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Bramenplukkers

Coverfoto: Zeearend, Martijn de Jonge

Hij (Ytzen Kooistra) ergert zich verschrikkelijk aan
hebberige types die in hun jacht op de mooiste bra
men, de bramenstruiken in de milieutuin De Fok in
Sneek pletten. Zondag zette hij daarom een bordje
met plukregels bij de bramenpracht:

De Grauwe Gans is het tijdschrift van Vogel- en
Natuurwacht 'Zuid-Flevoland' en verschijnt 3x
per jaar. Donateurs betalen minimaal 15 euro
per jaar, huisgenoten 6,50 euro, door overmaking
op iban nummer NL28 INGB 0004 9184 83 van
Vogel- en Natuurwacht, o.v.v. naam donateur(s).
Leden van de jeugdgroepen de Flevokijkers en de
Bosbende betalen 110 euro per jaar, incl. koek,
limonade en het Waddenweekend. Alle donateurs
kunnen deelnemen aan alle door de stichting
georganiseerde activiteiten en ontvangen de
Grauwe Gans (max. 1 per adres).
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"Ik ha wol minsken sjoen dy't mei learzens oan, mei in
waadpak om it liif, dwers troch de struken ramije om
ek de fierste toarnbeien te pakken te krijgen", schrijft
Kooistra. Hij hoopt dat mensen door het bordje
snappen dat niet alles in de natuur voor hen bestemd
is.

de Grauwe Gans

Bijgesloten bij deze, wederom mooie, Grauwe Gans,
vinden jullie een brief van het bestuur. In deze brief
de oproep om de donaties voor 2015 over te maken.
Het blijft belangrijk om donateur te blijven, want hoe
meer donateurs, hoe sterker we staan!
De laatste woensdag van oktober vond de
donateursavond plaats. Het bestuur wil graag weten
wat de donateurs vinden van een aantal stellingen.
Deze hadden allemaal betrekking op het onderwerp
bescherming. Dankzij een goede opkomst en een
leuke discussie kon het bestuur aan het eind van de
avond concluderen dat we op de weg zitten die ook
door veel donateurs gekozen zou worden: we blijven
ons bezighouden met de Oostvaardersplassen, we
werken samen met Staatsbosbeheer maar niet ten
koste van onze onafhankelijkheid, etc. Lessen voor
het bestuur zijn deze avond ook om onze donateurs
meer deelgenoot te maken van wat we op dit terrein
doen (bv onze acties rondom Vliegveld Lelystad) en
dat we daar stelliger en duidelijker in mogen zijn naar
de politiek en de beleidsmakers. Veel van de actuele
informatie op het gebied van bescherming is te vin
den op onze website. Dus kijk daar vooral regelmatig,
maar we zullen het ook meenemen in de nieuwsbrie
ven!
Nog even terugblikken op de afgelopen maanden.
Het nieuwe cursusjaar is van start en wel met een
record aantal deelnemers, namelijk 100 cursisten in
3 groepen! Vogels kijken wordt steeds populairder en
dat is te merken. Op 25 oktober was de Nacht van
de Nacht waarin ook wij een activiteit georganiseerd
hebben. Deze avond, georganiseerd in samenwer
king met de Bewonersgroep Hoekwierde, stond in het
teken van nachtvlinders, maar ook lichtvervuiling:
lezingen, begeleide wandelingen, foto expositie,
nachtvlinderen (witte doeken en veel licht), nachtge
luiden, vleermuisdetector, en daarbij voor de meer
dan 100 bezoekers warme dranken en zelfgebakken
koek. Groot succes dus!

Heli-telling, OVP, 3 november 2014, Inge Hagens

Calamiteiten deden zich gelukkig niet voor, maar
duidelijk was dat er telkens wanneer de helikopter in
aantocht was grote groepen vogels de lucht ingin
gen, terwijl de grote grazers bijna onverstoorbaar
bleken. Vooral ganzen, en op de tweede dag ook
steltlopers zoals Goudplevieren en Kieviten, bleken
zeer gevoelig voor de aanwezigheid van de helikop
ter. Ook bleek duidelijk het verschil met natuurlijke
verstoring door bijvoorbeeld een Zeearend. Dan
vliegen de vogels ook op, maar wel veel korter en
minder vaak. Nu bleven ze onrustig cirkelen en ook
op de grond, zo bleek dinsdagochtend, duurde het
veel langer voordat de rust was weergekeerd.
Maandag 10 november heeft een evaluatiegesprek
plaatsgevonden op het Provinciehuis met SBB, de
Provincie en de Vogelwacht. Dit heeft in ieder geval
opgeleverd dat zowel de Provincie, Staatsbosbeheer
als wij denken dat er betrouwbare tellingen uitge
voerd kunnen worden zonder helikopter. Nu is het
zaak om ook Den Haag daarvan te overtuigen, zodat
er geen vijfde keer komt. Daaraan willen wij als Vogel
wacht niet meer meewerken, omdat we het niet zinvol
vinden keer op keer dezelfde conclusie te moeten
trekken dat een helikopter aanzienlijke en ongewens
te verstoring teweeg brengt.

Inge Hagens. voorzitter
Tellingen grote grazers in de Oostvaardersplassen
Hoewel wij gekend tegenstander zijn van het tellen
van de grote grazers in de Oostvaardersplassen met
een helikopter, heeft dit op 3 en 4 november voor de
vierde keer plaatsgevonden. In samenwerking met
Staatsbosbeheer hebben vrijwilligers van de Vogel
wacht vijf plaatsen in en om het gebied bemand om
in de gaten te houden of zich calamiteiten voorde
den. In dat geval zou de telling stilgelegd worden.
Ook werden de bewegingen van de diverse dieren
gevolgd om te zien in welke mate en hoe vaak er
verstoringen optraden. Dit werd zoveel mogelijk met
aantallen gestaafd en vergeleken met de normale
situatie wanneer er geen helikopter in het gebied
vliegt.
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Grote gazers telling, OVP, 3 november 2014, Marianne Groot

Omroep Flevoland heeft op 3 november op televisie
een nieuwsitem aan de tellingen gewijd waarbij ons
standpunt naar voren kwam en Vogelbescherming
Nederland heeft op 4 november een opiniestuk ge
plaatst op natuurbericht.nl.
Marius Bouscholte, algemeen bestuur
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In 2000 ben ik begonnen met het samenstellen van een officiële ‘Flevolijst’; een lijst met vogelsoorten
die binnen de provinciegrenzen zijn vastgesteld. Dit met het oog op een ooit uit te geven ‘echte’ avi
fauna. Uitgangspunten bij het plaatsen van een soort op deze lijst zijn het hanteren van de officiële
Nederlandse lijst (www.dutchavifauna.nl) en, voor zover het dwaalgasten/zeer zeldzame soorten be
treft, deze door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) aanvaard moeten zijn. De
eerste stap in het maken van een lijst werd gezet door Karel Mauer, die een lijst met 331 soorten heeft
opgesteld vanaf 1942 (het droogvallen van de Noordoostpolder) t/m 1999 (Mauer, 2000). Een vervolg
hierop is weergegeven in Mauer, 2001 en Alma, 2004a, waarin tot dat moment 342 soorten waren
waargenomen in Flevoland. Na deze laatste publicatie is er geen update meer geweest. In de afgelopen
tien jaar zijn echter de nodige waarnemingen verricht en is er -mede samenhangend met CDNA beslui
ten/aanvaardingen- het nodige veranderd. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de nieuwste
soorten op de Flevolandse lijst inclusief aanvaarde gevallen van (ex) CDNA-beoordeelsoorten (aan
gegeven met (*) of *). De Alk van 8 februari 2004 was destijds de 342ste soort op de lijst. Alle aanvaar
de Flevolandse gevallen zijn te vinden op www.dutchavifauna.nl. Niet aanvaarde gevallen worden
buiten beschouwing gelaten.
Nieuw op de Flevolandse lijst
Hieronder staan de nieuwe soorten weergegeven in
volgorde van waarnemingsdatum.
343. Paarse Strandloper en 344. Grauwe Pijlstormvogel
Voor het schrijven van een artikel (Alma 2004b) kreeg
ik van Henk Koffijberg literatuur uit de Zuiderzeeperio
de ter beschikking. Daarin las ik o.a. over diverse
waarnemingen van Paarse strandlopers op de pieren
van Schokland en Urk in de periode 1920-1940. Ove
rigens werden in september 2004, tijdens de extreme
zeevogeltrek, ook twee Paarse Strandlopers gezien
langs de Dashorstdijk. Daarnaast stuitte ik ook op een
melding van een Grauwe Pijlstormvogel op 15 sep
tember 1979 bij de Blocq van Kuffeler (Bijlsma et al,
2001), gezien door Roy de Haas, Anja Nusse en Wil
Leurs. In 2012 en 2014 werden ook exemplaren gezien
langs de Dashorstdijk en Flevocentrale/ Trintelhaven.
De Grauwe Pijlstormvogel en Paarse Strandloper zijn
te beschouwen als dwaalgasten in het IJsselmeerge
bied.
Sykes Spotvogel*
Dit geval, een ringvangst in het Kromslootpark op 11
oktober 1986, is destijds aanvaard als Kleine Spotvo
gel. Vanaf het begin had Karel Mauer (die bij de
vangst aanwezig was) een knagend gevoel dat er
“iets niet klopte” aan de vogel. Het verlossende ant
woord kwam zeventien(!) jaar later in een artikel dat
gepubliceerd werd in het tijdschrift Birding World. Na
lezing van het artikel werd het duidelijk dat het niet
om een Kleine Spotvogel ging maar om een Sykes
Spotvogel (destijds beschouwd als ondersoort van de
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Kleine Spotvogel maar inmiddels volledige soortstatus
verkregen). Daarop is dit geval opnieuw ingediend
voor revisie. Lijsttechnisch is dit geen vooruitgang,
maar wél qua zeldzaamheid.
Dit was het eerste en tot nog toe het enige Nederland
se geval. Een artikel over dit geval verscheen (met
foto’s) in Dutch Birding, 2006, nr 4.

