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De Grauwe Gans is het tijdschrift van Vogel- en
Natuurwacht Flevoland en verschijnt 3x per jaar.
Donateurs betalen minimaal 15 euro per jaar,
huisgenoten 6,50 euro, door overmaking op iban
nummer NL28 INGB 0004 9184 83 van Vogelen Natuurwacht Flevoland, o.v.v. naam donateur
(s). Leden van de jeugdgroepen de Flevokijkers
en de Bosbende betalen 110 euro per jaar, incl.
koek, limonade en het Waddenweekend. Alle do
nateurs kunnen deelnemen aan alle door de
stichting georganiseerde activiteiten en ontvan
gen de Grauwe Gans (max. 1 per adres).
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Grauwe Kiekendief juv, Wulpweg, 5 augustus 2007,
Karel Mauer

de Grauwe Gans

Nieuws Bescherming
Zoals de meeste lezers wel zullen weten, is onze
voorzitter Inge Hagens afgereisd naar Zwitserland
voor drie maanden. Zij werkt daar hard aan haar
gezondheid, maar op haar blog is te lezen dat ze
gelukkig ook nog tijd heeft om vogels te kijken. We
wensen Inge veel beterschap.
Op 30 maart 2016 heeft het bestuur een donateurs
avond georganiseerd. Er waren veel donateurs geko
men en de inbreng van onze donateurs over verschil
lende onderwerpen was zeer waardevol. Er is onder
andere gesproken over de inhoud van de Grauwe
Gans. Het blijkt dat de Grauwe Gans zeer gewaar
deerd wordt als tijdschrift. Er zijn ook zinvolle sugges
ties gedaan, zoals het beter benutten van sociale
media als communicatiemiddel met de (jonge) do
nateurs.
We hebben ook met onze donateurs gesproken over
onze huisvesting. Er zijn veel ideeën ingebracht, van
een eigen onderkomen regelen via crowdfunding tot
het regelen van een antikraakpand.
Tenslotte hebben we de activiteiten van de Vogel
wacht tegen het licht gehouden. Het blijkt dat de
activiteiten die de Vogelwacht organiseert, goed in
de smaak vallen bij de donateurs. Ook op dit punt zijn
nog waardevolle ideeën genoemd. De lezingen,
cursussen en excursies van de Vogelwacht richten
zich nu uitsluitend op vogels, maar zouden zich ook
kunnen gaan richten op andere flora en fauna, zoals
bijvoorbeeld insecten, of paddenstoelen. En voor
sommige donateurs mogen de lezingen (nog) meer
inhoud krijgen.
De avond is afgesloten met een ideeënmarkt. Hier zijn
nog verscheidene ideeën ingebracht door onze do
nateurs. Er zijn ideeën ingebracht die helpend kunnen
zijn in het werven van meer donateurs. En de hoogte
van de contributie was een punt dat ingebracht werd.
Ook werden er suggesties gegeven met betrekking
tot het verbeteren van communicatiemiddelen (on
der andere de folder).
Het was een zeer geslaagde avond die dankzij de
grote betrokkenheid van de donateurs veel stof tot
nadenken heeft gegeven. Wij zullen als bestuur, in
overleg met eventueel betrokken werkgroepen, naar
aanleiding van de ingebrachte ideeën en suggesties
inhoudelijk in discussie gaan om te bekijken welke
ideeën we kunnen overnemen. We houden jullie op
de hoogte. En mocht dit je nu inspireren om ook nog
een idee in te brengen, wacht dan niet tot het volgen
de donateursoverleg. Een idee of suggestie inbren
gen mag altijd!

Sonja Hartlief, secretaris
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Er is veel nieuws te melden over bezwaar- en beroeps
procedures van de Vogelwacht tegen vergunningen
die de provincie heeft afgegeven.
Ons bezwaar tijdens de hoorzitting die heeft plaats
gevonden tegen de kitesurflocatie bij Marina Muider
zand, is helaas niet gegrond verklaard. Wij hebben
besloten om niet in beroep te gaan, omdat de kans
op winnen erg klein leek. Bovendien hebben we in de
hoorzitting gepleit voor het belang van een goede
handhaving op de regels, niet alleen op de kitesurflo
catie, maar ook op locaties waar veel illegaal gekite
surft wordt. Hier is door de provincie gehoor aan ge
geven.
In de vorige Grauwe Gans schreef ik nog over onze
teleurstellende uitkomst van de hoorzitting in de ‘gan
zenafschotzaak’. Dit keer hebben we besloten wel in
beroep te gaan bij de rechter, en met een zeer posi
tief resultaat. De rechter heeft ons op een aantal
punten gelijk gegeven en de door de provincie afge
geven ontheffing is vernietigd.
Ook hebben we een positief resultaat behaald in ons
beroep tegen de vergunning die toestemming geeft
voor de verjaging van de ernstig bedreigde Grauwe
Kiekendief op luchthaven Lelystad. Tijdens de zitting
bleek al snel dat de luchthaven en de provincie ge
negen waren ons hierin tegemoet te komen. Met een
constructief overleg buiten de rechtszaal op de gang
zijn we eruit gekomen. De Grauwe Kiekendief wordt
niet verjaagd van het luchthaventerrein. De rechter
heeft in deze zaak dus geen uitspraak hoeven te
doen, met deze aanpassing in de ontheffing trekken
wij ons beroep in.
Een andere vergunning waartegen we een bezwaar
procedure gestart zijn, gaat om het afschieten van
Knobbelzwanen. Vorig jaar hebben we nog aange
toond dat de vergunning die toen was afgegeven,
zeer slecht onderbouwd was. Dit keer is de onderbou
wing niet veel beter. De afgelopen jaren hebben de
boeren nauwelijks schade geleden veroorzaakt door
Knobbelzwanen. Er is dus ook weinig schadevergoe
ding uitgekeerd. Er is dus helemaal geen grond om
Knobbelzwanen af te schieten.
En tenslotte hebben we ook bezwaar aangetekend
tegen de vergunning voor een kitesurflocatie bij de
Houtribdijk. Ons bezwaar richt zich op de negatieve
gevolgen die het kitesurfen heeft op de broedkolonie
Visdieven die daar vlakbij ligt. Omdat hier nog nooit
onderzoek naar is gedaan, heeft dit voor ons ook
aanleiding gegeven om te starten met onderzoek.

Sonja Hartlief
Coördinator Werkgroep Bescherming
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Nederland is een land van bruggenbouwers. Met al onze waterwegen hebben we heel wat van die
overspanningen. Deze bruggen vormen met het schone water en natuurlijke oevers een prima leefom
geving voor planten en dieren. De Boerenzwaluw broedt graag onder houten bruggen, maar wat als
die bruggen worden vervangen door betonnen exemplaren? Ik ben samen met mijn collega René op
zoek gegaan naar een oplossing.
De Boerenzwaluw is van oorsprong een boerenland
vogel die nestelt in stallen. De aantallen zijn in het
laatste kwart van de twintigste eeuw afgenomen, als
gevolg van modernisering van landbouwbedrijven
bedrijven en intensivering van grondgebruik. In het
stedelijk gebied van Almere broedt de soort vrijwel
alleen onder houten bruggen en steigers. Op basis
van inventarisaties kan de Almeerse stand op circa
200 paar worden geschat. Boerenzwaluwen zijn erg
honkvast en keren jaar na jaar op dezelfde broed
plaats terug. Meestal wordt het oude nest hersteld en
opnieuw door het zwaluwpaar in gebruik genomen;
dat spaart tijd en energie.
In Almere Buiten zijn twee houten bruggen vervangen
door betonnen exemplaren. Ook KW002 -de brug bij
het Pirellipad/Meridiaanpark- is dit jaar vervangen
door een betonnen brug. Onder deze nieuwe beton
nen bruggen hebben de zwaluwen zonder een
daarvoor aangepast ontwerp geen plek meer om
nesten te bouwen. Hierdoor kan de gunstige staat
van instandhouding van de lokale Almeerse popula
tie onder druk komen. De Flora- en faunawet schrijft
voor dat die gunstige staat van instandhouding op
peil moet blijven. Naast de wettelijke plicht heeft Al
mere ook groene ambities (Growing Green Cities).

Onderkant Pirellibrug
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Werktekening Pirellibrug

Mijn collega René heeft samen met mij gekeken naar
de technische mogelijkheden om de Boerenzwalu
wen onder de betonnen bruggen een handje te
helpen. In de betonnen draagbalken zijn uitsparin
gen aangebracht, zodat er ruimte is voor een nest.
Of dit ook in de praktijk werkt en de Boerenzwaluwen
hier tevreden mee zijn, is nog even afwachten. Zwa
luwen zijn zeer nuttige vogels: 1 zwaluw eet wel 50.000

Boerenzwaluw, Lepelaarpad, 1 juni 2012, Hans Kruitwagen

de Grauwe Gans

Het gaat niet goed met een van
de bekendste weidevogels, de
kievit. Vanaf halverwege de
jaren 90 neemt het aantal broe
dende kieviten in ons land heel
snel af, daarom is 2016 uitgeroe
pen tot het Jaar van de Kievit.
Hoe herken je de Kievit? De bo
vendelen zijn donker met een groenpaarse metaal
glans. De onderdelen wit met een roestrode onder
staart. Zijn kop is zwart-wit getekend met een lange,
dunne kuif. De vleugels van de Kievit zijn breed en
sterk afgerond. Ze vallen op door flappende vlucht
waardoor afwisselend de donkere bovenvleugels en
de lichte ondervleugels te zien zijn. Hierdoor ontstaat
er een flikkerend effect.

vliegen, muggen en andere insecten per week! Mili
euvriendelijker insectenbestrijders bestaan er niet…
Almere is een ecologische, duurzame stad en wil
graag de (bio)diversiteit bevorderen. Door de brug
gen zwaluwvriendelijk te maken kunnen we dat ook
in de praktijk laten zien.
Annemiek Eggenhuizen

