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Blauwe reiger, Lepelaarplassen, 19 mei 2014, Ton Walraven

de Grauwe Gans

Sinds de Grauwe Gans van maart, waarin een oproep
stond voor twee bestuursleden, kan ik jullie laten
weten, dat we voor beide functies mensen gevonden
hebben. Wim Sluijs heeft de functie van bestuurslid
PR op zich genomen en is al flink aan de slag. Hij is
nog op zoek naar donateurs die zo nu en dan zich
kunnen en willen inzetten ter promotie van de Vogel
wacht. Dit kan zijn op een evenement in een stand,
maar ook bij Vogelkijksessies, etc. Wim volgt Marius
Bouscholte op, die als algemeen bestuurslid zich in
zal blijven zetten.

De cursus Vogelherkenning zal in september weer
van start gaan. Nieuw is een 3e cursusgroep, de af
rondingscursus. Meer informatie en inschrijven kan
via onze NIEUWE website: vogelwachtflevoland.nl.
Deze is in juni gelanceerd en we zijn er erg trots op.
Deze website is interactief, makkelijk te onderhouden
en vol nieuwigheden. Ga eens online kijken!

Daarnaast hebben we ook een opvolger gevonden
voor de penningmeester Sylvia de Leeuw. Zij heeft veel
werk verricht en ervoor gezorgd dat bv de donateursadministratie weer helemaal op orde is. Haar opvol
ger is Huub Rol, die zich de komende maanden zal
gaan inwerken.
In oktober gaat er weer een donateursoverleg
plaatsvinden. Deze komt in het teken te staan van
‘beleid en bescherming’. Op dit vlak is de Vogelwacht
erg actief, maar we willen hier graag over in gesprek
met donateurs. Aan de hand van stellingen zullen we
met elkaar in gesprek gaan. Houd de agenda in de
gaten en kom ook!

Namens het bestuur, Inge Hagens, Voorzitter
P.S. Voor de Dutch Bird Fair is nog een aantal vrijwilli
gers gevraagd voor verschillende werkzaamheden.
Heb je zin en tijd, meld je dan aan!
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Het Atlasproject van SOVON is op 1 december 2012 gestart. De ambitie: eind 2015 zijn de vogels in elk
van de 1685 Nederlandse atlasblokken (5 x 5 km) tijdens één winter- en één broedseizoen geteld door
een kundige vrijwilliger. Het Atlasproject gaat waardevolle informatie opleveren over landelijke veran
deringen in de vogelstand in de afgelopen veertig jaar. Na twee winter- en zomerperiodes kan nu een
tussenstand worden opgemaakt en is er ook zicht op hoe ver we met onze ambitie zijn.
Flevoland bestaat uit 76 atlasblokken. Ondergeteken
den hebben de uitdaging opgepakt om deze 76
Flevolandse blokken geteld te krijgen. Inmiddels zijn
voor 43 blokken tellers bereid gevonden om deze
zowel in de broedperiode als in de winter te gaan
tellen. Voor nog eens 11 blokken zijn tellers gevonden
die de broedvogels in beeld brengen. Dat betekent
dat 21 atlasblokken nog niet onderzocht zijn/worden
en dat we ook nog tellers zoeken voor de wintertellin
gen in 11 blokken.
Op basis van de nu ingezonden gegevens kunnen
we een voorlopig beeld schetsen van de ontwikkelin
gen. Natuurlijk neemt Flevoland een bijzondere plek
in als het gaat om vogelveranderingen. Er is geen
provincie in Nederland die zo enorm in ontwikkeling
is geweest en waar de vogelaantallen zo enorm ver
anderd zijn. Die veranderingen in de vogelbevolking
kunnen echter ook veroorzaakt zijn door factoren die
veel groter zijn dan Flevoland. We zijn zeer trots dat
we de eerste resultaten nu kunnen tonen. Het zijn nog
voorlopige kaartjes en alleen nog van de wintervo
gels. Per soort laten we het voorkomen zien in twee
periodes: eerst de gegevens van het nu lopende
telproject, en daarnaast de gegevens van het vorige
winteratlas-project dat tussen 1978-83 heeft ge
draaid. Het is wel zaak om deze kaartjes ‘door de
oogharen’ te bekijken. Omdat er nog flink wat blokken
moeten worden geteld en/of waarvan de gegevens
nog niet zijn ingestuurd, is het beeld van het nu lopen
de telproject onvolledig. De getelde blokken hebben
een grijze achtergrond. Een grijze achtergrond zon
der stip is derhalve een blok dat wél is geteld, maar
waar de soort niet is aangetroffen.
De Boomklever
De Boomklever is een broedvogel van rijke oudere
bossen. Het is doorgaans een plaatstrouwe soort,
zodat het enige tijd duurt voordat ze in een nieuw
geschikt bos opduiken. De kolonisatie verloopt dus
traag. In 1978-83 was de soort in Flevoland nog afwe
zig. Het blok in Almere-haven reikt namelijk over het
randmeer tot op het oude land. En nét in dat hoekje
staat oud loofbos waar de Boomklevers toen zaten.
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Op grond van het nu geproduceerde kaartbeeld
kunnen we stellen dat de Boomklever in Flevoland
vaste grond onder de voeten heeft gekregen. In ieder
atlasblok met flink wat oude zachthout-bomen (po
pulier en wilg), zitten nu steevast Boomklevers. Of de
Boomklever ook de kleinere bosopstanden in het
centrale deel van de polder weet te vinden, zal
moeten blijken uit de nog uit te voeren tellingen.

Fig. 1 Boomklever

De Blauwe Reiger
Buiten het broedseizoen is de Blauwe Reiger overal in
Nederland redelijk algemeen. In die periode hebben
ze ook niet veel méér nodig dan een slootrand
waarin ze kunnen vissen. Daarnaast jagen de vogels
veel op akkers naar muizen en is de soort makkelijk
vast te stellen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in
beide periodes de soort in vrijwel alle onderzochte
blokken is gezien. Op zich lijkt er dus weinig veranderd.
We zijn echter wel benieuwd of de lagere dichtheid
in het centrale deel van Zuid- en Oost-Flevoland zoals
die in de vorige periode werd vastgesteld, ook nu weer
op de kaart is terug te vinden. En laat dat nu net die
blokken zijn waarvoor we nog tellers zoeken!
De Grote Zilverreiger
Het eerste Nederlandse broedgeval van de Grote
Zilverreiger stamt uit 1978. Na een moeizame periode,
waarin afwisselend wel en niet gebroed werd, nam
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Fig. 2 Blauwe Reiger

Fig. 4 Bonte Kraai

de Grote Zilverreiger pas een vlucht vanaf 1991. Ook
in de winter was de soort erg schaars zoals ook blijkt
uit het kaartje. Alleen in de Oostvaardersplassen
werden enkele vogels gezien. Inmiddels is de soort
niet meer weg te denken uit het Flevolandse land
schap. De soort blijkt ook winterhard (als we deze
winters nog wel echte winters kunnen noemen). Naast
de moerassen is deze reiger nu ook in het agrarisch
gebied te vinden waar ze jagen op muizen. Soms
worden ze zelfs uit de stad gemeld zoals Almere Buiten
en Verzetswijk. Het is zeer verleidelijk om de opmars
van de Grote Zilverreigers te koppelen aan klimaat
veranderingen. De definitieve conclusie daarover zal
zeker in de uiteindelijk te publiceren atlas van de
Nederlandse vogels 2012-2016 getrokken worden.

een verschijnsel dat zich over het hele land voordoet.
Meedoen?
We hopen dat we met deze tussentijdse gegevens
een tip van de sluier hebben opgetild. We hebben
laten zien aan de vrijwilligers die al tellingen hebben
uitgevoerd wat er met hun gegevens gedaan wordt.
Daarnaast hopen we ook potentiele tellers te hebben
geënthousiasmeerd. Wil je die Bonte Kraai in Flevo
land toch op de kaart krijgen? Wil je ook weten of die
Grote Zilverreiger werkelijk overal in de polder voor
komt? Wil je net als wij weten of de dichtheid van
Blauwe Reigers in het centrale deel van de polder is
toegenomen? Meldt je dan aan als atlasteller via
www.vogelatlas.nl of mail ons. We zijn graag bereid
jullie op weg te helpen met de telling. Ook willen we
best de gegevensinvoer voor tellers op ons nemen.
Hieronder is een kaartje met de blokken waarvoor wij
nog tellers zoeken.

