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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 120 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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Visdief, Dashorstdijk, 20 juli 2011, Karel Mauer
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De zon schijnt, de temperatuur loopt op, de zomer is
begonnen. Dat betekent niet dat al die actieve do
nateurs nu stil zitten. Helemaal niet zelfs. Er wordt hard
gewerkt door een grote groep mensen. En als voorzit
ter kan ik alleen maar heel oprecht ‘dank je wel’ zeg
gen. En na de zomer zullen we als bestuur al die ac
tieve donateurs bedanken met een excursie en een
gezellig samenzijn… info ontvangen de betreffende
donateurs in hun mail tegen die tijd!
Ook het bestuur is hard bezig. Met trots kan ik melden
dat we een paar nieuwe bestuursleden hebben
kunnen benoemen en dat zij hard bezig zijn zich in te
werken. Echter het bestuur is nog niet rond, dus wordt
er bij het schrijven van dit stuk nog gezocht naar
bestuursleden. Hopelijk hebben we die gevonden als
jullie dit lezen, maar mocht je nu denken, ik wil ook
wel wat doen voor de Vogelwacht, er is nog genoeg
te doen, dus meld je gewoon! Het donateursoverleg
van mei hebben we uitgesteld en staat nu gepland
voor eind november. Meer informatie zal tegen die
tijd staan in de nieuwsflits en op de website. Met trots
stel ik jullie voor:
Rob Joukes
Tijdens een excursie van de Vogelbescherming liep
ik er een beetje verloren bij. Mijn
vrouw zag allerlei leuke vogeltjes door
de kijker, maar met het blote oog was
niets te ontwaren. Toen viel het besluit
om er zelf ook een te kopen. Wat gaat
er toch een wereld voor je open als je
een verrekijker voor je ogen zet! Zo
ontstond bij mij de fascinatie voor
vogels. Op het Jan van den Boschpad hoorden we
dat er een leuke cursus was bij de Vogelwacht. Tijdens
de cursus leerde ik hoe ik naar vogels moest kijken,
kon uitvinden welke vogels ik zag en welke geluidjes
daarbij horen! Het blijft moeilijk, maar het gaat steeds
een stukje makkelijker. Mijn eerdere ervaringen in het
bestuur van de Ziekenomroep Lelystad en mijn werk
ervaring met het maken van websites leken mij goed
van pas te komen bij de nieuw in te vullen bestuurs
functies. Ik ben blij dat ik deel kan uitmaken van deze
mooie club!
Huub Langkemper
Hallo, mijn naam is Huub Langkemper, ik ben 64 jaar
en getrouwd met Jolande. In 2012 las
ik in het wekelijkse sufferdje dat er een
vogelcursus gegeven werd. Dat leek
me wel wat. Jolande en ik wandelen
veel en het leek mij wel aardig als ik
wat vogels op de wandeling zou her
kennen. Maar verder dan dat zou het
niet gaan.....Echter het vogelen heeft
mij toch ook in zijn greep gekregen en het werd erger
en erger? Of leuker en leuker! Nu is het (fotograferen)
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vogelen een hobby die mij erg veel voldoening geeft
en dat allemaal door de Vogel- en Natuurwacht Fle
voland. Daarom heb ik mij aangemeld voor een be
stuursfunctie zodat ik iets van mijn passie terug kan
geven aan de Vogel- en Natuurwacht. Ik hoop op een
vruchtbare samenwerking zowel binnen het bestuur
als met de donateurs.
Sylvia Heijman
Als nieuwe secretaris wil ik me graag aan jullie voor
stellen. Mijn naam is Sylvia Heijman
en ik zie mezelf meer als natuurlief
hebber dan vogelkenner. In 1985 heb
ik mijn eerste vogelherkenningscur
sus gevolgd en sindsdien ben ik do
nateur van de Vogel- en Natuurwacht
Flevoland. De jaren daarna was ik
slapend lid, tot ik in 2000 wederom via
de vogelherkenningscursus actiever werd. De laatste
14 jaar maak ik als schrijver deel uit van de ringgroep
‘De Grauwe Gans’, doe ik regelmatig mee aan de
wetlandtellingen rond de Lepelaarsplassen en coör
dineerde ik de vogelkijksessies in De Oostvaarders.
Voor mijn VUT ben ik in verschillende functies bij de
NOS en de rechtbank in Amsterdam werkzaam ge
weest. En behalve de natuur is zingen mijn andere
passie, o.a. meer dan 30 jaar in een koor. Als ‘nacht
uil’ zul je me niet vaak bij vroege-ochtend-excursies
aantreffen, maar van mooie, interessante lezingen
kan ik erg genieten. Velen van jullie ken ik al en alle
andere donateurs hoop ik binnenkort bij één van onze
activiteiten te ontmoeten!
Fijne zomer en ik realiseer me ineens dat dit mijn
laatste ‘van het bestuur’ als voorzitter gaat zijn. Daar
ga ik nog niet aan denken, want we zijn nog heel hard
bezig met inwerken…
Inge Hagens, Voorzitter Vogel- en Natuurwacht
Flevoland