Kievit, Trekvogelpad, 27 maart 2012, Hans Kruitwagen

Kieviten zoeken hun voedsel, dat bestaat uit insecten
en wormen, vooral tussen de vegetatie en op de
bodem. Open gebieden met veel dieren in de grond
zijn voor de Kievit een ideale biotoop. Het nest bestaat
uit een klein kommetje van gras dat, nauwelijks
zichtbaar, gemaakt wordt in een graspol.
Hoe het gaat met de Kievit in Flevoland? Van de
nesten van weidevogels die gevonden worden, is 80%
een kievitsnest. In 2006 werden nog 1649 en in 2012
nog maar 580 kievitsnesten gevonden, een duidelijke
afname dus. Als we kijken naar de vindplaatsen van
nesten dan zien we dat de Kievit maar weinig op
grasland (8,8%) broedt. Aardappelland komt in Fle
voland het meeste voor en heeft een grote voorkeur
bij Kieviten. De ruggen (verhogingen) die getrokken
worden bij het poten van de aardappelen zijn favo
riet om een nest op te maken. Het geeft de Kievit een
droge plek en uitzicht op de omgeving. Het grote
probleem voor de jonge vogels is echter gebrek aan
voedsel…

Boerenzwaluw, Trekvogelpad, 29 juni 2012,
Hans Kruitwagen

Juli 2016

Wil je meewerken aan het onderzoek naar de Kievit
in Flevoland? Kijk op de site www.sovon.nl/jaarvan
dekievit voor meer informatie!
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Het stond in de krant: ‘2015 warmste jaar ooit’. ‘Zo warm was 17 december nooit’. ‘Vogel haalt neus
op voor tuin. Het warme weer dreigt roet in het eten te gooien voor vogeltellers. Door de zachte winter
blijven de vogels in het bos en valt er tijdens de nationale tuinvogeltelling weinig te spotten.’ ‘Spreeuw
valt uit vogeltop-tien’. ‘Winter 2015-2016 één na warmste ooit met een gemiddelde temperatuur in De
Bilt van 6,4 graden. De hoogste temperatuur is genoteerd op 17 december in Wijk aan Zee met 16,6
graden. Het koudst werd het op 21 januari in Nieuw Beerta met min 12,3 graden’.
Dat beloofde niet veel goeds voor onze tuinvogeltel
ling. Maar we zullen het zien. Het was een bijzondere
winter, zoveel is zeker. Erg zacht en nat. Zo zelfs, dat
de vogels geen trek hadden in de zaden in de vetbol
len en dat deze zelfs begonnen uit te lopen. Alleen in
week 3 en week 8 een beetje sneeuw.
Het lijkt wel: hoe warmer het klimaat wordt, hoe
saaier het met de wintervogels in mijn tuin is. Net als
het weer heb ook ik weer een record, maar dan in
saaiheid van de soorten en aantallen wintervogels. Ik
denk erover te emigreren naar een noordelijker land!
Het was een rare tuintelwinter: bijna geen Heggen
mus, anderhalve Roodborst en waanzinnige aantal
len Koolmezen. Daar zaten hele speciale types bij:
met een ringetje links, of rechts, hele mooie, maar ook
bleekneusjes en rommelige exemplaren. Eén was
zelfs ronduit lelijk. Wat mij -ook in eerdere jaren trou
wens- opviel, is dat Vinken vaak rare pootjes hebben;
een hobbelvoet of een lam voetje. We hadden ook
een kereltje met een grote bobbel aan de zijkant. Niet
goed lijkt me, toch zagen we deze kneusjes vrijwel
dagelijks terug, want eten konden ze wel. Ook veel
meer Kauwen en Zwarte Kraaien dan andere jaren;
het leek soms wel Birds (van Hitchcock) op de voe
derplank. Nou voeren we ons wel een versuffing aan
kippenzaad, zonnepitten, pinda’s, pindakaas, haver
mout en af en toe brood en een appel. En, heel leuk,
dit jaar was de Zwarte Mees weer een paar weken op
bezoek. Ik zag er op een gegeven moment zelfs 2!
Een telkens terugkerend dilemma: wanneer begin ik
met het verwijderen van alle dode plantenresten uit
de tuin. Natuurlijk is dat afhankelijk van het weer; het
moet droog en niet al te koud zijn. Maar met het
voorjaar in de kop zijn Merel en Koolmees al bezig
nestmateriaal te verzamelen uit die dode plantenres
ten. Nog even wachten dus. Er beweegt wat onder
enkele groen gebleven planten dicht bij het huis. Een
pad op pad? Even blijven kijken. Nee, het is een
Winterkoning die de zachte winter goed heeft door
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staan. Handig als je zo klein bent, want dan kun je
onder de bladeren kijken. Hij/zij pikt onophoudelijk
minuscuul kleine insecten van de bladeren. De tuin
toch nog maar even met rust laten.
Ons resultaat: over deze winter heb ik 20 verzamelbla
den uit Almere, 5 uit Lelystad en 1 uit Swifterbant
mogen ontvangen. De Almeerse lijsten waren goed
voor 249 getelde tuinweekblokken, die uit Lelystad
voor 63 en de lijst uit Swifterbant bevatte 13 getelde
tuinweekblokken. Een groot verschil in de aantallen
getelde tuinen van Almere en Lelystad en dus in de
resultaten. Toch wil ik, met enige terughoudendheid,
de uitkomsten naast elkaar laten zien. Niet echt ver
gelijkbaar, maar toch leuk om te zien. Voor de verge

Uitlopende vetbol, Ton Kalkman

de Grauwe Gans

Tabel 1. Basissoorten 2015-2016. Berekende dekkingspercentages van de getelde tuinweekblokken

lijking heb ik de gegevens uit Swifterbant gecombi
neerd met die uit Lelystad.
Van de 26 ‘basissoorten’ uit onze lijsten heb ik de
dekkingspercentages (dp.) berekend; d.w.z. de per
centages van de getelde tuinweekblokken waarin de
soorten zijn waargenomen. Voor Almere heb ik de dp.
van de afgelopen vijf winters en de bijbehorende
gemiddelden in de tabel opgenomen. En om het wat
beeldender te maken zijn voor deze winter ook de
aantallen tuinen opgenomen, waarin de verschillen
de soorten zijn gezien. De Almeerse dekkingspercen
tages van deze soorten zijn verwerkt in de grafieken
die op de website zijn te zien.

Bijgaand de resultaten van onze tuinvogeltelling van
afgelopen winter die helaas alweer afgelopen is!
Peter en ik vragen ons echt af waarom de telling maar
tot eind februari duurt. De tuin is de laatste weken juist
heel interessant geworden.
Jammer dat de telling niet 1 week langer duurde.
Vandaag (3 maart) had ik voor het eerst een Kruisbek
(man) in de tuin. Gedurende ca. 20 minuten zat hij
pinda's uit een netje te peuteren.
Behalve de hiervoor aangegeven 26 soorten waren
er weer de nodige bijschrijvingen met de bekende
watervogels uit de Noorderplassen c.a. Ik heb ze voor

Tabel 2. Bijgeschreven soorten 2015-2016

Juli 2016
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Almere en Lelystad/Swifterbant in de tabel in de
aantallen tuinen en tuinweekblokken naast elkaar
gezet. Helaas telt de hierboven genoemde Kruisbek
(gezien buiten de waarneemperiode) niet mee. Op
vallend vind ik wel de toename van het aantal gemel
de Boomkruipers (inclusief de gemelde Taigaboom
kruipers). Mijns inziens de kopfoto waard.
Voor mij voor het eerst in onze tuin een bijzondere
waarneming: een Boomkruiper. Vlak bij ons zie ik ze
regelmatig de Populieren aan de Hoge Vaart afstrui
nen op insecten.
Een bijna vaste gast in de telperiode was de Rans
uil. De Kerkuil liet zich net voor de telperiode eenmaal
zien, maar helaas niet tijdens de telperiode. Heel
speciaal waren de 2 Taigaboomkruipers die samen
met 1 'gewone' Boomkruiper een middag in de tuin
doorbrachten.Vlak voor het keukenraam op de stam
van een Moerascypres lieten ze zich goed zien en
vergelijken. Helaas te klein om op de foto te kunnen
zetten. Ook dit keer was het weer duidelijk: zonder
zonnebloempitten geen Appelvink op de voertafel.
Mèt zonnebloempitten een zekere gast.

is de wintertuinvogeltelling eigenlijk altijd te kort. Het
is pas één dag afgelopen, en we missen het nu al. In
totaal hebben wij, verdeeld over alle telweken, 30
vogelsoorten in onze tuin gehad. En dat terwijl we
eigenlijk het gevoel hadden dat er dit jaar minder
soorten waren dan vorig jaar.
We moeten weer eens een winter krijgen met ijs op
de sloten en sneeuw die een week blijft liggen. Geluk
kig konden we in onze tuin en de directe omgeving
wel leuke soorten aantreffen. Zo was de IJsvogel weer
terug aan de rand van de sloot en waggelde een
paartje Wilde Eend voortdurend door de tuin. Net
voor het einde van de telling liep ik op een dag naar
boven en stond ik door het raampje naast de deur
bijna oog in oog met een Sperwer.’
Wel weer een paar verrassingen: voor het eerst een
Boomkruiper en Zwarte Mezen in de telperiode in de
tuin en continu een clubje Ringmussen. Ook 4 Heg
genmussen tegelijkertijd in de tuin was wel heel op
merkelijk. Normaal gesproken is 2 exemplaren al meer
uitzondering dan regel.
Bezint, eer ge begint. Een oud gezegde met een be
langrijke waarschuwing. Vijfentwintig jaar geleden
ben ik begonnen met dit project ‘tuinvogeltellingen’,
toen nog ‘tuinwaarnemingen’ genoemd. Had ik me
er toen op bezonnen hoeveel werk ik me daarmee op
de hals zou halen, dan was ik er misschien niet aan
begonnen. Nu vijfentwintig winters verder kan ik met
gepaste trots melden dat ik er geen spijt van heb.
Natuurlijk, het was veel werk, ook voor alle tellers die
het iedere winter drie maanden moesten volhouden,
maar we hebben met alle 112 (!) tellers/teller koppels
samen een prachtig inzicht verkregen in de in onze
tuinen waargenomen / waar te nemen vogels en, wat
veel belangrijker is, in de ontwikkelingen in de aantal
len daarvan. Alle tellers bedankt voor het geduld en
de oplettendheid bij het noteren van de vogels in of
vlak bij jullie tuinen en voor alle aanvullende teksten
waaruit ik een selectie heb kunnen maken.

