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Zullen ze er weer zijn deze winter?
Pestvogel, Lelystad, 25 januari 2015, Karel Mauer
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En zo ligt er alweer een mooie nieuwe Grauwe Gans
voor je. De redactie heeft er wederom iets fantastisch
van gemaakt. Bijgesloten zit ook een envelop met
brief van het bestuur. Hierin de vraag om wederom
een donatie van minimaal 15 euro over te maken
aan de Vogelwacht. Voor dit bedrag kun je in heel
2016 weer het werk blijven steunen en zelf meedoen
aan excursies en werkgroepen, lezingen bijwonen en
natuurlijk ook de Grauwe Gans blijven ontvangen.

Op de bestuursvergadering van 6 oktober 2015 heeft
het bestuur een statutenwijziging met algemene
stemmen goedgekeurd. Om een statutenwijziging
door te voeren moet er een notariële akte opgemaakt
worden. Donderdag 22 oktober hebben Inge Hagens
als voorzitter en Marius Bouscholte belast met de uit
voering van de statutenwijziging namens het bestuur
deze akte getekend bij Trip Notarissen in Almere. Een
bijzondere dag dus deze 22e oktober 2015, want sinds
de oprichting in 1984 waren de statuten niet veran
derd. Onderdeel van de statutenwijziging is een
naamsverandering. Vanaf nu heten wij officieel
Stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland. De
verkorte naam is Vogel- en Natuurwacht Flevoland.
De belangrijkste wijzigingen in de statuten zijn het
opnemen van natuurbeleving in de doelstelling van
de stichting en het toevoegen van een aantal mid
delen om dit doel te bereiken zoals het vastleggen en
presenteren van de natuur in beeld en geluid, het
betrekken van de jeugd bij de natuur en het bieden
van natuureducatie zoals de vogelherkenningscur
sussen. Verder zijn technische wijzigingen doorge
voerd, teksten gemoderniseerd en aan de situatie van
nu aangepast.

In het voorjaar zal het bestuur ook weer een
donateursoverleg plannen waar we in gesprek gaan
met alle donateurs. Afgelopen keer is alweer een jaar
geleden en toen hebben we het met z’n allen gehad
over diverse onderwerpen waar we op beschermings
gebied mee bezig zijn. Welke onderwerpen in het
komende overleg centraal zullen staan, wordt nog
over nagedacht. Indien je een vraag hebt, stel hem
vast. Indien je meer wilt weten, kom vooral en kijk even
in de agenda achterop welke datum je in je eigen
agenda  moet reserveren.

Ten slotte kan ik melden dat we als Vogelwacht in
december wederom naar de hoorcommissie van de
provincie Flevoland stappen. Dit keer gaat het over
ons bezwaar tegen de verleende ontheffing voor het
afschieten van Grauwe Ganzen in de hele provincie.
Wij denken heel sterk te staan, en gaan er dus voor
om net als vorige keren (Knobbelzwanen-afschot en
ondersteunend afschot op vliegveld Lelystad) ook
deze ontheffing van tafel te krijgen… Op onze websi
te kun je de ontwikkelingen zoveel mogelijk volgen!

Hopelijk tot bij een van de komende activiteiten!

Inge Hagens
Voorzitter

Inge Hagens bij notaris, 22 oktober 2015, Marius Bouscholte

Grauwe Gans, Praamweg, 13 januari 2013, Karel Mauer

Marius Bouscholte bij notaris, 22 oktober 2015, Inge Hagens
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Bij de inpoldering van Zuid-Flevoland bleef de noordwestelijke hoek langer onder water staan dan het
omliggende deel. Hierdoor kwam een uniek gebied tot ontwikkeling met zoetwaterplassen, riet, moeras
en moerasbos. De natuurlijke waarden van de Oostvaardersplassen werden al snel zichtbaar en net op
tijd werd besloten niet tot ontginning over te gaan. Het gebied werd daarna als natuurgebied behouden
en beheerd. 

De Oostvaardersplassen kennen een ongekende
vogelrijkdom. De terugkeer van de Zeearend als
broedvogel in Nederland (sinds 2006 in de Oostvaar
dersplassen) was een bijzonder moment. Ook bijzon
der is dat in 2010 de Raaf weer is gaan broeden in
het gebied. De Oostvaardersplassen zijn circa 6000
ha groot, waarvan 1.600 ha open water, 2.000 ha riet
en 2.400 ha gras en ‘bos’. 

Roofvogeltelingen
Sinds november 2011 gaat Inge Hagens met Leo Smits
(boswachter monitoring bij Staatsbosbeheer) elke
maand op pad om de roofvogels in het gebied te
tellen. Tot dan deed Leo dat al maandelijks. Begon

Tellers OVP, september 2015, Michiel Leegerstee

nen we in 2011 met z’n tweeën, nu in 2015 gaan we
met z’n zessen of soms zelfs achten het gebied in om
de roofvogels te tellen. Deze telling is natuurlijk een
uitgelezen kans om cursisten roofvogels te leren her
kennen, en ook om hen en andere donateurs het
gebied te laten beleven op een manier die je als
gewone bezoeker niet zult beleven, ook niet bij de
georganiseerde excursies.

De route is zoveel mogelijk elke maand dezelfde,

maar is ook afhankelijk van de weersomstandighe
den en de conditie van het gebied. Zo reden we in
2012 tijdens een telling de auto vast in de prut naast
de kade rondom het moeras, midden in het gebied,
en moesten we wachten tot we eruit getrokken kon
den worden. Het was natuurlijk een avontuur dat pas
leuk is als het weer achter de rug is, want op dat
moment voel je je als chauffeur erg opgelaten… en
er staat de straf van trakteren op taart aan de bos
wachters op. (P.S. die schuld is dezelfde dag nog in
gelost.)

Alle roofvogels worden op naam gebracht en zoveel
mogelijk ook op leeftijd en geslacht. Vervolgens

Gps, OVP, september 2015, Michiel Leegerstee

worden ze ingevoerd in het GPS-systeem van SBB; ze
worden op de waargenomen plek ingetekend. Met
de verrekijker wordt steeds het gebied afgekeken, en
als ie erg ver weg zit, komt ook de telescoop eraan te
pas. De meest ‘gewone’ soort het gehele jaar is de
Buizerd. Daarnaast afhankelijk van het seizoen meer
of minder Bruine Kiekendief, Blauwe Kiekendief, Havik,
Sperwer, Torenvalk, Slechtvalk, Boomvalk, Smelleken,
Visarend, Zeearend, Ruigpootbuizerd, en soms ook
Rode Wouw of Wespendief. 
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Slechtvalk pakt Wilde Eend, Oostvaardersplassen, september 2015, Michiel Leegerstee

Fig.1 Buizerd

Fig.2 Bruine Kiekendief

Elke maand is weer anders. Van de afgelopen drie
jaar staan aantallen van Buizerd en Bruine Kiekendief
in een grafiek en dan zie je dat er lijn in zit, wanneer
je welke soort meer kunt verwachten. In de zomer zijn
er veel meer Bruine Kiekendieven te tellen, dan in de
winter als ze aan het overwinteren zijn in het zuiden.
De Buizerd komt juist in de winter talrijker voor, omdat
er veel Buizerds uit het noorden komen om in het
gebied te overwinteren.

De tellingen vinden al jaren maandelijks plaats, ook
voordat de Vogelwacht hierin mee ging draaien. De
dagtelling op zichzelf heeft geen wetenschappelijke
waarde, maar doordat het al jaren maandelijks ge
beurt, kunnen er nu wel trends bekeken worden. He
laas hebben we niet alle informatie gekregen van SBB,
slechts de afgelopen 3 jaar, dus kunnen we daar nu
niet veel over zeggen. Opvallend zijn de lagere aan
tallen Bruine Kiekendieven in 2014 en naar verwach
ting ook in 2015 (wat een gevoel is na de tellingen dit
jaar, maar zonder de harde cijfers). Hiervoor is een
aantal verklaringen te bedenken: ongeschikter
broedgebied, afnemen voedsel, betreding moeras
door grazers (m.n. Edelherten), etc. Maar welke ver
klaring de juiste is, is (nog) niet te achterhalen. 
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Fig.3 Slechtvalk

Zeearend, OVP, 2014, Inge Hagens

Fig.4 Totaal roofvogels

Tijdens de roofvogeltelling zien we met regelmaat
dezelfde soorten, maar heel af en toe ook een bijzon
dere soort. Sinds 2011 is er slechts 1 maal een Wes
pendief gezien bijvoorbeeld. Visarenden zijn er in het
najaar, als ze er zijn, op doortrek. En datzelfde geldt
voor de wouw. Die trekt over het gebied en dan moet
je net geluk hebben om op het goede moment op
de goede plek te zijn. 

Excursieauto OVP, september 2015, Michiel Leegerstee
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Het is altijd een verrassing wat er te zien zal zijn en ook
hoeveel. Het weer heeft daar invloed op, maar ook
de tijd van het jaar. En niet alleen de roofvogels vallen
op, natuurlijk worden ook andere soorten gezien en
soms ingevoerd.

Kleine zilverreiger, Raaf, Klapekster, Wilde en Kleine
Zwaan worden bijvoorbeeld ook genoteerd. Afgelo
pen zomer hadden we een telling met een record aan
Raven: 85 op 1 plek bij elkaar, en in totaal bijna 100
in het hele gebied. De maand erna waren ze bijna
allemaal weer weg. Mogelijk omdat de karpers waar
ze op aan het foerageren waren, toen op waren? 

