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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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Rectificatie
In de nummering van de Jaargangen is een hinder
lijke fout geslopen. In 2014 -Jaargang 30- is bij het
novembernummer (3) abusievelijk Jaargang 31 ver
meld. Daardoor is ook het maartnummer (1) van 2015
onterecht doorgeschoven naar Jaargang 32. Dit
moet uiteraard Jaargang 31 zijn.
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Om maar meteen met de deur in huis te vallen, voor
een ieder die het nog niet wist: de Dutch Bird Fair
gaat in 2015 niet door. Dat betekent dus dat we als
Vogelwacht ons niet hoeven in te zetten als vrijwilliger.
Namens de organisatie nog wel een dankjewel aan
alle vogelwachters die zich in de afgelopen jaren
hebben ingezet voor het evenement.
In september start weer een nieuw cursusjaar voor
vogelherkenning. Deze cursus is voor alle (aanstaan
de) donateurs 40 euro. Dit komt bovenop de verplich
te donatie van minimaal 15 euro per jaar. De cursus
bestaat uit 11 avonden, vervolgt met een praktijkoch
tend. Wil je meedoen, meld je dan aan op de websi
te: www.vogelwachtflevoland.nl/cursus/
De jeugdgroepen zijn alle drie met vakantie gegaan.
Na de zomer starten de Flevokijkers, de Bosbende en
ook de BirdKids weer. Alle vaste begeleiders van de
jeugdgroepen hebben een Verklaring Omtrent Ge
drag aangevraagd en gekregen. Daarmee heeft het
bestuur weer een stap gezet in het beleid om seksueel
grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, onder
het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’. Uitwer
king van het beleid zal op onze website komen te
staan.
Andere zaken waar het bestuur druk mee bezig is, zijn
de statuten (die worden geactualiseerd), een com
municatieplan, avifauna en nog veel meer. Je bent
welkom om eens bij een vergadering aan te schui
ven!
Inge Hagens, Voorzitter

Beschermingswerk: juichen en slikken
In de vorige Grauwe Gans hebben wij gemeld dat we
ons met succes hebben ingezet om het doden van
Knobbelzwanen afgelopen winter een halt toe te
roepen. Maar de afgegeven ontheffing gold voor 5
jaar en die wilden we ook graag van tafel hebben.
Gedeputeerde Staten van Flevoland (het dagelijks
bestuur van de provincie) heeft na advies van de
hoorcommissie ons bezwaar gegrond verklaard en
de gehele ontheffing voor het bejagen van Knobbel
zwanen ingetrokken. Tijdens de hoorzitting konden wij
onze zaak onderbouwen en kregen wij ook de indruk
dat we sterk stonden.
De Commissie bezwaar en beroep was het met ons
eens dat ontheffingsaanvraag door de Faunabeheer
eenheid dermate onvolledig was dat alleen hierom
al de ontheffing geweigerd had moeten worden. De
Commissie was het ook met ons eens dat het Fauna
fonds, dat wettelijk verplicht om advies gevraagd
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moet worden door de Provincie, haar advies op on
juiste cijfers gebaseerd heeft. En dan te bedenken
dat een belangrijk deel van die cijfers van het Fauna
fonds zelf afkomen. De commissie had nog meer
formele gronden om de ontheffing af te wijzen en
plaatste kanttekeningen bij de zorgvuldigheid en zelfs
het taalgebruik. Wij zijn natuurlijk erg blij dat de ont
heffing voor het doden van Knobbelzwanen van de
baan is, maar het geeft ook te denken hoe lichtzinnig
over het lot van in het wild levende dieren beschikt
wordt. Juist daarom is er de Vogelwacht die als het
nodig is daartegen in verweer komt.
Minder te spreken zijn wij natuurlijk over het Luchtha
venbesluit Lelystad Airport. Het was verwacht, maar
desondanks is het wel even slikken. Temeer omdat
Staatssecretaris Mansveld daags na het besluit niet
kon uitsluiten dat er duizenden ganzen vergast zou
den moeten worden. Dit is geheel in tegenspraak met
de tekst in het luchthavenbesluit en de rapporten die
basis vormen voor het besluit. Daar staat dat het niet
zo’n vaart zal lopen met vogelaanvaringen en dat
geen andere maatregelen nodig zijn dan het instellen
van een wettelijke beperkingenzone van 6 km.
Ook zijn wij er niet over te spreken dat er, vooruitlo
pend op het grote luchtverkeer in 2018, nu al onthef
fing is verleend voor het afschieten van vogels op het
luchthaventerrein. Dit is nog nooit nodig geweest en
de noodzaak hiertoe kan in de aanvraag ook niet
hard gemaakt worden. De Provincie motiveert de
ontheffing op basis van een concept faunabeheer
plan, waarvan zij zelf zegt dat het kwalitatief zo ver
onder de maat is, dat het geen enkele status heeft.
Ook tegen deze ontheffing voor het doden van vogels
hebben wij bezwaar aangetekend.
Wij kunnen de komst van de luchthaven nu niet meer
tegenhouden, maar we zullen lopende procedures
op de voet volgen. Waar nodig en reëel zullen wij in
actie komen. Waar nodig willen wij ook met raad en
daad een bijdrage leveren, om er voor te zorgen dat
zowel vogels als vliegveiligheid zo min mogelijk in
gevaar komen.
De herinrichting van het Oostvaardersveld is een feit.
Onder aanwezigheid van bestuurders, groenorgani
saties en het publiek hebben Staatsbosbeheer en de
Provincie op 6 juni de officiële maar ook feestelijke
opening van het gebied verricht. Wij waren aanwezig
met een stand. Aanvankelijk leidde de realisatie van
dit project bij veel mensen tot onbegrip. Er is bij dit
project ook het nodige misgegaan waardoor wij in
actie moesten komen. Wij zijn echter steeds meer
betrokken bij het project en leveren nu een bijdrage
aan het tot stand komen van het beheerplan voor het
gebied. Dit is de rol die wij als Vogelwacht liever zien.
Op tijd betrokken zijn, zodat we niet telkens bezwaar
hoeven aantekenen of in verweer moeten komen,
maar op voorhand meedenken.
Marius Bouscholte
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Krantenkoppen uit de jaren 70: “Luchtvervuiling zorgt voor korstmoswoestijnen” en “korstmossen ver
dwijnen massaal uit onze steden”. Die berichten hadden zich zo hardnekkig in mijn brein genesteld dat
ik nauwelijks kon geloven dat er in Almere korstmossen voorkwamen. Vanwege de groeiende aandacht
voor de Almeerse biodiversiteit (zie column van Victor Eggenhuizen in de vorige Grauwe Gans), weet
ik inmiddels beter. Almere is zelfs wel rijk aan korstmossen. Maar betekent dat ook dat er geen lucht
vervuiling meer is? Voordat ik die vraag beantwoord komen in dit artikel achtereenvolgens aan bod
wat korstmossen zijn, welke verscheidenheid er in Almere aan te treffen is en hoe je deze verscheiden
heid kan onderzoeken.

Korstmos el dorado, Lepelaarplassen, 15 februari 2015
André van den Berg

Wat is een korstmos
Feitelijk heeft een korstmos net zoveel van doen met
echte mossen, als een vos (zoogdier) met een kleine
vos (vlinder). Een mos is een sporenplant en korstmos
sen zijn een samenleving (symbiose) van algen of
cyanobacteriën (blauwwieren) met een schimmel.
De algen uit het korstmos kunnen ook zonder de
schimmels leven, andersom komt vrijwel nooit voor.
Schimmels kunnen zonlicht namelijk niet zelf gebrui
ken om water en koolmonixide (CO2) om te zetten in
suikers die nodig zijn als bouwstof. Veel schimmels
(zoals de bekende paddenstoelen) halen hun
bouwstoffen uit rottend plantenmateriaal of onttrek
ken het uit levende planten. De korstmosschimmels
gebruiken daarvoor dus de algen. Omdat ze niet
zonder kunnen leven, putten ze de algen niet uit, maar
gebruiken net zo veel als de alg kan missen. De algen
kunnen echter niet alle bouwstoffen leveren. De
overige bestanddelen zoals stikstof en fosfor halen ze
uit het substraat waarop ze staan of uit de lucht en
de regen. Doorgaans zijn het kleine structuurtjes en
kijk je er makkelijk overheen. Opvallend zijn wel de
grote oranje-gele plakkaten die op veel dakpannen
te zien zijn. Vaak is er dan sprake van twee soorten:
het Oranje en het Groot Dooiermos. Lastiger zijn de
zeer kleine korstmosjes als het Twijgvlekje. Dit korstmos
vormt stipjes en vlekjes op jonge twijgjes van Eiken en
Essen.
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Korstmossen in Almere
Zomaar een rijtje bomen in Almere nabij het Flevozie
kenhuis. Ik sta met mijn neus tegen de eikenschors,
met het gevaar dat medewerkers van de afdeling
psychiatrie mij zien en komen ophalen. Ik trotseer ook
de verbaasde blikken van de langskomende fietsers,
omdat de fliebertjes, flapjes en korstjes al mijn aan
dacht opeisen. De zuidwestelijke zijde van de stam
men kleurt grijs en geel-oranje; zowel in vorm als kleur
is een verscheidenheid aan korstmossen te zien. Uit
eindelijk tel ik 12 soorten waarbij vooral Witte Schotel
korst en Groot Dooiermos algemeen zijn. Maar korst
mossen staan niet alleen op bomen. Ook op de
stoeprand zie ik korsten en plakkaten. Er zijn namelijk
tal van soorten die op stenen groeien. Ook onbegroei
de zandige terreinen kennen een verscheidenheid
aan korstmossen. Deze zandkorstmossen, zoals op
het Almeerderzand of oudere opspuitingen, vallen
vaak niet op. Maar als je eenmaal het juiste zoekbeeld
hebt, zie je ze ineens overal staan. Zandkorstmossen
staan vaak tussen de hogere planten zolang deze
nog niet volledige grondbedekking hebben bereikt.

