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Roerdomp, Almere, 7 januari 2010, Hans Kruitwagen
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De laatste Grauwe Gans van dit jaar alweer en er is
veel gebeurd in de afgelopen maanden. Voor velen
zal het een verrassing zijn, maar het bestuur is in ok
tober een stuk kleiner geworden door het vertrek van
Marius Bouscholte en Sonja Hartlief. Het bestuur heeft
dit vertrek aanvaard en betreurt het, want beiden
waren zeer actieve bestuursleden. Voor de over
dracht van hun taken zijn goede afspraken gemaakt.
Reden voor het vertrek van beiden is een onoverbrug
baar meningsverschil over de koers van de stichting
waar het gaat om het werk van de werkgroep Be
scherming waar beide bestuursleden ook zitting in
hebben. Beiden leggen ook het werk voor deze
werkgroep neer en willen het beschermingswerk
onder de vlag van een nieuw op te richten stichting
voortzetten. Een woord van dank voor de geweldige
inzet van Marius en Sonja in de afgelopen jaren
is hier zeker op zijn plaats: dank jullie wel voor al jullie
werk binnen en buiten het bestuur!

Het bestuur is per direct op zoek naar een nieuwe
secretaris, want dat is een functie die statutair ver
plicht is. Heb je interesse meld je dan aan bij 1 van
de zittende bestuursleden.

Hoe verder met de werkgroep Bescherming?
Het vertrek van de beide werkgroep-leden leidt welis
waar, in ieder geval op korte termijn, tot een ingrij
pend verlies van capaciteit voor het beschermings
werk van de Vogelwacht, maar betekent uiteraard
niet dat wij geen invulling meer willen geven aan het
statutaire doel van onze stichting, te weten “de be
scherming en verbetering van de vogelstand en van
de natuur in de provincie Flevoland”. Het bestuur zal
per beschermingsissue dat zich aandient bekijken in
hoeverre het opgepakt kan worden. We zullen daar
bij, nu meer dan in het verleden, het belang van het
opkomen voor de natuur af moeten wegen tegen de
daarvoor benodigde inspanning, rekening houdend
met het feit dat ook alle overige stichtingsactiviteiten
aandacht en tijd vragen.

Eind september hebben we overleg gehad met Na

tuurmonumenten over de Markerwadden. Diverse
donateurs hebben tijdens de ‘open dag’ al voet aan
wal gezet op het eerste eiland, maar we hebben af
gesproken dat we als Vogelwacht ons best gaan
doen om menskracht te vinden om diverse dingen te
doen op de Markerwadden de komende jaren. Zo
beginnen we deze winter al met de slaapplaatstellin
gen van de ganzen en zwanen (zoals we ook doen
in de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen).
Daarnaast hopen we ook dat er donateurs zijn die
willen helpen met slaapplaatstellingen van de Visdie
ven en Zwarte Sterns, broedvogelmonitoring (5 bezoe
ken per seizoen), enz. Over een aantal jaar kan daar
ook nog het begeleiden van vogelexcursies  bijko
men en zullen er vanaf 2020 vogelwachters nodig zijn
die ook de nachten op het eiland doorbrengen om
toezicht te houden op de rust en mogelijk wat inven
tarisaties te doen. Oftewel, een fantastische kans voor
donateurs (te beginnen met ervaren tellers en voor
de minder ervaren tellers misschien een goede reden
om snel meer ervaring op te doen)! Wil je een rol
spelen in een van de mogelijkheden, laat het weten:
voorzitter@vogelwachtflevoland.nl. 

Elk jaar organiseren we een nieuwjaarsborrel voor alle
donateurs. Ook in 2017 zijn jullie weer welkom om met
ons te proosten op het nieuwe jaar en met elkaar
terug te kijken op 2016 en vooruit te blikken op het
nieuwe jaar. We hopen jullie daar te mogen verwel
komen.

Inge Hagens, Voorzitter

Markerwadden, 24 september 2016, René Verschuren
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Zet de Boomkruiper de komende winter door? Misschien wel, maar hoe zouden we dat moeten weten?
Natuurlijk, dankzij onze tuinvogeltelling!  Zo bleek daaruit dat in de afgelopen winter de Boomkruiper
in 8 van de 20 (getelde) Almeerse tuinen is waargenomen! Op de lijsten uit Lelystad bleek deze zelfs in
3 van de 5 getelde tuinen voor te komen.  

Een bekend spreekwoord zegt: ‘meten is weten’. Al 25
winters hebben wij dit vertaald in: ‘tellen is weten’. De
resultaten van al die tellingen zijn te vinden op de
website, althans voor 25 basissoorten van onze verza
mellijsten. In de Grauwe Gans van juli 2016 zijn de
resultaten van de ‘bijgeschreven’ soorten vermeld,
zoals dus van de Boomkruiper. Zin om mee te doen?
Beginner, gevorderde of ‘oude rot’, iedereen is wel
kom om mee te tellen.

Heb ik in de vorige Grauwe Gans de veel te zachte
winter van 2015 – 2016 uitgebreid gememoreerd,
hebben we recent de warmste septemberweken ooit
beleefd; zelfs met ‘tropische’ temperaturen van meer
dan 30 graden. Het lijkt er dus sterk op dat de natuur
van slag is en dat maakt nieuwsgierig naar de uitkom
sten van de komende wintertelling. De resultaten tot
nog toe heb ik in grafieken op de website gezet. Vast
al eens bekeken, toch? En anders: doen! De daarop
ook aangegeven trendlijnen geven de verwachtings
patronen van de verschillende soorten weer. Voor
sommige soorten is dat gelukkig een stijgende lijn,
voor andere soorten een verontrustende dalende lijn
zoals bij de Huismus en de Spreeuw. Blijven tellen dus!

De Zwarte Kraai is niet echt een soort die je in onze
tuinen kunt verwachten. Uit veel van de verzamellijs
ten blijkt de Zwarte Kraai maar in één enkel tuinweek
blok te zijn gezien en mogelijk dus zelfs maar één keer
in die week. Nieuwsgierig naar wat er aan voedsel
wordt aangeboden, maar kennelijk niet zo hongerig
dat de tuin vaker werd opgezocht. Omdat mijn tuin
de laatste winters iedere dag wel door een paartje
Zwarte Kraaien is bezocht, heb ik besloten deze soort
als nr. 26 aan de basislijst toe te voegen. Op de
website heb ik beloofd de gegevens van de Zwarte
Kraai ook middels een grafiek in beeld te brengen en
zoals is te zien met een duidelijk positieve trend.

Eerst komen de Zwarte Kraaien, dan de Houtduiven,
de Eksters en de Gaaien. Daarna pas het ‘kleinere
spul’. Er moet voor al die ‘snaaiers’ dus voldoende
voer worden aangeboden. Ook nieuwsgierig naar de
komende winter? Bij deze de oproep om (weer) mee

te doen met onze tuinvogeltelling. Zachte of strenge
winter, regen of sneeuw? Ik zie jullie waarnemingen
met belangstelling tegemoet. En vertel er wat bij als
je ‘iets bijzonders’ hebt waargenomen. We tellen
vanaf zondag 27 november (week 48) tot en met
zaterdag 4 maart (week 9). De te gebruiken formulie
ren en telinstructies staan op onze pagina van de
website. Graag zo spoedig mogelijk na afloop van de
telperiode de verzamellijst (per e-mail of per post)
naar mij retour.

Ton Kalkman.
akalkman9@hotmail.com

Zwarte Kraai, de Trekvogel, 23 augustus 2012,
Hans Kruitwagen

4 de Grauwe Gans



Eind augustus zijn we weer begonnen, met dit herfst
weer lijkt het al aardig lang geleden. De start op 27
augustus wilden we doen met zwanen ringen, alleen
was het dat weekend zo warm dat het voor de zwa
nen – en ook voor ons wel- te heet was, niet gezond.
Wat doe je dan? Zwemmen natuurlijk! Lekker fiets
tochtje naar het schateiland gemaakt en een heerlij
ke middag dollen en plezier in en op het water gehad.
Het schateiland is zeker een mooie plek bij de Noor
derplassen voor een middag picknicken. Er staan zelfs
braaien opgesteld voor de liefhebbers.

We konden dit jaar wel zwanen ringen, er waren ge
noeg families ter beschikking, dus de week erop zijn
we op pad gegaan met Henk Koffijberg. We hebben
families geringd en iedereen is weer een ervaring rij
ker. Henk bedankt weer!

Kanoën of punteren? Dit jaar zijn we op 24 september
in onze eigen stad gaan kanoën met kano's van Ka
nokay. Natuurlijk hebben we weer een nieuw stuk
bevaren. De start was bij het sluisje over de Leeghwa
terplas. Eerst voeren we richting het centrum, langs
het politiebureau naar het Weerwater. Daar hebben
we op het Lumièrestrandje gepauzeerd met een

Zwanen ringen, Almere, september 2016, Jeroen Veenker

Walnoten plukken, Cirkelbos, oktober 2016,
Ruud Blommaart

Weerwater, september 2016, Ruud Blommaart

heerlijk zonnetje erbij, dus er werd ook weer gezwom
men. Na de pauze zijn we teruggevaren via het Lu
mièrepark, Parkwijk en het Verzetsbos. Wat een mooie
dag in eind september!