Fig. 3 Grote Zilverreiger

De Bonte Kraai
Dat het voorkomen van de Bonte Kraai een enorme
verandering heeft ondergaan, kan niemand zijn
ontgaan. In de jaren tachtig werd de soort in ieder
blok waargenomen. Nu moet je er een flink end voor
gaan rijden wil je er een te zien krijgen. Maar pas als
je naar de stipgrootte kijkt, is de achteruitgang pas
echt groots. In één derde van de atlasblokken werden
meer dan 100 vogels gezien. De vraag is of het
kaartbeeld ook na de laatste telling in 2015 volledig
leeg blijft. Daarvoor moeten nog wat blokken worden
onderzocht.
Overigens is het verdwijnen van de Bonte Kraai niet
alleen een Flevolandse aangelegenheid, maar is het
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Victor en Ton Eggenhuizen
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Natuurfotografie een hobby met een uitdaging of
een hobby met hoofdbrekens?
Omdat fotograferen een leuke creatieve hobby is en
ik al jaren een groot liefhebber ben van de natuur
vond ik de werkgroep natuurfotografie DE werkgroep
om mij zo’n 4 jaar geleden bij aan te sluiten. Mijn
eerste ervaringen met de fotografie heb ik opgedaan
bij de Kunstlinie in Almere. Niet echt de plek om met
natuurfotografie aan de gang te gaan, maar voor mij
wel een leerzame ervaring om de camera goed te
leren kennen. Fotograferen werd al snel meer dan
alleen een registratie maken van een leuk onderwerp.
Ik wilde meer en hoopte dat bij een fotoclub te leren.
Als beginnend fotograaf vond ik mijn eerste bijeen
komst wel spannend. Welk niveau hebben de andere
deelnemers? Vinden ze mijn foto van de maand wel
goed genoeg of is het te karig wat creativiteit betreft?
Zijn het wel leuke mensen om mee om te gaan? Bijna
met bibberende knieën kwam ik binnen.
Een warm onthaal werd het en alles waar ik zo tegen
op zag werd met één veeg weggevaagd. Nu ruim 4
jaar later kijk ik uit naar onze maandelijkse bijeen
komst. Wie zal er deze avond wel/niet zijn? Hoe gaat
het met iedereen? En welke foto’s worden er ingele
verd om de foto van de maand te kiezen? In de loop
van de tijd is het creatieve en het technische niveau
van onze groep enorm toegenomen. Leuk om te zien
dat we elkaar kunnen stimuleren en helpen bij onze
hobby. Inmiddels hebben we geleerd om bij de pre
sentatie van het maandthema feedback te geven op
de foto. Dit zijn voor mij waardevolle leermomenten,
omdat ik hierdoor met andere ogen naar mijn eigen
werk kijk.
Ik merk dat ik, naarmate ik meer fotografeer, ook
steeds kritischer word op mijn prestaties. Om mijn
techniek te verbeteren heb ik de afgelopen jaren di
verse workshops gevolgd. Vooral de workshops die ik
bij Johannes Klapwijk gevolgd heb, waren erg leer

zaam. Maandelijks kost het mij hoofdbrekens om te
bedenken welk creatief element ik toe kan voegen
aan het thema van dat moment. Wat wil ik, hoe ga ik
te werk en het allerbelangrijkste: wanneer ga ik op
pad? Het is soms nog het moeilijkst om tijd vrij te
maken naast alle andere activiteiten die een week
vullen. Als dit al niet uitdagend genoeg is, hebben we
als club ook nog een jaarthema waar we het hele
jaar mee mogen stoeien om vervolgens in november
een selectie van 20 foto’s samen te stellen. Leuk? JA!
Uitdagend? JA! Kost het de nodige hoofdbrekens? JA!
Dit jaar hebben we ervoor gekozen om stad en natuur
te combineren in het kader van het 30jarig bestaan
van Almere. Dat wil niet zeggen dat we alleen maar
foto’s in en rondom Almere maken. De foto’s moeten
in Flevoland gemaakt(kunnen) zijn. Dus onze actiera
dius is groot genoeg om uit de voeten te kunnen met

Goudenregenstraat, Almere, Inge van den Akker

dit leuke creatieve onderwerp. Maar voor het zover is
hebben we de nodige discussies gevoerd. Is het
thema natuur en de stad of natuur in de stad? En wat
verstaan we daaronder? Om hierover te praten
hebben we een aantal foto’s aan elkaar laten zien
met de vraag of dit past binnen het thema. Ikzelf ben
al een aantal keren op pad geweest en heb tientallen
foto’s gemaakt en er ook veel weer van in de prullen
bak laten verdwijnen. Is dit wel een foto die past
binnen het thema?

Hagevoortdreef, Almere, 16 maart 2014, Inge van den Akker
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Hoge vaart, Almere, Inge van den Akker

Of deze? Dat ik niet de enige in de groep ben die
ermee worstelt om van het jaarthema iets moois te
maken is een stille troost. Ik heb er alle vertrouwen in
dat er ook dit jaar weer een mooie expositie samen
gesteld gaat worden met natuurfoto’s die in en om
de stad gemaakt zijn.
Het fotograferen aan de hand van een thema zet mij
steeds weer aan denken. Ik word vindingrijker en ik
blijf hierdoor fotograferen, ook al heb ik soms te weinig
tijd om er goed mee bezig te zijn. Voor mij is en blijft
het een hobby met een uitdaging die wel gepaard
gaat met de nodige hoofdbrekens.
Inge van den Akker

Eetbare natuur
Waar in Nederland vind je fruit, noten of groente in
het wild? Op meer plekken dan je denkt… Dit kun je
zelf plukken en er thuis een heerlijke maaltijd of iets
anders van maken. Echter wildplukken mag formeel
helemaal niet; het valt onder stroperij. In de praktijk
gebeurt het echter niet snel dat je wordt beboet voor
een handje bramen of hazelnoten. Vraag bij twijfel
toestemming aan de eigenaar of beheerder van de
grond. Onlangs heeft de gemeente Almere alle loca
ties van haar eetbaar groen vrijgegeven, via de
wildplukwijzer.
Daarnaast worden er ook foodwalks ontwikkeld. Aan
de hand van lekkere recepten en een simpele route
beschrijving kan iedereen zelf ingrediënten voor een
maaltijd bij elkaar plukken. Voor een smaakvol dagje
uit. Zo wordt de rijke, maar bijna verloren, traditie van
het zelf bereiden van bramenjam, zomerse salades
en kastanje taarten weer nieuw leven ingeblazen. Met
als doel: natuurbeleving als dagelijkse kost, voor ieder
seizoen. Het is niet nodig de hele maaltijd bij elkaar
te zoeken. Bij de meeste foodwalks staat aangegeven
in welke winkel of bij welke boerderij je langs de route
aanvullende ingrediënten kunt kopen. In Flevoland
zijn foodwalks (in ontwikkeling) in het Schokkerbos,
Zeewolde en in Almere. Pluk met mate.
Meer info: www.wildplukwijzer.nl, www.foodwalks.nl,
www.almeerseweelde.nl

Hoge vaart, Almere, Inge van den Akker
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Aan het begin van de vorige eeuw was de Ooievaar een bekende broedvogel in ons land. We hadden
zo'n 500 broedparen van zelfstandige, 's winters wegtrekkende Ooievaars. Dat aantal kelderde vervol
gens heel hard en een fokprogramma werd in het leven geroepen om de soort te behouden. Het pro
gramma wierp zijn vruchten af en inmiddels hebben we weer evenveel paren als een eeuw geleden.
Voor voedsel leunt een deel van de populatie nog op bijvoeren vanuit de oude ooievaar-stations.
Ooievaars zijn niet zelf in Flevoland terecht gekomen.
De toenmalige beheerder van het Natuurpark in Le
lystad vond het wel leuk als er Ooievaars zouden
rondlopen, zoals hij in België op een terras gezien had.
Daarom heeft hij in een aanhangwagen een aantal
Ooievaars naar Lelystad gehaald (dit was een illega
le actie). De Ooievaars werden in de kooi in het
edelhertengebied geplaatst en konden daar niet
weg. Na een aantal jaar, wilde Flevolandschap de
Ooievaars vrijlaten, echter dit mocht niet, omdat het
gehouden dieren waren inmiddels. Uiteindelijk mocht
jaren later de kooi open.
Toch zijn Ooievaars in Flevoland al jaren niet meer
volledig gebonden aan het Natuurpark Lelystad.
Daar krijgen ze rond 3 uur nog steeds een hapje, maar
er zitten inmiddels meer paren Ooievaars buiten het
park dan er binnen. In het park overwinteren zo’n 20
vogels. De juveniele vogels vliegen echter aan het
eind van de zomer naar het zuiden om daar te over
winteren. In principe komen ze pas terug wanneer ze
volwassen zijn. Het is leuk om aan de hand van terug
meldingen van (afgelezen) ringen te zien dat nazaten
worden teruggezien (op nesten) in Noord-Brabant,
op de elektriciteitsmast, maar ook in het buitenland.
Omdat dit de enige kolonie is die op ‘zeebodem’ leeft,
is dit een extra boeiende groep om in de gaten te
houden.
Broedsucces
Voor het in stand houden van een ooievaarspopula
tie wordt aangenomen dat er gemiddeld tenminste
twee jongen per nest moeten uitvliegen. Ondanks het
succesvolle herintroductie project wordt dat in Neder
land niet gehaald. Van de uitgevlogen jongen komt
uiteindelijk slechts ongeveer 15 % tot broeden. Tijdens
de trek vallen veel slachtoffers, ook onder de volwas
sen vogels. Belangrijke doodsoorzaken zijn jacht,
aanvaringen met hoogspanningsleidingen en elek
trocutie daardoor of door andere stroomdraden. Ook
sterven er Ooievaars door een slecht voedselaanbod
in de Afrikaanse overwinteringsgebieden, bijvoor
beeld door extreem droog weer.
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Spiegelen, 18 april 2007, Inge Hagens

