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Wat ligt er weer een interessant nummer voor ons! Na
lezing gaan we nu beter letten op geringde meeuwen
en weten we hoe zwanen met gansjes omgaan. Het
artikel over de Havikarend vormt een uitzondering. Op
het eerste gezicht denk je dat het een vakantie ver
haal wordt. Echter de redactie heeft van het begin af
aan aangegeven dat soort artikelen niet te willen
plaatsen. Een verslag van ‘toen gingen we zus en toen
gingen we zo’ past niet in de filosofie van de Vogel
wacht. Maar wat dan als je iets bijzonders op vogel
gebied hebt gezien of meegemaakt, in het buiten
land bij voorbeeld? In één nummer per jaar maken
wij ruimte voor een buitenlandartikel. Vandaar dat
het Havikarend-artikel geplaatst is en mogelijk als
voorbeeld kan dienen.
Wilt u reageren? Doen.

Titelfoto’s:
P 5:  Otters, Natuurpark Lelystad, 6 juli 2013
        Hugo Wieleman
P 9:  Winterkoning, Almere, 19 april 2006, Piet de Droog
P10: Kokmeeuw met metalen ring, Almere,
        Henk Koffijberg
P14: Knobbelzwaan met pulli Grauwe Ganzen,
        5 juni 2013, Almere, Henk Koffijberg
P16: Havikarend, Spanje, 3 mei 2013,
        Nicolette van der Ben
P19: Geelpootmeeuw, Dashorstdijk,
        30 september 2013, Karel Mauer
Cover: Stormmeeuw, IJmeerdijk, 6 oktober 2013,
             Karel Mauer
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Het onderwerp van de werkgroep natuurfotografie
van woensdag 25 september was door omstandig
heden gewijzigd. De fotograaf zelf kwam daarom aan
het woord. Aan mij werd de vraag gesteld hoe ik fo
tografeer.

Bos in de OVP, 21 april 2011, Jolanda Winters

Terugziend op mijn geschiedenis als hobbyfotograaf
kenmerkte mijn manier van fotograferen zich toch
vooral door het spontane: het vastleggen van mooie
beelden die me verrassen. Mijn oog werd (en wordt)
vooral getrokken naar sfeervol licht – vooral tegen
licht, strijklicht of een bepaalde schittering bijvoor
beeld – maar ook door kleuren en vormen. Mijn
technische kennis van fotografie was matig, waar
door ik de techniek aan de camera overliet.
Dat leverde best leuke platen op, maar toch was er
regelmatig teleurstelling, want een leuke compositie
is niet per definitie genoeg om een mooie foto te
maken.
 
Pas bij mijn recente overstap naar een digitale came
ra  heb ik een basiscursus fotografie gevolgd. Door
het fotograferen van thema-opdrachten kwam er
voorbereiding aan te pas. Van doen verschuift het
accent naar denken. Welke onderwerpen kunnen het

Tractor langs de Vogelweg, 28 april 2013, Jolanda Winters

Er is veel gebeurd sinds de vorige Grauwe Gans, zoals
de Dutch Bird Fair (als een van de hoofdsponsoren,
met meer dan 60 donateurs actief als vrijwilliger), de
start van de beide cursussen vogelherkenning (met
maar liefst 76 cursisten), de start van het seizoen van
de Flevokijkers en van de Bosbende. Oftewel, we
blijven actief! 
 
In de laatste week van oktober hebben een 15-tal
donateurs deel uitgemaakt van de grondploeg tij
dens de telling van de grote grazers in de Oostvaar
dersplassen waarbij Staatsbosbeheer een helikopter
gebruikte. We zijn onaangenaam verrast dat er de
komende jaren in de herfst zal blijven worden geteld
met de heli (zo heeft de staatssecretaris laten weten
per brief aan de Tweede Kamer). Er zijn diverse alter
natieve telmethoden, waarbij de aanwezige vogels
(en dat waren er dit jaar 10.000-den) veel minder tot
niet verstoord worden. Het bestuur blijft zich inzetten
om het welzijn van de vogels aan de orde te stellen
en hopelijk in 2014 een heli-telling toch te voorkomen,
of anders zijn we er weer om te zien wat de gevolgen
zijn op de grond (voor vogel en grazer).

Helaas is het gebleken dat veel donateurs hun
bijdrage voor 2013 van minimaal 15 euro aan de
Vogelwacht nog niet hebben overgemaakt, en dat
terwijl de bijdrage voor 2014 al bijna overge
maakt moet gaan worden. Bij deze dus de vraag
of je de bijdrage(n) zou willen overmaken giro
4918483 van Vogel- en Natuurwacht, o.v.v.
naam donateur(s), zodat we door kunnen gaan
met ons werk en je zelf ook de Grauwe Gans kunt
blijven ontvangen.

Heckrund, Oostvaardersplassen, 6 januari 2013,
Karel Mauer 
Begin november hebben we een kennismakingsge
sprek gehad met de Flevolandse gedeputeerde
Gijsberts. Hij is erg onder de indruk van ons werk en
twitterde dat met een foto van onze nieuwe folder. Wil
je ook de tweets van de Vogelwacht ontvangen, volg
dan @VogelwachtFlevo. 

Inge Hagens, Voorzitter
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thema invullen? Hoe ga je dat weergeven? Welke
emotie wil je oproepen? Maar ook het uitzoeken van
geschikte lokaties, wachten op  gunstige weersom
standigheden en juiste stand van de zon komen erbij
kijken.
Met kennis groeit vaak ook de technische uitrusting.
Welk objectief heb je zeker nodig voor de foto die je
in gedachte hebt? Dat van te voren bepalen, kan een
hoop gesjouw schelen. Voor het onverwachte neem
ikzelf altijd extra een compact camera mee, zodat
zonder veel extra gewicht toch nog het onverwachte
kan worden vastgelegd. En door ervaring wijs gewor
den probeer ik alles een avond van te voren klaar te
leggen, zodat de reserve batterij in ieder geval is
opgeladen bijvoorbeeld.
 
Los van de ervaring en een manier van kijken, wordt
de manier van fotograferen ook bepaald door het
soort fotograaf dat je bent. Het Centrum voor Natuur
fotografie hanteert vijf typeringen voor natuurfotogra
fen. Dit zijn de bioloog, de technicus, de kunstenaar,
de verzamelaar of scoorder en de filosoof. Na het
invullen van een test op internet wordt duidelijk welke
typering(en) het beste bij jou past en welke omschrij
ving bij ieder type hoort.
Ieder type kent naast een eigen benadering van fo
tografie, ook één of meer uitdagingen, die aange
gaan kunnen worden door aansluiting te zoeken bij
de andere types.  Hiermee aan de slag gaan, stimu
leert de eigen ontwikkeling, en het zal uiteindelijk meer

Riet, Jan vd Boschheuvel, 2 januari 2013, Jolanda Winters

Bladeren uit mijn tuin, 20 juni 2011, Jolanda Winters

dimensie aan een foto geven, wat vaak tot betere
foto’s leidt.
Deze benadering van het centrum voor natuurfoto
grafie vond ik een eye-opener. Het geeft handvatten
om jezelf te verbeteren, waardoor het fotograferen
leuk blijft, of weer leuker wordt.

Een discussie of een foto goed genoeg is, of zelfs zo
goed dat deze gekozen wordt tot foto van de maand
of in een expositie, wordt bepaald door de ogen van
de kijker, de beoordelaar. Leren kijken door de ogen
van een breder publiek maakt dat je ook anders naar
je eigen foto gaat kijken. Want pas als anderen naar
je foto willen kijken, kun je aan ze laten zien wat je met
ze wilt delen.
Dit vraagt meer reflectie op eigen werk dus. Een cursus
of kennismaken met andere (types) fotografen helpt
daarbij. De werkgroep natuurfotografie is een mooi
platform voor de ontmoeting van natuurfotografen in
Flevoland. Iedere deelnemer heeft zijn of haar eigen
ervaringsniveau, eigen manier van kijken, mix aan
typeringen, waardoor de reacties op, gesprekken en
discussies over foto’s je blikveld kunnen verruimen. En
dankzij de foto-opdrachten en bespreking van eigen
werk is het natuurlijk niet moeilijk om vooral ook veel
te blijven fotograferen.
 
Nieuwsgierig geworden? Doe de test op www.cen
trumvoornatuurfotografie.nl of sluit je aan bij de
werkgroep natuurfotografie van onze Vogelwacht.
 
Jolanda Winters
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1988: Otter in Nederland uitgestorven; 2002: Otter in Nederland uitgezet; 2012: otters verkennen Zuide
lijk Flevoland. De neergang in Nederland en gehoopte opgang van de otter in Zuidelijk Flevoland. Jacht,
verontreinigingen in de waterbodem, verlies aan leefgebied en autoverkeer zorgen er al enkele eeuwen
voor dat de otter het in Nederland niet makkelijk heeft. 
 
Eind 1800 wordt de populatie geschat op 200 dieren
maar ze zitten wel verspreid over het hele land. Met
name jacht speelde toen een belangrijke rol. Zeker in
combinatie met strenge winters kon op deze wijze een
flink deel van Nederlandse populatie verdwijnen. In
1943 is de jacht op de otter verboden en kon de po
pulatie zich in Nederland herstellen. Het toepassen
van PCB’s en DDT als gewasbeschermers na de
Tweede Wereldoorlog en de herverkaveling van het
agrarische gebied decimeerden de otter weer sterk.
De toename van het autoverkeer in Nederland in de
jaren 70-80 zorgde  uiteindelijk voor de nekslag. In
1988 wordt de laatste otter van Nederland overreden
in Rottige Meenten. 
 
