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Roerdomp, hut De Lepelaar, 11 februari 2013
Hans Kruitwagen
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Nieuws Bescherming
Er is weer veel nieuws te melden vanuit het bestuur.
Het bestuur heeft begin dit jaar Inge Hagens herbe
noemd als voorzitter. Zij zal met net zoveel enthousi
asme de Vogelwacht vorm blijven geven, maar zal
ook meer gaan delegeren en overdragen. Daarnaast
heeft het bestuur afscheid genomen van Marijke
Beumer, die bijna 6 jaar secretaris is geweest. Op het
moment dat ze aangaf eind van het jaar niet opnieuw
benoemd te willen worden, zijn we op zoek gegaan
naar een nieuwe secretaris en na de eerste oproep
in de Nieuwsflits van januari meldden zich al mensen.
We hebben, in overleg, besloten om Sonja Hartlief te
benoemen als de nieuwe secretaris. Sommigen zullen
haar al kennen als de coördinator van de werkgroep
bescherming, of als wetlandwacht van de Oostvaar
dersplassen. Marijke, bedankt voor je jarenlange in
zet!
Naast deze bestuurswissel, zal er nog 1 aankomen.
We zijn op zoek naar een algemeen bestuurslid,
omdat René Alma, het bestuur zal gaan verlaten.
Mocht je interesse hebben, neem contact op!
Op 30 maart gaat er weer een donateursoverleg
plaatsvinden. De vorige keer zijn bestuur en donateurs
met elkaar in gesprek gegaan over diverse bescher
mingsonderwerpen. Deze avond werd door iedereen
als erg waardevol en leerzaam ervaren. Daarom zul
len we ook het overleg van 2016 op eenzelfde manier
vormgeven. Onderwerpen zullen variëren, maar zijn
zeker de moeite waard om voor te komen en mee te
praten!
Begin 2016 heeft de Vogelwacht een samenwerkin
gsovereenkomst gesloten met Staatsbosbeheer.
Hierin hebben we beiden uitgesproken samen te
werken op het terrein van publieksgerichte excursies,
met als thema vogels. Om te beginnen zullen er
maandelijks excursies worden georganiseerd aan de
Almeerse kant van de Oostvaardersplassen, begeleid
door een Vogelwachter, onder gezamenlijke vlag.
Mogelijk dat deze samenwerking verder uitgebreid
gaat worden in de toekomst.
Daarnaast zijn we ook in gesprek met Stad en Natuur.
Ook met hen zullen we activiteiten ontplooien in en
om De Oostvaarders, zoals het verzorgen van lezingen
en kindercollege’s. Ook wordt er op dit moment ge
werkt aan een aanbod voor basisscholen over vogels:
herkenning, beleving en ervaring zullen centraal
staan.

Het nieuwe jaar startte direct met goed nieuws. Na
de jaarwisseling zijn er slechts 7 wensballonnen ge
vonden in de Oostvaardersplassen; nieuwjaarsdag
vorig jaar waren dit er ruim 200! Teleurstellend was
dan ook het bericht dat we in de ‘ganzenafschotzaak’
op geen enkel punt in het gelijk zijn gesteld door de
hoorcommissie. We hebben besloten om hiertegen
in beroep te gaan.
De hoorzitting betreffende het kitesurfen op Marina
Muiderzand heeft plaatsgevonden. Momenteel mag
er nergens langs de Flevolandse kust gekitesurft
worden, maar hier houdt de kitesurfer zich niet aan.
Er wordt momenteel illegaal gekitesurft op belangrijke
rust- en foerageerplekken voor vogels. Wij staan niet
negatief tegenover een kitesurfstrand bij Marina
Muiderzand, als dit een einde betekent aan het ille
gale kitesurfen elders. Wel zien we graag een aan
scherping van de voorwaarden die aan de kitesurflo
catie gesteld worden. We maken ons echter grote
zorgen over de plannen van de provincie om ook op
andere locaties kitesurfen mogelijk te maken. De ef
fecten op de natuur van de beoogde kitesurflocaties
worden nu los van elkaar beoordeeld. Wij pleiten voor
integraal overleg, zodat de voor vogels cruciale ge
bieden vrij blijven van verstoring door kitesurfen.
In de vorige Grauwe Gans kon je lezen dat we betrok
ken zijn bij het opstellen van het nieuwe beheerplan
voor de Hollandse Hout. Inmiddels is het beheerplan
zo goed als klaar. Staatsbosbeheer is begin februari
gestart met de kap van bomen om plaats te maken
voor de aanleg van de slenk. We zullen in de gaten
houden of de kapwerkzaamheden zijn beëindigd
voor het broedseizoen.
Een ander beheerplan waar we met smart op hebben
moeten wachten, is die van de Oostvaardersplassen.
Het blijkt dat er ondanks de door ons verstuurde
zienswijze weinig gewijzigd is in het plan. Men blijft
vasthouden aan het in één keer resetten van het
moeras. Wij pleiten ervoor om de reset gefaseerd uit
te voeren. In een interview op Omroep Flevoland
kondigden we aan dat we in overweging namen om
naar de Raad van State te stappen. Dit hebben we
niet gedaan, omdat een beroep tegen de beheer
maatregelen met grote zekerheid niet ontvankelijk zal
worden verklaard. We zullen andere wegen bewan
delen om ons standpunt naar voren te brengen, te
beginnen met een brief naar de Gedeputeerde Sta
ten van Flevoland.

Indien je zin en tijd hebt om bij te dragen aan deze
activiteiten (met SBB en/of S&N), neem dan contact
op met info@vogelwachtflevoland.nl.

Heb je vragen over of interesse in het beschermings
werk van de Vogelwacht, neem dan contact op met
Sonja Hartlief via bescherming@vogelwachtflevo
land.nl

Inge Hagens
Voorzitter

Sonja Hartlief
Coördinator Werkgroep Bescherming

Maart 2016
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Het IJsselmeergebied, Markermeer en IJsselmeer, zijn ziek. Geen kleine tijdelijke verkoudheid maar
een forse, bijna chronische, ziekte. De natuurwaarden zijn bij lange na niet wat ze zouden kunnen zijn
en kachelen verder achteruit.
Het Markermeer heeft een verstikkende laag slib die
de biologische productiviteit tot een nulpunt doet
dalen. Schelpdieren als de Driehoeksmossel, voedsel
voor bijvoorbeeld Kuifeenden, zijn er amper meer. In
zowel IJsselmeer als Markermeer zijn er vrijwel geen
geleidelijke overgangen tussen land en water waar
vissen kunnen paaien, vogels kunnen schuilen en
broeden. Vrijwel het hele gebied is begrensd door
hoge harde dijken. Er is een omgekeerd peilbeheer,
‘s winters laag en zomers hoog. Vismigratie uit en
naar Noord- en Waddenzee is door de Afsluitdijk voor
een gemiddelde vis geen optie. En als of dat allemaal
nog niet genoeg is, vindt er nog steeds overbevissing
in West-Europa’s grootste zoetwatermeer plaats.
Geen wonder dat de waarde van het IJsselmeerge
bied voor heel wat vogelsoorten fors is afgenomen.
Vooral viseters die van kleinere vissen afhankelijk zijn
als Fuut, Nonnetje, Zwarte Stern en Grote Zaagbek,

zijn er heel wat minder. Of zoals dat in juridisch vak
jargon heet ‘zich in een ongunstige staat van instand
houding bevinden’. Is dat erg? Ja, want het IJsselmeer
gebied blijft van groot belang voor veel vogels. En het
gebied heeft bij genezing de potentie een overweldi
gend vogel- en natuurgebied te worden.
De Marker Wadden
Dit voorjaar start de aanleg van de eerste fase van
de Marker Wadden. En bijzonder project op initiatief
van Natuurmonumenten dat kan bijdragen aan die
noodzakelijke genezing van het Markermeer. Een ei
landje met duinen en moerassen bij de dijk tussen
Lelystad en Enkhuizen. Een onderwaterdam wordt
aangelegd waarbinnen het eiland door klei en slib
wordt opgebouwd. Aan de winderige westzijde komt
een hogere stenen dam om het eiland tegen hoge
golfslag te verdedigen met aan beide zijde een dui

Dwergstern, Zeeland, 3 augustus 2015, Seraf van der Putten
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nenrij. De Marker Wadden zullen bijdragen aan een
natuurrijker Markermeer. Een deel van het slib wordt
weggevangen en de moerassen zullen paaiplaatsen
voor vissen bieden. Het is de bedoeling dat er naast
moeras met verschillende waterdiepten, riet en de
zanderige duinen weinig bosvorming gaat plaatsvin
den. Of de wilgen zich laten temmen is natuurlijk nog
afwachten.
Vogels
De Marker Wadden, zoals nu ontworpen, kunnen een
waar vogeleldorado worden. Het zandstrand en een
permanent schelpenstrandje zijn bij uitstek geschikt
voor Bontbek- en Strandplevieren en Visdief. De komst
van de Dwergstern, die elders in Europa ook op rivier
zandbanken broedt, zou geweldig zijn. Doortrekken
de Zwarte Sterns en Reuzensterns zal je straks op deze
plekken te zien krijgen. Het moeras zal door de ver

Woudaap, Lepelaarplassen, 7 juni 2012, Hans Kruitwagen

Eerste stap
Met de Marker Wadden wordt natuurlijk niet het hele
IJsselmeergebied het top vogel- en natuurgebied dat
we wensen. Het is een hele goede eerste stap. Een
stap die er aan moet bijdragen, dat er ook in het hele
gebied initiatieven gerealiseerd gaan worden die
zorgen voor meer natuurlijke overgangen, paaigebie
den voor vissen en broedplekken voor vogels.
Waterral, Trekvogelpad, 25 januari 2013, Hans Kruitwagen

Kees de Pater

schillende waterdiepten, riet en rondzwemmende
visjes voor tal van moerasvogels geschikt worden,
zoals Roerdomp, Woudaap, Waterral en Porselein
hoen. In het riet natuurlijk Bruine Kiekendief, Lepelaar,
Grote Zilverreiger en Baardmannetjes. Bij voldoende
oud waterriet kun je er Grote Karekiet en Snor ver
wachten. En zo af en toe een foeragerende Zeearend
om de ganzen in toom te houden. De folders van
Natuurmonumenten maken ons warm met de Kroes
koppelikaan. Maar of die echt gaat komen is natuur
lijk de vraag. Zo’n nieuw moeras kan ook hele ande
re ornithologische verrassingen brengen. Het is be
langrijk om de ontwikkelingen ook op vogelgebied
goed te volgen. Het zou mooi zijn als de Vogelwacht
daar een rol in kan gaan spelen. Want een ding is
zeker: het zal een spannend gebied worden.
Recreatie
De Marker Wadden komen er niet alleen voor de
natuur. In verschillende vormen van op natuur gerich
te recreatie wordt voorzien. Vogelkijkhutten, een
jachthaventje en wandelpaden. We mogen ver
wachten dat deze voorzieningen zo worden aange
legd, dat ze goed samen gaan met de natuurontwik
keling.