Sykes Spotvogel, Kromslootpark, 11 oktober 1986,
Karel Mauer

345. Roodstuitzwaluw (* t/m 2004)
Het exemplaar dat de gehele dag op 19 april 2003
boven het Drontermeer t.h.v. “De Oase” rondvloog en
die ook gefotografeerd is, kon door veel mensen
getwitcht worden. Een eerder geval, op 2 september
2002 op de telpost IJmeerdijk, is (nog) niet ingediend.
Na de vogel van 2003 zijn bij telpost Kamperhoek nog
diverse overtrekkende exemplaren waargenomen
(en ook gefotografeerd).

de Grauwe Gans

346. Ross’ Gans*
De Ross’ Gans die ik ontdekte en van 5 tot en met 23
maart en van 2 mei tot en met 5 juni 2004 in de
Oostvaardersplassen verbleef, werd door z’n lange
verblijf door veel mensen gezien. Hier werd ook van 2
februari tot 18 april 2005 een exemplaar waargeno
men. Meer informatie is te vinden in Alma, 2004b.
347. Slangenarend(* t/m 2011)
Tot stomme verbazing van de trektellers op de IJmeer
dijk stond er op 29 oktober 2004 plots een juveniele
Slangenarend op de dijk op nog geen 100 meter bij
hen vandaan. De vogel ging daarna in de bomen
zitten en vloog na enkele uren uiteindelijk hoog weg
over het IJmeer richting Noord-Holland. Een vogelaar
komende uit Utrecht was nog net op tijd om de vogel
vliegend boven het IJmeer te kunnen zien ……..

een influx plaats van deze soort met maar liefst acht
verschillende individuen in Nederland. Foto’s van
deze vogel kunnen op waarneming.nl bekeken wor
den.
351. Kleine Burgemeester(* t/m 1997)
Op 4 april 2006 ontdekte Harm Niesen op (alweer) de
Dashorstdijk een langsvliegende onvolwassen Kleine
Burgemeester. Ter hoogte van de Kwelzone slaagde
hij erin om de vogel te fotograferen. Na deze waarne
ming zijn er meerdere gevallen; de laatste waren in
december 2013. Helaas zijn er geen foto’s te vinden
op dutchbirding.nl of waarneming.nl.

348. Buffelkopeend*
Ruud van Beusekom zag op 5 november 2004 een 1e
winter mannetje langsvliegen op de telpost IJmeer
dijk. Later op deze dag werd de vogel teruggevonden
op het IJmeer nabij Muiden, waar de vogel verbleef
tot 18 november. Hierdoor is de IJmeerdijk de eerste
telpost in Nederland waar een nieuwe soort voor
Nederland is ontdekt.
349. Keizerarend*
Dé sensatie van 2005 waardoor Flevoland op landelijk
niveau weer in de schijnwerpers stond. Op 3 april 2005
zagen 7 vogelaars, waaronder ikzelf, een derde ka
lenderjaar Keizerarend op trektelpost Kamperhoek.
De vogel passeerde de telpost rond het middaguur
en stak het Ketelmeer over richting de Noordoostpol
der. Enkele dagen later is de vogel in Denemarken
gezien. Dit geval betreft tot nu toe het enige voor
Nederland. Een artikel (met foto’s) over dit geval is te
vinden in Dutch Birding, 2007, nr 3.
350. Woestijntapuit*
Op 5 november 2005 werd door Dick Roos en Gerrit
Heester een 1e winter man Woestijntapuit ontdekt op
de Dashorstdijk en gefotografeerd. Na een half uur
vloog de vogel richting de Kwelzone en kon hij niet
worden teruggevonden. In de herfst van 2005 vond

Woestijntapuit, Dashorstdijk, 5 november 2005, Aart Vink
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Slangenarend, IJmeerdijk, 29 oktober 2004, Karel Mauer

352. Witkeelkwikstaart (Italiaanse Kwikstaart)*
Op 22 april 2006 werd een exemplaar ontdekt door
onder andere Dick Groenendijk en Wim Jansen in een
groep Gele Kwikstaarten op de IJsselmeerdijk ten
noorden van de Flevocentrale. Van de vogel zijn
geluidsopnames en foto’s gemaakt. Dit geval betreft
de derde waarneming van Nederland. Een artikel
( met foto’s ) van onder andere dit geval verscheen
in Dutch Birding, 2008, nr 1.
353. Rode Rotslijster*
Op 8 mei 2006 vond (wijlen) Hans ter Haar een
vrouwtje Rode Rotslijster op de basaltblokken langs
de IJsselmeerdijk nabij de Flevocentrale. Slechts een
klein aantal vogelaars kon deze soort zien voordat
deze ongezien in de vegetatie verdween en nooit
meer werd teruggevonden. Desondanks zijn er dui
delijke foto’s van gemaakt.
354. Isabelklauwier* (ingediend als Turkestaanse,
aanvaard als Isabelklauwier spec.)
Tijdens inventarisatiewerkzaamheden in de Oostvaar
dersplassen vond Frank de Rooder op 26 juli 2007 deze
klauwierensoort, waar hij ook een foto van heeft ge
maakt. Helaas kon op basis van het materiaal de
determinatie niet op soortniveau (Turkestaanse of
Daurische Klauwier) afgemaakt worden. Een foto
werd gepubliceerd in Dutch Birding, 2007, nr 5.
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Rode Rotslijster, Lelystad, 8 mei 2006, Martijn Render

Rode Rotslijster, Lelystad, 8 mei 2006, Martijn Render

355. Stormvogeltje(* t/m 1999)
Op 10 november 2007 werd tijdens stormachtig weer
een exemplaar waargenomen langs telpost Flevo
centrale. De vogel werd door Mervyn Roos, ondanks
het onstuimige en donkere weer, fotografisch zeer
goed vastgelegd (zie www.ketelbrug.nl). Voor zover
bekend, betreft het de beste foto’s die in Nederland
van deze soort zijn gemaakt. Voor een uitgesproken
zeevogel die op deze wijze in het binnenland is vast
gelegd maakt dat extra bijzonder.

pe of om een vogel van wilde herkomst gaat, is dit
geval door de CDNA aanvaard als eerste voor Neder
land. Een foto is te vinden in Dutch Birding, 2008, nr 1.

356. Kokardezaagbek*
Van 27 november 2007 t/m 12 januari 2008 verbleef
een jong mannetje in het Broekbos. Hoewel nooit
zekerheid verkregen kan worden of het om een esca

357. Grote grijze snip*
Het heeft lang geduurd, maar op 2 oktober 2009
vonden Bart de Knegt, M. van Veen en P. Cools bij het
Jan van den Boschpad in de Oostvaardersplassen
eindelijk de voor de polder lang verwachte Grote
Grijze Snip. Hoewel het al de 22ste van Nederland
betrof, ging het pas om de 2e juveniele vogel. Door
zijn verblijf tot en met 8 november kon de rui naar 1e
winterkleed goed gemonitord worden.

Stormvogeltje, Flevocentrale,10 november 2007, Mervyn Roos
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de Grauwe Gans

361. Grote Kruisbek*
Afgelopen herfst en winter vond een grote invasie
plaats van deze soort in Nederland. Op 12 oktober
2013 slaagde Hugo Wieleman er in om één exem
plaar op de foto te zetten langs de Marinaweg nabij
het Almeerderzand. De vogel bevond zich in een
groepje van vier kruisbekken. Een foto van de vogel
is te vinden in het novembernummer 2013 van de
Grauwe Gans.