Appelvink, Von Draisweg, 3 april 2012, Hans Kruitwagen

Op vrijdag 5 feb. vloog er ineens een grote vogel in
de notenboom; een volwassen Havik man. Tussen
11:00 en 11:45 liet hij zich prachtig zien en bleef on
verstoorbaar zitten, eerst in de boom, later op de
grond en op een schuurdakje. Ook toen een overvlie
gende Kraai (een raadsel dat die de stilzittende
roofvogel zo snel in de gaten had) en later nog 2
Kraaien op hem doken. Ineens stortte hij zich van het
schuurdak naar beneden, achter struikgewas. Ik ben
buiten nog gaan kijken maar er was geen spoor van
de vogel te vinden.
We vinden het ontzettend leuk om te doen. Voor ons
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de tellers:
uit Almere: J. Zoetelief, M. Babeliowsky, A. van Duijen
/R. Frijns, H. Farenhorst, E. ter Laak, V. Sprenkels, R.
Boltjes, M. Roos/W. Wilbrink, J. van Valkenburg, B. en
H. Muller, J. Boshuizen, T. en M. Poulus, N. Kortleve, M.
Boschman, I. Kertai, R. en C. Hofs, E. de la Chambre,
G. Boomhouwer/H. Brouwer, L. Kemper en A. Kalk
man.
uit Lelystad: E. Koelman, M. en L. Bouscholte, K. en F.
Breek, P. Roorda, R. Heemskerk/P. Borsch.
uit Swifterbant: H. Stuurman/J. Huitema.
Bronnen:
Gooi- en Eemlander
15-01-2016, 27-02-2016

26-11-2015,

18-12-2015,

Tot de volgende winter.
Ton Kalkman

de Grauwe Gans

Eindelijk de winst!
Rijdend over de A6 vanuit de Noordoostpolder rich
ting Lelystad staat de bestuurder van onze Big-Day-
mobiel ineens op de rem. Paniek! Er vliegt een span
nende Kiekendief over de weilanden. Is het een
Grauwe Kiekendief? Misschien zelfs een Steppekie
kendief? Dat zou een enorme klapper zijn. De auto
wordt toch maar even snel op de vluchtstrook gezet
en de determinatie wordt rond gemaakt, het blijkt een
Grauwe Kiekendief te zijn. Soort 95 van de dag is
binnen en het scheelt weer een paar uur op de ge
ijkte plekken vertoeven zoals vorig jaar het geval was.
De stemming tijdens de Big Day zakt toch een beetje
op het moment dat we nog 3 zangvogels missen en
de wind steeds harder aantrekt. Na nul zingende
targets in de Oostvaardersplassen zijn we veroor
deeld tot minder makkelijke plekken en hebben we
er allemaal een hard hoofd in. Tegen alle verwach
tingen in en voor sommige soorten wat minder beken
de plekken rollen we toch achtereenvolgens Braam
sluiper, Cetti’s Zanger en Baardman op. De stemming
komt er weer in dus we gaan terug naar de Oostvaar
dersplassen voor steltlopers. Dat blijkt een goede
beslissing, omdat we een waar Steltloper-bonanza
aantreffen met 6 nieuwe soorten voor de dag waar
onder een Poelruiter en een Zilverplevier. Met een
Zeearend op dezelfde plek komt de stand op 144
soorten.

Beker Big Day, Mei 2016, Hugo Wieleman

Met nog 3 vrij zekere targets en nog wat mogelijkhe
den die minder zeker zijn wordt het nog spannend,
want het is al half 8 in de avond. Als het echt donker
is staat de score op 149 en na wat afwegingen be
sluiten we het hierbij te houden. Voor onszelf, gezien
de weersomstandigheden over de gehele dag ge
zien, een uitstekende score en tevens een nieuw re
cord voor ons team (dat stond op 148).
Na het vergelijken van de twee lijsten en het versturen
van onze soorten blijkt dat we maar liefst 9 soorten
meer hadden dan onze tegenstanders. Ook zij had
den uiteindelijk veel last van de wind, maar dat het
verschil zo groot was had het andere team ook niet
verwacht. Eindelijk hebben we het andere team
kunnen verslaan. Het heeft weer veel voorbereiding
gekost en er zijn ook weer vaak bezoeken gebracht
aan gebieden zonder het gewenste resultaat, maar
achteraf was het het natuurlijk allemaal waard nu de
beker van ons is.
Door mijn eigen bruiloft en de Big Day is het toevoegen
van soorten op mijn levenslijst nog niet erg opgescho
ten. Met twee soorten erbij (Steppekiekendief en
Westelijke Baardgrasmus die ik in de pauze van mijn
werk kon bekijken) sta ik inmiddels in Nederland wel
op de 300 soorten. Ik hoop er de komende tijd weer
wat meer energie in te kunnen steken. Daarnaast
gaat de huwelijksreis nog naar Costa Rica dus kan
mijn wereldwijde levenslijst ook een flinke boost krij
gen met de ruim 900 soorten die in Costa Rica voor
komen. Dus nu weer snel verder met het doornemen
van de diverse kolibrie soorten!

Poelruiter, Lesbos, 20 april 2014, Karel Mauer
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Victor Eggenhuizen
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Een nieuwe aflevering van de avonturen van de Fle
vokijkers. Bij de laatste Grauwe Gans was ik gebleven
bij ons bezoek aan die prachtige dierentuin in Arnhem
met zijn woestijn en oerwoud. We gaan dus verder
met maart. Want op 19 maart hebben we geholpen
met het overzetten van de padden in het Kuinderbos
in de Noordoostpolder. Het was best een koude
ochtend, dus de kans dat de padden dan op pad
gaan is niet groot. Gelukkig hebben we een aantal
padden, salamanders en kikkers kunnen overzetten.
Want die koudbloedige dieren gaan midden op de
weg liggen omdat die zo lekker warm is. De gevonden
dieren hebben we uitgezet in een poel aan de over
kant van de weg. Tevreden gingen we weer naar huis!
Op zaterdag 16 april zijn we op bezoek geweest bij
de mensen van Landschap Noord-Holland die ons
het Ilperveld, naast Landsmeer, hebben laten zien.
Het is een prachtig veeweidegebied met sloten en
vaarten en heel veel weidevogels! Leuk was het tril
veen waar we gelukkig niet doorheen gezakt zijn!
Want het zijn natuurlijk op het water drijvende plan
tenmatten. Maar je kunt er wel leuk op springen en
iedereen die in de buurt staat, trilt mee. Dit gebied
moet goed onderhouden worden, want anders groeit
het helemaal dicht. Met een boot zijn we naar de
verschillende eilanden gevaren waar we kleine
boompjes (berkjes) er uit gestoken hebben. Boven
dien moesten we mos verzamelen in emmers. Dit mos
werd dan weer gebruikt op plekken in het gebied die
aan het verzakken zijn. Iedereen heeft er van geno
ten!
Op 21 mei zijn we dichter bij huis gebleven. We werden
verwacht bij de Oostvaardersplassen. Inge had net
voordat ze naar Davos ging, nog kunnen regelen dat

Boompjes uitspitten door Yara, Norah en Erwin op het
Ilperveld, 16 apr 2016, René Gerritzen
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Hele groep in het Kuinderbos, 19 maart 2016, René Gerritzen

we daar welkom waren. Gert Jan Knoet heeft ons van
alles verteld over dit wereldberoemde natuurgebied
en leidde ons met de bolderkar langs de velden. Waar
we, naast de verschillende vogelsoorten ook de
paarden, runderen èn herten gezien hebben. We
hadden ook nog prachtig weer, dus de dag kon echt
niet meer stuk!
En aan het eind van het seizoen gaan we natuurlijk
ook naar één van de waddeneilanden. Eigenlijk was
Terschelling aan de beurt, maar de weinige groeps
accomodaties die rond de 50 mensen kunnen laten
slapen, waren in augustus vorig jaar al volgeboekt.
Gelukkig kon het volgende eiland Ameland ons wel
onderbrengen. We verbleven in een kampeerboerde
rij van Dymphie van den Bergh in het dorpje Buren
samen met de Bosbende. Helaas hadden we dit jaar
bij de Flevokijkers onverwacht elf (!) afzeggingen. En
zelfs Inge kon er niet bij zijn, vanwege de revalidatie
in Davos.
We hebben op Ameland veel beleefd met elkaar.
Naast de mooie fietstochten (ook helaas in de regen)
zijn we met de robbenboot meegeweest. En daardoor
heel dicht bij de zeehonden kunnen komen. ’s Avonds
hadden we nog in het dorpje een ‘vossenjacht’ waar
er elf vossen gezocht moesten worden, nadat er het
spannende verhaal van Rixt van Oerd voorgelezen
was. De volgende dag zijn we ook nog naar het Oerd
geweest. Het huisje van de heks was er niet meer,
maar wel een prachtig natuurgebied met heel hoge
duinen. Ook was er een meeuwenkolonie van mantelen zilvermeeuwen. Die lieten duidelijk merken dat we
niet echt welkom waren tussen hun jonkies en eieren.
Maar indrukwekkend was het wel! In de middag ging
gelukkig de zon nog schijnen en zijn we lekker naar
het strand geweest, waar de stoere binken Luuk (ook
nog jarig!) en Luca zelfs het frisse water in geweest
zijn. We kijken terug op een hartstikke leuk weekend
en nogmaals dank aan de aanwezige ouders, die
ons enorm geholpen hebben.
Groet,
Inge, Monique en René

de Grauwe Gans

Vandaag, de langste dag, ben ik weer een beetje
op de wereld. We hebben net het fantastische wad
denweekend gehad op Ameland en gisteren lukte
niets nog. Ieder jaar een feest met veel natuur, ont
spanning en vriendschap.
Na aankomst vrijdag zijn we gelijk naar het strand
getogen voor de traditionele duik in zee. Het was niet
te koud en het water al helemaal niet, dus 5 van ons
durfden het aan. Op zaterdag hebben we eerst een
stevige fietstocht naar Hollum gemaakt voor de lan
cering van de reddingsboot. Een spektakel om te zien
hoe die paarden de boot door de branding het water
in trekken. Als je er ooit een keer bent en het is er:
doen. ‘s Middags hebben we twee excursies op het
wad en in de weide over de vogels en andere flora
en fauna gedaan. We zijn een beetje behoorlijk nat
geregend, dat wel, maar erg leuk.’s Avonds eerst een
vossenjacht in Buren. Een aantal Bosbenders en be
geleiders waren vos. Iedereen had zich flink uitgedost,
het zag er allemaal prachtig uit. Als afsluiter het levend
Stratego in de duinen bij een bijna volle maan. De
nacht lekker voldaan geslapen en op zondag een
rustig programma gehad met een fietstocht naar het
Oerd en de oostpunt. Het strand op, lekker babbelen
en slenteren en weer terug, heerlijk. Het weekend kon
niet meer stuk.