Maart 2016

Strandplevier, Almere, 15 juni 2009, Seraf van der Putten
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Van oudsher spreken vogelgeluiden sterk aan. Vogels gieren, krassen en piepen, en zingen doen ze
ook nog. Geen wonder dat die geluiden altijd een grote inspiratiebron zijn geweest voor onze vogelbe
naming. Na het gedrag (in de vorige GG), nu over het geluid als oorsprong van onze vogelbenaming.
Iedere vogelaar weet er wel ’n paar op te noemen;
vogels die hun naam danken aan het geluid dat ze
voortbrengen. Koekoek, Grutto en Tjiftjaf zijn hiervan
‘sprekende’ voorbeelden. Maar er zijn ook soorten
waarbij de klanknabootsing in de naam (onoma
topee) niet zo duidelijk is terug te vinden. Dat komt
door de afstamming van oude benamingen in com
binatie met het historische proces van klankverschui
vingen. Daarbij worden letters in de loop der eeuwen
anders uitgesproken. Een aantal van deze vogelna
men waarbij de onomatopee niet zo herkenbaar is,
zal ik hier in de kijker zetten, te beginnen met enkele
algemene geslachtsnamen (genus).
De naam Meeuw stamt af van het Germaanse ‘me
we’, naar het miauwende geluid van sommige gro
tere meeuwensoorten. Maar ook de kleinere Kok
meeuw kreeg z’n naam vanwege het geluid. Het
voorvoegsel ’kok’ komt van kokkeren/kakelen. Het
lacherige geluid dat de vogel vaak laat horen en
waaraan hij z’n Latijnse soortnaam ‘ridibundus’ ont
leent, komt in het Nederlands echter niet terug. In het
Duits (Lachmöwe) en in het Frans (Mouette rieuse) is
dat wel het geval. Het genus Kraai is vermoedelijk ook
een onomatopee, evenals zijn Latijnse naam Corvus.
Opmerkelijk is dat het ‘kraaien’ in de loop der jaren
van de soort is losgeraakt; het is niet meer de Kraai,
maar die Haan die kraait! De geslachtsnaam Uil stamt
ook af van het Germaans: ‘uwwilon’, in oorsprong
verwijzend naar de oe-klank in de roep van veel Uilen.

Tjiftjaf, Trekvogelpad, 5 juni 2014, Hans Kruitwagen
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Via de uu is deze klank verschoven naar ui, waarmee
het klanknabootsende element uit de naam van de
soort is verdwenen. Bij veel uilensoorten verwijst het
voorvoegsel naar de biotoop (Velduil, Bosuil), maar
bij de Ransuil is dat minder duidelijk. Hij kreeg z’n
naam vanwege de kransvormige veertjes in het
aangezicht. Dat geeft de indruk alsof hij (in het
Oudnederlands) een ‘rantse’ draagt, een geplooide
muts of sluier. Ook de Kerkuil heeft zo’n gezichtssluier,
die hem in het Duits de naam Schleiereule bezorgt.

Oehoe, Seraf van der Putten

Andere geluiden
Dan vermeld ik nog enkele ondersoorten met hun
geluid in de naam. Vrij duidelijk is dat bij de Oehoe
(Oe hoe), de Keep (kèp kèp), Rotgans (ròht ròht), en
de Hop (hoep oep oep). Terwijl ook Krakeend (het
rrab van de woerd), Kievit (kieft, koeviet), Kwak
(kwaken/kwekken), Meerkoet (koeteren=onduidelijk
praten) en Kneu (kneuteren=babbelen, kwinkeleren)
onomatopeeën zijn. De Roerdomp ontleent zijn naam
deels aan z’n biotoop (roer = riet) en deels aan het
doffe geluid dat het mannetje in het voorjaar voort
brengt, het balderen of dompen. Vroeger dacht men
dat de vogel het geluid maakte door de snavel onder
water te steken. En verder heet de Nachtegaal zo
vanwege zijn nachtelijke zang, waarbij het gaal komt
van het Germaanse ‘galan’ wat galmend zingen
betekent.

de Grauwe Gans

Een wonderlijke naam is die van het Woudaapje. Een
veronderstelling is dat ‘woud’ het riet is waarin de
vogel leeft en ‘aapje’ zou zijn ingegeven door de
behendige wijze waarop hij langs de rietstengels
klautert. Aannemelijk is die veronderstelling echter
niet. Voorheen heette hij Wouwaapje wat sterk doet
vermoeden dat de naamgeving samenhangt met
het geluid dat hij voortbrengt: een herhaald ‘wouw’.
Het ‘aapje’ zou een verbastering zijn van ‘hopje’,
mogelijk verband houdend met huppelen.

Vogelpoezïe
Ida Gerhardt (1905-1997), een groot dichteres, was
een hartstochtelijk liefhebber van de Nederlandse
natuur. Veel van haar gedichten zijn gewijd aan vo
gels die zich in ons Lage Land bevinden. Het levert
mooie, klassieke poëzie op die zich bij herlezen wor
telt in je geest. Probeer het eens met dit gedicht.

De Aanstoot
Hamer, kleine bonte specht;
Stoot uw snavel op de stammen.
In dit bos van molm en zwammen
Klinkt uw hard geluid oprecht.
Hamer in het gistend woud,
In mijn hart en in mijn oren
dringt uw tikken en uw boren.
Hamer op het harde hout.
Hamer, kleine bonte specht;
Straks –zij zullen God wel dankenTimmert men voor mij zes planken
Dan is alle twist beslecht.
Gierzwaluw, Almere, juni 2006, Karel Mauer

Ida Gerhardt
Verzamelde gedichten 2005

Gierzwaluw is zeer waarschijnlijk afgeleid van ‘gieren’,
het schreeuwende geluid dat ze maken. Deze vlieger
bij uitstek behoort helemaal niet tot de familie van de
Zwaluwen (Hirundinidae). Nee, hij heeft een eigen
familie, die van de Apodidae, wat letterlijk betekent
‘zonder poten’. En als je ziet hoe rudimentair de
kleine klauwtjes zijn begrijp je goed waarom.
Het is maar een greep uit de vele vogelsoorten
waarvan het geluid in de benaming tot uitdrukking is
gebracht. Deze geluid nabootsende vogelnamen
betreffen vooral die soorten die een kenmerkend en
gemakkelijk te imiteren geluid voortbrengen. Grap
pig, maar niet zo vanzelfsprekend, is dat dit geldt voor
veel verschillende dialecten en talen. Roep je in
Spanje dat je een ‘Cuco’ hoort, dan zal de aanwezi
ge Russische vogelaar dat met zijn ’Koekoesjka’ al
snel kunnen bevestigen. Er zijn heel wat vogels die
geen, of onuitsprekelijke geluiden produceren en om
die reden buiten ons klanknabootsend vocabulaire
zijn gebleven. En dat is begrijpelijk als je alleen al leest
hoe moeilijk het is om vogelgeluiden fonetisch enigs
zins te omschrijven (sla er ‘de Kist’ maar eens op na!).
Laat staan ze ook vocaal herkenbaar te produceren.
Maar hier kan ik echt niet om één iemand heen: Nico
de Haan. Als geen ander is hij in staat om een grote
variatie aan vogelgeluiden moeiteloos te vertolken.
Sterker nog, ik heb me laten vertellen dat Nico de
vogels zelfs les geeft. Les in hoe ze moeten gieren,
krassen en piepen.
Michiel Babeliowsky
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Kleine Bonte Specht vrouw, Bargerveen, 31 mei 2015
Marten Miske
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Afkicken en weer wat meer genieten.
Het jaar 2015 waarin ik zoveel mogelijk verschillende
soorten wilde zien binnen Almere zit erop. Het afkicken
is nog wel in volle gang. Er zit nog steeds een gevoel
dat ik ieder blaadje moet onderzoeken. Alles dat
beweegt zou een nieuw insect voor mijn lijst kunnen
zijn. De druk om nieuwe soorten te ontdekken in Al
mere blijft, maar een doel om in een jaar een aantal
soorten te determineren, dat zit erop en geeft eerlijk
gezegd wel een gevoel van rust.