Grote Grijze Snip, OVP, 9 oktober 2009, Karel Mauer

358. Eleonora’s valk*
Een groep van ca. 50 Belgische vogelaars vond op
17 september 2011 tijdens een excursie een onvol
wassen vrouwtje nabij de hut De Zeearend in de
Oostvaardersplassen. De vogel liet zich ongeveer een
half uur goed bekijken en fotograferen. Ondanks dat
vele tientallen mensen de volgende dag uitgebreid
gezocht hebben, kon de vogel (een nieuwe soort voor
Nederland), niet meer worden teruggevonden. Voor
sommigen was het zien van een Steppekiekendief op
die dag een schrale troost.
Hoewel er in Zweden al 16 gevallen zijn (van een soort
die in het Middellands Zee gebied broedt en in Ma
dagaskar overwintert), is dit pas het eerste (en tot nog
toe het enige) Nederlandse geval. Verwarring met
Boomvalk zou mogelijk een reden kunnen zijn. Aan
gezien de vogel van de Oostvaardersplassen een
donkere fase betrof, maakte dit het vinden en dus het
determineren iets eenvoudiger. Een artikel met foto’s
is te vinden in Dutch Birding, 2011, nr 6.
359. Bosgors(* t/m 2008)
In je achtertuin een nieuwe soort voor Flevoland
ontdekken; dat kunnen niet veel mensen zeggen. Het
overkwam Pim Julsing, die op 21 maart 2013 deze
soort ontdekte op zijn tuinpad in de Almeerse Water
wijk en ook kon fotograferen. Helaas was de vogel de
volgende dag niet meer aanwezig. Maar dit was niet
het enige “helaas”. De juiste camera met lens lag nog
in de auto, dus vanachter het glas met een compact
cameraatje gemaakt. Bij het navragen om de foto’s
bleek ook nog eens de PC problemen te hebben
veroorzaakt waardoor alle foto’s waren verdwenen.
Vandaar deze karige foto (maar uitstekend als be
wijs) die van waarneming.nl is gehaald.
360. Glanstroepiaal*
Een vijftal vogelaars zag op 8 april 2013 op de Kam
perhoek een opvallende vogel overvliegen. Door snel
te handelen konden goede foto’s worden gemaakt
en kon daarmee vastgesteld worden dat het om de
eerste Glanstroepiaal van Nederland ging. Meer in
formatie hierover is te lezen op http://www.dutchbir
ding.nl/news.php?id=819&showall=true. Dit geval
wordt beschreven in Dutch Birding, 2014, nr 5.
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362. Swinhoes Boszanger*
Op 23 november 2013 werd een Swinhoes Boszanger
gevangen en geringd in de Kamperhoek. Op 29 no
vember werd de vogel teruggevonden. De dagen
daarna werd de vogel, de tweede van Nederland en
de eerst twitchbare, door meer dan 300 vogelaars
bezocht. De vogel werd voor het laatst gezien op 3
januari 2014. Op http://www.dutchbirding.nl/news.
php?id=880&showall=true is het hele verhaal te lezen.
Een foto van deze vogel is te vinden in het maartnum
mer 2014 van de Grauwe Gans.

Bosgors, Almere, 21 maart 2013, Pim Julsing

Toeval of niet: het is opvallend dat er geen nieuwe
soorten zijn gezien in de laatste evenjaren: 2008, 2010,
2012 en (nog) niet in 2014. Maar, het kan nog: wie
ontdekt de komende maand de eerste Middelste
Bonte Specht van Flevoland? Andere opvallende
missers zijn nog Vale Gier, Blonde Ruiter, Kleine Geel
pootruiter en Aziatische/ Amerikaanse Goudplevier.
Referenties
-Alma, R. (2004a). Eerste geval van Alk en Ross’ Gans
in Flevoland. De Grauwe Gans 20-1.
-Alma, R. (2004b). Extreme zeevogeltrek langs
Flevolandse kust in september 2004. De Grauwe
Gans 21-1.
-Bijlsma et al, 2001. Avifauna van Nederland 2
Algemene en schaarse vogels van Nederland.
-Mauer, K. (2000). Checklist ‘Vogels in Flevoland’
bijgewerkt tot december 2000.
-Mauer, K. (2001). 2000 Een topjaar voor leuke soorten
in de Flevo. Grauwe Gans 17,1:28-32.
René Alma
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Het lijkt wel of we in een nieuw jasje zitten. Aan het
einde van het seizoen zijn er veel ‘oude’ leden af
gegaan en Ruud is, met veel plezier en enthousiasme,
gekomen als begeleider in plaats van Ronald.
Dieke, Jop, Nadia, Niels, Ruben, Valentijn en Youri zijn
ermee gestopt. Ik mis jullie soms wel een beetje. Dit
jaar zijn Annelotte, Aylin, Danny, Joep, Kiri, Luna,
Nena, Rik en Suzanne erbij gekomen. Samen met alle
nieuwe leden van vorig jaar is de club helemaal
verjongd. Ruud en ik vinden het een fijne club bij el
kaar! We hebben nu 17 leden, het maximum dat wij
willen. Met deze grootte kunnen we het goed doen
en blijft de groep een geheel.
De eerste bijeenkomst viel letterlijk in het water. We
wilden gaan oogsten in Biddinghuizen, maar het land
was zo nat! Het heeft af en toe echt flink geregend
dit jaar, waardoor oogsten echt niet kon. Niet ge
treurd; een weekje later ging het wel door. Veel plezier,
af en toe een flinke plensbui , kennismaking en auto’s
vol natte piepers, uien en pompoenen was het resul
taat. Heel leuk, de moeite waard voor iedereen om in
de gaten te houden: etenpermeter.nl.
De tweede bijeenkomst was op 13 september. We
hebben een bezoek gebracht aan een varkensboer
derij in Midden-Beemster. Daar konden we zien dat
varkens ook gefokt kunnen worden met veel aan
dacht en goede verzorging. Een bedrijf dat heeft
kunnen overleven door samen te werken met de regio
als afzetmarkt. Geen biobedrijf, maar wel al aardig
acceptabel. We raakten er weer eens van doordron
gen, dat een stukje vlees uit de supermarkt iets anders
is dan dat van een goede slager, waarvan je kan
weten wat de herkomst is van het vlees. Na de rond
leiding en uitleg hebben we op het terrein nog een
paar spellen gedaan die klaar stonden. Er was nog
tijd over en Sandra, de moeder van Suzanne, had
ontdekt dat we een boottochtje konden maken op
een voormalig buurtschip in Purmerend. Een mooie
afsluiting van de middag.
De derde bijeenkomst was het thema ‘Eten uit de
natuur’. Het is heel verrassend om te ontdekken wat
er allemaal voor eetbaars uit de natuur in Almere te
halen is. In de herfst noten en zaden. We hebben
walnoten, hazelnoten, beukennootjes en rozenbot
tels gevonden en gegeten. Een paar recepten erbij
voor de liefhebber, het was weer een complete acti
viteit. De gemeente Almere heeft veel ‘vindplekken’
van eetbare natuur op een speciale site gezet, waar
je ook een app kan downloaden en gebruiken. Je
kan dan plekken vinden maar ook toevoegen. Heel
leuk. De site waar dit staat is wildplukwijzer.nl.
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Eten per meter, Biddinghuizen, 30 augustus 2014,
Jeroen Veenker

Varkensboerderij Midden Beemster, 13 september 2014,
Jeroen Veenker

Beukennootjes eten, Almeerderhout, 4 oktober 2014,
Jeroen Veenker

Een gezellige start van het seizoen. Er staat nog veel
meer op het programma, voor ieder wat wils. Het
belooft weer een fijn seizoen te worden.
Jeroen en Ruud.

de Grauwe Gans

Een nieuwe winter staat voor de deur en dus weer een interessante periode voor ons tuinvogelproject.
Krijgen we na die ‘superzachte’ winter nu een strenge? Welke verrassende soorten zullen we nu weer
bij kunnen schrijven? We zullen het de komende drie maanden zien. Er blijkt dit jaar sprake te zijn van
een zgn. mastjaar; een jaar waarin de bomen (eiken, beuken, hazelaar e.a.) bijzonder veel vrucht
hebben gedragen. Een voorteken voor een strenge winter? Van de hazelaars achter mijn tuin heb ik
een rijke voorraad hazelnoten kunnen verzamelen. Te veel voor de Grote Bonte Spechten, maar de
Gaaien en de Eksters willen deze ook nog wel eens wegpikken. Dus…., vetbollen, pindanetjes en
strooivoer voldoende in huis? Laat de winter dan maar komen. Doen jullie mee? We tellen vanaf zondag
30 november (week 49) tot en met zaterdag 28 februari (week 9). De te gebruiken formulieren en telin
structies staan op onze pagina van de website.
In de vorige Grauwe Gans heb ik het overzicht opge
nomen van de 26 (25+1)‘basissoorten’ van onze tel
lijst. De aardigheid zit echter ook in de ‘verrassende
passanten’ die we op onze tellijsten (hebben) kunnen

bijschrijven. En voor sommige Almeerders natuurlijk
de watervogels. Daarom hiernaast het overzicht van
de bijgeschreven ‘Almeerse’ soorten van de afgelo
pen winter.
Op onze websitepagina staan inmiddels ook de bij
gewerkte grafieken van de 25 basissoorten over de
afgelopen 23 winters. Vergelijk de grafieken van de
Sperwer (toename) en de Spreeuw (afname) maar
eens. Verrassend, nietwaar? Om wat zicht te krijgen
op de effecten die de gemiddelde winterse tempera
turen op deze grafieken zouden kunnen hebben
gehad, heb ik vergeefs gezocht naar personen die
deze voor Almere hebben genoteerd. In De Bilt zijn
deze bijgehouden in de vorm van zgn. koudegetallen
(methode Hellman). Deze getallen beslaan de win
terperiodes van 1 november tot en met 31 maart.
Hieronder de grafiek.

