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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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Vaticaan heeft een bescherm'vrouw'
Om de duiven van de Paus te beschermen is er in het
Vaticaan een Slechtvalk in dienst genomen. Deze
duiven, die het symbool zijn van vrede, worden op
spectaculaire wijze aangevallen door een Raaf en
een Meeuw. Met een spanwijdte van ca. 1,20 m
moet de valk, die Sylvia werd gedoopt, de rovers af
schrikken. Sylvia is geschoold in het noorden van
Italië en maakt nu deel uit van de Zwitserse Garde.
(Daarin zitten alleen maar mannen ....)

de Grauwe Gans

De werkgroep Bescherming zet zich in om één van de belangrijkste doelstellingen van onze stichting
te realiseren. Kort gezegd is die doelstelling het beschermen van de vogels en de natuur in Flevoland.
Verleden jaar oktober kwam in het overleg met de
donateurs naar voren dat het vele werk dat gedaan
wordt door de werkgroep best wat meer zichtbaar
mag worden, dat we behalve het bewandelen van
de formele weg ook acties niet hoeven te schuwen
en dat het goed zou zijn om ook de politiek in te
schakelen bij ons beschermingswerk. De gelegen
heid om dit op te pakken heeft zich de afgelopen tijd
ruimschoots voorgedaan, zoals blijkt uit de volgende
cases.
Afschieten Knobbelzwanen van de baan
Eind december 2014 heeft de provincie Flevoland een
ontheffing afgegeven aan de Faunabeheereenheid
in Bant (de jagers) om jaarlijks van 15 september tot
en met 1 april Knobbelzwanen af te schieten. De
ontheffing geldt voor maar liefst 5 jaar en voor de hele
provincie, behalve de bebouwde kom en de natuur
gebieden. De zwanen zouden belangrijke schade
toebrengen aan de akkers en het grasland in Flevo
land. Het formulier waarmee de ontheffing was aan
gevraagd bleek zeer onvolledig en op belangrijke
punten onjuist ingevuld. We zijn erin gedoken en
kwamen tot schrijnende conclusies.

schade aan gras. Waarom dan ook ontheffing voor
wintergraan?
En dan te bedenken dat een eventueel gedupeerde
boer bij een schade van meer dan € 250 in aanmer
king kan komen voor onbeperkte tegemoetkoming in
de schade door het Faunafonds wanneer de provin
cie op goede gronden een ontheffing weigert. Naar
onze mening zijn die goede gronden er.
Reden voor ons om in januari een bezwaarschrift op
te stellen tegen het verlenen van de ontheffing. He
laas gaat een ontheffing direct in en vanaf dat mo
ment mag er dus geschoten worden. De uitspraak op

De ‘belangrijke’ schade bedroeg de afgelopen 5 jaar
gemiddeld € 1.877,00 en volgens de ontheffing alleen
op grasland. Daarvan is in Flevoland 14.000 ha. Dat
betekent gemiddeld
€ 0,13 per ha. De gemiddelde opbrengst is tenminste
€ 1.400,00 per ha., maar vermoedelijk het dubbele.
De belangrijke schade bedraagt dus minder dan
1/10 promille van de opbrengst. Daarvoor zijn de af
gelopen 5 jaar zo’n 250 Knobbelzwanen afgescho
ten.
Volgens de Faunabeheereenheid komen er klachten
over Knobbelzwanen uit de hele provincie. In de
ontheffing staat echter dat zich jaarlijks slechts 1 tot
3 gevallen van belangrijke schade hebben voorge
daan. Dan kun je bepaald niet spreken van de hele
provincie. Waarom dan wel een ontheffing voor de
hele provincie? De schade veroorzaakt door Knobbel
zwanen neemt in Nederland en in Flevoland de
laatste jaren sterk af. Waarom dan toch ontheffing
voor 5 jaar? Volgens de ontheffing zelf was er alleen
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Knobbelzwaan, Almere, winter 2013/14, Inge Hagens
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een bezwaarschrift kan wel 6 weken of langer duren.
Wat te doen? In zo’n geval kun je de rechtbank vragen
een voorlopige voorziening te treffen (een soort kort
geding) waarmee het afschieten gestopt wordt tot
dat het bezwaarschrift behandeld is.
Voor het eerst in onze geschiedenis hebben we deze
stap naar de rechter gedaan. Op 5 maart diende de
zaak. De provincie had toen al beloofd niet meer te
zullen schieten totdat de rechter uitspraak had ge
daan. Aan het begin van de zitting bleken de Provin
cie Flevoland en de Faunabeheereenheid bereid ook
de rest van het seizoen niet meer te schieten. Hiermee
was ons doel bereikt en hoefde de rechter geen
voorziening meer te treffen. De afspraken werden op
schrift gesteld en door alle partijen ondertekend. In
ieder geval mag er nu tot 15 september van dit jaar
niet meer geschoten worden op Knobbelzwanen. Dit
seizoen is er geen Knobbelzwaan gedood. Wij zijn erg
blij met dit succes.
Het bezwaarschrift dient nog wel. Binnenkort is er een
hoorzitting. We willen bereiken dat de hele ontheffing
wordt ingetrokken, zodat de Knobbelzwanen ook na
15 september geen slachtoffer meer worden van
kogels of hagel uit het geweer van de jager. Op de
website is de afloop van deze zaak te volgen.
Samenwerking met de politiek
De Vogelwacht heeft onlangs kennisgemaakt met
GroenLinks Almere. GroenLinks en de PVV willen het
thema dierenwelzijn een belangrijke plaats geven op
de politieke agenda van Almere. De Vogelwacht is
gevraagd om hierover mee te denken voor wat betreft
de wilde dieren in Almere. Denk bijvoorbeeld aan het
dierenleed dat veroorzaakt wordt door het oplaten
van (wens-)ballonnen of de opvang van wilde dieren
in nood. De Vogelwacht is erg blij met deze politieke
interesse en hoopt dat het initiatief van GroenLinks en
de PVV zal leiden tot een verbetering van het welzijn
van wilde dieren binnen de gemeentegrens.
Stop uitbreiding Lelystad Airport
Wij vinden de uitbreiding van luchthaven Lelystad
ongewenst. De bedoeling is om vanaf 2018 tot 45.000
vliegbewegingen van verkeersvliegtuigen per jaar af
te handelen. Het situeren van een drukke luchthaven
in zeer vogelrijk gebied te midden van natuurgebie
den zoals de Oostvaardersplassen, de Lepelaarplas
sen, Markermeer en de Randmeren is niet alleen
vanwege de natuurwaarden ongewenst, maar ook
vanuit het oogpunt van de vliegveiligheid vanwege
de kans op vogelaanvaringen. Bij Schiphol moeten
vogels gedood worden in een straal van 23 km. Doe
je dit bij vliegveld Lelystad dan zouden de hele Oost
vaardersplassen ontdaan moeten worden van alle
grote vogels zoals lepelaars, zwanen, ganzen en
aalscholvers. Daar moet je toch niet aan denken.
Via de formele weg hebben wij onze zienswijze inge
diend bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en
een aanvulling op deze zienswijze bij de Raad van
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State. Wij hebben de politiek ingeschakeld door een
brief naar de Tweede Kamer te sturen. Deze brief was
aanleiding voor vragen aan staatssecretaris Mans
veld tijdens een commissievergadering. In een ple
naire zitting van de Tweede Kamer heeft de SP vragen
gesteld waarbij de Vogelwacht 2x met name werd
genoemd.
Voor het eerst in ons bestaan hebben we een petitie
op internet gestart die door honderden mensen is
getekend. Op Twitter zijn meer dan 100.000 mensen
bereikt en ook op Facebook werden berichten vele
malen gedeeld.
Verder hebben wij getracht zoveel mogelijk publiciteit
te krijgen door persberichten uit te sturen naar de
landelijke en regionale pers inclusief radio en televisie.
Digitale kranten zoals Dichtbij.nl en vrijwel alle huisaan-huisbladen hebben hier aandacht aan besteed.
We hebben radio-interviews gegeven voor BNR, Om
roep Flevoland en Radio Lelystad. Er was een nieuw
sitem op televisie bij Omroep Flevoland. BNR Nieuws
radio plaatste ook een uitvoerig artikel op de website.
Samen met Vogelbescherming Nederland hebben
wij opiniërende artikelen geschreven in NRC en De
Stentor en hadden wij op zondagochtend 15 maart
een item in het bekende radioprogramma Vroege
Vogels met een locatiebezoek.
De Nederlandse chartermaatschappijen en vereni
gingen van piloten en cabinepersoneel hebben een
brief van ons gekregen. Van de KLM kregen wij de
reactie dat zij onze zorgen in hun regulier overleg naar
voren zullen brengen.

Lelystad Airport, juli 2014, Michiel van der Post

De hoeveelheid publiciteit bracht Luchthaven Lely
stad ertoe ons uit te nodigen voor een gesprek. En de
discussie in de radio-uitzending bij omroep Lelystad
was aanleiding voor wethouder Jop Fackeldey van
economische zaken in Lelystad om ons uit te nodigen
voor een nadere kennismaking. Dit heeft weer geleid
tot vragen van de wethouder aan het Ministerie en
de Luchthaven. Rond 1 april wordt de al dan niet
definitieve besluitvorming verwacht. Op de website
staat telkens het laatste nieuws.

de Grauwe Gans

Oostvaardersveld en Hollandse Hout
Het proces rondom de herinrichting van het Oostvaar
dersveld (OVV) nadert een einde. Op 6 juni is de of
ficiële opening van het gebied met bobo’s en diverse
activiteiten. Daarmee is het project voor ons nog niet
afgelopen, want we zijn direct betrokken bij het be
heerplan. Dit plan wordt geschreven door Staatsbos
beheer (SBB) met input van ons, KNNV Lelystad, de
Provincie en de gemeente Lelystad. Niet eerder
hebben wij op deze manier en in zo’n vroeg stadium
bijgedragen aan wat er met een gebied gaat gebeu
ren. Dat biedt ook mooie kansen, want niet de aan
tallen grazers (nu alleen de Konikpaarden, later mo
gelijk ook Edelherten), maar vooral de natuurwaar
den van het OVV staan centraal.