Een Slechtvalk jagend in het gebied is op zich geen
uitzonderlijke waarneming, maar om getuige te zijn
van het slaan van een Grauwe Gans, of zoals op de
foto van een Wilde Eend, is toch bijzonder. Net als
wanneer de Zeearend op 20 meter van je afzit, of
wanneer de Kiekendieven aan het baltsen zijn. De
bronst van de Edelherten, het vechten van een paar
Heckrunderen of de Koniks, de grote groepen ganzen
in de winter, de wisseling van de seizoenen… Alles wat
je in de film ‘De Nieuwe Wildernis’ zag, is er ook, maar
nooit alles tegelijk.

Voordelen van de tellingen 
De maandelijkse telling is een telling die vooral op de
lange termijn informatie geeft, maar op korte termijn
heel goed is om donateurs (met nadruk op cursisten)
de kans te geven om te oefenen met de herkenning
van de roofvogels, want dat leer je toch uiteindelijk
niet op een cursusavond of uit een boekje, maar
gewoon in het veld, met meer ervaren vogelaars
samen.

De samenwerking met Staatsbosbeheer is met deze
telling een bijzonder mooie: maandelijks kunnen wij
het gebied in en zien wat er gebeurt (en zo ook regel
matig een reëel beeld vormen van wat er gaande is
in het gebied, als het gaat om de discussies rondom
de grote grazers bijvoorbeeld), we ervaren de manier
van werken van de boswachters (waarvan ik na al
die jaren kan zeggen dat zij op een integere en open
manier hun werk doen en antwoord geven op de
vragen, ook de lastige), en het biedt het de kans om
maandelijks informatie en gedachten uit te wisselen
over o.a. beschermingszaken in de OVP maar ook in
andere delen van Flevoland. 

Inge Hagens

Rode Wouw,OVP,september 2015, Michiel Leegerstee
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Dichterlijke vrijheid als fotograaf
Ieder jaar heeft de werkgroep Natuurfotografie een
jaarthema waar gedurende het jaar aan gewerkt
wordt. Dit jaar was dit in samenwerking met de Aldich
ters. We hebben de samenwerking het thema
“Ge-dicht-er-bij” mee gegeven.

Het viel niet mee om als fotograaf beelden te beden
ken/maken bij een tekst. De vragen die het opriep
varieerden van: moet je je als fotograaf letterlijk aan
de tekst houden? Mag je vrij interpreteren naar eigen
idee? Mag je een foto maken van een detail uit de
tekst? Dichterlijke vrijheid in de  fotografie is een
moeilijke opdracht gebleken. Het was even wennen;
hoe ga je als fotograaf samen met een dichter de
natuurbeleving in beeld brengen. 

Ondersteunend waren de ochtenden en avonden
dat we met elkaar op pad zijn geweest. We hebben
o.a. in de IVN tuin een ochtend doorgebracht, waar
heel wat te fotograferen viel. De vijver met kwakende
kikkers riep al snel inspiratie op voor zowel fotograaf
als dichter. Evenals een minuscule druppel op een
blad. Eind augustus zijn we tussen de buien door op
pad geweest en heeft de Trekvogel als schuilhut
dienst gedaan. Koffie en koek werden afgewisseld
met het bekijken van het resultaat en de verwonde
ring dat Niels al zo snel weer iets op papier heeft
kunnen zetten. 

De samenwerking heeft veel plezier, mooie foto’s en
prachtige gedichten opgeleverd. Nieuwsgierig ge
worden? Kom dan kijken in zorgcentrum de Toonlad
der. Hier wordt op 28 januari 2016 het resultaat van
onze samenwerking geëxposeerd. We doen dit
samen met de bewoners van de Toonladder in de
week van de poëzie. 

Inge van den Akker 

Een dichter tussen de natuurfotografen
De vereniging Aldichter en de werkgroep Natuurfoto
grafie van Vogel- en Natuurwacht Flevoland hebben

samen een project uitgevoerd waarbij gedichten en
foto’s worden gecombineerd. 

Aldichter heeft in het verleden wel vaker samenge
werkt met fotografen. Bij zo’n project zijn er twee
manieren om tot een gemeenschappelijk product te
komen: óf de dichter schrijft een gedicht bij een be
staande foto, óf de fotograaf maakt een foto bij een
bestaand gedicht. 

In dit project was er een derde variant: samen de
natuur in om tot iets moois te komen. Er zijn vier van
zulke bijeenkomsten georganiseerd, waarvan ik er
drie heb bijgewoond. De fotografen zijn in hun natuur
lijke habitat, de dichters schuifelen er onwennig maar
vol bewondering tussendoor. Met indrukwekkende
apparatuur en engelengeduld leggen fotografen het
kleinste detail vast (op de gevoelige plaat wil ik zeg
gen tegen beter weten in). Ook de kennis van de
natuur is indrukwekkend. Ik weet nu waar in Almere
de IJsvogels zitten en waarom je geen laaghangende
bramen moet plukken. En het is ook gewoon goed
om samen aan het werk te gaan, te zien wat de ander
beweegt. Niets verbroedert meer dan samen door de
modder en miezerregen lopen. Hoewel dit project
nog niet is afgelopen, smaakt het nu al naar meer. 

Niels Blomberg

De fotograaf
 
Een bespieder ben ik,
verlustig mij aan een wereld
die niet de mijne is.
 
Het allerkleinste blaas ik op.
Mijn lenzen brengen alles terug
naar de menselijke maat.
 
Wat scherp gezien wordt,
dat bepaal ik, en ook
wat in nevelen blijft gehuld.
 
Gedicht: Niels Blomberg

Afwijking, 31 mei 2015, Vroege Vogelbos Almere
Rick van den Akker

Fietser, Waterlandse Bos, Rick van den Akker
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Augustus is altijd de start van een nieuw Flevokijkers
seizoen. We hebben afscheid genomen van acht
Flevokijkers: Bo, Simon, Sam, Meilan, Maarten, Vigo,
Anouk V en Daniël. Waarvan Sam en Anouk over zijn
gestapt naar De Bosbende. Maar bovendien
moesten we ook afscheid nemen van Clenda, die ons
een aantal jaren heel fijn heeft geholpen bij de Fle
vokijkers. Jammer, maar helaas. Clenda, nogmaals
hartstikke bedankt voor je fantastische inzet! 

Naar vervanging hebben we gelukkig niet lang hoe
ven zoeken. Monique (moeder van Luca en Giorgio)
zei onmiddellijk ja, toen we haar vroegen. Hartstikke
fijn! Omdat er kinderen afscheid hebben genomen,
betekende het ook dat we ook acht kinderen van
onze wachtlijst konden plaatsen. Daarom konden we
verwelkomen: Jasmijn, Jens, Giorgo, Luuk A., Florian,
Luuk v.d. L., Joost en Norah. Even lastig met drie Luuks,
maar daar komen we wel uit!

Onze eerste ontmoeting was op zaterdag 22 augus
tus. Een zonnige kennismakingsochtend op De
Kemphaan, waarbij iedereen zich even aan elkaar
heeft voorgesteld. Bovendien werd het jaarprogram
ma van ons nieuwe seizoen bekend gemaakt. Geluk
kig allemaal blije gezichten! En natuurlijk gingen we
ook aan de slag. Dit keer  met een speurtocht, waar
bij foto’s goed bekeken moesten worden. Iedereen
moest naar de plaats waar de foto genomen was.
Dan moest er een vraag beantwoorden worden over
die plek. Dat leverde een letter op. Het viel nog niet
mee, maar het werd  wel een heel gezellige ochtend. 

Op het programma stond dat we fruit gingen plukken
op zondag 6 september. Dit moest, vanwege de

rijpheid van de vruchten, verplaatst worden naar
zaterdag 19 september.

Gelukkig was dat voor de meesten geen probleem.
Helaas kwam Inge diezelfde week in het ziekenhuis te
liggen, waardoor ze niet aanwezig kon zijn. We gin
gen die middag naar Zeewolde op bezoek bij fruit
handel Smits. Een enorme boomgaard met appels
en peren die we met elkaar gingen vergelijken. Maar
eerst moest er natuurlijk geplukt worden. Nadat we
met een soort treintje door de boomgaard werden
gereden werd er ons eerst verteld hoe we moesten
plukken en hoeveel we in onze tassen konden stop
pen. Verser fruit kun je niet hebben! Ik hoorde later
dat er heel wat appeltaarten thuis gebakken zijn! 

Zaterdag 3 oktober viel in het Weekend van de We
tenschap. Vorig jaar viel dit zo in de smaak dat we
het, op veler verzoek, opnieuw op het programma
hebben gezet. Zo vertrokken we op het eind van de
ochtend richting Amsterdam. Met de trein, wat voor
een aantal kinderen toch wel bijzonder was.  Aange
komen bij het Science Park, bleek dat een broertje
van Florian in de trein was blijven zitten. Dit was wel
even schrikken. Maar gelukkig werd het snel opgelost.
Op station Muiderpoort kon hij weer met een trein
terug naar Science Park. Dank aan de NS! Er werden
een aantal groepjes gemaakt en vertrokken richting
de verschillende gebouwen van de Universiteit. Er was
ontzettend veel te doen: een belevenis in een heus
planetarium, programmeren zodat je een trommeltje
kon maken van een banaan of een mandarijn en van
een groepje is zelfs een 3D-beeldje geprint! En nog
veel meer! Kortom een geweldige dag, die we niet
snel zullen vergeten. 