H>300: streng; H>160: zeer koud; H>100: koud;
H<100: normaal; H<40: zacht; H<10: buitengewoon
zacht (afgelopen winter zelfs 0).
Ik ben benieuwd naar jullie waarnemingen.
Ton Kalkman (tonka15@hetnet.nl)

November 2014

9

Waarom dierfotografie?
Toen mij gevraagd werd een stukje te schrijven over
het waarom ik fotografie leuk vind, trok ik toch even
mijn wenkbrauwen op. Hoe moet een fotograaf bin
nen een fotografiegroep vertellen dat hij/zij van foto
graferen houdt. Tijd dus voor reflectie.
In mijn jonge jaren was mijn vader altijd al bezig met
fotografie, met van die boxjes waar een grote rol film
inging, ik heb hem boven nog liggen die camera. Hij
maakte altijd van die fotootjes op het strand, tijdens
de vakantie etc. Heel doorsnee dus. Maar het liefst
was hij toch bezig met de honden die we toen had
den, de honden fotograferen bedoel ik dan. Maar de
camera ging stuk en geld voor een nieuwe was er niet
in die tijd. Jaren later toen ik werkte en van mijn eerste
verdiende geld een camera kocht zag ik de lichtjes
van verlangen in zijn ogen op flakkeren. Ik was mijn
camera meer kwijt aan hem dan dat ik zelf aan het
fotograferen toekwam. Ik besloot toen hem die came
ra cadeau te doen en kocht voor mijzelf een nieuwe.
Een Practica LTL 3. Tsjonge dat was heel wat. Ik had
wat geld opzij kunnen leggen en woonde nog thuis
of eigenlijk weer thuis…na de universiteit heb ik weer
een paar jaar thuis gewoond. Maar dat rolletjes, ei
genlijk patronen, wegbrengen werd toch wel prijzig;
met z’n tweeën trokken we vaak de weilanden in en
schoten menig rolletje vol. Dus de oplossing was: een
DoKa thuis. Hebben we ook gedaan. Maar ondertus
sen had mijn vader mij al een heleboel geleerd over
de dieren in het veld en hoe die het beste te fotogra
feren. Later gingen we over op kleur…en toen kwam
bij mijn vader de klad er een beetje in… dat gedoe
met chemicaliën, trommels, zoveel tijd roteren en dan
weer…nee, dat was niks voor hem…gewoon ontwik
kelbak, stopbad en fixeren…en een pracht van een
zwart/wit prent er aan overhouden…
Ik trouwde en toen stopte het bij mij toch ook een
tijdje. Maar op een gegeven moment begon het toch
weer te kriebelen, het veld in, lopen met de hond
naast mij en kijken en kijken en kijken…geweldig mooi
die natuur, alles wat er zelfvoorzienend rond loopt en
vliegt en kruipt…en steekt. Maar door weer door de
velden in en rond mijn huis te lopen wilde ik dat ook
weer vast leggen om de enthousiaste verhalen
waarmee ik thuis kwam te ondersteunen. Een Canon
stond ergens in een blaadje als aanbieding en die
werd aangeschaft, was nog steeds analoog…maar
een DoKa kwam er niet in. Volle oppositie en zand
zakken voor de deur van mijn eega…dus het fotogra
feren werd heel spaarzaam gedaan en dat leverde
vaak net het plaatje op dat je niet wilde, net die
fractie ernaast zeg maar.
Pas toen ik hier in Almere kwam wonen en het onder
werp DoKa weer voor een explosieve sfeer gezorgd
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Bloemetje, Ron Dienaar

Boomschors, Ron Dienaar

Visotter, Ron Dienaar

Bloem, Ron Dienaar

de Grauwe Gans

IJsbloemen
IJsbloemen vormen zich op dunne ramen als de
buitentemperatuur onder 0°C komt terwijl er veel
vocht in de ruimte is. De ruit moet niet te goed isoleren
en als er dan ook nog stofjes of krasjes op het glas
zitten, kunnen die het kristalliseren van water mogelijk
maken. Vanuit dit punt begint het ijs te groeien tot 
grote platte kristallen: de ijsbloemen!

Libel, Ron Dienaar

IJsbloemen, Inge Hagens

IJsbloemen zien we niet vaak meer omdat tegenwoor
dig bijna alle ramen uit dubbel glas bestaan. De
binnenkant van het raam wordt dan niet erg koud,
hoe hard het buiten ook vriest.

Tijger, Ron Dienaar

had zei mijn eega: “we gaan morgen even naar de
fotograaf krijg je zo’n digitaal ding van mij en kun je
alles op je PC doen…eat your hart out…” Daarna was
en ben ik weer veel te vinden in de weilanden en
bossen om ons heen met camera, ondertussen is de
uitrusting ook aardig gegroeid. Het fotograferen van
dieren is altijd zo leuk en mooi…het gedrag van de
dieren en de schoonheid en effectiviteit van hun li
chamen…ik geniet er altijd weer van en ook verbaas
ik mij elke keer weer over de diversiteit van leven. En
nu komen we eindelijk aan de kern het antwoord van
de vraag. Ik fotografeer heel graag dieren in het wild,
geniet van alles wat er leeft en kan daar uren naar
kijken en vastleggen om dat stukje natuur, een stukje
schoonheid mee te kunnen nemen naar huis. Een
foto te bewerken en af en toe naar te kijken en weer
hetzelfde gevoel te krijgen van toen ik met mijn vader
door de weilanden liep en de eerste eyeopener van
hem kreeg: Kijk Ron. Die kievit hoe mooi misleidt hij
die meeuw, want zijn nest ligt daar ergens….
Ron Dienaar

November 2014

IJsbloemen, Inge Hagens

Wil jij ook ijsbloemen op je raam? Zorg dan naast
strenge vorst voor enkel glas in je raam (niet te
schoon en met krasjes) en vochtige lucht. Dit kan
bijvoorbeeld in de auto. En ook tegen de vensters van
vliegtuigen vormen zich nog geregeld ijskristallen.
Maak er foto’s van en dan zie je hoe mooi de kristallen
zijn…
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Ieder die afgelopen zomer het Oostvaardersveld bezocht zal gezien hebben dat er hard gewerkt werd;
veel grondverzet voor nieuwe poelen en wat hoogteverschillen in het terrein. Het Oostvaardersveld is
ook de bakermat van de Ringslang in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland, maar welke rol speelt het Oost
vaardersveld nog voor de Ringslang?
In 1988 wordt de eerste Ringslang van het Oostvaar
dersveld gemeld en dat is meteen de eerste waarne
ming uit Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Vervolgens
worden er bijna jaarlijks dieren gezien, al blijven de
aantallen beperkt. Elders in Oostelijk en Zuidelijk Fle
voland blijft het jaren stil. Landschapsbeheer Flevo
land start in 1998 een broeihopenproject en onder
houdt sindsdien twee à drie broeihopen in het gebied.
Tevens start een monitoringstraject, waarbij zeven
maal per jaar een ronde van 2 kilometer langs de
bestaande paden wordt gelopen en waarbij het
aantal dieren per ronde wordt genoteerd.
Het gemiddelde aantal slangen per ronde en het
aantal eidoppen dat tijdens het omkeren van de
broeihopen gevonden wordt, wordt jaarlijks geno
teerd. Beide onderzoeken laten min of meer eenzelfde
beeld zien. Tot 2009-2010 neemt het aantal dieren/
eieren toe, maar de afgelopen jaren lijkt er een terug
val in dit gebied te zijn. De oorzaken van deze terugval
zijn minder duidelijk, maar er hebben zich in het ge
bied veranderingen voorgedaan die een rol kunnen
hebben gespeeld; het aantal koniks aan de rand van
het onderzoeksgebied is toegenomen, waardoor er
een vegetatie is ontstaan waar Ringslangen weinig
te zoeken hebben. En de hekwerken zijn enkele jaren
geleden verplaatst naar de andere kant van de sloot.
Dit lijkt een kleine ingreep, maar veel goede zonplek
ken zijn daarmee verdwenen voor de Ringslang.

Ringslang, Jeroen Reinhold

De werkzaamheden van dit jaar hebben ook wel in
vloed gehad op het aantal slangen dat op de moni
toringsronde gezien kon worden; de vegetatie was
naast het fietspad en langs de wandelpaden vaak zo
veranderd dat er veel meer zonplekken voor de
Ringslang beschikbaar waren. Plekken die niet in de
monitoring zijn opgenomen. Dat 2014 een relatief
slecht jaar was voor de monitoring verbaast dan ook
niet. Interessanter wordt de toekomst.
Buiten het Oostvaardersveld heeft de Ringslang ge
lukkig ook vaste voet aan de grond gekregen. In de
Ecozone (strook natuur tussen Hollandse Hout en Le
lystad langs de Lage Vaart) en bij de Ooievaarsplas
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Huid van Ringslang, Jeroen Reinhold

de Grauwe Gans

is reproductie vastgesteld, zodat we zeker weten dat
er niet alleen zwervende dieren zijn. Meer in de richting
van Almere verschijnen ook met enige regelmaat
waarnemingen van de Ringslang en de boswachters
van de Oostvaardersplassen claimen ook met enige
regelmaat meldingen. Lastig is dat veel van deze
waarnemingen nergens (openbaar) gedocumen
teerd worden.
Ondertussen lijkt de Ringslang zich langs de Lage
Vaart richting Lelystad uit te breiden. In de woonwijken
Landerijen en Warande-Zuid worden de laatste jaren
steeds vaker dieren gezien. Reproductie is hier nog
niet vastgesteld, maar dat gaat zeker komen. Uit de
woonwijken rond Almere zijn geen waarnemingen
bekend.