In de periode juli 2002 -2008 zijn 31 otters geherintro
duceerd in de regio Weerribben-Wieden. De waterbo
demkwaliteit is ondertussen verbeterd en in de uitzet
regio is veel gedaan aan verkeersmaatregelen om
de otter te sparen. Ook elders in Nederland zijn auto
(snel)wegen voorzien van faunabuizen of kruisende
watergangen voorzien van looprichels. De eerste ot
ters zijn voorzien van zenders, zodat het terreingebruik
in kaart kan worden gebracht. Duidelijk is dat de otter
grote afstanden kan afleggen. Lange tijd loopt een
gezenderde otter nabij Urk. Ook Kuinderbos en
Voorsterbos zijn in de beginperiode van de herintro
ductie al snel bezocht door otters. Het gaat in de
Weerribben-Wieden ondertussen heel redelijk met de
otter. Reproductie vindt plaats maar helaas zijn er nog
steeds veel verkeerslachtoffers. Al met al groeit de
populatie wel. Misschien is dat nog het beste te illu
streren met het aantal verkeerslachtoffers per jaar. De
Noordoostpolder grenst aan de Weerribben-Wieden.
Het is dan ook niet vreemd dat er al snel otters(sporen)
gevonden worden in dit deel van Flevoland. Toen er
zeker vijf verkeersslachtoffers langs de A6 Emmeloord-
Lemmer gevonden werden, vond Landschapsbeheer
Flevoland het tijd om zich met deze problematiek
bezig te gaan houden. 
In 2011 is het eerste veldbezoek met medewerkers van
Rijkswaterstaat aan de A6 gebracht om enerzijds de
locaties met dode dieren eens goed in ogenschouw

 

te nemen en om de locaties met bestaande fauna
buizen ook te bezoeken. Reden was om te bekijken
of er een logische landschappelijke verklaring was
voor de aanwezigheid van de dode otters en of de
faunabuizen wellicht niet functioneerden (slecht on
derhoud, verkeerd aangelegd, e.d.). Dit veldbezoek
heeft geresulteerd in een advies om verschillende
aanpassingen toe te passen langs de A6. Eind 2013
zijn de aanpassingen hopelijk gerealiseerd.
 
Om de otter echt goed te kunnen beschermen is in
zicht nodig in hoe dit dier zich verplaatst door het
Flevolandse landschap. Welke watergangen zal de
otter gaan benutten om vanuit de Weerribben-Wie
den Flevoland te gaan bevolken? En welke kruisingen
met autowegen vormen dus een bedreiging?  Land
schapsbeheer is dan een logische partij die dit eens
gaat uitzoeken. Ondertussen zat ook de Zoogdierver
eniging niet stil. Zij wilde een landelijk netwerk aan
ottermonitorders opzetten om de populatie te volgen.
Beide ideeën werden gebundeld en sinds 2012 zijn er
tal van mensen ineens bezig met de otter van Flevo
land.

Ottersporen Weerribben, 14 februari 2009, Jeroen Reinholt
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Tot 2012 beperken de waarnemingen van de otter
zich tot de Noordoostpolder. Vanaf het voorjaar 2012
zijn er ook waarnemingen van de otter in Oostelijk en
Zuidelijk Flevoland. Het begon met ottersporen aan
de buitenzijde van het otterverblijf in het Natuurpark
Lelystad. Rond dit otterverblijf konden tal van spraints
(keutels) langs het hek gevonden worden, waarbij er
wel een voorkeur was voor de hokken van de vrouw
tjes. Het Flevo-landschap (eigenaar Natuurpark) mist
echter geen otter dus waarschijnlijk is dit een beest
afkomstig uit de Weerribben-Wieden.
 
De winter is verreweg het beste seizoen om otters te
inventariseren. In de periode oktober-maart zijn er veel
meer spraints te vinden dan in de andere perioden
van het jaar. Onder bruggen, op strekdammen, af
wateringsbuizen en vissteigers zijn deze spraints het

Fig 2 Otters in Zuid- en Oost-Flevoland

makkelijkst te vinden. Vanaf oktober 2012 kon het
inventariseren en monitoren van de otter in Flevoland
dan ook echt goed van start gaan. In Oostelijk en
Zuidelijk Flevoland werden sporen gevonden langs
de Larservaart, Hoge Dwarsvaart (Harderbos), Har
derbroek, Hoge Vaart traject Vaartbos-Trekkerveld,
Knarbos West, Ooievaarplassen, Oostvaardersplas
sen en buitendijks bij Walibi. In bijna alle gevallen gaat
het om spraints. Deze keutels variëren sterk in grootte
(halve centimeter tot 5 cm), kleur (zwart, grijs, grijs
groen) als structuur (gelei-vol graten en schub
ben). De geur is wellicht nog het meest constant: vi
solie-achtig. Spraints die vol zitten met schubben en
graten en ruiken naar vis zijn zeker van otter. Keutels
met veel stukjes mosselschelp lijken er vaak erg op,
maar deze zijn van meerkoet. 
 
Otters zijn vooral nachtdieren en komen meestal pas
tevoorschijn als het helemaal donker is. Het zien van
een otter is dus lastig. Wildcamera’s met infrarood die
reageren op een beweging kunnen je ongelofelijk
goed helpen. Deze camera zet je in het veld en na
enkele weken haal je hem weer op. Niks is spannen
der dan deze camera weer aankoppelen aan je PC
om te bekijken welke dieren de camera gepasseerd
zijn. In 2012-2013 zijn op deze wijze beeldwaarnemin
gen gedaan van een otter nabij Zeewolde en Oost
vaardersplassen.
 
Otters hebben grote territoria: mannelijke dieren
lopen per nacht makkelijk 20 km en hebben territoria
van minstens 10km². In de biologie van veel groeien
de populaties zijn het vooral jonge mannetjes die het
kerngebied verlaten en op zoek moeten naar een

Fig 1 Otters in Noordoostpolder
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Otters, joepie poepie

nieuw leefgebied. Verwacht mag worden dat in Fle
voland dus vanuit de Weerribben-Wieden vooral
jonge mannen arriveren. Daarnaast zijn ze niet erg
honkvast, wat het niet makkelijker maakt om het
aantal otters dat in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland
rondloopt te schatten. Meer dan drie dieren verwacht
ik niet. DNA-onderzoek kan uitsluitsel geven. In verse
spraints is DNA van de darmen van de otter te vinden.
Het DNA is per individu herkenbaar dus als er genoeg
DNA-monsters verzameld worden, is ook het aantal
otters in een gebied vast te stellen. Van Oostelijk en
Zuidelijk Flevoland zijn 4 monsters aan Alterra-Wage
ningen aangeleverd. Hopelijk waren de spraints vers
genoeg om een redelijke schatting van de populatie
te maken.

Otters by night, langs hek van het otterverblijf Natuurpark

 
De winter komt er binnenkort weer aan: tijd om otters
te gaan zoeken. Kijkt u mee? Vindt u een spraint,
maak dan a.u.b. een foto en stuur hem even op, of
plaats uw waarneming op www.waarneming.nl. Hier
kunt u meteen zie hoe het zich deze winter ontwikkelt.
  
Jeroen Reinhold
Landschapsbeheer Flevoland
Botter 1403
8232 JP Lelystad
reinhold@landschapsbeheer.net 

Was het nou een Grote of
een ‘gewone’ Kruisbek?
‘Laat ik eens lekker een ochtendje rondfietsen in de
buurt’ dacht ik bij mezelf op 12 oktober. Toen ik naar
buiten keek bleek het ook al mooi weer te zijn, een
goede reden om erop uit te gaan.

Kruisbek, Almeerderzand, 12 oktober 2013, Hugo Wieleman

 
Ik merkte dat er enorm goede trek was, dus ben ik zo
snel als ik kon naar de trektelpost IJmeerdijk gefietst.
Daar aangekomen vloog er snel gezegd; niks! Het was
dus een erg plaatselijke trek. Dus besloot ik maar terug
te fietsen naar waar er wel veel overvloog.  Al terug
fietsend kwam ik een interessant dennenbosje tegen
waar ik even een kijkje nam. Na er 10 minuutjes
doorheen te hebben gebanjerd hoorde ik de roep
van een Kruisbek.  Omdat ik dacht dat ze overvlogen
keek ik meteen naar boven. Tot mijn verrassing bleek
er een vogel in het topje van een den te zitten. “Kruis
bek”, dacht ik bij mezelf. Ik was erg blij met deze
waarneming en ging tevreden verder naar huis.
 
Kort nadat ik de foto op waarneming.nl had gezet,
kreeg ik persoonlijk een reactie van Peter Links dat dit
mogelijk een Grote Kruisbek zou kunnen zijn! Snel
maakte ik een vreugdedansje in huis, en dat alleen
nog maar omdat ik een Grote Kruisbek had ontdekt!
Daarna snel de foto op Facebook gezet. Er kwamen
zowel positieve als inhoudelijk verdeelde reacties! Ik
heb de waarneming nu ingediend bij de  CDNA
(Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna).
Het kan nog wel een tijdje duren voordat er een be
slissing is genomen. Afwachten dus!
 
Hugo Wieleman
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Het lijkt alweer een flinke tijd geleden dat we, met de
Flevokijkers, het jaarlijkse waddenweekend op
Schier hadden in juli. Een fris en winderig weekendje,
maar daarom niet minder gezellig en fijn met z’n allen.
 
En dan … een nieuw seizoen! Dit jaar hebben wij veel
nieuwe leden. Een aantal zijn overgekomen van de
Flevokijkers en zoals het er nu uitziet ook een paar via
de Dutch Bird Fair (dank voor de stand) en vriendje
van… Een paar leden zijn gestopt, vanwege de leef
tijd of omdat ze weer andere dingen willen doen op
de zaterdag. En zoals altijd is het weer een fijne groep.
 