Bosbende, Ameland, juni 2016, Dymphie Molenaar

op de Kemphaan gegaan. Een mooie kas om heen
te gaan met kinderen. Ons bezoek hebben we ge
koppeld aan een kleine fotowedstrijd, glansrijk ge
wonnen door Kiri. Haar foto staat in dit artikel. René
Alma heeft ons in maart een beetje wegwijs gemaakt
in het determineren. Hij had een helder praatje over
veren die je kan vinden en wat je daaraan kan zien.
Daarna had hij een flink stel exemplaren om te bekij
ken, te bevoelen en uit te vogelen welke het is.
Fietsen is altijd leuk en op 9 april hebben we een
rondje Almere gemaakt. April was gereserveerd voor
een bezoek aan het Natuurpark Lelystad van het
Flevolandschap. Het is nog steeds een mooi park en
het was toen al volop Lente, toppie!

In het voorjaar hebben we altijd veel activiteiten, vo
gelvlucht: Op 13 februari zijn we naar Almere- jungle

Nena en Ingo, Weerribben, mei 2016, Jeroen Veenker

Geredde schildpad, Almere jungle, februari 2016,
Kiri Blommaart
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Nog voor het weekend zijn we, in mei, weer wezen
punteren in Giethoorn. Het is niet alleen een oeroude
Nederlandse manier van transport om te behouden
voor volgende generaties, de natuur is daar ook soms
adembenemend. En natuurlijk: veel chinezen en
Swiebertje, waarvan geen Bosbender wist wie dat
was. Zaterdag 9 juli sluiten we het seizoen af met de
foto’s, een drankje en een hapje.
Jeroen en Ruud
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Voor veel vogelaars stond Flevoland in het verleden vrijwel synoniem aan steltlopers. De aanleiding
voor dit stuk was dat ik in de veronderstelling verkeerde dat er de laatste jaren vrijwel geen bijzondere
steltlopers (dwaalgasten en onregelmatige gasten) in de Flevo worden gezien. Bij het verzamelen en
op rij zetten van de gegevens bleek dat wel mee te vallen. Toch heeft er een verschuiving plaatsgevon
den, niet alleen in soorten maar ook in locaties.
In totaal staan 69 steltlopersoorten op de Nederland
se lijst. Voor Flevoland staat de score op 50. 16 Soorten
zijn in Flevoland bijzonder tegenover 35 in Nederland
(waarvan de Dunbekwulp als uitgestorven mag
worden verondersteld). De enige soort op de Flevo
landse lijst van bijzonderheden die in Nederland “al
gemeen” voorkomt, is de Paarse Strandloper.
Van drie soorten, te weten Terekruiter (1979), Grijze
Strandloper (1989) en Grote Kanoet (1991), vindt de
eerste ontdekking in Flevoland plaats. Van 10 soorten
zijn niet meer dan drie gevallen bekend; Griel 3,
Paarse Strandloper 3, Vorkstaartplevier 2, Witstaartkie
vit 1, Woestijnplevier 1, Grote Kanoet 1, Bonapartes
Strandloper 2, Grijze Strandloper 3, Kleine Geelpoot
ruiter 1, Grote Grijze Snip 1.
Bij het samenstellen van dit overzicht is alleen gebruik
gemaakt van waarnemingen die door de CDNA
(Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna) zijn
aanvaard.

tussen hadden moeten zitten, ware het niet dat lan
delijk gezien de bijzondere steltlopersoorten met
name pas vanaf midden jaren 50 van de vorige eeuw
worden waargenomen.
Tot ca 2000 zijn er geregeld slikvelden (door lage
waterstanden) aanwezig in de OVP langs de Knardijk
of Oostvaardersdijk en worden daar veel slikgebon
den soorten aangetroffen. Daarna zijn het vooral de
zuidkant van de OVP (vanaf JanvdBoschpad), natte
Graslanden van de Lepelaarplassen en de Harder
broek die soorten opleveren. Ik ben benieuwd wat de
voorgenomen drooglegging van de OVP gaat aan
trekken.
Aangezien veel van onze steltlopers op grote afstand
werden gezien, zijn er weinig tot geen (goede) foto’s
beschikbaar. Van sommigen zijn wel “bewijsplaatjes
” (op dia) gemaakt maar zijn niet geschikt om hier af
te drukken. In dit artikel zijn daarom veldschetsen of
platen naar aanleiding van veldschetsen opgeno
men.

In dit overzicht wordt Morinelplevier –ondanks dat
deze tegenwoordig tot de bijzondere steltlopers in de
Flevo gerekend mag worden- niet besproken. Poel
snip ontbreekt (vreemd genoeg) op de Flevolijst,
ondanks dat de soort in vrijwel alle provincies is
vastgesteld en wij geschikte biotopen voorhanden
hebben waarin de soort verwacht kan worden.
Locaties
In totaal worden (vanaf 1964; Breedbekstrandloper)
tot en met 2015 (Terek Ruiter en … Breedbekstrandlo
per !) 81 gevallen geregistreerd. Ruim de helft daar
van (47 van de 81) komt op conto van de Oostvaar
dersplassen en zo’n 20 % (17 van de 81) in en in de
nabijheid van de Lepelaarplassen. Samen met een
aantal gevallen uit de omgeving van Zeewolde
neemt Zuid-Flevoland daarmee zo’n 90 % voor haar
rekening. Slechts één geval (Kleine Geelpootruiter)
stamt uit de Noordoostpolder. Het lijkt aannemelijk
dat in de eerste jaren van de Noordoostpolder vol
doende geschikt biotoop voor steltlopers aanwezig
was en dat daar ongetwijfeld bijzondere soorten
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Kanoet en Grote Kanoet, OVP, 19 september 1991, naar
veldschets, Karel Mauer

de Grauwe Gans

Fig. 1 Alle gevallen door de jaren heen

Verspreiding over de jaren
Verreweg de meeste bijzondere steltlopers in Neder
land worden pas vanaf midden jaren 50 van de vori
ge eeuw waargenomen. Vóór 1960 zijn er in Flevoland
geen waarnemingen. Figuur 1 toont het aantal ge
vallen per jaar vanaf 1960 t/m 2015. Tevens is in het
figuur het totaal aantal per decade af te lezen.
Als we de steltlopers op grond van hun herkomst
onderverdelen in 3 groepen ( Europa, Azië en NoordAmerika) dan worden in Nederland van de “Europe
anen” de helft vanaf 1957, van de “Aziaten” twee-der
de en van de “Amerikanen” (op één na) alle soorten
pas vanaf 1955 vastgesteld. Voor Flevoland zijn de
jaren resp. 1964, 1968 en 1991. Aangezien de Noord
oostpolder in 1942 werd drooggelegd, Oostelijk Fle
voland in 1957 en Zuid Flevoland in 1968, maakt dit
een vergelijk tussen Nederland en Flevoland een stuk
makkelijker.
Dat de meeste bijzondere steltlopers pas zo laat
worden ontdekt, wil niet zeggen dat ze voor 1950 niet
voorkwamen. De reden moet zeer waarschijnlijk ge
zocht worden in het toegenomen aantal vogelaars,
meer bekendheid met determinatie-vraagstukken en
beschikbaar komen van betere apparatuur (telesco
pen die vogels op verre afstand beter kunnen bekij
ken). Als we Gestreepte Strandloper even buiten be
schouwing laten, dan valt op dat “Aziaten” pas vanaf
de 90er jaren in beeld komen maar “Amerikanen” vrij
stabiel blijven.
Verspreiding over de maanden
Zoals bij steltlopers te verwachten valt, liggen de
doortrekpieken in mei en augustus. Ook onze groep
“bijzondere steltlopers” past binnen dat patroon. Als
we de grafiek nauwkeuriger bekijken dan zien we de
“Europese” soorten zoals verwacht pieken in mei en
augustus, maar in juni is er ook nog een redelijke kans
om iets tegen te komen. “Aziaten” (hoewel slechts 7
gevallen in de Flevo) laten een beeld zien dat niet
veel afwijkt van de vorige groep. Met uitzondering van
juli vallen de meeste waarnemingen van Gestreepte
Strandloper samen met de maanden waarin “Azia
ten” en “Europeanen” worden gezien. Een aanwijzing
dat de Gestreepte Strandlopers (vooral) uit het oosten
komen? In juli daarentegen worden even veel “Ame
rikanen” gezien als Gestreepte Strandlopers. Zijn deze
dan wel “Amerikanen”?
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Fig. 2 Voorkomen per maand

Vorkstaartplevier, Kwelzone, 30 mei 1996, naar veldschets,
Karel Mauer
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21e, 36e, 39e, en 62e geval op Nederlandse lijst t/m
2002.
De Breedbek is in Nederland een echte (onregelma
tige) voorjaarsgast. Met negen mei-gevallen wijkt het
beeld in Flevoland daar niet van af. Met vier gevallen
in de zeventiger jaren mogen we dit een “top”decade
noemen. Een grote groep van acht exemplaren kon
van 11 t/m 13 mei 1984 langs de Knardijk worden
bekeken. Hoewel de CDNA in 2002 stopte met het
beoordelen van de soort vanwege de toegenomen
hoeveelheid waarnemingen, blijft het 13 jaar lang stil
in de Flevo. 2015 Is voor Nederland een topjaar. Met
zo’n 30 gevallen kan die ene in de Flevo (24-25 mei,
Natte Graslanden) amper nog een troostprijs ge
noemd worden. Vastgesteld in mei (9), augustus (1)
en september (1).