Witte Schotelkorst, Pampushaven, 4 maart 2015
André van den Berg
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Luchtvervuiling of niet?
De ene luchtvervuiling is de andere niet; luchtvervui
ling bestaat uit immers een reeks van stoffen. De
korstmossen hadden in de jaren vijftig tot zeventig
vooral te lijden van zwaveldioxide (SO2). Dit goedje
kwam in de lucht door verbranding van steenkool
(kolenkachels en kolengestookte centrales). Inmid
dels zijn kolenkachels iets van vroeger en de kolen
centrales hebben een rookgasontzwaveling. Veel
korstmossen kunnen slecht tegen hoge SO2-concen
traties in de lucht en dat verklaart de korstmoswoes
tijnen van 50 jaar terug.
Muurschotel, Blocq van Kuffeler, 6 februari 2015
André van den Berg

Goudmijntjes op het gebied van korstmossen zijn te
vinden op het Almeerderstrand, sommige bedrijven
terreinen en het bruggetje naar de hut de Lepelaar
(Trekvogelpad). In waarneming.nl zijn inmiddels voor
Almere 130 korstmossoorten gemeld. Dat lijkt veel,
maar dat is slechts 20% van de Nederlandse lijst.
Gericht onderzoek zal zeker nog veel soorten kunnen
opleveren.
Onderzoek
In de eerste plaats is een goed determinatieboek
onontbeerlijk. Zelf gebruik ik de Veldgids Korstmossen
van Van Herk en Aptroot (2013). In dit boek zijn de
Nederlandse soorten beschreven, met een foto van
de meer algemene soorten. Vooral de inleidende
hoofdstukken zijn van groot belang. Alleen met de
plaatjes kom je er namelijk niet. Pycnidiën, apoteciën,
soralen en isidiën zijn termen die je wel onder de knie
moet hebben. Dat lijkt overigens moeilijker dan het is.
De aan- of afwezigheid van deze verschillende voort
plantingsorganen zijn kenmerkend en zijn met een
loepje (of omgekeerde verrekijker) goed zichtbaar.
Verder kan af en toe chemisch onderzoek soelaas
bieden. Verschillende soorten reageren verschillend
op bepaalde chemische stoffen (kaliloog, bleek). In
de meeste gevallen kan de determinatie ook zonder
chemisch onderzoek plaatsvinden.

Ruw Heidestaartje, Almeerderzand, 8 februari 2015
André van den Berg

Momenteel zijn het vooral de nitraatverbindingen, en
met name de ammoniak, die de lucht vuil maken.
Ammoniak komt voor het grootste deel uit de inten
sieve veehouderij. Dit zorgt niet voor korstmoswoestij
nen maar bevordert de stikstof-minnende soorten ten
opzichte van de kritische zuur-minnende soorten. Het
blijkt overigens niet zozeer een voorliefde voor stikstof
te zijn, als wel het effect dat ammoniak (immers een
base) heeft op zuurdere groeiplaatsen. Voor hogere
planten zorgt stikstof juist wel voor een vermestend
effect. De algemene snelgroeiende soorten, zoals
grassen, krijgen dan de overhand ten opzichte van
de 'langzaamgroeiers' (zoals heide) die aangepast
zijn aan de zuurdere, voedselarmere milieus. De stik
stofminners zijn ondermeer die gele plakkaten van
dooiermos. Het is niet toevallig dat we deze korstmos
sen veel rond intensieve veehouderijbedrijven aan
treffen. Een andere plek waar we ze veel zien is op de
nokken van daken. Een verrassend onderzoek (Bre
mer, 2012) laat zien dat korstmos op het dak een di
recte relatie heeft met zangposten van zangvogels
(met name spreeuwen). De stikstofrijke poep zorgt
voor een basisch oppervlak van de dakpannen en
een hoge bedekking van Groot Dooiermos. Ga maar
eens in de wijk kijken. Het klopt als een zwerende
vinger!
BREMER, P. 2012. Nitrofytische korstmossen als indica
tie voor dakgebruik door vogels. Limosa 85: 22-28.
Herk, K. van & A. Aptroot, 2013. Veldgids Korstmossen.
KNNV-Uitgeverij, 2e druk.

Groot Dooiermos, Lepelaarplassen, 6 februari 2015
André van den Berg
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Ton Eggenhuizen
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Toename van ruiende Casarca’s in Nederland: hoge aantallen op het Eemmeer, maar waar komen ze
vandaan? In het westelijke deel van het Eemmeer ruien sinds 1995 Casarca’s. Jaarlijks neemt het
aantal toe: in 2013 waren het er al meer dan 800, en daarmee is het Eemmeer veruit de grootste ruiplaats
van Casarca’s in Nederland. Ze verschijnen kort voor de ruiperiode, die in juli-augustus valt, en lijken
in oktober allemaal Nederland weer uit. De Nederlandse broedpopulatie van 10-30 broedparen is veel
te klein om deze ruigroep te verklaren. Deze vogels moeten dus van verder weg komen, maar waar
vandaan was onduidelijk. In verschillende Europese landen heeft de Casarca zich vanuit watervogel
collecties als vrij vliegende populatie gevestigd, maar niet duidelijk was of dat deze aantallen kon
verklaren. En ook een herkomst uit wilde populaties veel verder weg kon op voorhand niet worden
uitgesloten.
De oorspronkelijke (‘natuurlijke’) Europese broedvo
gelpopulaties bevinden zich voornamelijk in de regio
rond de Zwarte Zee, in het zuidwesten van Rusland en
Transkaukasië. Indien de vogels (deels) afkomstig
zouden zijn van wilde populaties, heeft dit consequen
ties voor de beschermingsstatus van deze soort. In
bestaande Natura 2000-gebieden zouden hiervoor
dan instandhoudingsdoelen kunnen worden inge
steld. Casarca’s staan op de Europese Rode Lijst als
’Vulnerable‘ en hebben een relatief kleine populatie
grootte. Casarca’s zijn lange-afstandtrekkers en zijn
eerder in de zomer in NW-Europa, en zelfs op IJsland
en Groenland gezien. In Polen is al eens een Casarca
met een ring uit Kirgizië gevonden. Zouden 'wilde'
Casarca’s, op zoek naar geschikte ruiplaatsen, in
dergelijke aantallen West-Europa kunnen bereiken?
Of hebben we op het Eemmeer vooral met vogels uit
buurlanden te doen?

het Eemmeer, maar ook de verzamelde gegevens
uitgebreider analyseren en publiceren.

Door vogels onder andere te voorzien van kleurringen
(halsbanden) en vogels te zenderen kan onderzocht
worden wat hun herkomst is. De daarvoor opgerichte
Werkgroep Casarca Nederland heeft in 2013 de
handschoen opgepakt en is een project gestart om
allereerst de herkomst van deze vogels te achterha
len.
Het Eemmeer is een randmeer met in het westelijke
deel dichte begroeiing met ondergedoken water
planten en enkele kleine eilandjes. De ruiplek ligt in
een afgesloten gedeelte van het Natura 2000-gebied.
In dit gebied zitten in de zomer veel meer watervogels:
Knobbelzwanen, Grauwe Ganzen, Krakeenden ruien
hier ook in aardige aantallen. De waterplanten trek
ken ook andere soorten aan; het is een rijk en geva
rieerd samengestelde vogelbevolking op het Eem
meer. Dit artikel is een korte weergave van de eerste
resultaten van ons project. Wij zullen in de komende
periode niet alleen weer nieuwe vogels vangen op

Waar gingen de Casarca’s heen?
Na de rui blijft een deel van de Casarca’s nog op het
Eemmeer. Het foerageren op waterplanten wordt,
zodra de vogels weer kunnen vliegen, verruild voor
foerageren in de graslanden van de aangrenzende
Eempolders. Veel van de Casarca’s verlaten al snel
het gebied. Er worden dan op allerlei andere plekken
in Nederland grotere en kleine groepen gezien, met
daartussen ook vogels met halsbanden. De IJsseldel
ta, Vreugderijkerwaard, langs de IJssel, het Haringvliet
en Volkerak zijn plekken waar na de ruiperiode relatief
grote aantallen worden gezien.
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Aantallen ruiers en gemerkte vogels
In juli 2013 werden op het Eemmeer maximaal 827
Casarca’s geteld. Daarvan hebben we er 49 gevan
gen. Alle gevangen vogels (op een na) kregen een
halsband voorzien van een individueel verschillende
inscriptie. Een klein aantal kreeg ook een zender, een
GPS-logger die via het GSM netwerk gegevens door
geeft. Ook zijn in Limburg de jongen geringd van een
lokaal broedpaar. In 2014 hebben we het vangen
herhaald en hebben 64 Casarca’s in het Eemmeer,
2 op de Kreupel en 2 jongen in Limburg een halsband
gekregen. In 2014 waren er minder waterplanten in
het gebied, wat waarschijnlijk de reden was voor de
wat lagere aantallen Casarca’s (ruim 600). Op de
Kreupel ruiden dat jaar ook maximaal 175 Casarca’s.

Er zijn ook Casarca’s die waarschijnlijk direct terug
vliegen naar hun gebied van herkomst: al heel snel
na de ruiperiode kwamen in zowel 2013 als 2014 de
eerste aflezingen uit het buitenland, namelijk Duits
land en Zwitserland. Veel vogels gaan naar het Nie
derrhein-gebied en het aangrenzende Ruhr-gebied.
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In de herfst foerageren ze daar op akkers, vooral ak
kers waar maïs geoogst is. De meeste van deze vogels
blijven in die regio, maar een deel gaat later nog
verder zuidwaarts naar zuid-Duitsland en Zwitserland.
Ook in Beieren en Baden-Würtemberg houden
Casarca’s zich op, vooral in de buurt van natuurlijke
en kunstmatige plassen, meren, bekkens met daar
omheen agrarisch gebied. In Zwitserland speelt de
Rijn met (stuw)meren een belangrijke rol, maar ook
bij andere meren worden Casarca’s in herfst en winter
gezien. Naast Duitsland en Zwitserland zijn ook afle
zingen gedaan in België, Frankrijk en Oostenrijk,
steeds net over de grens nabij kerngebieden in Ne
derland, Duitsland en Zwitserland waar geregeld
Casarca’s worden gezien.
In de figuren staat een aantal voorbeelden van om
zwervingen van individuele Casarca’s. J6 is een
voorbeeld van een ‘Niederrhein-vogel’, die in 2014
terug kwam naar het Eemmeer om te ruien. F9 ging
in 2013 na een kort verblijf in de Niederrhein door naar
Beieren, zat in de winter in Zwitserland, in het voorjaar
weer in Beieren en in de zomer weer in NL. Hoewel we

haar niet op het Eemmeer hebben teruggevonden,
heeft ze daar waarschijnlijk wel geruid: ze werd na
melijk in het Volkerak gezien samen met in 2014 nieuw
geringde Casarca’s. In 2014-2015 was haar patroon
in Duitsland en Zwitserland identiek. J3 ging naar zuidDuitsland en Zwitserland, en lijkt daar te blijven: in 2014
ruide ze op de Bodensee en ook daarna werd ze in
Baden-Würtemberg en Zwitserland waargenomen.
Niet van alle gemerkte vogels zijn aflezingen bij ons
binnen gekomen. Dat kan van alles betekenen, maar
zeker ook dat er nog vogels in gebieden verblijven
waar ze niet worden afgelezen. Af en toe duikt er een
vogel op in een ‘nieuw’ gebied in Duitsland of Zwitser
land, maar ook verder weg zouden uiteraard onop
gemerkt Casarca’s kunnen zitten.
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Zijn de Casarca-populaties in West-Europa één
geheel?
De ruiende Casarca‘s in Nederland zijn in ieder geval
voor het grootste deel afkomstig uit (broed)popula
ties uit geheel Duitsland, en ook uit Zwitserland. Enke
le vogels zijn ook gemeld uit gebieden in Oostenrijk
en Frankrijk die grenzen aan de Duitse en Zwitserse
gebieden waar ze geregeld worden gezien. Tot op
heden zijn er geen aflezingen uit de oorspronkelijke
broedgebieden. Hoewel de broedpopulaties in
Duitsland en Zwitserland tot op heden op z‘n minst
deels als gescheiden eenheden werden gezien,
maken onze resultaten duidelijk dat er veel uitwisse
ling is. Zowel tijdens de rui als in de er op volgende
periode in de herfst, verblijven vogels, die later in
Zwitserland gezien worden, in dezelfde gebieden
(bijv. de Niederrhein) als de vogels die alleen in
Duitsland worden gemeld.
De ringaflezingen en de aantallen ruiers in Nederland
wijzen er op dat het aantal Casarca‘s in Duitsland en
Zwitserland waarschijnlijk groter is dan tot nu toe werd
aangenomen. Een eerste schatting komt op zeker
1.000-1.500 individuen.