Ooievaars ringen langs de A6, Lelystad, Inge Hagens
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Daarnaast zijn er veel nesten mislukt. In het Natuur
park hebben vijf paartjes succesvol gebroed en ge
zorgd voor uitgevlogen jongen (2 maal twee en 3
maal een). Daarbuiten is het paartje dat sinds vorig
jaar in het Harderbos zit, niet succesvol geweest, net
als de andere paartjes in Lelystad.
Ook dit jaar was geen succesvol jaar voor de Ooie
vaars in Flevoland. Veel jongen zijn dood gegaan
door gebrek aan voedsel. De aanhoudende droogte
heeft ervoor gezorgd dat de ouders niet bij de regen
wormen konden komen, om hun jongen te voeden.
Dat resulteert in een mager succes: 6 jongen zullen
uitvliegen in het Natuurpark en daarbuiten zullen er
hooguit 4 of 5 vanaf de mast en 1 bij Noppies kunnen
uitvliegen. Dit op 22 nesten…
Ooievaars op nest, Lelystad, 19 juni 2008, Inge Hagens

Na een aantal jaren monitoren en ook het ringen van
de jongen met hulp van de Brandweer werd 2010 een
bijzonder jaar. In het park broedde dat jaar 7 paartjes,
met 14 jongen als resultaat. Zij werden geringd. Ook
op de elektriciteitsmast langs de A6 kon dit jaar voor
het eerst geringd worden in 5 van de 8 nesten, met 7
jongen totaal. Een klus onder hoogspanning…
In 2013 was het broedsucces laag. Dit was mede
te wijten aan het droge en warme weer. Het voorjaar
heeft lang op zich laten wachten en de Ooievaars zijn
later dan anders begonnen met de ei-leg, echter
zonder extra succes. Het maximale aantal jongen per
nest was twee (vorige jaren nog regelmatig drie). 
Ooievaars ringen, Lelystad, 23 juni 2011, Inge Hagens

Terugmeldingen
Sinds het ringen van de jonge Ooievaars is gestart in
2007 zijn er een aantal leuke terugmeldingen. Hier
een kort overzicht.
Geringd in 2007 in het Natuurpark, werd bijna 6 jaar
later een Ooievaar teruggezien op de elektriciteits
mast in Lelystad. Uit hetzelfde jaar werd een andere
vogel op bijna 1500 km in Madrid gezien na 8 maan
den. In Spanje worden meer Flevolandse vogels ge
meld: in 2011 een jong van dat jaar dat slachtoffer
werd van een trein (3 maanden na het ringen). Ook
in 2011 werd een jong dood gevonden in Frankrijk op
500 km. Deze Ooievaar stierf door elektrocutie 4
maanden na het ringen. Maar gelukkig gaat het ook
wel goed af en toe: een ring van een jong uit 2011 uit
het Natuurpark werd in Madrid op 1500 km afgelezen:
levend!
Andere jongen lijken weer terug te komen naar hun
geboorte omgeving: meldingen uit Zeewolde (na 2
jaar), Nijkerk (na 3 jaar), Eemnes (na 3 jaar), Spaarn
dam (na 1 jaar), Natuurpark Lelystad (na 1 jaar, ge
boren op de mast) enz. Uit 2010 werd nog een vogel
na 10 maanden teruggemeld op 130 km in Rheine,
Duitsland. Het blijven trekvogels…
Ooievaar, 14 mei 2006, Inge Hagens
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Inge Hagens vrijwilliger Ooievaar monitoring

9

Bij het zoeken naar kopij voor de Grauwe Gans, kwam ik in de krant bovenstaand artikeltje tegen. Nu
komt het vaak voor dat vogels, bijvoorbeeld op doortrek, de Oostvaardersplassen verlaten, maar dat
werd hier niet bedoeld. Het artikel begint met: ‘Het aantal broedvogels in de Oostvaardersplassen
neemt drastisch af. En de vogelsoorten die er nog zijn, nemen in aantal ook nog eens af.’ En dat prik
kelde mijn nieuwsgierigheid. Op verzoek heb ik de digitale versie van het rapport toegestuurd gekregen.
Hieronder mijn samenvatting.
er nu voorkomen. Onder invloed hiervan is de vege
tatie in een groot deel van de randzone sterk veran
derd van een mozaïek met grasland, ruigtes, riet,
struweel en wilgenbos in een vegetatie die voor een
belangrijk deel wordt gedomineerd door grasland.
Dit naast de grootschalige graslanden die al in de
OVP aanwezig waren.
In de loop der jaren is de dichtheid van grote grazers
exponentieel toegenomen, waardoor het karakter
van het buitenkaadse gebied veel opener is gewor
den. De invloed van de grazers op het landschap is
evident: de meeste bomen en struiken zijn dood door
bastvraat en een groot deel is omgevallen. Ruige
vegetatie met riet, distels, brandnetel en andere ruige
soorten was in het voorjaar van 2012 grotendeels
verdwenen.

Overzicht van het buitenkaadse deel Oostvaardersplassen

In 2012 heeft Sovon Vogelonderzoek Nederland op
dracht van Staatsbosbeheer gekregen om een
broedvogelkartering uit te voeren in het droge, bui
tenkaadse deel van de Oostvaardersplassen. Doel:
de verspreiding en aantallen van broedvogels vast te
leggen om veranderingen daarin te kunnen evalue
ren. Het rapport ‘Broedvogels van de buitenkaadse
Oostvaardersplassen in 1997 – 2012’ bespreekt de
situatie in 2012 en vergelijkt deze met de gegevens
van de drie eerder uitgevoerde karteringen.
Het gebied van de OVP is verdeeld in een moerasdeel
en een droger deel, van elkaar gescheiden door een
kade. Het droge deel ligt tussen de kade en de bocht
in de spoorlijn. Het gebied is na 1996 vrijgegeven aan
Heckrunderen en Konikpaarden. De Edelherten kon
den direct vanaf de introductie in 1992 van het hele
gebied gebruik maken. De populaties grote herbivo
ren konden zich vrij ontwikkelen tot de aantallen die
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Edelhert, Oostvaardersplassen, 27 juli 2012, Karel Mauer

de Grauwe Gans

Deel van de doelstelling bij het introduceren van
grazers in het buitenkaadse gebied was het verbete
ren van foerageercondities voor ganzen. Dat is gelukt,
getuige de grote aantallen Brandganzen en Grauwe
Ganzen die in het voorjaar in dit gebied aanwezig zijn.
De ganzen grazen de vegetaties, die toch al kort zijn,
nog korter. Bovendien bedekken ze de grasmat met
uitwerpselen, waardoor de open gebieden onaan
trekkelijk worden als foerageergebied voor de grote
herbivoren. De oppervlakte droog grasland is toege
nomen ten koste van vooral wilgenbos, vlierstruweel
en met rietruigte begroeide delen.
De buitenkaadse OVP worden door relatief veel vo
gels gebruikt om te foerageren, te rusten of om jongen
groot te brengen. Maar relatief weinig vogels gaan
binnen dit gebied tot broeden over. Over de hele
periode werden 99 soorten als broedvogel in het
gebied aangetroffen. Werden in 1997 nog 91 soorten
vastgesteld; in 2012 waren het er nog 58. Soorten als
Winterkoning, Heggenmus, Merel, Spotvogel, Gras
mus, Tuinfluiter, Zwartkop, Tjiftjaf, Matkop, Koolmees,
Vink, Roodborst, Gekraagde Roodstaart, Paapje,
Roodborsttapuit, Staartmees, Pimpelmees, Boomkrui
per en Gaai zijn daardoor nagenoeg verdwenen.
Rietgors, Pampushaven, 18 november 2013, Karel Mauer