Gestreepte Strandloper, OVP, 8 augustus 1995,
uitgewerkte veldschets, Karel Mauer

Soortbespreking
De soorten die hierna aan de orde komen, zijn onder
verdeeld in “Europese” soorten, “Aziatische” soorten
(soorten die in ver oostelijke streken broeden) en
“Amerikaanse” soorten (soorten die in Noord-Amerika
broeden). De soorten staan in volgorde van het
aantal gevallen.
Om een vergelijking met Nederland te kunnen
maken, worden achter de soortnaam twee cijfers
vermeld. Het eerste cijfer geeft het aantal gevallen in
Flevoland tot en met 2015 aan, het tweede cijfer het
aantal in Nederland tot en met 2014. Daar waar een
soort slechts in een bepaalde periode CDNA-beoor
deelsoort was (bijvoorbeeld Griel, Gestreepte Strand
loper), wordt dat aangegeven. Daarnaast wordt
aangegeven wanneer het eerste geval voor Neder
land werd vastgesteld, wanneer dat voor de Flevo
was, en wat de rangorde binnen de Nederlandse lijst
is. In vrijwel alle gevallen was er sprake van één
exemplaar. Daar waar meer werden gezien staat dit
vermeld.
De “Europese” soorten
Nederland 6 soorten, Flevoland 6 soorten. 1e NL; 1862
(Griel niet meegerekend), 1e Flevo; 1964.
Breedbekstrandloper 11, 88+ (beoordeelsoort t/m
2002)
Broedvogel van Noord-Scandinavië en Noord-Sibe
rië; overwintert in Oost-Afrika en Zuid-Azië.
1e NL; 1862, 1e Flevo; 1964. 4e, 7e, 9e, 10e, 12e, 14e,
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Steppevorkstaartplevier 7, 39
Komt als broedvogel voor van Roemenië tot in Ka
zakhstan, overwintert in Afrika zuidelijk van de Sahara.
1e NL 1900, 1e Flevo: 1966. 6e tm 10e, 25e en 27e
geval op Nederlandse lijst.
“Hoewel zijn broedgebieden verder weg liggen dan
die van Vorkstaartplevier G pratincola, is de soort
vaker vastgesteld” (Zeldzame vogels in Nederland,
2001). Met zeven tegen twee geldt dit ook voor onze
provincie. De eerste vijf worden gezien rond de Knar
dijk, Lelystad, de twee laatste aan de zuidkant van de
OVP.
Vastgesteld in juni (3), juli (1), augustus (2) en sep
tember (1).

Terekruiter, Huizen, 2 juni 1985, Karel Mauer

Terek Ruiter 5, 64 (beoordeelsoort tm 2014)
Sinds 1957 broedt de soort in Finland. Daarvoor alleen
oostelijker tot in Oost-Siberië. Overwintert in tropisch
Afrika, Zuid-Azië en Australië. 1e Flevo is 1e NL; 1979.
1e, 3e, 4e en 34e geval op Nederlandse lijst.
De soort is inmiddels in Nederland zo “vaak” waarge
nomen dat de CDNA vanaf 2015 de soort niet meer
beoordeelt. Ondanks dat van de eerste vier gevallen
er drie in Flevoland werden gezien, zit er een gat van
20 jaar tussen alvorens er weer een in de Flevo op
duikt. Van een vogel die in juni 1985 langs de Stichtse
brug aan de kant van Huizen verbleef, werd op de
laatste dag gezien dat hij wegvloog en over de Wa
terlandse weg verdween (en daarmee dus op de
Flevolijst thuishoort).
Vastgesteld in mei (2), juni (2) en juli (1).

de Grauwe Gans

Paarse Strandloper 3, algemeen
1e Flevo; 2009.
De Paarse Strandloper is in dit overzicht de enige soort
die in Nederland (aan de kust) vrij algemeen -zij het
in (zeer) klein aantal- als doortrekker/overwinteraar
voorkomt. De soort is vrijwel geheel kust-gebonden,
niet verwonderlijk dus dat er slechts drie waarnemin
gen in de Flevo zijn. Eén van de drie waarnemingen
betreft twee (langsvliegende) vogels. (Mogelijke)
waarnemingen van de voormalige eilanden
Schokland en Urk uit 1940-42 zijn hier o.a. buiten be
schouwing gelaten door het gebrek aan verifieer
baarheid, de soort blijkt vrij extreem gebonden te zijn
aan de kust van west Nederland (Bijlsma et al, 2001).
Vastgesteld in september (1), oktober (1) en decem
ber (1).
Griel 3, 68+ (van 1969 tm 2008)
De soort broedt van 55°N zuidwaarts in Europa,
Noord-Afrika, Midden-Oosten en West- en Zuid-Azië;
overwintert in Middellandse-Zeegebied en Zuid-Azië.
Voormalige broedvogel met als laatste broedgeval
in1958. 1e NL; nvt, 1e Flevo; 1981. 15e, 17e en 58e
geval op Nederlandse lijst.
Vastgesteld in mei (1), augustus (1) en september (1).
Vorkstaartplevier 2, 23
De soort broedt in Zuid-Europa, Afrika, Midden-Oosten
en West-Azië, en overwintert in Afrika ten zuiden van
Sahara. 1e NL; 1892, 1e Flevo; 1996. 9e en 12e geval
op Nederlandse lijst.
Het eerste geval voor Flevoland is zelfs voor Nederland
de meest bijzondere. Van 29 mei t/m 2 juni is de vogel
aanwezig langs de kwelzone van de Lepelaarplassen,
en duikt weer op van 14 t/m 16 juni en 7 t/m 11 juli.
De vogel is herkenbaar doordat hij een staartpen mist.
Later zou blijken dat –zeer waarschijnlijk- deze vogel
van 12-25 mei en van 5-9 juni in Engeland verbleef !
Vastgesteld in mei-juli (1) en juni (1).

Gestreepte Strandloper 26 (29), 93+ (beoordeel
soort tm 1999)
Broedt in Noordoost-Siberië en noordelijk Noord-Ame
rika; overwintert in Zuid-Amerika. 1e NL; 1961, 1e Flevo;
1971.
Vanaf begin 80-er jaren wordt de Gestreepte Strand
loper vrijwel jaarlijks in de Flevo waargenomen. Inmid
dels neemt de soort ruim de helft van het aantal ge
vallen van bijzondere steltlopers in Flevoland voor zijn
rekening. Omdat deze soort niet langer tot de zeldza
me dwaalgasten gerekend kon worden, stopte de
CDNA in 2000 met het beoordelen ervan. In 2003 is er
een influx in Europa. De slechts twee gevallen in de
Flevo doen dit niet vermoeden, maar er was wel
sprake van 2 resp 4 exemplaren bij elkaar. Over het
algemeen heerst er bij vogelaars het idee dat Ge
streepte Strandlopers uit Noord-Amerika komen. Toch
moet er ernstig rekening mee worden gehouden dat
de vogels die in Europa terecht komen eerder een
oostelijke oorsprong hebben dan een westelijke. (zie
ook: Alexander C. Lees and James J. Gilroy. 2004). Als
we de grafiek van het maandvoorkomen bekijken
dan zien we dat het merendeel van de gevallen sa
menvalt met de meeste waarnemingen van “Europe
se” en zelfs “Aziatische” soorten en niet met de echte
Amerikanen.
Vastgesteld in april (3), mei (4), juni (1), juli (5), au
gustus (6), september (6) en november (1).
21 mei 1971, Keersluisplas, OVP, Lelystad

De “Aziatische“ soorten
Nederland 12-13 soorten, Flevoland 5-6 soorten. 1e NL
1896, 1e Flevo: 1973 (de 13e cq 6e soort is Gestreep
te Strandloper, zie hier onder).

Woestijnplevier, Kwelzone, 23 juni 2001, veldschets,
Karel Mauer
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Steppekievit, Zeewolde, 25 augustus 2000, veldschets,
Karel Mauer
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Steppekievit 4, 52
Broedvogel van Noord-Kaspische gebied en verder
oostelijk tot in Kazakhstan. Overwintert in Pakistan, het
Midden-Oosten en Noordoost-Afrika. 1e NL; 1925, 1e
Flevo: 2000. 39e, 47e, 48e en 51e geval op Nederland
se lijst. Terwijl in alle provincies (met uitzondering van
Drenthe) de Steppekievit al genoteerd stond, duurde
het tot 2000 voordat deze mondiaal rode lijst soort in
de Flevo ontdekt werd. Des te opmerkelijker is het dat
de soort daarna tweemaal in 2011 en het jaar daarop
gezien werd.
Vastgesteld in april (1), juni (1) en augustus (2).
Woestijnplevier 1, 16
Broedvogel van oostkust van Kaspische Zee tot Zuid
oost-Kazakhstan en verder oostelijk tot voorbij Mon
golië; overwintert in Afrika, Zuid-Azië en Australië. 1e
NL; 1977, 1e Flevo; 2001. 6e geval op Nederlandse lijst.
Vrijwel alle waarnemingen van deze soort komen uit
de kustgebieden. Slechts twee (die van ons en een
uit Wijchen) vallen daar buiten. Onze vogel wordt
gezien in de tijd dat de kwelzone bij de Lepelaarplas
sen pas werd aangelegd en er volop slik en weinig
tot geen begroeiing aanwezig was.
Alleen in juni werd de soort vastgesteld.

Grote Kanoet 1, 1
Broedt in Noordoost-Siberië; overwintert aan kusten
van Arabisch Schiereiland oost tot in Australië. 1e
Flevo is 1e NL; 1991. Enige geval op Nederlandse lijst.
Dit is wel de meest bijzondere soort op de lijst. Kort na
de verdwijning uit de OVP, Oostvaardersdijk, wordt de
vogel weer teruggevonden in de Putten bij Petten. De
soort is overigens in geheel Europa een vrij zeldzame
dwaalgast (dit was pas het 7e geval). Vastgesteld in
september.
De “Amerikaanse” soorten
Nederland 14-15 soorten, Flevoland 4-5 soorten 1e
Flevo: 1968 (de 15e cq 5e soort is Gestreepte Strand
loper, zie aldaar).

Witstaartkievit 1, 10
Broedt in Midden-Oosten en West-Azië; overwintert in
Noordoost-Afrika en Noord-India. 1e NL; 1975, 1e
Flevo; 2001. 7e geval op Nederlandse lijst.
In tegenstelling tot Steppekievit trekt Witstaartkievit
niet op met groepen Kieviten. Helaas bleef deze vogel
(op het Trekvogelgraslandje, Lepelaarplassen) erg
kort ter plaatse zodat alleen de ontdekkers van deze
vogel konden genieten.
Alleen in juni werd de soort vastgesteld.