Dank
Het vangen en ringen is uitgevoerd door de ‘Werk
groep Casarca Nederland’: Sjoerd Dirksen, Ton Eg
genhuizen, Erik Kleyheeg, Kees Koffijberg, Frank Ma
joor, Jeroen Nagtegaal, Ruud van Beusekom & Dick
Jonkers. Voor het vangen is toestemming verkregen
van gebiedsbeheerders Staatsbosbeheer en Natuur
monumenten, evenals van de bevoegde provincies
en het Vogeltrekstation. Financieel werd het project
ondersteund door: Dutch Birding Association, IJsvo
gelfonds, Van der Hucht De Beukelaer Stichting,
Erasmus MC, BirdLife Netherlands, Huib Kluiverfonds,
Vogelwacht Utrecht, Zodiac Zoos/De Wissel Epe. GIS:
Peter van Horssen.
Sjoerd Dirksen, Werkgroep Casarca Nederland, wg
Casarcanl@xs4all.nl
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Tijdens een maandelijkse bijeenkomst van de Werk
groep Natuurfotografie spraken we af dat ik een
stukje zou schrijven in de Grauwe Gans. Mijn naam is
Fred Geschiere, woonachtig in Almere en sinds het
seizoen 2011 donateur van de Vogelwacht. Ik ben
begonnen met een cursus vogelherkenning die de
Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland jaarlijks orga
niseert. Toen ik daar hoorde over de mogelijkheid te
kunnen deelnemen aan de fotografie-avonden was
mijn keuze snel gemaakt. Vogelherkenning en foto
grafie zijn voor mij een mooie combinatie. Zo kan ik
mijn kennis op het gebied van vogels uitbreiden en
mijn grote liefde: de natuurfotografie, delen met an
deren.

Edelherten, Natuurpark Lelystad, 10 februari 2013
Fred Geschiere

‘stackingprogramma’ samen tot één foto. Het doel is
om een grotere scherptediepte te verkrijgen. Bij HDR
techniek maak ik 3, 5 of meer opnamen met steeds
een andere belichtingstrap. Deze techniek heet
bracketing. Bijvoorbeeld: -2,-1,0,+1,+2. Waarbij -2 is
onderbelicht, 0 is correct belicht en +2 is overbelicht.
Ook deze afbeeldingen voeg je samen in een fotobe
werkingsprogramma tot één afbeelding. Deze tech
niek maakt het mogelijk om in alle situaties details in
de lichtaccenten en schaduwen te behouden, goed
te fotograferen in zeer helder licht, het vastleggen van
opmerkelijke tonen en kleuren en het fotograferen
zonder enige vorm van kunstlicht. Voor mij betekent
dit het vermogen om scènes vast te leggen zoals ik
ze meen te zien, of graag zou willen zien.

Konik veulens, Oostvaardersplassen, 28 april 2007
Fred Geschiere

In het veld ga ik het liefst als volgt te werk: zien, vast
leggen en later thuis met de gidsen erbij uitzoeken
welke soort het is. En als dan de omschrijving past bij
mijn foto, sla ik hem op in mijn database en plaats
hem soms op mijn blog. De cursus vogelherkenning
heeft mij veel gebracht. Ik ben nu beter in staat te
determineren wat ik vastleg. Veel respect heb ik voor
onze cursusleiders. Het in de vlucht herkennen, of
alleen het geluid van de vogel horen en dan zeggen:
dat is een……ik neem er mijn petje voor af.

Blauwborst, Lepelaarplassen, 31 maart 2014
Fred Geschiere

Goed, terug naar de fotografie en dan met name hoe
ik zelf het fotograferen in de natuur beleef. Woon je in
Almere of omgeving, dan ben je gezegend met
prachtige natuur om je heen. Als je dan ook nog,
zoals ik, over veel vrije tijd beschikken mag, hoef je je
geen moment te vervelen. Kijk je naar de afbeeldin
gen hiernaast, dan krijg je al een aardig beeld van
wat ik zoal fotografeer. Op mijn blog toon ik ook foto’s
met andere onderwerpen zoals architectuur of sport.
Met regelmaat maak ik gebruik van fotostacking of
HDR techniek. Fotostacking is het stapelen van meer
dere afbeeldingen waarbij voor elke afbeelding een
nieuw scherpstel(focus)punt wordt gebruikt. Deze
afbeeldingen (vaak meer dan 10) voeg je met een
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IJsvogel, Lepelaarplassen, 27 juli 2014, Fred Geschiere
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De gewone Vlier bloeit van mei tot juli en de vruchten
zijn in september/oktober rijp. Hiervan wordt jam,
vruchtensap en vlierbessenjenever gemaakt. De
bloesem wordt wel in pannenkoeken gebruikt. Boven
dien kan men van de bloesem siroop maken. De
gedroogde bloesem kan het hele jaar door gebruikt
worden om thee van te zetten. En heel handig om te
weten: gekneusde bladeren bijeengebonden boven
een deur of raam houden muggen op afstand!
Havik slaat Dodaars, Oostvaardersplassen, 8 april 2006
Fred Geschiere

Bloeiende Vlier, Tekvogelpad, 9 augustus 2011
Margreet Roos

Ringslang, Kuinderbos, Bant, 2 juni 2014, Fred Geschiere

Als ik schrijf over mijn natuurbeleving dan denk ik toch
altijd aan een eerste ontmoeting met de Zeearenden,
Edelherten en Konikpaarden in de Oostvaardersplas
sen. Maar er zijn nog zoveel andere speciale momen
ten: een Buizerd die een prooi slaat, of een Havik die
net een Dodaars geslagen heeft en weer op 'het
droge' probeert te komen, de Vos in de sneeuw, de
Ringslang zonnend op een boomstam of het wel heel
dicht naderende Damhertmannetje in de Amster
damse Waterleidingduinen te Vogelenzang. Ook
mijn eerste IJsvogel, Blauwborst, Baardman of Boom
kikker voor de lens krijgen was kicken hoor.
Wilt u naast het opdoen van uw vogelkennis ook uw
fotografiekennis verhogen of uw kennis delen met
anderen, bezoek dan eens onze werkgroep Natuur
fotografie. Het is een onderdeel van uw donateur
schap en verplicht u tot niets. Graag tot ziens,
Fred Geschiere

Juli 2015

Fluit maken van tak

Het hout van de Vlier is zacht, maar splintert niet.
Daarom kunnen er kleine voorwerpen van worden
gemaakt, zoals de vlierfluit. Een vlierfluit maak je van
een vliertak, welke je in de winter afzaagt en direct
van zijn merg ontdoet. Hierna drie weken laten dro
gen; de eerste week buiten; de tweede week binnen
en de derde week op de verwarming.
De binnenkant glad vijlen; een labium (het gaatje
aan de bovenkant waar je de lucht tegenaan blaast)
uitsnijden en op regelmatige afstanden gaten bran
den. Dan het uiteinde dichtmaken en fluiten maar.
Probeer het maar eens.
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Ook deze winter mocht ons project ‘tuinvogeltelling’ weer op de warme belangstelling rekenen van
onze tellers. Over de afgelopen winter zijn totaal 33 lijsten binnengekomen; 26 uit Almere en 7 uit Lely
stad. Volgens velen was het voor de tuinvogels een te zachte winter. Daardoor zijn er minder soorten
genoteerd. Maar juist in deze zachte winters zijn de zgn. 0-tellingen bij de basissoorten van belang,
omdat daarmee de ontwikkelingen / trends in beeld kunnen worden gebracht. Voor de tellers niet leuk,
al die nullen op de verzamellijst. Desondanks is ook dat waardevolle informatie voor onze overzichten.
Die nemen echter te veel ruimte in voor deze ‘Gans’. Op onze webpagina heb ik de grafieken van deze
basissoorten daarom aangevuld met de gegevens van de afgelopen winter. Voor de echte nieuwsgie
rigen. En in schuine tekst hieronder weer enkele door tellers bijgeschreven bijzonderheden.
Wat jammer dat de telling afgelopen is! We hadden
een vast ritueel: toen het nog donker was, startten we
met voeren zodra het schemerig werd. Toen het
vroeger licht werd, was het voeren een van de eerste
dingen die we deden, zodat we tijdens het ontbijten
met tellen konden beginnen. Hoe verder in het sei
zoen, hoe meer vogeltjes er al op ons zaten te wach
ten in de bomen en struiken rond de voederplekken.
De verrekijker en de tellijst lagen altijd op tafel (en
vaak ook de camera met telelens).
Nu alle gegevens naar de soortlijsten zijn overgezet,
is het ‘echte’ beeld van deze te (?) zachte winter
zichtbaar geworden. De meeste lijsten zijn uit Almere
afkomstig. Ik heb daaruit voor de 26 basissoorten weer
de meest interessante data in beeld gebracht,
waaronder het dekkingspercentage (dp.): het per
centage van de 322 getelde tuinweekblokken waarin
de soort is waargenomen. Sommige soorten vertonen
daarin nauwelijks verschil met de vorige winter. Dit is
met name het geval bij Ekster, Groenling, Grote Bonte
Specht, Koolmees en Merel. Die laat ik, met een ver
wijzing naar de grafieken op onze webpagina, hier
verder buiten beschouwing. Een lichte stijging viel
waar te nemen bij Gaai, Goudhaan, Huismus, Koper
wiek en Vink (dp. van 75,9% naar 81,4%). Een forse
stijging vertoonden de soorten Heggenmus (dp. van
66,2% naar 75,9%), Houtduif (dp. van 62,1% naar
80,1%), Kauw (dp. van 29,2% naar 39,4%), Kramsvogel
(dp. van 0,0% naar 2,2%), Putter (dp. van 9,3% naar
11,8%), Ringmus (dp. van 10,9% naar 25,2%), Rood
borst (dp. van 82,0% naar 93,2%), Spreeuw (dp. van
30,2% naar 58,7%), Staartmees (dp. van 22,0% naar
26,7%), Winterkoning (dp. van 21,5% naar 35,1%),
Zanglijster (dp. van 4,0% naar 10,9%) en Zwartkop (dp.
van 0,8% naar 1,9%).
Merkwaardig vond ik wel de plotselinge komst van de
Ringmussen. In december en begin januari was er
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geen een, maar vanaf week 4 verschenen ze plots
klaps in groot aantal. Vrijwel de hele dag door waren
ze aanwezig bij en rond de voertafel. Neef Huismus
zien we in veel kleiner aantal.
Er waren natuurlijk ook soorten die een teruggang in
dp. lieten zien. Zo ging het dp. bij de Pimpelmees van
90,2% naar 85,1% en van de Turkse Tortel van 80,6%
naar 70,2%. Na de spectaculaire stijging in de voor
afgaande winters zet bij deze laatste soort de lang
zaam ingezette daling dus door. Heb ik in het vorige
verslag een verband gesuggereerd tussen de dp. van
de Spreeuw (daling) en de Sperwer (stijging), ook nu
lijkt er een verband te zijn, maar dan omgekeerd: een
stijging bij de Spreeuw en een daling bij de Sperwer
van 15,9% naar 8,1%. Bijzonder lijkt me.
Een Roodborst die onze tuin als zijn territorium had
verkozen, zat op de vijverrand driftig te pikken. Er
kronkelde een kleine Watersalamander onder zijn li
chaam. De salamander had een lengte van 7 cm en
het leek er op dat de Roodborst het beestje wilde
doden en verorberen, wat niet gebeurde. Wat heeft
een Roodborst met een salamander? Is het de oran
je buik van de salamander waar de Roodborst geïrri
teerd van raakte of is een salamander een prooidier
voor de Roodborst? Diezelfde Roodborst, mag ik
aannemen, verbaasde ons een paar weken later
weer, nu door aan een pindanetje te hangen, zoals
een mees dat kan.
Het was de saaiste winter tot nu toe. Niet alleen zonder
zeldzame vogels, maar ook vogels, die een paar jaar
geleden nog min of meer regelmatig te zien waren
(Winterkoning, Staartmees, Specht, Zanglijster, Sper
wer) hebben onze tuin gemeden. Wel een beetje
meer mussen.
En hoe ligt een en ander ten opzichte van de data uit
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Lelystad? Hier zijn door de 7 deelnemers 87 tuinweek
blokken geteld. Statistisch niet goed vergelijkbaar met
de 322 Almeerse tuinweekblokken, maar ik wil toch
enkele significante verschillen laten zien. Met name
doen zich die voor bij de gemiddelde groepsgrootten
(gr.gr.). Daarin zijn de 0-tellingen verdisconteerd. Het
eerste cijfer is uit Almere, het tweede uit Lelystad.
Ekster
Groenling
Huismus
Merel
Ringmus
Spreeuw
Turkse Tortel

