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De Oostvaarders voor vogelwachtactiviteiten ook
na zonsondergang per fiets en te voet bereikbaar
Ons vaste onderkomen voor activiteiten, Natuurbele
vingscentrum ‘De Oostvaarders’, is in het vervolg ook
na zonsondergang per fiets en te voet bereikbaar.
Daartoe moet wel de door Staatsbosbeheer aange
geven route gevolgd worden. Deze route loopt ten
oosten van ‘de Oostvaarders’ richting spoor. Om
in/uit de bebouwde kom te komen moet de brug
van/naar de Stripheldenbuurt genomen worden
in/uit de richting Evenaar en station Almere de Oost
vaarders. Hiermee komt een eind aan bijna een jaar
van onduidelijkheid. Voor bezoekers aan activiteiten
van de Vogelwacht betekent dit dat zij uiterlijk om
23.00 uur het natuurbelevingscentrum verlaten moe
ten hebben. Omdat de route vooral in de winter
maanden door kwetsbaar natuurgebied loopt, wor
den gebruikers van de route verzocht de nodige rust
in acht te nemen om verstoring te voorkomen.

de Grauwe Gans

Tijdens de nieuwjaarborrel op de eerste dag van het
nieuwe jaar heb ik kort teruggeblikt op een heel ge
slaagd 2013. Daarnaast is er ook vooruitgeblikt op
2014 en dit jaar zullen we onze nieuwe website dan
toch echt gaan lanceren en zal de nieuwsbrief geau
tomatiseerd gaan worden dankzij de site. Alles wat
we al goed doen, blijven we doen: cursus, excursies,
lezingen, tellingen, fotografie, jeugd, enz.. En ook
zullen we als Vogelwacht ons best doen om duidelij
ker naar buiten uit te dragen dat we ons bezig houden
met de bescherming van de natuur in Flevoland. De
eerste duidelijke actie is reeds geweest, zoals je in
deze Gans kunt lezen.
Het bestuur heeft een tweetal vacatures, te weten:
een penningmeester en een bestuurslid PR. De
penningmeester draagt zorg voor een ordentelijke
en controleerbare financiële administratie, int de
donaties, verzorgt de betalingen, stelt de begroting
op (mede op basis van ingediende begrotingen van
de werkgroepen), stelt het jaarverslag (incl. balans
en resultatenrekening) op (deze moet op de website
ivm de ANBI voorwaarden), is verantwoordelijk voor
het aanvragen en afhandelen van subsidies, houdt
de donateurs–administratie bij en is (in principe)
aanwezig bij de maandelijkse bestuursvergaderin
gen. Het bestuurslid PR is verantwoordelijk voor de
communicatie intern (Grauwe Gans, Nieuwsflits,
website) en extern (persberichten, -contacten), fun
geert als motor voor het gebruik van social media,
coördineert het (op te zetten) promotieteam dat de
Vogelwacht naar buiten presenteert op festiviteiten
als Dutch Bird Fair, Doe- en Kijkdag, Begroet de zomer.
Is daarnaast (in principe) aanwezig zijn bij de maan
delijkse bestuursvergaderingen.

De eekhoorn (Sciuris Vulgaris) komt in Nederland
vooral voor in naaldbos en oud gemengd bos.
Daarnaast komt het dier ook voor in parken. De
meeste eekhoorns zitten op de hogere zandgronden
en duinen. Naast de inheemse Rode Eekhoorn komen
er de laatste jaren ook allerlei ontsnapte exoten voor.
Deze vormen een bedreiging voor de Rode Eekhoorn.
Die zien we niet zo vaak In Flevoland. Het eerste
exemplaar werd gezien in het Voorsterbos en was zeer
waarschijnlijk een ontsnapt exemplaar. Vanaf 1996
wordt de soort waargenomen in het Urkerbos. Ook
rond het Reve-Abbertbos en Kuinderbos worden al
jaren eekhoorns gezien. Een andere populatie is
ontstaan in het Horsterwold, waar nesten worden
gevonden. In deze omgeving zijn in 1980 2 paartjes
uitgezet. Er worden ook eekhoorns gezien in de om
geving van dorpen en campings, maar de verwach
ting is dat ze zijn uitgezet of ontsnapt.

Eekhoorn, 24 september 2006, fotograaf onbekend

2014 is het Jaar van de Eekhoorn. Iedereen in Neder
land wordt opgeroepen om zijn/haar waarnemingen
door te geven. Dit kan via www.waarneming.nl. Met
name in het Eekhoornweekend dat wordt gehouden
op 17 en 18 mei. Het gaat niet alleen om de inheem
se Rode Eekhoorn, maar ook om de exotische (en dus
ontsnapte of vrijgelaten) eekhoorns. Meer info over
het Jaar van de Eekhoorn op www.zoogdiervanhet
jaar.nl.

Bijeneter, Lesbos,10 mei 2006, Karel Mauer

Ten slotte nog een leuk nieuwtje: in 2013 heeft er in
Flevoland een paartje Bijeneter gebroed. Indien je dit
jaar bijeneters tegenkomt in Flevoland, laat het even
persoonlijk weten aan de District Coördinator van
Sovon (lsb.flevoland@sovon.nl). Daarmee wordt de
melding niet breed verspreid, maar kan wel meege
keken worden met de bescherming etc.
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Helaas was 2013 niet zo’n goed jaar voor de Kerkuil, zeker in vergelijking met het jaar daarvoor. De
Kerkuilen zijn gemiddeld 3 weken later dan normaal begonnen met broeden. De veldmuizenstand,
veldmuizen zijn het voornaamste voedsel van de Kerkuil, zat vooral in het begin van het broedseizoen
in een dip. Sommige Kerkuilen kozen er voor om dit jaar helemaal niet te broeden, zelfs niet op plaatsen
waar elk jaar werd gebroed. En van de broedsels die er waren is er nog een aantal mislukt. Enkele, of
in sommige gevallen zelfs álle jongen van een broedsel zijn in de kast doodgegaan. Eén van de oorza
ken is zeker de hitteperiode in juni-juli geweest. Omdat de Kerkuilen later waren begonnen met broeden,
waren de uiltjes nog relatief jong toen het zo heet werd; een aantal redde het niet. Toch hadden we
verschillende broedsels waar de jongen wél van uitgevlogen zijn.

Verlaten nest Kerkuil, Almere, 12 oktober 2013, Allan Liosi

Kerkuil, Zeewolde, 10 augustus 2013, Allan Liosi

Aantallen kerkuilenbroedsels
Er waren 32 eerste broedsels en 1 tweede broedsel.
Een daling van 21 eerste broedsels ten opzichte van
2012 (53). In 2011 waren er nog 44 en in 2010: 34. De
laatste drie jaar zagen we het aantal broedsels toe
nemen, maar dit jaar kwam daar dus verandering in.
Dit heeft zeker te maken met de beschikbaarheid van
het voedsel van de Kerkuil.
De muizenpopulatie groeit enkele jaren achtereen,
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Kerkuil embryo, Zeewolde,1 juni 2013, Allan Liosi

tot ze op een bepaald moment in elkaar stort. De
Kerkuil, als muizeneter, past zich aan de beschikbare
hoeveelheid voedsel aan. Bij weinig voedsel legt ze
minder eieren en bij zeer slechte muizenjaren kan ze
zelfs het broeden overslaan. De meeste broedsels
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Kerkuil, Almere, 19 oktober 1997, Allan Liosi

hadden 2, 3 of 4 jongen, maar we vonden ook 4
broedsels van 5 en zelfs 3 van 6 jongen.
Mislukte kerkuilenbroedsels
Van de 32 eerste broedsels zijn er 8 mislukt. Dat is 25%
van alle eerste broedsels. In 2012 bedroeg het per
centage mislukte eerste broedsels: 7,5%, in 2011 4,5%
en in 2010 2,9%. Wat opviel was dat bij vijf van de acht
mislukte eerste broedsels en bij het enige 2e broedsel
er eieren verlaten zijn. Van drie broedsels zijn alle
jongen overleden, waarbij de hitte in de nestkasten
zeker een grote rol heeft gespeeld. In sommige op het
zuiden gerichte nestkasten kan het erg heet worden,
tot soms wel meer dan 40 graden Celsius.

Aantallen kerkuilenjongen uit eerste broedsels
Bij 32 eerste broedsels werden 102 jongen geteld, 34
zijn dood gevonden of later overleden, (dat is 34,6%
van alle jongen). 71 jongen zijn geringd, uitgevlogen
zijn er 70. Dit betekent dat 98,5% van alle geringde
jongen is uitgevlogen. Uiteindelijk zijn er dit jaar 2,18
jongen per nest uitgevlogen. In bovenstaande grafiek
wordt het aantal per jaar vanaf 2004 weergegeven.
Laten we hopen dat 2014 voor de Kerkuilen een
succesvoller broedseizoen zal worden!