Groot Populierhaantje, Kromslootpark, 2 mei 2015
André van den Berg

diverse determinatieboeken (bij mijn nieuwe werk)
moeten er toch een hoop nieuwe soorten te vinden
zijn. Maar dit alles staat wel pas in de planning voor
het voorjaar en zomer, dus meer daarover in mijn
volgende column.
Wat ik vooralsnog van plan ben is weer wat meer op
de vogels richten. Door afgelopen jaar me nauwelijks
op vogels te richten heb ik minder dan 200 soorten
gezien in een jaar. Dat gaat dit jaar wel weer gebeu
ren. Daarnaast hoop ik nu eindelijk dit jaar de magi
sche grens van 300 soorten te halen. Daar ben ik 2016
overigens wel alweer goed mee begonnen. Een IJs
duiker, Witkopgors en zelfs een heuse Roodkeelnach
tegaal prijken alweer op mijn lifelist. Hierdoor heb ik
nu nog slechts 2 soorten nodig om mijn lifelist op de
300 te zetten.
Donker Soldaatje, Meridiaanpark, 10 mei 2015
André van den Berg

Victor Eggenhuizen

Het jaar is voor mij geëindigd met 1379 soorten binnen
Almere. Daarmee heb ik mijn (bijgestelde) doel
overtroffen met ruim 300 soorten. Maar waar ik eigen
lijk nog meer trots op ben is dat we zijn geëindigd als
nummer 2 op de ranglijst van meest soortenrijke ge
meentes in Nederland in 2015. En wat ook niet onver
meld mag blijven is dat we momenteel in de top 20
staan met de hoogste biodiversiteit in de gemeente
ooit. Nu maar hopen dat er niet teveel gemeentes
ditzelfde idee gaan uitvoeren, want dan zullen we wel
weer flink zakken. Met 1749 nieuwe soorten voor Al
mere vind ik dat we Almere zeer goed op de kaart
hebben weten te zetten. Dat we langzaam stijgen is
denk ik wel een feit, want zelfs in 2016 zijn er alweer
35 nieuwe soorten voor Almere op de kaart gezet.
Hoewel ik nu geen doel meer heb, vind ik het wel nog
leuk om nieuwe soorten binnen Almere te ontdekken.
Een soortgroep die ik daarvoor heb uitgekozen is de
algen en wieren. Zeker geen makkelijke soortgroep,
maar wel een waar veel nieuwe soorten in te vinden
zijn voor Almere. Met een gekregen microscoop (als
afscheid van mijn vorige werk) en bibliotheek met
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Roodkeelnachtegaal, Hoogwoud, 17 januari 2016
Karel Mauer
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Ieder jaar een feestje: de trekvogels komen terug in
de tuin. Ze zijn vroeg, de Spreeuwen kwetteren er al
op los in de dakgoot, en de Koolmees is al aan het
kijken. Ik herken hem of haar, ze kan niet goed richten
en vliegt ieder jaar weer tegen de schuifpui aan. Er is
iets met onze schuifpui; een paar jaar geleden knalde
er een IJsvogel tegenaan en brak zijn nek. René Alma
was er blij mee. Van het najaar een Roodborstje,
helaas. Hij ligt ook netjes klaar voor René of de vol
gende activiteit van de Bosbende; als we een mid
dagje vogels gaan determineren.

Zwaluwnesten kneden, Almere Hoekwierde
december 2015, Jeroen Veenker

Om de zoveel tijd wordt er in de wintermaanden wel
iets door ons geknutseld. Dit jaar was het bestuur
gevraagd om een bijdrage voor een zwaluwentil. De
bewoners rondom de Hoekwierde beheren het groen
in die wijk en zij willen een zwaluwentil neerzetten. Zij
zijn niet zo kapitaalkrachtig en de Stichting ook niet,
maar met wat materiaal heeft de Bosbende heuse
zwaluwnestjes gemaakt met kastjes erbij. In maart
wordt het geheel opgetuigd en dan maar afwachten.
Erg leuk om te doen.

Zwaluwnesten timmeren, Almere Hoekwierde
december 2015, Jeroen Veenker

In november doen we altijd mee aan de Natuurwerk
dag. Dit jaar is de Bosbende weer aan de slag gegaan
bij een activiteit van Staatsbosbeheer. In het Cirkelbos
moest het struweel rond een waterpartij verwijderd en
zo opgestapeld worden, dat er een walletje ontstond
als beschutting en corridor voor muizen en ander klein
grut. Dat is helemaal gelukt; als je er nu langs loopt,
zie je de waterpartij weer en als de uilen en de buizerds
jagen zijn de jonge diertjes wat meer beschermd.
In december hebben we een bezoek gebracht aan
het Universiteitsmuseum in Utrecht. Een mooi en
overzichtelijk museum, erg geschikt voor de Bosben
ders. We kregen de echte eerste microscoop te zien
van Antoni van Leeuwenhoek. Zo’n simpel apparaat
je met enorme gevolgen.
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Natuurwerkdag in het Cirkelbos, november 2015
Jeroen Veenker

Op 9 januari had de Bosbende de jaarlijkse nieuw
jaarsfilm. Natuurbeleving kan je erg breed opvatten.
We hebben gesmuld van popcorn, chocolademelk
en Jurassic World. De vierde verfilming van een
avontuur met dinosaurussen en ander gespuis die de
mens, behalve als lekker voorafje, niet in hun biotoop
willen. Spanning en sensatie.
Wat gaan we de komende tijd doen? Maandag 28
maart 10.00 – 16.00 uur Tweede Paasdag: meehelpen
nestkasten timmeren op de open dag van Staatsbos
beheer. Verder vind je al onze activiteiten in de
agenda op de achterzijde van dit blad.
Jeroen en Ruud
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...eindelijk vaste grond onder de voeten? De Cetti’s Zanger hoor je vaker dan dat je hem ziet. Geksche
rend wordt wel beweerd: 'zie je een Cetti’s Zanger, dan is het vast geen Cetti’s Zanger.' De luide zang
is echter onmiskenbaar, een luid en heldere uitbarsting: 'TSE-PIE…. TSE-PIE…. TSEPIETE-PIETE-PIE'.
De soort wordt ingedeeld in de familie der struikzan
gers en dat is niet voor niets. Ze zingen vanuit de
diepste diepten van wilgenstruweel. Op de bodem
onder die struiken scharrelt hij zijn voedsel bij elkaar.
Opmerkelijk zijn de korte ronde vleugeltjes. Daaruit
valt op te maken dat het geen lange afstandstrekker
is. Wat dat betreft is de Cetti een heel ander vogeltje
dan rietzangers zoals Kleine Karekiet en Snor die in
Afrika overwinteren. Cetti’s Zangers zijn dus in wezen
jaarvogels die in het najaar echter wel zwerftochten
kunnen ondernemen. De recente populatieontwikke
lingen waren voor ons aanleiding om het voorkomen
van de Cetti’s Zanger in Flevoland aan een nader
onderzoek te onderwerpen. Met name de diverse
vogels die de Kamperhoek (Dronten), Oostvaarders
dijk kmp28 (Lelystad) en Grote Vaartweg (Almere)
bezochten lijken aanwijzingen te zijn voor een nieuwe
ontwikkeling.
Historie
Het is nog niet zo lang geleden dat de Cetti’s Zanger
zo zeldzaam was dat een waarneming werd getoetst
door de Nederlandse zeldzaamhedencommissie
(CDNA). Het is nu haast niet meer voor te stellen, maar
het eerste geval van Nederland werd pas in 1968
vastgesteld (Noord-Brabant). De aantallen namen
echter eind vorige eeuw al toe en na 2003 worden
waarnemingen niet meer door de CDNA beoordeeld.
Vóór 2004 zijn slechts 17 gevallen in Flevoland gere
gistreerd met het eerste in 1970.
Opmerkelijk zijn de vele najaarsgevallen. Dit doet
vermoeden dat het vóórkomen in deze periode
voornamelijk bestond uit dispersie van jonge vogels.
Verder valt op dat het ofwel om ringvangsten gaat,
ofwel om zingende vogels. In deze periode is er geen
enkele aanwijzing dat er ook vogels in Flevoland
hebben gebroed. De twee (vroege) voorjaarsgeval
len in 1983 en 1984 betreffen beide waarnemingen
van zingende vogels zonder vervolgwaarnemingen.
Ondanks het feit dat de vogels op door vogelaars veel
bezochte plekken aanwezig waren.Een van de meest
intrigerende vangsten is die van juli en september
1981. Deze vogel bleek geringd op Terschelling op 8
juli 1981 en daarbij was aangetekend dat hij een
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territorium hield. Kennelijk beviel het eiland hem niet,
want acht dagen later belandde hij in een Flevolands
mistnet. Het geval uit 2003 staat bij de tweede auteur
nog vers in het geheugen. Tijdens zijn vakantie in
Zuid-Limburg werd de vogel geringd en werd hij
daarvan telefonisch op de hoogte gesteld. Gelukkig
werd de vogel vlak na zijn vakantie teruggevangen.
Sinds het moment dat de CDNA de soort niet meer
beoordeelde is deze vrijwel jaarlijks in Flevoland
vastgesteld. Alleen uit 2006 zijn geen waarnemingen
bekend. Ook hier zien we weer aardig wat najaarsge
vallen, maar ook de eerste vogels die langdurig een
territorium bezetten. De vogel uit 2010 van het Verbin
dingspad is door veel vogelaars waargenomen en
vele malen in waarneming.nl ingevoerd. Op 24 okto
ber 2010 werd ook een zingend mannetje gehoord
aan de Grote Vaartweg en deze werd twee dagen
later gevangen. Het is verleidelijk om aan te nemen
dat dit één en dezelfde vogel is, hoewel de afstand
tussen beide plekken ongeveer anderhalve kilometer
bedraagt. Een ander patroon is dat locaties ook
meerdere jaren achtereen bezet worden: Verbin
dingspad (Almere) tussen 2010 en 2015; Voorlanden
(Nuldernauw) in 2011 en 2012; Julianapad (Lelystad)
2014-2015. Van het Verbindingspad weten we ook dat
het hier om het zelfde individu gaat. Deze vogel is
vrijwel ieder jaar tussen 2010 en nu gevangen
(26-10-2010; 28-10-2012; 13-07-2013; 11-10-2014;
2-10-2015) en heeft daarmee al de respectabele
leeftijd van minimaal zes jaar bereikt. De soort werd
tot 2015 dus vrijwel jaarlijks vastgesteld, maar het ging
nog niet om meerdere gelijktijdig aanwezige vogels
die langere tijd een territorium bezetten. In de eerste
jaren ging het om maximaal één territorium en pas in
2014 was er sprake van twee verschillende locaties.
Het topjaar 2015
In 2015 waren op drie plekken langdurig vogels
aanwezig. Bij het Julianapad werd een vogel al eind
2014 vele malen in waarneming.nl geklopt omdat er
toen ook een veel bezochte Pallas’ Boszanger in dat
gebied aanwezig was. Vervolgens werd de vogel in
vrijwel alle maanden gemeld (behalve juli, november
en december). In de Verbindingszone werd de Cetti
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Cetti's zanger, gevallen tot 2004