2,5 - 2,0
1,7 - 5,3
7,0 - 11,2
2,6 - 3,8
1,0 - 0,2
2,9 - 1,6
2,0 - 1,6

Gaai
Houtduif
Koolmees
Pimpelmees
Roodborst
Staartmees
Vink

0,5 - 1,1
1,8 - 2,3
2,8 - 4,1
1,9 - 3,3
1,0 - 1,4
1,0 - 1,4
4,2 - 8,2

Ik mag niet mopperen met mijn tuinwaarnemingen.
Vooral die van de Grote Bonte Spechten waren
boeiend. Op de titelfoto het mannetje in de verdedi
ging tegen een Gaai; hieronder mijn impressie van
deze zomaar ‘bijzondere’ teldag.

Vuurgoudhaan, Lelystad, 27 januari 2015, Erna Koelman

Eind februari. Al weer de laatste telweek van deze
winter. Af en toe breekt de zon door, maar het is ’s
morgens best nog koud. Toch is de komst van het
voorjaar al voelbaar en zichtbaar. Ook deze week nog
maar wat voer strooien en wat hazelnoten onopval
lend neerleggen. En dat laat zich merken in de vogels
die de tuin bezoeken. Geen bijzondere soorten, wel
mooie aantallen. De Vinken hebben de overhand. Ik
tel er minstens twaalf. Koolmees, Merel, Ekster en
Houtduif in de mij bekende aantallen. Er trekt een
‘wolk’ Staartmezen langs. Lastig tellen dat bewegelij
ke spul. Ik hou het op elf. Een Zwarte Kraai heeft één
van de hazelnoten gevonden en probeert deze in het
grasveld te verstoppen. Hij propt hem in de grond,
plukt een bundeltje gras en legt dat er boven op. Zo,
niets meer van te zien; voedsel voor later! Hij heeft dit
waarschijnlijk afgekeken van de Eksters, want die
doen precies hetzelfde. Even later hoor ik een helder
getik. De Grote Bonte Specht heeft ‘zijn’ verstopte
hazelnoot gevonden en wil die ter plaatse leeg eten.
Op dat lawaai komt een Ekster af; die heeft wel zin in
een geopende hazelnoot. De Specht laat alles vallen
en vliegt weg. Driftig loopt de Ekster rond en keert alle
oude hazelnootdoppen op de grond om, in een po
ging de net door de Specht geopende te vinden.
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Ringmus, Lelystad, 1 januari 2015, Erna Koelman

Even later doen de Eksters hun best om de losse
pinda’s uit het strooivoer te vissen om deze ‘ergens’
te verstoppen. Met een bek vol vertrekken ze om even
later voor een nieuwe lading terug te komen. In de
tussentijd is er voldoende gelegenheid voor de Vinken
om hun ‘honger’ met het fijnere strooivoer te stillen.
Er wordt nauwelijks gebruik van gemaakt.
Een Roodborst doet een poging om dominant te zijn
op de voedertafel. Maar ook dat is nu weinig zinvol
meer. De winter is echt voorbij. Af en toe strijkt een
Merel neer voor enkele happen. De Eksters verjagen
hem telkens. Enkele ruzie-makende Koolmezen
komen tussendoor een paar zonnebloempitten pik
ken om deze in de dekking van een nabije struik open
te hakken. En passant houden ze ook hun al geclaim
de nestkast nauwlettend in de gaten.
Het wachten is op de terugkeer van de Grote Bonte
Specht, mijn inmiddels vertrouwde gast. Daar is hij
weer, op zoek naar een nieuwe hazelnoot. Na die
gevonden te hebben, wordt onmiddellijk begonnen
met het openhakken ervan in de door hem eerder
gemaakte holte van de paal van de voedertafel. En
ja, dat maakt natuurlijk weer lawaai. Een Gaai ver
schijnt ten tonele. Deze gaat rustig zitten wachten tot
het harde tikken overgaat in zachter geluid, ten teken
dat de hazelnoot open en voor consumptie geschikt
is. Een snelle duik van de Gaai en een afwerende
houding van de Specht met gespreide vleugels (zie
titelfoto). Het mag niet baten; de Gaai heeft de inhoud
van de hazelnoot te pakken en vliegt er triomfantelijk
mee weg. Een Zanglijster komt even kijken, maar vindt
niets van zijn/haar gading. En een Houtduif…, nee
twee. De Pimpelmezen bewaken ondertussen hun
‘eigen’ nestkast.
Even na de middag begint het te regenen. Twee
Zwarte Kraaien strijken neer op de voedertafel en twee
Eksters dwarrelen daar wat omheen. Een Gaai laat
zich zien en twee Turkse Tortels. Meneer Specht laat
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zich weer zien. Rode broek en rood achterhoofd; een
prachtig beeld. Hij klemt zich vast aan een paaltje tot
dat mevrouw Specht zich bij hem voegt. Het lijkt of ze
een hekel aan elkaar hebben, maar ze vliegen samen
weg.
Bij de Nationale Tuinvogeltelling stond de Huismus
weer op de eerste plaats. Bij mij echter geen mus te
bekennen. Begin januari liep ik langs het fietspad in
mijn wijk en ik hoorde in de struiken langs dit pad een
onafgebroken getjilp van een gezellige groep Huis
mussen; het voorjaar kennelijk al een beetje in de kop.
Hier zitten dus al die mussen. Hebben ze dan geen zin
in een rijk gevulde voedertafel of is er op de grond
onder de struiken nog genoeg voedsel te vinden? In
mijn tuin zie ik wel Vinken; veel zelfs, maar lastig te
tellen, zo rusteloos als ze zijn. Bij het minste geringste
‘spat’ de troep uit elkaar. Waardoor ze zijn gealar
meerd? Geen idee. Tussen de Vinken scharrelt een
Heggenmus en twee Groenlingen vallen op het pin
dakorfje aan. Tussen de Vinken zie ik plots een ‘afwij
kende’ vogel: een mannetje Zwartkop. Hij heeft het
voederhuisje ontdekt en het voer dat daar op ligt. Hij
blijft hier telkens op terugkeren.
Aan het eind van de middag kijk ik nog even in de
tuin. Het tellen zit er bijna op. Ik ontdek een …..
Zanglijster? Kijker erbij. Het is….. op de valreep nog
een Koperwiek. En die blijkt niet alleen te zijn. Toe
maar, twee Koperwieken scharrelen tussen het oude
afgevallen blad. Zijn het de enige die deze winter zijn
waargenomen? Nee, zeker niet. Ze blijken in nog 3
tuinen te zijn waargenomen en wel in 8 tuinweekblok
ken.
Zoals na iedere winter zijn er na deze zachte winter
weer soorten op de verzamellijsten bijgeschreven. Dit
zijn zowel tuinvogels als watervogels (o.a. uit de tuinen
grenzend aan het open water van de Noorderplas
sen). Een gemengd beeld dus. Achter de soorten
staat voor de ‘slash’ het aantal tuinen, erachter het
aantal tuinweekblokken waarin de soort is waargeno