Er staat ons dit seizoen nog heel wat te wachten.
Verslag hiervan in de volgende Grauwe Gans. 
NB: in het programma staat dat we dit seizoen naar
Terschelling gaan. Dit moet veranderd worden in
Ameland, want in Terschelling hadden ze geen plek
meer voor ons! 

Groet, 
Inge, Monique en René

Instrument met fuit, Wetenschapsdag UvA, 3 oktober 2015

Plukdag bij fruithandel Smits in Zeewolde. 6 september 2015
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Bescherming
Luchthaven
Na ons succesvolle resultaat in de bezwaarprocedu
re tegen het afschieten van knobbelzwanen, is er
wederom een succes te melden. In de vorige Grauwe
Gans vertelden we over ons aangetekende bezwaar
tegen afschot van vogels op Luchthaven Lelystad. Na
ons bezwaar in een hoorzitting bij de provincie Flevo
land te hebben toegelicht, kregen we deze zomer het
bericht dat de hoorcommissie in ons voordeel advi
seert. De commissie heeft ons gelijk gegeven dat een
goede onderbouwing waarom afschot noodzakelijk
is, ontbreekt. Het afschot van verschillende vogelsoor
ten op het luchthaventerrein is hiermee voorlopig van
de baan. Ondanks dit positieve bericht, blijven we ons
zorgen maken over de uitbreiding van de luchthaven
en de vogels. In de zomer heeft een ontwerpbestem
mingsplan ter inzage gelegen die de verlenging van
de start- en landingsbaan en de bouw van een ter
minal toestaat. Hierop hebben wij een uitgebreide
zienswijze geschreven. Wij blijven de ontwikkelingen
op en rond de luchthaven op de voet volgen. 

Hollandse Hout
Na de herinrichting van het Oostvaardersveld, is het
nu de beurt aan de Hollandse Hout. Staatsbosbeheer
is op dit moment bezig met het ontwikkelen van een
kwaliteitsimpuls voor het zuidelijk deel van de Holland
se Hout. Het plan betreft een wat opener bosbeeld
met een slenk, geïnspireerd op de Laakse Slenk in
Flevoland. Bovendien krijgen de edelherten de mo
gelijkheid om vanuit de Oostvaarderplassen de Hol
landse Hout in te trekken. Deze plannen vragen om
een nieuw beheerplan. Bij al deze ontwikkelingen
heeft Staatsbosbeheer ons, samen met een aantal
andere belanghebbende, gevraagd om mee te
denken. 

Helikoptertelling
Al enkele jaren strijden wij voor het stopzetten van
helikoptertellingen van de grote grazers in de Oost
vaardersplassen. De afgelopen jaren hebben we
door observaties in het veld aangetoond dat het tel
len met de helikopter zorgt voor veel verstoring onder
de aanwezige vogels in de Oostvaardersplassen. De
tellingen worden uitgevoerd in het najaar, juist als er
veel ganzen, eenden en andere vogels verblijven.
Staatsbosbeheer voert de tellingen uit in het kader
van het beheer van de grote grazers. Dit beheer heeft
de afgelopen periode in de politiek veel aandacht
gekregen en daarom heeft Staatsbosbeheer beslo
ten dat er niet gestopt kan worden met de helikopter
tellingen. Voor ons is dit een teleurstelling, omdat wij
onnodige verstoring van vogels in het gebied willen
voorkomen. Wij concluderen op basis van de cijfers
van verschillende wijze van tellen, dat de helikopter
telling niet nodig is en er ook op andere manieren
geteld kan worden. Helaas is men niet gevoelig ge
bleken voor dit argument en zal er ook dit jaar weer
met de helikopter geteld gaan worden. 

Kiekendief
De werkgroep heeft een zienswijze ingediend bij de
gemeente Almere op het bestemmingsplan Ooster
wold. We maken ons zorgen over foerageergebieden
van de kiekendieven die in dat gebied gelegen zijn
en die met de nieuwe gebiedsontwikkelingen verloren
dreigen te gaan. Wij pleiten ervoor dat deze gebieden
eerst gecompenseerd worden voordat men tot bou
wen overgaat. We zijn in afwachting van de reactie
op de zienswijze van de gemeente Almere.

Brandgans, OVP, 7 maart 2009, Karel Mauer

Bruine Kiekendief, Almere, 4 oktober 2015, Hans Kruitwagen
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Kitesurfen
Provincie Flevoland heeft afgelopen zomer een aan
tal belanghebbende (waaronder de Vogelwacht)
gevraagd om een zienswijze te schrijven op een
aanvraag van een natuurbeschermingswetvergun
ning van een kitesurflocatie. Bij Marina Muiderzand in
Almere  wil men een kitesurflocatie ontwikkelen, gele
gen in het Markermeer-IJmeer. Omdat dit een Natura
2000 gebied is, is de natuurbeschermingswet van
toepassing. Wij hebben een zienswijze opgestuurd,
waarin we aangeven het liefst geen kitesurfactivitei
ten te zien in een kwetsbaar natuurgebied gezien de
ernst van de verstoring die deze activiteit teweeg
brengt bij vogels. Maar omdat er op dit moment op
veel plekken illegaal gekitesurft wordt en er geen
handhaving plaatsvindt, zou het een oplossing kun
nen zijn dat er op één plek wel legaal gekitesurft mag
worden zodat andere plekken ontzien worden van
deze ernstige verstoring. Een goede handhaving blijft
in alle gevallen van groot belang. De provincie heeft
zeer recent de vergunning verleend. Helaas zijn een
aantal van onze standpunten niet overgenomen en
we gaan dan ook bekijken of we bezwaar gaan
aantekenen.

Nieuwjaarswens
In de decembermaand worden ze weer veelvuldig
gebruikt, de wensballonnen. Vorig jaar heeft het ge
bruik van wensballonnen tijdens de jaarwisseling
geresulteerd in vuilniszakken vol wensballonnen in de
Oostvaardersplassen. De wensballonnen komen na
het oplaten voor een groot gedeelte in de natuur
terecht. Niet alleen is de kans op brand hierdoor erg
groot, maar de wensballonnen vormen ook een direct
gevaar voor dieren doordat ze ervan eten of erin
verstrikt raken. De wensballon vergaat namelijk
langzaam, óók de ballonnen die biologisch afbreek
baar zijn. Op 1 januari heeft Staatsbosbeheer zoveel
als mogelijk wensballonnen uit het gebied gehaald
ter voorkoming van onnodig dierenleed. Bedenk wel
dat er in de natuur niet overal opgeruimd kán worden,
door gebrek aan menskracht of door de ontoegan
kelijkheid van een gebied, zoals bijvoorbeeld het
moerasgedeelte in de Oostvaardersplassen. Onze
vurige wens (zonder ballon) is dat het gebruik van
wensballonnen verboden wordt. Helaas is het in veel
gemeenten in Flevoland en Nederland niet tot een
verbod gekomen, ondanks verzoeken van politieke
partijen zoals Groen Links. Het initiatief ligt dus bij de
burger en we roepen iedereen dan ook op geen
wensballonnen op te laten in de decembermaand.

Zoals je leest zit de Werkgroep Bescherming niet om
werk verlegen en we komen regelmatig mensen te
kort. Heeft het je interesse om je in te zetten voor be
schermingswerk, neem dan contact op met Sonja
Hartlief via bescherming@vogelwachtflevoland.nl 
 

Sonja Hartlief
Coördinator Werkgroep Bescherming

Jan-van-genten zijn de grootste vogels van de
Noordzee. Als ze hun vleugels spreiden zijn ze zo'n 2
meter breed. Ze zwemmen en vliegen bijna hun hele
leven rond op zee, alleen als ze gaan broeden komen
ze aan land. Jan-van-genten sporen hun prooi op
vanuit de lucht en vangen de gespotte vis vervolgens
met een ware stootduik: vanaf 30 meter duiken ze
loodrecht in zee. Daarbij vouwen ze hun vleugels naar
achteren en steken hun snavel recht naar beneden.
Zo storten ze zich met wel 100 kilometer per uur in het
water.
De enorme klap wordt opgevangen door een verste
vigde schedel en een onderhuids luchtkussen, een

Jan-van-gent, Noordzee, 4 oktober 2015, Inge Hagens

Jan-van-gent, Noordzee, 4 oktober 2015, Inge Hagens 

soort airbag. Eenmaal onder water gaat de jacht
gewoon door. De eerste vier meter knalt het levend
projectiel nog door het water, maar daarna zwemt hij
onder water achter de opgeschrikte vis aan. In de
herfst komen ongeveer 20.000 Jan-van-genten voor
op het Nederlandse deel van de Noordzee. Dit is 2%
van de hele populatie. Aan de kust zijn ze met een
telescoop regelmatig te zien aan de horizon waar ze
‘keilen’ boven de zee. Zoek ze maar eens als je aan
zee bent, of ga aan boord bij een zeevogeltocht!
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Pontische Meeuw kan verward worden met Zilver
meeuw (en Geelpootmeeuw). De soort is iets langge
rekter. Snavel wordt beschreven als “potloodachtig”,
dat wil zeggen dat boven- en onderzijde van de
snavel parallel lopen. De gonyshoek ( de uitstulpende
“knik” in de ondersnavel) is weinig ontwikkeld. Voor
een uitgebreide beschrijving van de diverse kleden
verwijs ik naar Svensson (2000) en Malling Olsen
(2003).
In Nederland werd de soort in 1988 voor het eerst
vastgesteld (in Flevoland in 1998, dus pas 10 jaar la
ter). Vanaf de winter 1995-96 worden in Nederland
steeds meer Pontische Meeuwen waargenomen, en
vanaf januari 1998 wordt de soort niet langer beoor
deeld door de CDNA. Daarna begint het aantal
waarnemingen flink toe te nemen. Het is niet echt
duidelijk waarom het aantal Pontische Meeuwen
significant is toegenomen, maar het is aannemelijk
dat de uitbreiding van de soort én de toegenomen
kennis over kleedkenmerken hier debet aan zijn.
Ook in onze provincie is de flinke toename van het
aantal waarnemingen merkbaar. Bij ons is dat echter
pas sinds 2007 het geval.
 