op 10 april voor het eerst gehoord. In mei en juni zat
deze vogel ook frequent te zingen. Voor de Kamper
hoek is slechts één veldwaarneming ingevoerd (23
mei), maar getuige de ringvangsten was de soort veel
langer aanwezig. Dit geldt ook voor de Verbindings
zone (zie hierboven). Dat roept meteen de vraag op
of de eenmalige waarnemingen van 19 februari
(Oostvaardersplassen - Keersluisplas) en 19 septem
ber (Harderbroek) toch ook niet langdurig aanwezige
vogels betrof. Helaas ontbreken van deze twee gebie
den vervolgwaarnemingen.
Vangsten in de Kamperhoek – Dronten - Naast de
waarneming op 23 mei werden vogels gevangen op
16 mei (volwassen man). Deze werd teruggevangen
op 26 september aan de Grote Vaartweg Almere.
Vervolgens werd een volwassen vogel geringd op 29
augustus welke ter plaatse terug werd gevangen op

Cetti's zanger, gevallen vanaf 2004.
Waarnemingen van waarneming.nl, trektellen.nl en aange
vuld met eigen gegevens.

4 en 9 oktober. Er zijn dus zeker twee individuen
aanwezig geweest, maar zonder aanwijzing van
broeden.
Vangsten nabij Julianapad – Lelystad - Op 24 juni
werd bij het Julianapad de eerste vogel geringd (een
volwassen vrouwtje). Vervolgens belandden op 23
juli, 31 juli en 11 augustus (2) jonge vogels in het net.
Van 18 september, 23 september (2) en 29 september

Cetti's Zanger, Oostvoorne, 26 september 2015, Peter van Rij

Maart 2016
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stammen nog vangsten van niet op leeftijd gebrach
te vogels. De vangst van een volwassen vrouwtje en
vervolgens een aantal jongen maken het aanneme
lijk dat er ter plaatse een broedgeval heeft plaats
gehad. Ook deze locatie had een leuke terugmelding
in petto: een op 18 juli geringde eerstejaars vogel van
de Grote Vaartweg – Almere werd hier op 9 oktober
teruggevangen.

Cetti's Zanger, Grote Vaartweg, 11 oktober 2014
Ton Eggenhuizen

Vangsten Grote Vaartweg – Almere - Op 2 mei wordt
een vrouwtje met broedvlek gevangen. Een directe
aanwijzing dat zij in de nabijheid eitjes verzorgt. Ver
volgens werden jongen gevangen op 28 juni en 18
juli (2), 13 september, 20 september en 1 november.
Opmerkelijk zijn de twee andere volwassen vrouwtjes
op 18 juli (met verschrompelende broedvlek) en op
22 augustus (met dichtgroeiende broedvlek). Deze
vrouwtjes hebben ook eieren gehad, maar gezien de
data en het stadium van de broedvlek is het mogelijk
dat deze vogels elders hebben gebroed. Vogels van
onbekende leeftijd (maar de meeste waarschijnlijk
jonge vogels) werden op 13 september (2), 26 sep
tember (3, waaronder de vogel van Kamperhoek) en
25 oktober (2) en ook het bekende mannetje dat voor
het eerst op 26 oktober 2010 is geringd, werd dit jaar
dus teruggevangen: op 2 en 3 oktober.
Resumerend kan worden gesteld dat in 2015 een
mogelijk broedgeval heeft plaatsgevonden in de
Kamperhoek, een zeer waarschijnlijk broedgeval bij
het Julianapad, en één zeker (maar mogelijk 3 evt
middels polygamie) broedgeval bij de Grote Vaart
weg. De waarneming van Renze Borkent op 10 april
(via Whatsapp-groep “Flevo Alerts”) van twee verschil
lende vogels op 100 meter afstand van elkaar zou ook
op meer territoria kunnen wijzen, maar het is bekend
van deze soort dat zij zich snel over grote afstand
kunnen verplaatsen.
Auteurs: Kees Breek, Lelystad; Ton Eggenhuizen, Al
mere; Mervyn Roos, Lelystad
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Na een succesvol 2015 gaat ook dit jaar de werkgroep
weer enthousiast aan de slag. Er staan boeiende
onderwerpen op het programma, en dit jaar zullen er
ook meer fotografiepraktijkdagen plaatsvinden.
Deze worden gepland volgens schema (2e zaterdag
van de maand) en zullen alleen doorgaan indien het
weer goed genoeg is (als reserve dag geldt de 4e
zaterdag van de maand). Oftewel, fotograferen in de
regen gaan we niet doen… Wat de bestemming, dan
wel het onderwerp van fotodag gaat zijn, zal op de
website worden bijgehouden. Hier zullen ook korte
verslagen en de behaalde resultaten te vinden zijn.
Je kunt dit allemaal vinden onder het kopje ‘werkgroe
pen’ en dan ‘natuurfotografie’. Aanmelden kan bij
Fred of Geert: fotodag@vogelwachtflevoland.nl. Bij
hen kun je ook aanvullende informatie krijgen!
Het jaarthema voor 2016 is “De Vogelwacht in
beeld”. Dat betekent dat alle activiteiten, maar ook
ons werkgebied, onze soorten en ons nieuws in beeld
gebracht zal gaan worden. En dit op een manier
waarbij de natuur centraal staat. Een echte uitdaging
dus. De foto’s die hier uit komen, kunnen gebruikt
worden op de website, in de Grauwe Gans, bij pers
berichten, en zullen uiteindelijk ook in een nieuwe
expositie worden samengebracht. Alle donateurs die
ook fotograferen, kunnen meedoen! Hiervoor hoef je
niet naar de fotografieavonden te gaan, maar dat
mag natuurlijk wel. Welkom zelfs!

Kasteel Almere, 1 november 2015, Inge Hagens

Een dagje fotograferen rondom het kasteel van
Almere
In het laatste weekend van oktober 2015 konden we
voor het eerst in jaren een bezoek brengen aan het
kasteel van Almere. Dat was natuurlijk super. Nadat
er in april 2013 een hop op het terrein gezien was en
ik daar onder begeleiding van 1 van de bewoners
van het terrein al een korte wandeling had mogen
maken, kon ik nu voor het eerst naar het kasteel. Er
zijn duizenden foto’s gemaakt dat weekend en na
tuurlijk heb ik ook foto’s gemaakt. Ik heb geprobeerd
om ook de natuur op het terrein mee te pakken op
de foto’s…
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bestaat uit kastanjebomen. Sommige lijken aange
tast te zijn door een ziekte. De herfstkleuren maken
het, in de mist, nog veel spannender.
Er liggen nog hele stapels stenen op het terrein opge
stapeld. Deze zijn inmiddels overgroeid en vormen
menselijke elementen op de grasmat. Mooie plek
voor insecten en vogels. Het is grappig om te zien, dat
ondanks dat er alleen anti-kraak gewoond wordt op
het terrein, het gras gemaaid wordt, de bomen ge
snoeid zijn en eigenlijk alles gewoon netjes onderhou
den is.
Puin, kasteel Almere, 1 november 2015, Inge Hagens

Zondagochtend, het kasteel was in mist gehuld. De
rij mensen hield maar niet op. Allemaal wilden ze de
kans grijpen om dichtbij het kasteel eens een kijkje te
nemen. Het is interessant om te zien dat het op het
eerste oog een gebouw is, dat gewoon afgemaakt
kan worden en dan tot een indrukwekkend bouwwerk
uit kan groeien. Witchworld zal hier een mooi thuis
vinden, dat zie ik wel gebeuren.
De toegangsweg naar het kasteel. Eerst over de brug,
door de poort en dan sta je op het terrein. De oprijlaan

Herfstblad, kasteel Almere, 1 november 2015, Inge Hagens

Kasteel, Almere, 1 november 2015, Inge Hagens

Het binnenterrein van het kasteel. Een stapel rotzooi
biedt voedingsbodem voor varens en andere planten
om te groeien. De mossen op de tegels geven het
een groene uitstraling. En aan de muren groeien de
planten tussen de bakstenen. Het is bijna onwerkelijk
hoe de natuur uiteindelijk het wint van de menselijke
bouwwerken.
Een paar uurtjes op het terrein en dan naar huis. Kijken
hoe de foto’s geworden zijn. Niet ontevreden, maar
met een wens om ook in andere seizoenen en met
mooie sprekende luchten nog eens daar te mogen
gaan fotograferen! En tot die tijd ga ik met de came
ra op pad in de Oostvaardersplassen, Lepelaarplas
sen, op de Veluwe of waar het maar genieten is van
plant en dier.
Inge Hagens