De eieren zijn onderzocht en bevatten allemaal vrij
grote embryo's. Sommige stonden zelfs op het punt
van uitkomen. Dit wijst op voedseltekort. Kennelijk
hebben de mannetjes niet genoeg voedsel naar de
broedende vrouwtjes kunnen brengen, zodat ze uit
eindelijk het broedsel hebben verlaten om voor
zichzelf te zorgen. Het enige tweede broedsel van dit
jaar mislukte ook. Alle vijf eieren van dit broedsel zijn
verlaten. En ook hier waren de embryo's al groot.
Kerkuilen pulli, Zeewolde, 28 juli 2012, Allan Liosi

Wilt u als vrijwilliger helpen bij het ringwerk of meedoen
aan andere activiteiten van de Stichting Kerkuilen
werkgroep Flevoland? Mail ons dan op:
uilen4all@kerkuilenwerkgroep-flevoland.nl.
U kunt ook bellen: 06-53248451, of kijk op onze site:
www.kerkuilenwerkgroep-flevoland.nl. Onder het
kopje “vrijwilligers melden” vindt u het aanmeldings
formulier.
Wilt u ons met een donatie ondersteunen? (Elke do
natie is welkom). U kunt uw bijdrage storten op reke
ning NL83INGB0005232161 tnv. Stichting Kerkuilen
werkgroep Flevoland te Almere.

Kerkuil pulli, Zeewolde, 25 juni 2013, Allan Liosi
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De van nature in holen broedende Holenduiven en Kauwen zoeken jaarlijks de kerkuilenkasten op om
hun eieren te leggen. In Flevoland zijn er niet zo veel mogelijkheden voor holenbroeders en de uilen
kasten komen goed van pas. Ook de Torenvalk broedt graag in de kerkuilenkasten. In de laatste 15
jaar zagen wij in ons werkgebied een toename van holenduivenbroedsels in de kerkuilennestkasten.
De laatste jaren neemt de populatie van de in de kerkuilennestkasten broedende Kauwen ook toe.
De holenduivennesten in de uilenkasten stellen niet
echt veel voor; ze maken hun nest met hele dunne
twijgen. De Kauwen daarentegen gebruiken takken
van tot wel 30cm lang en 1 cm dik. Ze stouwen er de
grote kerkuilenkast helemaal vol mee en ergens in de
hoek maken ze een nestkom die ze ook met hooi,
touw, veren, plastik, blaadjes, etc. bekleden. Bij het
schoonmaken van de nestkasten halen we er soms
wel 5 tot 6 emmers vol kauwennesttakken uit. Het zijn
kilo's aan takken en nestmateriaal die we moeten
weghalen, anders is de nestkast voor de Kerkuil niet
meer bruikbaar.
De nestkasten bij de akkerbouwers hangen onge
veer 8 meter hoog en zijn meestal ‘weggeïsoleerd’.
Vaak is de opbergschuur van binnen helemaal
geïsoleerd, zodat de nestkast niet meer van binnenuit
kan worden geopend. We zijn dus gedwongen de
kasten via het invlieggat schoon te maken. Dit neemt
veel meer tijd in beslag en is arbeidsintensief. De af
gelopen 2 jaar vinden we in de uilennestkasten die
bij de veehouders hangen ook broedende Kauwen.
De kasten daar hangen een stuk lager dan bij de
akkerbouwers, namelijk op 4 tot 5 meter hoogte.
Doordat de Kauwen de kerkuilenkasten bezetten,
komt op sommige plaatsen de Kerkuil onder druk te
staan. De Kauwen willen graag de hele kast vol met
takken vullen en als ze een kast op het oog hebben
gaan ze door tot ze hun doel hebben bereikt. Ze
schromen niet om takken te leggen bovenop de
jongen van een toevallig op dat moment broedende
vogel. Vorig jaar (2012) vonden wij tijdens de schoon
maak van een uilenkast bij een akkerbouwer 4 dode,
halfwassen Torenvalkenjongen onder een hele laag
kauwennesttakken. De jonge Torenvalken waren van
hetzelfde broedjaar en niet van enkele jaren geleden
of zo. De Kauwen hebben kennelijk de Torenvalkou
ders verjaagd. De Kauwen zijn doorgegaan met het
maken van hun nest en ze hebben de jonge Toren
valken onder de nesttakken bedolven.
Ook in kasten waar enkele Kerkuilen aan het broeden
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Holenduif pulli, Z Flevoland, 16 september 2004, Allan Liosi

Holenduif , Zuid Flevoland, 17 augustus 2005, Allan Liosi

waren, hebben Kauwen geprobeerd de nestkast in
te nemen. In 2011 heb ik zo'n gebeurtenis tijdens het
ringwerk kunnen fotograferen. In één van de kasten
zat een Kerkuil met haar jongen helemaal in een hoek
van de kast gedrukt. Het was de enige plek die er nog
over was. De Kauwen hebben voor de broedende
Kerkuil een heleboel grote takken neergelegd, tot ze
in de hoek helemaal was ingebouwd. Gelukkig zijn
de Kauwen er niet in geslaagd om hun nest te maken
en zijn ze kennelijk door de Kerkuilen verjaagd.

de Grauwe Gans

Kauw pulli, Zeewolde, 14 juni 2013, Allan Liosi

Kerkuil met pulli, Lelystad, 29 juli 2011, Allan Liosi

Tijdens het ringen van de jonge Kerkuiltjes hebben we
de kast natuurlijk schoongemaakt en de groter wor
dende jonge uiltjes meer plaats in de kast bezorgd.
Bij een nacontrole 1 maand later, troffen we hele grote
jongen aan, die goed in conditie waren. Ze zijn later
allemaal goed uitgevlogen.

Al enige jaren geleden hadden we geprobeerd de
Kauwen van enkele kerkuilenkasten te weren. We
plaatsten in het invlieggat een langere inlooppijp van
meer dan 50 cm. Een Kerkuil kan daar doorheen
kruipen, maar voor een Kauwtje met een lange tak
word het moeilijker. Tenminste dit was de theorie.
Maar desondanks lukte het de Kauwen takken in de
kast te slepen. Het gaat natuurlijk langzamer, het is
een soort ‘ontmoedigingsbeleid ’om het de Kauwtjes
moeilijk te maken om een nest te bouwen, zodat ze
als het te lang duurt, de moed opgeven.

In 2013 zijn enkele kasten waar altijd de Kerkuil broedt
door Kauwen ingenomen. Eén van de kasten aan de
Vogelweg, waar vorig jaar nog met succes door een
Kerkuil werd gebroed, ze had toen 7 jongen, werd dit
jaar door Kauwen bewoond; drie jongen vlogen later
goed uit.

Allan Liosi
(Stichting Kerkuilenwerkgroep Flevoland)

Kerkuil, Knardijk, 19 augustus 2011, Allan Liosi
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Voor mij de boeiendste groep planten; wilde orchideeën. Met een grote variatie in kleur en vorm; on
ooglijk en klein, formaat van je pink, met slechts enkele bloempjes en helemaal groen, tot heuphoge
toortsachtige vormen met tientallen roze-paarse bloemen. En toch voor geïnteresseerde waarnemers,
ook als het een vondst van een nieuwe soort betreft, steeds direct herkenbaar als lid van de hoofdgroep.
Vele soorten zijn zeldzaam, ook in de kern van hun
verspreidingsgebied, omdat ze vele en complexe
standplaatseisen kennen. Zuurgraad, vochtigheid,

Bijenorchis, André van den Berg
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kalkgehalte van de bodem, het aandeel organisch
stof, lichtval en periodieke omwoeling van de grond
kunnen het voorkomen bepalen. En voor sommige
soorten zijn zekere bodemschimmels doorslagge
vend voor uitgroei van een stofzaadje tot bloeiende
plant, wat voor enkele soorten tot wel circa tien jaar
in beslag kan nemen, zoals bij de Groenknolorchis.
Van deze laatste, van de categorie onooglijk groen
dingetjes, is ooit een vondst gedaan in Flevoland. Mijn
eigen zoektochten van de laatste vijf jaar op kansrijke
plekken hebben niets meer opgeleverd. Maar dat kan
niet tot een definitieve conclusie leiden over plaatse
lijk uitsterven, want de bloeitijd is kort, het plantje
notoir moeilijk vindbaar en mijn inschatting is dat (te)
weinig waarnemers zoeken.
Op aarde komen duizenden, in Europa honderden,
in Nederland enkele tientallen wilde soorten voor,
waarvan de meeste beperkt zijn tot bijzondere bioto
pen, zoals duinen, drijvend veen of kalkheuvels
(Limburg), en dus in Flevoland…Ach ja, alle wilde
orchidee soorten van Flevoland kun je op twee han
den tellen, maar het plezier van nieuwe vondsten is
dan ook erg groot! In 2012 en 2013 zijn in Almere een
nieuwe standplaats van Bijenorchis en eerste vondst
van Hondskruid gedaan. Overigens niet door onder
getekende, maar door onderzoekers van de ecologie
van de stadsregio Almere in opdracht van de ge
meente en de opdrachtgeefster zelf, Annemieke Eg
genhuizen. Waarvan hier akte, maar zonder vermel
ding van de precieze plek. Want helaas worden or
chideeën bejaagd door verzamelaars die ze (verbo
den!) uitsteken en in eigen achtertuin plaatsen (wat
meestal spoedige verpietering tot gevolg heeft, hoe
treurig toch..). Wat ik wel vermelden wil is dat in Alme
re en Flevoland in het algemeen, de meeste orchi
deeën te vinden zijn op zand en zandige bodems.
Waar de bodem van Almere oorspronkelijk vrijwel
geheel uit zeeklei bestaat, is duidelijk waar orchi
deeën tot wasdom komen: de zandlichamen van
wegbermen, van bouwterreinen en stranden. Hieron
der zal ik zeven soorten bespreken die aangetroffen
zijn in Almere in het nieuwe millennium.

de Grauwe Gans

Vleeskleurige orchis
Nabij de Hollandse Brug is een kleine maar slinkende
populatie aanwezig. De standplaatsomstandighe
den lijken minder gunstig te worden, mogelijk door
het toenemende verkeer waarvan de uitlaatgassen
de bodem verrijken metstikstof. Misschien heeft ook
de gemiddelde waterstand zich minder gunstig ont
wikkeld? Daarnaast komt op dezelfde plek een grote
re populatie rietorchissen voor en normaliter bloeit de
vleeskleurige orchis eerder (april, begin mei) dan de
rietorchis (eind mei, juni), maar de bloeiperioden lij
ken onder in vloed van klimaat steeds meer ineen te
schuiven. Verlies van de zuivere populatie door inkrui
sen van de twee soorten kan ook een factor zijn. Wie
deze soort in Almere nog zien wil moet snel zijn, te
meer daar met verbreding van de autosnelweg A6
een deel van het terrein verloren gaat en van het
resterende deel waarschijnlijk de milieuomstandighe
den wezenlijk gaan veranderen.