Werkwijze
Voor dit artikel zijn waarnemingen gebruikt van

De Pontische Meeuw (vroeger beschouwd als ondersoort van Geelpootmeeuw) is van oorsprong een
meeuw van oostelijke origine. Bij de broedgebieden moet men denken aan gebieden rond de Zwarte
Zee en verder oostelijk tot in centraal Azië. Uitbreiding van het broedareaal heeft geleid tot broedvogel
in Polen en het oosten van Duitsland.

Pontische Meeuw eerste winter, IJmeerdijk
3 november 2013, Karel Mauer

waarneming.nl aangevuld met waarnemingen van
de trektelpost IJmeerdijk. Mogelijke problemen die er
zijn bij het putten uit één bron is dat niet iedereen zijn
waarnemingen invoert, dus dat je waarnemingen
mist. Ook is het niet mogelijk om verkeerd gedetermi
neerde meeuwen ( een niet ondenkbaar gegeven
op waarneming.nl) te schiften.
Het interpreteren van de gegevens is geen gemakke
lijke opgave. Een aantal malen werd één (mogelijk)
geval door diverse waarnemers doorgegeven. Bij
vermelding van dezelfde leeftijd werd dit door mij als
één geval beschouwd. Maar wat te doen als de
leeftijd niet vermeld stond ? De (ongetwijfeld discuta
bele) keuze die ik maakte was dat bij “ter plaatse,
leeftijd onbekend” dit als één geval werd beschouwd.
Indien er sprake was van meerdere waarnemingen
binnen een aantal dagen, en daarbij de leeftijd ook
werd vermeld, ben ik uitgegaan van één geval of
gekozen voor het hoogste aantal. Bij zeven of meer
dagen die tussen waarnemingen in lagen ben ik uit
gegaan van een nieuw geval. Indien het om overvlie
gende vogels ging (met name bij de trektelpost Ke
telbrug) heb ik deze regel niet toegepast.
Bestudering van een paar ringaflezingen (met name
geel PNTC) laat zien dat het niet eenvoudig is om
waarnemingen al dan niet op één geval betrekking
te laten hebben. Dit stuk heeft dus niet de pretentie
absolute aantallen weer te geven, maar geeft wel een
realistische indruk over het voorkomen van Pontische
Meeuw in onze provincie.
 
Voorkomen in Flevoland
Figuur 1 toont het aantal gevallen in Flevoland (in
blauw) per jaar, met een sterke toename vanaf 2007.
Na een daling in 2010 neemt het aantal gevallen weer
gestaag toe met een piek van 119 gevallen ( en –in
rood- 154 individuen) in 2014. (Nederland laat een
lichte daling zien in 2011).
 
Figuur 2 laat zien dat Pontische Meeuwen jaarrond
kunnen worden waargenomen, Landelijk gezien lig
gen de aantallen het laagst in juni en juli (SOVON,
waarneming.nl). In Flevoland is dit beeld enigszins
vergelijkbaar, en is te zien dat vanaf augustus de
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aantallen beginnen toe te nemen. De hoogste aan
tallen voor Nederland liggen in midwinter, in de Flevo
pieken echter maart en april. Vogels die via de polder
weer langzaam naar de broedgebieden gaan?
Wanneer we de gegevens van de trektelpost Ketel
brug selecteren dan zien we een opmerkelijke score
in maart en april (samen goed voor zo’n 107 individu
en oftewel circa 90 % van het totaal waargenomen

Pontische Meeuw tweede kalenderjaar, Dashorstdijk
4 mei 2010, Karel Mauer

Fig 1. Aantal Pontische Meeuwen in Flevoland per jaar van
1998 tm 2014

Pontische Meeuw eerste winter, Almere Parkwijk
24 februari 2014, Karel Mauer

Fig 2. Verdeling van waargenomen Pontische Meeuwen in
Flevoland per maand

vogels aldaar) en een vrijwel verwaarloosbaar aantal
in de overige maanden.
Dit is een opmerkelijk verschil met het beeld dat de
telpost op de IJmeerdijk laat zien. Van de 37 langs
vliegende vogels stammen 2 resp 6 uit maart en april
(dat is ca 20 %), terwijl november en december resp
8 en 7 waarnemingen (zo’n 40 %) voor hun rekening
nemen.
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Aantallen
Waarnemingen in Flevoland betreffen voornamelijk
solitaire individuen. Gevallen van drie of meer vogels
zijn vrij uitzonderlijk. Wat opvalt in de lijst met waarne
mingen is dat de meeste gevallen van drie of meer
afkomstig zijn van het Veluwemeer. De zeven waar
nemingen vallen allen tussen 8 oktober en 9 februari
met het hoogste aantal van acht op 17 oktober 2008.
Op 4 februari 2012 worden in Urk zeven vogels geteld
en twee jaar later nog eens acht. Vrijwel alle vogels
in Flevoland worden langs de randmeren of IJssel
meer gezien. Vermeldenswaard is daarom het aantal
van vier (adulte) exemplaren in stedelijke omgeving: 
17 februari 2014, Almere, Tussen-de-vaarten. Bijzonder
is de waarneming van zes vogels op het Gooimeer 
in 1998, het eerste jaar dat er Pontische Meeuwen in
de Flevo werden gezien.
 

Ringaflezingen
Dankzij (kleur)ringaflezingen is er een aardig beeld te
verkrijgen waar de meeuwen vandaan komen en
welke omzwervingen ze maken. De meeste vogels zijn
in Polen uit het ei gekomen. Ook in Flevoland zijn een

aantal Ponten afgelezen.
Persoonlijk smaakte ik het genoegen een vogel (geel
PHVL) twee maal te hebben mogen aflezen. De vogel
was op 26 mei 2011 als kuiken geringd in Polen, door
mij de eerste keer afgelezen op 14 oktober 2013 en
de tweede keer op 18 juli 2014 beide keren aan de
Dashorstdijk. In de tussentijd was de vogel gezien in
noord Duitsland ( 26 juli 2011 en 28 maart 2013) en
Frankrijk (11 februari 2012 ). Daarna wordt de vogel
gezien in België (8 februari 2015) en wederom langs
de Dashorstdijk op 1 augustus 2015. Het lijkt erop dat
deze vogel “plaatstrouw” laat zien tijdens zijn zwerf
tocht. Eenzelfde beeld laat geel PNTC (geboren op
24 mei 2013 in Polen) zien. Zijn eerste aflezing is van
28 september 2014, wordt daarna weer gezien 28 en
30 maart 2015, en 19 juli, 1 en 6 september 2015. Deze
vogel die ruwweg wordt gezien van Dashorstdijk tot
Knardijk blijft in de nazomer ook wat langer rondhan
gen. Als deze vogel niet van een ring was voorzien,
dan had het geleken of er meer vogels gezien waren.
Van Eric Roeland ontving ik nóg vier andere ringafle
zingen, twee daarvan waren Duits (een 3kj, groen
XEEV op 12 april 2015 en een 2kj, groen XEFW op 16
augustus 2015) en de andere twee eveneens weer
Pools (een 2kj, geel PNEK op 7 augustus 2014 en een
2 resp 3kj, geel PNTC op 28 september 2014 en 28 en
30 maart, 19 juli, 1 augustus en 6 september 2015).
Aangevuld met een Duitse 2kj vogel die door Hugo
Wieleman op 26 augustus 2015 werd afgelezen
komen we voor de Flevo op drie Polen en drie Duitsers.
 
Met dank aan Henk Koffijberg, Hugo Wieleman en Eric
Roeland voor het leveren van waarnemingen.
 
Bronnen
Malling Olsen, Klaus. 2003. Gulls of Europe, Asia and
North America. Helm.
Svensson, Lars. 2000. ANWB Vogelgids van Europa.
Tirion.
Waarneming.nl
 
Karel Mauer

Pontische Meeuw YN(PNTC) tweede kalenderjaar
Oostvaardersdijk, 28 september 2014, Eric Roeland

Pontische Meeuw YN(PNTC) derde kalenderjaar
Oostvaardersdijk thv OVP, 19 juli 2015, Eric Roeland

Pontische Meeuw YN(PNTC) derde kalenderjaar
Dashorstdijk, 30 maart 2015, Eric Roeland
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Ongemakken van een biodiversiteitsjaar
Het wordt kouder, regent vaker en de blaadjes vallen
van de bomen. Het is herfst! Tijd om de paddenstoe
lenlijst voor Almere eens flink op te schroeven. Een van
de beste plekken om dat te doen binnen Almere is
het Almeerderstrand. Maar laat dit nu net ook de plek
zijn waar het nudistenstrand naartoe verplaatst is nu
de werkzaamheden van de A6 ervoor hebben ge
zorgd dat het oude nudistenstrand niet meer toegan
kelijk is. Gedrieën lopen we dus door de bossen bij
het Almeerderstrand aandachtig bekeken door een
aantal naakte mannen. Laten we zeggen dat het een
extra dimensie toevoegt aan het zoeken van padden
stoelen. Gelukkig was het aantal paddenstoelen wel
weer erg goed en hadden we ongeveer 40 soorten! 