Grauwe Gans, OVP, 13 januari 2017, Henk v/d Bovenkamp
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Vorig jaar tijdens het door René Verschuren georganiseerde tripje naar Helgoland, kwam het plan op
om dit voorjaar met een groep naar Extremadura (Spanje) te gaan. Al snel was er een flink aantal
aanmeldingen en werd er gestart met de organisatie. Er werden kamers geboekt in een groot huis,
vluchten gereserveerd, huurauto’s geregeld en een taxibusje besproken om ons naar Schiphol te
brengen. Tijdens een voorbespreking werden de plannen besproken en werd de voorpret nog groter
dan die al was. Uiteindelijk zouden we op pad gaan met 13 personen (René V., Huib en Willeke, Inge
H. en René A., Joke, Ditta, Paul, Anita, Huub, Herbert Jan, Bert en Mieke).
8 mei was het dan zover. De wekker ging al vroeg,
want om 3.30 uur werd de eerste persoon opgehaald
door het taxibusje, daarna één voor één de anderen.
Ruim op tijd waren we op Schiphol. We hadden thuis
al ingecheckt en hoefden alleen nog maar onze
bagage af te geven en door de security te gaan. Dat
verliep gelukkig allemaal vrij snel en probleemloos, al
moesten soms de schoenen uit en de tassen leeg
worden gemaakt. We hadden een prima vlucht naar
Madrid (geen wonder, KLM hè). Daar troffen we Paul,
die met de bus en de trein was gekomen. We haalden
de vier huurauto’s op en gingen op pad. We reden
naar het stuwmeer van Arrocampo. Daar hadden we
afgesproken met Herbert Jan en Mieke en Bert, die
met hun campers daar al eerder waren aangeko
men. Al snel werden de kijkers en de scopen te
voorschijn gehaald en kon het vogelen beginnen.
Wat een prachtplek: we zagen oa. heel veel Purper
reigers, enkele Woudaapjes en niet te vergeten de
Purperkoet! Geweldig, onze vakantie kon al niet meer
stuk. De eerste lifers waren binnen. We hadden alleen
een probleem met een van de kofferdeksels van de
auto, maar gelukkig werd dat opgelost. Eind van de
middag reden we door naar Casa Rural de Canteras,
ons thuis voor de komende week. De kamers werden
verdeeld, we aten op de veranda, we bewonderden
de ooievaars op het terrein en in de schemer zagen
we onze eerste Trap en even later 4 Hoppen. In het
donker werden de eerste Griel en Nachtzwaluw ge
hoord.
Dinsdag - na het ontbijt met brood met ham, jam,
kaas en een yoghurtje - stond er een trip naar La
Serena op het programma. We stopten bij een hotel
en daar zagen we onze eerste Kleine Torenvalk en
Kalanderleeuweriken. Onderweg had René A. zijn
gehoopte Zwartbuikzandhoenders in het vizier gekre
gen en konden we de Grote Trap, Spaanse Mus, Hop,
Grauwe Kiekendief en Bijeneter op onze lijst bijschrij
ven. De portofoons deden uitstekend dienst om elkaar
te informeren over waarnemingen onderweg. Later
reden we op een heel slecht onverhard weggetje,
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waar je tussen de kuilen door moest slalommen. Maar
dat werd beloond met Slangenarend, Grote Trap en
de eerste Scharrelaars. En natuurlijk de overal aan
wezige Grauwe Gors, Ooievaar, Vale Gier, Zwarte
Wouw en Kuifleeuwerik. De opmerkingen waren niet
van de lucht “Ik stop voor een Hop, maar voor een
Tapuit kom ik de auto niet uit” en “Beetje hopletten
hè”. René Verschuren werd gebombardeerd tot onze
hopman. ’s Avonds bij het eten werd er weer een
vegetarische maaltijd gedeeld, tot verwondering van
de hoteleigenaar. De gekko’s op de veranda keken
toe.
Woensdag gingen we naar Nationaal Park Mon
fragüe. Eerst even boodschappen gedaan voor de
lunch. Daarna reden we via afwisselend, maar steeds
prachtig landschap. Voor de eerste stop werden er
al weer flink wat lifers genoteerd. De gierenrots deed
zijn naam eer aan. Zowel op de rost als in de lucht
zagen we heel veel Vale en Monniksgieren, af en toe
zelfs een Aasgier. Prachtig om te zien hoe een Vale
Gier zijn jong voerde op het nest op de rots. Ook lieten
een Blauwe Rotslijster en Zwarte Ooievaars zich een
paar keer mooi zien. Met pijn in ons hart verlieten we
deze schitterende plek. We reden door naar Villareal
en daar maakten we een mooie wandeling. Al lopend
zagen we heel veel Roodkopklauwieren. Bij een klein