Het is een bijzondere tijd geweest sinds de afgelopen
Grauwe Gans. Er is veel gebeurd op het vlak van
bescherming. Hierover kun je meer lezen verderop!
De werkgroep Bescherming heeft een nieuwe
coördinator gekregen. Sonja Hartlief heeft het stokje
overgenomen van Wim Kleefstra. Wim blijft wel actief
in de werkgroep. Sonja is nog niet eens heel lang
donateur, maar wel meteen ontzettend actief en dat
kunnen we als bestuur alleen maar toejuichen. Voor
de mensen die Sonja nog niet kennen; ze is, naast
coördinator van de werkgroep Bescherming, ook
wetlandwacht voor Vogelbescherming voor de
Oostvaardersplassen.
Het bestuur heeft ook weer toegezegd mee te doen
met de organisatie van de Dutch Bird Fair. Dit jaar
zal ie voor het laatst jaarlijks zijn, volgend jaar geen
DBF en daarna naar een andere locatie dan de
Oostvaardersplassen. Dat betekent dat wij dus als
lokale vogelwerkgroep voor het laatst bezoekers van
de DBF in ‘ons’ gebied zullen ontvangen. Mocht je dit
nog mee willen maken als vrijwilliger, meld je dan aan
via de website www.dutchbirdfair.nl of anders via
inge@het.net.

Herinrichting Oostvaardersveld, 17 juli 2014, Karel Mauer

De manier van werken rondom het OVV is niet onop
gemerkt gebleven. De gemeente Lelystad heeft ons
gevraagd in het kader van de ontwikkeling van het
Hollandse Hout (HH) over onze ervaringen een pre
sentatie te geven aan de gemeenteraad. Deze kans
konden we niet voorbij laten gaan. Bovendien heb
ben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om in
te spreken bij de commissievergadering over de HH.
We zijn als Vogelwacht niet voor toevoeging van de
HH aan de Oostvaardersplassen (OVP) als een soort
overloop. Wel zien we mogelijkheden als extra gebied
waarbij mensen een goed idee krijgen van de OVP.
Een soort etalage zoals het OVV nu ook bedoeld is.
Edelherten passen daar in, maar alleen als er een
duidelijk beheerplan ligt dat ervoor zorgt dat het bos,
bos blijft en de huidige natuurwaarden behouden
blijven. Binnenkort is hierover een gesprek met SBB,
de Vogelwacht en andere partijen.
Op de website staan regelmatig nieuwsberichten
over het beschermingswerk.
Wie meer wil weten of op de hoogte wil blijven van
deze of andere actuele onderwerpen van de werk
groep Bescherming kan kijken op de webpagina’s
van de werkgroep. Wie mee wil doen of een verga
dering bijwonen kan een mail sturen naar:
Bescherming@vogelwachtflevoland.nl.
Marius Bouscholte
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Voor Flevoland zijn we voor Sovon op zoek naar een
lid voor de ledenraad. De ledenraad vertegenwoor
digt de leden van de vereniging Sovon. De ledenraad
bestaat uit maximaal 40 leden (max. 2 vertegenwoor
digers per district) en vergadert in de regel tweemaal
per jaar. De raad heeft een belangrijke inbreng bij de
Meerjarenvisie van de vereniging en stelt jaarlijks de
begroting vast. Ze controleert het beleid van het be
stuur en bekrachtigt de aanstelling van nieuwe be
stuursleden. Heb je interesse, neem contact op met
info@vogelwachtflevoland.nl.
De Flevokijkers en De Bosbende doen al jaren goed
werk. Beide groepen zitten elk jaar ‘vol’ en gaan met
onze toekomstige generatie op pad naar zeer diverse
locaties, zoals te lezen in elke Grauwe Gans. Nu willen
we dat graag uitbreiden met een nieuwe activiteit
voor de jeugd. In de periode van april tot juli zullen
we op 3 woensdagmiddagen met een klein groepje
(max 8) op excursie gaan om vogels te kijken in Fle
voland. In de buurt van Almere wordt gezocht naar
vogels en uitgebreid uitleg gegeven. We mikken op
een leeftijdscategorie van 10 tot 15 jaar. Dus heeft je
kind, kleinkind, neef, nicht, buurjongen of buurmeisje
belangstelling voor vogels, laat dat dan weten:
wim.sluijs@gmail.com.
Meer actueel nieuws kun je vinden op onze website:
www.vogelwachtflevoland.nl!
Inge Hagens
Voorzitter Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland
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Dit is een verslag van het ringproject Oeverzwaluw kunstwand Heembeton, nabij de Lage Dwarsvaart/
Vaartweg in Lelystad. Het is een zo genaamd RAS (Retrapping Adults for Survival) project; een ringpro
ject van het Vogeltrekstation dat zich specifiek richt op het meten van de overleving van Nederlandse
broedvogels. Het ringwerk voor het RAS-project vindt plaats in het broedseizoen.

Wij hebben dit seizoen 7 avondvangsten kunnen
doen met hulp van veel helpers. Hierdoor was het
mogelijk om de mistnetten in één of twee keer voor
de kunstwand te plaatsen en daardoor was de ver
storing bij de wand zo klein mogelijk. Grappig: we
moesten ons kleden in opvallend gekleurde gele of
oranje hesjes, veiligheidsvoorschrift van Heembeton.
Dan doen we dat toch, gewoon!
In totaal zijn er 891 Oeverzwaluwen geringd; 344 1e kj
en 547 adulte Oeverzwaluwen.Teruggevangen zijn
905 Oeverzwaluwen; 8 1e kj en 897 adulte Oeverzwa
luwen. Leuk te vermelden is dat we 7 Oeverzwaluwen
3 jaar achter elkaar bij deze wand hebben gevangen.
Er is veel uitwisseling met de oeverzwaluwwanden in
Flevoland, o.a. bij de Ooievaarsplas, =7 km, de
Kamperhoek =18 km, in Pampushout =22 km en in
Zeewolde =18 km. Ook met de wanden in het Gooi:
Blaricum 27 km, Eemnes 26 km, Huizen 24 km, Neder
horst den Berg 36 km.
Terugmeldingen
Hoewel dit pas het 3e seizoen is dat er bij Heembeton
wordt geringd, is er toch al een aantal leuke terug
meldingen binnengekomen. Bijvoorbeeld 1 vogel,
geringd bij Heembeton op 1 juli 2012 (V na 1kj) werd
na 2 jaar gecontroleerd bij de Kamperhoek op 7 juli
2014 (V na 1kj) = afstand 18 km.
Een aantal vogels dat elders is geringd, hebben we
in 2014 bij Heembeton gecontroleerd. Vooral voor
mannetjes lijkt Heembeton een goede broedplek te
zijn:
- 1 vogel, geringd op het zanddepot aan de Gelder
seweg in Zeewolde op 22 juni 2009 (1kj) is na bijna 5
jaar! gecontroleerd als M na 1kj op 20 mei 14 juli 2014 =
afstand 17 km.
- 1 vogel, geringd bij Ovd28 op 13-8-2009 (1kj), is ge
controleerd als M na 1kj op 24 juli 2014 = afstand 2
km. Hij is ook al 5 X heen en weer naar Afrika gevlogen.
- Héél opmerkelijk: 2 vogels, beiden geringd op de
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In het net, Heembeton, 20 mei 2014, Petra Borsch

zelfde dag = 5 juli 2011 (1kj) in Koudum, Friesland zijn
3 jaar later allebei op dezelfde dag = 14 juli 2014
gecontroleerd bij Heembeton als M na 1kj = afstand
44 km.
- 1 vogel, geringd bij Hoofddorp, NH op 15 juli 2013, is
na bijna 11 maanden gecontroleerd als M na 1kj op
11 juni en 14 juli – afstand 57 km. Vanuit Hoofddorp
heb ik nog niet eerder een vogel teruggemeld gekre
gen.

Wand Heembeton, 20 mei 2014, Petra Borsch

de Grauwe Gans

Netje vol om te ringen, Heembeton, 20 mei 2014
Jeroen Reinhold

Ringen, Heembeton, 20 mei 2014, Petra Borsch

Dan nog 2 buitenlandse meldingen: beide betreffen
het gebied Lentilles/ Aube in Frankrijk. Dit is een be
kende ringplaats voor Oeverzwaluwen.
- “Onze” Franse ring, gecontroleerd op 20 mei en 11
juni 2014 als V na 1kj, blijkt geringd te zijn op 18 au
gustus 2013 (1kj). Hier zit 9 maanden tussen en de
afstand is 450 km.
- 1 van onze eigen jonge vogels, geringd op 22 juni
2014 bij Heembeton, (1kj) is bijna 2 maanden later,
op 16 augustus 2014, gecontroleerd in Lentilles/ Aube
(Fr).

En van VRS het Gooi: Floris, Folkert en Harry. Van
Landschapsbeheer Petra en Jeroen, met dank aan
de mooie foto’s. En via Rob: Wim en Gerda uit Huizen.