men. De eerste vermelding is uit Almere, de tweede
uit Lelystad.
Aalscholver: 1/3 en 1/1; Appelvink: 4/22 en 2/4;
Blauwe Reiger: 12/32 en 2/5; Boomklever: 0/0 en 2/11;
Boomkruiper: 5/11 en 2/2; Buizerd: 1/1 en 3/5; Fuut:
1/11 en 0/0; Goudvink: 4/5 en 1/2; Grote Barmsijs:
1/7 en 0/0; Grote Gele Kwikstaart: 0/0 en 1/1; Havik:
1/1 en 0/0; Holenduif: 4/27 en 0/0; Keep: 3/5 en 3/10;
Kleine Barmsijs: 1/6 en 0/0; Knobbelzwaan: 1/10 en
0/0; Kokmeeuw: 9/57 en 1/2; Kuifeend: 1/11 en 0/0;
Matkop: 1/4 en 0/0; Meerkoet: 1/12 en 1/3; Ransuil:
1/5 en 0/0; Soepeend: 1/12 en 0/0; Stadsduif: 0/0 en
1/5; Stormmeeuw: 3/7 en 0/0; Sijs: 1/6 en 0/0, Siberi
sche Tjiftjaf: 1/1 en 0/0; Tjiftjaf: 4/4 en 0/0; Vuurgoud
haan: 4/8 en 1/5; Waterhoen: 0/0 en 1/1; Wilde Eend:
4/16 en 1/9; Witkop(pige) Staartmees: 0/0 en 1/10;
IJsvogel: 1/1 en 0/0; Zilvermeeuw: 2/9 en 1/1.
Leuk was het Goudvink vrouwtje dat aan het eind van
de winter in de tuin aanwezig was. De Appelvinken
kwamen vaker in wat grotere aantallen langs. Ik heb
onderscheid gemaakt tussen Grote en Kleine Barm
sijs. De Grote Barmsijs kwam in veel grotere aantallen
voor dan de Kleine. De laatste paar maanden zit in
de boswal in de avond vaak een Ransuil. Als ik voor
het raam sta, kijkt hij me vaak strak aan. Ook draait
hij soms rondjes in de tuin, waarbij hij vlak langs het
raam vliegt. Vorige week werd duidelijk waarom de
kat soms gestrest binnenkomt. Ik zag dat de kat op
de tafel in de tuin lag. De Ransuil dook tot tweemaal
van achteren op hem om daarna telkens snel te
verdwijnen. De kat had er geen idee van wat er ge
beurde, zo snel ging het.
Meest bijzondere waarneming dit jaar: een Tjiftjaf op
de schutting begin februari. Onze vroegste ooit.
Ook bijzonder was de Boomkruiper tegen de stenen
muur van het huis. Deze heb ik nog nooit in mijn
tuintje gezien!
Dat was het weer. Alle tellers en fotografen bedankt
voor het geduld en de oplettendheid bij het noteren
van de vogels in of vlak bij jullie tuinen en voor alle
aanvullende teksten en foto’s waaruit ik een selectie
heb kunnen maken.
Behalve mijzelf waren deze winter de tellers:
uit Almere: A. Riemersma, M. Babeliowsky, A. van
Duijen /R. Frijns, J. de Jong, H. Farenhorst, E. ter Laak,
V. Sprenkels, C. en V. Stutvoet, R. Boltjes, W.Heerooms,
M. Roos/W. Wilbrink, J. van Valkenburg, J. van der
Sluis, B. en H. Muller, J. Boshuizen, T. en M. Poulus, N.
Kortleve, M. Boschman, I. Kertai, R. en C. Hofs, E. de
la Chambre, G. Boomhouwer/H. Brouwer, N. van der
Ben, A. Gabeler/D. van der Heide, L. Kemper.
uit Lelystad: E. Koelman, M. en L. Bouscholte, E. van
Deinse, K. en F. Breek, P. Roorda, M. van der Vlist, R.
Heemskerk/P. Borsch.
Tot de volgende winter.

Boomklevers, Lelystad, 18 februari 2015 Erna Koelman
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Ton Kalkman.
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wind op 6 juni trok ons hierheen. De wind was zelfs zo
sterk dat we ‘gedwongen’ waren om een deel
zwemmend de bootjes voort te trekken. Met dank aan
Ingo, die er als eerste in sprong.

We hebben een heel gevarieerde en actieve periode
gehad vanaf februari. Op 7 maart hebben we met
René Alma bij de Lepelaarplassen aan vogelherken
ning gedaan. We hadden mazzel: twee keer -een
andere- Visarend gezien en nog veel meer blijvend
en trekkend gevogelte.

En dan nog afgelopen weekend het jaarlijkse wad
denweekend, naar Vlieland dit keer. Een heerlijk
ontspannen en uitgelaten kamp. Vrijdagavond even
uitpakken en hup naar het strand voor een frisse duik
op een zwoele zomeravond. Op Zaterdagochtend zijn
we, samen met de Flevokijkers en in een stoere kar,
over het strand naar de Vliehors gereden, Europa ’s
grootste zandvlakte. ’s Middags hadden we een ex
cursie van Staatsbosbeheer naar een kwelderachtig
gebied tussen het oude Vlieland en de Vliehors.

Geocachen is leuk (nog steeds). Dit keer zijn we
daarvoor naar de buitenplaats Boekesteyn in ’s-Gra
veland getogen. Boekesteyn heeft een ‘Geogame
park’ en een fraaie speelplaats in de natuur. Je kan
ook goed ervaren dat een gevarieerd bos in maart al
heel wat te bieden heeft aan bloemetjes en vogeltjes.
Een aanrader! Met de gratis app ‘c:Geo’, een mobie
le telefoon met GPS en een vooraf gedownloade
route - met dank aan Jelmo Bonomo- hebben we ons
prima vermaakt. Echt een tip voor iedereen met
grotere kinderen.

Punteren bij Giethoorn, 6 juni 2015, Jeroen Veenker

Meehelpen bij Staatsbosbeheer, 6 april 2015
Jeroen Veenker

Tweede paasdag is zo’n beetje een traditie: meehel
pen met nestkasten timmeren op de open dag van
Staatsbosbeheer. ’s Morgens al de Flevokijkers en
daarna met de Bosbenders hadden we een gezellige
drukke middag met lekker veel herrie en plezier. De
Bosbenders hebben hun beste beentje voorgezet om
de kleintjes te helpen met het maken van een mezen
kast. Top!
In mei zijn we naar een bijzonder natuurgebied ge
weest: de ‘Westbroekse zodden’. Tussen de legakkers
en moerasbossen met ganzen, witte reigers en allerlei
ander gebroed liggen oude petgaten waar turf uit
werd gestoken. Op het water in de petgaten, overdekt
met Gewone Zegge, Snavelzegge, Veenpluis, Moe
rasvaren, Waterdrieblad, Moeraskartelblad (die
namen alleen al, geweldig toch?) en Wollegras kan
je lopen. Een unieke beleving.
Punteren kan nog in Nederland op de plassen en
sloten bij Giethoorn. Prachtig zomerweer en heel veel
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Waterpret en competitie met iedereen na het eten:
de waddenspelen. Daarna nog ‘levend Stratego’ in
het donker in de duinen. Alleen het licht van de maan
en de vuurtoren was er voor de teams om elkaars
troepen en vlag te veroveren.
Zondag lekker fietsen en struinen op het wad, door
de witte duinen en op het strand. Een paar echte
badgasten zwommen ook nog een stukje in de regen
(bleven ze droog zeiden ze). Echt een paar topdagen
weer.
Iedereen dank voor de bijdrage en het plezier en tot
volgend jaar.
Jeroen en Ruud.

Wadlopen op Vlieland, 28 juni 2015, Jeroen Veenker
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Vorige lente, 2014, volbracht ik de zestiende broedvogel monitoring telling in de Lepelaarplassen. Een
goede reden voor een artikel in de Grauwe Gans. Ik tel het deel in de zuidoosthoek van het gebied bij
de hut de Lepelaar, het fietspad en het laarzenpad; bij elkaar zo'n 23 hectare (zie kaartje). De telling
betreft een zogeheten BMP-A-telling voor SOVON. Daarbij worden alle broedvogels geteld, of beter
gezegd alle broedparen gekarteerd, voor de regels van het spel zie de site van SOVON. Dit geeft een
vrijwel volledig beeld van de broedvogelbevolking in een bepaald gebied, een enkele soort die je mist
of een vogel die zich niet aan de strenge regels van SOVON houdt daargelaten.
Vijftien jaar lang, van het hele vroege voorjaar waar
bij in begin maart je voeten bevriezen terwijl je laarzen
door een laagje flinterdun ijs kraken, tot de zomer
waarbij de muggen je lek prikken; wat is daar de lol
van? Je leert een klein gebiedje heel goed kennen,
maakt intens de overgang van winter, naar lente naar
zomer mee. Maar het is vooral de nieuwsgierigheid
naar welke vogels er dit jaar weer zullen broeden, hoe
het gebied zich ontwikkelt, wat een BMP-telling zo leuk
maakt.
Veranderingen in het gebied
Het is een afwisselend plot, met grote, deels omge
waaide wilgen, ruigte met vlier en brandnetels, wat
open water en vooral heel nat. Er hebben zich de
afgelopen vijftien jaar geen plotselinge dramatische
veranderingen voorgedaan. Toch is door successie
en door de wind en knagende bevers het gebied
veranderd. Het bos is ouder geworden en het gebied
als geheel minder 'moerassig'. Die verandering is te
zien in de broedvogelbevolking.
Veel voorkomende soorten
In totaal hebben er in alle teljaren 58 verschillende
soorten gebroed met een jaarlijkse variabele tussen
de 42 en 48 soorten. Insectenetende zangvogels zijn
veruit de meest talrijke soorten in het gebied. Met als
jaarlijkse kampioenen de Fitis, op de voet gevolgd
door de Winterkoning. De Fitis broedt er jaarlijks met
30 tot meer dan 40 paar. De laatste jaren lijkt het
aantal iets af te nemen, tegen de jaarlijkse trend in
die sinds 2004 heel licht stijgt. Winterkoningen fluctu
eren sterker van 24 tot 37 paar, daarbij keurig de
winters volgend; na een strenge winter zoals in 2009
en 2010, bereikte het aantal Winterkoningen een
dieptepunt.
Andere soorten die er jaarlijks met meer dan tien
broedpaar zijn: Tuinfluiter, Zwartkop, Kleine Karekiet,
Merel, Pimpelmees, Koolmees en als niet-zangvogel
de Meerkoet.
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SOVON veldkaart, Lepelaarplassen

Van moeras naar bos
Al is het op jaarbasis nauwelijks waarneembaar, de
langzame verandering naar meer bos en ruigte is in
de vogelbevolking duidelijk waarneembaar. Zo zaten
er in de beginjaren tussen de vijf en acht paar Do

de Grauwe Gans

Tabel 1. Overzicht van de broedvogels Lepelaarplassen binnen het onderzochte BMP plot