Vaak starten we met het helpen van Henk Koffijberg
bij het zwanenringen. Helaas, er waren dit jaar naar
verhouding veel minder ongeringde zwanen vanwe
ge het weer in het voorjaar. Henk was al zo’n beetje
klaar. Misschien nog eens in de winter.

 
“Eten per meter” op 31 augustus was de eerste bij
eenkomst. De Flevokijkers hebben dit ook dezelfde
dag gedaan. Groenten oogsten bij de boer op het
land en meenemen naar huis. Dat was een geweldig
leuke en gezellige ervaring met heel mooi weer in het
vlakke land van de polder, tussen de ruisende wieken
van de boer zijn windmolens. Echt een aanrader! We
hebben een goede indruk van het zelf oogsten in de
klei. Heerlijke pompoenen, uien en vooral knoflook.
Houd het in de gaten: www.etenpermeter.nl
 
We weten natuurlijk wel dat Flevoland zonder dijken
niet kan bestaan. Nu weten wij ook wat er allemaal
gebeurt om dat zo te houden: bewaking, bescher
ming, inspectie, onderhoud. En heb je ooit gezien hoe
de polder precies volloopt en vooral hoe snel alles
onderloopt als een dijk het begeeft? Op de landelijke
“dag van de dijk”, 21 september, hebben we er alles
over gehoord en in simulaties gezien. Het Waterschap
Zuiderzeeland had een mooie presentatie voor ons
en, met de bus, een bezoek aan de dijk bij de Maxi

Eten per meter, Zeewolde, augustus 2013

ma-centrale in Lelystad. Even weer heel iets anders
en erg leerzaam.
 
Dit weekend zijn we naar de stille kern in het Horster
wold geweest. De stille kern is erg mooi geworden en
zeker een bezoek waard. In de stille kern is een geo
cach route uitgezet. Ronald en ik hadden ons wat op
de hals gehaald, wij zouden wel gaan geocachen
met de groep. Geen idee hoe dat moest, het idee
sprak ons erg aan. En dan niet met zo’n ondoenlijk
apparaatje maar gewoon – offline- met GPS op de
mobiel. Het was nog een aardig gedoe om de app
goed te laten werken  op de mobiel. Het is gelukt en
de middag was erg geslaagd. Gaan we vaker doen.

Dijkonderzoek op de dijk bij Lelystad, september 2013

Sommige leden hebben ook alles geïnstalleerd op
hun mobiel dus waar we ook zijn straks: als je goed
plant kan je er heerlijk rondlopen en altijd weer terug
komen waar je begon of zoeken naar iets wat verstopt
is. En als een van ons internet heeft kan er nog veel
meer met de beschikbare kaart en routes.

Geocachen in de Stille Kern, oktober 2013

 
De kop is er weer af en het loopt lekker. Op 2 novem
ber de natuurwerkdag met de groep en in december,
als het lukt, een middag over korstmossen.
  
Jeroen en Ronald
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In het verslag over de afgelopen winter heb ik aangegeven dat ik inmiddels beschik over een ‘schat
aan tuinvogelgegevens’ en dat ik daar nog lang niet alles van heb gebruikt in mijn verslagen. Toen ik
zo’n 23 jaar geleden aan dit project begon, was ik nieuwsgierig of er na enkele jaren significante
ontwikkelingen zouden kunnen worden vastgesteld in het voorkomen van vogels in de Almeerse tuinen
(aantallen, soorten e.d.). Inmiddels zou ik daar dus antwoord op moeten kunnen geven. Voor me staan
echter enkele ordners met daarin heel veel ingevulde papieren formulieren zoals die in de loop van de
jaren naar mij werden opgestuurd. En daarin zit een groot deel van die ‘schat aan gegevens’ waaruit
het antwoord op die vraag zou moeten kunnen worden afgeleid. Computers werden in die tijd thuis nog
nauwelijks gebruikt. Voor de verwerking van al die gegevens is de computer echter wel het geëigende
gereedschap. De waarnemingen op die papieren formulieren zal ik dus over moeten zetten in werkba
re digitale tabellen in mijn computer. Voorwaar een gigantische klus, maar het moet er toch maar van
komen. Iedere dag een paar lijsten invoeren, alle (!) telweken op waargenomen soorten doortellen en
dan moet  ‘het antwoord’ uit de computer kunnen rollen. We zullen zien.

Een nieuwe, nog onbekende winter staat voor de
deur. De 34 deelnemers van de vorige winter staan
natuurlijk al lang paraat om met het ‘tuinvogeltellen’
te beginnen. Ik hoop dat het er deze winter weer meer
zijn. Doen jullie mee? De te gebruiken lijsten en de
handleiding ‘Hoe te tellen, wat te tellen’ staan op de
website. Even downloaden en opslaan als Word do
cument. En dan maar goed opletten welke vogels
zich in die winterweken in jullie tuinen durven te
wagen. Het begrip ‘tuinen’ mag overigens wat ruimer
worden uitgelegd dan het ‘eigen domein’. Een cirkel
van zo ongeveer 25 meter rondom je  waarnemings-
positie is het uitgangspunt. Dat geeft een zekere
eenheid in alle waarnemingen: voortuin, achtertuin,
zijtuin (eventueel inclusief die van de buren), aan
grenzend openbaar groen, water en de daken van
de in die zone liggende huizen, bergingen e.d. Jam
mer alleen dat je het dak van je eigen huis (meestal)
niet kunt zien.
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Naast de 25 ‘standaard’ soorten van de lijst, zijn er
vorige winter 39 soorten bijgeschreven. Zoals beloofd
heb ik het overzicht daarvan inmiddels ook op de
website laten zetten. Zeker voor dit ‘tuinvogelproject’
biedt onze website ruimschoots de mogelijkheid om
daarop aanvullende informatie uit onze waarnemin
gen te publiceren.

En……..het is gelukt! Alle 512 verzamellijsten van de
afgelopen 22 winters zijn ingevoerd en doorgerekend
op de gemiddelde aantallen waargenomen soorten.
Ik realiseer me daarbij wel dat de bijeengebrachte
gegevens zijn gebaseerd op een groot aantal varia
belen: verschillen in winters, tuingrootte, tuinligging,

hoeveelheden strooivoer, wisseling, ervaring en tijd
besteding van onze ‘tuinvogeltellers’.   Maar toch, in
onderstaande grafiek is de stijgende lijn onmisken
baar.   

En om jullie enthousiasme voor de komende winter
nog wat te prikkelen volgt hieronder nog een aante
kening van een trouwe ‘tuinvogelteller’.
 
‘Bijzonder waren de twee pestvogels die aan het eind
van de middag in de al zakkende zon een half uur in
de tuin zaten. Rustig op een tak in een grote boom in
het zonnetje waardoor ik ze goed kon bekijken met
hun rood, wit en geel aan staart en vleugels en hun
zwarte masker. Erg mooi’.
 
Ik ben benieuwd naar jullie waarnemingen.
Ton Kalkman.
tonka15@hetnet.nl
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’s Winters zit de stad vol met meeuwen. Vooral Kokmeeuwen zijn in grote aantallen aanwezig, en hoe
kouder het wordt des te meer komen er Stormeeuwen van buiten de stad in vliegen. Grote Mantelmeeu
wen en Zilvermeeuwen zien we eigenlijk weinig en Kleine Mantelmeeuwen zijn richting Spanje vertrok
ken. Alleen in strenge vorstperiodes zien we wat meer Zilvermeeuwen.

 

Kokmeeuwen op kaas, Almere, 21 oktober 2013, Henk Koffijberg

Overwinteren in de stad heeft zo z’n voordelen. Het is
er vaak warmer waardoor het water minder snel be
vriest bij vorst en er wordt veel bijgevoerd met brood.
Het voedselaanbod is daardoor hoger. In veel landen
worden meeuwen geringd, zowel met metalen ringen
als met kleurringen. De ringen kunnen worden afge
lezen met verrekijker of telescoop en vervolgens naar
de ringer of ringcentrale worden gestuurd. Vaak krijg
je dan de hele lijst met aflezingen terug met de loca
ties waar de vogel is gezien. In Almere is tot de winter
van 2009-10 sporadisch naar geringde meeuwen
gekeken. In deze periode zijn 56 geringde meeuwen
afgelezen, voornamelijk door Ton Eggenhuizen. De
koude winter van 2009-10 bood echter nieuwe kan
sen: sneeuw en ijs. IJs is ideaal om ringen af te lezen.
Vogels zitten niet meer met hun pootjes in het hoge
gras waardoor de ring niet is af te lezen of zwemmen
in het water, maar ze zitten op het ijs rond de wakken.
Je kunt ze dan ‘dirigeren’. Door gericht te voeren met
brood of geraspte kaas (ideaal! ze blijven ronddren

telen, met brood vliegen ze vaak weg) kan op die
manier het hele ringnummer worden afgelezen.