Jeroen en Ruud
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Op donderdag 14 juli ging de wekker al vroeg, want om 4uur45 moesten we verzamelen in Almere
Buiten om met een groep vogelaars een lang weekend naar Helgoland te gaan. Al snel was iedereen
aanwezig, zodat we de drie auto’s in konden delen, de bagage konden inladen en vertrekken. We
waren met een gezellig groepje: Ditta, Mieke, Herbert Jan, Joke, Adrie, Nico, Alex, Petra, organisator
René en ik.

De rotsen van Helgoland, juli 2016, Anita Riemersma

Maskerklauwier, Helgoland, 14 juli 2016,
Herbert Jan Koopman

De heenreis naar Cuxhaven verliep prima. Af en toe
even samen gestopt, wat makkelijk te regelen was
omdat Alex portofoons had meegenomen, perfekt.
Op een parkeerplaats zagen we een specht die we
niet herkenden (weliswaar als grote foto op een
vrachtwagen). Dit bleek later een Roodbuikspecht te
zijn, een goed begin van onze vogeltrip. Ruim op tijd
kwamen we aan in Cuxhaven, waar we aan boord
gingen nadat de bagage was ingecheckt. We had
den een prima overtocht met lekker weer, zodat we
heerlijk buiten konden zitten. Helaas weinig vogels
gezien onderweg. Het was erg leuk om Helgoland en
het eilandje ernaast (Düne) steeds dichterbij te zien
komen. We kregen er steeds meer zin in! Op het eiland
regelden sommigen dat hun bagage naar het hotel
vervoerd zou worden en liepen we daar naar toe. Eerst
langs veel toeristische en taxfreewinkels in het Unter
land, dan met de lift omhoog naar het Oberland. Al
snel waren de kamers ingedeeld en settelden we ons
in hotel Mocca-Stuben.

Inmiddels hadden we via de tam-tam (lees SMS van
René Alma) gehoord dat er een Maskerklauwier was
gesignaleerd op het eiland. Wij op pad en binnen
korte tijd zagen we een aantal vogelaars in een ge
biedje zoeken. Na een tijdje werd de vogel weer ge
vonden en hebben wij die ook mooi kunnen zien, wat
een geweldig begin! Superleuk. Daarna liepen we

verder langs het kustpaadje naar de noordwestkant
van het eiland, want daar zitten heel veel Zeekoeten,
Drieteenmeeuwen en Jan-van-genten op de rotsen.
We vergaapten ons aan de vele vogels en vooral aan
de groepen Jan-van-genten die op sommige plekjes
op een paar meter afstand van je zitten. We genoten
volop en maakten heel veel foto’s. Wat een prachtig
gezicht! ’s Avonds heerlijk en gezellig samen gegeten
in het restaurant naast het hotel. De schnitzels hingen
over de rand van het bord, zo groot waren ze (en
lekker ook trouwens …).

Vrijdag zou het het beste weer worden van dit week
end, dus besloten we om met de boot naar Düne te
gaan. Op het strand lagen daar veel Gewone en
Grijze Zeehonden, hartstikke leuk. Helaas hebben we
geen Kegelrobben gezien. Af en toe kwam er een
klein vliegtuigje landen, een apart gezicht om die zo
laag over te zien komen en achter de vuurtoren langs
achter de duinen te zien verdwijnen. Op het strand
kregen ook een paar jonge Zilvermeeuwen vliegles,
erg leuk. Ook liep er een Bonte Kraai tussen de zee
hondjes en zagen we een groepje eiders overvliegen.
Na een tijd rondgelopen en gefotografeerd te heb
ben, liepen we de duinen in. Daar zagen we ook twee
Fraters, voor velen van ons een lifer! Het kan niet op
hier. Toen naar het vliegveld om daar lekker even wat
te eten. De Erbsensuppe mit Bockwurst was voortref
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Jan-van-gent, Helgoland, juli 2016, Anita Riemersma

Jan-van-genten, Helgoland, jul 2016, Anita Riemersma

felijk. Daarna nog even op het andere strand rond
gekeken, daar lieten oa. Drieteenstrandlopers, Bont
bekplevieren en Steenlopers zich mooi zien. Met het
bootje weer terug naar Helgoland en natuurlijk weer
samen gegeten, in het hotel dit keer. Vreemd genoeg
hadden we ’s ochtends al moeten opgeven wat we
’s avonds wilden eten. Maar gezellig was het zeker. 

Zaterdagochtend gingen de mannen met een excur
sie mee de bunkers in, daar kwamen ze enthousiast
van terug. De vrouwen deden het rustig aan en keken
wat rond, wij haalden lekkere broodjes bij de bakker
en aten die op ons balkon op. Tenminste, toen we
een brutale meeuw hadden weggejaagd die ook wel
trek had in onze broodjes, we konden ze nog net
redden. ’s Middags bezochten we de vangtuin van
de lokale vogelwacht (dit bleek een van de weinige
vogelwachten in Duitsland te zijn, dat verbaasde ons
erg). Hier wordt in een voor diverse vogelsoorten inte
ressant ingerichte tuin (met oa. kleine plasjes zoet
water) met een soort kleine eendenkooiconstructies
vogels gevangen om vervolgens te ringen. Het van
gen gaat dus heel anders dan bij ons, maar het ringen
is wel hetzelfde. Helaas werd er alleen uitleg gegeven
en geen vogels gevangen op dat moment. Daarna
nog een keer naar de Jan-van-genten gelopen en

daar nog heel veel foto’s van gemaakt. Tjonge, wat
was het gaaf om die prachtige vogels van zo dichtbij
te kunnen zien en fotograferen! Verder zagen we ook
een paar Alken, veel Zeekoeten en een paar Noordse
Stormvogels tegen de rotsen zitten. ’s Avond aten we

weer met zijn allen in restaurant Zum Seehund. Heer
lijk gegeten, lekker gekletst (je leert elkaar zo op een
andere manier kennen, erg leuk) en ontzettend ge
lachen. Helemaal toen we nog een rondje schnapps
(Ouzo, of was het toch ISO?) achter onze kiezen
hadden … 

Nadat we zondagochtend onze kamers leeg hadden
gemaakt en de bagage beneden hadden neergezet,
ging iedereen zijn eigen gang. Sommigen wilden kij
ken of ze de Maskerklauwier nog een keer konden
vinden, anderen liepen richting noordstrand, maar
dat bleek afgesloten. Wel zagen we daar nog een
paar Torenvalkjes bidden boven een voetbalveld en
een prachtige Kneu. In kleine groepjes waaierden we
daarna uit over het dorp. Er werden horloges en
souvenirs gekocht, broodjes vis gegeten en nog lek
ker wat gedronken op een terrasje. Ruim op tijd voor
vertrek van de boot verzamelden we weer in de
haven. De bagage was gebracht, op 1 koffer na.
Gelukkig werd die door een taxichauffeur bij het hotel
opgehaald, zodat we weer met alle bagage de boot
op konden. We hadden weer een prima overtocht.
Op de terugweg ergens gestopt om wat te eten bij
een Imbiss. Binnen een mum van tijd zaten we met
zijn allen te smullen. Min of meer op dezelfde tijd
kwamen we allemaal weer aan in Almere Buiten. Daar
stonden al wat mensen ons op te wachten. We
namen met pijn in ons hart afscheid van elkaar. Wat
hadden we een geweldige trip achter de rug met zijn
allen!

Helgoland is absoluut de moeite waard om een
keertje te bezoeken, zeker voor de Jan-van-genten,
en met zo’n leuke groep mensen is het helemaal
geweldig. René Verschuren ontzettend bedankt voor
de geweldige organisatie en informatie!!! Het was
helemaal top.
PS. we hebben de smaak nu zo te pakken, dat er
volgend jaar mei opnieuw een reis wordt georgani
seerd, dit keer naar de Extremadura in Spanje. Daar
heb ik nu al weer heel veel zin in!
 
Anita Riemersma

Een deel van de groep op het strand van Düne, juli 2016,
Anita Riemersma
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Door de toegenomen aandacht voor de biodiversiteit in Almere, kan ik haast geen boom voorbij lopen
zonder wat blaadjes om te draaien en te inspecteren. Zo openbaart zich vaak een bonte stoet aan
gallen, bladmineerders en toevallige bladzitters. Maar de ene boomsoort is de andere niet. 

Plataanmeeldauw, Almere, Ton Eggenhuizen 

Bomen die van nature hier voorkomen zijn veel rijker
aan biodiversiteit dan uitheemse. Een inheemse Zo
mereik kan tot 400 verschillende kleine beestjes her
bergen, terwijl de Amerikaanse Eik zelden boven de
20 uitkomt. De verwachting was dan ook niet hoog
toen ik op 19 juli 2015, lopend naar de supermarkt de
plataan in de straat wat beter bekeek. Onze platanen
zijn immers de Oosterse Plataan (Platanus orientalis, 
Zuidoost Europa tot in Azië) of de Westerse Plataan
(Platanus occidentalis, Amerika) en meestal zelfs een
kruising daartussen (Platanus x hispanica). Niet echt
een “geschiedenis” om veel biodiversiteit te verwach
ten. Toch waren er verkleuringen aan de bladen die
mijn aandacht trokken. Langwerpige bruine vlekken
op de bladeren, dat moeten wel mijnen zijn. “Op de
terugweg maar even wat bladeren meenemen”,
bedacht ik mij.