Bonapartes Strandloper, dijk Lelystad-Enkhuizen,
9 september 2000, veldschets, Karel Mauer

Grote Franjepoot, Lepelaarplassen, 6 juli 1985,
naar veldschets, Karel Mauer

Grote Franjepoot, Keersluisplas, 21 juli 1985,
naar veldschets, Karel Mauer
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Grote Franjepoot 6, 25
Komt als broedvogel voor in noordelijk Noord-Amerika
en overwintert in Zuid-Amerika. 1e NL; 1966, 1e Flevo;
1968. 2e tm 5e, 8e en 9e geval op Nederlandse lijst.
Met een 2e t/m 5e en daarna 8e en 9e plaats is de
Flevo er snel bij met deze soort. Maar na 1985 blijft het
30 jaar angstvallig stil terwijl de soort in Nederland nog
zo’n 16 maal gezien wordt.
Vastgesteld in juli (3), augustus (2) en oktober (1).
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Kleine Geelpootruiter, Schokland, 25 februari 2015, Karel Mauer

Grijze Strandloper 3, 10
Broedt in noordelijk Noord-Amerika, trekt naar Cen
traal- en Zuid-Amerika om te overwinteren. 1e Flevo is
1e NL; 1989. 1e, 2e en 4e geval op Nederlandse lijst.
Ondanks dat de soort lastiger te determineren valt –
en zeker op grote afstand- dan Grote Grijze Snip en
Kleine Geelpootruiter (die bovendien vier maal zo
vaak werd vastgesteld), werden toch 30% van de
gevallen in de Flevo ontdekt tegen zo’n twee procent
van die twee andere soorten.
Vastgesteld in juni (1) en juli (2).
Bonapartes Strandloper 2, 43
Broedvogel in het noorden van Noord-Amerika;
overwintert in Zuid-Amerika. 1e NL; 1977, 1e Flevo;
2000. 11e en 41e geval op Nederlandse lijst.
Op de Gestreepte Strandloper na is dit de meest
voorkomende Amerikaanse dwaalgast in Nederland
(maar zie de opmerking bij die soort). Met slechts twee
gevallen in onze provincie blijven we daarin ver
achter. Beide gevallen zijn net op het randje. Op een
aantal meters na hadden ze of in Noord-Holland ge
zeten (Enkhuizen) of Overijssel (Kampen). De laatste
vogel betreft het eerste overwinteringsgeval in Neder
land.
Vastgesteld in september (1) en december-januari
(1).
Grote Grijze Snip 1, 40
Broedt in Noordoost-Siberië en Noordwest-Alaska;
overwintert in zuidelijk Noord-Amerika en Midden-A
merika. 1e NL; 1983, 1e Flevo; 2009. 22e geval op
Nederlandse lijst.
Wanneer we de gevallen op de Nederlandse kaart
bekijken dan zien we dat de Oostvaardersplassen op
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de lijn liggen tussen Groningen en Zeeland waar
verreweg de meeste gevallen vandaan komen.
Merkwaardig dus dat er in de Flevo slechts één geval
is terwijl er zeker geschikt biotoop voorhanden is.
Dit enige geval was in oktober-november.
Kleine Geelpootruiter 1, 40
Broedt in noordelijk Noord-Amerika; overwintert van
zuidelijk Noord-Amerika tot in zuidelijk Zuid-Amerika.
1e NL 1964, 1e Flevo: 2015, 36e geval op Nederlandse
lijst.
We hebben zo’n 30 jaar moeten wachten voordat de
Kleine Geelpootruiter in onze provincie werd gevon
den. En dan duikt de vogel ook nog eens op in de
Noordoostpolder (Schokland) én in een periode (fe
bruari) waarin slechts één eerder geval van bekend is.
Bronnen
Berg, A. van den. 2001. Zeldzame vogels in Nederland.
GMB uitgeverij/KNNV uitgeverij.
Bijlsma R.G, Hustings F. & Camphuysen C.J. 2001. Al
gemene en schaarse vogels van Nederland. GMB
uitgeverij/KNNV uitgeverij.
Dutchavifauna.nl (internetsite van de Dutch Birding
Association).
Lees, A.C. and Gilroy, J. J. 2004. Pectoral Sandpipers
in Europe: vagrancy patterns and the influx of 2003.
In British Birds 97, December.
Een volledig artikel (met alle afzonderlijke gevallen) is
te vinden op de website van de Vogel- en natuur
wacht Flevoland.
Karel Mauer
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Kikkertrappen?? Kunnen kikkers traplopen dan??Ja dat kunnen ze inderdaad en het is vooral noodza
kelijk en van levensbelang als ze in onze straatkolken terecht komen.
Maar ze leven toch in het water?
Kikkers en padden zijn amfibieën. Zij hebben het water
vooral tijdens de voortplanting in het voorjaar nodig.
Groene kikkers overwinteren weggekropen in de
modderlaag van de slootbodem. Maar niet iedereen
is hetzelfde, bruine kikkers, padden en salamanders
overwinteren op land in een takkenril, een mollen
gang, onder een boomstronk of een bladerhoop. Dan
komt het voorjaar er aan en met het stijgen van de
temperatuur worden de amfibieën weer actief en
gaan ze op zoek naar een geschikte plek om zich
voort te planten.
Maar planten ze zich dan voor in een straatkolk?
In aanzienlijke aantallen komen dieren in de straaten trottoirkolken terecht bij hun jaarlijkse tochten naar
en van de voortplantingswateren naar hun verblijf
plaatsen op het land. Hierbij volgen ze vaak straaten stoepranden en zo komen veel dieren onbedoeld
in de kolken terecht. Ze kunnen deze niet meer verla
ten en uiteindelijk verdrinken ze.
Hoe groot is het probleem?
Straatkolken zijn essentieel voor de afvoer van regen
water, maar blijken vaak als val voor passerende
dieren te werken. Het gaat vooral om straatkolken in
de bebouwde kom, waar dieren door de openingen
in de deksels vallen tijdens de amfibieëntrek in het
voorjaar, maar ook daarna als ze naar hun zomerver
blijfplaatsen op het land gaan. Het gaat vooral om
algemeen voorkomende soorten als de gewone pad,
bruine kikker, bastaardkikker en kleine watersalaman
der.
Op initiatief van Stichting RAVON (Reptielen, Amfi
bieën, Vissen Onderzoek Nederland) en Stichting RI
ONED is in 2012 de omvang van dit probleem onder
zocht. Op 36 locaties, verspreid over het land en va
riërend van grote steden tot middelgrote en kleine
plaatsen zijn op gestandaardiseerde wijze dieren in
kolken geteld. Zo is naar voren gekomen dat in Ne
derland naar schatting jaarlijks ruim een half miljoen
volwassen amfibieën en een veelvoud daarvan aan
jonge dieren in straatkolken terechtkomen. Duidelijk
is ook geworden dat dit niet alleen tijdens de voor
jaarstrek gebeurt, maar dat de periode zich uitstrekt
van de vroege lente tot in de late herfst.
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Valt daar iets aan te doen?
In het onderzoeksverslag worden ook oplossingen
aangegeven, zoals het omleggen van trottoirbanden
of het plaatsen van voorzetroosters en metalen of
kunststoffen strips, waarlangs de dieren uit de kolken
kunnen ontsnappen. Randvoorwaarde bij alle voor
zieningen is steeds de onbelemmerde afvoer van
hemelwater.

Kikkertrap, Almere, 17 maart 2016, Annemiek Eggenhuizen

En wat doen we in Almere?
Vanaf het uitkomen van het onderzoeksverslag in
2012 komen af en toe vragen bij de gemeente binnen
om deze voorzieningen aan te brengen. Het is echter
ondoenlijk om dit overal in de gemeente te doen,
want we hebben 80.000 kolken in de stad. Bij concre
te aanvragen van situaties waar veel dieren omko
men is dit natuurlijk een ander verhaal. Deze situatie
deed zich vorig jaar voor aan de Stopperknoop, aan
de rand van de woonwijk Noorderplassen-West tegen
de ecologische kwelzone langs de dijk. Een bewoner
constateerde hier veel slachtoffers in de kolken. Op
deze specifieke locatie heeft de gemeente 20 uitklim
mogelijkheden voor amfibieën aangebracht.
Mogelijk zijn er nog meer knelpunten in Almere?
Burgers in Almere die probleemlocaties kennen,
kunnen eventueel worden aangemoedigd om infor
matie hierover door te geven aan de gemeente. Om
veiligheidsredenen is het voor particulieren niet aan
te raden om kolken te openen.
Annemiek Eggenhuizen, Adviseur ecologie Almere

de Grauwe Gans

Het is een mooie voorjaarsavond in 2015 als Henk Koffijberg en ik (Ton Eggenhuizen) met piketstokjes
en afzetlint het Almeerderduin beklimmen. Er is een oeverzwaluwwand ontstaan en om deze te behoe
den voor shovels en andere werktuigen markeren we de wand. Het is wellicht verbeelding, maar in het
gekwetter van de vogels meenden we opluchting te horen. Op de terugweg bukt Henk en raapt een
voorwerp op.
Bij nadere inspectie blijkt het een versteend botfrag
ment te zijn. Direct krijgen we visioenen van Mammoe
ten, Wolharige Neushoorns en Sabeltandtijgers. Dat
is nog eens andere koek dan een kolonie Oeverzwa
luwen! Ik bied aan het botfragment ter determinatie
aan mijn archeologiecollega’s voor te leggen. Nu is
archeologie echt wel iets anders dan paleontologie,
maar omdat beide vakgebieden in dezelfde bodem
graven was de hoop dat anders wel via de archeo
logen de juiste ID boven water zou komen.
En dat bleek juist. Uit hun netwerk kwam het (om met
Mart Smeets te spreken) verdict: “We hebben opge
merkt dat het een deel van een schedel moet zijn.
Andere delen komen niet in aanmerking. Na bestu
dering vonden we de volgende aanwijzingen: de
binnenkant van het bot is glad, de buitenkant niet.
We hebben ook gekeken waar breukvlakken zaten
en waar gladde randen. We hebben na vergelijking
met andere schedels de volgende conclusies getrok
ken: het is een deel van een Reuzenhert, een volwas
sen dier, volgroeid. Dit Reuzenhert leefde tijdens een
interglaciaal in een moerasachtig gebied in Neder
land. Het is het deel tussen de rechteroogkas en de
neusvleugel.”
OK, geen sabeltandtijger maar een Reuzenhert. Toch
ook aardig. Het Reuzenhert was niet het grootste hert
dat in Europa leefde, maar had wel het grootste
gewei. Het gewei kon een spanwijdte bereiken van
360 cm. Elke winter wierpen de herten hun 25 kilo
zware gewei af. Een ander typisch kenmerk van het
Reuzenhert was de bult op de rug. De vierde en vijfde
rugwervel hadden lange doornuitsteeksels. Hieraan
zaten de sterke nekspieren verankerd die de kop met
het zware gewei ondersteunden.
Het Reuzenhert leefde in een parklandschap met een
rijke vegetatie. Ierland herbergt de meeste skeletten,
die in kleilagen onder veenmoerassen uitstekend
bewaard zijn gebleven. Een Reuzenhert kon een
schouderhoogte van tot 210 cm bereiken. Vooral
mannelijke Reuzenherten waren met hun grote ge
weien imposante verschijningen.
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Bot van Reuzenhert, Almere, M. Dahhan