Met hartelijke dank aan alle mensen die ons gehol
pen hebben tijdens de avondvangsten: Inge en René,
Ton, John, Wim, Rob, Bert, Rieneke en Feie, Jolanda,
Henk en Tim, Peter, Rens, Rinke en Ciska.
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Op 12 en 26 maart hebben respektievelijk 7 en 8 vrij
wiligers de gaten weer opgevuld met zand, o.l.v. Je
roen Reinhold van Landschaps Beheer Flevoland. In
april is Kees 1x per week gaan kijken naar de hoeveel
heid aanwezige Oeverzwaluwen, en tevens of er al
gegraven is in de wand. Op basis van die gegevens
zijn we op 20 mei begonnen met ringen. Na afloop
van het vangseizoen heeft Kees de bezette nesten
geteld: van de 488 gaten in de wand zijn er 311 bezet
geweest.
Froukje en Kees Breek
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De winter loopt af. Er rommelt alweer een Koolmees
in een van onze nestkastjes. Een verdwaald sneeuw
klokje bloeit in mijn tuin (cadeautje van een vogel
het jaar ervoor of eerder?) en de krokussen voor de
hommels komen op. En de Bosbende? In november
hebben wij meegeholpen bij de landelijke natuur
werkdag. De Bosbende schuift, samen met de Flevo
kijkers, aan bij Staatsbosbeheer. Dat werd zagen,
knippen en slepen bij de Kemphaan en als beloning
met zijn allen naar de koek-en-zopie. Er is een flink stuk
bosgrond opener gemaakt voor de vogels en ander
nuttig grut.
De Bosbende was door het Bureau Archeologie en
Monumentenzorg van de gemeente uitgenodigd om
te helpen opbouwen bij de Mesolitische hut in Nobel
horst op 21 november. Uit het verslag van dit fantas
tische avontuur (met foto’s) op nobelsleven.nl: " Zo’n
15 kinderen van natuurclub ‘de Bosbende’ waren
druk bezig met het onderhoud van de hut en het
treffen van voorbereidingen voor de nacht. Eerst maar
eens vragen naar die hut. Annemarie Pothaar van de
gemeente: ‘Op de archeologische vindplaats is in
2011 een Mesolitische hut nagebouwd. Deze plek
werd 10.500 jaar geleden al bewoond. De plek zal
onbebouwd blijven en op deze manier is een stukje
van de rijke geschiedenis van de stad beleefbaar".
We treffen Annelotte en Ingo. De lol straalt van hun
gezicht af. Het is niet makkelijk om ze uitgebreid te
spreken, want ze moeten de pan in de gaten houden.
Op een andere plek pruttelt de rijst. "Ja, we eten
vroeg, want over een uur is het al donker’. Nena en
Yvonne hebben het ook helemaal naar hun zin. ‘We
houden gewoon heel veel van natuur. Die is mooi en
je kunt er heel veel leuke dingen in doen!", aldus de
chefs rijst.

De mesolitische hut, 21 november 2014, Ruud Blommaart

Natuurwerkdag Kemphaan, 1 november 2014
Ruud Blommaart

Ik vraag Harmen hoe ze hier gaan slapen. ‘We hebben
slaapzakken meegenomen en matjes. We passen er
niet allemaal in, dus een deel van de kinderen over
nacht in de Buurtschuur.. .Ja, de natuurclub is super
leuk. We zijn allemaal bevriend en het is altijd gezellig’.
Begin januari hadden wij natuurlijk de traditionele
nieuwjaarsfilm, dit keer de film ‘Chimpanzee’, met
chocolademelk en popcorn, naar goed Disney ge
bruik. In deze film is te zien hoe de groep van de jonge
Oscar wordt bedreigd door een andere groep chim
pansees. Oscar wordt aan zijn lot over gelaten, totdat
een verrassende bondgenoot verschijnt.

het boeiende museum Nieuwland in Lelystad. Een
goede voortzetting van het seizoen. Er staat nog veel
meer op het programma, voor ieder wat wils. En over
een paar maanden het Waddenweekend!

Eind januari hebben we een bezoek gebracht aan

Jeroen en Ruud
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Nieuwland in Lelystad, 24 januari 2015, Jeroen Veenker
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2015: Jaar van het licht
De zon is de belangrijkste natuurlijke lichtbron. In de
atmosfeer zijn vaak bijzonder kleurrijke verschijnselen
te zien. Veel van die verschijnselen ontstaan door
breking of weerkaatsing van zon- of maanlicht in ijs
kristallen of regendruppels. Bewolking op grote
hoogte bestaat meestal uit ijskristallen waarin licht
kleurrijke verschijnselen oplevert. Zo kunnen allerlei
ringen, kransen, bogen in verschillende richtingen,
lichtzuilen en lichtvlekken (bijzonnen) aan weerszij
den van de zon ontstaan. Daarnaast zijn er ook ver
schijnselen als poollicht, ook wel noorderlicht ge
noemd dat samenhangt met uitbarstingen op de zon.
In Nederland is dat poollicht niet vaak te zien…

Morgenrood, OVP, Inge Hagens

Avond- en morgenrood
Vrij intense roodkleuring van de hemelkoepel, waar
neembaar kort voor, tijdens of na het ondergaan van
de zon. Het verschijnsel wordt veroorzaakt doordat bij
een lage zonshoogte het rode licht uit het spectrum
van het zonlicht op de lange weg door de atmosfeer
veel minder sterk wordt verstrooid dan het blauwe en
het violette licht. Avondrood heeft te maken met
stofdeeltjes in de atmosfeer. Avondrood kondigt dan
ook meestal een voortzetting van het heersende
stabiele weertype aan. Het proces van de bijzondere
lichtbreking voor het ochtendrood heeft te maken
met een toegenomen hoeveelheid vocht in de atmos
feer. Vandaar ook dat in de volksweerkunde het
verschijnsel van het morgenrood in verband wordt
gebracht met de kans op neerslag de komende dag:
`morgenrood, water in de sloot'. Zie je wel eens re
genbogen in de lucht? Hoe zouden die ontstaan?
Zoek het eens op!
2015: Jaar van de bodem
De grond onder onze voeten is een spannende
massa. We kunnen er niet in kijken en toch weten we
dat er van alles gebeurt. De bodem heeft invloed op
ons dagelijkse leven; op hoe we ons voelen, op ons
voedsel en drinkwater, op hoe we onze vrije tijd be
steden. Wist je bijvoorbeeld dat ons drinkwater uit de
kraan zo lekker is vanwege de eigenschappen van
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Poollicht, Noord-Brabant, Inge Hagens

onze bodem? In Nederland komt ongeveer zestig
procent van ons drinkwater uit de grond onder onze
voeten en er zijn verschillende beschermde grondwa
terwingebieden. Het grondwater wordt gebruikt voor
het maken van drinkwater. De bodem zuivert voor het
grootste gedeelte al ons drinkwater, zodat het bijna
niet gezuiverd hoeft te worden. We halen er hooguit
wat ijzer of kalk uit. Op sommige plaatsen kun je het
zelfs zo drinken!
Wij wonen in Flevoland op zeeklei. Een zeekleibodem
bestaat uit de kleinste en lichtste slibdeeltjes die met
rivieren uit de bergen meekomen. De deeltjes zijn
kleiner dan de deeltjes waaruit rivierklei bestaat. Ri

Zeeklei, Ameland, Inge Hagens

vierkleideeltjes bezinken eerder in de uiterwaarden,
ze halen de zee dus niet. Lichtere slibdeeltjes wel: die
komen tot ver voorbij de monding in zee terecht en
bezinken pas in de open zeegaten tot zeeklei. Zeeklei
bestaat uit deeltjes die overblijven na erosie van ge
steenten in berggebieden. Kleideeltjes hebben een
platte vorm en kunnen zeer dicht op elkaar stape
len. Het geeft zeeklei zijn taaie en water ondoorlaten
de structuur. Als je bij een groot gat in de grond bent,
kijk dan zelf eens naar de laagjes die je kunt ontdek
ken. Het verschilt per plek binnen en buiten
Nederland!
Meer info: geologievannederland.nl/ondergrond/
bodems/zeekleibodem-zeekleilandschap
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Hallo allemaal, Mijn naam is Petra Bambacht en ik
ben inmiddels zo’n 5 jaar lid van de werkgroep Na
tuurfotografie. Al van jongs af aan vind ik fotograferen
leuk en ik heb stapels foto’s liggen uit het analoge
tijdperk. Deze zijn destijds nog gemaakt met de wel
bekende 'klikklak' camera. Zo maakte ik o.a. foto’s
van m’n cavia, m’n jongere broer met m’n favoriete
pop als verplicht fotomodel. Op de middelbare
school heb ik een cursus fotografie gedaan. Dan
gingen we de stad in om foto’s te maken en daarna
moesten we onze foto’s zelf gaan ontwikkelen en af
drukken in de doka van school. Toch heb ik pas zo’n
6 jaar een spiegelreflexcamera, daarnaast gebruik
ik ook een compactcamera met 20x optische zoom.