Fig 1: Verspreiding Ringslang 2010-2014 (waarneming.nl)

Werkzaamheden Oostvaardersveld, 17 juli 2014,
Karel Mauer

Alles wijst erop erop dat er buiten de bakermat
Oostvaardersveld steeds meer Ringslangen aanwe
zig zijn, na jaren ‘vastgezeten’ te hebben in het
Oostvaardersveld. Het belang van het Oostvaarders
veld wordt daarmee kleiner al blijft het een gebied
waar relatief veel slangen zitten. Na alle graafwerk
zaamheden wordt het ook spannend hoe de Ring
slang gaat reageren op de nieuwe situatie in het
Oostvaardersveld. Gelukkig krijgt deze slang wel een
plekje in het beheerplan zoals dat nu opgesteld
wordt, zodat er mogelijkheden zijn om het beheer aan
te passen ten gunste van de Ringslang.
Broeihoop voor brug 2006, Jeroen Reinhold

November 2014

Jeroen Reinhold, Landschapsbeheer Flevoland
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Een paar decennia terug betekende een Zeearend waarnemen vooral: blauwbekken op een winderige
uitkijkheuvel of dijk. Turen door een telescoop over grijze vlaktes waarin ergens een donkere stip een
zeearend zou zijn. Met wat geluk vloog hij een eindje om vervolgens weer urenlang statisch de winter
in te turen.
Hoe anders is dat anno 2014 nu we jaarrond Zeearen
den langs vele waterrijke gebieden kunnen zien!
Zeearenden worden al nauwelijks meer gemeld op
Dutch Birding, laat staan dat vogelaars er voor uitlo
pen. Het is allemaal snel gegaan met Europa’s
grootste jagende roofvogel: in 25 jaar van wintergast
tot broedvogel.
Zeearenden in Nederland, een korte geschiedenis
In de laatste decennia van de vorige eeuw klom de
Zeearend in Europa uit een zeer diep dal. Door vervol
ging en vervuiling was de stand in Oost- en Noord
Europa na WO-2 gedecimeerd, alleen de Noorse kust
kende nog een stabiele gezonde populatie van on
geveer 1.500-2.000 paar. Intensieve nestbescher
ming, vooral in West Duitsland, en teruggedrongen
milieuvervuiling leverde vooral rond de Oostzee
enorme resultaten. Na een aanvankelijke stijging van
de reproductie breidde de soort zich gaandeweg de
jaren tachtig en negentig steeds meer uit. Zo werd
het Zweedse binnenland bezet en groeiden deelpo
pulaties in Polen, Duitsland en de Baltische Staten aan
één. In centraal Europa herbezette de soort zelfstan
dig het Donaugebied waarbij oude broedplaatsen in
het voormalige Joegoslavië werden ingenomen. In
Schotland werd vanaf 1975 met Noorse importaren
den een introductieprogramma opgezet wat later
ook in Ierland werd toegepast. Gezien de geïsoleerde
ligging duurde het lang eer hier zelfstandige popula
ties tot stand kwamen. In Nederland bleef de Zee
arend lange tijd een overwinteraar die met 5-12 vo
gels vooral Lauwersmeer, Oostvaardersplassen, IJs
selmeerkust en Rivierengebied bezocht. Veelal indivi
duen, maar uit OVP en Lauwersmeer kwamen al in
de jaren zeventig en tachtig waarnemingen van
meerdere onvolwassen arenden. Zo verbleven in- en
rond de Oostvaardersplassen in de strenge winter van
1979 4 verschillende onvolwassen Zeearenden.
Herintroductieplannen in de jaren negentig van de
vorige eeuw
Aangezien de Zeearend als toppredator een aan
sprekende vogel is opperde Frans Vera in 1988 het
idee om vogels vanuit het Natuurpark Lelystad te
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gaan introduceren. Volgens ecoloog Vera duurde
het veel te lang als je ze op natuurlijke weg hun gang
liet gaan, dat kostte eeuwen. Hij baseerde zich
daarbij op buitenlandse studies uit het verleden die
aangaven dat jonge Zeearenden vaak in de regio
van hun ouders een eigen nest bouwen. Het Wereld
natuurfonds zocht in de jaren negentig van de vorige
eeuw naar een goed doel in Nederland en zag de
Zeearend als statussymbool en aandachttrekker. In
1995 kregen ze een vergunning van het ministerie om
Zeearenden in Gelderse Poort en OVP uit te gaan
wennen. Internationaal was men gezien de natuurlij
ke bestandstoename tegen dit plan maar dat had
weinig invloed. Dat er ook geen arenden in gevan
genschap internationaal beschikbaar waren wist het
WNF toen nog niet maar werkte niet mee. Aangezien
er veel discussie over was startte het Wereldnatuur
fonds een grote publiekscampagne op slot Loevenst
eijn. Daarna verzandden de plannen, mede door
weinig steun uit de nabije Zeearendlanden. Septem
ber 2000 deed een Nederlandse WNF-vertegenwoor
diger in Zweden nog een laatste poging het introduc
tieproject vlot te krijgen, hij kreeg geen steun van de

Aflossing van de wacht, Roggebotbos, Martijn de Jonge
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internationale experts. Die vonden dat, gezien de
vooruitgang van de soort in Europa, Nederland bij
geschiktheid, van zelf aan de beurt zou komen. Eind
2000 blies het Wereldnatuurfonds definitief de Zee
arendintroductieplannen af. Meest nabije broedplek
was toen de Steinhudersee bij Hannover, op onge
veer 200 kilometer vanaf de Nederlandse oostgrens.
Eerste ‘verlovingspaar’ in de Oostvaardersplassen
Zomer 2004 vormde zich in de Oostvaardersplassen
het eerste 'verlovingspaar' Zeearenden die jaarrond
in het gebied leefden. Het betrof een bijna volwassen
ongeringde man met een in Duitsland geringd wijf
je. Aan de kleurring (S572) kon worden afgeleid dat
deze vogel in mei 2003 bij Garbek in Sleeswijk Holstein
uit het ei gekropen was, op circa 340 kilometer van
de Oostvaardersplassen. In 2006 was het wijfje in haar
4e Kalenderjaar en waren ze voor het eerst succesvol:
één jong vloog uit. Daarna wisten ze elk jaar 1-2 jon
gen groot te brengen, in 2014 vloog er zelfs een trio
uit vanaf het Oostvaardersplassen-nest. Gemiddeld
komt dat ongeveer 1 op de 100 succesvolle Zeearend
nesten voor. Wel moest het paar regelmatig verkas
sen aangezien veel wilgen in het gebied aangetast
zijn door watermerkziekte, vraat en hoge waterstand.
Vanaf 2010 zijn er territoriale paren in Biesbosch,
Lauwersmeer, Zwarte Meer IJsselmonding en Delta
die met wisselend succes jongen groot brengen. In
clusief broedseizoen 2014 zijn er sinds 2006 28 jonge
Zeearenden in Nederland groot gebracht. De helft
daarvan was afkomstig van het Oostvaardersplassenpaar waarvan men vermoedt dat de samenstelling
nog steeds het zelfde is.

Pootafdruk Zeearend, IJsselmonding, 14 augustus 2014,
Martijn de Jonge

Wintertaling geslagen door Zeearend, let op pootafdruk
rechts 14 augustus 2014, Martijn de Jonge

Zeearend op dood edelhert vergezeld door kraaien, OVP, Martijn de Jonge

November 2014
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Zeearend bidt boven IJsselmonding, 3 oktober 2012, Martijn de Jonge

Zeearenden bij Staatsbosbeheer eten vooral vis en
vogels
Alle Zeearenden zitten tot nu toe in terreinen van
Staatsbosbeheer, veelal in de kern van natuurontwik
kelings gebieden. Die bieden veel ondiep water met
makkelijk te vangen vis en een overvloed aan water
vogels. Vooral de jonge ganzen zijn een makkelijk
arendprooi in de tijd dat de jongen moeten worden
groot gebracht. Alleen in de Oostvaardesrplassen
wordt in wilgen gebroed, de andere arendsparen
gebruiken hoge populieren als nestplaats. Na de
vestiging van het eerste paar in de OVP (2006)
claimde Frans Vera dat dit mede te danken zou zijn
aan de aanwezige grote grazer kadavers. Gezien de
overvloed daarvan maken de arenden in de Oost
vaardersplassen daar inderdaad af en toe gebruik
van. Een ringaflees-project vanuit schuilhutjes bij
dode herten leverde najaar 2004 op 10 waarnemings
dagen slechts één kort zeearendbezoek. Bestudering
van de zeearendprooien en de vestiging van paren
in gebieden zonder grote grazers karkassen ont
krachtten eveneens Vera’s kadaverclaim. In het zeer
belangrijke broedseizoen staan vooral vogels en vis
op het menu, waarnemingen en foto's bevestigen dat
beeld. Dat is ook wel logisch aangezien die prooien
voor de jonge arenden makkelijker verteerbaar zijn.
Gedurende de winter als de vissen dieper zitten en
passief worden bestaat een groot deel van de prooi
en uit watervogels. Lauwersmeer en Oostvaarders
plassen bieden onvervuilde vis en gevogelte, in Bies
bosch en IJsselmond valt een zekere gifbelasting te
verwachten. Om die reden is paling uit die twee ge
bieden verboden voor menselijke consumptie. In de
IJsselmonding zijn tijdens de nestperiode in 2012 en
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2013 regelmatig oude arenden vliegend met grote
palingen gezien. Vooral bij regelmatige consumptie
van grote oude palingen is er kans op opstapeling
van gif in vet en ingewanden. Bij strenge winters en
voortplanting zou dat negatieve gevolgen kunnen
hebben maar daarover is nog weinig bekend.
Nederlandse Zeearenden en hun broedsucces
Als je de broedresultaten van de Nederlandse Zee
arenden bekijkt dan ziet het er goed uit. Ondanks dat
twee paren, Lauwersmeer en Roggebotzand, in 2014
hun nestpoging staakten, vlogen er toch minstens 7
grote jongen Zeearenden uit op 3 verschillende nes
ten. Een evenaring van het record van 2013 uit 4
bezette nesten. Kijk je naar de grafieken dan springt
het 'Superpaar' van de Oostvaardersplassen overal
ver boven uit. Ze waren in 2006 het eerste succesvol
le broedpaar in Nederland en hebben sindsdien
onafgebroken jongen groot gebracht. Eind 2014staat de teller van dit duo op 14 uitgevlogen jongen
in 9 jaar tijd, een topprestatie. Het Oostvaardersplas
senpaar heeft verreweg de beste plek van Nederland
te pakken met ongekend veel rust, ruimte en heel veel
onvervuild voedsel. Ze waren en zijn het eerste en het
beste paar van ons land. Zowel Roggebotzand als
Lauwersmeer lijken verstoringsgevoelig, de Bies
boschvogels maken de indruk daar minder last van
te hebben. Zij hebben zelfs geaccepteerd dat er eind
2013 een grote filmhut in de omgeving van hun nest
is geplaatst, de eerste beelden zijn reeds geschoten.
Zo kun je bij de reportage van het ringen meegenie
ten als de arenden terug keren naar nest nadat het
bootje van de ringers is vertrokken. In 2012 leidde het
plaatsen van een filmhut in de Oostvaardersplassen
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Zeearend wijfje, OVP 3 november 2004, Martijn de Jonge