Jaarprogramma 2016
Datum
20 januari
17 februari

Foto van de maand
(On)aantrekkelijk
Kou

16 maart
20 april

Lijnen/diagonaal
Nat

18 mei
15 juni
20 juli

Rood
Two of a kind
Liefde op het eerste gezicht

17 augustus
28 september

Enkeltje bloem
Blad(vullend)

19 oktober

Potig

16 november
21 december

Mist(ig)
Oud

Maart 2016

Thema van de avond
Jaarthema + eigenwerk
Creatieve kant van fotografie (regel van derden, scherptediepte
etc)
Bespreking eigen werk
Foto bewerking: werken in lagen, kleur bewerken, uitsnede
maken, verscherpen
Bespreking eigen werk
Praktijkavond Lepelaarplassen (met kettingfoto)
Praktijkavond macro/dichtbij (met kettingfoto) in het Vroege
Vogelbos (Eksternest)
Werken met filters en diverse lenzen; Bespreking eigen werk
Werken met histogram, witbalans, over/onderbelichtend;
Bespreking eigen werk
Project tafelfotografie: bouwen en technisch fotograferen;
Bespreking eigen werk
Samenstellen expositie
Bespreken eigen werk
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In 2005 begon ik met de monitoring van de broedvogels van het Meridiaanpark in Almere Buiten. De
jaarverslagen tot en met 2012 zijn verschenen in ’de Grauwe gans’. Vanaf 2013 staan de verslagen op
de website van de Vogelwacht Flevoland onder ‘Werkgroepen’ en dan ‘Tellingen’ en ‘BMP-tellingen’.
Dit artikel vat de bevindingen van elf jaar monitoring samen.
Deze activiteit valt onder het “Broedvogel Monitoring
Project – Alle broedvogels” (BMP-A) van Sovon Vogel
onderzoek Nederland. De werkwijze is beschreven in
de “Handleiding SOVON Broedvogelonderzoek”
(2011). Elk voorjaar werd het park ca 10 maal in de
vroege ochtend en twee maal ‘s nachts bezocht. Het
Meridiaanpark is één van de ongeveer 1.000 proef
vlakken in Nederland die door vrijwilligers worden
gemonitord. Door de vaste werkwijze is het onderzoek

sterk gestandaardiseerd en zijn de resultaten van al
die proefvakken goed vergelijkbaar. Monitoren bete
kent hier het volgen in de tijd van aantallen vogels
die (mogelijk) broeden. Als resultaat worden aantal
len territoria bepaald van elke soort in zo’n proefvak.
De gegevens van alle proefvlakken worden via
SOVON door het Centraal Bureau voor de Statistiek
bewerkt. Zo worden trends vastgesteld: gaan bepaal
de soorten in Nederland voor- of achteruit en geldt
dat voor alle biotopen? Deze gegevens worden uit
eindelijk gebruikt voor beleid dat moet leiden tot be
schermingsmaatregelen.
Het Meridiaanpark
Het Meridiaanpark kan beschouwd worden als onder
deel van een ecologische verbindingszone dwars
door Almere Buiten. Het verbindt namelijk het bos
complex Buitenhout aan de zuidkant van Almere
Buiten via de gehele Meridiaan (die loopt van de Lage
Vaart tot aan de Buitenring) met het Oostvaardersbos
dat aansluit op de Oosvaardersplassen. Het park is in
1996 aangelegd en is ca 17 ha groot. Het wordt be
grensd door de Paletlaan, Lage Vaart, Fluittocht en
de Evenaar. In de strook langs de Paletlaan zijn vier
bestanden met dicht bos van de oorspronkelijke
boomaanplant (van ver vóór 1996) aanvankelijk ge
spaard gebleven. Drie bestanden zijn in 2011 gekapt
vooral vanwege overlast door de pluizende populie
ren. De plekken zijn daarna herbeplant met meer
duurzame soorten bomen. In 1996 is de rest van het
terrein over de gehele lengte voor globaal de helft
ingeplant met bomen. Er zijn weinig struiken in het
park. De andere helft is ingezaaid met een bloemen
mengsel waardoorheen echter steeds meer riet groeit
dat een steeds grotere oppervlakte bedekt. In sep
tember wordt deze vegetatie gemaaid en afgevoerd,
zodat een kale ‘weide’ overblijft.
Een deel van de zuidelijke helft van het park dat grenst
aan de Fluittocht bestaat uit een rietmoeras van 325
x 30 meter. Het riet is voor het eerst (voor de helft)
gemaaid eind 2008. Elk jaar wordt de helft gemaaid,
het ene jaar de ene helft, het volgend jaar de ande
re helft. De overige oevers in het park hebben een
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smalle rietkraag van ca 1 meter breed. Ook hiervan
wordt elk jaar (ruim) de helft alternerend gemaaid,
zodat er in het voorjaar volop plekken zijn met oud
riet.
Het beheer van het Meridiaanpark
Naast de hierboven vermelde werkzaamheden en
het normale onderhoud aan de bosschages, zijn er
de volgende ingrepen geweest: Het bloemrijke gras
land is in 2005 na het broedseizoen gemaaid. In 2006,
2007 en 2008 is het grasland echter in mei-juni ge
maaid. In de jaren daarna steeds in september. Sinds
2013 worden kleine delen (‘horsten’) niet gemaaid
om in het voorjaar oude vegetatie voor broedvogels
te hebben en om een klein deel van de overwinteren
de insecten te sparen. Deze delen hebben elk jaar
een andere plaats.In 2014 is de Fluittocht uitgebag
gerd tot ver in de broedtijd, waarbij een grote versto
ring in het rietland is opgetreden.
De Reuzenberenklauw die vrijwel alleen maar in het
zuidelijk deel van het park voorkomt, is vanaf 2009
uitgestoken, maar keerde steeds weer terug en
breidde zelfs uit tot flinke delen van het grasland. Het
in 2011 en 2012 frequent maaien van deze plekken
hielp ook niet veel om de soort terug te dringen. Uit
de talrijke zaden in de grond kwamen steeds weer
nieuwe planten op. In 2015 zijn deze delen frequent
omgeploegd als experimentele bestrijdingsmethode,
waardoor het areaal aan bloemrijk grasland dat jaar
kleiner was dan andere jaren.
Resultaten
Zie Tabel 1 op pagina 16 voor een overzicht van alle
territoria.
Invloed van de leeftijd van het park op de soortensamenstelling
In de 11 jaar dat het park gemonitord wordt, heeft het
park zich ontwikkeld van een jonge aanplant met
dichte bosschages tot een minder jong bos met ho
gere boomgroepen Dit weerspiegelt zich in de veran
derende lijst van soorten broedvogels. Soorten van
lage begroeiingen zijn verdwenen (Fitis) of sterk afge

Meridiaanpark, 19 juni 2015, Ed ter Laak
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nomen (Tuinfluiter). Toen in 2012 de drie verjongde
bosvakken aan de Paletlaan begonnen uit te groeien
tot een struikvormig landschap, had de Fitis in elk
bosvak een territorium en in twee ervan was een ter
ritorium van de Tuinfluiter. Dit ging ten koste van de
Vink die maar twee territoria had. Daarentegen ver
schenen soorten van hoger opgaand hout of oudere
bomen, zoals de Appelvink en de Boomkruiper in de
afgelopen jaren.
Vogels van het bloemrijke grasland en rietland
Het park huisvest enkele soorten van ruigteterreinen

Grasmus, Noorderplassen, 17 mei 2015, Karel Mauer

buiten de bebouwde kom, zoals Sprinkhaanzanger,
Grasmus en Bosrietzanger. De Sprinkhaanzanger
heeft meestal maar één territorium en zelfs dat niet
elk jaar. De Grasmus had aanvankelijk 9 territoria.
Door het in mei-juni maaien van het bloemrijke gras
land in de jaren 2006 - 2008 zijn veel broedsels vernie
tigd. Bovendien wordt voor deze soort de langzamer
hand abrupte overgang van bloemrijk grasland naar
de ouder wordende bomen minder aantrekkelijk. De
toenemende rietvegetaties in het bloemrijke grasland
is voor beide soorten ook een nadelige factor. De
bestrijding van de Reuzenberenklauw in 2015 heeft
ertoe geleid dat de Grasmus zelfs niet meer in het park
is waargenomen. De Bosrietzanger broedt zowel in
het bloemrijke grasland als in het riet. Deze soort heeft
zich alle jaren goed kunnen handhaven en kan zich
bovendien snel herstellen na een slecht seizoen. De
soort profiteert van de horsten in het bloemrijke
grasland. In 2014 waren alle 5 horsten bezet en in 2015
5 van de 7 horsten.
Het park heeft enkele soorten zangvogels van moe
rassen. De Blauwborst heeft 1 - 3 territoria, de Rietgors
2 - 3, maar deze laatste was afwezig in 2015. Een
mogelijke oorzaak is de grote verstoring die in het
rietland plaatsvond in 2014. Opvallend is het grote
aantal Kleine Karekieten met 14 - 28 territoria; de
tendens is echter dalend. De dips in 2011 en 2013 zijn
mogelijk veroorzaakt door de slechte rietgroei in dat
voorjaar. De Rietzanger heeft slechts in twee jaren
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Rand Meridiaanpark, 15 februari 2011, Ed ter Laak
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Fitis, Lepelaarplassen, 8 april 2013, Hans Kruitwagen
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De Tjiftjaf heeft een stijgende tendens: in de eerste 6
jaar gemiddeld 5,5 territoria, in de daaropvolgende
5 jaar gemiddeld 7,5 territoria, een gevolg van het
ouder worden van de bomen. Waar bestanden met
grote populieren gekapt zijn in 2011, schoof deze soort
op naar aanplant van een jongere datum die intus
sen oud genoeg was voor deze soort. De Zwartkop is
stabiel met gemiddeld ruim 7 territoria.