Samen naar soorten zoeken in de gebieden rond
Almere heeft een aantal voordelen. Samen let je op
verschillende dingen, waardoor je meer soorten kunt
behalen dan wanneer je in je eentje door het bos zou
lopen. Daarnaast zijn er verschillende kennisgebie
den, zodat je in het bos al een hoop op naam kan
brengen. Maar toch blijven er soorten over die mee
gaan in een potje of waar een foto van gemaakt
wordt. Deze stapelen zich thuis dan op, want tijd om
het uit te zoeken is er eigenlijk niet. De eindstand van
ons biodiversiteitsjaar zal daarom ook nog niet be
kend zijn aan het einde van 2015. En als er dan wél
tijd is om te determineren, komt het nog weleens voor
dat je op een naam uitkomt van een soort je dat jaar
al drie keer eerder hebt gedetermineerd. Ook dat
schiet niet erg op. 
 
Ik had vooraf nooit gedacht dat ik dit jaar zoveel
soorten zou gaan zien en horen. Op het moment van

Gele Trilzwam, Texel, 24 oktober 2012, André van de Berg

schrijven staat de teller voor mezelf op 1295. En hoewel
Ton en André lekker doorstomen en allebei al boven
de 2000 soorten zitten, blijft het bij mij een beetje
hangen. Ik ben blij dat ik mijn doel al behaald heb,
want de laatste tijd is er gewoon weinig tijd om naar
soorten te zoeken. Waar het in de zomertijden tot laat
licht bleef en je tot een uur of 9 minimaal kon zoeken
is het nu al snel donker. Er gaan dagen voorbij dat ik
niets invoer omdat ik er gewoonweg niet aan toe
kom. 
 
Al met al staan we nog steeds op de tweede plaats
als het gaat om de meeste soorten vastgesteld in
2015. Alleen Ede staat nog boven ons in de ranking
van meest soortenrijke gemeentes in 2015. Daarmee
is duidelijk een groot verschil te zien ten opzichte van
2014 (toen we op plek 126 zijn geëindigd). Daarnaast

hebben we dit jaar gezorgd voor een toename van
het aantal soorten ooit in Almere gezien. Waar de
teller in het begin van het jaar op 2310 soorten stond,
zijn er op dit moment 3845 soorten in Almere vastge
steld. Dat brengt ons op de 34e plek van meest diver
se steden ooit in Nederland. Maar er is nog ruimte
voor meer. Een soortgroep waar nog heel veel in te
halen is, zijn bijvoorbeeld de algen, wieren en overige
eencelligen. Wellicht is dat nog een idee voor volgend
jaar.

Victor Eggenhuizen

Kleverig Koraalzwammetje, Texel, 20 oktober 2012 
André van de Berg
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Bij onze vogelinventarisaties worden ze allemaal braaf
genoteerd, maar zelden vragen we ons af waar die
vogelnaam nou eigenlijk vandaan komt. Toch is het
best leuk daar eens bij stil te staan. Het levert soms
heel verrassende ontdekkingen op. Al jaren ben ik
geboeid door de herkomst van onze vogelnamen. En
het lijkt me aardig daar ook in de Grauwe Gans eens
aandacht aan te besteden. 

Uiteraard zijn vogelnamen in de loop van een lange
geschiedenis ontstaan. Maar pas vanaf het begin 
van de 20e eeuw raakten de talloze regionale vogel
namen meer gestandaardiseerd tot de landelijke  
naamgeving, zoals we die nu kennen en nog altijd
aan veranderingen onderhevig is. Dat is vooral het
gevolg van de toenemende (wetenschappelijke)
belangstelling voor vogels en daarmee van de uitga
ve van natuur- en vogelgidsen. Ruwweg kun je stellen
dat de Nederlandse vogelnamen - zover te achterha
len -  hun oorsprong vinden in vier bronnen: 1) gedrag
en biotoop, 2) klanknabootsing, 3) uiterlijk en 4) oude
talen en volksgeloof. Het is een tamelijk eenvoudige
indeling, want lang niet alle vogelnamen zijn eendui
dig tot één van deze bronnen te herleiden. Vaak zijn
het combinaties. Zo dank de Smient z’n naam ver
moedelijk aan het Oudduitse “smâhi” (=oude taal)
dat 'klein' betekent (=uiterlijk).

Langs deze toch handzame indeling zal ik in de ko
mende nummers van ons tijdschrift een aantal qua
naamgeving bijzondere vogelsoorten voor de kijker
brengen. In deze eerste aflevering start ik dan met
enkele soortnamen ontleend aan het gedrag.

Doen en laten
Er zijn nogal wat vogelsoorten die hun naam ontlenen
aan het gedrag dat ze vertonen, hun biotoop of hun
herkomstgebied. In hun gedrag zijn soorten als
Kemphaan, Kiekendief en Oeverloper eenvoudig op
naam te brengen. Maar er zijn heel wat vogels
waarbij het gedrag in de naamgeving veel minder
duidelijk is terug te vinden. De Nachtzwaluw is er één
van; een echte nachtvogel, met een zwaluwachtige

Hoe slecht is de Slechtvalk? Over de herkomst van onze vogelnamen.
Fraters, Paapjes en Nonnetjes. En daarbij nog biddende vogels! Maar ook Casarca’s, Jan-van-Genten
en Woudaapjes. Ja, we hebben ze allemaal. De Nederlandse avifauna kent de meest wonderlijke vo
gelnamen.

jachtwijze. Z’n Latijnse naam “Caprimulgus”=Geiten
melker dankt hij aan het fantastische verhaal dat hij
’s nachts op boerderijen de stallen binnenvloog om
zich te laven aan de geitenmelk. 

Een in dit verband heel zonderlinge naamgeving
betreft de Putter. De soort werd (en wordt helaas nog
steeds) veel als kooivogel gehouden (vgl. het schil
derij van Fabritius). Men kon hem gemakkelijk kunstjes
leren. Het meest vermaard was de truc waarbij hij met
een vingerhoedje aan een kettinkje vanuit een gro
tere bak zijn drinkwater kon putten. Ook de Spotvogel
mag hier niet onvermeld blijven. Hij imiteert het geluid
van andere vogels, alsof hij de spot met hen drijft. 

Hoogst merkwaardig is de naam Grote Burgemeester
(er is ook een Kleine). Gaat het nog over vogels? 
Jawel, want het is de naam van een meeuwachtige
vogel in arctische gebieden. De naam, oorspronkelijk
“Burgemeester van Groenland”, is ingegeven door
Nederlandse zeelieden vanwege z’n dominerend
gedrag. Leuk is dat de Fransen hem Bourgmestre
noemen.

Een algemene soort als de Gaai (voorheen Vlaamse
Gaai) kreeg z’n naam indirect ook vanwege zijn ge
drag. Gaai stamt van “gaius”; de Romeinse naam van
een man die veel (na-) praat. Dat zou duiden op het
luidruchtige geschreeuw van de vogel. Het voorvoeg
sel “Vlaamse” zou zijn te herleiden tot de zinssnede
“ …in het Vlaams Gaai”. Een vertaling, want in Wallo
nië werd de vogel “Gay” (!) genoemd, naar gaius.  

En dan de Slechtvalk
Ook deze soort dankt zijn naam zeer waarschijnlijk
aan het gedrag. De vogel stoot met zo’n grote snel
heid op zijn prooi, dat hij die “slecht”, sloopt, vernietigt.
Minder aannemelijk is dat de naam samenhangt met
het Oudnederlandse “slecht”, wat gewoon, alge
meen betekent. Maar zo algemeen is deze valk in
Nederland waarschijnlijk nooit geweest. 

Bij de vogelnamen tenslotte die zijn afgeleid van het
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herkomst- of leefgebied sta ik niet lang stil. Deze
namen spreken veelal voor zich, zoals Turkse Tortel,
Noordse Stern en Bosuil. Eén in dit verband minder
voor de hand liggende naam kan ik nog wel toelich
ten, die van de Ortolaan. Hoewel ook hier weer een
gemengde verklaringsgrond speelt. De naam komt
oorspronkelijk van het Latijnse “hortulus”, verwijzend
naar de biotoop van de vogel. Hortulus staat namelijk
voor kleine tuintje, park. Z’n Latijnse naam “Hortulana”
(=in de tuin voorkomend), is via het Franse “Ortolan”
verworden tot onze Ortolaan. 

Zo slecht is die Slechtvalk dus nog niet. De vogel kreeg
z’n naam in elk geval niet vanwege zijn te laken ge
drag. Met deze korte serie bijdragen aan de Grauwe
Gans hoop ik enkele verwarringen in de vogelbena
mingen weg te nemen. Zo zal blijken dat soorten als
de Pimpelmees, Rotgans en Brilduiker hun naam echt
niet ontlenen aan hun gedrag. Zo min als de Snor (in
tegenstelling tot de Baardman) z’n naam dankt aan
zijn uiterlijk, en de Bergeend aan zijn biotoop. 