Het rapport gaat per vogelsoort uitgebreid op de
ontwikkelingen in. Enkele voorbeelden in aantallen
territoria: Veldleeuwerik van 207 naar 2, Gele Kwik
staart van 133 naar 10, Blauwborst van 281 naar 39,
Sprinkhaanzanger van 85 naar 1, Bosrietzanger van
931 naar 48, Grasmus van 491 naar 33 en Rietgors
van 369 naar 50.
In 2012 waren er nog maar 0,54 territoria/ha. Een
factor 12 – 14 lager dan in het gemengde bos in het

nabijgelegen Hollandse Hout en een factor 21 lager
dan in vlierstruweel nabij de Ooievaarsplas. De ver
spreiding laat zien dat de voornaamste concentraties
van broedvogelterritoria zich bevinden op plekken
waar bezoekers kunnen komen en die daardoor
minder worden begraasd, zoals langs het Jan van
den Boschpad.
De samensteller besluit het rapport met: “Het moge
duidelijk zijn dat mijn verwachting is dat dit proces
binnen enkele jaren zal resulteren in een open gras
vlakte met een broedvogelpopulatie bestaand uit
enkele Kieviten, Kleine Karekieten en Meerkoeten.”
Bron: Rapport ‘Broedvogels van de buitenkaadse
Oostvaardersplassen in 1997 – 2012’, Sovon-rapport
2013/30, samengesteld door Willem van Manen. Voor
wie het hele rapport wil doorlezen: https://www.
sovon.nl/nl/publicaties/broedvogels-van-de-buitenkaad
se-oostvaardersplassen-1997-2002-2007-en-2012.
Ton Kalkman

Oostvaardersplassen, 7 maart 2009, Karel Mauer
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N.B. Op verzoek van Hans Breeveld, boswachter van
Staatsbosbeheer in de Oostvaardersplassen, heb ik
deze samenvatting ter verificatie naar hem opge
stuurd. Dit om misverstanden ten gevolge van even
tuele verkeerde interpretaties mijnerzijds te voorko
men. De van hem terugontvangen opmerkingen zijn
niet in deze samenvatting opgenomen, maar ter
nadere informatie van onze lezers op onze website
geplaatst.
Zie vogelwachtflevoland.nl/publicaties/Grauwe Gans/
reacties en aanvullingen
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2013 was een goed vlinderjaar. Het begon evenwel niét zo goed; in het voorjaar waren er bijna geen
vlinders. Vanaf juli tot ver in augustus maar ook in het najaar waren ze ineens in grote aantallen op
vele plaatsen aanwezig.
Kleine Vos, Dagpauwoog, Gehakkelde Aurelia en
Landkaartje zagen we erg veel. Ook de Gamma-uil
tjes waren niet te tellen… Het Citroentje, de Distelvlin
der en de Atalanta vlogen ook rond, maar waren niet
zo talrijk als de bovenvermelde soorten.
Wat ik persoonlijk bijzonder vind, zijn de vele Oranje
Luzernevlinders die ook eind juli op tal van plaatsen
opdoken. Een trekvlinder als de Oranje Luzernevlinder
(Colias croceus) zie ik in zuidelijk Flevoland niet elk
jaar en als ik ze zie, zijn het er meestal maar één of
twee. In de bermen van de Noorderleedeweg langs
de Noorderplassen tot bij het Clauspad, op het
voetbalveldje en tot in de bermen van de Hogering
wemelde het eind juli van de Oranje Luzernevlinders.
Dit waren de nakomelingen van de vlinders die in
mei-juni vanuit het Middellandse Zeegebied naar
Noord-Europa waren gevlogen. Dit gebeurt wel elk
jaar, maar dit jaar was de sterfte onder de eieren/
rupsen van deze trekvlinders minimaal. Door het
koude, natte weer in het voorjaar waren de natuurlij
ke vijanden van de eitjes/rupsen, sterk verminderd.
Waar normaal per vlinder twee of drie eitjes het tot
vlinder zouden redden, waren het er dit jaar veel
meer, misschien 30 of 40. Dat verklaart de grote
aantallen. Dit gebeurde ook bij andere vlindersoorten
natuurlijk.

Kleine Vos, Almere, 9 augustus 2013, Allan Liosi

De Oranje Luzernevlinder heeft een voorkeur voor
bermen en velden met veel bloemen, open ruimtes,
maar ook voor ruige terreinen.De bermen van de
Noorderleedeweg en van het Clauspad in Almere
waren dan ook een zeer geschikte biotoop voor de
Oranje Luzernevlinder. De vlinders foerageerden
voornamelijk op Rode Klaver (Trifolium pratense) die
daar veel voorkwam, maar ook op Luzerne (Medica
go sativa) en op andere bloemen.
Op 29 juli zag ik daar de eerste Oranje Luzernevlinders,
verschillende exemplaren, zowel mannetjes als
vrouwtjes, en ook een stel parende vlinders. De vlin
ders waren allemaal ‘vers’, kortgeleden uit de pop
gekomen.
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Distelvlinder, Almere, 6 augustus 2013, Allan Liosi

de Grauwe Gans

Oranje Luzernevlinder, Almere, 9 augustus 2013, Allan Liosi

Oranje Luzernevlinder, Almere, 9 augustus 2013, Allan Liosi

Ook 5 vrouwelijke exemplaren van de Colias croceus
helice heb ik gezien.Deze vorm zien wij meestal in zuid
Frankrijk. Op dezelfde plek in de bermen, op een stuk
van 400 meter, telde ik twee dagen later 17 Oranje
Luzernevlinders en ook weer enkele parende. Op 6
augustus tussen 16 en 17 uur, lopend vanaf het Ho
gering-viaduct tot aan het einde van de Noorderlee
deweg, telde ik 75 Oranje Luzernevlinders.
De vlinders vlogen niet echt rond, maar foerageerden
van klaverpol naar klaverpol, zodat ze makkelijk en
niet dubbel, in het voorbijgaan goed te tellen waren.
Maar de Oranje Luzernevlinder zit ook graag te zon
nen of te rusten op de grond tussen de plantjes, zodat
er mogelijk een aantal exemplaren tijdens de telling
niet zijn gezien.
Het is aan te nemen dat vele vrouwtjes in de loop van
augustus hun eitjes aan Rode Klaver (Trifolium praten
se) en aan Luzerne (Medicago sativa) hebben afge
zet. In overleg met de gemeente wist ik te voorkomen
dat er tijdens de eerstvolgende nieuwe rupsen- en
poppentijd, (september-oktober) werd gemaaid. Af
gesproken werd dat dit pas vanaf half oktober zou
gebeuren. Gelukkig werd er het helemaal niet ge
maaid. De vlinders die eventueel in september uitge
komen zijn, konden zonder (maai-) gevaar goed uit
vliegen.
In de berm van de Noorderleedeweg vond ik ook drie
plantjes van Echt Duizendguldenkruid (Centaurium
Erythraea); een plant die behoort bij de gentiaanfa
milie. Die had ik in de polder nog niet eerder gezien.
Die zijn dus gelukkig ook niet weggemaaid en hope
lijk bloeien ze deze zomer weer.
Oranje Luzernevlinder, Almere, 7 augustus 2013, Allan Liosi
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Een heerlijk ontspannen en sportief weekend op Texel
is helaas weer voorbij. Ook dit jaar was het weekend
weer een 'kers op de taart'. Ik was er zelf van het
voorjaar ook geweest, maar de keer daarvoor was
een kleine 40 jaar terug. De natuur op Texel is er flink
op vooruit gegaan, niet alleen de bossen, maar ook
de diversiteit in de polder en de duinen. Daar hebben
we volop van kunnen genieten. Dat betekende wel
wat meer fietsen dan bijvoorbeeld op Schiermonnik
oog, maar met een beetje uitkienen zie je ook erg veel
van alle biotopen, met de bijbehorende flora en
fauna op het eiland. Alleen, waar zijn alle leeuweriken
gebleven?

Vossen van waddenweekend Texel, 2014, Jeroen Veenker

erlangs, terug naar de boot.
Wat hebben we nog meer gedaan?
In maart hebben we een lange fietstocht gemaakt
door de Soesterduinen. Een beetje pittig met al die
heuvels, wel erg mooi. In april een tocht met René
Alma gemaakt om vogels te spotten. We hebben nog
de Zeearend kunnen zien broeden in het Roggebot
bos en langs de dijk veel trekvogels. In mei hebben
we met de kano de Noorderplassen en wateren er
omheen doorkruist en overgestoken, prachtig en heel
gezellig!