Met ingang van de winter van 2009-10 zijn we gericht
naar geringde meeuwen op zoek gegaan en tot en
met de winter van 2012-13 hebben we 726 aflezingen
verzameld, zowel van meeuwen die alleen met een
metalen ring waren geringd als met een kleurring.
Kleurringen zijn ideaal om af te lezen, ze worden
eerder opgemerkt en zijn met kijker of telescoop ge
makkelijk af te lezen. Dat blijkt ook wel uit de verschil
len in aflezingen: 425 aflezingen van metalen ringen
en 357 aflezingen van kleurringen. Maar dat zijn geen
individuele vogels. Sommige geringde vogels worden
meerdere keren per winter afgelezen, soms jaren
achtereen. In totaal hebben we 171 individuele ge
ringde Kokmeeuwen met een metalen ring en 66 met
een kleurring afgelezen. Voor Stormmeeuw zijn de
aantallen respectievelijk 13 en 22.
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Pontische Meeuw 3wi, Dashorstdijk, 14 oktober 2013
Karel Mauer 
Herkomst
Van de afgelezen Kokmeeuwen met alleen een me
talen ring komt het merendeel uit Nederland (74). De
rest komt uit Scandinavië en Oost-Europa (Noorwe
gen 1, Zweden 13, Finland 19, Estland 1, Letland 2,
Litouwen 13, Rusland 1, Wit-Rusland 3, Tsjechië 1,
Denemarken 1, Polen 9, Duitsland 21, België 11). Van
de Kokmeeuwen met een kleurring komen 37 uit Ne
derland, 10 uit Denemarken, 13 uit Polen en 3 uit
Duitsland. Dat past ook wel in het bekende patroon.
Van Kokmeeuwen uit Noord- en Oost-Europa is be
kend dat ze in West-Europa overwinteren. Onze Kok
meeuwen schuiven voor een deel op naar Engeland,
Frankrijk en Spanje.

Kokmeeuw, Almere, 3 januari 2011, Henk Koffijberg

Stormmeeuwen zijn veel zeldzamer in de stad. Alleen
in koude winters trekken ze de stad in. De afgelopen
winters met ijs en sneeuw waren dan ook een uitge
lezen kans om Stormmeeuwen af te lezen. Ze zijn dan
vooral te vinden rond wakken op de Noorderplassen,
het Weerwater en de Hoge Vaart, en in kleinere
aantallen verspreid over de stad. Herkomst van
Stormmeeuwen alleen met een metalen ring was
Finland (5), Denemarken (2), Duitsland (1), België (4)
en Nederland (1). Gekleurringde Stormmeeuwen
kwamen uit Nederland (17), Denemarken (3) en Est
land (2).

Naast Kok- en Stormmeeuwen worden er soms Zilver
meeuwen, Grote en Kleine Mantelmeeuwen afgele
zen, maar dat zijn slechts enkelingen. Maar daar zitten
wel interessante gevallen tussen. Op 11 augustus
2002 zag Ton Eggenhuizen een geringde Grote
Mantelmeeuw bij de Gooimeerdijk afkomstig uit Fin
land en op 19 december 2010 een Geelpootmeeuw
uit Zwitserland in het Muzenpark. Een Kleine Mantel
meeuw met kleurring bij station Parkwijk bleek afkom
stig uit een kolonie op Texel. Dat is eigenlijk wel bijzon
der want er zijn tot nu toe weinig waarnemingen van
Texelse Kleine Mantelmeeuwen in het binnenland. De
enkele geringde Zilvermeeuwen die zijn afgelezen
kwamen uit Nederland, België en Denemarken.

Kokmeeuw met NL ring, Almere, 2011, Henk Koffijberg

Op 6 februari 2012 zat een Pontische Meeuw op het
ijs bij de Buenos Airesstraat in Almere Buiten. Deze was
geringd als jong in een kolonie in het zuiden van Polen
in de buurt van Krakow, in mei 2011. In november van
hetzelfde jaar wordt hij gezien in de buurt van Leipzig,
Duitsland. De volgende aflezing komt uit Braun
schweig, december 2011. Daarna volgt een aflezing
uit Detmold, januari 2012, waarna de vogel naar Al
mere verkast. Na de dooi wordt hij vervolgens weer in
Duitsland gemeld (mei 2012), blijkbaar weer op weg
naar het oosten. Kleurringen zijn ideaal om een vogel
te volgen, ze vallen zoals eerder gezegd veel meer op
dan metalen ringen en zijn ook op grotere afstand
nog met een telescoop af te lezen.
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Kleurring bij Kokmeeuw, Almere, 2012, Henk Koffijberg Kokmeeuw met metaalring, Almere, 2013, Henk Koffijberg

Plaatstrouw
Vooral Kokmeeuwen staan er om bekend dat ze
plaatstrouw aan hun overwinteringsgebied kunnen
zijn. Dat blijkt ook uit aflezingen in Almere. Sommige
vogels zijn zelfs zo honkvast dat ze elke winter in de
zelfde vijver worden gezien en nergens anders! Zo’n
voorbeeld is Kokmeeuw met kleurring blauw ZV. Deze
vogel is in november 2002 als volgroeid in Arnhem
voorzien van een kleurring door Frank Majoor. In de
cember van hetzelfde jaar zit hij al in het Muzenpark
en wordt door Ton Eggenhuizen afgelezen. Deze
Kokmeeuw is vervolgens bijna elk jaar in het Muzen
park waargenomen. De laatste aflezing is van febru
ari 2013. Deze vogel is dus minstens 12 jaar oud. Een
andere mooi voorbeeld is een vogel uit Litouwen.
Deze is geringd in maart 2010 als 2e jaars vogel en
overwintert elk jaar op de Hoge Vaart in Verzetswijk.
’s Zomers wordt hij vervolgens weer gezien in Litouwen
in dezelfde broedkolonie. Ook een flink aantal Kok
meeuwen met kleurringen uit Polen duikt elke winter
weer op in dezelfde vijver of gracht als voorgaande
jaren.

Ook Stormmeeuwen kunnen behoorlijk plaatstrouw
zijn. In de Literatuurwijk overwintert al enige jaren een
vogel die geringd is in het oosten van Duitsland. De
ring is echter alleen af te lezen als hij op het ijs zit.
Buiten de vijver op de grasvelden waar ook gefoera
geerd wordt verdwijnt de ring in het hoge gras. Een
andere Stormmeeuw, geringd in december 2012 in
het Sarphatipark in Amsterdam, is deels plaatstrouw.
De eerste aflezing komt uit het Muzenpark in januari
2010. In oktober en november van hetzelfde jaar
wordt hij regelmatig op IJburg gezien, om in januari
2011 weer in het Muzenpark op te duiken. Daarna

wordt de vogel regelmatig op de IJmeerdijk gezien
bij de telpost. Daar wordt dagelijks gevoerd wat veel
meeuwen aantrekt. Het komt ook voor dat we de
vogel ’s ochtends op de telpost zien en later op de
dag in het Muzenpark. Deze vogel slaapt waarschijn
lijk op het IJmeer en besluit de ene dag naar Amster
dam te vliegen en de andere naar Almere. Dit patroon
zien we ook in Almere-Haven, waar een grote slaap
plaats op het Gooimeer is. Kok- en Stormmeeuwen
die we daar aflezen worden ook in Huizen en Hilversum
gezien. Waarschijnlijk geldt hier hetzelfde als voor de
vogels die hun slaapplaats op het IJmeer hebben.
Wat de keuze bepaalt om de ene keer in het Gooi te
eten en de andere keer in Almere is niet duidelijk.
Maar er zijn ook Kokmeeuwen die geen vaste winter
plek hebben. Zo zijn er verschillende zwervers, die
bijvoorbeeld eerst in Maastricht worden gezien, ver
volgens in Den Haag opduiken om daarna via Alme
re door te vliegen naar Groningen.

Zelf kijken!
Kokmeeuwen in de stad concentreren zich vaak op
plaatsen waar veel wordt gevoerd: vijvers, supermark
ten met een gracht in de buurt, bruggen (let op de
plastic zakken die aan de brugleuning zijn geknoopt,
dat is een goede afleesplek)! Vaak zijn de vogels zo
tam dat ze van heel dichtbij te benaderen zijn zodat
eventuele ringen gemakkelijk zijn af te lezen. Probeer
het maar eens!
 
Veel informatie over geringde Kok- en Stormmeeuwen
is te vinden op de website van Frank Majoor (SOVON):
www.frankmajoor.nl
 
Henk Koffijberg
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Specht (schaamsoort), Korhoen en Huiskraai nog
soorten die ik makkelijk moet kunnen zien in Neder
land.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor het aanvullen van mijn levenslijst wil ik ook wat
meer tijd steken in de zeldzame soorten in Nederland.
Eind september krijg ik daarvoor meteen de kans als
er een Rosse Waaierstaart nabij Petten wordt ontdekt.
Na twee dagen onrustig te zijn geweest gaan mijn
vader, André van den Berg en ik op vrijdagavond na
het werk richting Petten. Om half 7 hebben we hem
in de kijker en kunnen we hem bijschrijven op onze
lijst. Uiteindelijk blijkt dat we een van de laatsten zijn
geweest die de vogel hebben gezien. De volgende
dag is hij niet meer teruggevonden. En dan te beden
ken dat het eerste plan was om zaterdagochtend
naar Petten af te reizen.
 
Ander goed nieuws is dat ik in Flevoland mijn eigen
jaarrecord van 2012 heb verbeterd door inmiddels
200 soorten in 2013 te hebben gezien. Soorten als
Smelleken en Dwergmeeuw zitten daar nog niet bij,
dus ga ik er vanuit dat ik een nog beter record kan
neerzetten dan ik nu al heb. Ook heb ik in mijn vorige
column een aantal doelen bijgesteld. Zo wilde ik het
aantal punten op mijn maandlijst tot over de 1200
brengen en elke maand 35-40 soorten zien. Het
aantal punten staat inmiddels op 1218 en ik heb 34
soorten in iedere maand gezien. Nog deze maand
zou ik elke maand 35 soorten gezien kunnen hebben
als ik Pimpelmees nog zie (en dat lijkt mij dan weer
geen moeilijke opgave).

Dus ook deze doelen kan ik nog dit jaar halen en de
puntenaantallen verder laten groeien!

 

Kleinste Jager, IJmuiden, 13 september 2013, Marten Miske

‘Big listing’: misschien wel leuker dan jaarlijst. Eind juli lees ik een stukje op de website van de Inde
pendent (Engelse nieuwssite) over ’s werelds grootste vogelaar. Het stukje gaat over Tom Gullick, een
Britse vogelaar die als enige ter wereld meer dan 9000 vogelsoorten heeft gezien. 

