaat te bewerkstelligen. Hiermee wordt rekening
gehouden in de combinatie van zaaizaadsamenstel
ling, zaaizaadhoeveelheid en cyclisch maaibeheer.
Bij de inrichting van een perceel wordt er gestreefd
naar mozaïekstructuren op zowel macro- als microni

veau. Op macroniveau betekent dit dat op het in te
richten perceel minimaal twee, maar bij voorkeur drie
typen beheer toegepast worden. Kiekendieven
(maar ook Veldleeuweriken) hebben behoefte aan
een patroon van hoge en lage vegetatie. Omdat
kiekendieven hun prooi bij verrassing pakken is
voornamelijk de overgang van de korte naar de hoge
vegetatie lonend voor de kans een muis te vangen.
Voor broedende Veldleeuwerik en Kwartel werkt dit
ook: in de hogere vegetatie, in dit geval luzerne, kan
gebroed worden, de lage vegetatiestructuur is nodig
om te foerageren. Op microniveau bestaat de mo
zaïekstructuur in de vegetatie uit een afwisseling van
open plekjes, korte vegetatie en pollenvormers.
Vanuit de Veldleeuwerik geredeneerd: zowel voedsel
(kort, open) als broedgelegenheid (halfopen, dek
king). Het maaien gebeurt op een hoogte van
10-15cm om zo de nesten van bijvoorbeeld veldleeu
weriken te ontzien.
De Kavel Hoekman werd in het voorjaar van 2010
volgens de laatste inzichten ten aanzien van een
optimaal foerageergebied voor kiekendieven inge
zaaid. Het gebied bestaat uit een strokenmozaïek met
zoveel mogelijk overgangen in vegetatiehoogte
(Koks & Koole 2009, 2010). Er zijn stroken aangelegd
met grassen en kruiden (1/3), stroken met een win
terfunctie met vooral zomertarwe, plus enige haver,
grassen en kruiden (1/3), en stroken met luzerne

Blauwe Kiekendief, Dodaarsweg, 3 maart 2011, Ed van Zoonen
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(1/3). Alle stroken zijn ca. elf meter breed.
De Kavel De Bruycker is in mei 2011 ingericht en inge
zaaid. In het zaadmengsel waren wijzigingen aange
bracht op grond van de ervaringen in de Kavel
Hoekman. In overleg met Staatsbosbeheer is volgens
dezelfde systematiek als in Kavel Hoekman de helft
van het ingezaaide mengsel gemaaid en afgevoerd.
De luzerne is in tweemaal geoogst.
De Dodaarsweg in trek
Het effect van de inrichting van de Kavel Hoekman
werd voorzichtig merkbaar in de loop van 2010,
waarna een explosie van aandacht en waarnemin
gen volgde.
Rode Wouw, Dodaarsweg, 21 februari 2011, Ed van Zoonen

Tijdens de jaarlijkse muizencensus van de Werkgroep
Grauwe Kiekendief in augustus van 2010 en in augus
tus van 2011 werden hoge aantallen muizen geno
teerd in de Kavel A6 en bij het Paddenpoelbosje aan
de Roerdomptocht. Maar de hoogste aantallen
werden gemeten in de Kavel Hoekman. Daarmee
bleek het een mooie voedselbron voor muizeneters.
Niet alleen bevolkten veldmuizen het perceel, tijdens
tweewekelijkse inventarisaties in de winters van
2010/2011 en 2011/2012 in de Hoekmankavel werden
ook kleine en grote groepen zangvogels waargeno
men. Alles samen leidde tot een voor Flevoland uniek
schouwspel van grote aantallen roofvogels rondom
de Dodaarsweg. Dat bleef niet onopgemerkt. Vele
vogelaars en vogelende fotografen bezochten dit
Luilekkerland.

Dodaarsweg, februari 2011, Karel Mauer

Bruine Kiekendief, Dodaarsweg, 16 juli 2011, Karel Mauer

Vogelaars en fotografen aan de Dodaarsweg, januari 2011, Karel Mauer
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De afgelopen maanden worden er minder roofvogels
en zangvogels waargenomen. De aantrekkings
kracht van beide percelen lijkt te zijn afgenomen. Wat
kan hiervan de oorzaak zijn? Daar zouden we graag
een antwoord op willen geven, maar dat kunnen we
niet. Er zijn wel vele niet gefundeerde verklaringen te
bedenken, zoals:
- er zijn minder overwinterende vogels in Nederland
(denk aan de invasie van Ruigpootbuizerds in
2011/2012)
- geen groei meer van wintervoedsel zoals zomertarwe
en haver
- er zijn weinig/minder muizen
- voedsel is minder goed bereikbaar
- het is onvoldoende gelukt om een pioniersstadium
te handhaven
- kwaliteit van de luzerne is na drie jaar oogsten
afgenomen
- vogels zijn nu meer verspreid door voldoende voedselaanbod in de omgeving (in het voorjaar van
2012 zijn de Kavel A6 en het perceel langs de Roerdomptocht bij het Paddenpoelbosje op dezelfde
wijze ingezaaid en beheerd als Kavel De Bruycker).

Ruigpootbuizerd, Dodaarsweg, 2 januari 2011, Karel Mauer

Deze veronderstellingen berusten niet op onderzoek.
Om de vraag naar het waarom van de afgenomen
aantallen (roof)vogels te kunnen beantwoorden is
gedegen onderzoek nodig.

Ruigpootbuizerd, Dodaarsweg, 29 december 2010,
Karel Mauer
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Buizerd, Praamweg, 24 november 2007, Fred Geschiere
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Op en rond de Kavel De Bruycker zijn in vergelijking
met de Kavel Hoekman momenteel meer soorten en
in grotere aantallen aanwezig. Nog meer vragen:
heeft dit te maken met het ‘leeftijdsverschil’ van een
jaar tussen deze beide percelen of heeft het te maken
met het effect van het aangepaste zaadmengsel?
Wat we kunnen concluderen is dat het inrichten van
vogelakkers een positief effect heeft op de aanwezig
heid van vogels. Dat vogelakkers met name in de
eerste twee jaren ‘vruchtbaar’ lijken te zijn. Dat in het
landbouwgebied van Flevoland het een unieke ge
waarwording was waar vele mensen van hebben
genoten.
De Werkgroep Grauwe Kiekendief blijft zoeken naar
de goede combinatie van gewassen en kruiden, en
beheer voor het inrichten van vogelakkers. Met de
uitkomsten van onderzoek met behulp van moderne
technieken zoals GPS-loggers op kiekendieven, maar
ook met gedegen veldwerk, hopen we steeds beter
met maatregelen in het landschap aan te kunnen
sluiten op wat kiekendieven en andere akkervogels
nodig hebben voor een goede overleving.
De kavels aan de Dodaarsweg zullen in de komende
jaren opnieuw bewerkt en ingezaaid worden. Samen
met de ander kavels als de A6 en het Paddenpoel
bosje kan worden gezorgd voor een blijvend Luilek
kerland voor broedende en overwinterende akkervo
gels in dit deel van Flevoland. Ook al is het rustiger
geworden langs de Dodaarsweg: blijf vooral het veld
in gaan en jullie waarnemingen doorgeven.