Daar, daar.., Extremadura, mei 2017, Anita Riemersma
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watervalletje hebben we gepicknicked. Sommigen
liepen door naar het eindpunt, anderen keerden met
vereende krachten terug. Het was warm, maar geluk
kig hadden we voldoende water ingeslagen. Op de
terugweg zagen we oa. Dwergarenden en Blauwe
Eksters. Het laatste stuk regende het flink, maar zagen
we in de regen op een grote rots in het land een
Monniksgier zitten op ca. 50 m afstand. Gaaf!
Donderdag bij het ontbijt keek iedereen op toen er
werd geroepen “Hé joh, moet je kijken! Een Ooievaar
…” In de supermarkt deden we een groepshug, de
bevolking stond ons raar aan te kijken. Vandaag
bezochten we het stuwmeer van Siera Brava, daar zat
niet veel bijzonders. Maar bij een klein meertje verder
op zagen we veel Koereigers, Grote Karekiet, Lepe
laar, Slobeend en een Raaf. We reden verder naar de
omgeving van Vegas Altas. Op wat ondergelopen
rijstvelden zagen we onze eerste Vorkstaartplevier, die
zich mooi liet fotograferen. Een werkelijk schitterende
vogel en voor velen weer een lifer. Verderop zaten er
een heel stel tussen Steltkluten en vlogen er Lach
sterns rond, af en toe lachten ze ons toe. Weer een
prachtige plek! Op de terugweg hadden we regen,
afgewisseld met … onweer en hagel. ’s Avonds vier
den we Paul’s verjaardag: niet met taart, maar met
een kaart.

Kuifkoekoek,
Valkenburg

Extremadura,

12

mei

2017,

Joke

van

Vrijdag gingen Huib en Willeke een dagje naar Cá
ceres, de rest bleef in de buurt van Trujillo vogelen.
We hadden bijna een nieuwe soort, geen Rode Patrijs,
maar een dode patrijs. We reden over bergachtige
weggetjes en zagen bij bruggen oa. Roodstuit- en
Rotszwaluwen. Herbert Jan wist de lokatie van het nest
van de Spaanse Keizerarend. Daar in de buurt zagen
we er inderdaad twee zitten, super! In een vogelhut
wachtten wij het eind van een regenbui af, anderen
reden door. Via weggetjes waar alleen vogelaars en
boeren komen reden we naar dé plek in Extremadu
ra om Grijze Wouwen te zien. En ja hoor, we zagen er
al snel vier tegelijk vliegen, prachtig! Op de terugweg
zagen we een mogelijke Havikarend, die later toch
een Slangenarend bleek te zijn geweest, maar ook
een mooie Kuifkoekoek dichtbij. ‘s Avonds aten we
met Bert en Mieke in Trujillo, vlak bij de stierenarena.
Op het weggetje naar het hotel zagen we een vos en
luisterden we of we de Dwergooruil hoorden. Dat was
niet het geval, maar het was wel genieten om daar
zo te staan in het donker.
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Kleine Torenvalk,
Verschuren