Snoekduik van Ronald, Texel, 2014, Jeroen Veenker

Vrijdag na de reis en het uitpakken zijn we nog naar
het strand gefietst met, voor de liefhebber, een duik
In de zee. Heerlijk, direct weer fris in de kop.
De zaterdag was een volle dag. Een fietstocht ge
maakt door het oudere landschap rond Den Burg
langs de schapen, de dijk, de schans uit “de grote
opstand”, en natuurlijk de Hoge Berg, waar we voor
een deel de Waddenzee aan te danken hebben.
’s Middags varen op diezelfde Waddenzee, garnalen
vissen en oppeuzelen. In de avond de inmiddels
vermaarde vossenjacht, met dit keer ook de oudere
Bosbenders als vos. Wat was iedereen fraai verkleed.
Na de vossenjacht hebben we in het donker (nacht
zwaluwen gehoord) levend stratego gespeeld met 
de oudere Flevokijkers. Dat was een groot succes
weer.
De zondag is altijd een beetje tammer na twee korte
nachten. ’s Morgens zijn we eerst naar Ecomare
gegaan, dat blijft indrukwekkend en toen naar het
strand. Het weer was zo ontzettend mooi! De wande
ling in de duinen is vervangen door een fietstocht
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Kanoën op de Noorderplassen, mei 2014, Jeroen Veenker

Dit weekend hebben we nog de afsluiting van het
seizoen, met afscheid van Ronald die er na veel jaren
begeleiding bij de Flevokijkers en de Bosbende mee
ophoudt. Namens ons allemaal heel hartelijk be
dankt! Ruud Blommaart, de vader van Maura, wordt
het komende seizoen de tweede begeleider van de
Bosbende.
Volgend jaar weer een nieuw seizoen met veel nieuwe
leden. Wat we gaan doen is nu nog niet bekend, maar
we willen in ieder geval de geocach route afmaken
waar we al punten en onderwerpen voor hebben.
Jeroen en Ronald.

de Grauwe Gans

Het was een bijzonder zachte winter met veelal weinig bijzonders te melden uit de tuinen. Zoveel is me
uit alle reacties wel duidelijk geworden. Maar dat ‘zachte’ heeft deze winter nou juist ook zo speciaal
gemaakt. Wat zal het effect van deze winter zijn op onze telling? Er was genoeg in het bos te eten voor
onze ‘tuinvogels’, dus weinig redenen om je in zo’n gevaarlijke menselijke omgeving te wagen. Maar
toch! Er was met name voor de Sperwers kennelijk wel voldoende aanleiding om een kijkje in onze
tuinen te nemen en daar af en toe wat te ‘snappen’. En deze Sperwers werden veel gefotografeerd, zo
bleek mij uit de vele bijlagen bij de tellijsten. Daarom nu maar eens een ‘sperwer-special’. En dat in het
‘Jaar van de Spreeuw’. Is er een relatie tussen beide vogelsoorten? Misschien wel. We zullen het zien
in de resultaten.
Een matte winter, geen sneeuw, af en toe regen,
gematigde temperaturen. Als er in het bos genoeg
eten is te vinden, waarom zouden de vogels dan naar
mijn tuin komen? Blijven voeren maakt gewenning en
dat was te merken. De duiven zitten vaak al te wach
ten tot ik met het voer naar buiten kom. En daarna
komen de andere ‘grote jongens en meisjes’, zoals
Zwarte Kraai en Ekster, vanzelf op de proppen. Ook
de Grote Bonte Spechten, mannetje en vrouwtje,
krijgen er lucht van dat ik weer wat voer uitstrooi. Voor
hen leg ik telkens enkele hazelnoten klaar, maar als
ze niet vlug genoeg komen, gaan de Eksters en de
Zwarte Kraaien er mee aan de haal. Waarom? Kun
nen ze die open krijgen? En waar verstoppen ze die?
Ik probeer de hazelnoten nu wat verborgen aan te
bieden. Goed pakbaar voor de spechten, maar
moeilijk voor die ‘graaiers’. Half januari is ook de na
tionale tuinvogeltelling al weer achter de rug. Meest
waargenomen soorten: 1. Huismus, 2. Koolmees, 3.
Merel…….. 10. Spreeuw.

Koolmezen, geen Koperwieken, geen Kramsvogels
(beide laatste vanwege ontbreken van sneeuw),
lange tijd maar één Merel, weer geen Ringmussen,
voor het eerst geen Spreeuwen (!) en maximaal maar
vier Vinken.
Helaas hebben de Huismussen, Kool- en Pimpelmezen
en de Spreeuwen ons dit jaar een beetje in de steek
gelaten! Ook de Winterkoning hebben we maar één
keer gezien De Zwarte Kraaien daarentegen hebben
ons zeer druk bezocht en de vijver ontdaan van de
kikkers! Ze visten ze uit het water en vlogen er dan mee
weg!

Niet bij mij. Geen Spreeuw te bekennen en geen
Huismus gezien. O ja, toch wel. In week 1 eventjes één
nieuwsgierig exemplaar. Heel bijzonder! Fietsend
door Almere tref ik regelmatig groepjes Huismussen
in de hagen rond parkeerplaatsen, maar in mijn tuin?
Ho maar. Maar eigenlijk ook niet de‘vertrouwde’
soorten als Staartmees en Zanglijster. En dan ineens
in week 2: een Appelvink en een Boomkruiper. En als
‘klap op de vuurpijl’ in week 8 een Boomklever. Het
kan verkeren. Ik ben benieuwd wat de andere tellers
hebben kunnen noteren. Daarom hierna van hen een
paar bijgeschreven bespiegelingen.
Er zijn veel minder vogels gezien dan in vorige jaren,
terwijl de inspanning even groot was. Met name
slechts één Groenling, geen Grote Bonte Specht,
weinig Huismussen (maximaal 3 tegelijk), weinig
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Sperwer, Almere, 21 januari 2014, Marion van Eeuwijk
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de Veldesdoorn in zijn achtertuin waar 5 Appelvinken
knoppen in de toppen aan het binnenschrokken
waren.
Geen bijzonderheden, behalve dan in de laatste
telweek toch Vuurgoudhaan en Zwarte Mees....
Als dat geen toevalstreffers zijn?

Sperwer, Almere,19 december 2013, Marion van Eeuwijk

Het is een merkwaardige telperiode geweest. De lente
participeerde in de herfst. Wat gaan de trekvogels
missen als ze terug zijn gekomen? Participatie leidt tot
onzekerheden, ook voor vogels. Een telperiode zon
der winter. Een herfst die zich tot in de lente uitstrekte
met enkele zware stormen, die toch het eksternest in
een hoge dennenboom niet kon aantasten. Meer
Blauwe Reigers in de tuin dan in een strenge winter;
begin februari 's morgens rond 7 uur een zingende
Lijster! Vreemd seizoen. Geen Mussen en geen
Spreeuwen, sterk afwijkend van de Nationale Tuintel
ling. Deze telperiode toont resultaten alsof het een
zomertelling is geweest; maar dan met wat minder
soorten.
Net als voorgaand jaar viel het de Sperwer ook op dat
rondom onze tuin meer vogels te zien waren dan in
de omliggende (steen)tuinen. Regelmatig paniek als
de Sperwer bijna dagelijks langs kwam om te probe
ren een vogeltje te slaan. Weinig Spreeuwen dit jaar,
maar wel dikwijls zo'n 20 Huismussen aanwezig.
Vlakbij het voederhuisje heb ik een Eénstijlige Mei
doorn staan. De mussen zitten hier graag in; voor het
zicht (hun voer), hun gezelligheid maar ook voor de
veiligheid. Deze winter een paar keer hierdoor een
leuke waarneming. Als de Sperwer langs scheerde,
doken de mussen echt in de meidoorn. De Sperwer
probeerde hen hier uit te jagen. Hij vloog rond en
boven de meidoorn. De mussen piepten wel, maar
bleven echt middenin de meidoorn zitten en vlogen
niet weg. Na een aantal rondjes gaf de Sperwer het
op. Gefrustreerd en moe ging hij dan even bijkomen
op het voederhuisje.
Dank aan mijn linker buren waar ik voor de tweede
maal in mijn tuinvogeltellingscarrière getuige mocht
zijn van een Grote Gele Kwikstaart op het platte dak
van een aanbouwtje. En voor de blauwe Atlasceder
waarin de Vuurgoudhanen zich ophielden. Dank ook
aan mijn rechter buurman voor de carport waar ik
een Kerkuil spotte om 6.00 uur in de ochtend. En om
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Op 2 januari begonnen spontaan 2 Zanglijsters, ver
der weg in de wijk, al te zingen. Aangestoken door
het zachte weer? Op 12 januari konden 2 Merels, om
ca. 17.30 uur ‘voorzichtig’ in de schemering, niet
achterblijven met zingen. Twee keer een Goudhaan
in de Taxus in de voortuin. Blijft een leuke soort. In week
4 wel een ‘nieuwe’ soort aan de rand van de vijver.
Een Blauwe Reiger. Op 4 meter buiten het raam!!!
Overvliegend zeker opgemerkt dat de kikkers ook al
door de warmte uit hun winterslaap waren gekomen.
De Reiger is tot in week 6 vrijwel dagelijks teruggeko
men. Tot de vijver leeg was van de kikkers. Een week
later bleken de watersalamanders gelukkig nog
aanwezig.
In onze tuin hangt een pindakaaspot. Ook de Kauw
tjes zijn er verzot op en in ‘no time’ is de pot leeg.
Opmerkelijk gedrag vertoonde een Kauw die met zijn
snavel zwaaiende bewegingen maakte door de
pindakaas. Met een flinke klodder op zijn sneb vloog
de Kauw naar zijn partner, die gretig de pindakaas
van zijn snavel begon te eten. Ik heb geen idee wie
de man en wie de vrouw is, maar het kwam mij over
dat de man zijn vrouw op dit lekkers trakteerde.