Blauwe Kiekendief, Dodaarsweg, 9 januari 2011,
Seraf van der Putten
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Holenduif en Spreeuw, Dodaarsweg, 10 december 2011,
Seraf van der Putten

Dank
Het verzamelen van gegevens door het houden van
een muizencensus en tweewekelijkse wintertellingen
was alleen mogelijk door de hulp van onze enthousi
aste en betrokken vrijwilligers en door de medewer
king van agrariërs, het Flevolandschap, Natuurmonu
menten en Staatsbosbeheer. Wij zijn hen daarvoor
zeer dankbaar.
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Provincie Flevoland. 2010. Besluit MER, inpassingsplan
Oostvaarderswold, begrenzing EHS, kiekenfdieffoerageergebied en bosgebied. Conceptnota Ziens
wijzen en Advisering, deel 3 van 3.
Visser E.G., Trierweiler C. & Koks B.J. 2006. Habitatge
bruik van Grauwe Kiekendieven in Flevoland in
2006 onderzocht met behulp van radiozenders. Stich
ting Werkgroep Grauwe Kiekendief, Scheemda.
Madeleine Postma, Werkgroep Grauwe Kiekendief
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Midden in de nacht loop ik met 3 andere vogelaars over het voormalige eiland Schokland. Bij het oude
dorp worden we opgeschrikt door een roepende Steenuil. Even later horen we nog Kleinst Waterhoen
en Porseleinhoen roepen. Soort 17, 18 en 19 voor de dag zijn binnen en er zullen er nog veel volgen.
Afgelopen 20 mei doe ik mee met mijn eerste Big Day
in Flevoland. Ik voel me zeer vereerd dat ik gevraagd
ben om mee te doen en ik kijk er dan ook al een
tijdje naar uit. De weken ervoor doe ik samen met mijn
vader en ook individueel nog wat voorwerk. Na een
paar keer de Witoogeend niet gevonden te hebben
en een nog afwezige Grauwe Klauwier vind ik gelukkig
nog wel een vrij zekere plek voor de Buidelmees (te
vens nieuwe jaarsoort)! Op de dag zelf beginnen we
goed, maar zit het weer wat tegen. In de middag
krijgen we steeds meer last van regen, maar brengen
we de tijd door in vogelhutten bij de Oostvaarders
plassen waar we nog een aantal soorten weten te
behalen (onder andere Wulp en Casarca). De dag
eindigen we op 143 soorten (inclusief exoten zoals
Nijlgans en Zwarte Zwaan). Dat is 3 soorten onder het
record van het team en met het weer dat we hebben
gehad is dat een zeer goede prestatie. Dat we zo
weinig soorten onder het record blijven is wel een
goede stimulans om volgend jaar een nieuw record
neer te zetten. Daarvoor moeten we dan wel meer
voorwerk verrichten en wat nestjes van soorten pro
beren te vinden. Zo hebben we dit jaar Ransuil en
Kerkuil gemist, terwijl die toch beide in Flevoland
broeden.

Wulp, Brouwersdam, Seraf van der Putten

vogelaars in Flevoland groeien ook flink. Zo staan er
inmiddels al 3 mensen boven de 200 soorten. Dit zorgt
ervoor dat ik momenteel op de 5e plek sta van Flevo
land (één plaats onder mijn uiteindelijke notering in
2012). Om de 200 soorten te halen moet dus mogelijk
zijn, maar ik moet wel nog even mijn best doen om in
ieder geval 8 soorten op mijn jaarlijst bij te kunnen
schrijven. Ik hoop dat ik in mijn volgende column kan
vertellen dat ik de grens van 200 soorten behaald heb.

Nijlgans, Almere, 18 juni 2013, Seraf van der Putten

Door de Big Day is mijn jaarlijst met 10 soorten ge
groeid. Op het moment van schrijven staat mijn
jaarlijst zelfs op 192 soorten. Een aantal dat ik vorig
jaar pas in september wist te behalen. De 200 soorten
is dus al wat meer binnen handbereik dan vorig jaar.
Mijn lijst groeit aardig, maar de jaarlijsten van andere
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Een ander doel dat ik mij dit jaar heb gesteld, is wel
al voor een deel behaald. Dit jaar wilde ik meer tijd
besteden aan mijn eeuwige maandlijst van Flevo
land. Ik wilde in ieder geval over de 1100 punten heen.
Dat is inmiddels behaald; op het moment van schrij
ven heb ik 1127 punten. Ik denk zelfs dat ik dit doel
nog verder omhoog kan bijstellen naar 1200 punten.
Het doel dat ik mij gesteld heb om 25-30 soorten in
iedere maand te zien heb ik nog niet behaald (19
soorten iedere maand gezien), maar dat ga ik ook
veranderen in 35-40 soorten. Als alles meezit denk ik
dat er nog tussen de 20 en 30 soorten zijn die ik aan
mijn lijst kan toevoegen waarmee ik dus rond de 40
soorten uitkom die ik in iedere maand gezien heb.

13

Bij het schrijven van dit ‘winterse’ artikel in de bijna zomerse context van de maanden mei en juni wordt
ik me weer bewust van het wonderlijke en ieder jaar terugkerend contrast in mijn tuin: een kale, verstil
de plek bedekt met sneeuw, tegenover een tuin die gevuld is met veel groen en bloeiende planten.
Behalve met de ‘blijvers’ als Kool-, Pimpel- en Staartmees, die druk bezig zijn met het verzamelen van
voedsel voor hun jongen, valt er ook een groot verschil in ‘tuinvogels’ te zien. Kramsvogel en Koperwiek
zijn weer naar het hoge noorden vertrokken; Zwartkop en Braamsluiper laten zich regelmatig horen.
Maar voor dit verslag wil ik terugkeren naar de afgelopen winter. Hebben jullie ook zo genoten van die
wisselende perioden met sneeuw? Ze waren in ieder geval erg fotogeniek. Alle tellers hebben weer erg
hun best gedaan, ook met het noteren van de 0-waarnemingen. Mijn dank daarvoor. Almere was deze
winter goed voor 30 ingevulde verzamellijsten met in totaal 407 getelde tuinweekblokken. Uit Lelystad
kwamen 4 lijsten retour met daarop 55 getelde tuinweekblokken. En heel veel bijgeschreven notities,
waarvan ik in schuine tekst in dit verslag weer graag gebruik heb gemaakt.
Inmiddels heb ik van 22 winters ‘tuinvogelgegevens’
verzameld. Een schat aan informatie, die ik tot nog
toe maar beperkt in overzichten heb kunnen verwer
ken. Zonder de gegevens van de eerste en deze
laatste winter heb ik het voorkomen van de 25 tellijst
soorten in grafieken verwerkt en op onze website laten
zetten. Hierdoor kunnen de resultaten van de afgelo
pen winter met die van de voorafgaande winters
worden vergeleken.
“ Hierbij de resultaten van de telling in onze tuin deze
winter. Het begon wat saai, maar nadat de eerste
sneeuw viel, werd het vaak een spektakel van jewel
ste. Nooit eerder hadden we zoveel vogels in de tuin.
Ze hebben grote hoeveelheden strooivoer, pindane
tjes en mezenbollen gegeten. We hebben deze winter
8x een nieuw sneeuwdek gehad. Soms duurde dat
een dag en soms ruim een week. Frappant hoeveel
meer vogels je dan ineens ziet”.