Rietkraag Meridiaanpark, 19 juni 2015, Ed ter Laak

Het aantal territoria van Koolmees, Pimpelmees, Vink
en Groenling wisselt, maar deze soorten broeden ook
veel in de nabijgelegen woonwijk. De Staartmees is
een onregelmatige broedvogel met maximaal één
territorium. De Putter is ook een onregelmatige
broedvogel in het park, maar die soort kan kolonie
achtig optreden, zoals in 2005 toen 5 territoria op korte
afstand van elkaar genoteerd konden worden.

territoria gehad. Een mogelijke oorzaak is het vrijwel
ontbreken van struiken in de rietvegetatie.
Soorten van de Rode lijst
Er zijn ook enkele Rode Lijst soorten. De Spotvogel
begon met drie territoria, maar is de laatste drie jaar
niet meer waargenomen. Door de klimaatverande
ring schuift deze soort op naar het noorden. De Zo
mertortel werd alleen in de eerste twee jaar vastge
steld. De populatie holt in heel Europa achteruit.
Gelukkig is de Koekoek nog steeds elke lente in en
rond het park te horen. De Huismus is ook een Rode
Lijst soort, maar van een totaal ander kaliber. De soort
is nog steeds algemeen in Nederland, maar de po
pulatie is gehalveerd sinds 20 jaar. Ransuil, Groene
Specht, Nachtegaal en Kneu worden verderop in dit
artikel behandeld.
In de directe nabijheid van het park broeden nog
enkele soorten van de Rode Lijst. Onder de brug over
de Lage Vaart broeden in de meeste jaren Huiszwa
luwen; in 2015 werden 32 nesten geteld. Onder enke
le van de 10 watervilla’s in de Fluittocht broeden elk
jaar in totaal ca 5 paren Boerenzwaluwen.
Parkvogels
Opvallend is het soms lage aantal Zanglijsters en
Heggenmussen. De Zanglijster ontbreekt nogal eens
als broedvogel. De Heggenmus is in de nabijgelegen
tuinen veel algemener. Dat geldt wel voor meer
soorten, bv. de Merel, die een afnemende tendens
heeft in het park. De eerste 6 jaar werden gemiddeld
bijna 10 territoria genoteerd; de daaropvolgende 5
jaar bijna 8 territoria. De Roodborst doet het de laatste
3 jaar met steeds 4 territoria iets beter dan voorheen.
De Winterkoning was aanvankelijk weinig algemeen
en ontbrak zelfs in het tweede jaar. Winters met ijsvor
ming (2005-2006, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011,
2011-2012) doen de populatie van de Winterkoning
als echte standvogel afnemen, maar de soort klimt
altijd weer uit het dal. De laatste 3 broedseizoenen
zijn voorafgaan door milde winters: dit weerspiegelt
zich door het hoge aantal van 8 territoria in beide
laatste jaren.
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Koekoek, Trekvogelpad, 8 mei 2015, Hans Kruitwagen

De kraaiachtigen Gaai, Zwarte Kraai en Ekster doen
het goed. De Ekster was in 2015 zelfs uitzonderlijk talrijk
met 8 territoria. De Houtduif wisselt in aantal, maar
handhaaft zich goed. De Turkse Tortel verscheen in
2006. Vanaf 2008 breidde de soort zich enorm uit in
Almere Buiten. Maar het is meer een tuinvogel dan
een parkvogel, dus veel meer dan de 1-2 territoria die

Meridiaanpark, 15 februari 2011, Ed ter Laak
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we bijna elk jaar noteren, zullen het er niet worden.
De soort ontbrak zelfs in de afgelopen twee jaar. De
Grote Bonte Specht heeft eveneens 1-2 territoria,
maar niet elk jaar, wat kennelijk afhankelijk is van de
beschikbaarheid van oude en verzwakte bomen.
Deze worden van tijd tot tijd opgeruimd, zodat er
minder gelegenheid is voor het hakken van een
nestholte.
Watervogels
De aantallen territoria van de watervogels Fuut,
Meerkoet en Wilde Eend zijn stabiel, ondanks dat de
nesten nogal eens verstoord worden door de water
recreatie. De Krakeend had van 2007 tot en met 2010
steeds één territorium; daarvoor en daarna werden
geen geldige waarnemingen gedaan die op een
territorium zouden kunnen duiden. In 2007 en 2008
werd de soort met donsjongen gezien. Van de Kuif
eend werden vanaf 2008 elk jaar één of enkele terri
toria vastgesteld. In 2015 werden in juli een vrouw met
twee halfwas jongen gezien.
Van de Grauwe Gans werden in 2012 en 2015 enkele
broedgevallen vastgesteld; er werden oudervogels
gezien met net geboren donsjongen. Vanaf 2008
werden wel crèches gezien: verzamelingen van vaak
10 oudervogels met soms wel 160 juvenielen van
verschillende leeftijd. De jongen moeten deels ande
re ouders gehad hebben dan de ca tien uit deze
crèche, want de legselgrootte bedraagt maximaal 12
eieren. De ganzen zullen in de wijdere omgeving van
het park gebroed hebben, bv. langs de Lage
Vaart. Het Waterhoen is een onregelmatige broedvo
gel in het park, die vaker tot broeden komt net buiten
het Meridiaanpark.
Incidentele territoria
De laatste jaren zien we enkele soorten verschijnen
die mogelijk broedpogingen hebben ondernomen,
maar daar geen succes in hadden of die pogingen
waarschijnlijk niet hebben voortgezet. De Sperwer
had in 2014 een nest met eieren, die enkele weken
bebroed zijn. Dit legsel is verstoord: de kapotte eischa
len lagen onder het nest en de Sperwer was vertrok
ken. In dat jaar werd ook één keer een lachende
Groene Specht (Rode Lijst soort) gehoord en gezien,
maar daar bleef het bij. Volgens de criteria van de
handleiding voldeed deze waarneming aan de ver
eisten van een territorium. In deze periode werd ook
elders in Almere Buiten een Groene Specht waarge
nomen, mogelijk hetzelfde exemplaar. De Ransuil
(Rode Lijst soort) werd in 2015 voor het eerst in deze
teljaren gezien. Op één ochtend zaten twee exem
plaren bij elkaar in een boom; deze waarneming
voldeed aan de criteria om van een territorium te
kunnen spreken. Op de nachtronde ’s avonds op
dezelfde dag werden de uilen baltsend waargeno
men met hun zachte oe-geluid. Daarna werden de
uilen niet meer gezien. Als er een succesvol broedge
val geweest zou zijn, zou de verdragende bedelroep
van de jongen gehoord moeten zijn.
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Kneu, Commelinweg, 21 april 2013, Hans Kruitwagen

De Nachtegaal (Rode Lijst soort) werd in 2006 ge
hoord, maar deze waarneming viel buiten de datum
grenzen om van een territorium te kunnen spreken. In
2009 zong de soort een ochtend wel binnen de da
tumgrenzen, maar is daarna niet meer gehoord. Ook
op 2 mei 2012 heeft een Nachtegaal bijna twee
dagen uitbundig gezongen, maar heeft daarna
kennelijk een betere plek gevonden om te broeden.
Ook deze datum viel net buiten datumgrenzen. Van
de Kneu (Rode Lijst soort) kon drie jaar achter elkaar
(2011 - 2013) een territorium genoteerd worden in het
bloemrijke grasland. De Witte Kwikstaart verscheen in
2015 met twee territoria in dit biotoop.
De toekomst van het park
Nadat de eerste plannen voor een ‘opknapbeurt’
voor het Meridiaanpark in 2006 zijn gepresenteerd,
zijn deze vaak gewijzigd en door de economische
crisis vooruitgeschoven. Er hebben zich nog geen
ondernemers gemeld om het geplande theehuis aan
de Lage Vaart te exploiteren, en ook niet om de twee
flatgebouwen te realiseren aan de Havenkom, tussen
het Meridiaanpark en de spoorbaan. In 2016 lijkt wel
een grote opknapbeurt en gedeeltelijke herinrichting
van het groen zelf van start te gaan. Dit zal de diver
siteit aan broedvogels ongetwijfeld ten goede
komen. Aldus behoudt het Meridiaanpark naast de
recreatieve functie ook zijn natuurwaarden.
Wat de ontwikkeling van de vogelstand betreft, zullen
de ‘gewone’ parkvogels het wel redden en zullen deze
ongetwijfeld ontwikkelingen te zien geven. De grote
uitdaging is om de soorten van het bloemrijke gras
land en het rietland te behouden, want deze soorten
zijn geen reguliere parkbewoners.
Een uitgebreidere versie van dit artikel staat op de
website van de Vogelwacht.
Ed ter Laak

de Grauwe Gans

Een nieuwe aflevering van de avonturen van de Fle
vokijkers. Bij de laatste Grauwe Gans was ik gebleven
bij ons bezoek aan de Universiteit van Amsterdam
vanwege het Weekend van de Wetenschap op 3
oktober. In november hebben we natuurlijk weer
meegedaan aan de Natuurwerkdag. We werden aan
het werk gezet in het Cirkelbos, dat een onderhouds
beurt nodig had. Staatsbosbeheer begeleidde de
groep en dit keer lagen er meer dan voldoende ge
reedschappen klaar.
In kleine groepjes werd er gewerkt (geweldig dat er
zoveel ouders mee kwamen!) om struiken, maar ook
bomen weg te zagen. Een flinke klus, maar als iets
leuk is dan doe je het graag. Een boom omzagen doe
je niet iedere dag en voor veel Flevokijkers was het
voor het eerst dat ze met een (flinke) zaag mochten
werken. Gelukkig maar twee keer de verbandtrommel
moeten pakken! Er viel nog wel een flinke bui, maar
dat was net op het moment dat we onder het afdak
zaten om de soep op te eten. Kortom: een zeer ge
slaagde dag. Moe maar tevreden gingen we weer
naar huis!