Met een vol krat bier in de ene hand, en een bosje
bladeren in de andere liep ik weer de tuin in. Paar
biertjes in de koelkast, de laatste koele eruit en met
de iPad op schoot toog ik aan het determineren. De
bladmijnen konden eenvoudig worden gedetermi
neerd als product van de Plataanvouwmijnmot (Phyl
lonorycter platani). De vorm van de mijn en de
waardplant sluiten andere soorten uit. Zowel de bla
deren met een donslaagje nabij vergroeide inboch
tingen en de bladeren met bruin geworden en ver
vallen middennerf waren lastiger te duiden. Gelukkig
is er een goede website die hulp bood: www.bladmi
neerders.nl. Deze website biedt veel meer dan de
naam belooft. Niet alleen bladmijnen, maar ook
gallen en schimmels worden behandeld. Bovendien
handig ontsloten via de naam van de gastheerplant.
Via deze site kwam de naam Erysiphe platani voor de
donzige groeisels naar boven. De bruine middennerf
zou wijzen op een bladschimmel, het Zeeblauw Uit
breekkogeltje (Apiognomonia veneta). De volgende
stap is dan het invoeren in www.waarneming.nl. Gek
genoeg kende wrn.nl (zoals deze site liefkozend wordt
afgekort) Erisiphe platani niet en gaf voor het Zee
blauw Uitbreekkogeltje de status van zeer zeldzaam.
De Belgische pendant, www.waarneming.be, kende
de Erysiphe wel. Naast de wetenschappelijke naam
geeft hij ook een Nederlandse: de Plataanmeeldauw.

Met slechts vijf Belgische waarnemingen de laatste
honderd jaar (en alle vijf in 2014) is het bij de zuider
buren niet een alledaags verschijnsel, of het moet zijn
dat er niet naar gekeken wordt. Wellicht dat dat ook
voor Nederland kon gelden, geen enkele waarne
ming in wrn.nl betekent nog niet dat hij hier niet
voorkomt. The absence of evidence isn’t evidence of
absence.

Waarneming.nl hanteert de officiële namenlijst van
de Nederlandse Mycologische Vereniging (de pad
denstoelenclub). Als een soort niet in waarneming.
nl staat, is deze kennelijk nog niet officieel voor Neder
land vastgesteld. Met andere woorden, de plataan
bij mij in de straat huisvest kennelijk een nieuwe soort
voor Nederland! Omdat ik de soort wel wilde vastleg
gen voor het nageslacht heb ik wrn.nl gevraagd de
soort aan de database toe te voegen. Vervolgens kon
ik de waarneming inkloppen samen met een tweede
waarneming die ik inmiddels in Filmwijk had gedaan.
Nu werd het zaak om de boel ook officieel te laten
bevestigen. Ik kan gerust stellen dat ik een volslagen
leek ben op het gebied van meeldauwen. Het enige
wat ik er van meegekregen heb, is dat determinatie
niet zo simpel is als 1+1=2. En juist op die rekensom
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(“een kennelijke meeldauw” + “op plataan” = “Pla
taanmeeldauw”) was de determinatie gestoeld. Was
het wel een meeldauw? Kunnen ook andere meel
dauwsoorten op plataan voorkomen? Hoe kan het
dat ik de zeldzame meeldauw op meer platanen in
de stad tegenkom? Vragen die door het hoofd
spookten. 

Via internet wist ik inmiddels dat de Plataanmeeldauw
een Noordamerikaanse schimmelsoort is die waar
schijnlijk in het begin van de zestiger jaren in Zuid-
Europa is geïntroduceerd, en die nu bezig is aan een
snelle expansie in Europa (o.a. Scholler ea, 2012). Ik
zond materiaal toe aan de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit in Wageningen (waar de voormalige
Plantenziektenkundige Dienst in opgegaan is). Zij
oordeelden op basis van het bladuiterlijk dat het hier
inderdaad om Plataanmeeldauw ging. Bovendien
gaven ze aan dat bij hen de soort al langer bekend
is in Nederland. Was daarmee de kous af? Toch nog
niet. Bij het melden van de waarneming werd ik ver
wezen naar Ad van den Berg van de NMV, die samen
met zijn vrouw Anneke deze soortgroep recent meer
onder de aandacht heeft gebracht.

Meeldauwen zijn schimmels die heel kleine, alleen
met een loep goed zichtbare bolvormige padden
stoeltjes vormen, in rijpe toestand zwart van kleur. Hij
berichtte mij dat voor betrouwbare determinatie de
karakteristieke microscopische structuren van deze
rijpe vruchtlichamen moeten worden onderzocht. En
die zaten helaas niet in mijn materiaal. Voor het bewijs
van een nieuwe soort moet het onderzochte materi
aal ook in een herbarium worden opgeslagen. Pas
dán komt de soort op de officiële lijst. Hij wilde dat
graag voor zijn rekening nemen. Op 16 augustus 2016
meldde hij verrast, dat hij op de eerste de beste pla
taan al meeldauw aantrof. Helaas leverde het prepa
raat nog niet de benodigde structuurtjes op, wel een
allergische reactie. Afwachten dus. Een maand later
trof hij de meeldauw in rijpere toestand aan en kon
de determinatie volledig worden bevestigd.

De plataanmeeldauw is betrekkelijk eenvoudig op
het spoor te komen. Zelfs fietsend langs platanenla
nen zie ik zonder probleem de meeldauw en bladver
groeiingen zitten. Ik heb hem inmiddels in vier Almeer
se kilometerhokken aangetroffen en ik schat in dat als
ik alle platanen affiets, de soort vrijwel overal is te
vinden. Op waarneming.nl is de soort nu van drie
steden bekend. Naast Almere is dat in Amsterdam (ik
moest er toch voor een boodschap zijn) en Zwolle (we
wilden naar het museum). Tot nu toe is er slechts één
waarneming die niet door mij is ingevoerd. André van
de Berg heeft hem inmiddels ook op zijn naam staan.
Mijn inschatting nu is dat de Plataanmeeldauw niet
zeldzaam is. Er wordt simpelweg te weinig naar geke
ken. Overigens is een boom met het meeldauw op
de bladeren niet meteen een probleem. De boom is
niet ziek en zal er waarschijnlijk niet aan onderdoor
gaan.

Met dank aan Ad van de Berg, Jitze Kopinga, Menno
Boomsluiter, Marcel van Raak en diverse andere
schimmel-deskundigen die mij hielpen met mijn de
terminatievraag. De eerste persoon voorzag een
eerste versie van deze tekst van commentaar. Ook
dank aan André van de Berg en Victor Eggenhuizen
(medeleden van het Biotrio Almere) voor hun niet
aflatend enthousiasme om met mij de biodiversiteit
van Almere in kaart te brengen.

Bronnen:
http://www.researchgate.net/publication/233946229 Ery
siphe platani monitoring of an epidemic spread in
Germany and molecular characterization based on
rDNA sequence data

Erysiphe platani : monitoring of an epidemic spread
in Germany and molecular  characterization based
on rDNA sequence data
Markus Scholler, Verena Heem & Matthias Lutz,
Andrias 19 (2012) 263-272.

Ton Eggenhuizen

Plataanmeeldauw, Almere, Ton Eggenhuizen

Plataanmeeldauw, Almere, Ton Eggenhuizen
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Keuzestress van een natuurfotograaf
Bij iedere wisseling van het seizoen begint er onder
huids iets te kriebelen. Een gevoel wat zich heel subtiel
aandient, totdat het vormen aanneemt die niet te
negeren zijn. Het wordt een bijna ondragelijk gevoel.
Het gaat te ver om een arts te raadplegen, maar het
komt minstens om de 3 maanden terug! Een zoek
tocht op internet biedt uitkomst. Ik moet er op uit!
Frisse lucht inademen, wandelen, fietsen én vooral
goed om mij heen kijken. Veranderende kleuren in
de natuur. Structuren die ineens opvallen, doordat
nieuw leven zich aandient. Of zoals nu in de herfst de
vergankelijkheid zich op zijn mooist laat zien. Dit jaar
dient de herfst zich wat laat aan. Je zou zeggen dat
ik dan in alle rust kan nadenken waarheen te gaan
om te fotograferen. Wat zal het worden paddo’s,
landschap, vogels? Prachtige onderwerpen om er
dagelijks op uit te trekken. Zij het niet dat de plicht
roept en er ook gewerkt dient te worden. Dus beperkt
het fotograferen zich met name tot het weekend. En
daar komt nu de onrust vandaan. Is het de hele week
het prachtigste herfstweer, maar blijft het in het
weekend ook zo? Én als het goed weer is, wat en waar
wil ik fotograferen? Zoek ik een mooie plek op om
landschap in de ochtendmist te fotograferen of een
groepje bomen waar de laagstaande zon alles in een
gouden waas omtovert? Zonnestralen die subtiele
lijnen tekenen in het bos. Weerkaatsende kleuren en
lijnen in een beekje? Enz.

De afgelopen weken heb ik mij vooral bezig gehou
den met het fotograferen van paddenstoelen. Ik heb
die vanuit verschillende perspectieven gefotogra
feerd en gespeeld met verschillende lenzen en instel
lingen. Dat alles met het doel om mij verder te ontwik
kelen en mijn foto’s te verbeteren. Ik ben daarbij niet
snel tevreden, steeds kritischer en probeer mijn eigen
stijl te ontwikkelen. Gelukkig zijn er diverse mogelijk
heden om thuis de voorbereiding te kunnen doen. Er
is een grote diversiteit aan apps om de komende
dagen het weer in de gaten te houden. En Tweetcas
ter om verschillende tweets op natuurgebied te vol
gen voor de laatste waarnemingen. En natuurlijk
Waarneming.nl.