Het Reuzenhert leefde vanaf zo´n 400.000 jaar gele
den. Rond 10.000 jaar geleden stierf het hert weer uit.
Het Reuzenhert kan dus 400.000 jaar geleden zijn
gestorven of 10.000 jaar. Dat is nog een grote tijdspan
ne. Gelukkig is dat nog preciezer te krijgen. In op
dracht van de gemeente is het fragment met C-14
isotooponderzoek gedateerd op circa 40.000 jaar
oud. Het zand dat op Almere duin is opgebracht komt
uit het Markermeer. Staand op de Oostvaardersdijk
met de blik op het Markermeer is het moeilijk voor te
stellen dat hier ooit een steppelandschap was met
mammoeten, grottenberen en wolven. En dus met
het Reuzenhert. En de mens? De Homo sapiens liep
toen al in Europa rond maar ook de neanderthaler.
In principe zou ons Reuzenhert bejaagd kunnen zijn
door een neanderthaler. Maar dat is net zo specula
tief als de opluchting die we meenden te horen in het
gekwetter van de Oeverzwaluw.
Het botfragment is door Henk geschonken aan het
Archeologiehuis van Almere (zie www.almere.nl/ar
cheologie).
Wouter Smith, beleidsadviseur archeologie Almere
Ton Eggenhuizen, stadsecoloog Almere
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Voor dit verslag zijn de websites waarneming.nl en
trektellen.org geraadpleegd.
FUTEN tot en met ZAAGBEKKEN
Tussen 3 maart en 9 april zaten maximaal 2
Roodhalsfuten op het Ketelmeer-West en tussen 6
maart en 5 april verbleef een exemplaar tussen de
Muiderhoek en Block van Kuffeler. Van 18 tot en met

Middelste Zaagbek, Dashorstdijk, 1 april 2016, Karel Mauer

21 maart zat een exemplaar bij de Houtribhaven en
tenslotte tussen 19 maart en 4 april zaten maximaal
3 exemplaren bij de Kamperhoek. In maart verbleef
een Kuifduiker bij Almere Haven, het Ketelmeer en
het Veluwemeer. Geoorde Futen werden veelvuldig
gezien op de randmeren; op 14 april verbleven 25
exemplaren bij de Noorderplassen. Op 22 juni vloog
een Ralreiger over de Kamperhoek en vanaf 30 juni
verbleef een exemplaar bij het Bovenwater langs de
Knardijk. Een Koereiger vloog op 5 maart over de
Kamperhoek en op 10 juni over eiland De Eekt in het
Drontermeer. Vanaf 13 juni zaten er maximaal 3 in de
Natte Graslanden bij de Lepelaarplassen. Daar zaten
in deze periode ook maximaal 8 Kleine
Zilverreigers. In de Gelderse Hout waren 60 nesten
van de Blauwe Reiger bezet en bij het Drontermeer
40 nesten, in de Lepelaarplassen 14 nesten en in het
Wisentbos waren 13 bezette nesten!
Een Zwarte Ooievaar vloog op 21 mei over de Roer
dompweg. Op 26 mei vloog een Zwarte Ibis over het
Kromslootpark en op 29 mei vloog een exemplaar
over de grote plas van de OVP. Op 12 maart foera
geerden 10 Flamingo’s op het Veluwemeer om pas
op 17 juni weer terug te komen naar deze plek. Op 7
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juni werd een Kleine Zwaan op het Drontermeer ge
zien en op 19 april zaten 4 Rotganzen op het Wolder
wijd. Op 12 april zaten 3 Roodhalsganzen bij de Grote
Praambult en op 17 april werden er 3 bij het Jan v.d.
Boschpad gezien. Op 15 juni vlogen 22 Casarca’s
over Almere Haven. Een mannetje Witoogeend zat
op 25 juni op het Bovenwater. Grote aantallen
Toppers in maart op het Markermeer. Er werden er
meer dan 500 geteld. Ook dit jaar was het mannetje
Eider weer regelmatig te bewonderen op het Gooi
meer. De Grote Zee-eend bleef tot 10 maart aanwezig
in Pampushaven. Middelste Zaagbekken werden in
grote groepen langs de Houtribdijk waargenomen,
met een maximum van 200 exemplaren op 5 april.
Over de Dashorstdijk vlogen 15 exemplaren op 1
april.
ROOFVOGELS tot en met PARKIETEN
Wespendieven zaten in Natuurpark Lelystad, Kuin
derbos, Larserbos en Horsterwold. Op 8 mei trokken
23 Zwarte Wouwen over de Kamperhoek en op 9 mei
trokken er 2 over de IJmeerdijk. In de eerste helft van
mei trokken nog zo’n 30 exemplaren verspreid boven
de polder door. Rode Wouwen trokken in kleinere
aantallen door. Tussen half maart en half mei 13 stuks
over de Kamperhoek en verspreid over de polder ruim
20 exemplaren. In de OVP werd op 27 mei een jonge
Zeearend geringd; het betrof dit jaar een vrouwtje.
Het is voor het elfde jaar dat hetzelfde paar Zeearen
den een jong heeft. Ook op het Vogeleiland in het
Zwarte Meer zijn twee jonge Zeearenden geboren dit
jaar. Een Vale Gier vloog op 6 mei over de Windhoek

Grote Zee-eend, Pampushaven, 5 maart 2016, Eric Roeland
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Morinelplevier vrouw, Zeewolde, 15 mei 2016,
Gerard van Balen Blanken

Morinelplevier man, Zeewolde, 15 mei 2016,
Gerard van Balen Blanken

tuinen in Almere Haven. Een Blauwe Kiekendief werd
regelmatig gezien bij de OVP en bij de Rietweg.
Grauwe Kiekendieven werden in mei gezien langs
de A6 bij Nagele, in de OVP en bij bekende broed
plekken. Een Steppekiekendief was op 11 april aan
het jagen boven het Roggebotzand. Op 10 mei vloog
een mogelijk exemplaar over Lelystad en wat later
over de OVP en op 16 mei vloog een exemplaar over
de Ketelweg. Visarenden werden voornamelijk ge
zien bij de randmeren, vooral op het Vossemeer.
Tussen 22 april en 11 mei vlogen 13 Roodpootvalken
over de Kamperhoek waarvan op 8 mei 7 exempla
ren! Vermoedelijk broedende Slechtvalken bij de
Maximacentrale, Beverweg e/o, Zwarte Meer e/o en

12 mei zat een Kwartelkoning bij de Stichtse Brug
waar je oordoppen bij nodig had. Vanaf 11 mei
zongen 2 exemplaren in het Horsterwold en tussen 24
mei en 6 juni een exemplaar bij de Ellerweg. Op 27
mei een exemplaar in het Greppelveld en tussen 9 en
28 juni maximaal 2 exemplaren bij de Biddingweg. Er
werden 17 Kraanvogels opgemerkt tijdens de trek
boven Flevoland. Tussen 2 april en 3 mei zat een
paartje Stelkluut in het Harderbroek. Op 15 april arri
veerden 2 exemplaren bij de Praamweg. Tussen 16
en 27 april groeide dit aantal tot maximaal 14 exem
plaren en eind juni werden maximaal 7 juveniele
vogels gezien. Bij het Jan v.d. Boschpad werden rond
half mei ruim 250 Bontbekplevieren geteld. Een
Strandplevier werd tussen 15 en 22 mei gezien in de
Natte Graslanden, op 17 mei bij het Jan v.d. Bosch
pad en op 26 mei bij de Kuindervaart. Op 8 mei vlogen
5 Morinelplevieren over de Kamperhoek en tussen
12 en 17 mei verbleven maximaal 13 exemplaren
langs de Winkelweg. Maximaal 4 Zilverplevieren
zaten tussen 13 en 16 mei bij het Jan v.d. Boschpad
en tussen 7 en 22 mei 1 exemplaar in de Natte Gras
landen. Op 5 mei zat een Kanoet in het Harderbroek
en tussen 7 en 16 mei 3 exemplaren bij het Jan v.d.
Boschpad. Een Drieteenstrandloper werd op 16 mei
in het Harderbroek en op 17 mei bij het Drontermeer
gezien.

Witwangstern 1wi, Lelystad, 12 maart 2016, Karel Mauer

rond Lelystad/OVP. Roepende Kwartels uit 17 ver
schillende gebieden. Een Porseleinhoen werd op 28
april gehoord op Schokland, op 7 mei in het Rogge
botveld en op 9 juni in de OVP. Een Kleinst Waterhoen
werd op 14 mei gehoord op Schokland. Tussen 8 en
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Op 17 april 4 Krombekstrandlopers bij het Jan v.d.
Boschpad; hier werd tot 16 mei af en toe nog een
enkel exemplaar gemeld. Op 15 mei 1 exemplaar in
de Natte Graslanden. Op 19 maart zat een Bokje bij
Almere Poort. Op 25 maart werden 4 exemplaren
gezien bij het Trekvogellandje, op 9 maart 3 exempla
ren in het Kuinderbos, op 30 maart 1 exemplaar in het
Roggebotveld en op 16 maart 1 bij de Kamperhoek.
8 IJslandse Grutto’s werden op 9 april opgemerkt bij
het Vossemeer. Op 18 april foerageerde een Rosse
Grutto in het Oostvaardersveld. Langs de Duiker- en
Ellerweg hebben dit seizoen Wulpen gebroed. Een
Poelruiter verbleef tussen 1 en 6 mei in het Oostvaar
dersveld en van 14 tot en met 17 mei bij het Jan v.d.
Boschpad. 2 Steenlopers zaten op 29 april langs de
Houtribdijk en 7 exemplaren zaten op 16 mei in het
Harderbroek. Vanuit 25 gebieden werden deze peri
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Noordse Kwikstaart, Dashorstdijk, 7 mei 2016, Karel Mauer