Dit verhaal geeft me inspiratie verder te zoeken op
internet en zo kwam ik bij de website www.surfbirds.
com. Hier kun je lijsten vinden van mensen die hebben
bijgehouden hoeveel vogelsoorten ze hebben gezien
over de gehele wereld. Dat lijkt mij ook wel interessant,
om mijn ‘wereldlevenslijst’ verder te laten groeien.
 
Dit jaar stond meteen een goede mogelijkheid hier
voor op het programma, namelijk een reis naar Ca
nada met mijn vriendin, ouders en zusje. Wat me
opviel op vogelend gebied, is dat het extreem lastig
is om soorten te herkennen. Het lijkt net alsof je op
nieuw begint met vogelen. Vooral op geluid vogelen
is nauwelijks te doen, omdat die geluiden allemaal
nieuw voor je zijn. Uiteindelijk heb ik in Canada 138
soorten gezien waarvan 115 nieuw voor mijn ‘wereld
levenslijst’ (een aantal van de 138 soorten had ik in
Europa al gezien).
 
Maar ook in Nederland valt nog een aantal soorten
te halen om mijn wereldlijst en Nederlandlijst verder
te laten groeien. Zo moet ik nog een keer naar de kust
met een flinke storm, om jagers en stormvogels te
kijken (ik heb nu alleen maar de Kleinste Jager in
Nederland gezien, en dat is volgens mij de moeilijk
ste). Daarnaast zijn soorten als Witwangstern, Zwarte

Rosse Waaierstaart, Camperduin, 26 september 2013,
Marten Miske
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Zoals elk jaar inventariseert de Zwanenwerkgroep alle broedende Knobbelzwanen in en rond Almere.
Ieder voorjaar worden alle broedparen in kaart gebracht. De eerste controles richten zich op de be
kende broedparen van het vorige jaar. Tot de bekende broedparen behoort ook het paar in de jacht
haven Haddock aan het Weerwater.

gelegd begint het broeden. Op die manier komen
alle eieren gelijktijdig uit. Omdat we van een aantal
eieren de legdatum weten, kunnen we ongeveer
uitrekenen wanneer de eieren uitkomen. Knobbel
zwanen broeden ongeveer 35 dagen, en vanaf dag
30 controleren we de nesten gericht om te zien hoe
veel eieren uitkomen. Op 24 mei was ik weer terug
voor de volgende controle om te kijken of de eieren
al uitgekomen waren. Vanuit de boot zag ik in de verte
het paar zwemmen met drie kleine pullen. Dichterbij
gekomen zag ik dat de pullen niet zoals gewoonlijk
grijs of wit waren, maar geelgroen, en nog dichterbij
zag ik tot mijn verbazing drie kleine Grauwe gansjes.
De kleine bleke eitjes waren dus geen zwaneneieren
maar ganzeneieren die door het zwanenpaar waren
uitgebroed!
 
Ganzen broeden ongeveer vier weken, een week
korter dus dan Knobbelzwanen. De vijf echte zwanen
eieren zouden dus nog een week langer bebroed
moeten worden. Het vrouwtje ging op een gegeven
ogenblik weer op het nest met de overgebleven eie
ren zitten, met de gansjes onder haar vleugel. Zou ze
verder broeden? 
De volgende dag zwom het zwanenpaar met de drie
gansjes in de jachthaven. Ze had haar eigen eieren
dus in de steek gelaten en gekozen om met de

Dit paar broedt elk jaar in dezelfde rietkraag op exact
dezelfde plek. In het voorjaar wordt het oude nest
weer opgetuigd met vers riet en ander nestmateriaal.
Helaas brengt dit paar al jaren nauwelijks jongen
groot. We zien ze na het uitkomen van de eieren wel
rondzwemmen in de haven met enkele pullen, maar
die zijn eigenlijk altijd binnen een week verdwenen
(2012 was een uitzondering: eindelijk 1 jong grootge
bracht!) Vermoedelijk worden alle uitgekomen jon
gen door snoeken opgegeten. Ook dit jaar waren de
vogels weer aanwezig en begonnen in april met het
opknappen van het oude nest. Omdat het nest in een
brede rietkraag zit die alleen vanaf het water bereik
baar is, wordt dit nest altijd per boot gecontroleerd.
Zo ook op 13 april. Er lagen toen twee kleine bleke
eieren in het nest. Misbaksels dachten we. Het komt
namelijk wel vaker voor dat Knobbelzwanen kleine
afwijkende eieren leggen. Deze eieren zijn onvrucht
baar en komen dus niet uit. Na het extreem koude
voorjaar dachten we dan ook dat het vrouwtje in een
slechte conditie moest zijn en de kleine eitjes daar
door afweken in formaat.
 
Bij de volgende controle op 1 mei lagen er drie afwij
kende en 6 normale eieren in het nest. Dat leek dus
toch nog goed te gaan. Knobbelzwanen leggen in
de regel om de dag een ei. Pas als het laatste ei is

Weerwater jachthaven, 5 juni 2013, Henk Koffijberg,

Pulli, Weerwater jachthaven, 5 juni 2013, Henk Koffijberg
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gansjes op pad te gaan. Binnen een week was één
gansje verdwenen. Snoek? Al met al een opmerkelijk
gebeuren. Blijkbaar heeft een Grauwe gans gedacht
dat ze het zwanennest kon gebruiken terwijl de
Knobbelzwanen er nog mee aan het bouwen waren,
en heeft er drie eieren in gelegd. Op een zeker mo
ment is het vrouwtje Knobbelzwaan zelf begonnen
met leggen en broeden waardoor het nest voor de
Grauwe gans niet meer beschikbaar was.
 
We hebben in de maanden na het uitkomen de
gansjes nauwgezet gevolgd want we waren erg
nieuwsgierig hoe hun ontwikkeling zou verlopen.
Kleine zwaantjes eten voornamelijk waterplanten,
maar gansjes moeten het vooral van sappig gras
hebben. Zouden de ‘ouders’ hun gedrag aanpassen
en de wal op gaan? Of zouden ze met hun gansjes
vooral langs de rietkragen waterplanten zoeken? In
het begin foerageerden de ouders inderdaad vaak
langs de rietkragen op waterplanten. De gansjes
leken ook iets achter te blijven in de groei. Dat veran
derde echter. We zagen het paar steeds vaker met
de gansjes op de wal om gras te eten.
 
Eind juli zijn beide gansjes geringd, ook met een
kleurring zodat we ze op afstand kunnen volgen. We
zijn heel erg benieuwd hoe ze zich gaan gedragen.
Sluiten ze zich bij andere Grauwe ganzen aan? Blijven
ze bij het zwanenpaar? Sluiten ze zich bij andere
Knobbelzwanen aan? Gedragen ze zich als Knobbel
zwanen? We hebben geen idee. Begin oktober
zwommen de gansjes steeds vaker zonder ouders
rond in de jachthaven, ze worden blijkbaar steeds
meer zelfstandig. In de haven wordt ook met brood
gevoerd, waar de gansjes gretig gebruik van
maken. We proberen ze in elk geval zo lang mogelijk
te volgen, want voor zover we hebben kunnen na
gaan is dit geval uniek voor Knobbelzwanen. Omroep
Flevoland heeft meerder keren publiciteit gegeven
aan dit bijzondere geval en dat leverde prachtige
beelden op. Dit is terug te zien op hun website:
www.omroepflevoland.nl en typ 'gansjes' in de zoek
balk.

Henk Koffijberg

Weerwater Vogeleiland, 11 augustus 2013, Henk Koffijberg

 
2014: Jaar van de Spreeuw
De spreeuw is een luidruchtige, zwarte vogel met in
de winter lichte stippen op de veren en broedt mee
stal alleen, maar soms ook in kolonies in boomholten
of gaten in de grond. De vogel vormt buiten de
broedtijd vaak grote tot zeer grote zwermen. Deze
zwermen zijn geweldig om te zien in hun bewegingen.

Spreeuw, Almere, 10 april 2011, Seraf van der Putten

Spreeuwen, Almere, 27 oktober 2013, Seraf van der Putten

 
De Spreeuw neemt om onduidelijke redenen hard in
aantal af. Door extra gegevens te verzamelen over
habitat en broedsucces hopen Sovon en Vogelbe
scherming meer grip te krijgen op mogelijke bescher
mingsmaatregelen. De spreeuwenstand gaat al sinds
het eind van de zeventiger jaren achteruit: in bijna 30
jaar is de broedpopulatie in Nederland zelfs met ge
middeld 4% per jaar afgenomen. Er is maar weinig
bekend over de oorzaken van deze achteruitgang.
Feit is wel dat het ook in omringende landen slecht
gaat met de Spreeuw (afname van zelfs 6%).
 