Waterlelie, Almere, 13 juli 2014, Petra Bambacht

Macrofotografie vind ik ook erg leuk, vooral in de
herfst, liggend op de grond paddenstoelen fotogra
feren. Overigens vind ik dit zelf het beste gaan met
mijn mobiele telefoon (Samsung S4). De camera’s in
de mobiele telefoon maken tegenwoordig zulke
haarscherpe foto’s en daarnaast scheelt het een
hoop gesleep. Voordeel is dat je dan altijd een leuke
camera voor snelle/spontane foto’s in je jaszak hebt.
Ik houd van reizen, natuur en fotograferen en het liefst
een combinatie daarvan. De natuur daagt mij uit om
te fotograferen, en de wens om met mooie foto’s thuis
te komen daagt me uit om erop uit te gaan en te
oefenen. Vanuit de werkgroep Natuurfotografie word
ik hierin gestimuleerd en wel door de positieve feed
back van de andere collega-fotografen op de foto’s
die je laat zien aan elkaar. Je gaat daardoor anders
naar foto’s kijken. Het leuke is dat je met een opdracht
naar buiten gaat voor bijvoorbeeld de foto van de
maand of voor het jaarthema voor onze expositie. Het
afgelopen jaar was het thema natuur en de stad.
Sinds vorig jaar ben ik zo gek om met camera in de
kano te stappen om leuke tochtjes te maken over de
Almeerse wateren.
Het is een hele uitdaging om met je camera in een
wiebelig bootje mooie foto’s te maken. Ik moet eerlijk
zeggen dat ik tot nu toe mijn Canon Powershot
meeneem op mijn vaartochtjes, de spiegelreflex is

Kapgieren, Gambia, 15 oktober 2014, Petra Bambacht
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Vliegenzwam, Almeerderzand, 9 januari 2012
Petra Bambacht

nog niet meegeweest. Een van de eerste dingen die
ik leerde, was dat het niet werkt om al peddelend een
tegemoetkomende zwemmende eend te willen foto
graferen. Voor je het weet ben je er voorbij, zit je
omgedraaid in je kano en ben je je peddel kwijt of je
bent omgeslagen. Het is handig om een snelle sluiter
tijd te gebruiken en veel foto’s te maken, de kans is
dan groter dat er een goeie foto bijzit. Het is erg leuk
om dingen vanaf het water te zien. Dat ziet er heel
anders uit dan vanaf de kant. Vogels in het riet, die
je normaal niet ziet vanaf het land, zie je nu wel.
Op een mooie zomeravond, na het eten, ben ik naar
een beverburcht gevaren. Deze burcht tel ik al een
aantal jaar voor het Flevolandschap (vanaf de kant).
Rond de schemering zullen de bevers zich laten zien.
Ik moet hier een aardig stukje voor varen, onderweg
al wat foto’s maken, genieten van het uitzicht, het
gevoel van vrijheid in je smalle wiebelende kano. Als
ik aan kom varen bij de burcht kan ik mijn ogen niet
geloven: er komt een bever recht op me af gezwom
men. Hij duikt onder bij de plompebladeren en komt
vlak naast mijn boot boven water, eigenlijk precies
daar waar ik hem niet verwacht. Hij slaat met zijn staart
op het water en ik schrik me rot. Ik peddel een stukje
verder en zie nog een bever, deze zit rustig aan de
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kant op een tak te knagen. Hij lijkt mij niet te zien of
stoort zich in ieder geval niet aan mij. Natuurlijk blijf ik
op gepaste afstand en kan een foto nemen. Ook
vliegen de IJsvogels (bij wijze van spreken) mij hier
om de oren. Als ik later twee jonge bevers zie op de
kant, die vervolgens het water in komen en rondjes
om mijn kano gaan zwemmen...! Dan blijkt dat ik me
niet goed heb voorbereid (misschien omdat ik dit niet
had verwacht)….mijn batterij is LEEG!!

Bever, Almere, 5 augustus 2014, Petra Bambacht

Kano met bomen, 4 september 2014, Almere,
Petra Bambacht

In 2013 is SOVON gestart met het veldwerk voor een
nieuwe vogelatlas. De ambitie was om in drie jaar tijd
alle atlasblokken van Nederland zowel op wintervo
gels als op zomervogels te onderzoeken. De periode
december-februari 2014-15 was de laatste winterpe
riode. Met gepaste trots kunnen we stellen dat het
voor heel Flevoland gelukt is om alle wintertellingen
uit te voeren! Van de Hollandse brug tot aan Krag
genburg en van Lemmer tot het Hulkesteinse bos zijn
tellers druk in de weer geweest. Soms bij nacht en
ontij! Dank is verschuldigd aan al die tellers die dit
Flevolands huzarenstukje hebben uitgevoerd.
De tellingen brachten al bijzondere zaken aan het
licht. Bladerend door de voorlopige resultaten
(http://www.vogelatlas.nl/atlas/soorten/deel) komt
het beeld naar voren dat de centrale landbouwge
bieden voor veel soorten aan waarde hebben inge
boet. Voor heel Flevoland geldt dat sommige soorten
het erg goed doen (Grote Zilverreiger) maar andere
soorten van het toneel verdwenen (Frater, Bonte
Kraai).
Het broedseizoen staat voor de deur en daarmee ook
de telling van broedvogels. Het broedvogelseizoen

Claimblokken

En laat dat nu meteen een wijze les zijn; ook al ver
wacht je niets te zien, zorg altijd dat je batterij geladen
is en je genoeg geheugen op je kaart hebt. Je kan
nooit weten wat je tegenkomt, dat is juist het leuke
van het erop uit gaan in de natuur. Wat een gewel
dige belevenis deze avond …Na een half jaar kanoën
en heel veel mooie momenten, vind ik dat het hele
maal zo gek nog niet is!

2015 is het laatste waarin gegevens voor de atlas
verzameld kunnen worden. We hebben nog een
veertiental atlasblokken vacant (zie kaartje). Het
veldwerk kost gemiddeld 25 uur per atlasblok, en je
kan het werk per atlasblok ook gemakkelijk delen met
vogelmaatjes. Schroom dus niet en meld je aan. Uw
atlascoordinatoren staan voor u klaar! Wij kunnen
helpen met veldkaarten, instructies in het veld en voor
de computerinfo etc etc.

Petra Bambacht

Victor en Ton Eggenhuizen
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Ondanks de doorgaans nachtelijke leefwijze staan motten vaak in een kwaad daglicht. Het onbere
kenbaar gefladder in het donker helpt deze groep insecten ook niet aan een positieve PR. Dagvlinders
hebben het wat dat betreft veel makkelijker. Er zullen niet veel mensen een (dag)vlinder doodslaan,
met motten hebben veel mensen minder scrupules.
Het is jammer dat nachtvlinders zo verguisd worden,
want er zitten soorten tussen die kwa uiterlijk de
dagvlinders makkelijk naar de kroon kunnen steken.
Bekijk bijvoorbeeld de Kleine Groenbandspanner.
Prachtig mooi zacht groen met bruine bandjes. Het is
een algemene soort, ook in Almere. Hij komt voor op
graslanden, in wegbermen en in open bossen. De
rupsen leven op walstro.

dat juist niet van nachtdieren verwachten en voor
nachtvlinders is het zelfs gevaarlijk. Een kaarsvlam is
direct dodelijk, en ook buitenlampen vormen een
groot gevaar. Vleermuizen hebben geleerd dat het
daar makkelijk foerageren is. De aantrekkingskracht
van lampen valt pas te begrijpen als je bedenkt dat
in de natuur deze lichtbronnen afwezig zijn. Ze hou
den de lamp kennelijk voor wat anders! In de natuur
zijn de maan en de sterren het enige licht in de
duisternis. Door de grote afstand zijn de hemellicha
men prima bakens om op te navigeren. Maar als het
baken ineens op enkele centimeters afstand komt te
liggen, raken de vlinders in de war en blijven rond de
lamp fladderen. Nachtvlinderonderzoekers gebrui
ken dit vervolgens weer door af en toe met een sterke
lamp de vlinders te lokken. Op die wijze wordt duide
lijk welke soorten er in een gebied leven.
Het is overigens niet altijd pais en vree met de motten.
Er zijn soorten die flinke schade kunnen toebrengen.
Naast de Kleermot, zijn er ook tal van soorten waarvan
de rupsen aardig kunnen huishouden in onze bos
sen. Daarbij wordt het de diertjes wel erg makkelijk
gemaakt door percelen aan te planten met slechts
één boomsoort. Juist dan kan plaagvorming de kop
opsteken. Ook hier geldt weer dat het nastreven van
een gezonde biodiversiteit de enige duurzame reme
die tegen plaagvorming, schade en overlast is.

Gevorkte Silene-Uil , 21 juli 2011, Almere, Greet Boomhouwer

De Kleine Groenbandspanner is een lid van de fami
lie der spanners waarvan ongeveer 300 soorten in
Nederland voorkomen. De spanners maken vervol
gens weer onderdeel uit van de nachtvlinders met in
totaal 2400 Nederlandse soorten. In Almere kunnen
met gemak enkele honderden soorten worden ge
vonden, voor onze gemeente zijn in www.waarne
ming.nl 450 nachtvlindersoorten opgegeven. Je zou
denken dat de nachtelijke leefwijze het lastig maakt
deze vlinders goed te kunnen zien, maar twee schijn
bare paradoxen zorgen ervoor dat dat wel meevalt.
Een aantal soorten is juist overdag actief, de zoge
naamde “dag-actieve nachtvlinders”. Andere soor
ten komen op kunstmatige lichtbronnen af. Je zou
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De nachtelijke leefwijze van de meeste soorten maakt
het niet eenvoudig om nachtvlinders te zien. Toch zijn
er een aantal trucs om deze wereld te ontdekken. De
makkelijkste is ´s avonds verlichting af te lopen. Met
name gevelverlichting in portieken kunnen goede
plekken zijn om nachtvlinders te zien. Zelf ben ik ooit
met het `mottenvirus` besmet tijdens kampeervakan
ties in Nederland. De toiletgebouwtjes zijn motten
magneten en dikwijls kon ik, gewapend met vangpot
jes en determinatiegidsen, in deze gebouwtjes aan
getroffen worden. Later ontdekte ik dat de flats rond
het Muzenpark (Muziekwijk) ook een aardige motten
fauna herbergde. Inmiddels heb ik daar vele tiental
len soorten aangetroffen. Ook overdag zijn nachtvlin
ders te vinden door het “kloppen van begroeiing”.