Dodaars met jongen, Lepelaarplassen, 30 juli 2014, Hans Kruitwagen
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Koekoek, Noorderplassen, 20 mei 2007, Karel Mauer

daars verspreid over het gebied; de laatste jaren is
dat ingezakt tot hooguit twee paar vlak bij de hut de
Lepelaar. Ook een soort als de Kleine Karekiet is van
zijn hoogtepunt in 2004 met 27 naar twaalf paar de
afgelopen jaren gezakt. De Waterral is vrijwel verdwe
nen uit het gebied waar die begin van deze eeuw
nog met vier paar aanwezig was. De IJsvogel, niet een
echte moerasvogel natuurlijk, zit er tot genoegen van
tientallen fotografen wel jaarlijks; net in of soms net
buiten het gebied broedend.
Een typische bossoort als de Kleine Bonte Specht heeft
zich sinds 2007 gevestigd en is de laatste jaren met
twee tot drie paar aanwezig. Boomklever heeft alleen
in 2011 gebroed, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat
deze vogel zich niet binnen enkele jaren als vaste
bewoner meldt.
Soorten die meer van ruigte houden, zoals Blauw
borst, Grasmus en Bosrietzanger laten een redelijk
stabiel beeld zien.
Rode lijst
Het gebied kent een behoorlijk aantal rode lijstsoorten
dat er vrijwel jaarlijks broedt, zoals de Wielewaal, met
bijna elk jaar een paar. Een enkel jaar broedt de vogel
net naast het telgebied. Matkop doet het met jaarlijks
vier tot zes paar relatief goed in dit, voor de soort bij
uitstek geschikte, biotoop. Andere rode lijstsoorten
die er vrijwel elk jaar met een of enkele paren broeden
zijn Koekoek, Nachtegaal, Spotvogel en Snor. Sinds
2007 broedt er vrijwel elk jaar een paartje Grauwe
Vliegenvangers en sinds 2012 een Gekraagde Rood
staart.
Definitief verdwenen is het melancholieke gekoer van
de Zomertortel, die de eerste jaren nog met twee tot
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Snor, Noorderplassen, 22 mei 2009, Karel Mauer

drie broedpaar aanwezig was.Sinds 2009 is de soort
niet meer vastgesteld; daarmee het trieste landelijke
beeld volgend. Ook opvallend is de tijdelijke aanwe
zigheid van een paartje Houtsnip van 2002 tot en met
2006. Ik ben nieuwsgierig of dit een trend is die straks
ook uit de nieuwe atlas van SOVON zal blijken.
Kees de Pater

de Grauwe Gans

Vogelpoëzie
In het vorige gedicht bezong Elisabeth Maria Post
(1755-1812) de Boschduif. In het gedicht dat nu volgt,
vergelijkt zij een bemind persoon met een Leeuwerik.
De blijde, zorgeloze zang van dit vogeltje steekt schril
af tegen de donkere melancholieke klank van de
Boschduif, waarin de dichteres zichzelf meer herkent.
Was ze maar als hij! De Leeuwerik! De beminde! Maar
helaas het zit er niet in: elk vogeltje zingt blijkbaar zoals
het gebekt is.
Wim Sluijs
Ouders met kinderen tussen 10 en 14 jaar opgelet!
Heeft je kind belangstelling voor natuur en wil hij
of zij wat meer weten over vogels en vooral veel
vogels zien, dan is hier je kans.
Zoveel vogels in Flevoland. Honderden soorten. Grote
vogels, kleine vogels, zwemmende vogels, jagende
vogels, felgekleurde vogels, saai gekleurde vogels.
En allemaal hebben ze een eigen naam en eigen
gewoontes en allemaal zijn ze belangrijk voor de
natuur in Flevoland.
Aan de natuur wordt al heel lang veel aandacht
besteed door de Vogelwacht. De kinderen van de
Flevokijkers en de Bosbende zijn daarmee al jaren
verwend.
Maar wist je dat we wonen in een van de belangrijkste
vogelgebieden van Nederland? Daar wil de Vogel
wacht speciale aandacht aan geven voor de jeugd.
Met twee begeleiders en voldoende telescopen gaan
we ook het volgende seizoen, te starten in september,
op pad in de omgeving van Almere. Geen grote af
standen, maar gewoon een stukje lopen, goed op
letten, kijken en luisteren naar al het moois dat er rond
vliegt.
Als je daar zin in hebt, meld je dan aan bij
birdkids@vogelwacht.nl
Er worden geen kosten in rekening gebracht.
Het programma wordt inmiddels samengesteld en
wordt je toegestuurd als we weten dat je meedoet.
Wie weet ..tot ziens!
Wim Sluijs

Veldleeuwerik, Almere, 19 mei 2007, Karel Mauer

De Leeuwrik
De Leeuwrik, die altijd zoo even vrolijk zingt,
Is wis een philosoof, of zeer gelukkig wezen
In het juichend vooglenrijk; hij kent geen ongeluk,
Of weet door vogeltroost zijn doefheid te geneezen.
Gij, beste vriend! Hebt veel van zijnen blijden aart;
Ik bemin u, om dat zacht, dat effenbaar genoegen:
Gij kent wel tegenspoed, kent wel zorg en smart,
Gevoelt die, maar uw ziel blijft daar niet onder zwoe
gen.
Uw moed verheft zig straks; geduldig in uw leed,
Staart gij op ’t goede ’t welk u ovrig is gebleven;
Gij plukt elk bloemtjen af, dat groeit op uwen weg,
Om dankbaar in uw lot en vergenoegd te leeven.
Ook aan een ongeluk zoekt gij den besten kant;
Voorleden smart doen uw tranen niet meer vloejen;
En van de toekomst hoopt gij veel meer dan ge vreest;
Geen kwelling, kan des ligt uw stille ziel vermoejen.

Foto: Inge Hagens
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Verliefd op deeze rust; die u gelukkig maakt,
Wil ik, zoo veel ik kan, van uw vermogen erven,
Maar ‘k vrees, zoo min als ooit een Boschduif Leeuw
rik wordt,
Zoo min zal mijn gevoel naar mijnen aart, ook sterven.
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Big Day en soortenjagen in Almere
Vlak voordat het licht wordt begint het langzaam te
regenen en dat houdt niet meer op tot een uur of
twaalf. Wat het weer betreft beleven we op de Big Day
2015 een kopie van vorig jaar. Gelukkig beleven we
een goede nacht met als klap op de vuurpijl twee
jonge roepende Bosuilen. Toch wel erg bijzonder in
Flevoland! Uiteindelijk is het een van de langste Big
Day’s geworden die ik heb beleefd, omdat we ook de
tweede nacht nog wat soorten moesten en die keer
op keer dipten. Al met al hebben we toch een gewel
dige dag gehad met fantastische soorten.
Iets meer dan een week later wordt er een Breedbeks
trandloper ontdekt bij de Natte Graslanden. Dit is voor
mij een lifer, dus het fietspad rond de Lepelaarplassen
wordt de dag erna flink afgefietst. Na enig zoeken vind
ik de Breedbekstrandloper en kan ik een soort bijschrij
ven op mijn levenslijst. De dag erna staat een biodi
versiteitsavondje met mijn vader en André van den
Berg op het programma. Terwijl er druk heen en weer
gemaild wordt over de plaats waar we dit keer soorten
gaan zoeken wordt er op de Natte Graslanden een
nieuwe lifer voor me ontdekt, dit keer een Terekruiter.
De plannen wijzigen dus en we gaan eerst de Tere
kruiter ophalen. Dat betekent dan wel dat voor de
tweede opeenvolgende dag het fietspad langs de
Lepelaarsplassen afgefietst moet worden. Dit levert
dan wel weer een mooie Boomvalk op die op een
bordje iets uit elkaar zit te trekken. De Terekruiter erna
lukt gelukkig ook. Aansluitend gaan we (zoals tegen
woordig bijna iedere dinsdagavond) nog even alle
andere planten en dieren in de omgeving op naam
proberen te brengen.
Met de Big Day (en voorbereidingen) en de twee lifers
die opgehaald moesten worden blijft er wel minder
tijd over om mijn streven voor dit jaar voort te zetten.
Het doel was om voor flora en fauna in Almere 500
soorten (dus niet alleen maar vogels) te vinden. Dit
aantal had ik echter op 8 mei al gehaald, dus heb ik
mijn doel bijgesteld tot 1000 soorten. Op het moment
van schrijven heb ik al 733 soorten. En nu de vogeltrek
langzaam afneemt komen steeds meer insecten en
planten juist tot leven die ik dan kan toevoegen aan
mijn lijst. Die 1000 soorten moet ik dus wel gaan halen!
Op een avond samen met mijn vader en André haal
ik op het moment makkelijk 20 tot 30 nieuwe soorten
binnen. Dus nog een aantal avondjes en ik kom
steeds dichter bij de 1000 soorten.
Het uiteindelijke doel van zoveel mogelijk soorten in
Almere zien was dat we Almere hoger op de ranking
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Kijkwand bij de Natte Graslanden, 7 juni 2015, Karel Mauer

Zicht op de Natte Graslanden waar Breedbekstrandloper
en Terekruiter zaten, 7 juni 2015, Karel Mauer

met soortenrijke gemeentes wilden zien. Dat lukt ook
erg goed! Inmiddels zijn dit jaar 789 soorten gemeld
in Almere die voor 2015 nog nooit waren ingevoerd
in waarneming.nl. Daarmee staat de hoeveelheid
soorten in Almere nu op 3098 soorten. Ook de ranking
voor het jaar 2015 verloopt goed. Momenteel staat
Almere op plek 2 in het overzicht en eerlijk gezegd
hadden we dat toch niet durven hopen. Het is dan
wel stuivertje wisselen met de gemeentes Arnhem en
Nijmegen (beide gemeentes waarin ieder jaar veel
soorten worden gemeld), maar dat we tot zo laat in
het jaar in de top konden meedoen hadden we toch
niet verwacht. Uiteindelijk zullen we al heel blij zijn als
we voor dit jaar in de top 25 blijven staan!
Victor Eggenhuizen

de Grauwe Gans

op de blote voeten over verschillende ‘paden’ van o.
a. houtsnippers, dennenappels, stenen, glasscher
ven (!). Maar ook door de sloot en door de ontzettend
glibberige modder. We hebben de natuur weer op
een andere (maar wel leuke!) manier ervaren.

Wat een belevenissen hebben we de afgelopen
maanden toch gehad! We beginnen bij zaterdag 7
maart. We zijn toen naar Leiden geweest voor het
museum Naturalis. Een geweldig museum voor ieder
een die interesse heeft in de natuur. Leuk was dat we
voor sluitingstijd er al in mochten en dat we toen het
museum voor ons alleen hadden. Een heel interes
sante rondleiding en bovendien hebben de Flevokij
kers de strijd met elkaar geleverd om de bio- en geo
diversiteit van Naturalis in kaart te brengen. Het was
niet altijd even makkelijk en best wel spannend. En
na deze strijd mochten we vrij het museum bezoeken.
Er was veel te doen (ook werd een Wasbeertje bin
nenste buiten gekeerd om te kunnen opzetten), dus
moeilijk om weer naar huis te gaan!
Op 28 maart bleven we op De Kemphaan. Het werd
een leuke dag, want we werden opgewacht door
Enrico van Wees. Hij had zijn klimspullen meegeno
men en de kinderen konden de boom in! Maar dat
was niet het enige. Ook kon er een Wilg gesnoeid
worden en met de wilgentakken kon er weer gevloch
ten worden. Niet echt makkelijk, maar na enige oefe
ning ging het wel. Jammer dat de regen een einde
aan de ochtend maakte, want niet iedereen had
geklommen. Ik hoop dat Enrico nogmaals een keer
wil komen.
De Doe-en Kijkdag van Staatsbosbeheer is op Tweede
Paasdag. Ondanks het feit dat we het op het pro
gramma gezet hebben, blijken toch heel veel Flevo
kijkers een weekendje weg te zijn. De camping is toch
wel het populairst ;-) Maar degene die kwamen hel
pen, hebben uitstekend geholpen bij het maken van
de nestkastjes. En dat is best leuk!
Het prachtige Ilperveld stond voor 25 april op het
programma. Maar de organisatie (Noord-Hollands
Landschap) is niet meer wat het geweest is. Twee keer
eerder zijn we er geweest en toen waren kinderen van
harte welkom en mochten we met de boot mee,
helpen met maaien en stampen op het trilveen. Maar
deze activiteiten doen ze niet meer op een zaterdag!
Gelukkig had Inge een alternatief: EHBO oefenen met
verband e.d. en zelfs een ‘echt’ slachtoffer d gehol
pen moest worden. Het was leuk en leerzaam!
Zaterdag 16 mei gingen we naar de Noordoostpolder.
Om precies te zijn naar Kraggenburg. Het regende
en het was behoorlijk fris, maar we hadden gelukkig
alleen maar diehards mee die tegen een stootje
kunnen. De schoenen en sokken moesten uit omdat
het Blotevoetenpad aflegd moest worden! Eerst een
paar keer door het steenkoude water en vervolgens
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De opening van het Oostvaardersveld viel op zater
dag 6 juni. Dat kwam natuurlijk prachtig uit voor de
Flevokijkers, want we gingen, volgens planning, toch
al die kant op. Er was blijkbaar heel weinig bekend
heid aan gegeven, want we waren een van de wei
nige bezoekers. Ondanks het prachtige weer. Geen
rijen om te wachten bij de excursies, skelters, hand
boogschieten, vuur maken en de verschillende
kraampjes. Veel gezien en gelachen, kortom een
geslaagde dag!