Vogelpoëzie
Dit keer een gedicht van Joost de Jong (1922- 2012).
Ik ontmoette zijn vrouw in de lente van dit jaar op de
stand van de Vogelwacht bij de opening van het
Oostvaardersveld. Zij vroeg mij wat mijn keuze voor
de Nationale vogel zou zijn. Toen ik antwoordde dat
dit de Grutto is, was zij ontroerd en vertelde dat haar
overleden man een mooi gedicht over de vogel had
geschreven. Hij was een echte vogelliefhebber en
zeer actief in het sociale leven als gemeenteraads
lid/fractievoorzitter van het CDA in de stad Utrecht. 

Het leek me niet meer dan juist om u dit gedicht niet
te onthouden. Misschien is zelfs, bij het ter perse gaan
van dit nummer van de Grauwe Gans, inmiddels
bekend geworden dat deze majestueuze vogel tot
ons nationale vogelsymbool is gekozen. 

 
Grutto’s
 
Voor het voorjaar komt
Komen de grutto’s.
Ik hoor ze
Zie ze
Drink ze in
Met oren
Met ogen
Met heel  m’n wezen.
 
Grutto’s
In het Hollandse polderland
In het groene hart
Waaraan gesneden wordt
Waarvan gestolen wordt
Door elke stad.
 
Grutto’s
Elk jaar begeriger
Intensiever
Beleef ik de roep
grutto
grutto
 
Waarom toch?
 
Het kan zijn
Dat komend jaar
Mijn  ogen en oren
Niet meer zien en horen
Ik er niet meer zijn zal.
 
Erger nog
Het kan zijn dat er geen  Grutto meer zal zijn.

 
Joost de Jong 
Willige Langerak 2000

Slechtvalk, OVP, Frank Kroeze

Vooral ook hoop ik iets toe te voegen aan de fasci
natie van het vogels kijken. Je ziet de vogel niet alleen,
maar je kunt hem nu ook letterlijk op naam brengen.
Dat brengt je nòg dichter bij je waarneming. Is dat
niet de wens van iedere vogelaar? 

Naast woordenboeken en vogelgidsen heb ik vooral
twee bronnen geraadpleegd: De Nederlandse vogel
namen en hun betekenis, van H. Blok en H. ter Steege
(1995, uitgegeven in eigen beheer) en het lijvige
Verklarend etymologisch woordenboek van de Ne
derlandse vogelnamen, van K.J. Eigenhuis (2004,
Stichting Dutch Birding Association). 

Michiel Babeliowsky 
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Aankondiging
Tuinvogeltellingen winter 2015 2016
Een nieuwe winter voor de deur en dus weer tijd voor
de oproep om komende winter mee te doen. En ja,
ik zie het goed: op mijn computer heb ik voor deze
tuinvogeltelling de 25e map aangemaakt. Dat bete
kent dus dat ik al 25 jaar (winters) deze telling orga
niseer! ’t Is niet te geloven. Begonnen in de winter van
1991 – 1992 met maar drie tellers en kijk nu eens. En
dat natuurlijk dankzij de enthousiaste deelname van
al die tellers die soms enkele, maar soms al vele
winters met ons meedoen. Ik heb alle deelnemers in
een overzicht opgenomen en daaruit blijkt dat bij de
afgelopen 24 winters ik 6 namen zie staan van tellers
die meer dan 20 winters hebben meegedaan. Verder
zie ik in die lijst 111 namen/tuinen staan, waarvan 12
uit Lelystad. Hoewel die niet allemaal meer meedoen,
hebben ze toch allemaal hun bijdrage geleverd aan
de statistieken die ik op onze website heb gezet (al
bekeken?). Er zijn mensen afgehaakt of verhuisd en
er zijn mensen overleden.  Zo gaat dat als je een
project zo lang in de lucht weet te houden. Er zijn
gelukkig ook nieuwe deelnemers bijgekomen, dankzij
de cursus die we als vogelwacht aanbieden. Be
nieuwd wie er komende winter hun bijdrage aan dit
project willen geven. 

Binnen de vogelwacht worden heel wat tellingen
georganiseerd. Ze zijn allemaal te vinden op de
website. Waar zijn die nu allemaal goed voor? En wat
gebeurt er met al die uitkomsten? En de meeste vo
gelaars hebben ook hun eigen waarnemingenlijstjes
in handige zakboekjes vastgelegd en dat soms al vele
jaren.  En niet te vergeten de website ‘waarnemingen.
nl’. Wat daar allemaal (niet) op wordt vastgelegd! De
vraag dringt zich dan ook op of het mogelijk zou
kunnen zijn om met al die gegevens overzichten te
maken van de vogelsoorten die in Flevoland zijn
waargenomen: (vanaf) wanneer, aantallen, plaat
sen, biotopen, trends enz. Wat weten we van ‘gewo
ne’ soorten als Heggenmus, Turkse Tortel, Ringmus,
Grote Bonte Specht, Gaai en andere? Wie noteert die
soorten nog? Een lastig probleem voor de mensen
die begonnen zijn aan een Avifauna van Flevoland.
En daar zit dan ook de meerwaarde van de tuinvo
geltellingen. Daar worden die soorten goed geregi
streerd en in overzichten gebundeld. En hoe meer
deelnemers / uit hoe meer tuinen die soorten worden
gemeld, des te ‘betrouwbaarder’ de uitkomsten. Doe
dus mee! 

Als voorbeeld wil ik ‘ons’ beeld van de Groenling
nader toelichten. De grafiek zoals die op de website
staat geeft een groot aantal verticale kolommen te
zien van wisselende hoogte. Ziet er op het oog niet
verontrustend uit. In grafiek 1a heb ik de trendlijn
toegevoegd en die laat een flauwe afname zien.
Loopt de soort dus terug? Uit onze tellingen kunnen
ook de gemiddelde groepsgrootten worden herleid.
Vanaf de winter 1992 – 1993 zijn ook de ‘grootste

Fig. 1a

Fig. 1b

groepsgrootten’ gevraagd en daaruit heb ik de ge
middelden gegenereerd en in een tweede grafiek
verwerkt. Zoals is te zien, geeft de trendlijn hier een
lichte stijging te zien. Conclusie: iets minder vaak
gezien, maar wel in iets grotere groepjes. Een gerust
stellend beeld voor de Groenling. 

Ik ben benieuwd naar jullie waarnemingen. We tellen
vanaf zondag 29 november (week 49) tot en met
zaterdag 27 februari (week 8). De te gebruiken formu
lieren en telinstructies staan op onze pagina van de
website. Graag zo spoedig mogelijk na afloop van de
telperiode de verzamellijst (per e-mail of per post)
naar mij retour. 

Ton Kalkman
tonka15@hetnet.nl

Groenling, Almere, 1 juni 2012, Hans Kruitwagen
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De wandeltocht van 5,5 kilometer naar het eindpunt
in het Cirkelbos werd uiteindelijk ruim acht kilometer.
Midden in de nacht kwamen ze aangestiefeld  van
een tocht met veel lol en gegiechel. Na een lekkere
beker warme chocolademelk met slagroom en mar
sh-mellows bij het kampvuur onder een blote hemel
konden de bedden opgemaakt worden. Het was niet
alleen een dropping. Dankzij Thijmen van Heerde, de
boswachter, konden we ook wild kamperen in het
bos. Prachtig en heel gezellig. Zaterdag en zondag
waren stralend, de nacht was wel behoorlijk koud
ondanks de warme tent en de dubbele kleren. Maar
niet getreurd, een paar stoere echte Bosbenders
hadden het kampvuur aan gehouden en dit kon zo
weer opgestookt worden tot een behaaglijke warmte.
Ontbijt met een gebakken eitje en daaronder een
bruine boterham met kaas en iedereen was zo weer
bijgeknapt. Een mooie ervaring die zeker in de herha
ling gaat. 

Het seizoen begon op een zomerse dag in augustus.

‘Jeroen en Ruud, jullie vinden het toch leuk als wij ook
met ideeën komen voor het programma? Kunnen wij
dan een dropping houden?’ En zo stonden we zater
dag 10 oktober in het Cirkelbos klaar voor de start.
Eerst verzamelen, bij Ruud dit keer. Iedereen werd
verdeeld over de auto’s en met een blinddoek om
gedropt in het Waterlandse bos. Daar gingen ze in
ganzenpas nog een eind dieper het bos in. Toen het
geluid van de wegrijdende auto’s verstomd was
konden de blinddoeken af. Wat restte was een stil,
heel donker bos met af toe een kreet van een uil. Meer
niet. Een nieuwe unieke natuurervaring. 

Kamperen bij SBB, Cirkelbos, 10 oktober 2015
Jeroen Veenker

Het lijkt al weer erg ver weg. Er waren nog veel zwa
nenfamilies te ringen. Onder de bezielende leiding
van Henk Koffijberg hebben we weer flink wat zwanen
van ringen voorzien. 

De activiteit van september was van een schone
eenvoud. We maakten een mooie wandeling door
bos, velden en langs het water in de ‘Stille kern’ van
het Horsterwold. Het blijft een indrukwekkend gebied.
Halverwege konden we uitrusten in een replica van
een middeleeuwse stal/hut. Helaas hebben we geen
Konikspaarden gezien. Wel een grote dikke stier die
we hoorden struinen in het struweel achter het bos. 

Wat gaan we nog meer doen de komende tijd?
Zaterdag 7 november van 10 – 13 uur gaan we
Staatsbosbeheer helpen met de natuurwerkdag,
samen met de Flevokijkers.