Sterrenwacht ‘De Sonnenborgh’ in het centrum van
Utrecht. Een bijzonder en historisch gebouw met een
prachtige telescoop, waar we natuurlijk door moch
ten kijken. Ook hebben we in een echte collegezaal
les gekregen over zwaartekracht. En na afloop werd
er een raketballon gemaakt die buiten ‘afgeschoten’
werd. Een geweldige dag die we niet snel zullen ver
geten.

Anouk kijkt haar ogen uit

Op zaterdag 13 februari gingen we met z’n allen naar
Arnhem. Daar werden we verwacht in Burger’s Zoo
met zijn prachtige oerwoud en woestijn. De kinderen
kregen de opdracht om een speurtocht te volgen,
waarbij heel goed gelezen, gekeken en getekend
moest worden. Niet altijd even makkelijk, maar de
Flevokijkers doen dat wel even! Duidelijk was dat ie
dereen van deze dag genoten heeft en uitkijkt naar
wat nog komen gaat dit seizoen.

Puk en Joost twijfelen over de naam

In december hadden we ‘Mossen’ op het programma
staan. Helaas kon deze excursie met Ed ter Laak niet
doorgaan. Snel heeft Inge er voor gezorgd dat we
een prima film konden kijken in bezoekerscentrum ‘De
Trekvogel’, waar al veel te zien is. Ook hadden we op
de tafel opgezette vogels neergezet waar de namen
van ontbraken. Gelukkig lagen er nog wel vogelboek
jes waar de namen in opgezocht konden worden,
zodat de naambordjes bij de juiste vogels neergezet
konden worden. De mossenexcursie houden we nog
te goed!
Het nieuwe jaar begonnen we met een bezoek aan
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Calvin, Jasmijn en Luuk in het oerwoud

Groet,
Inge, Monique en René
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Voor dit verslag is de website waarneming.nl geraad
pleegd.
FUTEN tot en met STEKELSTAARTEN
Op 30 november zat een Roodhalsfuut langs de
Houtribdijk, tussen 12 december en 17 januari ver
bleef een exemplaar op en rond het Wolderwijd.
Tussen 1 en 27 januari zat er een bij de Muiderhoek
e.o. Tussen 23 januari en eind februari een exemplaar
op en rond Ketelmeer West. Ook in het havengebied
van Urk zat eind februari een exemplaar. Kuifduikers
werden gemeld op het Veluwemeer (max. 3 ex.),
langs de IJsselmeerdijk tussen Lelystad en de Flevo
centrale, Houtribdijk, Ketelmeer, Gooimeer, langs de
Oostvaardersdijk en bij de Natte Graslanden. Geoor
de Futen (>4 ex.) zaten vooral bij de Hoge Dwarsvaart
te Zeewolde, Veluwemeer en bij de Natte Graslan
den. Op 22 november werden minimaal 3 Vale
Stormvogeltjes gezien langs de IJsselmeerdijk tussen
Lelystad en de Flevocentrale. Een Grote Aalscholver
(keelzakhoek 55 graden) werd op 18 december in
Almere Haven ontdekt.

2 Roerdompen bevonden zich in februari in het
Roggebotveld, ook bij de Lepelaarplassen werden er
2 gezien. 3 Kleine Zilverreigers overwinterden in Fle
voland. In januari en februari werden regelmatig rond
de 50 Grote Zilverreigers foeragerend gezien langs
de Vogelweg en de Trekweg. Zo’n 20 Ooievaars
overwinterden rond Natuurpark Lelystad. Een
Lepelaar vloog op 9 januari over de Kleine Praambult.
Op 25 januari vlogen 39 Flamingo’s over het Veluwe
meer. Op het Veluwemeer werden in de winter maxi
maal 2007 Knobbelzwanen geteld, 3384 Kleine
Zwanen en 142 Wilde Zwanen. In november werden
rond de Vogelweg ruim 5000 Toendrarietganzen
geteld. Daar werden ook 2 Kleine Rietganzen gezien,
10 exemplaren zaten op 9 januari bij kijkhut de Poel
ruiter. Een Sneeuwgans vloog op 1 januari in een
groep Kolganzen over het Vossemeer. Op 22 novem
ber zat een Rotgans langs de IJsselmeerdijk en op 23
november bij het Jan van den Boschpad. Daar zat op
23 december ook een Roodhalsgans. Een Casarca
werd gezien op 8 november langs de Pijlstaartweg,
op 29 november bij de Praamweg en op 8 december

Nonnetje, Dashorstdijk, 22 januari 2016, Karel Mauer
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bij de Kuindervaart. Groepen Bergeenden van meer
dan 100 exemplaren werden gezien bij de Natte
Graslanden, Veluwemeer, in de OVP (> 250 ex.),
Vossemeerdijk (280 ex.) en langs de Houtribdijk. Op
3 november werden 500 Pijlstaarten op het Veluwe
meer geteld. Grote groepen Slobeenden (> 500 ex.)
op het Bovenwater, Lepelaarhut en in de OVP. Bij de
Kapiteinshut in het Broekbos werd op 20 november
het maximum aan Krooneenden geteld van 340
exemplaren.
Op 16 januari werd een Ringsnaveleend gemeld op
het Veluwemeer bij de Bremerbergweg in een grote
groep Kuif- en Tafeleenden. Een Witoogeend ver
bleef deze periode op het Wolderwijd e.o. Tussen 6
en 14 december werden hier 2 mannetjes gezien en
op 7 december zelfs 3. Toppers werden regelmatig
gezien in Pampushaven en in het Wolderwijd, maar
vooral langs de Houtribdijk waren mooie grote groe
pen waar te nemen, met een maximum op 1ste
kerstdag van ongeveer 3000 exemplaren. Een Kleine
Topper werd op 28 februari ontdekt achter de Blocq
van Kuffeler. Het mannetje Eider van het Gooimeer
werd deze periode 4x gezien en op 28 december een
mannetje bij Urk. Een IJseend verbleef op 30 novem
ber langs de Houtribdijk. De Grote Zee-eend heeft
deze hele periode in Pampushaven gezeten. Leuke
groepen Nonnetjes: 877, zaten deze winter bij het
Block van Kuffeler, Knardijk, Houtribsluizen en Harder
broek. Op 3 januari zaten 70 Middelste Zaagbekken
langs de Houtribdijk. Ook Grote Zaagbekken zaten
mooi bij de Block van Kuffeler en langs de Randmeren,
met een maximum van ruim 100 exemplaren bij de
Roggebotsluis. In het Harderbos zaten maximaal
4 Rosse Stekelstaarten.

Geoorde Fuut, Zeewolde, 28 december 2015, Karel Mauer
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ROOFVOGELS tot en met PARKIETEN
Op 8 november zaten 2 Zwarte Wouwen langs de
Ketelmeerdijk en op 11 november werden er 2 langs
de Oostvaardersdijk gezien. Op 6 februari vloog een
Rode Wouw over de Dodaarsweg en op 24 februari
vloog een exemplaar over de Kievitslanden en 2 over
telpost de Kamperhoek; op 26 februari vloog er nog
een over deze telpost. Buiten de gebruikelijke plekken
werden rond het Harderbroek en de Lepelaarplassen
regelmatig 2 Zeearenden gezien; op zoek naar
nieuwe broedgebieden? In de Oostvaardersplassen
werden op een slaapplaats van de Bruine Kiekendief
11 exemplaren geteld op 17 februari. De Blauwe
Kiekendieven hadden een slaapplaats in de Oost

Roodhalsfuut, Wolderwijd, 9 januari 2016, Hans Kruitwagen

Kuifduiker, Gooimeer, 19 februari 2016, Hugo Wieleman
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Ruigpootbuizerd ad, Praamweg, 28 februari 2016
Karel Mauer