Moeraswespenorchis, 17 augustus 2004
André van den Berg

Hondskruid: nieuw in 2012
Hondskruid is pas recent op een plaats aangetroffen,
een bedrijventerrein in Almere, met een zevental aren.
De invoer van deze makkelijk herkenbare piramide
vormige rode bloeiwijze (Latijnse naam Anacamptis
pyramidalis) in waarneming.nl leverde desondanks
per omgaande een verzoek om bewijsmateriaal en
na upload van een foto felicitaties met de vondst, die
ik doorspeel aan de ontdekkers. In Nederland kent de
soort maar weinig groeiplaatsen. Ons land ligt ook
aan de noordgrens van het verspreidingsgebied,
zuidelijker is de soort soms algemeen en talrijk, met
meerdere kleurvariëteiten. Verdere uitgroei en ver
spreiding is niet uitgesloten, zij het dat de grond en
overige begroeiing van de standplaats voor Almere
wel atypisch is. Goed uitkijken en vingers kruisen dus!

Hybride riet-vleeskleurige orchis, 3 juli 2011
André van den Berg

Moeraswespenorchis
In het terrein waar de vleeskleurige ook staat is een
sterk uitbreidende populatie Moeraswespenorchis
aanwezig. Elders komt de soort nog niet voor. In de
oksels van de afrit naar Poort verschenen in 2011
meerdere exemplaren, terwijl de kern van de popu
latie in het oostelijke talud van de Hollandse Brug meer
dan tienduizend bloeiende aren telde. Om hoeveel
afzonderlijke planten het precies gaat is moeilijk te
zeggen, omdat deze soort met ondergrondse verbin
dingen, stolonen, nieuwe spruiten laat opschieten uit
een wortelstelsel. De soort bloeit iets later dan Vlees
kleurige, in de late periode van de Rietorchis.
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Hondskruid, 19 juni 2013, André van den Berg
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Bijenorchis
Ook de Bijenorchis, zoals alle soorten van het specta
culaire geslacht Ophrys wat zich laat bevruchten door
geuren en kleurpatronen van bijen, vliegen en spin
nen aan te nemen, heeft een voornamelijk zuidelijker
verspreidingsgebied. Na ontdekking van een eerste
exemplaar in het talud van een fietspad nabij de at
letiekbaan (en het uitsteken door een onverlaat), zijn
hier regelmatig enkele tientallen bloeiende aartjes te
vinden van dit ze fotogenieke plantje. Vervolgens is
in 2013 een nieuwe standplaats ontdekt in het talud
van de Hogering, en wel meteen een achttal bloei
stelen. Het landelijke beeld lijkt ook te duiden op een
geleidelijke toename en wijdere verspreiding die
mogelijk samenhangen met opwarming van het kli
maat. Meer groeiplaatsen zijn mogelijk en worden
verwacht voor de toekomst.

Rietorchissen, André van den Berg

scheid. Het stikt, zeg maar, van de kruisingen. Deze
planten doen het zeer goed. In Almere zijn meerdere
populaties met honderden tot duizenden planten.
Voor deze soort geldt dat vertegenwoordigers, zowel
op zand als in rijkere grond, vooral langs wateren te
vinden zijn. Op die natte plekken nemen de aantallen
ook toe, misschien mede dankzij beter ecologisch
beheer in de gemeente.

Bijenorchis, André van den Berg

Rode brede wespenorchis, 15 juli 2011, André van den Berg
Bijenorchis, 4 juli 2010, André van den Berg

Rietorchis
Deze soort uit de familie van de Handekenskruiden
behandel ik hier als een verzamelsoort, omdat het
onderscheid op uiterlijk van gevlekte en gewone,
grote- rietorchis en brede orchis niet alleen moeilijk is,
maar omdat alle soorten van dit geslacht onderling
kruisen en de populaties in Almere veel vaker combi
naties van kenmerken laat zien dan de unieke set
kenmerken die specialisten hanteren voor het onder
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Brede wespenorchis
Deze soort is ook te vinden in bermen, maar eerder
op drogere en rijkere gronden en is daarom ook aan
te treffen in alle bossen en parken. Zeer algemeen
met een zeer variabele bloeiwijze. Prachtig om ieder
voorjaar weer wittige, groengele en rozerode bloeia
ren te vinden. Is onverminderd talrijk door de jaren
heen en vanwege het voor orchideeën weinig kriti
sche karakter wordt verwacht dat dit zo zal blijven.
André van den Berg

de Grauwe Gans

Gisteren zijn we naar het Waterlandse Bos geweest
om een geocach route te maken. Het gebied is van
Staatsbosbeheer en Thijmen, de boswachter, gaf ons
toestemming om er dwars doorheen te banjeren. Dan
zijn er natuurlijk waypoints nodig en onderwerpen
voor de vragen om het volgende waypoint te vinden.
Benieuwd waar we het over hebben? Je kan een
geocach route downloaden op je mobiel als je An
droid hebt en GPS. Dan heb je de start van een route,
wat achtergrondinformatie over de route en het ge
bied en je krijgt aanknopingspunten die je nodig hebt
om de route te vinden. Aan het einde, als je alles
ontcijferd hebt en goed gelopen bent dwars door het
bos, word je beloond met een “cache”. Dat kan dan
van alles zijn. Een mooie middag met een aparte er
varing. Harde wind in een bos met klapperende wil
gen en essen. Het was net winter, maar dan met hier
en daar een vroege voorjaarsbloeier en vogels die al
volop bezig zijn. Het wordt nog een hele toer om de
route af te maken. Als ie er is laten wij het weten.

Natuurwerkdag, november 2013, Jeroen Veenker

uit. Als je er van de zomer langs loopt of fietst en je
kan de karpers in het water of beversporen langs de
oever zien, dan kan je zeggen: “hebben de Bosbende
en Flevokijkers gedaan”.
In december zijn we aan het knutselen gegaan met
spullen die we uit tijdschriften gehaald hebben.
Beetje schikken en composeren, kleurtjes en lijstje
erbij en voilà, je eigen natuurschilderijtje. Heel leuk
voor de afwisseling bij slecht weer.

Wat hebben wij nog meer gedaan deze periode?
In november hebben we bij het Vierbruggenpad,
samen met de Flevokijkers, meegedaan met de Na
tuurwerkdag. Zagen, knippen, sjouwen. De hele
ochtend doorkijkjes gemaakt van het Vierbruggen
pad naar het achterliggende water en even verder
het kanaal. Dat zag er na een paar uurtjes echt goed
Natuurschilderij, december 2013, Jeroen Veenker