Houtsnip, Almere, 24 januari 2013, Ton Kalkman
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Uit mijn eigen aantekeningen komt een winters beeld
naar voren van sneeuw, dooi, zacht en nat weer, met
zelfs 11˚ in wk 1 en een minimum temp. van -1,3˚ in
wk 2, sneeuw en -9,1˚ in wk 3 en 4, dooi in wk 5, sneeuw
in wk 6, 7, 8 en 9. Zelfs op 14 maart noteerde ik een
aardig pak sneeuw. En deze lente blijkt de koudste te
zijn sinds 1962 en behoort bij de vijf koudste ooit. De
natuur loopt daardoor 2 tot 3 weken achter, zo wordt
gezegd. Slecht voor de broedvogels die voor hun
jongen van de ‘rupsenpiek’ afhankelijk zijn. Zou dat
in de komende winter uit onze tellingen blijken? Maar
dat komt later wel. Eerst maar een impressie van een
eigen ‘tuinervaring’.
“Het is 18 januari, er ligt sneeuw in de tuin en het
begint licht te dooien. Opeens valt er een ‘wolk Ko
perwieken’ in mijn tuin. Overal wordt driftig en syste
matisch het oude dek van afgevallen bladeren ge
keerd en onder alle struiken, waar geen sneeuw ligt,
wordt naarstig gespeurd naar iets eetbaars. Ik tel
zeker dertien Koperwieken! Enkele dagen later (24
januari) verschijnen enkele Kramsvogels in mijn tuin.
Ze doen zich tegoed aan de restjes appel. Nu is het
moment om te proberen daar een fraaie foto van te
maken. Ik ben druk aan het ‘knippen’ als ik in mijn
linker ooghoek een vrij grote vogel langs zie zeilen.
Kennelijk geen Sperwer, want alle ‘tuinvogels’ blijven
gewoon doen waar ze mee bezig zijn. Ik heb genoeg
foto’s van de Kramsvogel gemaakt en ik kijk nog eens
goed achter in de tuin of die vogel daar misschien is
neergestreken. Tot mijn grote verwondering loopt
daar een vrij grote vogel die fanatiek in de grond loopt
te prikken, of dat althans probeert. Een heuse Hout
snip! Jawel, het is er echt één. Ook die meteen maar
gefotografeerd. Misschien daarvoor wat ver weg,
maar goed als bewijs”.

de Grauwe Gans

Vanwege die Houtsnip begin ik nu maar eens met de
bijgeschreven soorten. Dat waren er deze winter 39,
Almere en Lelystad samen: Aalscholver, Appelvink,
Blauwe Reiger, Boomklever, Boomkruiper, Buizerd,
Dodaars, Fuut, Goudvink, Grote Zaagbek, Havik, Ho
lenduif, Houtsnip, Keep, Kleine Bonte Specht, Knob
belzwaan, Kokmeeuw, Krakeend, Krooneend, Kuif
eend, Matkop, Meerkoet, Pestvogel, Ransuil, Rietgors,
Soepeend, Stormmeeuw, Sijs, Tjiftjaf, Vuurgoudhaan,
Waterhoen, Waterral, Wilde eend, witkoppige
Staartmees, Witkopstaartmees, IJsvogel, Zilver
meeuw, Zwarte Kraai en Zwarte Mees. In de meeste
gevallen gaat het om enkele exemplaren en enkele
tuinweekblokken waarin de soort gezien is. Uitzonde
ringen hierop zijn Zwarte Kraai (25 t / 169 twbl), Kok
meeuw (15 t / 74 twbl) en de watervogels. Het com
plete overzicht komt op de website.
De beide Staartmees-varianten heb ik hier apart ver
meld omdat die door enkele tellers zo zijn ‘aangebo
den’. Om een vergelijk met de andere winters niet te
verstoren, zijn deze bij de waarnemingen van de ‘ge
wone’ Staartmees geteld.
“Witkopstaartmees weer de hele periode bij ons in de
buurt. Echter ook een witkoppige Staartmees, wat
voor veel mensen moeilijk te onderscheiden is”.
“Weer weinig Staartmezen (Witkopstaartmezen vaak
apart van de gewone Staartmees)”.
“Buizerden zie ik regelmatig overvliegen, maar op 11
februari streek er in de namiddag een neer in een
boom naast het huis. Hij werd direct fel aangevallen
door 2 Eksters, die hem voortdurend in de staart pik
ten. Buizerd liet zich echter niet verstoren, en na en
kele minuten dropen de Eksters af”.

Verklaring gebruikte afkortingen:
t: tuin/aantal tuinen (max. 30) waarin de soort is
waargenomen; dp: dekkingspercentage: is het
voorkomen van een soort in percentage van de 407
getelde tuinweekblokken;
grgr: gemiddelde groepsgrootte binnen alle getelde
tuinweekblokken; twbl: één getelde week in één tuin;
A: waarnemingen in Almere; L: waarnemingen in
Lelystad; max.: grootst waargenomen aantal indivi
duen.

“Ook Grote Bonte Spechten kwamen meer voor. Soms
zaten 4 exemplaren op de pergola en de bomen
daarom heen. E.e.a. ging niet altijd in goede harmo
nie. Pimpelmezen komen inmiddels in duidelijk grote
re groepen op bezoek dan Koolmezen (dat was
vroeger omgekeerd!)”.
“Tot en met het einde van de eerste sneeuw- en
vorstperiode was onze tuin een Eldorado voor
Huismussen en Spreeuwen. Daarna was het ’schraal
hans keukenmeester’. De laatste 2-3 weken herstelde
het aantal Spreeuwen; de Huismussen bleven echter
weg. Oorzaak?????”