Doe je mee met het jaar van de Spreeuw? Kijk voor
meer info en hoe je mee kunt doen op:
www.sovon.nl/nl/content/jaar-van-de-spreeuw.
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Voor de Keizerarend moet je vanaf 7.00 uur ’s morgens
12 uur opgesloten zitten…..Voor de Bonelli’s  Arend
maar een ochtend. Wij kiezen voor de Bonelli’s Arend,
de Havikarend (Hieraaetus Fasciatus). Volgens John
son en ANWB gids  in Zuid Europa schaars en plaat
selijk en is een bedreigde soort. Weegt 1,6-2,5 kg. en
kan in het wild levend ca. 32 jaar worden. De Aquila
Fasciatus vormt een superspecies met de Afrikaanse
Hawk Eagle (Aquila spilogaster). De Afrikaanse Hawk
Eagle werd soms beschouwd als slechts een onder

Dit voorjaar met vakantie in Portugal maakte mijn gastvrouw mij attent op een bijzondere ‘excursie’
naar Spanje. Zij weet van onze vogelmania, daarom komen wij o.a. regelmatig bij haar, en dacht nu
iets gevonden te hebben wat ons zeker zou plezieren. Of wij het leuk zouden vinden om naar een plek
in Spanje te gaan om de Bonelli’s Eagle of de Keizerarend te zien en te fotograferen……

Na al wat omzwervingen in Portugal, met uitstappen
naar de ‘Doñana’ en naar ‘Extramadura’ kwam deze
uitdaging op een van de laatste dagen van ons
verblijf als een unieke gelegenheid. Vanuit ons huisje
op de boerderij Nave de Grau vlakbij Mostieros (tus
sen Arronches en Portalegre) gelegen in het Parque
Natural de Sao Mamede op steenworp afstand van
de Spaanse grens, was het goed te doen. Dus we
meldden ons aan bij ene heer Helios Delmau van
PHOTO RAPTORS. Hij geeft aan wanneer de mogelijk
heid zich aandient; niet op elk gewenst moment kan
hij maar de heuvels intrekken in de hoop de arenden
te zien.
 

 

De schuilhutten, Spanje, 3 mei 2013, Nicolet van der Ben

soort van de Havikarend, maar wordt nu beschouwd
als een aparte soort. Beide soorten werden vroeger
in de Genius Hieraaetus geplaatst, maar recent on
derzoek toont aan dat zij nu moeten worden opge
nomen in het geslacht Aquila, aangezien beide nauw
verwant zijn aan de Verreaux Eagle (Aquila verreauxi
i) (Grin 2009, Bauer et al..2009).
 
Vrijdag 3 mei is het zover. Met één simpele aanwijzing:
“om 8.00 uur Spaanse tijd bij hèt benzine station in S.
Vicente de Alcantara”, gaan wij in het donker op weg.
Een uur tijdverschil betekent om 5.30 uur weg om op
tijd te zijn. De aanlooproute door de bergen is een
belevenis vooral als de zon prachtig opkomt boven
Marvão.  De vraag die zich vlak voor S. Vicente de
Alcantara opdrong was natuurlijk hoeveel pompsta
tions zijn er in dat dorp en vinden wij de juiste….Uit
eindelijk was er maar één en kon het niet missen. Toch
proberen te verifiëren of zij de heer Delmau kenden.
De pompbedienden begrepen mijn Spaans niet zo
goed maar gelukkig kon de uitbater van de bar er
naast uitsluitsel geven. Geen idee hoe het nu verder
zou gaan, moet je met eigen auto? De koffie deed
ons goed en wij wachtten op de  dingen die komen
zouden. Dan komt José, een Peruviaans ogende
man, aarzelend op ons af en zegt het, naar later bleek,
codewoord Nicolet. Uit het Spaans wordt wel zoveel
duidelijk dat wij met hem meegaan naar een plek
waar Delmau ook zal zijn. Het autootje van José is net
groot en sterk (?) genoeg voor drie personen. “Twee
dames uit Holland ontvoert naar onbekende bestem
ming”, zie ik in gedachten de kop van de krant….Enfin,
hij neemt de weg naar Salorino. Halverwege wordt er
gestopt voor een hek, wat eigenlijk de naam niet mag
hebben, dat toegang geeft tot een kurkeikenplanta
ge. Daar wacht inderdaad dan het ‘opperhoofd’ die
ons gelukkig in het Engels te woord staat. Duidelijk
legt hij uit dat deze fotosessie aan strenge regels is
gebonden. Wij ondertekenen braaf een papier
waarin wij toestemming krijgen om foto’s te maken
van de Havikarend in het gebied van de Sierra de San
Pedro. “Als ‘t u blieft”, 16 regels in het Engels. De au
torisatie was 1 jaar geldig vanaf 25/4 2012. Wij waren
er 3 mei 2013…Hij had de papieren nog niet binnen
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van de provincie Extramadura. Delmau is geautori
seerd natuurwachter /opzichter die zich bezighoudt
met de monitoring van flora en fauna in dat deel van
Extramadura. De regels die voor de schuilhut golden
kregen we mee, van allerlei logische eisen met één
vet gedrukte waarschuwing: je mag de hut niet
verlaten nadat de Photo– Raptors keeper je dat
zegt. Nou daar zouden we ons later niet aan houden.
 
Maar nu nog naar die bijzondere locatie. Overgestapt
in een iets degelijker auto hobbelen en schudden we
door het steeds onherbergzamer wordende land. De
Havikarend leeft in droog open of halfopen bergach
tig gebied. Nestelt in bomen zoals Kurkeiken, Dennen
en grote Eucalyptussen. Maar ook op elektriciteitspa
len. Dat maakt dat ca. 50% van de gerapporteerde
dode Bonelli’s Eagles overlijden door elektrocutie.
Daarnaast worden zij illegaal geschoten of vergiftigd
omdat zij impopulair zijn onder de duivenliefhebbers.
Gestopt tot in de struiken, nu begon het echte werk:
met al je pakkelarie aan fototoestellen, telescoop,
kijker, water en eten naar boven de berg op. José
droeg slechts de twee levende rotsduiven. Konijnen
en Rode patrijzen vormen een belangrijk dieet, neemt
ook duiven, kraaien en anderen tot het formaat van
reigers. Dus de duiven zijn vandaag de prooi. Poef,
warm klusje. Staan we voor een enorm rotsblok met
daar bovenop een schuilhutje. Tot zover gekomen
neem je deze hindernis met gemak. Enige bergspor
tervaring kwam wel van pas. Voor mijn zus was een
hutje iets lager bestemd, zonder klimwerk, zij kwam
niet om te fotograferen.
 
In de hutjes die niet groter zijn dan 60 cm in het vier
kant is dus een houten bankje en een raampje met
een gordijnachtig voorhangsel met een gat erin voor
de telescoop. Essentieel bij schuilhutten is dat het er
binnenin zo donker mogelijk is. Als je als fotograaf niet
in een donkere ruimte zit, kunnen dieren als vogels je
nog steeds zien, en dat is niet de bedoeling. De deur
wordt van buiten dicht gedaan, kun je er niet uit…..?
De beide heren vertrekken. Daar zit je dan in het
donker en doodstil want lawaai, laat staan praten is
streng verboden. “Zie jij al wat?” kon ik dus niet met

Uitzicht op de rots, Spanje, 3 mei 2013, Nicolet van der Ben

mijn zus communiceren. De op de voederrots gebon
den duif kijkt eens wat rond en snapt niet wat hij daar
doet. Daar landt na een uur de arend. Spectaculair!!
Wat een prachtige roofvogel. Hij spiedt om zich heen
en begint te plukken en te eten. Zo dichtbij. Je vergeet
alles. Ik maak heel wat foto’s en een filmpje door de
telescoop. Heel veel later hoor ik tijdens de Bird Fair
dat het filmen door de telescoop heel nieuw is en
cinemascopie heet. Is dat even mooi. In het hutje
wordt het steeds warmer, een beetje water …..? De
last van eten en drinken en boeken hadden we ver
deeld over de rugzakken, maar nu wij elk in een ander
hutje zitten, had ik de boeken. Ondertussen vordert
de maaltijd van de arend al gestaag en wil hij de
prooi meenemen, maar dat lukt niet: die zit goed vast.
Het gadeslaan hoe zo’n beest te werk gaat is echt
een belevenis. Al met al duurt de hele sessie een vol
uur. De rots is nu kaal, de arend en de duif verdwenen. 

Havikarend, Nicolet van der Ben

En nu? Wachten op de Photo-Raptors keeper. Inmid
dels is de zon hoog aan de hemel en stikken we van
de hitte. Mijn zus waagt het dan toch om te roepen
want zij smelt zowat en krijgt het  heel toepasselijk
Spaans benauwd, zij krijgt het deurtje niet open.
Potverdorie wat nu. De arend is in geen velden of
wegen meer te bekennen dus ik waag het erop mijn
zus te bevrijden. Vind haar ontdaan van bovenkle
ding ‘op kooktemperatuur’. Even later staan onze “
ontvoerders’ voor onze neus. “Ik had kunnen bel
len…”, ja ja.
 
Afgezien van alles er omheen was het een prachtig
schouwspel. Toch vind ik dit wel de limiet van het
vogelen. Een ‘doorgeschoten’ actie om het fotogra
feren zo makkelijk mogelijk te maken. Bovendien was
de prijs niet misselijk: 260 euro. Mijn zus protesteerde
dan ook heftig, zij kwam niet om te fotograferen; 1x
130.- euro betaald. Terug bij het benzine station
hebben we ons door een biertje goed laten afkoelen.
Een belevenis was het en dat kunnen we in geuren
en kleuren thuis vertellen.
 
Nicolette van der Ben
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We hebben het seizoen 2012-2013 op zaterdag 22 juni
afgesloten op de Kemphaan met 'Eten uit de natuur’.
Als je zo door het bos of langs de kant van de weg
loopt, dan merk je dat je bijna nooit meer groente
hoeft te kopen in de winkel. Het groeit gewoon gratis
in de natuur. Het enige dat je moet weten is een
aantal planten die je af kunt knippen. Om er een paar
te noemen: wilde kool, brave hendrik, madeliefjes,
jonge blaadjes van paardebloemen, meidoorn
blaadjes, vogelmelk en daslook. Maar er zijn er nog
veel meer. Extra leuk maakte het dat de vlierstruiken
nog volop in bloei stonden. Even de bloem dopen in
het beslag en daarna bakken in de olie. Volgens mij
heeft iedereen gesmuld. Ook van de heerlijke groen
ten die verwerkt waren in de aardappelpuree. Nog
maals dank aan Tineke van den Berg, want we
mochten gebruik maken van de keuken van de
Stadsboerderij.