Januari: de film! Dit jaar een paar afleveringen van
BBC Earth “Human Planet” gezien. Het zijn prachtige
documentaires waarin je de symbiose ziet tussen
mens en natuur in extreme omstandigheden. De
makers van Human Planet zijn naar verre uithoeken
van de wereld gegaan. Je ziet de boeiende, soms
gevaarlijke symbiose tussen mens en natuur. Echt
mensen in levensbedreigende situaties….. en wat
een aanpassingsvermogen. Halverwege de film be
kroop ons het gevoel dat dit niet op aarde kan zijn,
zo anders als je het leven en de cultuur van mensen
zag, prachtig.
En nu is het februari, het voorjaar lonkt. Wie weet. Op
15 maart gaan we op pad om vogels te leren kennen.
Wat we op 12 april doen is nog een verrassing. Op 10
mei naar het Kraggerbos voor het blote voetenpad
en 31 mei gaan we weer een keer kanoën. Van 27 tot
29 juni natuurlijk het waddenweekend op Texel en
dan op 5 juli de afsluiting van het seizoen.
Geocach route, februari 2014, Jeroen Veenker
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Jeroen en Ronald.
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Het lijkt met nu circa 100.000 broedpaar haast niet voor te stellen dat de kleine mantelmeeuw honderd
jaar geleden nog niet in Nederland broedde. De eerste broedgevallen dateren van 1926. Het is altijd
een sterk kustgebonden soort geweest omdat een groot deel van het voedsel van oudsher op zee wordt
vergaard. In de kustduinen ontstonden grote kolonies van duizenden paren. Toen de vos in de jaren
zeventig in het Hollands duin gemeengoed werd, moesten veel meeuwenkolonies het letterlijk hogerop
zoeken. De duinpannen waren door de vossen niet meer veilig. De mantelmeeuwen van de Waddenei
landen en van eilandjes in havengebieden bleven natuurlijk gevrijwaard van vossenpredatie. In veel
kustplaatsen weken meeuwen uit naar daken, niet altijd tot genoegen van omwonenden. Ook dieper
in het binnenland ontstonden kolonies op daken, waaronder in Flevoland.
Voor de eerste Atlas van de Nederlandse Broedvogels
(telperiode 1973-1977) werd de Kleine Mantelmeeuw
in Flevoland broedend vastgesteld. In die tijd was
Zuidelijk Flevoland net droog gevallen en de noord
westelijke helft (waar nu de Lepelaar- en Oostvaar
dersplassen liggen) nog maagdelijk en kaal. Ideaal 
voor meeuwen die zich net geconfronteerd zagen
met de vossenopmars in de duinen. Zilvermeeuwen
waren toen in dit gebied als broedvogel redelijk alge
meen, van de Kleine Mantelmeeuw is slechts één lo
catie bekend, op wat nu Almere Poort is. Het ging om
slechts één broedverdacht paartje. Eind jaren negen
tig verscheen de tweede broedvogelatlas. In die atlas
staat de stip waar we hem nu tegenwoordig ook neer
kunnen zetten: Almere de Vaart. Het is niet verwon
derlijk dat het broedgeval op Almere Poort geen
vervolg kreeg. Er was simpelweg geen geschikt leef
gebied meer voorhanden.
Tegenwoordig kennen we broedkolonies van Almere
de Vaart (Eurodecor), de eilanden van de Houtribslui
zen (Lelystad-Haven, strekdam) en op het IJsseloog
(Ketelmeer). Het lijkt niet ondenkbaar dat er nog
broedgevallen her en der gemist zijn, met name de
eilandjes langs de Houtribdijk lijken kansrijk. In het
verleden heeft de Kleine Mantelmeeuw immers ook
nabij de Trintelhaven (Houtribdijk) gebroed. Ook in
stedelijk gebied is de soort lastig vast te stellen want
het is niet eenvoudig om op de daken te kijken. De
Almeerse kolonie is tot 2005 door Ilco van Woersum
geteld (vanuit de hoge silo van de cementfabriek).
Daarna in de periode 2005-09 door Ton Eggenhuizen
(op de daken zelf). Vanaf 2011 worden de meeuwen
kolonies in Almere en Lelystad vanuit een vliegtuig
geteld door Mennobart van Eerden en Mervyn Roos
(Rijkswaterstaat).
Het is onduidelijk waar al deze vogels foerageren. Uit
zenderonderzoek van op Texel broedende vogels is
bekend dat deze in één dag enorme omzwervingen
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kunnen maken. Van Texel de Noordzee op, vervol
gens bij een patatkraam in Hoorn en Amsterdam om
aan het eind van de dag weer terug te vliegen naar
Texel (http://s1.sovon.nl/onderzoek/esa/esa_meeu
wen_en_ganzennw.asp). Het is met dit beeld in het
achterhoofd dus niet ondenkbaar dat een Flevoland
se vogel tijdens de broedtijd af en toe boven de
Noordzee foerageert. Verder zien we vogels op het
eendjesvoeren in de stad afkomen en zien we ze in
de akkers en graslanden foerageren op regenwor
men.

Grafiek 1. Ontwikkeling broedvogelaantallen Kleine
Mantelmeeuw in de drie Flevolandse kolonies. Groen,
Almere de Vaart; rood strekdam Lelystad-haven;
blauw Ketelmeer

Grafiek 2. Ontwikkeling broedvogelaantallen Zilver
meeuw in de drie Flevolandse kolonies. Groen, Alme
re de Vaart; rood strekdam Lelystad-haven; blauw
Ketelmeer

de Grauwe Gans

Het tellen van dakbroedende meeuwen is niet een
voudig. Een nog hoger punt in de omgeving zoeken
en vandaaruit ongestoord de kolonie tellen zoals Ilco
van Woersem voor 2005 deed, is het meest betrouw
baar. Op Almere de Vaart zijn (of waren) inmiddels
in ieder geval drie clusters: Vlotbrugweg, Hefbrugweg,
Bolderweg. Een hoog observatiepunt is niet bij al deze
clusters aanwezig.

Grafiek 3. Ontwikkeling broedvogelaantallen van
Kleine Mantelmeeuw en Zilvermeeuw in Flevoland.
Telling in 2010 en 2013 niet volledig.
Op een aantal daken heb ik (Ton Eggenhuizen) door
over deze daken te lopen in de jaren 2005-09 nesten
geteld. De verdeling Kleine Mantelmeeuw/Zilver
meeuw werd geschat op basis van rondvliegende
alarmerende vogels. Eenmaal op het dak, zie je alle
vogels – ook van naburige daken - de lucht in gaan
en hangen er tientallen vogels boven je te roepen.
Even snel een aantal vogels tellen (tot 20-25 vogels)
en die telling herhalen, levert dan in ieder geval een
beeld van de verhouding tussen beide meeuwen
soorten.
Op 26 juni 2009 leverde dat overigens ook een flinke
jaap op mijn kop op. Voor het eerst in al die jaren
raakte een meeuw mij bij een stootduik. Ik dacht eerst
dat het alleen een tik was geweest, maar beneden in
de fabriekshal werd ik gewezen op het bloedspoor
dan van de kruin langs het oor mijn boordje in liep.
En je kan de meeuwen geen ongelijk geven. Ik was
namelijk niet alleen op het dak om te tellen, maar de
nog niet vliegvlugge meeuwen konden meteen van
een ring worden voorzien. In die jaren werden 45
Kleine Mantelmeeuwen geringd (en 28 Zilvermeeu
wen). Slechts één Kleine Mantel werd teruggemeld.
Deze werd geringd in 2007 en enkele jaren later als
broedvogel in een kolonie in Katwijk teruggevangen.
In gesprekken met de werknemers van deze bedrijfs
panden blijkt dat zowel positief als negatief over de
dakbewoners wordt gedacht. In het beste geval
worden kleine nestjongen die van het dak af gevallen
zijn, weer liefdevol teruggeplaatst. In het slechtste
geval wil men het liefst de nesten verwijderen. Het lijkt
niet onwaarschijnlijk dat nesten her en der inderdaad
worden vernietigd. Omdat het dakniveau onzicht
baar is, is hier geen enkele duidelijkheid over te krij
gen.
Ook op andere plekken worden met enige regelmaat
baltsende paartjes gezien. Zo worden de laatste jaren
broedverdachte vogels gezien op het industrieterrein
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Almere-Hollandse kant. Tot nu toe is hier nog geen
zekerheid verkregen over het broeden. Waarnemers
wordt gevraagd alert te zijn op zulke baltsende
paartjes en waakzame solitaire vogels. Waarnemin

Kleine Mantelmeeuw, Almere-de Vaart, 23 juni 2006
Ton Eggenhuizen

Nest Kleine Mantelmeeuw, Almere-de Vaart 23 juni 2006
Ton Eggenhuizen

Nest Kleine Mantelmeeuw, Almere-de Vaart, 23 juni 2006
Ton Eggenhuizen

gen kunnen natuurlijk prima in waarneming.nl wor
den ingevoerd, bij voorkeur met zo veel mogelijk de
tails over het gedrag (broedcode).
Ton Eggenhuizen – Atlas District Coördinator SOVON
Inge Hagens – District Coördinator SOVON
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Afgelopen juni en juli zijn wij drie weken op IJsland geweest. Een verrassend groen eiland, want wij
weten nu: Groenland is ijs en IJsland is groen. Dat komt door de verschillende mossen en grassen die
veel op IJsland groeien. Bomen zijn er ook en veel meer dan iedereen kan voorstellen. Bomen met een
lengte van 120 centimeter kunnen al zo'n dertig jaar oud zijn!
Als natuurliefhebbers werden wij aangetrokken door
IJsland, een land met ruige natuur, gletschers, kolken
de rivieren maar ook (naar gezegd wordt) veel regen.
Dat laatste viel ons erg mee, we hebben in totaal
hooguit een paar uur regen gehad. Ook de tempe
ratuur was eigenlijk prima. De gemiddelde tempera
tuur lag rond de 10 graden, maar we hebben ook 27
graden gehad. Alles is mogelijk binnen een paar uur:
van sneeuw tot zonneschijn.
IJsland is ongeveer twee en een half keer groter dan
Nederland en er wonen 300.000 mensen, waarvan
225.000 in - en rond de hoofdstad Reykjavik. Daarbui
ten woont dus ongeveer niemand. Daardoor zie je in
het landschap zelden woningen, elektriciteitspalen of
andere bebouwing. Natuur, natuur en nog eens na
tuur is het motto.
We zijn met onze camper (zo’n 50 uur heen en 50 uur
terug op de boot vanuit Denemarken...) IJsland
rondgereden, waardoor je langs de meeste hoogte
punten komt. Hoogtepunten als de grootste waterval
ter wereld (qua volume), de grootste gletscher van
Europa en de diepste canyon van Europa. Ook is er
een uniek gletschermeer waarin ijsbergen drijven. En
vogels? Die zijn er ook! Veel vogels die hier voorkomen,
komen ook op IJsland voor, maar bijvoorbeeld vinken
en mezen zijn er niet. Spechten en reigers ook niet.
Diverse soorten fluiters, gorzen en spreeuwen weer
wel. Maar er komen ook vogels voor, die hier niet of
nauwelijks voorkomen, zoals harlekijneenden, pape
gaaiduikers, franjepoten, diverse soorten jagers en
meeuwen, stormvogels en sterns.
Ook in IJsland begon het broedseizoen later dan
gebruikelijk vanwege de late - en koude winter. Inwo
ners vertelden ons dat er in deze periode nog nooit
zoveel sneeuw op de bergen had gelegen. We heb
ben dan ook erg veel sneeuw gezien en (daardoor)
grootse watervallen. Op de grootste gletscher was in
plaats van 9 meter nu 22 meter sneeuw gevallen (stel
je eens voor...). Daarnaast ontluikte de lente met
velden vol lupine en werd er volop gebroed door
Noordse sterns, Noordse stormvogels, grote jagers,
tureluurs en volop andere vogels.
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Er waren honderdduizenden Noordse sterns en die
zijn behoorlijk agressief. In de buurt van hun nesten is
het lopen met een wandelstok boven je hoofd geen
overbodige luxe. Trouwens: tureluurs kunnen er ook
wat van. Die vallen je ook aan... Het wemelt op IJsland
van de tureluurs (om tureluurs van te worden) en
andere waadvogels.
Aangezien de gletschers in het zuiden direct in zee
uitmonden, is er slechts een smalle strook waar de
meeste vogels verblijven. Grasachtige stroken wisse
len af met lavavelden. Op de rotsen broeden hier de
papegaaiduikers, alken, zeekoeten, de drieteen
meeuwen en Noordse stormvogels. Op vlakkere
delen vind je hier met name de Noorse sterns en de
grote jagers. Nergens hoeven de broedende vogels
echt bang te zijn voor predators, want die komen op
IJsland nauwelijks voor. Het enige inheemse zoogdier
is de poolvos. Alle andere zoogdieren (koeien, paar
den, rendieren en met name schapen) zijn geïmpor
teerd.