Extremadura,

14

mei

2017,

René

Zaterdag gingen we op pad naar Alburquerque,
richting Portugal. Daar zagen we bij een stuwmeer
Dwergsterns, Vorkstaartplevieren en pulletjes van de
Kleine Plevier. We wandelden naar een mooi uitzicht
punt en later naar een kurkeik met een omvang van
maar liefst 6 m. Ook liepen we rond bij een rotspartij
met heel veel nesten van Ooievaars er op. Pff, het was
er wel warm. Maar we hoorden er wel een Dwergoor
uil roepen, en dat overdag! Later vonden we op de
weg een dode Moorse Nachtzwaluw, die René A.
heeft meegenomen. Onderweg zagen we een zwartwitte koe tussen de beige koeien, een dwaalgast dus.
Een stuk verderop schoten er twee zoogdieren vlak
voor een van onze auto’s langs. Eentje werd helaas
aangereden en had veel pijn. Die hebben we jammer
genoeg moeten afmaken. Na enig zoekwerk bleek
het een Egyptische Mangoest te zijn geweest, een
mooi dier. ’s Avonds heerlijk gegeten in een restaurant
in Trujillo. Op het pad naar het hotel weer geluisterd
en we hoorden zowaar de Moorse Nachtzwaluw, heel
duidelijk. Gebeld naar het hotel om het door te geven,
Huib en Inge kwamen ook nog luisteren en hebben
‘m ook gehoord.

Vale Gier, Extremadura, 14 mei 2017, Huub Langkemper
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Zondag, de laatste vogeldag, ging iedereen doen
waar hij of zij het meeste zin in had. Sommigen bleven
in het hotel, anderen wilden nog een keer naar een
bepaalde plek of probeerden een nog mooiere foto
van een soort te maken. Wij gingen nog een keer naar
Monfragüe. Eerst nog even gekeken bij de gierenrots,
dat was ook voor de tweede keer geen straf. Bij de
toren boven de gierenrots zagen we een Grijze Gors
en Kaffergierzwaluwen. Later op de dag noteerden
we ook nog de Iberische Tjiftjaf en de Havikarend die
ineens aan kwam vliegen. Majestueus! Al met al
zagen we deze dag toch zeker nog wel 10 nieuwe
soorten. We verzamelden bij de arena in Trujillo, waar
anderen parende Kleine Torenvalken hadden gefo
tografeerd. We gingen nog even kijken in het park,
waar Dwergooruilen hoorden te zitten. Maar helaas,
die lieten zich niet zien of horen. Daarna voor de
laatste keer met zijn allen gegeten. De drie organisa
toren (René V., Huib en ondergetekende) werden
bedankt met een leuke kaart met teksten van ieder
een. Afscheid genomen van Bert en Mieke en later
ook van Paul, die de volgende dag vroeg terug zou