tot een verhuizing van het paar. Eerder verkasten de
Zeearenden daar na plaatsing van een web
cam. Ook de PR-keet en webcam die voorjaar 2014
bij het Roggebotzand-nest werden geplaatst werkten
niet stimulerend: het paar verliet na 4 weken broeden
het nest met 2 eieren. Het lijkt daarom een goede zaak
om de zeer jonge Nederlandse zeearendpopulatie
vooral veel rust te gunnen, ze nestelen immers nog
geen 10 jaar bij ons! Met wat geduld huisvesten we
over 10 jaar mogelijk 10-12 paar, en dat had niemand
25 jaar terug durven hopen.
Bij deze de Nederlandse Zeearend broedresultaten
van de afgelopen 9 jaar. 5 nestterritoria in 2014
waarvan er uiteindelijk 3 (60%) succesvol waren en 7
jongen groot brachten. Biesbosch- en OVP- jongen
zijn geringd, het gaat om 5 vogels in totaal.

Nesten: aantal bewoonde nesten in bezette territoria.
In 2010 was er in het Zwarte Meer één niet-succesvol
nest, is later uitgewaaid.
In 2014: L.meer-paar stopte nestpoging, R.zand-paar
verliet nest met 2 eieren na 4 weken.
OVP: Oostvardersplassen, provincie Flevoland
L.meer: Lauwersmeer, provincie Friesland
B.bosch: Biesbosch, provincie Brabant
R’zand: Roggebotzand, bos in provincie Flevoland
ZH.Delta: Biesbosch/Tongplaat
Toekomst Nederlandse Zeearenden
Gezien het aantal rondhangende onvolwassen Zee
arenden kan er nog best populatie-uitbreiding
plaatsvinden komende jaren. Denk aan het Robbe
noordbos, Lepelaarsplassen, de Delta, Friese Kust of
de Grote Rivieren. Ook Weerribben, Noord Drenthe en
Naardermeer hebben potentie. Belangrijkste is rust
en een ruime mate van makkelijk te vangen schone
prooi. Voor de andere watervogels zal dat wennen
worden, de predatiedruk wordt groter. Nu al is er een
no-go zone voor broedende watervogels rond het
Oostvaardersplassen-nest, dat kan ook in andere
wetlands optreden. De Nederlandse avifauna zal hier
nog wel even aan moeten wennen! Het ervaren
Zeearendpaar van de Oostvaardersplassen gaat
steeds vroeger broeden, in 2014 zaten ze al eind fe
bruari op de eieren. Dat is normaal gedrag wat elders
in Europa ook voorkomt. Mocht er een late schaats
winter komen met ijs in februari dan zou dat voor de
Zeearenden verstoring kunnen opleveren, het huidi
ge nest bevindt zich dicht bij open water. Schaatswin
ters leveren in- en rond de Oostvaardersplassen tot
chaotische taferelen waarbij het verkeer vastloopt en
duizenden mensen het gebied van alle kanten tot in
alle hoeken bezoeken. Voor boswachters of andere
toezichthouders is dit nauwelijks beheersbaar. Optie
zou kunnen zijn om een deel van het gebied echt af
te sluiten en er in ieder geval geen nationale schaats
marathons te organiseren zoals in 2009.
Martijn de Jonge

Zeearend met Zwarte Kraai, Martijn de Jonge
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Martijn de Jonge is fotograaf en publicist en organi
seert vogelreizen naar Polen, Spanje en de IJsselmond
met de nadruk op het observeren en fotograferen van
roofvogels. De afgelopen decennia volgde hij inten
sief de ontwikkelingen rond de Zeearend in binnenen buitenland.
Meer informatie: www.martijndejonge.nl
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Madeira en vogelactiviteiten in Flevoland.
Precies een jaar geleden schreef ik mijn column
over Big Listing. Daarbij vertelde ik dat zoveel
mogelijk vogelsoorten ter wereld mij ook een
mooie uitdaging lijkt en dat ik daar vorig jaar
meteen mee begonnen ben in Canada. Dit jaar
ging de reis naar Madeira.
Op Madeira komt een aantal endemische soorten
voor die je, als je er dan bent, maar beter mee kunt
nemen! Uiteindelijk heb ik voor mijn wereldlijst 14
nieuwe soorten gezien, waarvan 10 soorten die ik in
Nederland waarschijnlijk nooit ga zien (denk aan
Madeiragoudhaan, Trocazduif en Madeiragierzwa
luw). Helaas zijn er ook wat soorten van Madeira die
ik heb gemist, doordat mijn vakantie niet in de juiste
tijd viel (denk aan Freira en Madeirastormvogeltje).
Maar de wandelreis die ik samen met mijn vriendin
heb gemaakt maakt een hoop goed; wat een
prachtig eiland is Madeira!
Eenmaal terug van Madeira bedacht ik me op een
avond, dat ik wilde kijken of ik vanuit huis op één
avond meer vogelsoorten kon vinden dan in de twee
weken op Madeira. Tijdens de twee weken op Mad
eira heb ik 40 verschillende vogelsoorten gezien. Tij
dens een rondje Lepelaar- en Oostvaardersplassen
op de fiets kwam ik met gemak tot de 40 soorten. Het
grote verschil tussen een eiland ver uit de kust en het
vaste land drong op dat moment pas echt goed tot
mij door.

Madeira, 2014, Ton Eggenhuizen
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Inmiddels blijven de alerts van vogels die ik in Neder
land nog nooit heb gezien binnenstromen. Nederland
wordt dit jaar overspoeld met mooie soorten. De Ko
ningseider is nog niet gemeld of er wordt al een
melding gemaakt van een Oosterse Vorkstaartple
vier, gevolgd door Grijze Strandloper en Grote Fran
jepoot. Maar dat die mooie soorten dan vanuit Alme
re zo ver weg worden ontdekt is minder leuk. Daarom
ook heb ik pas 3 nieuwe soorten op mijn ‘Levenslijst’
extra sinds mijn vorige blog. Het doel, om 300 soorten
op mijn levenslijst te halen binnen dit jaar, ga ik
daarom ook niet meer halen.

Trocazduif, Madeira, Ton Eggenhuizen

Madeira Goudhaan, Madeira, Ton Eggenhuizen

Een reden dat ik denk dat dat doel niet haalbaar meer
is, is dat het laatste teljaar voor de nieuwe Vogelatlas
van SOVON is aangebroken. Omdat er deze winter
nog veel moet gebeuren, heb ik besloten om wat vrije
dagen daaraan te besteden en kan ik dus niet naar
zeldzame soorten op zoek (of ze moeten toevallig in
mijn atlasblok opduiken natuurlijk). Op deze plek wil
ik meteen even van de gelegenheid gebruik maken
om aan alle lezers te vragen om te kijken of zij niet ook
nog tijd hebben om her en der vogels te tellen. Ook
het tellen van één enkel km-hok is mogelijk, dus als je
ergens gaat vogelen, kijk dan even in welk atlasblok
je bent en voer alles in op www.vogelatlas.nl. Maar
samen met medevogelaars een heel atlasblok tellen
kan ook, duurt niet lang en is waarschijnlijk nog erg
gezellig ook! Daarnaast is het zoveel mogelijk invoe
ren op www.waarneming.nl een must, want alleen op
die manier krijgen we de meest complete atlas voor
het Flevolandse gedeelte!

de Grauwe Gans

In het laatste stukje in de Grauwe Gans van juli heb
ik afgesloten met onze geweldige dag in Giethoorn
en de Weerribben. Er was toen geen plaats meer voor
ons fantastische Waddenweekend op Texel. Dus
vandaar dat het nu pas beschreven wordt.
Het laatste weekend van juni hadden we gepland
voor dit Waddenweekend en met 6 enthousiaste
ouders hebben we samen er een hartstikke leuk
weekend van gemaakt. De vele foto’s op onze Fa
cebookpagina zeggen veel over ons plezier
(facebook.com/Flevokijkers). Samen met de Bosben
ders hebben we gelogeerd bij voetbalvereniging
Texel ’94. Een prima onderkomen (De Kletskeet) in
Den Burg. Met een voetbalveld, grote keuken en
eetzaal. De kleedkamers dienden nu als slaapkamers.

kinderen plaatsen, die op de wachtlijst stonden. We
verwelkomen dit nieuwe seizoen: Joran, Senna, Sam,
Bram, Lot, Mika, Anouk, Yara, Simon, Tess, Tessa en
Willem. Tessa en Senna zijn zelfs al met het Wadden
weekend naar Texel mee geweest! We zijn weer met
een club van 27 leuke kinderen en dit beschouwen
we echt als ons maximum. Daardoor moeten we de
nieuwe aanmeldingen op de wachtlijst zetten.