Noordse Sterns, IJsland, 22 juni 2013, René Verschuren

Het westen, waar Reykjavik ligt, is vlakker. Hier zijn veel
meren en meertjes, waar veel watervogels voorko
men. Eigenlijk zijn dat alle bekende eenden die hier
ook voorkomen met daarnaast veel eidereenden (in
zee) maar ook de harlekijneenden. Die stonden hoog
op mijn lijstje om te zien. Ze hebben echter een na
deel: zodra de woerden hun plicht hebben gedaan,
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verdwijnen ze naar zee en laten de dames het werk
opknappen. De dames zijn veel minder mooi dan de
mannen maar het bleef een uitdaging ze te fotogra
feren en te filmen. Uiteindelijk lukte mij dat pas in het
noorden van IJsland.
In het westen ligt ook de enige werkzame geiser die
IJsland rijk is. Er ligt een oude geiser naast, die af en
toe nog water spuit. Omdat IJsland op de rand van
twee tectonische platen ligt (de Amerikaanse- en de
Europese plaat) die uit elkaar drijven, wordt IJsland
ieder jaar enkele milimeters groter. Deze 'scheur' is
zichtbaar in het landschap. Door deze geologische
activiteit is er ieder derde jaar een vulkaanuitbarsting
op IJsland. De bekendste was enige jaren geleden.
Door de grote hoeveelheid as was er een aantal
dagen geen vliegverkeer mogelijk in Noord-Europa.
Je kunt nog shirts kopen met de tekst 'we may not
have cash, but we have lots of ash'. Na die uitbarsting
is er een veel grotere uitbarsting geweest, maar
omdat er toen weinig wind stond en de as terugviel
op IJsland, heeft nauwelijks iemand hiervan gehoord.
Op veel gletschers kun je de uitbarsting terugzien: er
zijn lange zwarte (as)sporen te zien. Bij een volgende
uitbarsting kunnen er dus weer nieuwe geisers
ontstaan!

Papegaaiduikers, IJsland, 24 juni 2013, René Verschuren

Op diverse plaatsen op IJsland is de aardkorst bijzon
der dun. Daar vind je de borrelende lavaputten, sis
sende spelonken en bloedhete aarde waarop je een
eitje kunt bakken. Soms zijn er hele velden met dit
soort putten. Het grootste veld heet vertaald 'de hel'.
Geweldig om mee te maken en geloof me: die zwa
vellucht went echt. Er zijn weinig plaatsen op IJsland
waar het water NIET naar zwavel stinkt. Als je onder
de douche bent geweest ruik je het al snel niet meer
en je haar wordt er heerlijk zacht van.
Het oosten van IJsland (waar de ferry vertrekt) is rijk
aan fjorden. Ruig, leeg en overweldigend. Overal rij
zen de bergen uit de zee op. De hoogste berg (meer
dan 2300 meter) ligt slechts 10 kilometer van zee. Het
binnenland is ongerept. Er liggen slechts een paar
onverharde wegen doorheen, waar je alleen met een
fourwheeldrive kunt komen en dan slechts van begin
juni tot eind september. Met een speciale bus zijn we
een stukje het binnenland in geweest en hebben
spectaculaire bergen gezien.

IJsland, 22 juni 2013, René Verschuren

Ik was blij verrast met het spotten van grauwe franje
poten. Wat een schattige vogeltjes zijn dat. Ze komen
alleen aan land om te broeden en voor de rest ver
blijven ze op de oceaan. Hun formaat is dat van een
spreeuw en dan onophoudelijk op zee leven... Ik vind
het een prestatie. In het noorden van IJsland ligt het
vermaarde Myvatnmeer, wat vertaald het muggen
meer betekent. Als het waait, heb je geen last van de
muggen. Ze zitten dan in de struiken. Maar als het niet
waait, is het een plaag. Ze gaan in je neus en oren
zitten (KNO-muggen), maar steken niet. Toen wij bij
het meer verbleven, waaide het gelukkig en hadden
we weinig last van de beestjes. Omdat het Myvatn
meer beschut ligt, is de temperatuur in die omgeving
relatief hoog. Er wordt door allerlei watervogels veel
gebroed. Toen wij (na twee weken) aankwamen bij
dat meer was het broedseizoen afgelopen. Er werd
veel rondgezwommen met kuikens. Een mooi voor
beeld was de zwarte zee-eend.
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Goudplevier, IJsland, 23 juni 2013, René Verschuren

Er komen slechts drie soorten roofvogels voor op IJs
land: de velduil, de smelleken en de giervalk. Vooral
die laatste is uniek. We hebben een paartje over zien
(en vooral horen) vliegen van de drie paartjes die
IJsland rijk is, maar ik heb ze niet kunnen filmen. Alleen
dat is al een reden om nog eens terug te gaan. Een
geweldig land!
René Verschuren
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Herinrichting van het
Oostvaardersveld
Het Oostvaardersveld is een natuurgebied van
Staatsbosbeheer (SBB). Het gebied wordt begrensd
door de spoorlijn tussen Lelystad en Almere aan de
noordwestzijde, de Lage Vaart aan de zuidoostzijde
en de Knardijk aan de noordoostzijde. Waar velen het
Oostvaardersveld vooral van zullen kennen, is het
wildrooster (goede plaats voor ruigpootbuizerd en
klapekster), de observatiehutten Krakeend en Poelrui
ter (waar al die IJsvogelfoto’s zijn genomen) en de
Krakeend-wandeling. Het Oostvaardersveld maakt
onderdeel uit van de randzone. Een gebied ten
zuidoosten van de Oostvaardersplassen waarin ook
het Oostvaardersbos, Kotterbos en de Hollandse Hout
liggen. De randzone is onderdeel van de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS). SBB voert projecten in de
randzone uit om het gebied recreatief aantrekkelijker
te maken. De eerste stap hierin was het aanpakken
van het Kotterbos, nu volgt het Oostvaardersveld.
Het Oostvaardersveld moet ‘de etalage’ worden voor
de Oostvaardersplassen. Omdat de Oostvaarders
plassen maar beperkt toegankelijk zijn (alleen in ‘de
driehoek’ en met excursies) wil SBB in het Oostvaar
dersveld de bezoekers informeren over de ontstaans
geschiedenis en de natuurwaarden van de Oostvaar
dersplassen en omgeving. Het is de bedoeling dat er
in het Oostvaardersveld een nieuw Natuuractiviteiten
Centrum (NAC) komt. Door geldgebrek is voorlopig
het bezoekerscentrum op de bestaande locatie aan
de Kitsweg vernieuwd. Op termijn komt het NAC wel
in dit gebied…
Geld voor de herinrichting van het Oostvaardersveld
is er wel. De herinrichting is één van de pMJP-projec
ten (provinciaal Meerjarenprogramma Plattelands
ontwikkeling) die in Flevoland worden uitgevoerd. Het
project komt tot stand dankzij Europa, de provincie
Flevoland, gemeente Lelystad en Staatsbosbeheer.
Kleine randvoorwaarde: het project moet in 2014
uitgevoerd zijn om in aanmerking te komen voor de
subsidie! Er is dus weinig tijd om het werk in uit te
voeren, terwijl de natuur natuurlijk niet stilstaat. Er
worden dan ook diverse voorbereidende werkzaam
heden uitgevoerd om te voorkomen dat broedende
vogels het werk stil kunnen leggen. Ook zal een laag
scherm geplaatst worden om te voorkomen dat
amfibieën en reptielen zich tijdens het werk kunnen
gaan ophouden op de werkplek. De Vogelwacht,
alsook de KNNV Lelystad, zullen het werk kritisch op
bouwend volgen en bij mogelijke overtredingen van
de Flora- en Faunawet (bv. als het om soorten als
vleermuizen, ringslangen, bevers en om roofvogelnes
ten gaat) aan de bel trekken. Dat is in week 8 van dit
jaar al gebeurd, waarna, na goed overleg en duide
lijke afspraken, het aanvragen van vergunningen en
ontheffingen alsook de werkzaamheden in het veld
weer zijn hervat.
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Hoe zien de plannen van SBB er uit voor het Oostvaar
dersveld? SBB gaat de vier verlandingsstadia (water,
riet, struweel en bos) in het gebied laten zien. Hiertoe
worden meerdere waterpartijen aangelegd. Het be
staande netwerk van paden wordt in lengte verdub
beld (tot 11 km verhard voetpad) en het bestaande
fietspad langs de Lage Vaart wordt verbreed. Doel
van deze ingrepen is de biodiversiteit te vergroten en
de recreatiedruk in de Oostvaardersplassen te verklei
nen. Niet onbelangrijk, zeker nu het aantal bezoekers
van de Oostvaardersplassen als gevolg van de film
‘de Nieuwe Wildernis’ behoorlijk is gestegen.