Vlieland, René Gerritse

En dan natuurlijk ons jaarlijkse Waddenweekend. Dit
jaar was Vlieland aan de beurt. We waren welkom op
De Vliehorst. Een prima gebouw dat speciaal be
stemd is voor scholen. Vlakbij de haven en het dorp.
Zaterdag hebben we een heerlijke tocht over het
strand gemaakt met de Vliehorsexpres. Dwars door
het militair oefenterrein en naar het geweldige muse
um, waar zo ontzettend veel te zien is. Ook nog zee
honden gezien, waarvan eentje van héél dichtbij.
Waarschijnlijk ziek, maar van zo dichtbij maak je ei
genlijk nooit mee.
De waddenspelen konden dit jaar ook weer plaats
vinden. Winnen was leuk, maar de lol stond hierbij
voorop. En we hebben geweldig gelachen. Vooral bij
het bekertje vangen! Zondag stond een bezoek aan
de vuurtoren op het programma en een strandbe
zoek. Dat laatste is niet doorgegaan, omdat het ern
stig ging regenen. Toen hebben we besloten om een
bezoek te brengen aan het juttersmuseum in het
dorp. En tot onze grote verrassing zwommen daar ook
nog haaien en roggen die je echt mocht aanraken.
Heel bijzonder. Kortom we hebben er allemaal van
genoten en hebben er nu al weer zin in om het
nieuwe programma in elkaar te zetten voor ons vol
gende seizoen!
Groet,
Clenda, Inge, Monique en René
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Voor dit verslag zijn de websites waarneming.nl en
trektellen.nl geraadpleegd.

253 Lepelaars bij uitkijkpunt de Kuifeend langs de
OVD.

Duikers tot en met Stekelstaarten
Tussen 7 en 10 april verbleef een Roodkeelduiker op
het Bovenwater. Op 28 maart werden er op het
Markermeer > 2000 Futen geteld. In maart en april
zaten 2 Roodhalsfuten bij de Kamperhoek. Ook bij
de Flevocentrale en op het Ketelmeer werd een
exemplaar waargenomen. Een Kuifduiker zat op 16
april langs de IJmeerdijk. Geoorde Futen lijken de
laatste jaren in aantal toe te nemen. Op 22 plaatsen
werden ze opgemerkt. Grootste aantallen bij Noor
derplassen (13 ex.) en Wolderwijd (14 ex.) en Gooi

In april maximaal 14 Flamingo’s en 22 Chileense
Flamingo’s op het Veluwemeer. Op 27 april werd de
laatste Wilde Zwaan gezien op het Veluwemeer. En
2 waarschijnlijke hybride Zwarte ZwaanxKnobbelzwaan
werden op 26 juni op het Veluwemeer gezien. Op 19
april foerageerden ruim 11.000 Brandganzen in de
OVP. Op 17 mei een Rotgans bij het Jan v.d. Bosch
pad en daar zat op 23 maart een Roodhalsgans.
Vanaf begin mei zaten er maximaal 12 Casarca’s in
de OVP. Op 26 juni vlogen er 12 over de Ketelbrug en
op 30 juni foerageerden 11 exemplaren bij CreilNoordermeerweg. Op 23 maart meer dan 300 Pijlstaarten
op het Vossemeer. Op 8 april 20 Zomertalingen bij
Schokland. Op 21 mei 139 Krooneenden op het Ve
luwemeer. Een vrouwtje Witoogeend zat bij de Lepe
laarhut op 12 april. Ruim 2500 Kuifeenden zaten voor
de hut in het Broekbos op 13 maart.
Op 24 mei een vrouwtje Topper in het Harderbroek.
Een vrouwtje Eider vloog op 16 juni over de Ketelbrug.
Op 4 april verbleven 8 vrouwtjes IJseend langs de
Bremerbergdijk aan het Veluwemeer.
De Grote Zee-eend bij Pampushaven werd op 24
maart voor het laatst gezien en het vrouwtje
Buffelkopeend werd tot 6 maart op het Vossemeer

Roerdomp, natte graslanden, 3 juli 2015, Hans Kruitwagen

meer bij de Hollandse Brug (22 ex.) In juni werden
tijdens de wetlandtelling in de Lepelaarplassen 3
Roerdompen geteld. Tussen 11 en 30 mei riep regel
matig een Woudaapje bij de Kwelzone. Op 26 juni
werden 2 foeragerende exemplaren gezien in het
Harderbroek.
2 volwassen Kwakken vlogen op 24 mei over de
Praamweg/Knardijk. Op de Natte Graslanden wer
den op 29 mei 9 Kleine Zilverreigers gezien. Een
Zwarte Ooievaar vloog op 21 mei over het Harder
broek en op 4 juni over Bant. Een Zwarte Ibis trok op
25 april over de telpost Kamperhoek. Een Heilige Ibis
verbleef op 30 mei bij het Jan v.d. Boschpad en trok
op 31 mei over de brug bij Elburg. Op 12 april zaten
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Zeearend, Lepelaarplassen, 21 juni 2015, Joop Godri

de Grauwe Gans

Rode Wouw, 11 mei 2015, Kamperhoek, Arno ten Hoeve

Zwarte Wouw, Almere, 1 juni 2015, Bert Geelmuijden

gezien. Een grote groep Middelste Zaagbekken
(230 ex.) werd tussen 25 en 28 april geteld vanaf de
Houtribdijk. Zelfs op 5 juni werden nog 10 ex. bij Trin
telhaven opgemerkt. Een mannetje Rosse Stekel
staart zat deze periode bij de Natte Graslanden.

de Natte Graslanden van 2 exemplaren tijdens de
Wetlandtelling van de Lepelaarplassen in juni. Apart
waren de meldingen van 2 Japanse Kwartels in het
Pampushout, en op 17 mei een exemplaar bij het
Eemmeer én bij het Horsterwold. Kwartelkoning werd
gehoord langs de Lisdoddeweg. Bij Schokland werd
een Porseleinhoen gehoord.

Roofvogels tot en met Parkieten
In deze periode vlogen in totaal op diverse plekken
13 Zwarte Wouwen over de provincie en over telpost
de Kamperhoek 7 ex. Van de Rode Wouw trokken
op diverse plekken 12 ex. over en over de telpost
Kamperhoek 10 ex.
Het paartje Zeearend van de OVP kreeg 2 jongen dit
jaar. Ook in deze periode werd de Lepelaarplassen
regelmatig bezocht door 1 of 2 exemplaren. Een
Steppekiekendief vloog op 24 april over telpost de
Kamperhoek.
Werkgroep de Grauwe Kiekendief had een leuke
primeur dit jaar in Flevoland. Bij het nest van een
Grauwe Kiekendief werd een webcam geplaatst en
op 16 juni werd voor het eerst vastgelegd op film hoe
een jong uit het ei kroop. Uiteindelijk kwamen 3 van
de 4 eieren uit in juni. In heel Flevoland werden 7
territoria gevonden. In Zeewolde werd op 24 mei een
slaapplaats met 24 Buizerds ontdekt. Op 10 juni zaten
er zelfs 64 exemplaren te foerageren langs de Meer
koetenweg! Op 2 mei werd nog een jagende
Ruigpootbuizerd bij het Jan v.d. Boschpad ge
claimd.
Visarenden werden voornamelijk aangetroffen in
oostelijk Flevoland bij de randmeren. Op 24 mei werd
een overvliegende vogel gezien met voedsel- of ont
lastingtransport. Boomvalken in het Kromslootpark,
Harderbroek, Horsterwold, Broekbos e.o, Almere-Bui
ten, Knarbos en Natuurpark Lelystad. Op 14 mei
werden 2 Patrijzen waargenomen bij de Kuinder
vaart Emmeloord. Van Slechts 12 plekken werden
Kwartels gemeld; leuk was de zichtwaarneming op
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In het Harderbroek verbleven 2 paar Steltkluten,
waarvan één op het nest te zien was, 2 jonge vogels
werden later in het seizoen gezien. Ook bij de Natte
Graslanden, Praamweg en Jan v.d. Boschpad wer
den maximaal 2 exemplaren waargenomen. In april
zaten ruim 200 Kluten bij de Kleine Praambult. Op 30
mei werden 260 Bontbekplevieren geteld in de Natte
Graslanden. Ook een Strandplevier zat daar op 27
april en op 21 mei 1 ex. bij Creil langs de Noorder
meerweg. Op 19 april zaten 4 Morinelplevieren langs
de Gemaalweg bij Rutten.
Een Kanoet zat op 25 en 26 mei op de Natte Graslan

Krombekstrandloper, Praamweg, 28 juni 2015, Karel Mauer
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den en van 30 mei tot en met 1 juni bij het Jan v.d.
Boschpad. Op 27 maart vlogen er zelfs 50 exemplaren
over telpost de IJmeerdijk.
2 Drieteenstrandlopers zaten op 13 mei in het Har
derbroek en op 30 mei zaten 3 exemplaren op de
Natte Graslanden en bij het Jan v.d. Boschpad.
Krombekstrandlopers werden gezien bij de Natte
Graslanden (max. 2 ex.) het Jan v.d. Boschpad (max.
3 exemplaren) en een exemplaar op 28 juni bij de
Praamweg. Een Breedbekstrandloper zat op 24 en
25 mei op de Natte Graslanden. In maart waren ruim
750 Grutto’s bij de plaat in het Vossemeer aanwezig,
in juni meer dan 500 exemplaren bij het Jan v.d.
Boschpad. Maximaal 6 IJslandse Grutto’s in april tot
begin mei in het Harderbroek, op 13 juni 2 ex. bij de
grote Kwelplas. Op 26 april zaten 11 Rosse Grutto’s
in de OVP bij de Kleine Praambult, op 2 mei een
exemplaar in het Harderbroek en op 28 mei een
vrouwtje op de Natte Graslanden.
Op 24 april vlogen 134 Regenwulpen over telpost de
Kamperhoek. Van slechts 5 plekken werden broeden
de Wulpen gemeld. Vanaf 21 april tot en met 10 mei
verbleef een Poelruiter in het Harderbroek. Op 7 mei
en 29 juni een exemplaar bij het Jan v.d. Boschpad
en op 12 mei een exemplaar achter Dorhoutmees bij
de Kievitslanden. Op 10 juni 15 Witgatjes in het har
derbroek. Grootste groep Bosruiters (16 ex.) op 7 mei
in het Harderbroek. Op 26 mei werd een Terekruiter
op de Natte Graslanden ontdekt die daar bleef tot 1
juni.
Een Steenloper zat op 26 april bij de parkeerplaats
langs de OVD naar de Julianahut. Op 4 mei zat er 1
bij het Harderbroek. Op 19 maart vloog een Grauwe
Franjepoot over de telpost Kamperhoek. Op 17 april
ruim 150 Dwergmeeuwen bij het Veluwemeer en op
24 april 750 exemplaren bij het Bovenwater. Ruim 150
Kleine Mantelmeeuwen foerageerden op 9 juni
langs de Meerkoetenweg.