Sperwer, Almere, 9 februari 2014, Ed de la Chambre

Zo, nu alle ‘frustraties’ maar aan de kant, want het is
tijd voor de resultaten. De gegevens komen uit 30
tuinen in Almere en uit 4 in Lelystad. Na aftrek van de
niet-getelde weken leverde dat in Almere 377 getelde
tuinweekblokken (twb.) op. In Lelystad waren dat er
49. De uitkomsten zijn daardoor niet goed vergelijk
baar, maar het is toch aardig om de verschillen te
zien.

de Grauwe Gans

Deelnemers uit Almere:
J. v. Valkenburg, M. Babeliowsky, W. Kuiper, H. Faren
horst, E. ter Laak, Fam. Hofs, A. Riemersma, S. Zijlstra,
W. Heerooms, E. Jacobs/A. Hindriks, V. Sprenkels, W.
Kleefstra/G. Siderius, T. Roozeboom, N. v.d. Ben, N.
Kortleve, M. Boschman, L. Kemper, R. Boltjes, A. Ga
beler/D. v.d. Heide, J. Boshuizen, P. de Droog, E. de
la Chambre, T. en M. Poulus, G. Boomhouwer/H.
Brouwer, I. Kertai, A. v. Duijnen, M. Roos/W. Wilbrink,
M. v. Eeuwijk, H. en B. Muller en A. Kalkman.
Deelnemers uit Lelystad:
M. en L. Bouscholte, E. Koelman, F. en K. Breek, R.
Heemskerk/P. Borsch.
Alle tellers en fotografen erg bedankt voor het geduld
en de accuratesse bij het noteren van de vogels in
jullie tuinen en voor alle aanvullende teksten en foto's
waaruit ik met plezier een selectie heb kunnen
maken. Tot de volgende winter.
Sperwer, Almere, 9 februari 2014, Linda Kemper

Ton Kalkman

Afkortingen: t: aantal tuinen waarin soort is waargenomen; dp: dekkingspercentage; voorkomen van soort
in percentage van de getelde tuinweekblokken (1 twbl.: één getelde week in één tuin); gem. gr.gr: gemidd.
groepsgrootte binnen getelde tuinweekblokken; A: waarnemingen in Almere; L: waarnemingen in Lelystad;
max: grootst waargenomen aantal individuen. Tussen haakjes vermelde aantallen zijn van vorige winter.
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Een ander leuk lijstje dat ik gevonden heb is de
‘eeuwige weeklijst’. Die lijst gaat wel een beetje ver,
maar is voor de urbane soorten wel erg leuk! In de 5
minuten op mijn fiets naar het werk kun je nog best
verrast worden door een groepje Staartmezen of een
Grote Bonte Specht. Ook het nest van een Buizerd en
uitvliegende Kraaien die ik vanaf mijn balkon in de
gaten kan houden ontkomen niet aan mijn weeklijst!
Nog meer lijstjes!
Na een lentedag zit ik nog even lekker op mijn balkon.
Het is donker, maar nog lekker warm. Terwijl ik op in
ternet wat waarnemingen zit na te kijken, zit een
Kleine Karekiet keihard in de rietkraag voor mijn deur
te zingen. Niets nieuws, die zit er al twee weken te
zingen. Dan hoor ik een geluid dat ik nog niet eerder
gehoord heb. Ransuil! Niet een geluid dat ik heel erg
vaak hoor, dus even checken, maar dan ben ik
overtuigd. Wat gaaf, gewoon een Ransuil langs mijn
balkon!

Maar het allerleukste blijft nog wel het vergelijken van
lijstjes. Bijvoorbeeld de levenslijst of eeuwige maand
lijst met andere waarnemers, maar ook het vergelij
ken van de lijst van de afgelopen twee Big Day’s is
erg leuk. Alhoewel de laatste in eerste instantie geen
goede herinneringen heeft (veel regen, vroeger in het
jaar en uiteindelijk op 3 soorten verloren), geeft de
vergelijking van de twee dagen wel een leuk inzicht.
Het is duidelijk te zien dat sommige soorten nog te
weinig in de polder aanwezig waren, doordat de Big

Met deze waarneming komt het aantal door mij
waargenomen vogelsoorten in mijn woonwijk op 46.
Ja, ook dat lijstje hou ik tegenwoordig bij en dat is
meteen mijn meest luie lijst. Vanaf mijn balkon alles
noteren wat er langs vliegt. Dat is als je minder tijd
hebt om erop uit te trekken naar nieuwe ‘lifers’ eigen
lijk net zo leuk! En dan te bedenken wat er nog alle
maal mogelijk is, want soorten als Zwartkop, Huiszwa
luw en Oeverzwaluw mis ik nog binnen mijn wijk. Maar
alle soorten zien die ooit in mijn wijk zijn gezien gaat
me helaas niet meer lukken. Op die lijst staan soorten
als Patrijs en Ruigpootbuizerd, beide voordat mijn wijk
bestond. De kans dat ik die nog tegen ga komen in
mijn wijk lijkt me uitgesloten.
Oeverzwaluw, Noorderplassen, 26 april 2006, Karel Mauer

Day van afgelopen jaar 10 dagen eerder werd ge
houden dan vorig jaar. Porseleinhoen, Buidelmees en
Fluiter waren er daardoor dit jaar niet bij. Maar door
extra inspanningen binnen het team dit jaar wel
Boomklever (bijna altijd stil in het voorjaar dus lastig)
en Grauwe Kiekendief! En ach, dat record of die
overwinning, die kunnen volgend jaar ook nog wel!
Door wat minder tijd en de voorbereidingen voor een
Big Day is er de laatste tijd weinig aandacht geweest
voor mijn levenslijst. Het doel om die op te krikken naar
de 300 soorten is dus minder hard dichterbij gekomen
dan ik had gehoopt. Sinds mijn vorige column zijn er
maar 5 soorten bij gekomen (met als beste soort een
Amerikaanse Smient in Flevoland). Nu het voorjaar is
los gebarsten zijn er wel alweer flink wat soorten in
Nederland die ik nog moet, dus ik moet maar weer
een keer op pad. Soorten die in de planning staan
zijn Steppekiekendief en Witwangstern. Die zijn mo
menteel beide in Groningen goed te doen, dus een
reisje Groningen staat al in de planning. Daarover in
mijn volgende column hopelijk meer!
Zwartkop, Lepelaarplassen, 11 april 2012, Ton Walraven
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Op 8 maart stond op het programma: Dieren en hun
verzorging. We gingen bij de dierenartspraktijk van
Ruud Blommaart op bezoek. Ruud is de vader van
onze Kiri, dus trad Kiri op als gastvrouw en hielp de
kinderen bij het hechten. Dit moest gebeuren op een
leren lapje met een echte hechtnaald en iemand die
dat ooit heeft gedaan weet dat dat niet meevalt. Ook
op het programma stond het maken van een wang
uitstrijkje m.b.v. een wattenstokje. Om de bacteriën
zichtbaar te maken moesten we een kleuring uitvoe
ren. Helaas ontbrak de tijd om de preparaatjes te
bekijken. Houden we nog te goed, want de glaasjes
zijn bewaard.
Ook de dierenambulance was uitgenodigd, zodat wij
nu daar veel meer over weten. En bovendien sta je
niet iedere dag in een ambulance! Nogmaals dank
aan Ruud en Marca Blommaart voor deze onverge
telijke ochtend!
Op zaterdag 29 maart werden we uitgenodigd door
de afdeling archeologie van de gemeente Almere.
De stadsarcheoloog en Anne-Marie Pothaar heette
ons hier welkom. Het hekwerk en de prehistorische hut
moesten verder afgemaakt worden door nieuwe wil
gentakken er in te vlechten. Een werkje waar voor de
hut de stoere jongens en meiden zelfs op de ladder
moesten! Bovendien weten we nu hoe ze in de pre
historie een lepel maakten: m.b.v. een gloeiend
houtskooltje. Goed vasthouden en blazen! Met dank
aan de mensen van Polderbushcraft. Die weten dit
haarfijn uit te leggen.
Dankzij het prachtige weer was dit een zeer geslaag
de dag. Deze ochtend kwamen Mika en Senna voor
het eerst een keer kijken en wilden direct lid worden
van de Flevokijkers.