Wat voor soort beheer zal worden toegepast op het
gebied is nog onderwerp van gesprek. Toegezegd is,
dat het beheer niet hetzelfde zal zijn als in de Oost
vaardersplassen zelf. Naast de paarden die er al
lopen, zullen ook edelherten toegang gaan krijgen
tot het gebied. Hoeveel dat er worden? Daar zal nog
over gesproken worden.

Michiel van der Post en Inge Hagens (namens de
Werkgroep Bescherming)

de Grauwe Gans

Het fotograferen van vogels: hobby of topsport? Via
de werkgroep natuurfotografie werd ik door Inge uit
genodigd om iets te schrijven over vogelfotografie. In
mijn enthousiasme over deze tak van sport heb ik daar
'ja' tegen gezegd. Maar dan komt de twijfel. Als
eenvoudig amateur maak je natuurlijk van alles mee,
maar hoe redigeer je daar een leesbaar artikeltje
mee. Bovendien kan dat artikeltje niets meer zijn dan
persoonlijke ervaringen. Maar ondanks alles duik ik
maar in het diepe.

Purperreiger, 12 mei 2012, Kees Bijlsma

Ik ben Kees Bijlsma uit Dronten en sinds een jaar do
nateur van de Vogelwacht Zuid-Flevoland. Mijn
echtgenote Nellie en ik hebben primair het vogels
spotten als hobby. Als liefhebber van fotografie (sinds
mijn 17e) is het fotograferen van vogels als 'bijproduc
t' van deze hobby ontstaan na een vogelreis op Les
bos. Ik was gegrepen door de prachtige opnames
die de ervaren fotografen daar konden maken. Een
dag na terugkomst van die reis heb ik cameranu.nl
geplunderd om apparatuur voor deze fascinatie aan
te schaffen. Ik ben er met mijn intenties en mogelijk
heden hartstikke blij mee. Maar dan moet je met die
intenties aan de slag. De principes van de fotografie
(sluitertijd, diafragma, scherptediepte, filmgevoelig
heid, compositie e.d.) waren mij in de loop der tijd
wel bekend. Vogelfotografie vraagt echter meer. Het
zijn juist de combinaties van die principes die het re
sultaat bepalen. Het heeft weinig zin om een kool
mees met een sluitertijd van 1/30 seconde te fotogra
feren. Zolang heeft dat beestje nog nooit stilgezeten.
U begrijpt dat die foto’s inmiddels niet meer bestaan.
Afgelopen periode hebben de Olympische Winter
spelen plaatsgevonden. En dat heeft mij tot enkele
vergelijkingen gebracht met betrekking tot mijn
hobby.
Biathlon:
Mooie sport. Maar dat geweer op de rug weegt maar
3,5 kg. Ik sleep het dubbele mee. De sporter hoeft zich
maar op één ding te concentreren, (lang)lopen of
schieten. De vogelfotograaf moet onderweg op van
alles bedacht zijn! In tegenstelling tot de sporter kan
het onderwerp van schieten overal opduiken. Ziet u
de biathlonner al in zo’n situatie verkeren. Nou, ik niet.
De biathlonner heeft een voorkeur voor liggend
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schieten. De vogelfotograaf moet vaak staand
schieten en dan nog wel met zo’n zwaar teleobjectief.
Iets in het voordeel van de vogelfotografen: de bia
thlonner heeft altijd haast ten gunste van het resultaat
en dat hebben wij nimmer. Wij nemen de tijd en ge
nieten daarvan.
Bobsleeën, rodelen en skeleton:
Tijd, tijd en nog eens tijd. Dat kenmerkt deze sporten.
Er wordt gerekend in duizendsten. Nou en … dat doet
de vogelfotograaf ook. Het kiezen van de juiste slui
tersnelheid in combinatie met het onderwerp is be
langrijk. Maar dat is voor de vogelfotograaf weer leuk.
Die kan, afhankelijk van de situatie, kiezen en deze
topsporters kunnen dat niet. Die razen door, onafhan
kelijk van de ruis die dat kan veroorzaken.
Schaatsen:
U heeft die beelden ook wel gezien. Steeds hetzelfde
rondje en dan liefst zo snel mogelijk. Daar moet je als
vogelfotograaf niet aan beginnen. Ontdekken en je
laten verrassen door steeds andere wegen te zoeken
en daar de tijd voor te nemen is veel leuker, maar ook
moeilijker.
Freestyle skieën:
Dat is het domein van het verkennen van de moge
lijkheden. De meest malle fratsen zie je daar uitge
voerd. Oppassen voor de vogelfotograaf dus. Op de
computer is het uitvoeren van malle fratsen een
fluitje van een cent. Af en toe best leuk, maar geen
garantie voor een goed resultaat. Ik heb een aantal
sporters lelijk onderuit zien gaan.

Sperweruil, Zwolle, 11 december 2013, Kees Bijlsma

Maar nu de conclusie: een goede vogelfotograaf, en
die hebben wij in Nederland, is net zo goed een
topsporter als de Olympiërs die wij afgelopen weken
aan het werk hebben gezien.
Ik behoor niet tot de categorie van topsporters. Er is
wellicht één overeenkomst: ik deel het enthousiasme
en de passie. Als ik na een dagje vogelen met een
vlijmscherpe foto van een Purperreiger 'in the flight'
thuiskom dan kan mijn week niet meer stuk. Om nog
maar niet te spreken van een Sperweruil die het in
Zwolle op enkele meters afstand nodig vond om mij
een kwartiertje aan te staren. Leuke hobby, vind ik !
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Soms valt het mee, en soms valt het tegen. Natuur
lijk eerst de resultaten van 2013. Vorig jaar heb ik
in Flevoland in totaal 203 soorten gezien. In mijn
vorige column was al te lezen dat ik mijn doel (200
soorten) al had behaald. De laatste 3 soorten die
ik in 2013 nog gezien heb als toevoeging op mijn
jaarlijst waren Koereiger, Grote Zee-eend en als
klap op de vuurpijl een Bonapartes Strandloper.
Ook qua maandlijsten heb ik mijn doel behaald:
totaalscore van 1257 waar ik 1200 als doel had
gesteld en 43 soorten in iedere maand waar ik 35
als doel had gesteld. Een goed jaar dus en ik ben
dan ook erg tevreden met mijn behaalde doelen.

als laatste hebben gezien. Na het tellen van mijn at
lasblokken ben ik twee keer wat ‘lifers’ gaan ophalen.
De eerste keer een Bonte Kraai in de polder ten zuiden
van Enkhuizen. In het tweede groepje kraaien dat ik
tegenkom loopt een Bonte Kraai. De tweede keer dat
ik na het tellen van mijn atlasblokken op pad ga is
mijn plan om langs twee Grote Piepers te gaan langs
het IJsselmeer ten zuiden van Den Oever. Als ik de
telescoop opzet om een dijkje af te kijken vliegen de
twee Grote Piepers over en gaan zitten op het moment
dat de telescoop staat. In februari rijden mijn vader
en ik naar de Bruine Klauwier bij de Duitse grens. Daar
aangekomen staan er al wat auto’s, maar die heb
ben hem allemaal nog niet gezien. Twee Duitse jon
gens staan er al sinds de middag ervoor en hebben
ter plekke in de auto overnacht. Op dat moment hoop
ik dat mijn geluk nog niet voorbij is, dus zet vol goede
moed de telescoop op om het weiland te scannen.
Na ongeveer 20 minuten zie ik de Bruine Klauwier op
een draad tussen twee paaltjes zitten, HEBBES!