de Grauwe Gans

Door met een tak in begroeiing te rommelen kunnen
rustende vlinders worden opgeschrikt. Veelal gaan ze
snel weer zitten, meestal onder bladeren. Met het
gevaar op een nekhernia, zijn ze dan goed te bekij
ken.
Een volgende methode is “smeer”. Een mengsel van
stroop, biergist, en andere bestanddelen. De zoetig
heid vinden ze lekker, de geur van gist trekt ze aan.
Het beste recept is niet te geven, maar een goed re
cept begint met: “neem twee flesjes bovengistend
bier, drink de eerste zelf op, meng de tweede met
stroop en etc…”. Smeer het goedje voor het donker
wordt op bomen en loop deze vervolgens ieder uur
in de avond en nacht af. Niet iedere soort komt op

Kleine Groenbandspanner, juni 2013, Hoekwierde
Greet Boomhouwer

te downloaden op basis van locatie en seizoen.
Vanzelfsprekend is het belangrijk om de waarneming
van de uiteindelijk gedetermineerde vlinder op www.
waarneming.nl te plaatsen, bij voorkeur met foto. Op
deze site is te zien dat in Flevoland inmiddels bijna
1.000 nachtvlindersoorten zijn vastgesteld (lijst op
waarneming.nl 01-01-2015. Ter vergelijking: in Neder
land circa 2.500 soorten).
Begin 2015 is een subsidieverzoek ingediend voor een
mobiele nachtvlinder vanginstallatie. Als deze subsi
die wordt toegekend zullen er excursies en vangses
sies worden georganiseerd. Hou daarvoor de agen
da en de website in de gaten.
Rood Weeskind, 7 september 2013, Almere, Hugo Wieleman

smeer, maar dat eerste flesje maakt wat mij betreft al
een hoop goed.
Als het virus echt definitief heeft toegeslagen en je
min of meer chronisch aan motto-manie gaat lijden,
is de aanschaf van een vlinderlamp te overwegen.
Diverse leden binnen de Vogel- en Natuurwacht
kunnen daarbij adviseren. Ook is de aanschaf van
goede literatuur noodzakelijk. Zelf ben ik begonnen
met “Skinner”, een Engels boek met foto’s van vrijwel
alle ook in Nederland voorkomende soorten macronachtvlinders. Inmiddels is er de “Townsend” een
boek met uitmuntende tekeningen en in het Neder
lands vertaald. Deze boeken behandelen de macronachtvlinders. Als je deze onder de knie hebt, dient
zich een nieuwe uitdaging aan: de micro’s. Veelal
kleine motjes met ook prachtige tekening. Hiervoor
gebruik ik de “Sterling”. Niet alleen de plaatjes maar
ook de teksten zijn belangrijk. Vliegtijd en aanwezig
heid van waardplanten bepalen welke soorten op
welk tijdstip en waar te verwachten zijn.
Verder zijn er natuurlijk digitale mogelijkheden om de
beestjes op naam te brengen. Voor de niet-algemene
en eenvoudig-herkenbare soorten kijk ik ook altijd
even op internet na of mijn vangst overeen komt met
de foto’s op (o.a.) waarneming.nl. Een zeer handige
site is www.vlindernet.nl die de determinatie stap voor
stap begeleidt. Hier is ook een “vlinderverwachting”
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Bruine Eenstaart, Almere, 13 augustus 2012
Greet Boomhouwer

Aan te raden literatuur:
-Skinner B., 1984. Colour Identification guide to Moths
of the British Isles. Viking Penguin Group.
-Sterling P. en M. Parsons, 2012. Field Guide to micro
moths of Great Britain and Ireland. British Wildlife pu
blishing.
-Warring P. en M. Townsend, 2015. Nachtvlinders,
veldgids met alle in Nederland en België voorkomen
de soorten. Tirion Natuur.
Ton Eggenhuizen
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Op 21 november 2014 wordt een man Kleine Topper gevonden bij De Blocq van Kuffeler. Een dag later
is hij daar weg maar wordt teruggevonden in de Pampushaven waar hij verbleef tot de 26ste. Zo las ik
die week op Tenerife waar ik verbleef van 20 tot 27 november.
Gelukkig werd na thuiskomst een herkansing gebo
den toen op 13 december een exemplaar werd ge
vonden op het Veluwemeer. Waarschijnlijk hetzelfde
dier wat eerder dichter bij huis gezien is. Neem ik als
meest logische veronderstelling aan.
Op 25 januari dit jaar ging ik nog eens kijken. Voor de
jaarlijst zeg maar. Ik kon meteen aanschuiven bij een
groep kijkers en wat foto’s maken. Een paar honderd
meter verderop stond een eenzame vogelaar aan
dachtig door zijn telescoop naar een vast punt in een
groep van duizenden duikeenden te turen. Het leek
me sneu als die persoon de soort zou missen dus ben
ik naar hem toegelopen om hem te vertellen waar de
Kleine Topper was. Zijn reactie was vrij laconiek: “Ja
ik had hem hier heel goed in beeld maar hij is nu net
weer onvindbaar”. Hij bedankte me, maar was zo
tevreden. Mijn opmerking dat er ook al hybriden
waren gezien op het Veluwemeer wuifde hij geprik
keld weg, hij wist toch wel hoe een man Kleine Topper
te herkennen? En hij moest ook terug naar Limburg…
Ik dacht er geprikkeld het mijne van.
Het eerherstel voor deze vogelaar in mijn gedachten
kwam de dag erna toen goed gedocumenteerd, met
bewijsfoto’s, twee man Kleine Topper werden gezien.
Bij het googelen op internet om de data over twee
man Kleine Topper te vinden voor dit artikeltje, popte
overigens een advertentie op van Marktplaats van
een persoon die op 3 november 2014 aangeeft: ’Ik
heb te koop 2-0 Kleine Toppereend (overjarig) wil ook
wel een man ruilen voor een vrouw’. Dat laatste wil
een collega van mij ook, maar dat is een ander ver
haal. Maar dan komt de twijfel over wilde herkomst,
die bij mij in geval van waterwild toch vaak wat meer
aanwezig is omhoog. Daar is denk ik al een biblio
theek over volgeschreven en het oordeel wild of niet
laat ik lekker aan het CDNA over.
Toch stip ik nog een puntje aan op dit onderwerp. Op
21 november namelijk werd in de jachthaven bij De
Blocq van Kuffeler naast de Kleine Topper ook een
man Ringsnaveleend gezien. Ik heb recent naast
vogelaars gestaan, die hier een aanwijzing in kunnen
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Kleine Topper, Biddinghuizen, 26 januari 2015
Erna Koelman

zien dat het misschien niet om dieren van wilde her
komst gaat. “Want dat is wel heel erg toevallig dat in
zo’n relatief kleine groep twee zeldzaamheden zitten”.
Hier wordt volgens mij een kleine denkfout gemaakt.
Juist het gegeven dat twee zeldzaamheden in een
kleine groep verblijven maakt hun ontdekking waar
schijnlijker. Als beide schuil gaan in een groep van
tienduizend is de kans op ontdekking van een tweede
zeldzaamheid na de eerste immers kleiner.
Daarnaast werden we als vogelaars afgelopen peri
ode nog getrakteerd op een vrouw Buffelkopeend.
Die haar eigen ding deed in het Ketelmeer. Een su
pertrio van duikeenden uit Noord-Amerika. Ik ben een
mens van even aantallen, dus graag had ik een
kwartet gezien, bijvoorbeeld de Amerikaanse Tafel
eend er bij. Zal ook vast wel een keer opduiken in
Flevoland, het paradijs van zoetwaterduikeenden.
Goed afspeuren dus die groepen, vooral de kleinere,
dus, toch…? ;-)
André van den Berg
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Vogelpoëzie
Een nieuwe rubriek met vogelpoëzie, verzameld door
Wim Sluijs.
In het eerste gedicht, in een reeks die ik met hulp van
de onvolprezen Gerrit Komrij in de komende Grauwe
Ganzen voor u selecteer, heeft de dichteres het erg
zwaar. Ze sjokt door het bos zwelgend in haar verdriet
over een verloren, onbereikbare liefde. Dan herkent
zij haar stemming in het droeve koeren van de zo
mertortel en put daaruit enige troost. Er waren dagen
dat een Zomertortel tot de algemene bosvogels ge
rekend mocht worden. Mevrouw heeft geen idee welk
geluk haar ten deel is gevallen. Kom er nog maar eens
om! De Zomertortel had in vroeger dagen nogal wat
bijnamen: Wilde Tortel, Bosdeuve, Bostortel, Koerduif,
Koertelduif, Roupdoeve…om er maar enige te noe
men.
'De Bosch-duif' van Elisabeth Maria Post 1755-1812
Lief duifjen! In uw’tedren toon,
Hoor ik een liefdeklagt;
Gij zucht uw koe roe roe roe,
Zoo innig smachtend uit;
Het galmt door ’t hol en statig bosch;
Een Echo baauwt het na;
Ik luister; en ook in mijn hart
Roept nog een Echo na.
Werd u uw gaaiken ongetrouw?
Of nam een roofdier ’t weg?
Zit ge op ’t verlaaten nest alleen?
Is uw geluk nu weg?
Zij geeft geen antwoord, hoe gij roept;
Uw klagt verscheurt mijn hart;
Veelmeer misschien dan iemand ooit,
Deel ik in uw treurigheid.
Ook ik, gescheiden van mijn’ vriend,
Den eengen in ’t heelal,
Die mijn geheele hart bezit,
Ben hier zoo gantsch alleen:
Onzeker of het lot ons ooit
Elkander geeven zal,
Ga ik mistroostig door dit bosch:
Zijn groen lacht mij niet aan.
Der vooglen wildzang zij zoo blij
Als ooit, ik word niet blij:
Alleen uw koe roe roe roe
O! dat gevalt mijn hart!