Lepels maken, Almere, 29 maart 2014, René Gerritzen
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Zaterdag 19 april stond in het teken van de roofvogels.
We hadden hiervoor Erwin en Nel uit Almere-Haven
uitgenodigd om hun prachtige vogels te laten zien.
We mochten het gebouw van Stad en Natuur hiervoor
gebruiken. Iedereen was diep onder de indruk. Zo
dichtbij zie je deze schitterende beesten nooit. En dan
helemaal nooit op je hand!
Op 10 mei hebben we de verschillende watertjes
rondom Stad en Natuur met elkaar vergeleken. De
sloot aan de achterkant bevatte de minste soorten
waterdieren en het slootje voor het gebouw de
meeste soorten. Ook werd de dieptemeter ingezet en
de pH gemeten. De diertjes konden ook onder de
microscoop (binoculair) gelegd worden en toen
konden we concluderen dat de griezelfilms goed

Stad en Natuur, Almere, 10 mei 2014, René Gerritzen

naar deze dieren hebben gekeken!
En alsof er geen einde aan komt: op 7 juni zijn we ook
nog naar de Weerribben in Overijssel geweest. Helaas
kon Inge wegens ziekte er niet bij zijn L. We begonnen
in het prachtige Giethoorn, maar door een slechte
aangeving van de straten, hebben we eerst een
lange wandeling gemaakt voordat we eindelijk bij de
boten aankwamen. Het waren twee fluisterboten die
we eerst door de mooie grachten voeren en later ook
het meer op. Hier hebben de meesten ook de Purper
reigers zien vliegen. De vader van Joran (die voor het
eerst mee was) zag de vogel het eerst. Na deze leuke
boottocht hebben we nog in de Weerribben een stuk
van het Laarzenpad gelopen. Heel spannend met de
trekvlotjes en het trilveen. Gelukkig (?) is niemand in
het water gevallen. Al waren we wel aan verfrissing
toe, want het was die dag schitterend weer. Ook de
Zwarte Stern was de moeite waard. En Myla leerde
ons hoe je met een vergrootglas ‘fikkie’ kon steken.
Voor meer foto’s verwijs ik naar onze Facebookpagi
na: www.facebook.com/Flevokijkers
In de volgende Grauwe Gans gaan we verder met
onze avonturen, zoals ons Waddenweekend!
Helaas kon bij deze avonturen Clenda wegens ziekte
er niet bij zijn. Gelukkig is Clenda nu weer herstellende
en gaan we deze maand samen het nieuwe jaarpro
gramma weer in elkaar zetten!
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
Een Roodkeelduiker in winterkleed zat op 30 april en
1 mei bij Harderhaven op het Veluwemeer. Regelma
tig werden 2 Roodhalsfuten rond de Flevocentrale en
bij de Kamperhoek gezien in deze periode en van 8
tot en met 10 maart 1 adult exemplaar op het Weer
water in Almere. Ook een exemplaar bij de Oase,
Drontermeer en op het Zwarte Meer. Maximaal 2
Kuifduikers zaten in maart op het Wolderwijd. In
maart werden maximaal 56 Geoorde Futen geteld
op het Wolderwijd en in juni maximaal 32 op het
Gooimeer. Op 30 april vloog een Kwak over het
Kuinderbos, op 30 mei werd een roepend exemplaar
in het Hulkesteinse Bos gehoord en op 27 juni vloog
een roepend exemplaar over Lelystad Haven. Opval
lend veel Koereigers verbleven in mei in de polder.

Kleine Zilverreiger, Dashorstdijk, 30 mei 2014, Karel Mauer
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Maximaal 6 à 7 exemplaren rond Schokland van 30
april tot en met 7 mei. Daarna 2 exemplaren bij
Roggebotveld tot en met 12 mei en daarna enkelin
gen bij Noorderplassen, Harderbroek, Lelystad, Alme
re en vanaf half juni een exemplaar in de OVP.
Maximaal 4 Kleine Zilverreigers verbleven rond de
Lepelaarplassen in deze periode en op 30 mei werden
er zelfs 6 exemplaar op en over de Dashorstdijk geteld.
Voor het eerst hebben dit jaar 3 paar Grote Zilverrei
gers gebroed in de Lepelaarplassen. Hier werden ook
21 nesten van de Blauwe Reiger geteld en zelfs 53 in
de Gelderse Hout te Lelystad. Een Zwarte Ooievaar
foerageerde op 19 april langs de Trekweg, op 4 juni
vloog een exemplaar over Almere Haven en op 14
juni zat een exemplaar bij het Waterloopbos te Krag
genburg. Een Zwarte Ibis zat tussen 26 april en 2 mei
in de Kievitslanden. Een Heilige Ibis tussen 8 en 14
mei in het Roggebotveld. Een juveniele Rode Ibis
(ontsnapt uit Avifauna) zat op 25 maart bij de pad
denpoel in de Hoekwierde Almere Haven. Tussen 13
en 18 Flamingo’s verbleven rond Elburg op het Velu
wemeer. Op 28 maart werden 18 Sneeuwganzen
gezien over de Kamperhoek. Begin mei werden er nog
10.000 Brandganzen geteld in de OVP. Van 7 t/m 13
maart zat een Rotgans tussen de Grauwe en Kolgan
zen bij Almere Buitenvaart, op 14 april een exemplaar
bij het Harderbroek en op 27 april 1 exemplaar bij het
Jan van den Boschpad. Enkele Casarca’s werden
vanaf half april waargenomen in het Harderbroek,
OVP, Lepelaarplassen en Kievitslanden. Een Ameri
kaanse Smient zat tussen 3 en 16 april op de Natte
Graslanden.Ook langs de OVD bij Lelystad werd
melding gemaakt op 6 en 14 april van deze soort. Op
de Natte Graslanden zaten eind april nog ruim 200
Wintertalingen. Vanaf eind april > 200 Krooneenden
op de Randmeren. Tijdens tellingen opvallend meer
mannetjes dan vrouwtjes. Vanaf juni worden daar
ook vrouwtjes met jongen gemeld. Op 5 maart een
man Witoogeend op het Wolderwijd Pluuthaven en
op 16 en 17 mei zat een exemplaar op de Natte
Graslanden. Op 9 maart werden er op het Marker
meer 800 Toppers geteld. Een vrouw Eider zat tussen
1 en 4 maart bij de Ketelbrug in de buurt en het
mannetje van het Gooimeer (pendelt al jaren tussen
Huizen en Almere) werd hier alleen op 23 maart ge
zien. Op 5 april zaten 2 vrouwtjes IJseend bij de
Trektelpost IJmeerdijk, later op de dag vlogen ze daar
over. Een Grote Zee-eend werd op 16 maart in het
Nijkerkernauw gezien. Maximaal 10 Rosse

de Grauwe Gans

Stekelstaarten werden in maart in de Lepelaarplas
sen geteld.
Roofvogels tot en met Sterns
Opvallend genoeg geen waarnemingen van Wes
pendieven over de trektelposten dit jaar! Paartjes in
Horsterwold, Natuurpark Lelystad en Roggebotzand
en op 20 mei trokken 7 ex. over de kijkhut Zilverreiger.
Ruim 20 Zwarte Wouwen trokken tussen 1 april en 29
mei door. Rode Wouw trok tussen 1 maart en 26 mei
door (ongeveer 18 exemplaren). Op 4 april was een
exemplaar aanwezig op aas bij het Jan van den
Boschpad al ruzie makend met een Raaf en Zwarte
Kraaien. In de OVP werden 3 jonge Zeearenden