Stadsboerderij Almere, 22 juni, Anita van Breemen

Oogst: Pijlstaartweg Lelystad, 31 augustus, René Gerritzen
 

Programma Flevokijkers 2013-14

 
Het nieuwe Flevokijkerseizoen 2013-2014  is op 31
augustus voor ons weer begonnen! En we maakten
een goede start met ‘Eten per Meter’. Dit keer zonder
Maura, Alexander, Noa, Ricardo, Melissa, Harmen,
Henne, Janne en Feline. Wel leuk om te weten is dat
de meesten overgestapt zijn naar de Bosbende.
Goed om te vertellen is dat de Flevokijkers moeiteloos
wordt aangevuld met allemaal zeer enthousiaste
kinderen die stuk voor stuk allemaal natuurliefhebbers
zijn en vaak al heel wat van de natuur afweten! En
wat je er gratis bijkrijgt zijn leuke enthousiaste ouders
die graag een keertje met ons mee gaan. Welkom
aan Puk, Storm, Wouter, Meilan, Maarten, Rick en
Anouk! We gaan er weer een leuk jaar van maken.
We zijn dus begonnen met ‘Eten per Meter’ bij akker
bouwer Pieter Beije op de velden bij Lelystad. Hij ver
bouwt daar verschillende groentes, die je zelf van het
land af mag halen. Dus verser kun je het niet krijgen!
We gingen naar huis met heerlijke uien, prachtige
aardappels, knoflook en een reuzencourgette (of
pompoen). Bovendien was het mooi om te zien dat
de uien bijna helemaal boven de grond groeien en
de aardappelen in een heuvel. Dat maakte het wel
makkelijker om het te oogsten! Iedereen was zo en

thousiast dat, als het even kan, we dit vaker gaan
inplannen.

 
Op vrijdagavond 20 september stonden de burlende
edelherten op het programma. Dat de natuur niet
iedere keer hetzelfde is, heeft deze avond wel bewe
zen: we hebben geen enkel burlend hert gehoord!!
Terwijl in de boekjes staat dat het burlen al plaats vindt
vanaf half september. Zelf denken we dat het ligt aan
het feit dat het nog helemaal niet koud was geweest
en dat de kou de mannetjes stimuleert om hun best
te gaan doen bij de vrouwtjes. Wie het echt weet,
moet maar even contact met ons opnemen. We
waren er voor naar Natuurpark Lelystad gegaan. In
de verte hebben we wel een edelhert gezien, maar
daar bleef het dan ook bij. Jammer, maar zo door het
donker door de natuur te lopen heeft ook wel wat!
 
Zaterdag 5 oktober was het de Dag van de Chemie.
We zouden Chemtura bezoeken. Dit is een groot
chemisch bedrijf in het havengebied van Amsterdam
dat duurzaamheid heel belangrijk vindt. Heel erg
jammer was het dat Clenda verhinderd was en zowel
Inge als René ziek waren en niet in staat waren om te
kunnen gaan. Een troost: het staat volgend jaar weer
op het programma!
Tot de volgende Grauwe Gans!

 
Groet,
Clenda, Inge en René
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Voor dit verslag zijn de websites waarneming.nl en
trektellen.nl geraadpleegd.
 
Duikers tot en met Zee-eenden
Een Roodkeelduiker vloog op 22 september over de
telpost Kamperhoek. Op 23 augustus zat een adulte
Roodhalsfuut bij de Vossemeerplaat, op 16 septem
ber bij de Oase in het Drontermeer en ook in septem
ber zelfs 2 exemplaren in de buurt van de Flevocen
trale. Tussen 2 en 6 oktober verbleef een adult exem
plaar bij de telpost IJmeerdijk en van af 19 oktober
een exemplaar in Pampushaven. Een Kuifduiker zat
vanaf 19 oktober in Pampushaven. Ook dit jaar weer
grote groepen Geoorde Futen op het Gooimeer bij
de Hollandse brug. Op 6 augustus zelfs 92 exempla
ren. Op 16 september werd een adult jagende Jan
van Gent  gezien op het Gooimeer vanaf de IJmeer
dijk en op 19 september werd bij de voetbalvelden in
Creil een verzwakt jong exemplaar gevonden en
gevangen. De vogel werd naar het vogelasiel Fûgel
helling in Ureterp (Friesland) gebracht. Op 21 juli
vlogen 2 Woudaapjes rond bij de Vinger in de OVP.
Op 4 augustus werd een jonge vogel geringd door
ringgroep de ‘Grauwe Gans’ en op 28 augustus werd

een jonge vogel gehoord en gezien bij de kijkhut de
‘Grauwe Gans’. Op 4 juli vloog een adulte Kwak over
Almere de Vaart, op 4 augustus een 2kj bij de Lepe
laarhut, op 6 augustus een juveniel bij het pad naar
de Zeearendhut en op 10 augustus vloog een juveniel
over het Kuinderbos. Op 12 juli werd vanaf de Grote
Praambult een Koereiger gezien in de OVP, op 3
oktober vloog een ex. samen met een Grote Zilverrei
ger over Elburg, maar vloog niet door naar Flevorland.
Pas op 20 oktober stak de vogel over de provincie
grens en verbleef voorts tot 26 oktober in het Greppel
veld tussen de schapen. Bij het Jan v.d. Boschpad
vlogen op 26 juli 3 Purperreigers over en in deze
periode vlogen er 12 over de telpost IJmeerdijk en
werden er zeer regelmatig exemplaren gezien in de
Lepelaarplassen. Een Zwarte Ooievaar werd tussen
9 en 20 juli bij de Kievitslanden en omgeving gezien.
Van 15 tot 17 juli verbleef een exemplaar bij de wild
roosters van de Praamweg, ‘s-avonds vloog een
exemplaar over het Jan v.d. Boschpad en kwam later
aan op het Trekvogellandje. Op 25 juli krijgt hij daar
gezelschap van een tweede exemplaar en op 1 au
gustus zaten er zelfs 3. Op 4 augustus vlogen er 3 over
de Vossemeerdijk. Op 23 augustus vloog een exem

Kwak 2kj, Lepelaarhut, 4 augustus 2013, Karel Buitenkamp Roodhalsfuut, IJmeerdijk, 2 oktober 2013, Jan Boshuizen

 

19November 2013



Witoogeend, Lepelaarplassen, 27 augustus 2013
Karel Buitenkamp
 

Woudaap, Oostvaardersdijk, 4 augustus 2013
Ton Eggenhuizen

plaar over de Hoekwierde (Almere Haven) en op 1
september 1 over Schokland. Bij het Trekvogellandje
werd het laatste exemplaar op 4 september gezien.
Van 1 tot en met 4 oktober zaten 6 Zwarte Ibissen op
het Trekvogellandje. Op 5 oktober waren rond half 10
nog 5 exemplaren aanwezig en rond kwart over 10
vlogen er 5 over telpost IJmeerdijk. Tussen 13 en 19
oktober vlogen nog 3 exemplaren over telpost Kam
perhoek. Een Dwerggans vloog op 5 oktober over
telpost IJmeerdijk. Op 7 oktober vlogen 10 Rotganzen 
over telpost Kamperhoek en op 19 oktober 5 exem
plaren over telpost IJmeerdijk. Op het Eemmeer zaten
op 6 juli maximaal 100 Casarca’s, over telpost Kam
perhoek vlogen in totaal 404 exemplaren en over
telpost IJmeerdijk 3. Dit jaar is er een ringproject van
de Casarca gestart. Er zijn niet alleen vogels gezen
derd maar ook zijn er vogels voorzien van gele hals
banden met zwarte inscripties. Leuk om in de gaten
te houden, en dan af te lezen. Eind oktober zaten er
325 Krooneenden bij de Kapiteinshut aan de Broek
plas. Een mannetje Witoogeend zat tussen 23 augus
tus en 5 september bij de Lepelaarhut. Op 17 augus
tus vloog een exemplaar over  telpost Kamperhoek.
Vanaf 20 oktober verbleef een man in Pampushaven.
Op 8 oktober werden ruim 400 Toppers geteld bij de
Houtribdijk. Vanaf 18 oktober was het mannetje Grote
Zee-eend weer terug in Pampushaven, jarenlang een
vaste overwinteraar in dit gebied.
 
Roofvogels tot en met Sterns
Wespendieven werden in juli tot en met september
op diverse plekken in de polder waargenomen. Op
28 september vloog een Rode Wouw over de Flevo
centrale en op 30 september over de Almeerderhout.
Een Zwarte Wouw trok op 24 oktober over de Ketel
brug. Zeearenden werden in hun broedterritoria OVP
(4 ex.) en Roggebot (3 ex.) veelvuldig gezien. Daar
buiten kwamen alleen regelmatig meldingen van een
exemplaar uit het Harderbroek en 1 bij Pampushout.