“Tussen onze tuinen en de gracht is een groene strook.
Mijn leukste wintertuin waarneming deze winter is te
danken aan de ligging van de tuinen en aan de
buren. Op hun gras zag mijn vrouw vanuit het raam
van onze slaapkamer een vogel die ze niet kon her
kennen. Zij riep mij en ik kon het niet geloven. Het was
een Waterral!
Snel mijn fototoestel zoeken, maar de Ral was nog
sneller. Jammer, er is geen bewijs”.
Een nog niet eerder vermeld ‘resultaat’ is het gemid
delde aantal soorten dat per winter is waargenomen.
De afgelopen winter was dit 14,2 in Almere en 13,4 in
Lelystad. De piek lag in Almere in week 3 met 15,7 en
in Lelystad in week 9 met 17,3 soorten. Door het ver
schil in aantal tellers niet helemaal met elkaar verge
lijkbaar, maar toch leuk om te constateren. Om
soortgelijke getallen van eerdere winters te kunnen
produceren, moet nog heel wat werk worden verricht.
Komt vast nog een keer. Bij de volgende oproep?
De resultaten van de 25 ‘standaard’ tuinvogelsoorten
heb ik in enkele tabellen opgenomen, met ter verge
lijking tussen haakjes de resultaten van de vorige
winter.

Juli 2013

Roodborst, Almere, 1 januari 2013, Rudolph Boltjens
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“Wat aantallen betreft waren de Kramsvogels koplo
per. De 41 die ik geteld heb, hadden 4 dagen nodig
om alle bessen in de Viburnum, er staan er zo'n 200 als
heg om de tuin, op te eten. Opmerkelijk is het dan
dat we dit jaar niet één Koperwiek gesignaleerd
hebben”.
"Een paar weken hebben er regelmatig twee Rood
borstjes in onze tuin gezeten. Althans… de één
poogde het territorium van de ander binnen te
komen. Dat ging dus gepaard met vechten en weg
jagen. Vaak denk je dat mannetjes wel de baas zullen
zijn en actief hun territorium zullen bewaken. Bij ons
in de tuin is een jonge vrouwtjes-merel echter baas
boven baas. Zij duldt geen andere merels, laat staan
mannetjes in haar nabijheid of in onze tuin. Elk merel
mannetje die zich bij onze voedertafel tegoed deed
aan eten werd hardnekkig de tuin uit gejaagd”.

“In vergelijking met voorgaande jaren was het opval
lend, dat er maar één keer een Spreeuw in de tuin
werd gesignaleerd. Staat in geen verhouding tot
voorafgaande telperioden”.
“De enige waarneming van een Koperwiek was in de
bek van mijn kat op 22 januari. Ik kon hem bevrijden;
daarna zat ie wat dwaas op de grond, toen in een
struik en daarna was ie weg.
Een dag later kwam mijn kat met een Zanglijster thuis.
Bij zijn bevrijding vloog ie luid roepend weg; daarna
hebben we de Zanglijster nog dagenlang met nor
maal gedrag gezien. Sorry!”

De cijfers spreken voor zich, dacht ik zo. Soms meer
dan vorige winter, soms minder. In deze laatste tabel
verdient de Turkse Tortel onze speciale aandacht.
Vertoonde het dekkingspercentage tot nog toe ieder
jaar een stijging, met de afgelopen twee winters lijkt
een dalende lijn te zijn ingezet. Het hoogste dekkings
percentage lag op 90, 6% in 2010-2011. Is de Turkse
Tortel daamee over zijn top? Misschien. Of hiermee
ook de aantallen individuen af zijn genomen, kan ik
nog niet zeggen. Dat moet ik nog zien uit te rekenen.
In ieder geval is deze constatering het resultaat van
jullie nieuwsgierigheid, geduld, volharding en securi
teit.
Tot slot nog een paar van mijn overdenkingen.
‘Tuinvogels’ en Nederlandse taal, daar valt nog best
wat over te zeggen. Daar wil ik dit artikel dan ook mee
besluiten.
Iedere ochtend vroeg zitten mijn twee ‘slapers’ al
trouw en rustig soezend op een tak te wachten tot ik
wat strooivoer over de verschillende voedertafels
verdeel. Het zijn twee Houtduiven. Ze lusten er wel pap
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Vink, Almere, 30 december 2012, Rudolph Boltjens

van en het voer slinkt zienderogen. Dan maar niet
voeren? Ik heb ze ‘slapers’ genoemd, maar eigenlijk
zijn het ‘slempers’ (slempen = overdadig eten, bras
sen, smullen). Hé, wat een leuke taal is dat toch, dat
Nederlands van ons. Je verandert één of twee letters
in een woord en je hebt prompt een totaal andere
betekenis. Heb ik alles voor het voeren in gereedheid
gebracht, jawel, daar heb je het alweer; de grootste
en sterkste vogels dienen zich als eerste aan voor het
‘ontbijt’. Maar sommige vogels eten het niet op, nee
ze proppen hun bekken er mee vol en vliegen dan
weg om hun voorraadje te verstoppen voor later: het
zijn de ‘slepers’ of wel de Eksters en de Zwarte Kraai
en. Een met mijn kleinzoon voor de mezen met ijzer
draad gemaakt pindasnoer wordt vervolgens met
grote voortvarendheid door een ’sloper’ ontmanteld
en leeggeroofd: een Gaai. Maar de Gaai is ook een
echte ‘sleper’, een ‘verstopper’ voor later. En dan heb
je nog de ‘sluipers’, die wat geheimzinnige en weinig
opvallende vogels, zoals de Heggenmus.
Omdat ik ‘iets’ met ‘tuinvogels’ en met onze taal heb,
valt mijn oog regelmatig op publicaties waarin ‘iets’
bijzonders over vogels is geschreven. In de Gooi- &
Eemlander van 12 januari 2013 stond het volgende:
‘Vogel 2013. Meer dan 16.000 vogels in de Americahal
in Apeldoorn. De heer X zit al 42 jaar in de vogelsport.
Hij heeft zich gespecialiseerd in insektvogels. In de
vogelsport moet je een vogel vanuit je hoofd pro
beren te kweken.’
Iedereen nogmaals bedankt en hopelijk tot de vol
gende winter.
Deelnemers van deze wintertelling uit Almere: M. Ba
beliowsky, L. v.d. Mei, A. Riemersma, H. Farenhorst, V.
Sprenkels, fam. Holsbeeke, L. Kemper, R. Boltjes, A.
Hindriks/E. Jacobs, W. Herooms, J. Winters, fam. Hofs,
E. ter Laak, M. en T. Poulus, M. Roos/W. Wilbrink, W.
Kleefstra/G. Siderius, B. en H. Muller, N. v.d. Ben, G.
Boomhouwer/H. Brouwer, M. Boschman, N. Kortleve,
P. de Droog, A. v. Duijnen, E. de la Chambre, J. v.d.
Sluis, I. Kertai, J. Boshuizen, A. Gabeler/D. v.d. Heide,
M. Lap-v. Eeuwijk en A. Kalkman.
Deelnemers uit Lelystad: M. en L. Bouscholte, I. Vogel,
F. en K. Breek, R. Heemskerk/P. Borsch.
Ton Kalkman.
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In 1825 werd nabij Zalk de laatste bever van Nederland gedood. Deze daad markeert het voorlopig
einde voor deze 'superknager' die waarschijnlijk al vanaf het Pleistoceen onafgebroken in Nederland
voorkwam.
Aan het begin van de negentiende eeuw was Neder
land voor de bever dus al te dicht door mensen be
volkt, maar de vervolging was al veel langer aan de
gang. In de Middeleeuwen werd de soort al stevig
bejaagd; de wol werd gebruikt voor vilten hoeden en
het bevergeil werd als geurstof hogelijk gewaardeerd.
Het vlees werd vooral op vrijdag gegeten, katholieken
meenden dat de bever eigenlijk een vis was en
daarom niet onder het vleeseet-verbod viel. Vissen
mochten wel op vrijdag worden gegeten en de bever
werd vanwege de geschubde staart en het leven in
water tot de vissen gerekend. Het lijdt echter geen
twijfel dat ook al veel eerder bevers van de mens iets
te vrezen hadden. Het beest heeft een goede pels,
mooi vlees en vetlaag én is makkelijk op te sporen. Je
hoeft maar aan een oever te zoeken naar de typische
knaagsporen en je weet dat de bever in de buurt is.
In de zomer eten ze vooral bovengrondse delen van
moeraskruiden, maar in de winter knagen ze aan
boombast en takken. Verse vraatsporen zijn dan zeer
herkenbaar aan de heldere kleuren van het hout. De
takken worden niet alleen als voedsel gebruikt, ze
doen ook dienst als bouwmateriaal voor de dammen
en het hol. Takken en stammen worden in een ‘dia
bolo-vorm’ afgeknaagd. Als het knaagwerk is vol
tooid, resteert een stok met een scherpe punt.