Dag varken, Midden Beemster, 13 september 2014,
René Gerritzen

Zaterdag 13 september stond in het teken van het
varken. Daarvoor zijn we naar de varkensboerderij
geweest van de familie van de Mark in Middenbeem
ster. Daar hebben we gezien hoe het in zijn werk gaat
en dat de varkens die we gezien hebben gelukkig een
goed leven hebben. Omdat er nog tijd over was, zijn
we ook naar de poldermolen in Etersheim (Oosthui
zen) gereden, waar vroeger ook in gewoond werd.
We zijn er in geweest (helemaal ingericht) en konden
bovendien buiten water pompen uit de sloot.
Waddenweekend Texel, juni 2014, Inge Hagens

En het was bovendien reuze handig al die haakjes!
We hebben lekker gefietst en zijn met de garnalenvis
ser mee geweest. Een leuke vossenjacht meege
maakt in Den Burg, waar 13 vossen gezocht moesten
worden (met dank aan de Bosbende)! Op zondag
hebben we dwars door de meeuwenkolonie gelopen
(zilvermeeuwen en de Kleine Mantelmeeuw), wat de
aanwezige meeuwen niet zo heel erg leuk vonden.
Ondanks dat we laat in het seizoen waren, hebben
we toch nog kuikens gezien èn mogen vasthouden.
En, omdat het zo’n mooi weer was: even naar het
strand en gevoeld hoe warm/koud het water was. Het
was weer een geweldige belevenis! Volgend jaar is
Vlieland aan de beurt.
Het nieuwe seizoen zijn we, evenals vorig jaar, gestart
met het oogsten van groente op het land van Pieter
Beije. Hij heeft een akkerbouwbedrijf bij Lelystad en is
de man achter ‘Eten per meter’. We hebben gezien
hoe de aardappels, penen, uien en bieten in de
grond groeien. Maar uit de grond halen is nog veel
leuker en met tassen vol gingen we weer naar huis!
Een geslaagd begin van het seizoen.
Er is een belangrijke wisseling geweest van kinderen.
We hebben veel Flevokijkers naar de Bosbende zien
gaan en daardoor konden we ook verschillende
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Dag van de wetenschap, Amsterdam, 4 oktober 2014,
Inge Hagens

Voor zaterdag 4 oktober stond archeologie op het
programma. Helaas kon dat niet op die datum
plaatsvinden. Maar we hadden een goed alternatief.
Het was ook het Weekend van de Wetenschap. Met
de trein zijn we naar Amsterdam gegaan. Op het
Science Park was van alles te beleven. We hebben
met meccano geschroefd, robotborstels gemaakt,
geheimschrift met citroensap ontdekt en hoe de 3d
printer werkt en nog veeeeeeel meer. Er was zelfs zo
veel te beleven dat we volgend jaar weer gaan!
Groet, Clenda, Inge en René
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Na een hete julimaand en een natte en koele augus
tus beleefden we nog een warme, droge en zonnige
september. Oktober werd zelfs één van de warmste
maanden ooit! De eerste najaarsstorm op 21 oktober
leverde bij Trektelpost Flevocentrale Zuid op de dag
erna een aantal leuke soorten op. Er vlogen die dag
een Grauwe Pijlstormvogel, 22 Kleine Rietganzen,
11 Rotganzen, 1 Rosse Franjepoot, 4 Middelste
Jagers en 1 Kleine Jager over. Ook op andere
plekken werden toen leuke soorten aangetroffen die
in dit verslag zijn opgenomen. Voor dit verslag zijn de
websites waarneming.nl en trektellen.nl geraad
pleegd.
Duikers tot en met Zaagbekken
Op 22 oktober vloog een Roodkeelduiker over de
Houtribdijk nabij Trintelhaven. Heel veel mensen
hebben dit seizoen plezier gehad bij een broedend
paartje Dodaars vlak bij de Lepelaarhut. Zelfs het
leggen van de eitjes werd waargenomen. Uiteindelijk
zijn er 5 van de 6 eitjes uitgekomen.
Op 12 juli een Roodhalsfuut bij Abberteiland, Dron
termeer. Op 16 en 17 juli een exemplaar bij het
Horsterwold en regelmatig een waarneming langs de
Houtribdijk. Op 22 oktober vloog een exemplaar langs
de Dashorstdijk. In juli was op het Gooimeer, ter
hoogte van het Kromslootpark, een maximum van 52
Geoorde Futen aanwezig. Op 22 oktober vlogen over
de Houtribdijk 2 Grauwe Pijlstormvogels. Een
Woudaap werd op 25 juli bij de kijkhut “De Grauwe
Gans” gezien. Een Kwak zat op 5 augustus in de OVP.
Een Koereiger werd voor het laatst op 11 augustus in
de OVP gezien. Op 23 augustus zaten 4 exemplaren
bij het Veluwemeer en op 9 september nog 3 exem
plaren in het Harderbroek-Plan Roerdomp. Maximaal
5 Kleine Zilverreigers werden in de polder gezien.
Eind oktober verbleven 88 Grote Zilverreigers op de
slaapplaats in de OVP bij de Kleine Praambult. Op 27
juli vlogen 4 Purperreigers over het Wilgenbos en het
laatste exemplaar dit jaar werd op 25 augustus bij
Schokland gezien. Een Zwarte Ooievaar zat eind juli
bij Pampushout, Flevocentrale en de Visvijverweg. In
augustus vloog er 1 over de Ketelbrug, 2 exemplaren
over de Seizoenenbuurt en 1 zat bij het Kuinderbos.
Bij Rutten verbleven maximaal 2 exemplaren tussen
28 augustus en 6 september. Een maximum van 44
rustende Ooievaars op 4 augustus in het Greppel
veld. Van 3 t/m 7 juli zat een Zwarte Ibis in de Natte
Graslanden en op 30 juli zat er één langs de Karper
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weg. Een Heilige Ibis werd op 29 juli bij “de Vinger”
in de OVP gezien. Tussen eind juli en de eerste week
van augustus waren ruim 250 Lepelaars aanwezig in
het Harderbroek.
In het Veluwemeer, ter hoogte van Elburg, werden
maximaal 18 Flamingo’s en 10 Chileense Flamingo’s
geteld. Op het Markermeer werden op 4 augustus
840 Knobbelzwanen geteld. De eerste 2 Kleine
Zwanen vlogen op 11 oktober over de IJmeerdijk en
op 28 oktober zaten er 874 op het Veluwemeer en 357
op het Drontermeer. De eerste 2 Wilde Zwanen zaten
al op 1 september in de OVP. Op 30 oktober vlogen
verschillende groepjes Kleine Rietgans over de pol
der! Een Sneeuwgans die op 3 augustus in de OVP
werd gezien bij de Praamweg/wildroosters, is als kui
ken geringd op 13 juli 2013 op Helgoland. Op 4 okto

Rotgans, Dashorstdijk, 3 oktober 2014, Karel Mauer

Kleine Zwaan, IJmeerdijk, 18 oktober 2014, Karel Mauer
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ber vlogen 4 exemplaren over de Ketelbrug. Op 27
augustus zwommen ruim 250 Grote Canadese
Ganzen op de Keersluisplas. Slechts 3 maal (op 3, 22
én 31 oktober) vloog een Rotgans over de Flevopol
der. Tussen 21 augustus en 10 september verbleef een
grote groep Casarca’s in de OVP (tot maximaal 100
exemplaren) en op 16 augustus werden 42 exempla
ren aangetroffen bij een slaapplaats op het Ketel
meer-IJsseloog Slibdepot. Op 20 oktober verbleven
240 Pijlstaarten op het Vossemeer. Op 23 augustus
werden 20 Zomertalingen geteld op de Krentenplas
in de OVP en 2000 Slobeenden op de Hoekplas.
Op het plasje bij de Kapiteinshut zaten op 14 oktober
ruim 3000 Krooneenden. Een Witoogeend werd af
en toe gezien bij Pampushaven en omgeving, en in
het Harderbroek werden er op 28 oktober zelfs 2
exemplaren gemeld! Vanaf 5 oktober werden weer
grote groepen Toppers (max 800) gemeld vanaf het
IJsselmeer. Ook bij Pampushaven werden rond de 10
exemplaren gemeld. Een Eider werd tussen 22 sep
tember en 12 oktober regelmatig op het Gooimeer
gemeld. En vanaf 25 oktober was de ZwarteZee-eend
weer in Pampushaven neergestreken. Op 23 septem
ber 230 Brilduikers bij Urk en vanaf 23 september
zaten daar 7 Middelste Zaagbekken.