Wandeling Stille kern, 12 september 2015, Jeroen Veenker

Zwanen ringen, 22 augustus 2015, Jeroen Veenker

Zaterdag 12 december van 13 – 16 uur gaan we 
nestkasten timmeren. Het is de bedoeling dat deze in
het voorjaar opgehangen worden in Nobelhorst.
Zaterdag 9 januari van 13 – 16 uur
De traditionele Nieuwjaars film.
Zaterdag 23 januari en 13 februari van 13 – 16 uur
Gaan we de nestkasten die we gemaakt hebben
ophangen of het universiteitsmuseum van Utrecht
bezoeken. 

Jeroen en Ruud.
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Voor dit verslag zijn de websites waarneming.nl en
trektellen.nl geraadpleegd.

FUTEN TOT EN MET ZAAGBEKKEN
Een Kuifduiker zat op 17 oktober bij de IJmeerdijk. Op
het Gooimeer werden in augustus 54 Geoorde Futen 
geteld, bij de Lepelaarhut zat een ex. van 31 juli tot
en met 2 augustus. Langs de IJsselmeerdijk bij Lely
stad vlogen op 9 september minimaal 2 Noordse
Stormvogels voorbij. Een Koereiger zat op 6 juli op
de Natte Graslanden bij de Lepelaarplassen en op
28 oktober vlogen 3 ex. op bij het Naviduct van de
Houtribdijk. Op 5 augustus zat een maximum van 79
Grote Zilverreigers en 31 Blauwe Reigers langs de
Schollevaarweg. Tussen 5 en 16 september verbleef
een Zwarte Ooievaar bij Emmeloord-Kuindervaart,
op 2 augustus vlogen er 8 over Biddinghuizen en op
20 augustus een ex. over de Kamperhoek. De eerste
2 vroege Kleine Zwanen werden dit seizoen op 30
september waargenomen bij de Nijkerkersluis. Een
Kleine Rietgans vloog op 17 oktober over de Houtrib
dijk. Op het Eemmeer (vlakbij de Stichtse brug) waren
ruim 700 ruiende Casarca’s aanwezig. Ook dit jaar
zijn er bij een groot aantal Casarca’s halsbanden
aangebracht. Vanaf half augustus tot eind augustus
zat een grote groep (>100 ex.) te foerageren bij de

Duikerweg of in de OVP. Er werden toen leuke aflezin
gen van halsbanden gemeld. Op 18 september > 300
Pijlstaarten op het Vossemeer. Op 22 september 380
Krooneenden in het Broekbos. Op 26 september
werden ruim 10.000 Tafeleenden geteld in de Hoek
plas en net zo’n aantal op 27 oktober in het Harder
broek. Een paartje Witoogeend werd op 24 oktober
in het Plan Roerdomp van het Harderbroek gezien. En
ook ruim 10.000  Kuifeenden op 27 oktober in het
Harderbroek. Vanaf half oktober werden er weer grote
groepen Toppers gemeld vanaf de Houtribdijk, zelfs
1.600 ex. op 20 oktober. Een man Eider op 3 oktober
op het Gooimeer. En vanaf 10 oktober liet een man
Grote Zee-eend zich weer zien in Pampushaven. Op
7 oktober bevonden zich al 120 Middelste
Zaagbekken bij de Houtribdijk. 

ROOFVOGELS TOT EN MET PARKIETEN
Een Zwarte Wouw zat op 8 augustus langs de Wulp
weg en op 19 september vloog een ex. over de Ketel
brug. In deze periode vlogen 8 Rode Wouwen over
de Ketelbrug, en trokken nog eens 9 andere exem
plaren verspreid over Flevoland. Zeearenden op de
bekende plekken, en er werd eindelijk een exemplaar
over de Hoekwierde in Almere-Haven gezien op 26
oktober. Totaal 3 Steppekiekendieven over de Ketel
brug: op 10 september een 1ste kj,  op 11 september
een sub adult en op 11 oktober weer een 1ste kj. De
laatste Grauwe Kiekendief werd op 11 september
over de Ketelbrug gezien (1ste kj). Langs de Dodaars
weg zaten op  24 september 86 Buizerds te foerage
ren. Vanaf 2 oktober is er weer een Ruigpootbuizerd 
in het gebied van de Praamweg/Ibisweg en Dodaars
weg. In augustus waren minimaal 2 Visarenden aan
wezig bij het Vossemeer en het Drontermeer. Op 6
september zelfs 3 ex. bij de Drontermeerdijk. Een ja
gende juv. Roodpootvalk op 23 augustus bij de
Praamweg. Een 1ste kj zat op 7 september bij de El
lerweg en op 12 en 19 september trok een 1ste kj over
de Ketelbrug. De laatste 3 Kwartels van dit seizoen
werden gezien bij de Vogelweg op 2 oktober. En de
laatste waarneming van de Porseleinhoen uit het
Harderbroek was op 18 oktober. Een Kwartelkoning 
vloog op 10 september op bij de Vogelweg. Op 24
oktober zaten 8.500 Meerkoeten op het Veluwemeer.
Vanaf 30 september tot eind oktober vlogen 66 
Kraanvogels over Flevoland. Steltkluten werden tot
19 september gezien in de OVP en het Harderbroek,

Geoorde Fuut, Lepelaarplassen, 2 augustus 2015
Joop Godri
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Witvleugelstern juv, Muiderhoek, 20 september 2015
Eric Roeland

Witvleugelstern, Dashorstdijk, 16 augustus 2015
Eric Roeland

Roodpootvalk juv met libel, Praamweg, 23 augustus 2015, Edial Dekker

totaal werden 5 jonge vogels opgemerkt. Een
Morinelplevier vloog op 10 september over de Ketel
brug. Een Zilverplevier werd op 8 augustus gehoord
bij de Regenboogbuurt en op 1 oktober vloog een ex.
over het Veluwemeer. Op 29 oktober zaten 3.500
Kieviten op de Vossemeerplaat. Een Kanoet was op
31 augustus aanwezig op de Kievitslanden. 2 Tem
mincks Strandlopers op 24 juli in de OVP bij de
Knardijk en op 31 augustus op de Kievitslanden. Tot
27 juli max. 4 Krombekstrandlopers in het Harder
broek en op 28 juli 4 ex. bij de Kwelplas in de Lepe
laarplassen. Groepen van > 100 ex. Kemphanen 
werden in juli gezien in het Harderbroek, Kwelplas
Lepelaarplassen, langs de OVD en bij het Jan v.d.
Boschpad. Een Bokje op 2 oktober bij de Vogelweg,
6 oktober Jan v.d. Boschpad en op 27 oktober in het
Kuinderbos. Tussen 10 juli en 8 augustus verbleven

max. 350 Grutto’s op de Grote Plas in de OVP. Een
IJslandse Grutto werd op 8 september bij het Vosse
meer ontdekt. Een Rosse Grutto was tussen 6 en 15
september aanwezig in het Harderbroek. Regenwulpen 
lieten zich het beste horen bij het Jan v.d. Boschpad
en meer dan 500 Wulpen gebruikten de Vossemeer
plaat tussen eind augustus en begin oktober als
rustplek. Steenlopers (max. 4 ex.) werden in augustus
en september gezien bij de Dashorstdijk, Harderbroek
en langs de Houtribdijk. Een Grauwe Franjepoot in
winterkleed zat op 13 september bij het Jan v.d.
Boschpad. Een Kleine Jager vloog op 25 juli én op
17 augustus langs de IJsselmeerdijk (tussen Lelystad
en de Centrale). Een geringde Noorse Kleine
Mantelmeeuw werd op 5 september afgelezen bij de
Dashorstdijk, deze vogel bleek op 1 juli geringd te zijn
bij Gauselholmen Stavanger, Noorwegen. Van 9
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Reuzenstern, Dashorstdijk, 6 september 2015, Karel Mauer

verschillende plekken werd een Geelpootmeeuw 
gemeld deze periode. Drie geringde Pontische
Meeuwen werden deze periode afgelezen langs de
OVD, meer info op pagina 14 in deze ‘Grauwe Gans’.
Op 28 augustus werd een maximum geteld van 18
Reuzensterns op de Vossemeerplaat, bij een adulte
vogel werd de ring afgelezen bij de Dashorstdijk op 6
september. Deze bleek geringd als nestjong op 26
juni 2009 in Norbotten, Zweden. Op 4 september
werden er bij de Houtribsluizen 21 Grote Sterns gezien.
Tussen 17 juli en 6 september werden er 3 meldingen
gemaakt van een Noordse Stern langs de IJsselmeer
dijk. Op 7 augustus werden 5 Dwergsterns geclaimd
bij de Oostvaarders. Van 9 verschillende plekken,
voornamelijk langs de OVD, werd een Witvleugelstern 
gemeld; op 20 september zelfs 3 exemplaren bij de
Muiderhoek. Op 29 oktober zaten 6 Halsbandparkieten 
te foerageren in de Hoekwierde in Almere Haven.
 