vaardersplassen (max. 6 ex.) en in het Gorzenveld
(max. 3 ex.) Een Ruigpootbuizerd werd de hele peri
ode gezien bij de Praamweg, zelfs 2 exemplaren op
29 februari. Op 18 november en op 27 februari werd
een Visarend bij de Praamweg gezien. Zo’n 15 tot 20
Smellekens hebben overwinterd in de polder. Op 9
november vloog een Kwartel op rond de Vogelweg,
en op 24 januari werden daar roepende exemplaren
gehoord, het lijkt erop dat er hier een aantal overwin
terd heeft!
Op 12 december vlogen 15 Kraanvogels over de
Kleine Praambult en op 29 januari vlogen er 6 over
Lemmer. In Urk zaten op 20 februari 21 Scholeksters.
Op 5 januari vlogen 90 Kluten over de IJsselmeerdijk;
op 29 februari zaten er alweer 44 in de Oostvaarders
plassen. In februari werden 2 Bontbekplevieren ge
zien langs de Praamweg, de Natte Graslanden en bij
de Lepelaarweg. Maximaal 10.000 Goudplevieren
werden op 8 januari vanaf de Kleine Praambrug ge
teld. Een Zilverplevier vloog op 15 november over de
Blocq van Kuffeler en op 7 januari zat er een bij het
Jan van den Boschpad. In de Oostvaardersplassen
werden op 22 november 15.000 Kieviten geteld.
Bokjes werden gemeld bij Kamperhoek (maximaal 3
ex.) en op 9 andere plekken verspreid door de polder.
Een Drieteenstrandloper zat op 26 januari langs de
Vossemeerdijk. In de Oostvaardersplassen zaten de
hele periode redelijke aantallen Bonte Strandlopers,
met een maximum van 400 exemplaren op 9 decem
ber. Van 39 verschillende plaatsen werden Houtsnip
pen gemeld. Op 8 januari was de eerste Grutto al
weer aanwezig in de Oostvaardersplassen. 21
Regenwulpen vlogen op 17 januari over Urk. Begin
januari gebruikten 280 Wulpen de Vossemeerplaat
als slaapplaats. Tussen 23 november en 10 januari
kwamen 3 meldingen van een Zwarte Ruiter in de
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Oostvaardersplassen. 2 Groenpootruiters vlogen op
7 november nog over de Drontermeerdijk. Witgatjes
werden voornamelijk gezien rond het Harderbroek
(max.11 ex.). Op 1 januari zaten 3 Oeverlopers in het
Harderbroek. Een Middelste Jager vloog op 14 no
vember over de IJsselmeerdijk. In december en janu
ari werden langs de OVD en achter het Blocq van
Kuffeler een paar Scandinavische Zilvermeeuwen
en Geelpootmeeuwen gespot. In deze periode werd
stelselmatig de dijk afgezocht naar Pontische
Meeuwen, en niet zonder resultaat. Op 22 november
werden maximaal 13 vogels langs de Oostvaarders
dijk bij uitkijkpunt het Nonnetje geteld! Langs de IJs
selmeerdijk werd op 14 november een Drieteenmeeuw
gezien. Op 22 november zaten hier zelfs 3 exemplaren
en vloog er een over Wigbels eiland. Een Visdiefje
werd op 28 en 29 november én 14 februari langs de
Oostvaardersdijk gezien. Tussen 30 november en 14
december werd regelmatig een Witwangstern ge
zien bij de IJmeerdijk e.o. Een Kleine Alk vloog op 15
november over de Dashorstdijk. 2 Halsbandparkieten
werden gezien in Lelystad de Schans in november en
december en 1 exemplaar in de Kempenaar. Op 19
februari 1 exemplaar bij Natuurpark Lelystad en er
vlogen er 3 over Almere Haven.
UILEN tot en met GORZEN
Bijna 50% van de Kerkuil meldingen (40) betrof een
verkeersslachtoffer (19 stuks). Een Bosuil werd ge
meld uit het Urkerbos op 30 december. Op 18 en 28
februari was een roepend exemplaar aanwezig in het
Kuinderbos. Een leuke slaapplaats van 35 Ransuilen
werd op 12 februari geteld in het Horsterwold. Andere
slaapplaatsen in Creil (9 ex.) Lelystad Atolwijk (7 ex.)
Dronten (4 ex.) en Larserbos (3 ex.) Velduilen werden
in december gezien bij Schokland (2 ex.) Harder

Witwangstern eerste winter, IJmeer, 13 december 2015
Eric Roeland
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broek, Vogelweg e.o. (2 ex.) en de Mammouthweg
bij Ens. In november was op de webcam van de
Kerkuilenwerkgroep Flevoland een Steenuil te bewon
deren. En weer een zachte winter aan de rij toege
voegd; er kwamen 435 meldingen van een IJsvogel
binnen deze periode. Waar zit ie nu eigenlijk niet?
Een Groene Specht werd gezien in het Cirkelbos,
Trintelhaven en in de Landgoederenbuurt te Almere.
Een Zwarte Specht werd op 5 januari en 5 februari
gehoord in het Roggebotzand. Slechts een paar
meldingen van waarnemingen van de Kleine Bonte
Specht, o.a. uit Lepelaarplassen, Beginbos, Voorlan
den, Harderbroek en Wilgenreservaat. 2 Boomleeuweriken
zaten op 22 februari langs de Goudplevierweg. Een
late Boerenzwaluw werd op 21 november bij het Jan
van den Boschpad gezien. Leuke groepjes

Waterpieper, Zeewolde, 8 november 2015, Eric Roeland

Waterpiepers (max. 30 ex.) zaten langs de Knardijk,
zowel aan de Zeewolde kant als bij de Oostvaarders
plassen. Ook bij de Ibisweg werden regelmatig
exemplaren gezien. Langs de Ossenkampweg werd
op 7 november een Grote Pieper geclaimd. In Bid
dinghuizen heeft een Zwarte Roodstaart overwinterd,
voorts drie meldingen uit Almere en 1 uit Lelystad deze
winter. Roodborsttapuiten overwinterden bij de
Praamweg en bij het Jan v.d. Boschpad en Rogge
botveld. Een Cetti’s Zanger werd op 31 januari en 3
februari bij het Julianapad langs de Oostvaardersdijk
gehoord. Winterwaarnemingen van de Zwartkop
kwamen van 8 verschillende plekken. Een Bladkoning
zat op 23 december in het Natuurpark Lelystad en op
28 januari in Almere Muziekwijk. De Tjiftjaf werd deze
winter van 34 verschillende plekken gemeld. Een Si
berische Tjiftjaf werd op 21 februari ontdekt bij het
Golfpark in Lelystad. Vuurgoudhaantjes werden van
49 verschillende plekken gemeld. Witkopstaartmezen
werden gezien bij de Lepelaarplassen, Biddingbos,
Zeewolde, Roggebotzand, op 3 plekken in Almere en
in de Oostvaardersplassen. Een Glanskop werd ge
meld bij kijkscherm De Blauwborst op 22 januari.
Maximaal 2 Kuifmezen werden in het Abbertbos ge
zien. Tussen 1 en 19 november een Taigaboomkrui
per in Trintelhaven en vanaf 20 januari een exem
plaar in het Kromslootpark. Klapeksters werden ge
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Taigaboomkruiper, Kromslootpark, 19 februari 2016
Hugo Wieleman

zien bij de Lepelaarplassen, Praamweg e.o., Oost
vaardersplassen, Nuldernauw, Harderbroek en
Horsterwold. Een Noordse Kauw in 5 wijken van Al
mere en in Lemmer. Een Russische Kauw werd op 18
februari gemeld in Urk. Een Hybride Bonte Kraai /
Zwarte Kraai in Almere Parkwijk op 7 februari. Raven
werden voornamelijk gezien in de Oostvaardersplas
sen (max. 12 ex.) en de omringende bossen, en in
het Horsterwold, Hulkesteinsebos en het Harderbos.
Fraters werden op 4 en 9 november (6 ex) over de
trektelpost Ketelbrug gezien en één exemplaar zat op
12 december op de Houtribdijk. Grote Barmsijs werd
éénmalig gezien bij het Julianapad, Harderbroek en
Kuinderbos. Ook de Kleine Barmsijs werd maar
weinig gemeld; 1 exemplaar op 14 november in Al
mere Haven en maximaal 3 stuks in november en
december in het Kuinderbos. Kruisbekken werden
gemeld uit het Urkerbos, Roggebotzand, Horsterwold

Raaf, Praamweg, 13 december 2015, Albert Noorlander

en Kuinderbos. Het 'getrompetter' van een Noordse
Goudvink werd op 11 november gehoord bij het
Oostvaardersveld. Een IJsgors vloog op 5 november
over de Ketelbrug en een Sneeuwgors vloog op 29
november over Dronten; tussen half december tot en
met begin januari 2 langs de Houtribdijk en op 27
februari vloog nog een exemplaar over de Ketelbrug.
Een Geelgors werd op 3 november bij de Praamweg
gezien.
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).

April 2016
6
9e Cursus 20.00 uur
9
9e Cursusexcursie
9
BB: Fietstocht rond Almere en
omgeving 13.00 – 17.00 uur
10 S&N Lezing: Trekvogels door Wim
Sluijs
13 Lezing Geert Smit: Kroatië
16 FK: Ilperveld 9-13.00 uur
17 Wetlandtelling 7.30 uur
17 Vogelkijksessie De Oostvaarders
12-16.00 uur
20 Werkgroep Natuurfotografie
23 Ochtendexcursie: Landje van
Geijssel/ouderkerkerplas.
Aanmelden !!
23 BB: Bezoek aan Natuurpark
Lelystad 13.00 – 16.00 uur
27 Bestuursvergadering 19.45 uur
Mei 2016
11 10e Cursus 20.00 uur
14 10e Cursusexcursie
14 Big Day 24 uur
14 Nationale Vogelweek 2016 t/m 22
mei
15 Wetlandtelling 6.30 uur
15 Vogelkijksessie Oostvaarders
12-16.00 uur
18 Werkgroep Natuurfotografie
21 Cursisten Big Day 6.00 – 12-00 uur
21 FK: Oostvaardersplassen 9 -12.00
uur
25 Bestuursvergadering 19.45 uur
28 BB: Kanovaren 11-17.00 uur

Juni 2016
1
11e cursusavond met afsluiting.
19.00 uur. Prijsuitreiking Big Day
20.45 uur
4
11e Cursusexcursie
8
Avondexcursie: Nachtzwaluwen
op de Leusderheide. Aanmelden!
15 Werkgroep Natuurfotografie
17 BB/FK Waddenweekend tot 19/6
19 Wetlandtelling 6.00 uur
19 Kijksessie De Oostvaarders
12-16.00 uur
22 Bestuursvergadering 19.45 uur
25 Excursie Groene Jonker.
Aanmelden!
Juli 2016
6
Avondexcursie: Wilgenreservaat.
Aanmelden
9
BB: Slotbijeenkomst
10 FK: Sloeproeien en Big Jump
14 Vogeltrip Helgoland t/m 17 juli
17 Wetlandtelling. 6.30 uur
17 Kijksessie De Oostvaarders 1216.00 uur
20 Werkgroep Natuurfotografie
23 Dagexcursie: Lauwersmeer olv
Rene Verschuren. Aanmelden!
27 Bestuursvergadering 19.45 uur
Verzending Grauwe Gans
Augustus 2016
10 Avondexcursie: Doornspijk en
Greppelveld. Aanmelden!
14 Wetlandtelling 7.15 uur
14 Kijksessie De Oostvaarders 12-16
uur
17 Werkgroep Natuurfotografie
20 Dagexcursie: Kop van NoordHolland. Aanmelden!
24 Bestuursvergadering