Purperreiger, Lepelaarplassen, 20 juli 2013, Tom Kruissink
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Steenarend, Roggebotzand, 23 juli 2013, Johan van Veen

Wespendief juv, Lepelaarplassen, 31 augustus 2013
Karel Buitenkamp

Steenarend, Roggebotzand, 23 juli 2013, Gerrit Best

Grauwe Kiekendieven bij Duikerweg, Vlotgrasweg
en Rietweg. Op 5 oktober werd een Ruigpootbuizerd 
gezien bij de Lepelaarplassen en op 14 oktober een
ex. bij de Goudplevierweg. Op 23 juli vloog een
Steenarend samen met een Zeearend over het
Roggebotzand. De waarnemer (Gerrit Best) dacht
daarom aanvankelijk dat dit een jonge Zeearend
was! Visarenden werden veelvuldig gezien in de OVP
en bij het Veluwemeer (maximaal 3 exemplaren). Op
31 augustus vloog een juveniele Roodpootvalk over
de Almere Hout, en op 5 september en 2 oktober een
exemplaar over de telpost Kamperhoek. Een Eleono
ra’s Valk werd op 12 oktober gezien over telpost
Kamperhoek. In juli werden nog diverse Kwartels 
gehoord, met name rond Dronten, Lelystad, Bidding
huizen en Luttelgeest. Porseleinhoen werd in juli en
augustus nog gehoord in de OVP en Harderbroek, op
5 oktober werd een exemplaar gezien bij de kijkhut
de Zeearend en op 14 oktober werd er nog één ge

Zwarte Ibis, Trekvogel, 3 oktober 2013, Karel Mauer
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Pontische Meeuw, Dashorstdijk, 14 oktober 2013
Karel Mauer

hoord bij het Trekvogelpad. Kwartelkoningen wer
den in juli nog gehoord bij de Burchtkamp en Lelystad
Oostrandpark. Op 16 augustus werd een dood
exemplaar in de Almere Hout aan huis gebracht door
de kat. 3 Kraanvogels vlogen op 14 augustus over
Nagele en op 8 oktober vloog een exemplaar over
de Grote Plas van de OVP. 2 Strandplevieren werden

Alpengierzwaluw, IJmeerdijk, 15 oktober 2013
Jan Boshuizen

op 11 augustus in het Harderbroek gezien en op 29
augustus zat een exemplaar bij de Grote Kwelplas
van de Lepelaarplassen. Op 25 augustus vloog een
Morinelplevier over de Houtribdijk ter hoogte van
Trintelhaven en op 27 augustus vloog een exemplaar
over telpost Kamperhoek. Tussen 26 augustus en 8
september verbleven maximaal 4 Drieteenstrandlopers 
in het Harderbroek Plan Roerdomp. Tussen 22 en 31
augustus waren in de Keersluisplas maximaal 2 Ge
streepte Strandlopers aanwezig. Twee Bokjes zaten
op 2 oktober op het Trekvogellandje en op 3 oktober
vloog een exemplaar over de Ketelweg. Een
Steenloper werd tussen 14 juli en 5 september regel
matig in het Harderbroek Plan Roerdomp gezien. Op
27 augustus zaten er zelfs 7 exemplaren. Ook een
juveniele Grauwe Franjepoot zat hier tussen 8 en 31
augustus. Een Kleinste Jager werd op 22 september
zowel over de Houtribdijk als boven telpost Kamper
hoek opgemerkt. Geelpootmeeuw en Pontische
Meeuw  werden regelmatig gezien bij het Veluwe
meer, Ketelbrug en de Dashorstdijk en OVD. Op 21 juli
vloog een Lachstern over kijkhut de Grauwe Gans.
Over telpost Kamperhoek trokken deze periode 95 
Reuzensterns en over de telpost IJmeerdijk 6 exem

plaren. Op 11 augustus zaten er 3 in Harderbroek Plan
Roerdomp, eind augustus maximaal 12 bij het Vosse
meer en begin september maximaal 16 op het Velu
wemeer. Een Witwangstern werd bij de Lepelaarhut
gezien op 24 juli. En een Witvleugelstern vloog over
het Veluwemeer op 16 september.
 
Gierzwaluwen tot en met Gorzen
Jan Boshuizen ontdekte op 15 oktober rond één uur
een Alpengierzwaluw vanaf de telpost IJmeerdijk,
deze vloog richting de Hollandse brug en bleef boven
het Wilgendepot naast de telpost rondvliegen. Rond
kwart voor twee verdween de vogel uit beeld. Op 27
oktober werd er op telpost Westdijk te Bunschoten
tegenover de Eemmeerdijk in Flevoland een mogelij
ke Vale Gierzwaluw gezien die in noordoostelijke
richting Flevoland invloog. 's Middags werd op de
Nekkeveldweg een Gierzwaluw gemeld. Een
Strandleeuwerik vloog op 30 oktober over telpost
Kamperhoek. Op 24 augustus werd een Draaihals 
ontdekt langs de OVD en de Knardijk, ook werd die
dag tijdens een excursie van de Dutch Bird Fair een
dood exemplaar gevonden waarvan men vermoed
de dat hij gestikt was in een prooi. En op het pad naar
Wigbels eiland nog een (levend) exemplaar die dag.
Tussen 25 en 31 augustus weer maximaal 2 vogels op
het Julianapad bij kijkhut de Zilverreiger. Op 28 au
gustus een exemplaar op het Woldstrand en in sep
tember nog een exemplaar bij Almere Buitenvaart,
het Kotterbos, de Landerijen in Lelystad en op het pad
naar de Zeearendhut. Groene Spechten werden
vanaf augustus van 7 plekken gemeld uit Almere, en
een melding uit het Roggebot op 12 augustus. In
oktober vlogen twee Grote Piepers over de telpost
IJmeerdijk en een exemplaar op 7 oktober over de
Keersluisplas. In totaal vlogen in deze periode 6
Duinpiepers over trektelpost IJmeerdijk en 2 over
telpost Kamperhoek. In zowel september als oktober
trok een Roodkeelpieper over telpost Kamperhoek
en op 19 oktober vloog een exemplaar over Almere
Muziekwijk. Op 28 september en 16 oktober werd er
in Zeewolde nog een Beflijster gezien, in oktober
vloog een exemplaar over telpost de Kamperhoek.
Een adulte man Cetti’s Zanger werd op 13 juli in de

Groene Specht, Almere Buitenvaart, 13 september 2013
Renze Borkent
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netten gevangen door ringgroep de Grauwe Gans.
De vogel was een terugvangst (door hen zelf geringd)
op 28 oktober 2012. Ton Eggenhuizen schreef hier
over: “Ondanks het feit dat het een mannetje is en ze
behoorlijk zingen en weinig trekken, toch vreemd dat
de vogel nooit ergens in de omgeving is gehoord”.
Ook door Kees Breek werd aan de andere kant van
de OVD een vogel gevangen en geringd op 16 okto
ber. Ook ving Kees een 1ste kj Sperwergrasmus op
de ringplek aan de OVD op 23 september. Op 27
september werd een Bladkoning gevangen en ge
ringd. De vogel was tot en met de volgende dag te
bewonderen bij het Julianapad. Op 29 september
een exemplaar bij het pad naar de Zeearendhut én
een vangst aan de andere kant van de OVP bij
ringgroep de Grauwe Gans. Verder in oktober nog
waarnemingen bij Zeewolde, het Spijkbos en bij Lely
stad Haven en Trekvogelpad. Een Siberische Tjiftjaf 
werd op 19 oktober geringd in het Wilgenbos door
ringgroep de Grauwe Gans. Deze periode werden

enorm veel Baardmannetjes gezien en gemeld. Ook
bij de ringers vlogen er erg veel in de netten. Bij ring
groep de Grauwe Gans werden in deze periode maar
liefst 301 exemplaren gevangen en geringd en bij de
ringplek aan de OVD km28 zelfs 803 exemplaren. Een
Buidelmees werd op 8 juli aan de OVD 28 geringd en
er zat een exemplaar op 24 september aan het
Woldstrand en op 6 oktober bij de Kwelplas van de
Lepelaarplassen. Het mannetje van het paartje
Grauwe Klauwier in het Oostvaardersveld werd op
24 augustus voor het laatst gezien. De eerste
Klapekster van het seizoen vloog op 6 oktober over
de Ketelbrug. Op 12 oktober een exemplaar in het
Horsterwold, op 15 oktober bij de voormalige vuilstort
bij Emmeloord, op 19 oktober bij de Driehoek OVP en
op 20 oktober zowel een exemplaar bij de Knardijk
Zeewolde als bij de Praamweg-wildroosters. Een Euro
pese kanarie werd op 8 oktober in het Harderbroek
aangetroffen. Vanaf 20 juli werden de eerste overtrek
kende Kruisbekken gezien. En vanaf begin oktober
werden dit er steeds meer. Langs telpost IJmeerdijk
vlogen ruim 300 exemplaren over en bij telpost Kam
perhoek 255 exemplaren. Ook mogelijke Grote
Kruisbekken werden opgemerkt bij de telposten.
Maar waarnemingen van deze soort alleen op ge
hoor zijn lastig aan te tonen. Het maken van geluids
opnames wordt hierin geadviseerd zodat een sona
gram uitkomst kan bieden. Een mannetje Roodmus 
werd op 3 juli in de Stille Kern aangetroffen. Twee
IJsgorzen zaten op 1 oktober bij het Jan v.d. Bosch
pad, op 5 oktober vloog er 1 over het Naviduct bij
Enkhuizen en op 6 oktober 1 over de OVD. 1 exem
plaar op 22 oktober over telpost IJmeerdijk en over
telpost Kamperhoek trokken totaal 4 exemplaren in
oktober. Een Sneeuwgors trok op 13 oktober over
telpost IJmeerdijk en op 26 oktober over telpost
Kamperhoek. Op 2 en 25 oktober een Dwerggors over
telpost Kamperhoek. In oktober trokken 3 Geelgorzen 
over telpost IJmeerdijk en 1 over telpost Kamperhoek,
Tenslotte werd er op 20 oktober een exemplaar gezien
bij Almere de Vaart.
 
Greet Boomhouwer
 

Bladkoning, Oostvaardersdijk, 27 september 2013
Kees Breek

Baardman, Oostvaardersplassen, 19 juli 2013
Karel Buitenkamp

Sperwergrasmus, Oostvaardersdijk, 27 september 2013
Kees Breek
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