Zoals ik in mijn vorige column al meldde zal ik in 2014
geen jaarlijst bijhouden voor Flevoland. Ik wil dit jaar
meer energie steken in mijn levenslijst. Daar ben ik in
de laatste 3 maanden van vorig jaar al wat actiever
mee begonnen. Zo heb ik in oktober, november en
december al 15 nieuwe levenslijst soorten gezien. Tot
nu toe heb ik in 2014 al 8 nieuwe levenslijst soorten
gezien en hoop ik in ieder geval nog wat makkelijke
soorten (Kleine en Grote Barmsijs, Velduil en Strand
leeuwerik) toe te kunnen voegen.
De laatste maanden valt het me op hoeveel geluk ik
af en toe heb wanneer ik op zoek ga naar een nieuwe
soort voor mijn levenslijst. Zoals ik al eerder vertelde
was ik een van de mensen die de Rosse Waaierstaart
Kleine Geelpootruiter, Wieringen, 5 januari 2014
Karel Mauer

Aan de andere kant gaan er ook nog wel eens dingen
mis. Op de dag van de Grote Piepers wilde ik ook
Kleine Geelpootruiter en Zwarte Rotgans proberen. Bij
de eerste kwam ik 2 uur te laat. Het stukje waar hij zou
moeten zitten had iets te hoog water waardoor de
ruiter nu niet aanwezig was. Hier had ik toch even
beter naar eb en vloed moeten kijken voordat ik hier
naar toe kwam rijden… Daarna heb ik wat groepen
Rotganzen afgezocht, maar helaas geen Zwarte
Rotgans kunnen ontdekken. Eenmaal thuis zie ik op
waarneming.nl dat in een van de groepen die ik heb
bekeken toch een Zwarte Rotgans zat.
Ik hoop dat mijn geluk nog even blijft, want ik heb een
nieuw doel voor ogen en dat is dat ik in 2014 mijn
levenslijst op 300 soorten weet te brengen. Dat bete
kent dat ik in de rest van het jaar nog 37 nieuwe
soorten moet zien. En dan kan ik best nog wat geluk
gebruiken!
Velduil, Zeeland, 14 januari 2012, Marten Miske
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Victor Eggenhuizen
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We hebben weer veel meegemaakt sinds het laatste
stukje van oktober in de Grauwe Gans. Op zaterdag
2 november hebben we weer de handen uit de
mouwen gestoken op de Natuurwerkdag. We werden
verwacht bij lodgerie ‘Het Groene Geheim’ op de
Kemphaan. Staatsbosbeheer leverde de gereed
schappen en zorgde voor de koffie (niet onbelangrijk)
en gaven ons de opdracht om, samen met de Bos
bende, de waterkant wat beter zichtbaar te maken.
Er moest dus flink gezaagd en geknipt worden. En
bovendien moesten de omgezaagde boompjes en
takken naar een verzamelplaats gesleept worden.
Moe, maar voldaan, gingen we weer naar huis :-) En
Bo, die voor het eerst kwam kijken, is het zo goed
bevallen dat hij lid is geworden van onze Flevokijkers.
Eind november zijn we naar Artis in Amsterdam ge
weest. Daar werden we opgewacht door een van de
mensen van de dierentuin om ons wat te vertellen
over de daar logerende insecten. Waaronder ‘enge’
wandelende takken (Extatosoma tiaratum) met ge
weldige koppen. Maar ook vogelspinnen hebben we
gezien en zelfs aan mogen raken. Daar hoef je niet
bang voor te zijn, zolang je ze maar niet laat schrikken.
En bovendien waarschuwen ze je door wat haartjes
af te stoten. Na deze fantastische les, mochten we de
dierentuin zelf in. De aquaria en zeker de huilende
wolven waren indrukwekkend.

Fotografie, januari 2014, René Gerritzen

De eerste zaterdag van het jaar draaien we traditie
getrouw een film. Dit keer in het bezoekerscentrum De
Oostvaarders. Het was een mooie film over een jon
gen die een heel bijzondere band kreeg met een wolf
en daardoor in leven bleef. Een film met ook prachti
ge natuurbeelden. Ook de chips en popcorn waren
lekker!
Eind januari kregen we les van Inge over hoe je het
beste kunt fotograferen. We weten nu allemaal wat
vogel- en kikkerperspectief is. En dat het onderwerp
dat je wilt fotograferen beter niet in het midden van
de foto gezet kan worden. Met deze kennis en gewa
pend met een fototoestel gingen we de Oostvaarders
plassen in om een aantal foto’s te nemen. Na afloop
hebben we samen de gemaakte foto’s bekeken. En
er zaten heel mooie foto’s tussen! We hebben talenten
bij de Flevokijkers! En Myla en Tess die voor het eerst
kwamen kijken bij ons, zijn lid geworden van de Fle
vokijkers.

Oegstgeest, 15 februari 2014, René Gerritzen

De Kemphaan, 2 november 2013, René Gerritzen

Op 14 december stond ‘Afval’ op het programma.
Door omstandigheden ging dit niet door, maar geluk
kig heeft Inge een geweldig alternatief gevonden in
de Duurzaamheidswinkel van de gemeente Almere
in het centrum van de stad. We hebben daar een
energiespel gedaan die niet alleen leuk en spannend
was, maar ook nog leerzaam. In ieder geval een heel
gezellige ochtend.
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Zaterdag 15 februari moesten we allemaal vroeg op.
We verzamelden al om 8 uur bij de MacDonald om
daar verder te reizen naar Oegstgeest. Daar staat
langs de kant van de snelweg een prachtig gebouw
met een geweldige inhoud. We hebben daar een reis
gemaakt door het menselijk lichaam met 3D-brillen,
dikke tongen, winden en bewegende stoelen. Echt
een avontuur. Na deze reis konden we zelf aan de
slag. Met o.a. bloeddruk- en vetmetingen. Maar ook
de conditie werd getest door flink te trappen op de
fiets! Een heel leuke dag.
In de volgende Grauwe Gans vertellen we weer over
de avonturen die we nu nog moeten gaan beleven.
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 Stekelstaarten.
Van 17 tot en met 29 december zat een Parelduiker
bij Veluwemeer – Aquaduct. Een Roodhalsfuut zat op
6 november bij de Houtribdijk, op 19 december op
het Wolderwijd, op 5 januari op de hoek Knardijk/OVD
en 1 bij het Veluwemeer – Aquaduct. Tussen 11 en 13
januari een ex. rond het Nuldernauw en tussen 16
januari en 22 februari maximaal 3 exemplaren bij de
Flevocentrale. Op 18 januari langs het Gooimeer en
vanaf 14 februari een exemplaar op het Weerwater.
Regelmatig werden Kuifduikers en Geoorde Futen
gezien rond de Dashorstdijk, Biddinghuizen-Fle
vostrand, Urk, Flevocentrale en regelmatig waarne
mingen op Vossenmeer, Veluwemeer en Oostvaar
dersplassen en Wolderwijd. Een Jan van Gent vloog
op 6 december over de Kamperhoek.
Op 29 november werd een juveniele Kwak bij de
Noordersluis in Lelystad aangetroffen. Een Koereiger
stond op 13 februari langs de A6 ter hoogte van
Rutten in een weiland te rusten. Een Kleine
Zilverreiger werd op 14 december gezien bij het Ve
luwemeer – Aquaduct, op 22 december 2 exempla
ren bij het Vossemeer en op 5 januari een foerage
rend exemplaar bij de Bouwmeesterbuurt in Almere.
Door de zachte winter bleven veel Grote Zilverreigers
aanwezig. Groepen van tussen de 35 en 41 exempla
ren werden geteld in de OVP, Drontermeer, Veluwe
meer en Vossemeer. Op 23 februari waren al 25

Roodhalsfuut, Almere, 17 februari 2014, Karel Mauer
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Blauwe Reigers in de weer met nestbouw in de Lepe
laarplassen. Ook deze winter bleven rond de 25
Ooievaars rond Lelystad. Een Zwarte Ibis vloog op 3
november over de Ketelbrug. De laatste Lepelaars
werden op 4 november gezien en de eerste van 2014
zaten op 23 februari al weer bij de verbindingszone.
Een Flamingo werd op 26 februari aangetroffen op
het Veluwemeer.
Op 18 januari werd een maximum van 3.056 Kleine
Zwanen en 240 Wilde Zwanen geteld op het Velu
wemeer door Martin Jansen. Kleine Rietganzen
werden deze periode aangetroffen langs de Ibisweg,
Wulpweg, Trekweg, Dashorstdijk, Dodaarsweg en
Schokland. Een Dwerggans zat op 1 januari langs de
Dashorstdijk. Een Sneeuwgans op 12 januari bij Ens
en op 24 januari in het Harderbroek. Ruim 10.000
Brandganzen werden in de OVP geteld. Op 12 janu
ari zat een Rotgans zowel bij het Ketelmeer als bij de
Kleine Praambult, en op 15 februari bij Almere. Tussen
23 november en 11 januari werd er regelmatig een
Roodhalsgans gemeld in de OPV. 2 Casarca’s zaten
op 25 december langs de Rendierweg en op 12 ja
nuari bij Waranda-oost te Lelystad. Op 13 november
maximaal 118 Krooneenden bij de Kapiteinshut,
Harderbos. Een Witoogeend werd op 14 december
nog bij Pampushaven gezien.
Op 5 januari werden ruim 2500 Toppers geteld bij het
Naviduct-Enkhuizen. In december werden zowel een
man als vrouw Eider gezien rond de Ketelbrug, een
volwassen mannetje zat zelfs in een gracht in Almere-