Zomertortel, Lesbos, 22 april 2014, Karel Mauer
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In het derde jubileumnummer van de Grauwe Gans
(jrg. 11/3, 1996) hadden we een oproep geplaatst
voor een ‘enthousiast redactielid, iemand die van
aanpakken houdt en zich aan deadlines kan hou
den’. Edy Jacobs meldde zich daarop bij ons aan. Hij
bleek behalve een ‘eenvoudige vogelaar’ een echte
organisator te zijn. En dat hebben we geweten. Ge
lukkig maar, want anders hadden we geen Grauwe
Gans meer gehad. En hij kon goed met de computer
omgaan. Hij heeft die beide kwaliteiten vanaf het
begin enthousiast voor onze redactie ingezet: “We
moesten ons houden aan vaste verschijningsdata,
desnoods met ‘lege bladzijden’. Onze lezers rekenen
er op en de schrijvers van kopij weten dan ook waar
ze zich aan hebben te houden.”
Edy controleerde en corrigeerde de verschillende
artikelen en plaatste deze in de layout van de Grauwe
Gans. En natuurlijk moest de kwaliteit omhoog. Deden
we de layout tot dan toe met het nodige ‘plak- en
knipwerk’, Edy deed dat op de computer. En dat zeer
tot tevredenheid van onze ‘drukker’, die wel wat an
ders ten aanzien van ‘clubblaadjes’ gewend was. Met
de ‘drukker’ maakte hij vaste afspraken over inlever
data, opmaak en aflevermomenten. Vervolgens wist
hij in maart 1998 met hen de eerste bladzijden met
kleurenfoto’s te introduceren (jrg. 14/1) om daarna
met zijn schoonzoon de bekende blauwe omslag voor
elkaar te krijgen. Het aanleveren van de GG bij de
drukker gebeurde vervolgens met een CD-rom en
later zelfs via internet / e-mail. En men wilde weer
graag in de Grauwe Gans publiceren! De recente
overgang naar het nieuwe uiterlijk en een nieuwe
drukker heeft Edy doen besluiten om zich uit de re
dactie terug te trekken.
Als werker achter de schermen was Edy Jacobs een
perfectionist. Half december vorig jaar ontvingen we
het bericht dat ons oud-redactielid Edy was overle
den. We hadden als redactie al eerder van Edy af
scheid genomen, maar zijn overlijden kwam toch als
een verrassing. In hem missen we een sterke, kracht
dadige en betrokken persoon waar we als Vogel- en
Natuurwacht veel aan hebben te danken.
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Wetlandtellingen Lepelaarplassen: effect van warme en koude winters.
Al een aantal jaren worden maandelijks alle vogels geteld in de Lepelaarplassen. De telgegevens
nodigen uit tot verdere analyse. Dit keer kijken we naar een aantal soorten dat een vergelijkbare trend
laat zien in de laatste jaren. Het betreft de IJsvogel, de Blauwe Reiger, de Roodborst en de Winterkoning.
Al deze vogels zijn jaarvogels. Ze blijven ook de winter in Nederland. Is er iets te zeggen over de ernst
van de winters en de aantallen vogels die geteld worden?
De maandelijkse wetlandtellingen maken onderdeel
uit van het telprogramma van watervogels van
SOVON. De Lepelaarplassen is een van de monitor
gebieden waar maandelijks geteld wordt, het hele
jaar door. Voor meer informatie kijk op de SOVON site:
http://www.sovon.nl/default.asp?id=239.
De winters
Koude winters met veel sneeuw en ijs hebben een
direkte invloed op de aantallen vogels die worden
geteld. Simpel gezegd: als er ijs ligt zijn er niet zoveel
watervogels.

Roodborst, Lepelaarplassen, 15 februari 2015, Frank Kroeze

Hoe koud een winter is wordt vaak uitgedrukt in het
‘koudegetal van Hellman’. Dit is een maat voor de
koude in het tijdvak van 1 november van het vooraf
gaande jaar tot en met 31 maart van het genoemde
jaar. Het wordt verkregen door over dit tijdvak alle
etmaalgemiddelde temperaturen beneden het
vriespunt te sommeren met weglating van het minte
ken. Dus: hoe hoger het getal, hoe strenger de winter
is geweest.
De winters tussen 2004 en 2008 waren dus zacht tot
zeer zacht. De winters van 2010 tot 2013 waren een
stuk kouder, aan de koude kant van ‘normaal’. 2014
en ook 2015 zijn weer zeer zacht.
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De vogels
De IJsvogel is voor zijn voedsel volledig afhankelijk van
open water. Ook de Blauwe Reiger is voor zijn voedsel
voor een belangrijk deel afhankelijk van open water.
Daarnaast staan muizen en grote insekten op zijn
menu. De Winterkoning heeft kleine insecten, rupsen,
spinnetjes, larven en zaadjes op zijn menu staan. De
Roodborst eet met name insecten, spinnetjes en an
dere kleine diertjes. Van al deze soorten is bekend
dat ze het moeilijk hebben tijdens koude winters.
Hoe hebben deze soorten het gedaan in 2014? Alle
vier de soorten laten een sterke stijging zien voor 2014
vergeleken met het jaar of de jaren ervoor.

de Grauwe Gans

Fig 4. De Blauwe Reiger laat vanaf 2010, de start van
de koudere winters, een sterk daling zien. In 2014
waren het er zeer veel.

Fig 7. De Winterkoning deed het goed in de warme
jaren; veel lagere aantallen in de koudere winters. In
2014 zeer veel gezien, het hoogste aantal ooit.

Fig 5. De IJsvogel is heel vaak gezien in 2008, het
laatste jaar van de warme periode. Daarna een
aantal jaren zeer weinig, met voorzichtig herstel in
2014, terug naar het niveau van voor de koude win
ters.

Blauwe Reiger, Lepelaarplassen, 26 februari 2015
Wilbert de Weerdt

Is het getoonde herstel van deze soorten blijvend?
We tellen door! Kijken of 2015 deze trends bevestigt,
of ontkracht en er een andere oorzaak (of toeval?)
aan ten grondslag ligt.
Wil je meedoen? Neem dan contact met me op. Met
dank aan alle tellers van de Wetlandtellingen.
Fig 6. Ook de Roodborst volgt het patroon van de
winters: veel tijdens de warme winters. Daarna een
daling. In 2014 een herstel.
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Alice van Duijnen
Coordinator Wetlandtellingen Lepelaarplassen
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Een nieuw jaar, dus nieuwe doelen
Afgelopen januari ontving ik een nieuwsbrief van de
website waarneming.nl. In deze editie een bericht
over de biodiversiteit per gemeente. Op de website is
een pagina gekomen waarop je de biodiversiteit per
gemeente kunt bekijken per jaar of per aantal jaren.
Daar is een ranking van en in die ranking is Almere
vorig jaar geëindigd op plaats 124 met 1219 soorten.
Zowel ik als mijn vader vonden dat nogal treurig en
dus hebben we besloten om te bekijken of we het
soortenaantal in Almere in 2015 naar een hoger plan
kunnen krijgen. Dit plan werd echt concreet toen we
terecht kwamen op een gedeelte van waarneming.
nl waar je jezelf doelen kunt stellen qua soortenaantal
in een bepaald gebied. Nu hebben wij beiden een
doel om in Almere een bepaald aantal soorten in 2015
waar te nemen (ik 500 en mijn vader 1000). Even later
volgde André van den Berg met als doel 1500 soorten.
Op deze manier moeten we Almere toch hoger in de
ranking krijgen.

Bleek Vingermos en Groot Dooiermos, Almere
februari 2015, Ton Eggenhuizen

Na wat vergelijken met de gemeente Bergen en de
hoeveelheid soorten die elders wordt waargenomen,
valt op dat je om je soortenlijst te laten groeien je ei
genlijk niet voor de vogels moet gaan. Echter is dit
voor mij wel de makkelijkste soortgroep. Hoewel ik
vorig jaar ook in andere soortgroepen wat soorten
heb ingevoerd zoals een aantal kevers, blijkt het de
termineren van paddenstoelen en korstmossen een
stuk lastiger. Toch wil ik het proberen en dan vooral
oog krijgen voor het kleine dat de biodiversiteit in Al
mere volgens waarneming.nl kan vergroten. Mocht
je me dus het komende jaar een boom of stuk beton
van dichtbij zien bekijken, denk dan niet dat ik gek