Speulderbos, oktober 2013, Inge van den Akker

Speulderbos, oktober 2012, Rick van den Akker
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Vogelpoëzie
Over de weergave van vogelgeluiden in de determi
natiegids is al veel gezegd en veel geschreven. Velen
vragen zich af hoe dicht (of hoe ver) die van de
werkelijke geluiden die vogels maken, afstaat.

Je kunt er, zoals Hans Warren, ook anders naar kijken,
of liever gezegd luisteren. Zie hier hoe een dichter de
zang van de Merel verbeeldt met als gevolg een
lieflijke, nostalgische avondsfeer. 

Wim Sluijs
 
 
AUBADE MET LIJSTERS
Van Hans Warren
 
De rijm stijgt dampend uit de weiden
Tot sluiers om de zon
Die tussen de lentetwijgen
Een Japanse allure krijgt.
 
pirix pirix tjuwie tjituwuwu
tlie tluu tlie tiriktiping tjulilililili
 
Melkauto’s in de verte
De postbode nadert
litu tjoeoek tjoek tjoeoek
De postbode loopt voorbij
 
tek tok tek tek tek trrk trrr tr rr
 
titiwu pikwie? pikwieie?
ëë

Daarnaast lees ik graag de verschillende artikelen in
het fototijdschrift ZOOM, de praktijkboeken Creatieve
natuurfotografie en Macrofotografie van BirdPix. En
vooral de nieuwsbrief Natuurfotografie.nl. “Hét plat
form voor natuurfotografen uit Nederland en België”.
Hierin staan veel inspirerende artikelen over natuurfo
tografie. Bijvoorbeeld fotobesprekingen: Herfst en
paddo’s, 15 maal knielen voor paddenstoelen en nog
veel meer. Allemaal bronnen om inspiratie op te
doen. Daarnaast heb ik verschillende workshops ge
volgd bij onder andere, CameraNU, Natuurfotowork
shop en bij Johannes Klapwijk. Bij Johannes heb ik
geleerd om op de details te letten en vooral ook
creatief aan de gang te gaan. Zoals het vangen van
de lichtstralen in de lens waardoor er een mooi
'bokeh' ontstaat. Het zijn bijna lichtbelletjes in de
achtergrond van het onderwerp. Heel mooi als er een
ragfijne paddenstoel op de voorgrond staat. Ook een
heel leuk effect geeft het om wat mooie herfstblade
ren vlak voor de lens te houden, waardoor er een
gekleurde waas ontstaat die de foto iets dromerigs
geeft. Hiervoor heb ik inmiddels een heel scala aan
herfstbladeren verzameld en gedroogd. Vervolgens
heb ik deze op satéprikkers geplakt. Ik gebruik ze om
er een wazige voorgrond mee te creëren, maar ik
kwam er ook achter dat ze als achtergrond te gebrui
ken zijn. Op deze manier manipuleer ik eigenlijk de
foto al tijdens het fotograferen. Nabewerking is dan
bijna niet meer nodig.

Inge van den Akker

Landgoed Oud Naarden, november 2016, Inge v/d Akker

Merel, Lepelaarplassen, 16 mei 2012, Hans Kruitwagen
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Vogels kunnen vliegen. Wij mensen hebben het in de evolutie nooit zover geschopt. Door deze  bijzon
dere gave kregen vogels vroeger allerlei magische eigenschappen toegedicht. Eigenschappen die nog
altijd in de naamgeving zijn terug te vinden of met bepaalde vogelsoorten zijn verbonden. Na het gedrag
en het geluid (zie voorgaande Grauwe Ganzen), nu over mysterie en bijgeloof in verband met onze
vogelnamen.
 
 
 

Het vliegvermogen van vogels heeft in voorbije jaren
sterk tot de verbeelding gesproken. Groepen trekvo
gels bijvoorbeeld, die in het donker met unheimische
geluiden over trokken, boezemden vaak angst in.
Men zag er voortekenen in van naderend onheil.
Maar de terugkomst van trekvogels in het voorjaar
werd veelal weer geassocieerd met nieuw leven en
voorspoed. Ook werden plotselinge vogelinvasies
gezien als aankondigingen van ziekten of als voor
spellingen van ongunstig weer. Wezens die kunnen
vliegen moesten wel iets bovenaards hebben. Ze
gaven daarbij volop voeding aan allerlei mythes en
legenden. Eerst iets over vogels die hun naam direct
ontlenen aan hun mysterieuze eigenschappen. Ge
vreesd in dit verband waren de Pestvogels. Een influx
van Pestvogels werd sinds de 14e eeuw gezien als de
voorbode van naderende pest; de zwarte dood die
aanvankelijk circa een derde van de bevolking op
eiste. De vogels doemden plots vanuit het niets op.
Want van vogeltrek had men nog geen notie. Kenne
lijk viel zo’n invasie vaak samen met een nieuwe uit
braak van de ziekte.

De roep van de Regenwulp werd beschouwd als een
teken dat er regen op komst was. Van Goudplevieren
dacht men dat ze gingen fluiten als er regen in aan
tocht was. Hij kreeg er ook zijn Latijnse genusnaam
“Pluvialis” (=regenaankondiger) door. En bij het zien
van veel Stormmeeuwen en Stormvogels werd ge
zegd dat het zou gaan stormen. De Nachtzwaluw
dankt z’n Latijnse naam “Caprimulgus”(=Geitenmel
ker) aan de mythe dat hij ’s nachts op boerderijen de
stallen binnenvloog om zich te laven aan de geiten
melk. En bekend is het verhaal hoe de Winterkoning
zijn naam verwierf als koning van de vogels, door het
hoogst te kunnen vliegen. Het snuggere beestje had
zich verstopt op de rug van een enorme arend. Toen
deze dacht hoog genoeg te zijn, vloog het kleine
vogeltje daar rustig nog bovenuit.

Vogels met een verhaal
Dan zijn er vogels die in naam zijn verbonden met
allerlei mythes en legendes. Neem de Knobbelzwaan.
Volgens een oude sage zouden zwanen kort voor hun

dood gaan zingen. Deze zwanenzang is waarschijnlijk
terug te voeren op het mysterieuze “zingende” geluid
van de vleugels tijdens het vliegen. Bij de Germanen
was de zwaan in elk geval een heilige vogel, die
toekomst en dood kon voorspellen. Ook rondom de
Boerenzwaluw, als brenger van de zomer een “ge
schenk uit de hemel”, bestaan verschillende legen
des. Zo openden boeren in het voorjaar hun schuur
deuren om Boerenzwaluwen te lokken, want men
geloofde dat de woningen waar de vogels nestelden
tegen brand waren beveiligd. De rode plek op z’n kop
zou zijn veroorzaakt door de duivel die de geluksvogel
kwaad wilde doen en een stuk hout naar hem gooide.
Daardoor moest hij ook een deel van zijn staart mis
sen.

Een van de meest legendarische vogels is de Ooie
vaar. Volgens de overlevering brengt een op ‘n huis
broedende Ooievaar de bewoners voorspoed. De
vogel zou de menselijke ziel overbrengen naar diege
ne die er geboren wordt. En aan kinderen werd verteld

Goudplevier, Nijkerk, 13 februari 2015, Karel Mauer
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dat de Ooievaar de baby’s bracht. De voorbeeldige
zorg van pa- en ma-Ooievaar voor hun jongen zal aan
deze legende zeker hebben bijgedragen. Een ander
fabeltje tot slot betreft de Kanoetstrandloper. Linna
eus gaf de vogel z’n naam (het achtervoegsel “ca
nutis”), naar de Deense koning Knut II (994?-1035).
Het verhaal gaat dat hij, gelegerd op een Engels
strand, het opkomende zeewater wilde tegenhou
den. Maar hij moest voortdurend wijken voor de
vloedlijn, zoals we dat kennen van de Drieteenstrand
loper. Zou Linnaeus zich hebben vergist?

Tegenwoordig zijn we, waar het vogels betreft, lang
niet meer zo bijgelovig. Nu we ze met geavanceerde
technieken volgen, zijn voor veel van hun mysterieuze
en onbegrepen gedragingen verklaringen gevon
den. Zo weten we inmiddels dat vogels trekken. Dat
Sperwers in het voorjaar heus niet veranderen in
Koekoeken. En dat Boerenzwaluwen zich ’s winters
echt niet ingraven in de modder. Maar dat onderzoek
levert ook weer tal van nieuwe onwaarschijnlijkheden
op; de ongelooflijke  vliegprestaties van sommige
trekvogels, het uitzonderlijke waarnemingsvermogen
van roofvogels en het raadselachtige navigatiesys
teem van trekvogels. Dergelijke ontdekkingen doen
je toch weer geloven dat vogels wel degelijk beschik
ken over bovenaardse krachten.    

Ooievaar, Meerkoetenweg, 11 augustus 2012,
Hans Kruitwagen

Voor dit artikel heb ik met name 2 bronnen geraad
pleegd: De Nederlandse vogelnamen en hun
betekenis, van H. Blok en H. ter Steege (1995, uitge
geven in eigen beheer) en Verklarend etymologisch
woordenboek van de Nederlandse vogelnamen, van
K.J. Eigenhuis (2004, Stichting Dutch Birding Associa
tion).  