Kuifduiker, Dashorstdijk, 16 november 2013, Karel Mauer
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Haven. Dit is waarschijnlijk de vogel die al jaren bij
Huizen en/of het Gooimeer verblijft. Een IJseend
werd gezien op het Gooimeer, IJsselmeer en zelfs 2
exemplaren op het Veluwemeer op 5 februari. Het
mannetje Grote Zee-eend bleef de hele periode bij
Pampushaven. Ook op het Ketelmeer en Vossemeer
zaten een man en vrouw in december. Op het Dron
termeer 2 vrouwtjes en over de telposten IJmeerdijk
en de Voorlanden vloog ook een exemplaar. Van
ruim 30 plekken werden Middelste Zaagbekken ge
meld, bij Urk veruit de grootste groepen in december
(ruim 80 exemplaren). Groepen groter dan 100 ex.
van de Grote Zaagbek voornamelijk op het IJssel
meer en Vossemeer. Maximaal 8 Rosse Stekelstaarten
verbleven bij de Lepelaarhut.
Grote Zee-eend, Pampushaven, 13 januari 2014
Karel Mauer

Eider, Almere-haven, 19 januari 2014, Jacob Jorritsma

Roofvogels tot en met Sterns
In februari vloog een Rode Wouw over de OVP,
Kamperhoek en Naviduct-Enkhuizen. Zeearenden
werden gezien in de OVP (max. 4 ex.) en rond het
Roggebotzand (max. 3ex.). In het Roggebotzand
heeft SBB een webcam geplaatst waarop het nest
goed te zien is: http://www.volgdezeearend.nl
In deze periode verbleven maximaal 8 Bruine
Kiekendieven in Flevoland, voornamelijk in en om de
OVP. Begin januari werden op de slaapplaats in de
OVP 26 Blauwe Kiekendieven geteld en op de
slaapplaats in het Gorzenveld 13 exemplaren.
Twee Ruigpootbuizerds (een man en vrouw) zaten
deze periode rond de Praamweg. Ook werden
exemplaren gemeld uit Nagele, Creil, Zeewolde en
de Dodaarsweg.
In de wintermaanden kwamen er opvallend veel
meldingen van Smellekens en Slechtvalken binnen.
Begin februari werden er 3 Slechtvalken bij de Flevo
centrale gezien. Op 11 december stuitte Frank Kroeze
samen met zijn (aangelijnde) hond op twee Patrijzen
bij het Kemphaanpad. Jammer genoeg zijn deze
vogels later niet teruggevonden. Tussen 16 en 26 fe
bruari vlogen op 5 verschillende plekken Kraanvo
gels over. In totaal betrof dit echter maar 14 exem
plaren, dus echt maar een klein staartje van de trek.
Op 6 december vlogen 11 Kluten over de Dashorst
dijk. In januari waren 2 exemplaren rond het Vosse
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meer aanwezig. Vanaf 21 februari waren de Bontbek
plevieren bij het Jan v.d. Boschpad weer terug. Een
Morinelplevier zat tussen 12 en 15 december op de
Vossemeerplaat. In de OVP werden deze periode
maximaal 10.000 Goudplevieren en 12.000 Kieviten
geteld. Op 21 november zat een Drieteenstrandloper
bij de Houtribdijk. Een Kleine Strandloper werd op 22
februari weer gezien in de Natte Graslanden. Een
Bonapartes Strandloper werd van 14 december tot
26 januari regelmatig gezien op de Vossemeerplaat.
Hier zaten ook maximaal 380 Bonte Strandlopers op
18 februari en 18 Kemphanen op 2 januari. Op 2 fe
bruari zat hier de eerste Grutto en op 26 februari
waren dit er al ruim 300. Vanaf eind november werd

Blauwe Kiekendief, Dodaarsweg, 12 februari 2014
Rob Dekker
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Zwartkopmeeuw, Almere Buiten, 23 februari 2014
Eric Roeland

hier regelmatig een Rosse Grutto gezien en op 2 ja
nuari 600 Wulpen en op 14 en 15 december 1 Zwar
te Ruiter. Ook Groenpootruiter en Tureluur waren
hier aanwezig in december. Op 7 december werd
een Steenloper aangetroffen bij Urk. Een Kleine
Jager zat op 11 november bij de Houtribdijk en op 6
december vloog een ex. langs de IJsselmeerdijk.
Tussen 16 december en 27 februari kwamen 9 waar
nemingen van Zwartkopmeeuwen binnen van 9
verschillende plekken. Meer dan 100 meldingen van
de Pontische Meeuw, opvallend veel uit wijken in
Almere; in Tussen de Vaarten werden zelfs 4 ex. gezien
en in Urk 8 exemplaren. Op 22 december werd er tij
dens een excursie o.l.v. René Alma in Urk een Kleine
Burgemeester ontdekt. Op 23 december vloog een
exemplaar over de Blocq van Kuffeler en op 28 de
cember weer 1 in Urk. Op 6 december vlogen 3
Drieteenmeeuwen over de IJsselmeerdijk en op 7
december vloog daar nog één. Een late Visdief vloog
op 3 november over het Krabbersgat.
Uilen tot en met Gorzen
Leuke slaapplaatsen van Ransuilen werden ontdekt
in Almere Buiten max. 6 ex., Biddinghuizen max. 4 ex.,
Dronten max. 10 ex., en in Swifterband max. 9 ex.

Kleine Jager, Houtribdijk, 11 novembver 2013
Wijnand van Buuren
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Pontische Meeuw, IJmeerdijk, 3 november 2013
Karel Mauer

Pontische Meeuw, Parkwijk Almere, 17 februari 2014
Rick van der Starre

Een Velduil werd op 19 februari bij de Vogelweg/
Eendenweg waargenomen. Vanaf 97 verschillende
plekken werden IJsvogels gemeld deze periode. Ook
de Groene Specht doet het goed: van 8 verschillende
plekken kwamen meldingen, voornamelijk rond Al
mere, maar ook bij de OVP en Horsterwold. De Zwar
te Specht werd 1 keer in het Horsterwold en 3 keer in
het Roggebotzand gehoord. Late Boerenzwaluwen
vlogen op 7 en 8 november nog over Roggebotzand,
Lepelaarplassen en Kadoelerbos. Een Grote Pieper
vloog op 2 november over de Blocq van Kuffeler.
Oeverpiepers werden voornamelijk opgemerkt bij de
Kamperhoek, Dashorstdijk en de Houtribdijk.
De enige Pestvogel die werd gezien in Flevoland dit
seizoen zat op 3 december in het topje van een boom
bij de Kamperhoek. Een Zwarte Roodstaart op 7
november bij Biddinghuizen, op 8 november bij de
Driehoek en op 27 januari en 2 februari bij de Flevo
centrale. Roodborsttapuiten hebben overwinterd bij
de Lepelaarplassen, Praamweg en Trekweg. Een Ta
puit werd op 3 november nog bij het Zilverstrand
gezien. Vanaf 9 december werden er al zingende
Grote Lijsters gehoord. Een erg late Rietzanger zat
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op 23 november in het Harderbroek op het pad naar
de kijkhut. Op 29 november werd de Swinhoes
Boszanger teruggevonden bij Kamperhoek. Deze
vogel werd daar op 23 november door de VRS de
Glinte (Ketelbrug) gevangen en van een ring voor
zien. De vogel werd hier het laatst gezien op 3 janua
ri 2014. Het was een goede periode om Vuurgoudha
nen te zien dit keer. Van meer dan 50 plekken werden
vogels gemeld, zowel uit de bossen als bij mensen in
de tuin. Witkopstaartmezen werden o.a. opgemerkt 
bij de Kamperhoek en in Almere en Zeewolde. Een
Glanskop is gezien in het Reve-Abbert en Kuinderbos.
En Kuifmees alleen in het Roggebot en Spijkbos.
Op 6 november vloog een man Wielewaal over de
IJmeerdijk. Klapekster werd gezien bij de Praamweg
e/o, Horsterwold e/o, Kievitslanden e/o, Harderbroek,
Burchtkamp en de Voorlanden.
Op 28 november zat een Bonte Kraai in een boom
bij het pad naar Wigbelts Eiland. Tussen 12 en 20
november werden er op 3 plekken Fraters gezien:
8 ex. over Pampushout, 13 ex. bij Creil en 1ex. bij de
Blocq van Kuffeler. Grote Barmsijs bij Drontermeerdijk
e/o (max. 8 ex.), Kuinderbos (max. 5 ex.) en in het
Harderbos. Ook de Kleine Barmsijs werd in veel ge
bieden gezien of gehoord. Grote groepen (>20 ex.)
Kruisbekken werden aangetroffen in het Kuinderbos
en Roggebotzand. Een Grote Kruisbek werd op 23
februari in het Kuinderbos gemeld. De waarneming
van Hugo Wieleman van 12 oktober (zie Grauwe Gans
November 2013 op blz.7) is door het CDNA goedge
keurd en is daarmee de eerste waarneming ter
plaatse van dit soort in Flevoland!
Op 2 november vlogen 2 IJsgorzen over de Kamper
hoek, op 13 november 2 ex. op de Houtribdijk en op

Swinhoes Boszanger, Kamperhoek, 2 februari 2013
Marten Miske

Klapekster, Praamweg, 30 december 2013
Raymon Melchers

Vuurgoudhaan, Kamperhoek, 19 december 2013
Jaap Denee

17 november 3 ex. op de Noordermeerdijk bij Creil.
Tenslotte vloog nog 1 ex. over de IJmeerdijk in decem
ber.
Sneeuwgorzen werden voornamelijk langs de Hout
ribdijk aangetroffen (max. 4 ex.) en enkelingen langs
de Oostvaardersdijk e/o en Noordermeerdijk.
De enige waarneming van een Geelgors in deze
periode betrof een overvliegend exemplaar op 2
november over de trektelpost IJmeerdijk.
Ransuil, Dronten, 8 februari 2014, Raymon Melchers
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