De oudste resten van bevers in Flevoland dateren van
rond 4500 v Chr. Bij de opgravingen van de verschil
lende neolithische woonplaatsen in Oostelijk Flevo
land van de zogeheten Swifterbantcultuur zijn grote
aantallen beverbotten aangetroffen. Uit de snijsporen
op de beverbotten kan worden afgeleid dat deze
bevers ook bejaagd zijn voor hun pels. Van de veel
snellere en minder makkelijk vind- en vangbare otter
zijn bijvoorbeeld maar 10 botresten aangetroffen.
Maar er zijn ook andere ‘sporen’ van bevers ontdekt.
Zo zijn bij de opgraving van de vindplaats Hoge VaartA27, aan wat eens de westelijke oever van een oude
loop van de Eem was, vier zogeheten visweren ont
dekt die dateren van ca. 4300 v. Chr. Deze visweren
bestaan uit vlechtwerk dat haaks op de oever (en dus
ook op de stroomrichting) met palen in de waterbo
dem is verankerd. Achter een opening in het scherm
was een visfuik geplaatst, en ook daarvan zijn talrijke
resten teruggevonden. In een van die visweren is een
door een bever afgeknaagde elzenstam gevonden
met een diameter van zeven centimeter. De door de
bever geknaagde punt resulteerde wellicht in een
ideale paal die verder onbewerkt zo in de klei kon
worden gestoken. De rapportage over de opgraving
is voorzichtiger: “Het kan zijn dat deze stam in de vis
weer is gespoeld, maar hij kan ook met opzet als ‘al

Visweer
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Wederom vele gebeurtenissen en met name veel
verschuivingen binnen ons programma! Meer hier
over in het onderstaande verhaal:
Allereerst gingen we met z’n allen op 16 februari naar
Nemo in Amsterdam. Natuurlijk met de trein, want
parkeren in Amsterdam is moeilijk en behoorlijk kost
baar. We boften enorm want het was de zaterdag
voor de krokusvakantie. En dat gold al als vakantie,
dus waren er extra mogelijkheden in Nemo. Een
daarvan was een show met elektriciteit, waarbij de
haren van Luna rechtop gingen staan! Kijk maar eens
naar het filmpje op onze Facebookpagina. Ook
Henne trad op als assistent bij het vuurtheater. Het
ging hem goed af en hij kreeg de complimenten.
Maar in Nemo is, naast die extra dingen, zoveel te
doen, dat het echt jammer was om weer naar huis te
moeten gaan, ondanks het feit dat we bijna de hele
dag met elkaar weg zijn geweest!

Bever,Vraatsporen, Almere, 11 januari 2009, Karel Mauer

aangepunte’ paal in de visweer geplaatst zijn. In het
veld werd hij als onderdeel van de visweer gezien’.
Na 150 jaar afwezigheid, werd de bever in de jaren
zeventig van de vorige eeuw geherintroduceerd. In
de Biesbosch werden de eerste bevers uitgezet en niet
lang daarna werd de soort in de Gelderse Poort nabij
Nijmegen losgelaten. Het duurde nog een flinke tijd
voordat op beide plekken levensvatbare populaties
waren opgebouwd, maar inmiddels zijn beide popu
laties via de grote rivieren naar elkaar toegegroeid.
En vanuit de Gelderse Poort zijn nu ook de IJssel en
de Maas gekoloniseerd.
Ook Flevoland kent inmiddels een blakende bever
stand. Nadat in 1990 enkele bevers ontsnapten uit het
Natuurpark Lelystad heeft de soort zich via de vele
kanalen en natuurgebieden over zowel Zuid- als
Oost-Flevoland verspreid. De totale populatie be
draagt nu ongeveer 150 dieren en in Almere zijn
momenteel ongeveer 20 tot 25 bewoonde burchten
bekend. Sporen van bevers zijn ook weer aangetrof
fen vlakbij de archeologische opgravinglocatie Hoge
Vaart-A27. Dit is echter niet de enige plek waar arche
ologie en hedendaagse bevers samen komen. In de
oever van een wettelijk beschermd scheepswrak aan
de noordzijde van het Homeruskwartier in Almere
Poort heeft nu de meest westelijke Almeerse bever zijn
intrek genomen.
Ton Eggenhuizen, senior adviseur ecologie gemeen
te Almere.
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Nemo, 16 februari 2013, foto: René Gerritzen