Michiel Babeliowski

Afschot Knobbelzwanen
in Flevoland van de baan
 
In de laatste Grauwe Gans hebben jullie gelezen over
de twee bezwaarprocedures die we zijn gestart tegen
Gedeputeerde Staten: één tegen een kitesurflocatie
bij de Houtribdijk voor het behoud van een visdiefko
lonie en één tegen het afschieten van Knobbelzwa
nen. De hoorzittingen hebben in juni plaatsgevonden
en inmiddels zijn ook de besluiten op bezwaar be
kend. Het bezwaar tegen de kitesurflocatie is helaas
ongegrond verklaard. Maar we zijn erg verheugd te
melden dat het bezwaar tegen het afschieten van
Knobbelzwanen wel gegrond is verklaard. Gedepu
teerde Staten heeft de ontheffing ingetrokken. Dit
betekent dat er geen Knobbelzwanen geschoten
mogen worden in Flevoland. GS had de ontheffing
afgegeven met de bedoeling om aanzienlijke schade
aan gewassen te verminderen. Volgens de wet mag
in het kader van schadebestrijding op Knobbelzwa
nen geschoten worden. Echter alleen indien aange
toond kan worden dat er sprake is van aanzienlijke
schade en indien andere verjagingsmethoden on
toereikend zijn. Maar de afgelopen jaren is er door
Knobbelzwanen nauwelijks schade aangebracht
aan gewassen. En we hebben in ons bezwaar naar
voren gebracht dat er onvoldoende is aangetoond
dat er geen andere oplossingen voorhanden zijn dan
het afschieten van Knobbelzwanen. 

Tenslotte bleek dat Gedeputeerde Staten in een be
leidsnota, waar deze ontheffing (mede) op geba
seerd was, had opgenomen dat een ontheffing
zondermeer afgegeven kan worden indien er in de
afgelopen vijf jaar tenminste drie keer een ontheffing
is verleend. Met deze regel hoeft een inhoudelijke
toetsing van de aanvraag niet plaats te vinden. Al zou
er geen Knobbelzwaan meer te vinden zijn in Flevo
land, dan nog zou Gedeputeerde Staten een onthef
fing kunnen verlenen voor het afschieten van Knob
belzwanen, als maar aan deze eis voldaan wordt. 

Gelukkig heeft Gedeputeerde Staten ingezien dat dit
een vreemde regel is. En de hoorcommissie vond het
niet alleen vreemd, maar vond het ook strijdig met de
wet. Gedeputeerde Staten heeft derhalve de onthef
fing ingetrokken en heeft besloten deze regel uit de
beleidsnota te schrappen. 

Zoals jullie hebben gelezen in het stukje ‘van het be
stuur’ nemen Marius en ik afscheid van de Werkgroep
Bescherming. Wij zullen het werk voortzetten in een
door ons, samen met anderen, nieuw op te richten
stichting. Wij hebben het beschermingswerk bij de
Vogelwacht met ontzettend veel plezier gedaan en
bedanken de Vogelwacht voor de mogelijkheid die
ons geboden is ons te ontplooien tot natuurbescher
mers!  

Sonja Hartlief, Coördinator Werkgroep Bescherming 
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De Oostvaardersplassen is het grootste moerasgebied van Nederland, ontstaan in 1968 toen de Flevo
polder was drooggemalen en dit natte deel ongebruikt bleef liggen, in afwachting van industrie. De
natuur greep haar kans en er ontstond een moeras met plassen, rietvelden en wilgenbossen, werkend
als een volledige kringloop. Het waterpeil in de Oostvaardersplassen werd in de eerste twintig jaar
afgestemd op de aanwezige vogelsoorten. Maar wat goed was voor de ene soort, pakte slecht uit voor
de andere. Het bleek onmogelijk om het alle vogels naar de zin te maken. Natuurlijke processen, met
wisselende waterstanden, bleken essentieel voor de ontwikkeling van een soortenrijk landschap in de
Oostvaardersplassen.

Grauwe Gans, Oostvaardersplassen, 2016, Inge Hagens

Het gebied heeft een afmeting van ca. zes bij tien
kilometer, wat volgens diverse wetenschappers groot
genoeg is om de natuurlijke dynamiek zijn gang te
laten gaan. Dit levert veel discussie op in de maat
schappij. Staatbosbeheer heeft de verantwoordelijk
heid in te grijpen als de geschiktheid van het gebied
in het gedrang komt voor vogelsoorten die be
schermd moeten worden in het kader van Natura
2000. Als Vogel- en Natuurwacht Flevoland houden
we dat natuurlijk in de gaten. We hebben Staatsbos
beheer daar in het verleden op aangesproken en
zullen dat blijven doen, zeker als na het beheerplan
ook het uitvoeringsplan klaar zal zijn en de beheer
maatregelen in de praktijk gebracht zullen gaan
worden.

Rol van de ganzen in het systeem van de
Oostvaardersplassen
De ganzen spelen een belangrijke rol in het natuurlij
ke systeem Oostvaardersplassen. Veel mensen den

ken dat de grote grazers (Edelhert, Konikpaard en
Heckrund) de belangrijkste rol hebben, maar dat is
niet zo. Zij spelen eigenlijk een ‘bijrol’. Ze zijn pas later
geïntroduceerd (in ’83 de eerste runderen, in ’84 de
paarden en pas in ’92 de Edelherten), om ervoor te
zorgen dat de ganzen na de rui binnen de Oostvaar
dersplassen zouden blijven om hun eten te vinden,
en niet naar omliggende gebieden vliegen en daar
schade aan de gewassen veroorzaken. De aanwe
zigheid van (tien)duizenden Grauwe Ganzen houdt
de ontwikkeling van het gebied in stand. Elke gans
eet gemiddeld zo’n 500 gram vers gras per dag. In
mei/juni, als ze ruien en dus niet kunnen vliegen,
verblijven ze in het moeras. In die tijd grazen ze in het
riet, waardoor er open water en ruimte ontstaat voor
specifieke moerasvegetatie. Deze variatie in het
moerasgebied is van groot belang voor diverse an
dere vogelsoorten. De grote grazers zorgen ervoor dat
in het droge deel het gras kort genoeg blijft, zodat de
ganzen hier weer kunnen eten als ze klaar zijn met
ruien en weer terugkomen op het droge deel. Ganzen
kunnen niet grazen op gras dat te lang is. Zonder de
ganzen zou het moeras dichtgroeien en de moeras
vogels verdwijnen, zonder de grote grazers zou de
vlakte te ruig worden. 

Soorten ganzen in de Oostvaardersplassen
De Grauwe Gans is de soort die jaarrond aanwezig
is en eigenlijk ook de belangrijkste rol vervult als het
gaat om het systeem. Als broedvogel zorgt de Grauwe
Gans voor heel wat jonge vogels. Grote groepen
pullen worden door enkele volwassen vogels bijeen
gehouden en behoed voor gevaar. Echter, gevaar
dreigt van alle kanten: uit de lucht en op de grond.
De vele pullen vormen een voedselbron voor de
vossen en de roofvogels, die er daarmee meteen voor
zorgen dat de populatie niet enorm toeneemt. Als de
rui begint, komen er ook uit omliggende gebieden
Grauwe Ganzen naar de Oostvaardersplassen,
waardoor het aantal ruiende Grauwe Ganzen bijna
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Brand- en Kolganzen, Oostvaardersplassen, 2016, Inge Hagens

4000 vogels kan zijn. Na de rui, als ook de jongen groot
genoeg zijn, verspreiden de vogels zich weer over het
gebied en de omliggende gebieden.

Een soort die steeds meer voorkomt, is de Brandgans.
Deze soort was voorheen een echte wintergast maar
blijft in groeiend aantal overzomeren. Het wachten is
op het moment dat hij hier ook gaat broeden, zoals
ie wel al op andere plekken in Nederland doet.
Jaarrond is ook de Nijlgans en de Grote Canadese
Gans aanwezig. Het gaat hierbij echter nog om klei

nere aantallen en hun invloed op het systeem is
daardoor (nog) marginaal. In de winter komt ook de
Kolgansnaar de Oostvaardersplassen. Deze gans,
die broedt in de arctische gebieden, overwintert
onder andere in dit gebied. In de winter is deze soort
steeds vaker het talrijkst. 

Tellingen van ganzen
De informatie over de aantallen ganzen wordt verza
meld tijdens meerdere en verschillende soorten tellin
gen. Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat tellen

Fig. 1 Brandgans, broedvogels Fig. 2 Soortkaart Kolgans
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Kolgans, Oostvaardersplassen, 2016, IngeHagens

Kolgans, Dodaarsweg, 24 december 2010, Karel Mauer

maandelijks de aantallen ganzen in het gebied,
waarbij Rijkswaterstaat vanuit de lucht telt. Dit gebeurt
overdag, waarbij alleen de hier foeragerende vogels
geteld worden. In de winter wordt er specifiek geteld
hoeveel ganzen er daadwerkelijk slapen in het ge
bied. Deze slaapplaatstellingen vinden in de vroege
ochtend plaats, bij het licht worden. Dan verlaten
grote groepen ganzen de Oostvaardersplassen om
elders te gaan foerageren. De Vogel- en Natuurwacht
Flevoland speelt bij deze tellingen een belangrijke rol,
omdat veel van de tellers uit deze organisatie afkom
stig zijn en ook omdat er inmiddels bij de Lepelaar
plassen dezelfde telling wordt uitgevoerd en met in
gang van november 2016 ook op de Markerwadden. 