18

Gewoon Schriftmos, Almere, februari 2015
Ton Eggenhuizen

geworden ben, maar weet dat het een doel heeft!
Inmiddels heb ik 35 verschillende (korst)mossen en 26
verschillende paddenstoelen in Almere weten te de
termineren waaronder Melig Takmos, Gewoon
Schriftmos en Gewoon Fluweelpootje. Alles bij elkaar
heb ik nu al 137 soorten gezien. Dat gaat toch sneller
dan verwacht, dus ik zit er over te denken om mijn
doel bij te stellen als ik al snel de 500 soorten heb
gezien. Nu er drie mensen zijn die een doel hebben
ingesteld voor de gemeente Almere zijn daar ook al
wat gevolgen te zien. Op het moment van schrijven
staat Almere op de 12e plaats in de ranking van bio
diversiteit per gemeente met 357 soorten. Dat bete
kent, dat we al op een kwart zijn van vorig jaar en dat
terwijl er nog nauwelijks nachtvlinders zijn ingevoerd
(een andere soortgroep waar veel soorten van be
staan dus die een groot deel van de biodiversiteit in
een gemeente kan bepalen). Uiteraard hoop ik dat
we deze plek vast kunnen houden in de ranking en
dat Almere beter op de kaart komt qua biodiversiteit.
Natuurlijk kan ik het vogelen niet helemaal loslaten.
De nieuwe soorten op mijn levenslijst sinds mijn vorige
blog zijn alweer binnen. Onder andere de dichtstbij
zijnde twitches Kleine Topper en Ringsnaveleend die
beide aan het einde van vorig jaar in de Pampusha
ven zijn ontdekt. Maar ook in het nieuwe jaar zijn er
alweer een aantal soorten bijgekomen zoals Ameri
kaanse Oeverloper en Oosterse Tortel, en sta ik nu op
291 vogelsoorten in Nederland. Dat betekent dat ik
bijna de grens van de 300 soorten heb bereikt. Daar
moet alleen wel bij worden gezegd dat op deze lijst
Witkruintapuit en Roze Pelikaan staan en dat die
waarschijnlijk afgekeurd gaan worden. Ik denk dus
dat ik de grens van 300 soorten dit jaar misschien wel
meerdere keren ga overbruggen.
Victor Eggenhuizen

de Grauwe Gans

Weer veel beleefd met elkaar de laatste maanden.
Op de eerste zaterdag in november doen we traditie
getrouw mee aan de Natuurwerkdag. We werden
tewerkgesteld in de bossen van Stadslandgoed De
Kemphaan. Het geheel stond onder leiding van Thij
men van Heerde van Staatsbosbeheer. Er moest ge
zaagd, gesnoeid en rommel geruimd worden. Het
was een zonovergoten dag met bijzonder hoge
temperaturen, zodat de jassen snel uitgingen bij de
werkzaamheden. Een heerlijk dagje buiten, waarbij
iedereen erg genoten heeft.
Zaterdag 22 november is er een bezoek gebracht aan
het prachtige Hulshorsterzand van Natuurmonumen
ten. Een zandverstuivinggebied bij Hulshorst dat zeker
de moeite waard is.
Ook op 13 december hebben we een heerlijke bui
tendag gehad. Dit keer gingen we naar de mooie
bossen van ’s-Graveland. En wel met de GPS. Een
speurtocht met geocaching. Jelmo Bonomo (vader
van Luca) heeft zich hier helemaal in verdiept en is
zelfs al heel ervaren in geocaching. We mochten daar
van profiteren. Hartstikke spannend om de verschil
lende punten te kunnen vinden en ondertussen
heerlijk genieten van de prachtige bossen, die zo heel
anders zijn dan in Almere. Eigenlijk kwamen we tijd te
kort om alle punten te kunnen vinden, maar dat kon
gelukkig de pret niet drukken.
Er zijn drie dingen in ons programma die we ieder jaar
inplannen: Natuurwerkdag, Waddenweekend en
een Nieuwjaarsfilm op de eerste zaterdag van het
jaar. Dit keer had Clenda een supermooie film mee
genomen, die ons de schitterende onderwaterwereld
van de oceanen liet zien. En onder het genot van
chips en popcorn hebben we een heerlijke ochtend
gehad in de Oostvaarders.
Het was spannend op de ochtend van 24 januari.
Zullen we nu wel of niet gaan? Sneeuw en gladheid
waren de oorzaak van deze twijfel. Maar omdat ik
(René) mijn vrouw moest wegbrengen naar haar werk
in Amsterdam (treinverkeer lag volledig plat), kwam
ik er achter dat de snelwegen goed te berijden waren.
En goed dat we gegaan zijn, want het belevenissen
bos in Lelystad in de sneeuw met ijs op de sloten is
toch wel heel bijzonder. Luca weet er alles van: niet
overal is het ijs even dik! Maar Luca is een stoere gozer,
die zich niet snel uit het veld laat slaan en met wat
geïmproviseerde kleren, gewoon verder ging. Het was
een prachtige dag met heel veel zon, dus dat maak
te het allemaal extra aangenaam. Veel klauterpartij
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Geocaching 's Graveland, 13 december 2014, Inge Hagens

en voor durfals die lieten zien waar ze allemaal toe in
staat zijn. Een plek waar we zeker nog een keertje
heen zullen gaan!
Op 14 februari stond eigenlijk Naturalis op ons pro
gramma. Maar dat hebben we even om moeten
ruilen met ‘Schaap en wol’ dat op 7 maart ingepland
stond. De schaapskooi in Almere-Haven is nl. op 7
maart gesloten vanwege het zgn. aflammeren. De
lammeren worden rond die tijd geboren en dan wordt
de schuur afgesloten voor publiek i.v.m. besmettings
gevaar. En alles bekijken door de ramen leek ons niet
zo leuk. We werden die dag ontvangen door Marja,
die ons alles vertelde over de schapen. Hierna heb
ben we de groep in tweeën gedeeld. De ene helft van
de Flevokijkers ging een wandelspeurtocht maken
door het Vroege Vogelbos en de andere helft bleef
in de schaapskooi om met de wol aan de gang te
gaan. Je kon de wol kaarden, spinnen, vlechten en
vilten. Er zijn mooie resultaten mee naar huis geno
men! Met dank aan Stad en Natuur.
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 Zaagbekken
Een Parelduiker verbleef tussen 11 januari en 12 fe
bruari op het Veluwemeer bij Harderhaven. Bij de
Flevocentrale, IJsselmeer en Ketelmeer werden regel
matig één of twee Roodhalsfuten gezien.15 Geoorde
Futen zaten op 19 februari op het Wolderwijd. Een
Koereiger werd in november gemeld bij de Wulpweg
en Beginbos en op 17 januari over het Veluwemeer
ter hoogte van Biddinghuizen. In december verbleef
een Kleine Zilverreiger in de OVP en in februari rond
de Vossemeerdijk en Harderbos. Op 7 december
werden 117 Grote Zilverreigers geteld bij de Keersluis
plas. Op 23 februari werden tijdens een slaapplaat
stelling 112 exemplaren geteld in het Harderbroek in
het Wilgeneiland, ca. 500 meter voor de kijkhut.
Maximaal 3 Lepelaars hebben in Flevoland overwin
terd. Een Flamingo zat op 5 november nog bij het
Veluwemeer en werd daar op 4 maart weer aange
troffen.
Tussen 15 november en 13 december was een groep
-wisselend tussen 2.000 tot 3.365 exemplaren- Kleine
Zwanen aanwezig op het Veluwemeer. In februari
zaten honderden exemplaren rond de Ellerweg te
foerageren. Ook een groep Wilde Zwanen zat in deze
gebieden in die tijd, met maximale aantallen tussen

Ringsnaveleend, Pampushaven, 29 november 2014
Karel Mauer

20

de 100 en 207 exemplaren. Een enkele Kleine
Rietgans werd aangetroffen bij de Dodaarsweg,
OVP, Rivierduin en Ossenkampweg. Op 2 december
werden op het Vollenhovermeer ruim 40.000
Kolganzen geteld bij de slaapplaats. In de OVP zaten
tussen half december en half januari ruim 12.000
Brandganzen. Een Rotgans zat op 1 november bij het
Jan van de Boschpad. Op 22 november vloog een
exemplaar over Pampushaven, op 9 december vloog
er een over de Atolwijk te Lelystad en op 10 januari
vlogen er 16 over de Dashorstdijk. Een Roodhalsgans
vloog op 6 december over het Fluitbos. Ook dit seizoen
weer veel Krooneenden bij de Kapiteinshut in het
Harderbos. (max. 270 op 10 november). Er verbleven
sowieso grote aantallen eenden in de wintermaan
den in de polder. Er werden groepen geteld van o.a.
Krakeend (>1500), Slobeend (>1000), Pijlstaart
(250), Smient (1500), Bergeend (200) en Winterta
ling (950). Op 1 november zwommen ruim 10.000
Tafeleenden in het Harderbroek en >10.000
Kuifeenden in Harderbroek en op de Randmeren.
Een mannetje Ringsnaveleend werd op 21 november
ontdekt bij de Blocq van Kuffeler.Op 26 november
werd deze teruggevonden bij Pampushaven, waar hij
tot 29 november bleef. Een mannetje Witoogeend
was op de Randmeren aanwezig tussen Zeewolde en
het Veluwemeer. Op 27 november zat een mannetje
bij de Block van Kuffeler, op 31 december en vrouwtje