Nemo, 16 februari 2013, foto: Clenda van Essen

Op zaterdag 9 maart stond oorspronkelijk Het Water
loopbos in de Noordoostpolder op het programma.
Deze hebben we niet door laten gaan, omdat de
waterkeringen e.d. heel nodig opgeknapt moeten
worden. En om een grote teleurstelling te voorkomen
hebben we contacten gezocht met Natuurmonu

de Grauwe Gans

menten in ’s-Graveland. We konden daar terecht voor
twee speurtochten (GPS-tocht en schat zoeken) door
het prachtige bos dat zoveel anders is dan de bossen
hier in Flevoland. Jammer genoeg regende het de
hele ochtend pijpenstelen, zodat iedereen tot op z’n
onderbroek nat was! Grappig was dat we kinderen er
niet over hoorden klagen. Bikkels zijn het.
Het geplande bezoek op 30 maart aan de Stadsver
warming van Nuon in Almere kon plotseling niet
doorgaan. Het schijnt dat we de warmte nu krijgen
uit Diemen. De verwarmingsovens in Diemen was dus
’n alternatief voor ons, maar de contacten met Nuon
lopen onvoorstelbaar moeizaam. Terugmailen en –
bellen doen ze niet en een direct nummer krijg je niet
(even mijn frustraties kwijt). We hopen dat het bezoek
volgend seizoen wel door kan gaan. Gelukkig konden
we elkaar weer ontmoeten op Tweede Paasdag. Toen
was er de Doe- en Kijkdag van Staatsbosbeheer.
Vanwege onze goede contacten met Staatsbosbe
heer was ons gevraagd of wij wilden helpen bij de
stand van vogelkastjes maken. Daar hielpen (naast
de Bosbendeleden) Harmen, Robin, Maura en Kiri
geweldig op deze leuke, drukke en zonovergoten
dag.

Doe-en-Kijkdag SBB, 1 april 2013, foto:René Gerritzen

Schiermonnikoog, 2 juni 2013, foto: onbekend

Waddenweekend! Dit keer naar het mooie Schier
monnikoog. Op vrijdag 31 mei in de namiddag ver
trokken we met heerlijke temperaturen en de zon
stond hoog aan de hemel. Dus dat beloofde wat!
Helaas was het de volgende dag erg koud en
moesten we vanwege de temperatuur eerder van het
wad. Maar het plezier dat we gehad hebben stond
toch bovenaan. Erg vervelend was dat er tijdens onze
‘vossenjacht’ Harmen een ongelukkige val maakte,
waarbij zijn onderarm uit de elleboogkom schoot. Een
zeer pijnlijke ervaring en voor Harmen betekende het
ook dat hij wat eerder naar huis moest om röntgen
foto’s te laten maken.
Het weer was zondag volledig omgeslagen naar
prachtig zonnig weer en heerlijk op de duinen klim
men en er weer afrollen is toch wel erg leuk! Als je nog
wil genieten bekijk dan even de foto’s op onze Fa
cebookpagina.
Verder wensen we iedereen nog een hel leuke zomer
vakantie toe en tot in het volgende seizoen!
Groet,
Clenda, Inge en René

Zoals iedereen weet hebben we een heel bijzonder
voorjaar achter de rug. De geplande afspraak met
de bloembollenboer op 20 april kon niet doorgaan,
omdat de tulpen nog maar net boven de grond
kwamen (normaal bloeien ze dan volop). We zijn op
die zaterdag, die heel zonnig was, naar ‘ons’ bos
gegaan op de Kemphaan. Om te kijken wat daar
allemaal leeft en groeit. En boompje klimmen hoort
daar natuurlijk ook bij!
Op zaterdag 11 mei gingen wij dan eindelijk naar de
tulpenvelden in de Noordoostpolder en door het
koude weer bloeiden ze dit jaar veel langer dan
normaal. We werden verwelkomd door de heer Nijen
huis in Espel. Na een bezoek aan de zolder met limo
nade en koek, gingen we lopend naar de prachtige
velden met voornamelijk gele tulpen! En de ‘verkeer
de’ tulpen mochten natuurlijk eruit gehaald worden.
Dit keer kleine bosjes, want het begon toen keihard
te regenen, maar indrukwekkend was het wel.
Iedereen verheugde zich er al op: ons jaarlijkse
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Voor dit verslag zijn de websites waarneming.nl en
trektellen.nl geraadpleegd.
Duikers tot en met Stekelstaarten
De Parelduiker van het Wolderwijd werd daar tot 3
maart gezien. Een Roodhalsfuut werd vanaf 30 april
tot 20 mei met enige regelmaat gezien op het Dron
termeer. Een Kuifduiker verbleef op 3 maart bij de
IJmeerdijk en tussen 13 en 29 april een exemplaar
rond de Dashorstdijk en Noorderplassen.
Geoorde Futen werden in de randmeren regelmatig
gespot. Ook dit jaar weer de grootste aantallen
aangetroffen (max. 14 ex.) in het Gooimeer direct
naast de Hollandse brug.
Op 5 mei vloog een adulte Jan van Gent over de
Kamperhoek en op 10 mei langs de OVD en op 28
mei een exemplaar over Lelystad-Haven. In de OVP
werden dit seizoen rond de 25 paartjes Roerdompen
aangetroffen. Een Woudaap riep op 18 mei vanuit de
Kwelzone en werd enkele uren later een eind verder
op nog opgemerkt. Op 19 mei 's-morgens vroeg riep
een exemplaar bij de ringplek van “De Grauwe Gans”,
daarna is hij jammer genoeg niet teruggevonden.
Wellicht is hij de OVP in gegaan dit jaar. Een Kwak
werd op 27 april ontdekt bij het Verbindingspad

Kuifduiker, Dashorstdijk, 14 april 2013, Karel Mauer
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achter de OVD en bleef hier tot 3 mei aanwezig. Op
5 mei vloog een exemplaar over de OVP. Kleine
Zilverreigers werden, op een paar losse waarnemin
gen bij de Kamperhoek en omgeving na, voorname
lijk gezien rond de OVP en Lepelaarplassen (maxi
maal 5 exemplaren op het Trekvogellandje). De
aantallen van de Grote Zilverreiger is een ander
verhaal. Op 6 maart werden 80 exemplaren in de
Hoekplas gezien! In totaal kwamen er 923 meldingen
van dit soort binnen. En dat terwijl al veel mensen niet
meer de moeite nemen waarnemingen in te voeren
van deze inmiddels 'gewone' soort.
Purperreigers werden met enige regelmaat waarge
nomen op diverse plekken in de polder. Het Kromsloot
park blijft wel de plek voor een grote trefzekerheid.
Een Zwarte Ooievaar op 8 april over de Kamperhoek,
op 22 april over het Roggebot, op 24 april een exem
plaar aanwezig bij Tollebeek, op 5 mei over Almere-
Regenboogbuurt, op 19 mei over de Kleine Praambult
en tenslotte op 28 juni een exemplaar over het Larser
vaartbos. Op 5 maart vlogen 30 Ooievaars over de
Kamperhoek, 6 van de 9 nesten in het Natuurpark en
alle 9 nesten in de hoogspanningsmast waren bezet.
Opvallend was dat bijna alle paren maar 1 jong
hadden i.p.v. 2 dit jaar. Buiten Natuurpark Lelystad
waren er nog 3 nesten bezet. Bij Elburg verbleef de
bekende groep Flamingo’s. Een paartje Knobbelzwaan
bij het Weerwater heeft dit seizoen 3 Grauwe Ganzen
eieren uitgebroed. Het verhaal van de twee overge
bleven opgroeiende gansjes bij deze zwanenfamilie
leest u in de volgende “Grauwe Gans”. Een Kleine
(manke) Zwaan verbleef tot en met 5 mei bij
Schokland. Op 13 april zat een Kleine Rietgans bij de
Trekweg en in maart trokken er 268 ex. over telpost de
IJmeerdijk. Op 10 mei een hybride Dwerggans x
Kolgans bij Walibi. In het Oostvaardersveld zat op 26
en 27 april een Sneeuwgans. Een groep van 75 Grote
Canadese Ganzen verbleef op 14 juni bij het Jan
van der Boschpad. Een Rotgans zat op 12 maart bij
de Houtribsluizen, op 15 april bij Schokland en op 3
mei vlogen er 6 exemplaren over de OVD.
Maximaal 4 Casarca’s werden tot en met 11 juni in
de OVP waargenomen. Op 14 juni zaten ze in de Le
pelaarplassen en op 16 juni werden 8 ex. gezien op
het Eemmeer. 2 hybride Casarca x Nijlgans werden
op 2 april aangetroffen bij Zeewolde t.h.v. het Hulke
steinse Bos (het moet niet gekker worden met die
Nijlganzen). Tussen 25 april en 2 juni zaten er ruim 125
Krooneenden op het Veluwemeer. Een mannetje
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Visarend, Vossemeer, 2 juni 2013, Ben Kiekebosch