Kraanvogel, natte graslanden, 19 mei 2014, Ton Walraven

Slechtvalk, OVP, 7 april 2014, Frank Kroeze

grootgebracht. Jammer genoeg verliet het paartje in
het Roggebot het nest na 4 weken, waarschijnlijk door
een combinatie van oorzaken: onweer, waardoor de
vogels van het nest gingen, waarna een Boommarter
gebruik heeft gemaakt van de situatie om het ei te
pakken te krijgen. 2 Vale Gieren werden op 7 juni
vanuit de auto op de A6 gezien in een weiland ter
hoogte van de Flevocentrale. Op 17 en 22 april vloog
een Steppekiekendief over de Kamperhoek. Op 23
maart werd de eerste Grauwe Kiekendief gemeld

langs de OVD. Andere waarnemingen bij de OVP,
Kamperhoek, Lisdoddeweg en Duikerweg. Visaren
den werden regelmatig gezien bij de Randmeren.
Over de Kamperhoek trokken er 10 langs deze perio
de. Broedende Boomvalken werden vastgesteld
rond Harderbroek, Almere Hout, Kievitslanden,
Horsterwold en Kromslootpark. Ruim 200 meldingen
van Slechtvalken door de hele polder in deze perio
de. Het nest bij de Flevocentrale is mislukt. Kwartels
zijn te horen bij Schokland en langs Ibis-, Grutto-,

Koereiger, Schokland, 5 mei 2014, Ton Walraven
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Mossel-, Meerkoet-, Riet- en Duikersweg. Een uitzon
derlijke vondst van een dood exemplaar in het cen
trum van Almere Buiten op 26 juni. Een Porseleinhoen
(mogelijk 2) vanaf 3 juni bij Schokland. Kwartelko
ning werd gehoord bij Schokland, Burchtkamp, Bos
ruiterweg, Horsterwold en Dodaarsweg. Totaal trok
ken 73 Kraanvogels over Flevoland tussen 4 maart
en 19 mei. Vanaf 12 april werden 2 Stelkluten regel
matig gezien in de OVP en op de Natte Graslanden.
Op 4 en 6 juni zaten 2 exemplaren langs de Paarden
weg bij Kraggenburg. Op 30 maart en 26 april een
Strandplevier bij het Jan van den Boschpad. En op
3 april en 13 juni een exemplaar op de Natte Gras
landen. Op 11 april werd een man Morinelplevier
ontdekt op de Natte Graslanden en op 21 april vlogen
4 exemplaren over de Kamperhoek. Op 28 mei werd
nog een adult vrouw zomerkleed aangetroffen bij de
OVP. In mei werden Kanoeten gezien bij het Jan van

Draaihals, Lepelaarplassen, 25 april 2014, Hans Kruitwagen

Grote Karekiet, Zeewolde, 17 mei 2014, Rob Dekker
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Zwartkopmeeuw, Weerwater Almere, 16 juni 2014,
Frank van Groen

den Boschpad (max. 5), bij de Kievitslanden en de
Natte Graslanden. Ook een Temmincks Strandloper
werd in bovenstaande gebieden gezien. In het Har
derbroek zaten op 12 april ruim 100 Kemphanen. Een
Bokje op 6 maart in het Almeerderhout, op 5 april
langs het Trekvogelpad en op 10 april in het Horster
wold. Ruim 200 IJslandse Grutto’s waren op 9 maart
aanwezig bij het Vossemeer. Op 6 mei zat een Rosse
Grutto in de Kievitslanden, en op 21 en 23 april en op
5 mei vloog een exemplaar over de Kamperhoek. Van
12 tot en met 16 april verbleef een Poelruiter bij het
Jan van den Boschpad. Een Steenloper vloog op 27
april over de Dashorstdijk, op 29 april 2 ex. bij Rutte,
op 1 mei 2 exemplaren in de Kievitslanden (2 mei nog
1 ex.) en op 19 mei 1 exemplaar op de Natte Gras
landen. Zwartkopmeeuwen worden steeds meer een
vertrouwd beeld rond Almere en Zeewolde, vooral op
pas gemaaide graslanden. Eind april vlogen ruim 400
Dwergmeeuwen bij het Bovenwater. Op 12 april
vloog een Reuzenstern over de Natte Graslanden en
op 24 april vloog er één over het Veluwemeer. Een
Lachstern vloog op 5 april over de Kamperhoek.
Noordse Sterns werden op 12 april gezienbij Wolder

Krekelzanger, Bremerbergdijk, 1 juni 2014, Jaap Denee
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Grauwe Klauwier, Praamweg, 21 juni 2014, Karel Mauer

Grauwe Klauwier vr, Oostvaardersveld, 21 juni 2014
Rob Dekker

wijd. Op 24 april kwam boven het Veluwemeer vlak
voor een onweersbui een adult exemplaar met 25
Zwarte Sterns naar beneden. Hier werd op 9 mei weer
een exemplaar gezien. Op 20 mei 8 exemplaren
boven het IJsselmeer, 21 mei één bij het Nijkerkernauw
en op 28 juni één over Zeewolde/Knardijk. Op 20 mei
vloog een Witwangstern over het Jan van den
Boschpad en de OVP en op 18 mei vloog een Wit
vleugelstern boven het Veluwemeer.
Uilen tot en met Gorzen
Op 31 mei werd in het Horsterwold een Bosuil ge
hoord. Velduilen werden gezien op 13 maart over
telpost IJmeerdijk, op 4 april bij het Jan van den
Boschpad, op 25 april bij het Harderbroek en op 23
mei over Golfpark Lelystad. Een vrouwtje Nachtzwa
luw zat op 25 mei op het asfalt van de Stobbenweg
bij het Greppelveld. Zowel in Lelystad, Swifterbant als
in Zeewolde zijn enkele broedende Gierzwaluwen
vastgesteld. Op 19 mei vlogen 3 Bijeneters over de
Kamperhoek en op 8 juni 2 exemplaren over de
luchthaven Lelystad. Op 30 maart vloog een Hop over
de Kamperhoek en op 5 april werd daar een roepend
exemplaar gehoord. In april en begin mei werden er
van zo’n 16 verschillende plekken Draaihalzen ge
meld. Meeste meldingen betreffen de lijn Lepelaar
plassen langs de OVD naar Knardijk. Bij Julianapad
kijkhut de Zilverreiger zaten zelfs 2 exemplaren. Op 19
en 21 maart een Zwarte Specht in het Roggebotzand.
Een Roodstuitzwaluw vloog op 21 april over de
Kamperhoek en op 22 april vloog er een Grote Pieper
over. Tussen 21 en 25 april trokken 8 Duinpiepers over
de Kamperhoek. Op 24 april werd er in Almere nog
een Pestvogel gezien. Bij het Fluitbos zaten op 12 april
12 Beflijsters. Vanaf 29 maart zat er een Cetti’s
Zanger in de Verbindingszone langs de OVD. En vanaf
22 mei zong een Krekelzanger langs de Bremerberg
dijk. Grote Karekieten waren aanwezig langs de
Randmeren, Zwartemeerdijk, OVP, Lepelaarplassen
en Horsterwold. Fluiters werden gehoord in het
Schokkerbos, Fluitbos, Horsterwold, Oostervaart en de
Hoekwierde. Een Iberische Tjiftjaf werd gehoord en
gezien in de Hoekwierde op 24 mei. Een Glanskop
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Europese Kanarie, Buitenvaart, 2 april 2014, Ton Walraven

werd gemeld in Horsterwold, Roggebot, Kuinderbos
en Harderbos. Tussen 14 en 16 maart een Taiga
boomkruiper gemeld in Pampushout. Een Buidel
mees bij de Kievitslanden, Kamperhoek, Natuurpark
Lelystad en de Waranda Lelystad. Vanaf 27 mei ver
bleef een paartje Grauwe Klauwier bij de Praamweg/Oostvaardersveld. Op 12 juni werden vanaf het
Oostvaardersveld maximaal 74 Raven geteld richting
OVP; een groot deel juveniel. Een Europese Kanarie
zat op 2 en 3 april in Buitenvaart, ook op 2 april een
exemplaar bij Biddinghuizen en op 23 april bij indu
strieterrein Zuiderpoort. Bij de Kamperhoek vlogen
tussen 29 maart en 21 april 3 exemplaren over. Op 17
mei werden in het Roggebotzand jonge Kruisbekken
gezien. Op 24 mei een Roodmus in de OVP en er werd
er één gevangen bij VRS de Glinte (Ketelbrug), op 27
mei vloog een exemplaar over de IJmeerdijk en op 8
juni werd er één gehoord op Eekt-eiland. Op 28 april
een zingende Geelgors bij het Nijkerkernauw en op
24 mei een exemplaar in de OVP. Op 23 april vloog
een Ortolaan over de Kamperhoek en een Grauwe
Gors vloog daar over op 16 april.
Greet Boomhouwer
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Indien onbestelbaar retour:
Secretariaat, Watercipresstraat 140
1326 CK Almere

Vogel- en Natuurwacht
Zuid-Flevoland