Steenloper, Lelystad, 26 april 2015, Wil Makkinje

post Kamperhoek, ook op andere plekken werden
regelmatig exemplaren gezien!
Een tweede kj. Kleine Burgemeester vloog op 22
maart over de telpost IJmeerdijk. Op 4 april vloog een
Reuzenstern over de OVD bij Lelystad, op 15 april een
exemplaar over telpost IJmeerdijk en op 25 juni een
exemplaar over de telpost Kamperhoek. Een Grote
Stern vloog op 30 maart over de Flevocentrale en op
26 juni vermoedelijk een ex. langs de OVD bij Lelystad.
Tussen 5 en 7 mei werden maximaal 3 Noordse Sterns
gezien op het Veluwemeer. Een vermoedelijke
Dwergstern vloog op 26 april over het Harderbroek.
Witwangsterns werden in mei gezien op het Vosse
meer 1ex, Veluwemeer/Bremerbergdijk 5 ex. en bij
het Harderbroek/Wolderwijd 8 ex. Witvleugelsterns
vlogen in mei bij het Bovenwater 4 ex, Veluwemeer 3
ex, Drontermeer 1 ex en het Harderbroek 4 ex. Leuk
om te melden is dat er van de Zomertortel ruim 130
waarnemingen werden doorgegeven, veel meer dan
voorgaande jaren.

Totaal vlogen er 45 Pontische Meeuwen over de tel

Een Halsbandparkiet werd begin maart gezien in
Almere-Muziekwijk, Landgoederenbuurt en in AlmereHaven.

Steltkluut man, Praamweg, 28 juni 2015, Karel Mauer

Steltkluut vrouw, Praamweg, 28 juni 2015, Karel Mauer
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de Grauwe Gans

Uilen tot en met Gorzen
In deze periode zijn er maar liefst 26 verkeersslachtof
fers van de Kerkuil gemeld. Op 4 na allemaal langs
de A6 gevonden!
Op 5 maart werd een roepende Bosuil gehoord in
het Kuinderbos en op 16 mei in het Horsterwold. Voor
het eerst werden er jonge Bosuilen aangetroffen in
Flevoland (minimaal 2). Gierzwaluwen broeden in
middels in Creil, Emmeloord, Lelystad, Tollebeek, Ens,
Marknesse en Zeewolde.
Een Hop werd op 17 april gezien in de OVP. Op 4 juni
werden 3 Bijeneters opgemerkt. Zij vlogen over de
volkstuinen tegenover Jeugdland in Almere-Haven.
Een Groene Specht werd gehoord bij het Nulder
nauw, Almere-Haven, Fluitbos, Natuurpark Lelystad,
Bremerbergbos en Roggebotzand. Een Zwarte
Specht werd op 21 maart gehoord in het Roggebot
bos en op 5 april in het Horsterwold. Een
Strandleeuwerik zat tussen 4 en 6 april bij Pampus

Strandleeuwerik, Pampushaven, 6 april 2015, Rob Floor

haven. Een Duinpieper vloog op 24 april over telpost
Kamperhoek. Een Oeverpieper bij Pampushaven
tussen 28 maart en 5 april. Op 7 april een Engelse
Kwikstaart bij het pad naar de Zeearendhut. Ruim 40
Noordse Kwikstaarten zaten op het Trekvogellandje
op 8 mei. Tussen 24 april en 27 mei werden 24 Paapjes
gezien op 20 verschillende plekken. Tussen 5 april en
half mei trokken behoorlijke aantallen Tapuiten door,
er kwamen 159 waarnemingen binnen.
Ruim 100 Beflijsters trokken tussen 6 en 29 april door.
Vooral in het Roggebotzand een leuke groep van 15
ex. Op 1 en 2 mei nog een exemplaar bij de Kwelzone
en bij de Praamweg. Een Cetti’s Zanger verbleef de
hele periode in de OVP bij het Julianapad bij kijkhut
Zilverreiger en 1 exemplaar bij de Verbindingszone.
Ook bij de ringplekken werden exemplaren gevan
gen. Tussen 13 en 24 mei zong een Grote Karekiet
bij de Natte Graslanden/Noorderplassen, bij het
Zwarte Meer zaten er maximaal 5.
Spotvogels werden uit 41 gebieden gemeld en een
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Cetti's Zanger, Julianapad, 19 april 2015, Wim van Zwieten

Orpheusspotvogel werd op 19 en 20 mei gehoord
op het Eekeiland in het Drontermeer. 13 juni werd er
een exemplaar gevangen bij ringgroep de Glinte. Op
4 juni werd op de Edelhertweg een Grauwe Fitis
ontdekt, gelukkig zijn er geluidopnames gemaakt,
want de vogel werd later niet meer teruggevonden.
In april en begin mei zat op 5 plekken kortstondig een
Fluiter, in het Kadoelerbos waren enkele territoria
aanwezig.
Meldingen uit 8 gebieden van de Glanskop! De
enige 2 Kuifmezen van deze periode werden in het
Roggebotzand gezien op 22 maart. In april trokken 2
Buidelmezen over telpost de Kamperhoek en werden
er ook 2 geringd bij de ringroep de Glinte. Roepende
exemplaren in de OPVP, Lepelaarplassen, Harder
broek en Natuurpark Lelystad. Een mannetje Grauwe
Klauwier werd tussen 14 en 16 mei langs de Praam
weg gezien.
Zowel in de OVP als in het Knarbos werden meer dan
10 Raven gezien. Op 5 maart vlogen er 35 over telpost
IJmeerdijk. In maart en april vlogen 7 Europese
Kanaries over de telpost Kamperhoek en op 4 mei
zat een exemplaar in de buurt van Walibi. Op 8 april
werden 4 GroteBarmsijzen gezien langs de Ooie
vaarsweg, 1 in Almere-Buitenvaart en 1 over de telpost
Kamperhoek. Een Kleine Barmsijs werd op 16 mei
gezien in de OVP en op 18 mei vlogen er 2 over de
telpost Kamperhoek. Op 10 juli foerageerden 10
Kruisbekken in het Roggebotzand. Een Roodmus
werd op 30 mei gevangen en geringd bij ringgroep
de Glinte bij de Kamperhoek.
Een IJsgors vloog op 13 maart over de telpost Kam
perhoek. Op 12 maart foerageerde een Sneeuwgors
bij het Wrakkenpad bij Creil.
Een Geelgors werd op 8 juni gezien bij het Kuinderbos
en op 29 juni riep een exemplaar bij de Tureluurweg!

Greet Boomhouwer
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Indien onbestelbaar retour:
Secretariaat, Watercipresstraat 140
1326 CK Almere

Avondactiviteiten starten om 20.15 uur in
De Oostvaarders (Oostvaardersbosplaats 1), tenzij anders vermeld. Indien
aanmelden gewenst, bij de activiteitencommissie (zie colofon).
AUGUSTUS 2015
AVONDEXCURSIE Tienhoven.
5 Aanmelden!
Vogels kijken/herhaling cursus: Jan van
12 den Boschheuvel. 19.30 uur
DAGEXCURSIE Fochteloërveen/
15 Diependal. Aanmelden!
16 Wetlandtelling. 7.15 uur
Vogelkijksessie Oostvaarders. 12.0016 16.00 uur
19 Werkgroep Natuurfotografie
26 Bestuursvergadering. 19.45 uur
Start seizoen Flevokijkers? Programma
29 en overige data volgen
Start seizoen Bosbende? Programma
29 en overige data volgen

OKTOBER 2015
Eurobirdwatch. Trekvogeltellen. Meer
3 info op website
7 3e Cursus. 20.00 uur
10 3e Cursusexcursie
LEZING Martin Koole: Vogels in de
14 schilderkunst
18 Wetlandtelling. 8.45 uur
Vogelkijksessie Oostvaarders. 12.0018 16.00 uur
21 Werkgroep Natuurfotografie
OCHTENDEXCURSIE Kuinderbos.
24 Aanmelden!
28 Bestuursvergadering. 19.45 uur
NOVEMBER 2015
4 4e Cursus. 20.00 uur
7 4e Cursusexcursie.
LEZING Jan Dekker. Zeevogels in de
11 Pacific
15 Wetlandtelling. 9.00 uur
18 Werkgroep Natuurfotografie
Middag/ avondexcursie Kasteel
21 Groeneveld. Aanmelden!
25 Bestuursvergadering. 19.45 uur
25 Verzenden Grauwe Gans. 19.45 uur
DECEMBER 2015
2
5
9
13
16
19
23
27
30

5e Cursus. 20.00 uur
5e Cursusexcursie
LEZING Peter Logtmeijer: Libellen
Wetlandtelling. 9.30 uur
Werkgroep Natuurfotografie
DAGEXCURSIE Gaasterland.
Aanmelden!
Bestuursvergadering. 19.45 uur r
Vogelkijksessie De Trekvogel. 12.00 uur
Oostvaarders gesloten

SEPTEMBER 2015
2 1e cursus. 20.00 uur
5 1e Cursusexcursie
9 LEZING: René Alma: vogeltrek
13 Wetlandtelling. 8.00 uur
Vogelkijksessie Oostvaarders. 12.0013 16.00 uur
16 Werkgroep Natuurfotografie
23 Bestuursvergadering. 19.45 uur
DAGEXCURSIE zeevogeltrek Katwijk.
26 Aanmelden!
27 Vogelkijksessie De Trekvogel. 12.00 uur
30 2e cursus. 20.00 uur

Vogel- en Natuurwacht
Zuid-Flevoland