Ruim 57.100 slapende ganzen in Oostvaardersplassen
Wat een slaapplaatstelling was het zaterdag 12 janu
ari 2013 in de Oostvaardersplassen. Het begon re
laxed, maar dat veranderde totaal rond 8.15 uur. In
het centrale deel van het gebied gingen toen gigan
tische groepen tegelijk omhoog en er waren veel
tellers die eerst dachten dat het Spreeuwen waren.
Telescoop er op (afstand 3-5 km) en wat bleek, het
waren dus ganzen!! Alle telposten hadden daardoor
hogere aantallen van uitvliegende ganzen en met
name die langs de Oostvaardersdijk. Ruim 57.100
ganzen zijn er genoteerd; 35.500 Kolgans, 12.900
Brandgans en 8.600 Grauwe Gans. Net als bij de tel
ling in december vloog ook nu het grootste deel

(bijna 80%) weer richting Markermeer naar de ach
terliggende gebieden in Noord-Holland.

Het aantal ganzen dat geteld wordt, fluctueert sterk
per jaar. Enerzijds is dit natuurlijk afhankelijk van de
weersomstandigheden, anderzijds hebben andere
factoren hier ook een rol in, maar het is nog niet he
lemaal duidelijk welke factoren dat zijn. Broedsucces
in de arctische gebieden is er één, maar ook dat
verklaart niet alles. Om hier meer inzicht in te krijgen
zal er nog jaren doorgeteld moeten worden, want pas
sinds de winter van ’13-’14 worden ook de grote na
tuurgebieden in Nederland simultaan geteld…

Ook in de zomer wordt sinds 3 jaar geteld. Deze telling
is een samenwerking van de Vogel- en Natuurwacht
Flevoland en Staatsbosbeheer. Er wordt geteld in het
gebied (in 2 delen) en ook vanaf de buitenrand bij
het moeras met het Oostvaardersveld. Deze tellingen
leveren getallen op waar nog niks mee te doen is.

Brand- en Kolganzen, Oostvaardersplassen, 2015,
René Verschuren

Opvallend is namelijk dat afhankelijk van het weer en
dus de start van de broedtijd en ruitijd, het aantal
ganzen varieert dat geteld kan worden. Op het mo
ment dat ze nog in de rui zijn en dus in het moeras
verscholen zitten, kunnen ze niet geteld worden… Het
lijkt er wel op dat het aantal ganzen dat in de zomer
overdag in de Oostvaardersplassen zit, aan het afne
men is. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn, dat
door het hoge aantal grote grazers (in totaal zo’n 3000
dieren), de hoeveelheid voedsel die beschikbaar is
voor ganzen afneemt en de ganzen naar elders ver
trekken.

De Vogel- en Natuurwacht Flevoland heeft in de
zienswijze op het beheerplan Natura 2000 van de
Oostvaardersplassen aangegeven, dat wat ons be
treft bekeken moet worden hoeveel ganzen er nodig
zijn om het moeras optimaal te laten functioneren
voor andere vogelsoorten en dat op basis van dat
aantal dus berekend kan worden hoeveel grasland
beschikbaar moet zijn, en daarmee hoeveel grote
grazers om dit grasland in stand te houden. Dat is een
heel wiskundige benadering van het systeem, maar
zou er wel voor zorgen dat de kans dat de Natura
2000-doelstellingen die het gebied kent, behaald
kunnen worden.
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Toekomst voor de ganzen in de Oostvaardersplassen?
Ganzen spelen dus een sleutelrol in de Oostvaarders
plassen, maar tegelijkertijd zijn ganzen ook steeds
vaker onderwerp van discussie, want er zouden er
zoveel zijn en daardoor veroorzaken ze veel schade
aan gewassen van boeren. Daarom moeten ze zelfs
bestreden worden. Ook in Flevoland was een onthef
fing verleend voor het afschieten van overzomerende
ganzen. We hebben uiteindelijk een rechter uitspraak
laten doen over deze ontheffing en we zijn op punten
in het gelijk gesteld. In de uitspraak stelt de rechtbank
dat populatiebeperking onder omstandigheden wel
gerechtvaardigd kan zijn, maar dan moet er wel een
verband bestaan tussen de schade die veroorzaakt
wordt op de agrarische percelen en het aantal
Grauwe Ganzen. Dit verband ontbreekt in Flevoland.
De landelijke trend laat zien dat het aantal Grauwe
Ganzen in Nederland in de winter stijgt, echter tege
lijkertijd is er een dalende trend van dezelfde Grauwe
Gans in de Oostvaardersplassen. Dit is te zien in de
grafieken van Sovon. Het is onduidelijk wat hier de
reden voor is (gebrek aan voedsel?). 

Het is een feit dat er (in de zomer én in de winter)
steeds minder ganzen in de Oostvaardersplassen
verblijven, maar onduidelijk is wat de oorzaak is.

Mogelijk is een tekort aan beschikbaar gras voor de
ganzen de oorzaak en daarmee is de introductie van
de grote grazers zijn doel (houdt de ganzen binnen
het gebied) voorbijgestreefd. Met in het achterhoofd
de uitbreiding van vliegveld Lelystad en dus de
vliegveiligheid, groeit het belang om dit zeker te weten
en op basis van die informatie de juiste maatregelen
te treffen: zonder ganzen zullen de Oostvaardersplas
sen niet kunnen voortbestaan…

Dit artikel is geen wetenschappelijk verantwoord
verhaal over de ganzen in de Oostvaardersplassen.
Op basis van beschikbare gegevens, waarnemingen
en ervaringen in het veld en overdenkingen, heb ik
geprobeerd om weer te geven hoe belangrijk het is
dat we doorgaan met tellen en inventariseren om
hopelijk in de (nabije) toekomst wél antwoord te
kunnen geven op de vragen waarom bepaalde
dingen gebeuren. Wil je mee tellen, laat het dan
weten!

Inge HagensFig. 4 Soorttrend Grauwe Gans Flevoland

Fig. 3 Soorttrend Grauwe Gans Nederland

Fig. 5 Zomertellingen
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Purple-throated Mountaingem, Monteverde,
18 augustus 2016, Rebecca Eggenhuizen

Het gaat gewoon te snel
We lopen door een nevelwoud in Costa Rica en de
gids wijst de ene na de andere nieuwe soort voor de
reis aan. Waar ik de rest van de vakantie (en ook thuis)
ObsMapp gebruik om mijn waarnemingen in te
voeren gaat dat hier niet lukken. Het gaat gewoon
weg te snel en er zijn teveel soorten waar ik in moet
zoeken. Gelukkig heb ik nog een ouderwets blocnote
en pen bij de hand en gaat de invoer achteraf ge
beuren. Dat geeft me ook weer wat tijd om wat langer
van de kleurenpracht van alle tropische vogels te
genieten.

Een dag eerder heb ik hetzelfde probleem als we bij
een voederplek van kolibries staan te kijken. Het re
gent hard, maar dat deert de vogeltjes niet zo en het
is een komen en gaan. Door de regen is een gids
genoodzaakt even te wachten tot het stopt met rege
nen, omdat hij met de motor de berg af moet. Hij raakt
met ons in gesprek en biedt aan te helpen bij het op
naam brengen van de kolibries. Ook dit gaat zo snel
dat hij aangeeft mijn vogelboek te gebruiken en de
soorten zelf aan te strepen.

Maar naast het laten aanwijzen is het zelf zoeken naar
vogels in een volledig nieuwe omgeving natuurlijk het
leukste. Soortgroepen die in Europa niet voorkomen
zijn lastiger te vinden, omdat ze zich ook heel anders
gedragen. En dan sta je ook nog eens in een dicht
oerwoud waar sommige soorten de gewoonte heb

ben om stil te blijven zitten en volledig wegvallen in
het bladerdek. Maar bij veel wandelingen die we
hebben gedaan hebben we toch heel wat leuke
vogels kunnen vinden.

Het invoeren van vogels is ook een stuk aangenamer
wanneer je tijdens je ontbijt aan het uitkijken bent op
een voedertafel die vol zit met Toucans, Parakeets en
Tanagers. Twee plekken waar ze daar goed voor
gezorgd hadden was Maquenque Eco Lodge in het
noorden en Selva Verde Eco Lodge bij het naastge
legen Selva Verde National Park. Beide plekken
hebben een grote hoeveelheid aan soorten die ‘s
ochtends graag een banaan komen eten.

Na 3 weken door Costa Rica te hebben gereisd en
fantastische plekken te hebben bezocht heb ik een
totaal van 215 verschillende soorten gezien, om nog
maar te zwijgen over al het andere moois dat we
hebben gezien. De vele kikkers, slangen, krokodillen,
zoogdieren en planten laten ook een blijvende indruk
achter. De hoogtepunten op vogelgebied zijn toch
wel de Three-wattled Bellbird die aan het zingen was,
de Nazca Booby die op het strand stond te slapen en
natuurlijk de 5 Resplendant Quetzals die we hebben
gezien.

Op mijn Nederlandse lijst zijn nog 3 soorten bijgeko
men sinds mijn vorige blog. Dit waren de Roodmus
(die ik wel al eerder had, maar niet ingevoerd, omdat
ik geen datum had en hij dus bij mij niet telt), Klein
Waterhoen en Griel. Dit najaar heb ik al een aantal
flinke dips gehad, dus ik hoop dit jaar in ieder geval
nog wel wat soorten te kunnen toevoegen aan mijn
lijst.