Wespendief, Vossemeerdijk, 28 mei 2013, Gerrit Best

Witoogeend zat tussen 10 april en 5 mei in de plassen
van het Harderbos. Op 4 mei werd nog een Topper
gezien bij de brug naar Elburg. Een Eider vloog op 29
mei over het Wolderwijd vlak bij de Ossenkampweg.
Een Grote Zee-eend vloog op 14 april over de Noor
derplassen. Eind mei verbleef er nog een man
Brilduiker bij het Markermeer en zelfs 2 man bij het
Nuldernauw. De allerlaatste werd rustend gezien bij
Zeewolde-Woldstrand. Ook een Nonnetje werd nog
tot 10 juni rond het Veluwemeer gezien. Op 24 maart
zat nog een leuke groep van 120 ex. Grote
Zaagbekken in de Hoekplas. Maximaal 13 Rosse
Stekelstaarten werden op 13 maart geteld bij de
Lepelaarplassen.

Roofvogels tot en met Duiven
Meldingen van Wespendieven kwamen uit het Rog
gebot/Vossemeer, Abbert bos, Kievitslanden, Kuin
derbos, Horsterwold, Hulkesteinse bos en Praambos.
Op 19 maart was een Zwarte Wouw bij het Jan van
der Boschpad aan het jagen, in april vlogen 10 ex.
over de polder en in mei vlogen er 7 ex. over. Er waren
op 7 mei 2 ex. aanwezig bij het Vossemeer en het
laatste ex. trok op 8 juni over. Zo’n 40 Rode Wouwen
trokken over de polder in deze periode en langs de
Kamperhoek trokken er 21 exemplaren over. Ook dit
jaar weer een geslaagd broedgeval van de
Zeearend in zowel Roggebot zand als in de OVP. In
de OVP is dit jaar geen broedgeval van de Blauwe
Kiekendief vastgesteld. Van de Bruine Kiekendief wer
den er rond de 30 nesten in de OVP geteld. Op 11
april werd een Steppekiekendief ontdekt langs de
Ibisweg, op 14 mei werd er één ontdekt (man 1kj) bij
de IJmeerdijk/Pampushout. De vogel vloog noord
oost en kon gevolgd worden door de polder om uit
eindelijk uit beeld te raken bij de Knardijk en boven
Lelystad. Op 9 mei vloog nog een adulte vrouw over
het Roggebot. Het lijkt erop dat de Grauwe
Kiekendief 4 territoria heeft in Flevoland dit jaar. Aan
het eind van het seizoen weten we meer.
Een Ruigpootbuizerd werd op 9 mei nog geclaimd
bij de Praamweg. Visarenden werden veel gezien bij
het Vossemeer en de andere randmeren. Over de
trektelpost Kamperhoek trokken totaal 13 ex. over en
op 26 april werden zelfs 4 ex. bij het Veluwemeer ge
zien en op 2 juni 3 ex. bij het Vossemeer. Een paartje
Roodpootvalk foerageerde op 9 mei boven het
Harderbroek. Een Paartje Slechtvalk zat bij de Flevo
centrale en heeft daar waarschijnlijk gebroed.
Kwartels waren te horen rond Dronten en Biddinghui
zen, Schokland, Nagele en de Meerkoetenweg.
Porseleinhoen werd gehoord bij Schokland en het
Oostvaardersveld. In de OVP werden ruim 20 territoria
vastgesteld. Een Kleinst Waterhoen werd tussen 11
en 20 mei gehoord bij Schokland. En in de derde week

Kwak, Verbindingszone, 30 april 2013, Miranda van Rijn
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Steppekiekendief, IJmeerdijk, 14 april 2013, Rob Halff

van mei werden er in het moeras van de OVP 2 roe
pende mannetjes Klein Waterhoen gehoord. De
Kwartelkoning liet zich op 4 plekken horen: bij Lely
stad industrieterrein Zuiderpoort, De Burchtkamp,
Oostrandpark en Elandweg.
Op 5 maart werd een aardig staartje meegepakt van
de trek van de Kraanvogels. Zo vlogen er 283 ex. over
de telpost IJmeerdijk en 589 over de telpost Kamper
hoek. Ook elders in de polder werden groepen van >
40 ex. opgemerkt. Op 10 en 11 maart en 20 mei foe
rageerden 9 ex. in de OVP. Op 13 april werden er hier
2 ex. gezien. 2 zaten tussen 12 en 17 mei bij de kijkhut
de Zeearend in de OVP. Een Strandplevier werd op
27 en 28 april gezien bij de natte graslanden en op
28 april ook een ex. bij de Vinkweg. Een Kanoet vloog
op 9 april over de Lepelaarplassen en de Kamper
hoek. Tussen 10 en 18 mei was een exemplaar aan
wezig in de Kievitslanden en ook bij het Jan van der
Boschpad werden af en toe 1 à 2 vogels gezien. Op
9 mei 3 Drieteenstrandlopers in de Kievitslanden.
Langs de Houtribdijk werd ook af en toe een exem
plaar waargenomen.