Buffelkopeend, Vossemeer, 24 januari 2015, Alex Bos
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bij Trintelhaven. Op het Markermeer werd op 24 no
vember een groep van ruim 1.000 Toppers geteld. Op
21 november werd een Kleine Topper ontdekt bij de
Blocq van Kuffeler en vanaf 22 tot en met 26 november
zat hij bij Pampushaven. Vanaf 13 december zat een
mannetje op het Veluwemeer ter hoogte van de
Bremerbergdijk. Hier werden op 24 én 26 januari zelfs
2 exemplaren gezien! De vogel was hier aan het eind
van februari nog aanwezig. Het mannetje Eider werd
ook deze periode weer 5x gezien op het Gooimeer.
Een man IJseend zat op 14 januari bij het slibdepot
in het Ketelmeer en op 7 en 8 februari verbleef een
vrouwtje op het Veluwemeer tussen de Bremerberg
dijk en Harderwijk. 3 Zwarte Zee-eenden werden op
29 december bij Trintelhaven gezien. De Grote Zeeeend verbleef de hele periode bij Pampushaven. Op
9 november werd een vrouwtje Buffelkopeend op het
Vossemeer ontdekt en is daar tot eind februari gezien.
Een opvallend grote groep van 100 Middelste
Zaagbekken werd op16 december op het IJsselmeer
gezien, op 26 december zat een groep van 60
exemplaren bij Urk.
Roofvogels tot en met Parkieten
Een Rode Wouw verbleef op 8 november bij de os
senkampweg, op 9 november over de Ketelbrug, op
18 november bij de Pijlstaartweg en op 24 februari bij
het Hollandse Hout. Op 21 januari zaten 3
Zeearenden in het Harderbroek en op 22 februari 4
exemplaren in de OVP. Bij het Vossemeer zijn mini
maal 2 ex. aanwezig. Ook in de Lepelaarplassen was
regelmatig 1 exemplaar aanwezig. Deze winter heb
ben zeker 10 Bruine Kiekendieven overwinterd in de
OVP. Maximaal 12 exemplaren Blauwe Kiekendieven
werden op een slaapplaats in de Oostvaardersplas
sen aangetroffen. Het Gorzenveld was dit seizoen niet
in gebruik als slaapplaats voor deze soort. Waarschijn
lijk heeft het maaien van een deel van het riet de plek
tijdelijk ongeschikt gemaakt.
Een record aan Buizerds werd dit seizoen geteld tij
dens de Ganzen- en Zwanentelling in januari. Rond
de Praamweg e.o. zaten dit seizoen weer 2
Ruigpootbuizerds. Op 21 en 23 november werd er
nog een Visarend in de OVP opgemerkt. Van onge
veer 17 verschillende plekken werden Smellekens
gemeld, waaronder 2 in de OVP. Bij de Flevocentrale
werden 3 Slechtvalken opgemerkt, bij de Bataviawerf
verdwenen 2 ex. in de ruimte van de toren! In Almere
is op de toren van het WTC een nestkast opgehangen;
ook daar verblijven regelmatig 2 ex. In de OVP waren
3 ex. aanwezig deze periode. Op 8 november vloog
een Porseleinhoen op in het Meridiaan park. Op 1
november vlogen 175 Kraanvogels over de Rietweg
en op 24 februari een groep van 50 exemplaren over
Schokland. 6 Kluten bleven deze winter in de OVP.
Eind januari werden ongeveer 1.000 Bonte
Strandlopers bij de Kleine Praambult geteld. Vanaf
18 februari verbleven weer 25 Kemphanen bij het
Jan van den Boschpad. Bokjes werden aangetroffen
bij Reve-Abbert, Harderbos, Kuinderbos, Kievitslanden
en Lepelaarplassen. 4 exemplaren werden geringd in
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november bij ringgroep de Glinte (Ketelbrug).
In november trokken in totaal 3 Rosse Franjepoten
over trektelpost IJmeerdijk. Een Kleine Geelpootruiter
(een nieuw soort voor Flevoland) zat vanaf 22 tot en
met 27 februari bij Schokland. Op 28 februari dook de
vogel op in Utrecht bij Everdingen-Uiterwaard.
Geelpootmeeuwen verbleven o.a. bij het Veluwe
meer, Zeewolde, OVP, Blocq van Kuffeler en Ketel
brug. Pontische meeuwen (max. 5) bij het Veluwe
meer en verspreid door de polder. Van dit soort
komen de laatste jaren steeds meer waarnemingen
binnen! Een adult winter Drieteenmeeuw vloog op 10
januari over de Dashorstdijk. Een eerste kalenderjaar
Zwarte Stern foerageerde op 9 november nog boven
de OVD.
Een Halsbandparkiet werd gezien op 18 december
in Lelystad, 26 december in Almere-Verzetswijk, 28
december in Stedenwijk, 11 januari in Schouw/Lely

Witoogeend, Zeewolde, 27 februari 2015, Karel Mauer

Grote Zee-eend, Pampushaven, Seraf van der Putten
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stad en op 17 januari in de Kempenaar in Lelystad.
Uilen tot en met Gorzen
Een Bosuil werd eind november gehoord in het
Kuinderbos. Er werden 6 slaapplaatsen van
Ransuilen ontdekt: 6 ex. in Almere-Buitenvaart, 16 ex.
in Dronten, 5 ex. in Lelystad-Atolwijk, 7 ex. in Swifterbant
en 8 ex. in het Horsterwold bij Zeewolde.
Een Velduil verbleef de maand november bij Rutten.
Op 9 november vlogen 2 exemplaren over de telpost
Ketelbrug, op 13 november een exemplaar bij de
Elandweg, op 19 november 1 over het Ketelmeer en
op 14 december een rustend exemplaar in de Natte
Graslanden. Tenslotte was op16 januari een exem
plaar aanwezig bij de Knarweg. Op 24 januari werd
een dood klokgaaf exemplaar gevonden midden in
Zeewolde. In het Horsterwold werden op 15 februari
veren gevonden van de Velduil. Van de IJsvogel
waren deze periode 449 waarnemingen van 148
verschillende plekken in de provincie. Een Groene
Specht werd gezien of gehoord in het Horsterwold,
Het Spijkbos, Harderbos, Fluitbos en Lelystad-golf
baan. Een Zwarte Specht riep deze periode in het
Roggebotzand, Biddingbos, Revebos en Lelystad-Ja
gersveld / Groene Velden. Er zat een Kleine Bonte
Specht in Reve-Abbertbos, Almeerderhout, Wilgenre
servaat, OVP en Horsterwold. Een Strandleeuwerik
werd op 13 december bij Nagele-Ketelhoek gezien.
Bij Harderbroek en de Kamperhoek zaten regelmatig
groepjes (tussen 20 en 40 exemplaren) Waterpiepers
te foerageren.
Een Oeverpieper werd gezien bij Pampushaven e.o.,
Veluwemeer en Ketelbrug. Bij Almere-de Vaart heb

ben ongeveer 55 Witte Kwikstaarten overwinterd.
Op 24 november zaten 4 Pestvogels in Almere-Ver
zetswijk. Pas 2 maanden later arriveerden er wat meer.
Op 23 januari werden er 8 ontdekt bij Lelystad-Gal
joen, uiteindelijk werden dit maximaal 15 vogels die
daar op 1 februari voor het laatst gezien werden. Op
27 januari 1 ex. in Almere-Haven, op 7 februari 2 ex.
in het Kotterbos, van 11 t/m 16 februari 3 ex. in Alme
re-Faunabuurt en tenslotte op 16 februari een exem
plaar roepend bij de Bremerbergweg. Een Zwarte
Roodstaart werd gezien in december en januari bij
de Flevocentrale, op 23 januari bij Almere-De Vaart
en op 17 februari in Lelystad-Oostervaart. Op 22 en 23
november zat nog een late Tapuit op de IJmeerdijk;
de laatste werd gezien op 30 november bij het Juli
anapad. 5 Beflijsters vlogen op 1 november over de
Ketelbrug. Een Cetti’s Zanger zat de hele periode bij
het Julianapad, op 19 februari zong een exemplaar
bij kijkscherm Blauwborst in de OVP.
In december dook een Braamsluiper op in een tuin
in Almere-Buiten met kenmerken van een Siberische
Braamsluiper (Sylvia althaea blythi). In januari is er
een poging gedaan om het definitieve bewijs op basis
van DNA rond te krijgen, maar de vogel liet zich helaas
niet vangen.
Vanaf 26 december tot en met 8 januari zat er een
Pallas' Boszanger bij het Julianapad in de OVP.
Van ruim 60 plekken kwamen deze winter waarnemin
gen van Tjiftjaffen, soms meerdere bij elkaar. Op 2
november werd een Siberische Tjiftjaf gevangen en
geringd bij de Kamperhoek. Een Glanskop werd
geclaimd uit het Kuinderbos, Roggebotzand, Horster
wold en Abbertbos. Jammer genoeg zijn de foto’s

Geelpootruiter, Schokland, 27 februari 2015, Ton Walraven
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Pestvogel, Lelystad, 30 januari 2015, Karel Mauer

Mogelijke Siberische Braamsluiper, Almere, 16 januari 2015
Marieke Vrakking

Pallas' Boszanger, Julianapad, 29 december 2014
Karel Mauer

moeilijk te beoordelen. Een enkele Kuifmees werd
gemeld uit het Roggebotzand, De Abbert en Het Spijk.
Klapeksters werden gemeld uit de Lepelaarplassen,
Kuinderbos, OVP- de Driehoek, OVD, De Stille Kern en
de Vuursteenweg bij Swifterbant. In de OVP werden
maximaal 20 Raven gezien. Van slechts 16 verschil
lende plekken werd 1 Keep gemeld, Op 27 november
15 exemplaren bij het Almeerderzand en op 9 decem
ber 40 vogels in een tuin in de Hoekwierde te AlmereHaven. Op 17 december werd langs de Mosselweg
een Europese Kanarie gezien. Op 1 november trok
ken 5 Fraters over de Ketelbrug. Een Grote Barmsijs
werd op 10 februari in het Harderbos gezien.
Kruisbekken werden aangetroffen in het Roggebot
zand (max. 11 ex.), Het Spijkbos (max. 2 ex.) en een
enkeling bij de Praamweg op 9 november en bij de

Ketelbrug op 23 november.
Een IJsgors vloog op 1 en 9 november over de Ketel
brug en op 5 december en 2 februari zat een exem
plaar langs de Houtribdijk (N302). Ook Sneeuwgorzen
werden langs de Houtribdijk aangetroffen deze peri
ode (maximaal 5 exemplaren op 27 januari). Op 29
november een exemplaar bij Uitkijkpunt het Nonnetje
langs de OVD, op 4 december een vrouwtje bij
Pampushaven en op 30 december een exemplaar
bij de Blocq van Kuffeler. In december trokken 2 stuks
over de Ketelbrug.
In november vlogen 3 Geelgorzen over de trektelpost
Ketelbrug en op 26 december zaten 2 exemplaren bij
de Mammouthweg bij Ens.
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