Victor Eggenhuizen

Column-Yellow-throated Toucan, Maquenque Eco Lodge,
13 augustus 2016, Rebecca Eggenhuizen
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Een nieuwe aflevering van de avonturen van de Fle
vokijkers. We hebben afscheid genomen van een
aanzienlijk aantal kinderen: Luca, Joran, Florian,
Calvin, Storm, Mika, Anouk, Agustin, Damon, Norah,
Rick, Tess, Jasmijn, Myla en Mark. Luca en Myla zijn
doorgegaan naar de Bosbende en de andere kinde
ren hadden zeer uiteenlopende redenen om niet bij
de Flevokijkers te blijven. Maar ieder nadeel heeft zijn
voordeel; de kinderen die op de wachtlijst stonden,
konden allemaal geplaatst worden. Welkom aan de
nieuwe leden: Renzo, Lars, Nathan, Stijn en Daan. We
zijn dit jaar dus met 17 kinderen en dat is wel zo fijn!
Dit seizoen wel veel jongens: 13 en maar 4 meiden.
Maar ik geloof niet dat iemand dat erg vindt.

Luuk en Luuk, Almere, 10 september 2016, R Gerritzen

Tessa op de rotsen, IJmuiden, 8 oktober 2016, R Gerritzen

We zijn gestart met het nieuwe seizoen in Almere
Haven. Daar wachtten de mensen van de Stichting
Sloeproeien Almere ons op in de stralende zon. Ze
hadden een prachtige sloep bij zich met vier roeiers
en een stuurman. De sloep was groot genoeg om ons
allemaal een plekje te geven. We hadden grijptan
gen, visnetjes en vuilniszakken bij ons om de rotzooi
uit het water te halen en in te doen. En dit deden we
niet voor niets, want er lag genoeg (helaas). Ook rotte
vissen en zelfs een grote dode rat!

Heel spannend was de sluis in Almere Haven die we

Vlinders op strand, IJmuiden, 8 oktober 2016, R Gerritzen

Stijn met een prachtige zeester, IJmuiden, 8 oktober 2016,
R Gerritzen

door moesten: we zakten 5 (!) meter, voordat we weer
verder konden varen. Ook kregen we respect voor de
roeiers die de volgeladen boot moesten roeien. Bo
vendien mocht Ageeth (moeder van Lot) een stuk
roeien en dat ging haar heel goed af. Beter in ieder
geval dan de kunsten van mij! Weinig talent, denk ik ;-)

Op zaterdag 8 oktober gingen we in de middag op
weg naar IJmuiden. De eb was die dag pas laat in
de middag, vandaar deze switch naar de middag.
We hadden alleen heel veel pech die dag, want de
brug bij Haarlem was die dag defect, dus we moesten
via Haarlem in IJmuiden zien te komen. Met héél veel
anderen! Dus erg veel tijd is er verloren gegaan aan
filerijden :-( Maar eenmaal op de pier van IJmuiden
waren we deze ellende snel weer vergeten. We voel
den ons een soort bergbeklimmers en er was genoeg
te vinden tussen de rotsblokken! Waaronder: krab
ben, zee-anemonen, zeesterren en heremietkreeftjes.
En het strand was bezaaid met scheermesschelpen.

Op 5 oktober gingen we werken in het bos op de
Natuurwerkdag. Samen met de mensen van Staats
bosbeheer. Maar volgende keer hier meer over.

Groet, Inge, Monique en René
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Ralreiger, Knardijk, 2 jul 2016, Karel Mauer

Non, Dashorstdijk, 17 sepember 2016,
Karel Mauer

Steppekiekendief, Zeewolde, 21 augustus 2016,
Jaap Denee

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

FUTEN tot en met ZAAGBEKKEN
Een Roodhalsfuut werd op 29 september gezien
langs de Houtribdijk. Een groep Geoorde Futen (max.
44 ex.) was begin augustus nog aanwezig op het
Gooimeer t.h.v. het Kromslootpark. Een Kuifduiker 
vloog op 14 oktober over trektelpost de IJmeerdijk.
Een Woudaap vloog op 7 augustus over de Lepelaar
plassen t.h.v. de Kwelplas. Op 21 juli vloog een luid
roepende Kwak over de Regenboogbuurt te Almere
en op 23 augustus werd bij Almere een exemplaar in
de schemer overvliegend gezien. De Ralreiger  rond
het Bovenwater aan de Knardijk werd voor het laatst

op 3 juli gezien. Een juveniel exemplaar zat in het
Harderbroek op 15 augustus. De 3 Koereigers, wisse
lend aanwezig tussen de Lepelaarplassen en Oost
vaardersplassen, werden daar tot 27 augustus ge
zien. Tussen 31 augustus en 5 september zaten er 3
exemplaren bij de Kievitslanden. En vanaf 20 oktober
waren er weer 3 en op 23 oktober zelfs 4 aanwezig in
OVP/Lepelaarplassen. De laatste Purperreiger van
het seizoen vloog op 12 oktober over Almere Parkwijk.
Tussen 26 juli en 30 september  werden van 21 ver
schillende plekken Zwarte Ooievaars gemeld; dit
betroffen 15 overvliegende exemplaren en 16 kort
stondige  pleisteraars. Tussen 10 en 14 augustus werd
een kleurringdragende Zwarte Ibis gezien bij het
Arendbuizerdveld. Op 21 augustus vloog een exem
plaar over het Drontermeer. 2 Heilige Ibissen werden
gemeld op 11 augustus bij hut de Krakeend en 1
exemplaar op 30 oktober bij de Grote Praambult. De
eerste groep Kleine Zwanen  van dit seizoen vloog
op 6 oktober over de Ketelbrug (19 ex.), op 7 oktober
gevolgd door de Wilde Zwanen. 2 Kleine Rietganzen 
foerageerden op 22 oktober langs de Praamweg. Een
Sneeuwgans verbleef op 1 augustus langs de Plevie
renweg-Zeewolde en tussen 9 en 16 september werd
een exemplaar gezien rond de Kleine Praambult.
Leuke aantallen Casarca’s werden tussen 23 en 29
augustus gezien in de Oostvaardersplassen (max. 86
ex.) en op 13 oktober zat een groep van 52 op het
Vossemeer. Tussen 25 september en 23 oktober wer
den leuke groepen Krooneenden gezien op het
Wolderwijd (max. 150 ex.) en vanuit de Kapiteinshut
in het Broekbos. Een mannetje Witoogeend werd tot
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Visarend, Oostvaardersveld, 8 september 2016,
Erna Koelman

Rosse Grutto, Markerwadden, 25 september 2016, Marijke Verbraaken-Kievits

Grauwe Kiekendief, Dronten, 1 augustus 2016,
Tom van Noort

4 juli waargenomen op het Bovenwater en op 3 au
gustus bij Pampushaven. Vanaf 28 augustus tot eind
oktober maximaal 2 mannetjes bij het Harderbroek/
Wolderwijd. 2 Eiders werden op 22 oktober gezien
vanuit kijkhut de Zilverreiger. Het mannetje Grote Zee-
eend was weer vanaf 15 oktober aanwezig in Pam
pushaven. Op 31 oktober werd daar ook een vrouwtje
gezien. Het eerste Nonnetje van het seizoen liet zich
zien langs de Dashorstdijk op 17 september.

ROOFVOGELS tot en met PARKIETEN
Op 9 september vloog een Zwarte Wouw over het
Drontermeer en op 10 september een exemplaar over
de Vogelweg. Tussen 18 augustus en 16 oktober

vlogen 14 Rode Wouwen door boven onze provincie.
Een Steppekiekendief vloog op 21 augustus over de
Knardijk bij Zeewolde, op 28 augustus over de Verbin
dingszone, op 6 september over het Kromslootpark,
op 17 september een jagend exemplaar over de
Noordermeerdijk bij Creil.Op 15 oktober vloog een
exemplaar zowel over de Ketelbrug (adult) als over
de IJmeerdijk (juveniel). Grauwe Kiekendieven 
hebben op de bekende plekken gebroed in de pol
der; het laatste exemplaar werd gezien op 14 septem
ber bij de Ketelbrug. Een Ruigpootbuizerd werd op 6
oktober jagend opgemerkt bij de Houtribdijk en een
exemplaar bij het pad naar de Zeearendhut. Vanaf 
22 oktober een exemplaar in de OVP en op 30 oktober
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Middelste Jager, Wolderwijd, 25 oktober 2016, Jaap Denee

Steltkluut, Oostvaardersveld, 9 september 2016,
Karel Mauer

Kanoet, Markerwadden, 24 september 2016, Frank Blankers

werd een exemplaar in de Kievitslanden gezien. Meer
dan 200 meldingen kwamen binnen van een waar
neming van een Visarend, vooral de OVP en de
randmeren zijn favoriete plekken. In deze periode
werd 5 keer een Roodpootvalk opgemerkt, dit was
bij de Knardijk/Zeewolde, Rivierduin, Gruttoweg,
Grote Praambult en bij de Ketelbrug. Een late
Boomvalk werd op 17 oktober nog in het Beginbos
aangetroffen. Op 19 juli werd er bij de Vogelweg t.h.
v. de Wulptocht een nest met 12 kapotte eieren ge
vonden van een Kwartel zij waren het slachtoffer
geworden van een maaimachine. Een Porseleinhoen 
werd tussen 17 en 24 augustus gezien en gehoord in
het Harderbroek. In Rivierduin werden 3 roepende
Kwartelkoningen gehoord. Op 14 augustus vlogen
2 Kraanvogels over de OVP en op 25 oktober 11 over
Zeewolde. In het Oostvaardersveld  werd door
Steltkluten succesvol gebroed, in augustus werden

er hier maximaal 14 gezien. Kanoeten werden in
augustus en september regelmatig gezien in het
Harderbroek, met  een maximum van 8 exemplaren
op 24 september. En op 24 september zaten ook 5
exemplaren op het eerste eiland van de Markenwad
den. Op 11 september zat een Drieteenstrandloper 
in het Harderbroek, verder werden deze vogels alleen
gemeld vanaf de Houtribdijk met een maximum van
5 exemplaren. Een juveniele Bairds Strandloper zat
vanaf 20 tot en met 23 augustus in het Harderbroek.
Een Blonde Ruiter zat op 14 september langs de
Houtribdijk. Een Bokje werd gezien in de OVP, Lepe
laarplassen en in het Horsterwold. Ruim 250
Watersnippen werden geteld tussen 20 en 24 augus
tus in het Harderbroek. 2 Rosse Grutto’s zaten op 24
en 25 september bij de Markerwadden. Witgatjes 
werden veel gemeld deze periode, vooral in het
Harderbroek zaten leuke aantallen; op 22 augustus
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Kleine Vliegenvanger, OVP, 17 augustus 2016,
Hans van Zummeren