Een van 22Temmincks Strandlopers werd op 4 mei
gespot bij het Jan van den Boschpad. Een Gestreep
te Strandloper zat op 19 mei in het Oostvaardersveld.
Tussen 28 april en 5 mei maximaal 2 Krombekstrandlopers en maximaal 120 Kemphanen bij het
Jan van den Boschpad. In de Kievitslanden baltsende
Watersnippen. Eind maart is de plaat in het Vosse
meer erg leuk om naar Grutto’s te kijken: op de 23ste
ruim 1500 exemplaren aanwezig. In die periode daar
ook enkele IJslandse Grutto’s. 13 Rosse Grutto’s
vlogen op 9 april over Almere. Steenlopers werden in
mei langs het Veluwemeer aangetroffen (max. 4 ex.)
en langs de Houtribdijk (max. 2 ex.). Op 1 mei ruim
100 Dwergmeeuwen op het Veluwemeer. De enige
Reuzenstern van deze periode verbleef op 28 april bij
het Vossemeer.
Op 15 mei werd een rustende Noordse Stern vanaf

Jan van Gent, Kamperhoek, 5 mei 2013, Toy Janssen

een boot gezien bij Ketelhaven. Een Witwangstern
foerageerde op 23 mei op het Vossemeer. Vooral het
Veluwemeer was eind april de plek voor grote groe
pen (max. 500 ex. op de 27ste) Zwarte Sterns.
Een Halsbandparkiet zat tussen 8 en 23 mei in de tuin
van een vogelaar in de Noorderplassen te foerage
ren. Ook op andere plekken werd dit soort gezien;
komen ze nu eindelijk naar Almere? De Zomertortels
zijn nog goed te zien en te beluisteren in Natuurpark
Lelystad, Runderweg, Roggebotzand en de Stille Kern.
Verder is het voorkomen in Flevoland een drama:
slechts enkele waarnemingen van verschillende
plekken.

Bijeneter, Dronten, 17 mei 2013, Miranda van Rijn
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Uilen tot en met Troepialen
Meldingen van de Steenuil kwamen van Schokland,
Ketelweg en Ellerweg. De Velduil werd gezien bij de
Kamperhoek, Vogelweg e.o., A6 bij Nagele, Runder
weg, Zeewolde en de Kievitslanden. Een Nachtzwaluw
werd op 11 mei gehoord in het Roggebotzand. Vanuit
Lelystad-Karveel kwam een melding van een moge
lijke broedgeval van de Gierzwaluw. Op 16 mei
werden er in het Wisentbos te Dronten 8 Bijeneters
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Glanstroepiaal, Kamperhoek, 8 april 2013, Mervyn Roos

aangetroffen. De volgende dag zaten er zelfs 10
exemplaren. En op 19 mei vlogen er 7 exemplaren
over de telpost IJmeerdijk. Op 19 april een Hop in het
Almeerderhout en op 22 juni werd een exemplaar
gehoord maar niet teruggevonden in de Faunabuurt
in Almere. Tussen 21 april en 4 mei werd een Draaihals
gezien bij het Verbindingspad en Almere Buitenvaart.
Ook langs de Oostvaardersdijk werd tussen 22 april
en 8 mei een exemplaar regelmatig gezien en losse
waarnemingen bij de Flevocentrale en nabij de kijk
hut de Zeearend. De Groene Specht werd gezien of
gehoord bij de Bronsweg, Horsterwold, Windhoektui
nen, Jagersveld, Beginbos en Praamweg. De Zwarte
Specht werd een aantal keer gehoord in het Rogge
botzand (alhoewel er ook mensen in de war raakten
met de roep van de Zeearend). Op 30 april en op 5
mei vloog er een Duinpieper over de Kamperhoek.
Tussen 7 april en 7 mei trokken veel Beflijsters door.
Zelfs waarnemingen van 12 exemplaren bij het Ver
bindingspad en bij de Ellerweg. Een Cetti’s Zanger
werd gehoord op 7 april in het Fluitbos. Grote
Karekieten voornamelijk langs de randmeren, maar
ook een exemplaar in de Overgooi, Harderbroek,
Waranda Lelystad, Wisentbos en OVP. Baltsende
Fluiters in het Horsterwold en het Reve-Abbertbos. Een
Siberische Tjiftjaf werd op 30 maart bij het Verbin
dingspad gehoord. Een Witkopstaartmees op 15
maart in Lelystad-Boeier en op 20 mei een exemplaar
in het Abbertbos. De Glanskop werd gemeld in het
Harderbos, Roggebotzand, Knardijk en OVP. Een
Kuifmees in het Hulkesteinse Bos, Roggebotzand en
Het Spijk. In het Harderbroek heeft de Buidelmees
gebroed. Over telpost de Kamperhoek trokken 11 ex.
en over telpost IJmeerdijk 1 ex. Op 6 juni nog een
roepend ex. bij ’t Zand A72.
Grauwe Klauwieren zijn aanwezig in het Oostvaar
dersveld, de Kievitslanden en de Stille Kern. Een groep
van 55 Raven werd in mei in de OVP aangetroffen.
Maximaal 4 Kruisbekken werden in het Roggebot
zand en Reve-Abbert gezien. Ook in het Kuinderbos
waren 4 ex. Op 15 juni vlogen er 10 over de Kamper
hoek en 30 over Roggebotzand. Op 28 mei zong een
Roodmus (eerste zomer man) in het Harderbroek,
Plan Roerdomp. Een IJsgors zat op 8 en 9 april bij het
pad naar de Zeearendhut, op 14 april vloog een ex.
over de verbindingszone en er trokken 2 ex. over de
telpost Kamperhoek. Op 30 maart verbleven 30
Geelgorzen langs de Paardenweg bij Kraggenburg.

Juli 2013

In april slechts 1 ex. overtrekkend bij de Telpost IJmeer
dijk. Een Ortolaan vloog op 19 mei over telpost de
Kamperhoek. Een Bosgors zat bij Pim Julsing in de tuin
op 31 maart.
En tot slot vloog op 8 april een Troepiaal over de
trektelpost de Kamperhoek. Aan de hand van de
gemaakte foto’s kwam de determinatie uit op
Glanstroepiaal. Dit Noord-Amerikaanse soort (onge
veer 32 cm lang) heeft een zwart verenkleed, een
glanzende paarse kop en een gek gedraaide staart.
Tussen half februari en half april trekken ze in grote
aantallen noordwaarts langs de Noord-Amerikaanse
oostkust. Indien deze waarneming goedgekeurd
wordt door de CDNA (Commissie Dwaalgasten Ne
derlandse Avifauna) betreft dit een nieuw soort voor
Nederland!

Beflijster, Meridiaanpark, Almere, 3 mei 2013, Renze Borkent

Draaihals, Almere, 21 april 2013, Ton Walraven

Voor reacties kunt u mailen naar:
m.boomhouwer@upcmail.nl
U kunt uw waarnemingen doorgeven via de website
www.vogelwachtflevoland.nl
Greet Boomhouwer
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Indien onbestelbaar retour:
Secretariaat, Watercipresstraat 140
1326 CK Almere

Vogel- en Natuurwacht
Zuid-Flevoland