UILEN TOT EN MET GORZEN
Een Velduil werd gezien op 1 oktober langs de IJssel
meerdijk/Swifterbant en op 16 oktober 1 ex. langs de
Houtribdijk. In deze periode werden 528 meldingen
doorgegeven van een IJsvogel vanaf 158 verschil
lende plekken. Wat voor winter gaat 2015/2016 wor
den, weer lekker zacht zodat deze trend zich voort kan
zetten of een koude winter die dit hoge aantal zal
reduceren? 4 Bijeneters vlogen op 24 augustus over
het Kuinderbos. Een Hop werd op 9 augustus foera
gerend bij de Elburgerweg gezien. Een Groene
Specht werd gezien in het Voorsterbos, Kuinderbos,
Abbertbos, Urkerbos, Rutten en langs de Vossemeer
dijk. Een Zwarte Specht werd gehoord in het Rogge

botzand en in het Kuinderbos. De enige 3 Draaihalzen 
in heel 2015 in Flevoland werden gemeld door ringers.
Losse  waarnemingen waren er niet dit jaar. Verras
send als je kijkt naar het doortrekpatroon van voor
gaande jaren. In het voorjaar  moest je gewoon naar
het gebied van de Verbindingszone tot aan de
Knardijk komen om Draaihalzen te willen zien, kon 
niet missen! Bij de Oostvaardersdijk werd er door Kees
Breek op 11 augustus én op 30 september 1 ex. van
een ring voorzien en bij VRS ‘De Glinte’ (Ketelbrug)
werd op 15 augustus een exemplaar geringd. Op 18
oktober vloog een Strandleeuwerik op langs de
Houtribdijk. Een Grote Pieper vloog op 10 oktober
over de Ketelbrug. Tussen 29 augustus en 7 oktober
vlogen 4 Duinpiepers over de Ketelbrug en op 1 ok

Pontische Meeuw, Dashorstdijk, 6 september 2015
Karel Mauer
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Oeverpieper, Dashorstdijk, 9 oktober 2015, Karel Mauer

Draaihals, OVP, 11 augustus 2015, Kees Breek

Roodkopklauwier, Zeewolde, 18 juli 2015, Eric Roeland

tober een Roodkeelpieper. Van 9 plekken werden
Oeverpiepers gemeld. Leuk was een gekleurringde
vogel die is afgelezen op 9 oktober langs de Dashorst
dijk; deze bleek geringd in Makkevika, Noorwegen op
4 oktober 2014 als 1kj of ouder. Een Beflijster werd op
8 oktober bij de Noorderplassen aangetroffen, op 11
oktober 2 ex. bij Julianapad, op 17 oktober 2 ex. op
de Houtribdijk en bij de telposten totaal 6 ex. over de
Ketelbrug en 1 ex. over de IJmeerdijk. In oktober
trokken 62.317 Kramsvogels over de Ketelbrug.
Cetti’s Zangers werden gemeld langs het Juliana
pad, Verbindingszone en het Harderbroek. Opvallend
veel exemplaren werden dit jaar geringd: Ringgroep
‘De Grauwe Gans’ ving 9 nieuwe vogels, ‘De Glinte’
(Ketelbrug) ving 2 nieuwe vogels en langs de OVD
werden 8 nieuwe vogels gevangen. Een Waterrietzanger 
werd op 6 augustus in de Kievitslanden gezien, mo
gelijk was dit dezelfde vogel die deze dag aan de
overkant bij Elburg langs het Veluwemeer werd ge

vangen en geringd. Tussen 22 september en 16 okto
ber werd van 13 verschillende  plekken een
Bladkoning gemeld, waarvan 8 uit de gemeente
Almere, 2 uit gemeente Dronten, 1 uit Trintelhaven
(Lelystad), en 2 uit gemeente Zeewolde. 
Leuk zijn de enorme aantallen Goudhaantjes die
gemeld werden, soms groepen van > 40 ex. Bij de
ringers werden er ook veel meer gevangen dan an
dere jaren, (de getallen tussen haakjes betreft aan
tallen in dezelfde periode in 2014). ‘De Glinte’: 198(9),
OVD: 30(8), ‘De Grauwe Gans’: 18(6). Op de Ringplek
aan de OVD werden 698 Baardmannetjes van een
ring voorzien in deze periode. Een Witkopstaartmees 
werd van 5 plekken gemeld, op 12 oktober zelfs een
groepje van  5 ex. bij de Houtribhoogte. Een
Taigaboomkruiper werd op 8 oktober ontdekt bij
Trintelhaven en bleef hier tot in november aanwezig.
Een Buidelmees werd op 7 juli in de OVP gezien. Op
13 juli werd de Grauwe Klauwier bij de Praamweg

‘herontdekt’, vanaf eind augustus tot 11 september
werden er hier 3 gezien waarvan 1 juveniel. 
De eerste Klapekster werd op 9 oktober gemeld op
het pad naar de Zeearend. Later in de maand werden
exemplaren gezien in het Harderbroek, Lepelaarplas
sen, De Driehoek/OVP en in het Horsterwold. Een
mannetje Roodkopklauwier zat tussen 17 en 20 juli
in het Wilgenreservaat. Op 7 juli werd er in de OVP
een groep van 87 Raven geteld. Op 30 september en
7 oktober vloog er een Europese Kanarie over de
Ketelbrug. Op 30 oktober zaten 9 Fraters bij de Ketel
brug. Op 3 oktober trokken 8 Grote Barmsijzen over
de IJmeerdijk. Over telpost de Ketelbrug trokken 394
Kruisbekken en over de telpost IJmeerdijk 117 ex. Op
2 juli vlogen 3 Roodmussen over de Ketelbrug. Een
IJsgors trok op 9 oktober over de Seizoenenbuurt, op
12 oktober over telpost IJmeerdijk en totaal 5 exem
plaren over telpost Ketelbrug. 2 Sneeuwgorzen vlo
gen in oktober over de Ketelbrug en op 19 oktober
zat een adult mannetje op de Dashorstdijk. Op 18
oktober zaten 2 Geelgorzen bij het Almeerderzand.
Een Ortolaan werd op 30 augustus gehoord bij de
Kamperhoek en op 3 oktober vloog een exemplaar
op uit het Wilgenbos. Een Grauwe Gors vloog op 24
oktober over de Ketelbrug. 

Greet Boomhouwer
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Avondactiviteiten starten om 20.15 uur in 

De Oostvaarders (Oostvaardersbos-

plaats 1), tenzij anders vermeld.  Indien 

aanmelden gewenst, bij de activiteiten-

commissie (zie colofon). 

 

DECEMBER 2015 

 2 5e Cursus. 20.00 uur 

 5 5e Cursusexcursie 

 9 LEZING Peter Logtmeijer: Libellen 

12 BB: Nestkasten timmeren 13-16 uur 

13 Wetlandtelling. 9.30 uur 

16 Werkgroep Natuurfotografie 

17 

Werkgroep Bescherming. 19.45 uur  

De Trekvogel 

19 

DAGEXCURSIE Gaasterland. 

Aanmelden! 

19 FK: Mossen 10.00-12.00 uur 

23 Bestuursvergadering. 19.45 uur 

27 Vogelkijksessie De Trekvogel. 12.00 uur 

30 Oostvaarders gesloten 

 

JANUARI 2016 

 6 Nieuwjaarsborrel. 

 9 FK: Sterrenwacht Utrecht. 9-13 uur 

 9 BB: Nieuwjaarsfilm 13-16 uur 

13 6e cursus. 20.00 uur 

16 6e cursusexcursie  

17 Wetlandtelling. 9.30 uur 

20 Werkgroep Natuurfotografie 

23 

OCHTENDEXCURSIE Eempolders/Delta 

Schuitenbeek. Aanmelden! 

23 BB: Nestkasten ophangen 13-16 uur 

27 Bestuursvergadering. 19.45 uur 

 

      FEBRUARI 2016 

 3 7e Cursus. 20.00 uur 

 6 7e Cursusexcursie 

10 

LEZING André van den Berg: 

soortenrijkdom in Almere  

13 FK: Burgers Zoo. 9-16.30 uur 

13 

BB: Nestkasten/Universiteitsmuseum  

13-16.30 uur 

14 Wetlandtelling. 8.30 uur 

17 Werkgroep Natuurfotografie 

20 

DAGEXCURSIE Zeeland/ Brouwersdam. 

Aanmelden! 

24 Bestuursvergadering. 19.45 uur 

 

      MAART 2016 

 2 8e Cursus. 20.00 uur 

 5 8e Cursusexcursie.  

 9 

LEZING Marius Bouscholte: Nieuw-

Zeeland  

12 BB: Determineren.13-16.00 uur 

13 Wetlandtelling. 7.30 uur 

16 Werkgroep Natuurfotografie 

19 FK: Padden. Info volgt. 

20 

OCHTENDEXCURSIE Lage Vuursche. 

Aanmelden! 

23 

Bestuursvergadering/Verzenden 

Grauwe Gans. 19.45 uur 

27 Vogelkijksessie De Trekvogel. 12.00 uur 

30 Donateursoverleg. Nadere info volgt. 

 

      APRIL 2016 

6 9e Cursus. 20.00 uur 

9 9e Cursusexcursie 

9 BB: Natuurpark Lelystad 13-17.00 uur 

13 LEZING Geert Smit: Kroatië 

16 FK: Ilperveld. 9-13.00 uur 

17 Wetlandtelling. 7.30 uur 

17 

Vogelkijksessie De Oostvaarders 12-16 

uur. 

20 Werkgroep Natuurfotografie 

23 

OCHTENDEXCURSIE Landje van 

Geijssel/ Oudekerkerplas. Aanmelden! 

23 BB: Fietstocht Almere13-16 uur 

27 Bestuursvergadering. 19.45 uur 

 

14 mei: 24-uurs Big Day 

21 mei: Cursisten Big Day 

 

Indien onbestelbaar retour:  
Secretariaat, Watercipresstraat 140 

1326 CK Almere