Bladkoning, OVP, 14 oktober 2016, Hans van Zummeren

20 exemplaren. Steenlopers werden voornamelijk in
kleine aantallen waargenomen langs de Houtribdijk,
en een enkeling bij het Harderbroek. Een juveniele
Middelste Jager zat tussen 25 en 30 oktober bij het
Wolderwijd. Een Grote Jager werd op 10 oktober
overvliegend gezien bij de Markerwadden. Bij het
Oostvaardersdiep is succesvol gebroed door een
paartje Geelpootmeeuwen. Ook 2 paar Pontische
Meeuwen met 5 jongen hebben hier ge
broed. Reuzensterns werden voor in augustus gezien
bij de randmeren en bij de Markerwadden. Bij de
plaat in het Vossemeer werden er zelfs 7 geteld op 22
augustus. Op 8 augustus werd een mogelijke
Dwergstern gezien op de dijk tegenover het Juliana
pad en een juveniele Witwangstern foerageerde in
het Harderbroek op 29 augustus. De enige
Witvleugelstern van deze periode vloog op 17 juli
over Trintelhaven. De laatste Zomertortel van dit sei
zoen foerageerde op 25 september langs de Visvijver
weg. In Almere rond Muziekwijk, Poort en Literatuurwijk
zwerven maximaal  2 Halsbandparkieten rond. In
Lelystad  Atolwijk werd op 12 juli een exemplaar ge
meld en vanuit de Hoekwierde Almere Haven 5
exemplaren op 27 oktober. 

UILEN tot en met GORZEN
Op de A6 werden 4 verkeersslachtoffers van de
Kerkuil gemeld, ook een op de N305 (Stichtse Brug)
en een dood geringd exemplaar in het Broekbos.
Slechts van 13 plekken in de polder melding van een
foeragerend of broedend exemplaar op www.waar
neming.nl.  Een Nachtzwaluw vloog op 9 september
op in het Wisentbos! De IJsvogel is deze periode 676
gemeld op 127 verschillende plekken. Een Draaihals 
bevond zich op 16 augustus bij de Lepelaarplassen,
op 21 augustus bij Lelystad industrieterrein Zuider
poort, op 27 augustus bij de Praamweg en op 30
augustus bij het Jan van den Boschpad. Meldingen
van de Groene Specht in het Horsterwold, Bremer
berg, Voorsterbos, Hulkesteinse Bos, Fluitbos, Zuiger
plasbos en het Verbindingspad. Een Grote Pieper 
vloog op 25 én 27september over de IJmeerdijk. Een
Duinpieper vloog op 10 september over het Krom

slootpark, op 22 september over de IJmeerdijk en op
25 september over de Ketelbrug. Op 14 augustus zat
een Engelse Gele Kwikstaart in het Roggebotveld en
op 27 augustus een exemplaar langs de Oostvaar
dersdijk. Een Noordse Kwikstaart verbleef op 25 au
gustus langs de Vlotgrasweg. 3 Pestvogels zaten op
30 oktober bij het pad naar de Zeearendhut en op 31
oktober vloog een exemplaar over de Hoekwierde in
Almere Haven. Begin oktober werden 11 Beflijsters 
opgemerkt in Flevoland, over de Kamperhoek trokken
er 11 over en bij de IJmeerdijk slechts 2. Koperwieken 
en Kramsvogels kwamen eind september, begin
oktober druppelsgewijs weer binnen. Cetti’s Zangers 
bleven de hele periode aanwezig, voornamelijk rond
de Oostvaardersplassen. Een mogelijke zeer late
Grote Karekiet werd gehoord in het Wilgenbosje tij
dens de Wetlandtelling op 16 oktober. Een
Sperwergrasmus werd op 13 augustus gevangen en
geringd in de Verbindingszone. Dit jaar zijn er erg veel
Bladkoninkjes gezien in Nederland, ook bij ons is dit
soort op 25 verschillende plekken aangetroffen. Een
Kleine Vliegenvanger werd op 17 oktober ontdekt
langs het Julianapad bij kijkhut de Zilverreiger. De
enige Kuifmees werd op 4 oktober in het Urkerbos
gemeld. Een roepende Taigaboomkruiper werd op
22 oktober gehoord in de Seizoenenbuurt te Almere.
Een Buidelmees werd gezien op 3 augustus bij de
Vossemeerdijk, 5 augustus bij het Julianapad, 17
september bij kijkhut de Krakeend en op 18 septem
ber bij de Natte Graslanden bij de Lepelaarplassen.
Vanaf 9 oktober kwam de Klapekster weer terug rond
de OVP/Knardijk en op 29 oktober zat een exemplaar
bij de Kievitslanden. Een Europese Kanarie verbleef
op 19 september bij de Bataviawerf in Lelystad. Een
IJsgors vloog op 18 september over de Ketelbrug en
op 15 oktober over de IJmeerdijk. Een Geelgors zat
in het Kotterbos op 14 september. Op 1 oktober vloog
een exemplaar over de IJmeerdijk en op 23 oktober
een exemplaar bij Almere de Vaart. Een Ortolaan 
vloog op 27 augustus over de Knardijk bij Zeewolde.
Een Dwerggors werd tussen 3 september en 8 oktober
in het Kromslootpark aangetroffen.

Greet Boomhouwer
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Avondactiviteiten starten om 20.15 uur in De 

Oostvaarders (Oostvaardersbosplaats 1), tenzij 

anders vermeld. Indien aanmelden gewenst, bij 

de activiteitencommissie (zie colofon). 

 

December 2016 

7 5e Cursus 20.00 uur 

10 5e Cursusexcursie 

10 BB:Wandelen/fietsen Wieden Overijssel 

14 LEZING: René Verschuren: Marokko. 

Vogels en Natuur 

17 Ochtendexcursie IJdoorn en 

Waterland. AANMELDEN 

17 FK: Mossen  10.00-12.00 uur 

18 Wetlandtelling.   9.30 uur 

18 Vogelkijksessie De Trekvogel.   12.00 -

16.00 uur  

21 Werkgroep Natuurfotografie 

28 Bestuursvergadering 19.45 uur 

 

Januari 2017 

4 Nieuwjaarsborrel    20.00 uur 

7 BB: Nieuwjaarsfilm   13.00 uur 

11 6e Cursusavond     20.00 uur 

14 6e Cursusexcursie 

14 FK: Nieuwjaarsfilm 10.00-12.00 uur 

15 Wetlandtelling   9.15 uur 

18 Werkgroep Natuurfotografie  20.00 uur 

21 Dagexcursie Brouwersdam en rondje 

Zeeland. AANMELDEN 

25 Bestuursvergadering 19.45 uur 

 

Februari 2017 

1 7e Cursusavond  20.00 uur 

4 7e Cursusexcursie 

4 BB: Uilendag of NEMO Amsterdam 

8 Lezing Ton Eggenhuizen: Bangladesh  

11 Middagexcursie Bevers in Flevoland. 

Van 15.30 tot 18.00.  AANMELDEN 

11 FK: Nemo Amsterdam  9.00 uur 

15 Werkgroep Natuurfotografie 20.00 uur 

19 Wetlandtelling    8.30 uur 

22 Bestuursvergadering  19.45 uur 

 

Maart 2017 

1 8e Cursusavond  20.00 uur 

4 8e cursusexcursie 

4 BB: Uilendag of NEMO Amsterdam 

8 Lezing Inge Hagens\ Rene Alma: 

Vogels van de Zwitserse bergen 

11 FK: Almere Jungle 10.00 uur 

15 Werkgroep Natuurfotografie 20.00 uur 

18 Dagexcursie Spechten speuren op 

landgoed Twickel, Vorden. 

AANMELDEN.  

19 Wetlandtelling   7.30 uur 

25 BB: Wandelen op Schokland 

26 Vogelkijksessie De Trekvogel   12.00 -

16.00 uur 

29 Bestuursvergadering 19.45 uur. 

Verdeling Grauwe Gans 
  

April 2017 

5 9e Cursusavond 20.00 uur 

8 9e Cursusexcursie 

8 FK: Roofvogels  9.30-12.00 uur 

12 Thema-avond Markerwadden. Ruud 

Kluit over ontwikkeling natuur en 

André van den Berg over Nieuwland 

en de Nieuwe Natuurwet 

15 Ochtendexcursie Waterloopbos NOP 

en directe omgeving. AANMELDEN 

15 BB: programma nog niet bekend 

16 Wetlandtelling    7.50 uur 

16 Vogelkijksessie Oostvaarders 12.00 tot 

16.00 uur 

19 Werkgroep Natuurfotografie 20.00 uur 

26 Bestuursvergadering 19.45 uur 

 

Indien onbestelbaar retour:  
Penningmeester

Tolhuisstraat 39, 1335 XA Almere