Oeverpieper, Pampushaven, 26 maart 2016, Karel Mauer

ode Pontische Meeuwen gemeld! Een mogelijke
Lachstern werd op 26 mei boven het Kuinderbos
waargenomen. Een Reuzenstern werd tussen 7 en 22
april regelmatig bij het Vossemeer gezien. Op 21 april
vloog een exemplaar over de Houtribsluizen en op 6
mei een exemplaar bij de Kamperhoek. Op 16 april
vloog een Grote Stern over de IJsselmeerdijk. Noord
se Sterns werden gezien bij Urk, OVD, Houtribdijk,
Verbindingszone en het Bovenwater. Een Witwangstern
zat tussen 6 en 19 maart rond de Houtribsluizen e.o.
en op 14 mei verbleven er 4 bij het Veluwemeer; de
laatste werd gezien op 21 mei bij het Vossemeer. Op
23 april werden meer dan 500 Zwarte Sterns boven
het Veluwemeer gezien. Uit 39 gebieden kwamen
deze periode meldingen van de Zomertortel. Opval
lend is dat uit de gemeente Almere alleen een mel
ding van een baltsend exemplaar kwam uit het Al
meerderhout! Een Halsbandparkiet vloog op 11
maart over de Bouwmeesterbuurt in Almere en op 4
mei over de Hoekwierde in Almere Haven.

op 4 mei hoek Praamweg/Knardijk. Een Groene
Specht werd gezien bij Trintelhaven (2 ex.), Kuinder
bos, Jan v.d. Boschpad, Harderbos, Hulkesteinsebos,
Reve-Abbert, Horsterwold en Praamweg. Een Zwarte
Specht werd op 2 maart gehoord in het Roggebot
zand. Kleine Bonte Spechten werden dit seizoen
weinig gemeld. Slechts van zo’n 17 plekken uit de
polder kwamen waarnemingen binnen, vooral uit
Lepelaarplassen/Wilgenbos, Horsterwold, Voorster
bos en Wilgenreservaat, OVP en slechts 1 melding uit
het Roggebotzand.

UILEN tot en met GORZEN
Liefst 12 Kerkuilen werden gemeld als verkeersslacht
offer. Een Steenuil werd op 4 mei gezien in het Rog
gebotveld. In het Kadoeler- en Kuinderbos werd een
Bosuil gehoord. Ransuilen werden van 17 plekken
gemeld deze periode, waarvan 1 verkeersslachtoffer.
In maart werd een Velduil gezien bij het Greppelveld
(2x), OVP, Ketelhoek te Nagele en de Knarweg. Op
1april werd er een gezien bij de Edelhertweg, tussen
17 april en 3 mei bij Rivierduin, op 5 mei een exemplaar
over de Kamperhoek en tenslotte op 18 mei een
exemplaar bij de Zeebiesweg. Gierzwaluwen heb
ben vermoedelijk gebroed in Lelystad (Haven, Kar
veel, Centrum, Schans, Atolwijk en Waterwijk) en in
Ens, Marknesse, Zeewolde en Dronten. Op 20 juni
werden ruim 1000 exemplaren geteld bij uitkijkpunt
het Nonnetje langs de OVD. De IJsvogel werd van
122 verschillende plaatsen in de polder gemeld! Een
Bijeneter vloog op 27 mei over Swifterband.
De eerste Draaihals werd gemeld op 18 april bij het
Verbindingspad, vervolgens op 24 april langs de OVD,
25 april bij het Julianapad, 28 april in de OVP, 1 en 2
mei bij de Plevierenweg, 3 mei in het Harderbroek en
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Roodborsttapuit man, Pampushaven, 26 maart 2016,
Karel Mauer

Roodborsttapuit vrouw, Pampushaven, 26 maart 2016,
Karel Mauer

de Grauwe Gans

In april werd een baltsende Boomleeuwerik gehoord
in het Horsterwold en in het Harderbroek. Een
Roodstuitzwaluw vloog op 6 mei over de Kamper
hoek en op 21 april vloog daar een Grote Pieper over.
Een Duinpieper trok op 22 april over de Kamperhoek
en in maart werd een Oeverpieper gezien bij Almere
de Vaart, Pampushaven en langs de Houtribdijk. Over
de Kamperhoek vloog er slechts 1 in deze periode.
Tussen 6 en 8 mei foerageerden honderden Gele
Kwikstaarten rond Creil en langs de Veluwemeerkust.
Tussen 9 april en 10 mei werd eenmalig een Engelse
Kwikstaart gezien bij Kuindervaart, Kuinderbos,
Kamperhoek, Pampushaven, Veluwemeer, OVD en
OVP en langs het Ketelmeer. Tussen 6 en 12 mei
trokken ruim 8.000 Noordse Kwikstaarten over de
Kamperhoek. Ook op andere plekken in Flevoland
werden honderden exemplaren gezien. In de maand
mei werd in zowel het Voorsterbos als in het Water
loopbos een Grote Gele Kwikstaart gezien. Slechts
16 meldingen van een Rouwkwikstaart dit seizoen!
Baltsende Paapjes werden op 14 april in het Harder
broek en op 5 mei langs de Hanzeweg gehoord.
Paartjes in geschikt broedbiotoop werden gezien bij
de Lisdoddeweg op 11 mei en bij Rivierduin op 12 mei.
Van maar liefst 93 plaatsen kwam een melding van
de Roodborsttapuit binnen. Op 12 maart werd de
eerste Beflijster al gezien in Urk en de laatste werd
gemeld op 1 mei bij het Trekkersveld in Zeewolde.

Klapekster, OVP, 12 maart 2016, Ruwan Aluvihare

Leuke aantallen zaten bij de Ketelweg (max. 10 ex.)
en bij het Oostvaardersveld (max. 16 ex.). Langs de
Hopweg waren minimaal 10 territoria van de Grote
Lijster. Van 19 plekken, grofweg langs de OVD, van
Pampushout tot aan de Knardijk en ook langs de
Knardijk zelf, werden Cetti’s zangers gemeld. Dit soort
was nauwelijks te missen dit jaar bij een rondje OVP:
er kwamen 312 meldingen binnen. Grote Karekieten
waren leuk te horen langs het Vossemeer, Dronter
meer en Zwarte Meer. Slechts 19 Spotvogels werden
opgemerkt deze periode.
Een Fluiter werd alleen eenmalig gehoord in mei bij
de Lage Knarsluis, Dronten, Noordermeerweg en bij
Walibi. In maart werd bij de Houtribhaven een
Witkopstaartmees gezien. Op 2 en 3 april werd in het
Harderbos een Glanskop gehoord en op 25 mei werd
een mogelijk exemplaar in het Kuinderbos gehoord.
Een Kuifmees verbleef de maand april in het Rogge
botzand. Op 7 mei werd een Buidelmees gehoord bij
de Kamperhoek en op 2 juni zat een exemplaar bij
het bezoekerscentrum van de OVP. Op 6 mei zat een
mannetje Grauwe Klauwier langs de Schillinckweg
en vanaf 29 mei was weer een exemplaar aanwezig
in en om het Oostvaardersveld. De Klapekster van
de OVP bleef tot 5 april aanwezig en op 25 april werd
nog een exemplaar langs de Vogelweg gezien.
Roeken werden deze periode langs de Hopweg en
langs de Bremerbergdijk gezien. In Almere werden op
28 mei 5 exmplaren van een Hybride Huismus x
Ringmus opgemerkt.
In totaal trokken 10 Europese Kanaries over de trek
telpost Kamperhoek, een exemplaar vloog over Lely
stad Waranda op 6 juni en op 9 juni werden daar zelfs
2 exemplaren ter plaatse gezien. Op 12 maart trokken
4 Fraters over de Kamperhoek, de enige waarneming
van dit soort in deze periode. Baltsende Kruisbekken
werden gezien en gehoord in het Kuinderbos. Een
baltsende Geelgors zat op 9 april in het Kuinderbos
en op 22 juni bij Rivierduin. Op 9 maart trok een
Sneeuwgors over de Kamperhoek.

Grote Karekiet, Vossemeerdijk, 21 mei 2016,
Ruwan Aluvihare

Juli 2016

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

Oktober 2016
1
Eurobirdwatch
5
3e Cursus 20.00 uur
8
3e Cursusexcursie
12 LEZING: André v/d Berg: Insecten van
Almere
15 Ochtendexcursie: Paddenstoelen met
Huib Leenders. Aanmelden.
16 Wetlandtelling. 8.45 uur
16 Vogelkijksessie De Oostvaarders. 12.0016.00 uur
19 Werkgroep Natuurfotografie
26 Bestuursvergadering

Avondactiviteiten starten om 20.15 uur in De
Oostvaarders (Oostvaardersbosplaats 1), tenzij
anders vermeld. Indien aanmelden gewenst, bij
de activiteitencommissie (zie colofon).

Augustus 2016
10 Avondexcursie: Doornspijk en
Greppelveld. AANMELDEN!
14 Wetlandtelling 7.15 uur
14 Vogelkijksessie De Oostvaarders
12.00-16.00 uur
17 Werkgroep Natuurfotografie
20 Dagexcursie: Kop van Noord-Holland.
AANMELDEN!
27 Bestuursvergadering 19.45 uur
September 2016
7
1e Cursus 20.00 uur
10 1e Cursusexcursie
14 Werkgroep Natuurfotografie
17 Dagexcursie Meijendel en strand.
AANMELDEN!
18 Wetlandtelling 8.00 uur
18 Vogelkijksessie De Oostvaarders 12.0016.00 uur
21 2e Cursus 20.00 uur
24 2e Cursusexcursie
25 Vogelkijksessie De Trekvogel
12.00-16.00 uur
28 Bestuursvergadering 19.45 uur

November 2016
2
4e Cursus 20.00 uur
5
4e Cursusexcursie
9
Thema-avond Determineren. Vogels
door René Alma, Paddens toelen door
Huib Lenders
12 Dagexcursie Texel. AANMELDEN!
13 Wetlandtelling 8.45 uur
16 Werkgroep Natuurfotografie
24 Verzending Grauwe Gans 19.30 uur,
Bestuursvergadering 19.45 uur
30 Mysterybird-avond
December 2016
7
5e Cursus 20.00 uur
10
5e Cursusexcursie
14
LEZING: René Verschuren: Marokko.
Vogels en Natuur
17
Ochtendexcursie IJdoorn en
Waterland. AANMELDEN!
18
Wetlandtelling 9.30 uur
18
Vogelkijksessie De Trekvogel 12.0016.00 uur
21
Werkgroep Natuurfotografie
28
Bestuursvergadering 19.45 uur
Voor Bosbende en de Flevokijkers, zie
vogelwachtflevoland.nl/jeugd/