Zeearend, Lepelaarplassen, 27 september 2014,
Karel Mauer

Roofvogels tot en met Parkieten
Op 24 augustus vielen 3 Wespendieven boven de
OVP een Zeearend aan en op 27 augustus vlogen 6
exemplaren over Walibi. Op 19 juni vloog een Zwarte
Wouw over het Jan van den Boschpad. In oktober
vlogen 5 Rode Wouwen over de provincie.

Op 13 en 14 september verbleven 4 Zeearenden bij
de Lepelaarplassen. Op 24 juli werden aan de Do
daarsweg 24 Bruine Kiekendieven geteld tijdens
zonsondergang. Op 28 september vloog een
Steppekiekendief over de Kamperhoek. Bij twee
nesten van de Grauwe Kiekendief, in de buurt van

Kleine Zilverreiger, Dashorstdijk, 4 augustus 2014, Karel Mauer
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Steltkluut adult, Praamweg, 3 augustus 2014, Niels Jorritsma

Steltkluut juv., Praamweg, 3 augustus 2014, Niels Jorritsma

Biddinghuizen en Lelystad, werden de jongen ge
ringd; een paar met 4 jongen en een paar met 2
jongen. Vanaf 23 september werd een Ruigpootbuizerd
gezien bij het Jan van den Boschpad, en vanaf 28
september een exemplaar bij de Praamweg e.o. Op
18 oktober verbleef er één bij de Ibisweg e.o.
Een gekleurringde Visarend werd op 3 september
gezien bij het Veluwemeer. Tijdens het opzetten van
de netten voor de Bird Fair op 21 augustus in de OVP,
zagen Kees Breek en Wim Eversdijk een
Slangenarend overvliegen.
Op 2 oktober vlogen 40 Torenvalken over de telpost
Kamperhoek, wat een record voor deze telpost is! Een

Roodpootvalk vloog op 10 juli over Zeewolde. Van
13 plaatsen werden Kwartels gemeld; opvallend
waren de exemplaren die op 18 en 19 juli overvlie
gend over woonwijken werden gehoord. Op 17 okto
ber werden in de Verbindingszone 11 Waterrallen
gehoord. Ook tijdens de Wetlandtelling op 12 oktober
werden er opvallend veel gehoord (29 exemplaren).
Een Porseleinhoentje werd gehoord bij Schokland en
in de OVP bij kijkhut De Grote Zilverreiger. De laatste
Kwartelkoning werd 4 juli gehoord bij Schokland. In
de OVP heeft een paartje Steltkluut met succes 4
jongen grootgebracht en op 24 augustus verbleven
2 jonge vogels in het Harderbroek. Het paartje
Strandplevier werd voor het laatst gezien op 17 juli in
de Natte Graslanden. Een Morinelplevier vloog op
28 augustus over de Ketelbrug. Maximaal 5 Kanoeten
op 23 augustus in het Harderbroek; daarna werd hier
tot eind september regelmatig nog een exemplaar
waargenomen. Ook een Drieteenstrandloper, Tem
mincks Strandloper en Bonapartes Strandloper za
ten hier in augustus/september. Dit gebiedje achter
de Biezenburg heeft zich sowieso leuk ontwikkeld voor
allerlei steltlopers. Op 19 september zat hier een IJs
landse Grutto en in september maximaal 4 Rosse
Grutto’s en een Steenloper. Een Grauwe Franjepoot
zat op 31 augustus heel even op het water langs de
Houtribdijk en vloog toen verder richting Enkhuizen.
Op 22 oktober, na de storm, trok een Middelste Jager
langs de Houtribdijk, een Kleine Jager over de telpost
IJmeerdijk en een Kleinste Jager (donkere fase)
langs de Dashorstdijk. Een Grote Jager zat bij Trintel
haven op 22 september. Een Vorkstaartmeeuw
vloog op 23 oktober langs de Dashorstdijk. Ook 2
Geelpootmeeuwen verbleven hier regelmatig.Tus
sen eind juli en eind september werden Pontische
Meeuwen met kleurringen afgelezen langs de OVD,
Pampushaven en in de OVP. Een aantal is afkomstig

Geelpootmeeuw, Dashorstdijk, 18 juli 2014, Karel Mauer
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uit een kolonie in Polen. Een Lachstern trok op 30
september over de IJmeerdijk. Tussen 10 augustus en
8 oktober gebruikten maximaal 12 Reuzensterns de
bank in het Vossemeer als rustplek. Er trokken in totaal
36 exemplaren over de Kamperhoek tijdens deze
periode.Noordse Sterns werden 6x gemeld; o.a bij
Vossemeer, OVP, OVD en Knardijk Zeewolde. Een
Witvleugelstern werd met enige regelmaat gezien bij
het Bovenwater tussen 12 juli en 31 augustus. Een
Halsbandparkiet werd in juli gezien bij Almere-Land
goederenbuurt en in augustus in Lelystad-Botter. En
een Grote Alexanderparkiet vloog op 20 oktober
over het centrum van Lelystad.
Uilen tot en met Gorzen
Een Bosuil zat op 24 juli in het Kuinderbos. Een Velduil
werd op 29 september en 17 oktober bij de Houtribdijk
gezien. Op 16 oktober trok een exemplaar over de
IJmeerdijk. Diezelfde dag werd ook bij het Verbin
dingspad en bij het Ketelmeer een exemplaar gezien.
IJsvogels werden deze periode ruim 450 keer gemeld
vanaf ruim 150 verschillende locaties. Het gaat dus
goed na twee zachte winters! Een Bijeneter vloog op
21 september over het Vossemeer. Een Hop werd op
28 oktober in Almere-Sieradenbuurt gezien. In augus
tus en september werden weer verschillende
Draaihalzen gezien op hun “vaste plekken” langs de
OVD tussen Lepelaarplassen en Knardijk. Een Groene

Pontische Meeuw, Dashorstdijk, 18 juli 2014, Karel Mauer

Specht werd 1x gehoord bij de Kamperhoek en in het
Horsterwold, en een Zwarte Specht 1x in het Rogge
botzand en in het Horsterwold. Een Strandleeuwerik
zat op 10 oktober langs de Houtribdijk bij paal 57,0.
Op 9 oktober vlogen 8 Pestvogels over de Kamper
hoek. Op 11 oktober werd een geringde Cetti’s
Zanger gevangen bij de ringgroep de Grauwe Gans.
Deze vogel was daar al eerder gevangen op 28 ok
tober 2012, en teruggevangen op 13 juli 2013.
Ook bij ringgroep De Glinte werd 1 exemplaar geringd
en zelfs 4 nieuwe bij de ringplek OVD in deze periode.
Bij het Julianapad werd tot eind oktober nog een

November 2014

Bladkoning, Lelystad, 19 oktober 2014, Jaap Eerdmans

exemplaar gehoord. Een paartje Orpheusspotvogel
heeft dit jaar 2 jongen groot gebracht in het Knarbos.
Op 9 augustus werd bij De Glinte een
Sperwergrasmus geringd en op 17 september vloog
een exemplaar in de netten bij de OVD. Tussen 27
september en 19 oktober deed zich een kleine invasie
van de Bladkoning in de polder voor. Er werd vanaf
36 verschillende plaatsen melding van gemaakt. Op
8 oktober werden er bij het Verbindingspad/Jaap
Edenpad e.o. zelfs 3 gezien. Daar werd die dag ook
nog een erg late Fluiter opgemerkt!
Een Glanskop werd in het Kuinderbos en het Horster
wold aangetroffen. En een Kuifmees in het Abbertbos
en bij Het Spijk. Bij VRS De Glinte werden op 19 juli 2
Buidelmezen gevangen en geringd. Roepende
exemplaren bij het Julianapad, Knardijk te Zeewolde
en bij de Lepelaarplassen/ Natte Graslanden. Bij de
Kievitslanden en de Praamweg werd nog een Grau
we Klauwier gezien. Klapeksters kwamen vanaf 5
oktober weer binnen en werden gemeld bij Harder
broek, Lepelaarplassen, Grote Praambult, Horster
wold en Ketelbrug. In de Hollandse Hout werd op 16
juli een geringde dode Raaf gevonden. Deze werd
op 5 mei 2013 geringd in Duitsland net over de grens
bij Nijmegen. Op 7 juli verbleef een groep van 38
exemplaren bij de Praamweg wildroosters! Op 1 én
26 oktober vlogen de enige 2 Europese Kanaries van
deze periode over de Kamperhoek. In oktober vlogen
4 IJsgorzen over de Kamperhoek en één over de IJ
meerdijk. Een Sneeuwgors zat op 22 oktober langs
de Houtribdijk. Op 15 september vloog een Geelgors
op bij het Trekvogelpad. Op 19 oktober trok een
Dwerggors over de IJmeerdijk. En tenslotte vloog er
een Grauwe Gors op 26 oktober zowel over de IJmeer
dijk als over de Kamperhoek.
Greet Boomhouwer
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Indien onbestelbaar retour:
Secretariaat, Watercipresstraat 140
1326 CK Almere

Vogel- en Natuurwacht
Zuid-Flevoland