Havikarend, Extremadura, 14 mei 2017, Herbert Jan
Koopman

De Koekoek is een van de meest bekende vogels. Er
is zelfs een klok naar hem genoemd. Toch zijn er steeds
minder Koekoeken in Nederland. Het goed herkenba
re geluid van de mannetjes Koekoek (‘Koe-koek!’)
horen we steeds minder, omdat het aantal al tiental
len jaren afneemt in Nederland. Het is onbekend
waardoor en daarom wordt in 2017 geprobeerd te
ontdekken wat de oorzaak is; en daar kun je bij hel
pen!
Sovon en Vogelbescherming roepen alle tellers op
om dit jaar via Avimap zoveel mogelijk informatie bij
je Koekoekwaarnemingen (geslacht, gastheren) te
vermelden. Koekoekouders broeden niet zelf hun ei
eren uit, maar leggen een ei in het nest van een an
dere soort. Als het jong dan uitkomt, zorgt het dat zijn
stiefbroertjes/-zusjes het nest uitgewerkt worden
zodat hij zelf al het eten van de ouders op kan eten.
De Koekoek wordt al snel groter dan zijn stiefouders
(gastheren), maar die blijven ‘hun’ kind voeren. Bij
zonder aan de Koekoek is dat hij, ondanks dat ie wordt
grootgebracht door een andere soort, toch het geluid
van een Koekoek maakt en ook weet waar hij heen
moet om te overwinteren en dat ie moet paren met
iemand van z’n eigen soort. Zonder een voorbeeld
van z’n ouders, is ie toch een echte Koekoek…
Waarnemingen kunnen ook worden doorgegeven
via waarneming.nl. De ontdekker van de eerste Koe
koek (met fotografisch bewijs) krijgt een prijs en de
mooiste foto’s worden geplaatst in een online erega
lerij.

rijden.
Maandag na het ontbijt (nog steeds met ham en
kaas, maar ook nu zonder eitje) pakte iedereen zijn
spullen en de auto’s in. De huisboomkikker op de
veranda werd nog gefotografeerd. Daarna reden we
achter elkaar aan richting Madrid. Onderweg gestopt
voor een lekker broodje, dit keer voor sommigen wel
met ei. Op het vliegveld de auto’s weer ingeleverd en
al snel waren we door de security. René V. was ge
slaagd in zijn doel om vandaag geen Roodkopklau
wier te zien. We speelden spelletjes tot het tijd was om
te boarden. Vanwege de erg volle vlucht mocht niet
iedereen zijn handbagage mee in de cabine, maar
dat losten we op door wat spullen te verdelen. Na een
prima vlucht namen we op Schiphol alvast afscheid
van elkaar. Daar ontmoetten we weer dezelfde
chauffeur van ons taxibusje. Wat kan die man kletsen
zeg! In Almere werd iedereen weer thuis afgezet. Een
beetje moe, maar erg voldaan konden we terugkijken
op een ontzettend geslaagde vogelreis met heel veel
mooie vogels en een gezellige groep. We hebben
ongelooflijk genoten!
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Inge Hagens
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Schiermonnikoog is prachtig, we komen er net van
daan na een heerlijk weekend. Wat doen we dan
zoal? Eerst de reis, altijd spannend. Maar we hebben
de boot weer gehaald! Na een korte wandeling naar
de boerderij -nog altijd in de authentieke 60-er jaren
stijl daar- de traditionele duik in de zee en terug op
de boerderij opwarmen bij het kampvuur.

Ruud heeft een huis in de Ardennen, waar wij een
weekend heen konden gaan als wij dat wilden. Dat
was niet aan dovemansoren gezegd natuurlijk. In
April is het net warm genoeg. Heen op zaterdag en
terug op zondag en daar vooral lekker wandelen. De
avondwandeling in het donker was erg speciaal. Het
stikt daar van de everzwijnen. Je wilt niet weten hoe
veel herrie die beesten maken als er een ree te dicht
in de buurt rond rent.
Een paar kinderen hadden hun metaaldetector mee
genomen om naar munitie te zoeken in de bossen.
Niets gevonden helaas, maar ik geloof dat Ruud en
ik dat niet zo heel erg vonden. Op de zondag zijn we
gaan zwemmen en glijden in de Ninglinspo, een
bergbeek waar de natuur een paar glijbanen uitge
sleten heeft.

Schiermonnikoog, juni 2017

Op zaterdag ging het kanoën op het wad niet door
helaas, teveel wind. Het alternatief was boogschieten
op het strand om de punten, met Rik als onbetwiste
winnaar (Ruud had zich echt niet verteld) en daarna
lekker vliegeren en dan is de wind juist geweldig.
Aansluitend zijn we gaan wandelen om de Westpunt,
heel mooi daar. ’s Avonds waren de Bosbenders heel
creatief verkleed als vossen voor de Vossenjacht in
het dorp en daarna in het donker het levend Stratego.
De zondag hebben wij lekker het eiland rond gefietst
en zijn wij op een oude bunker geklommen. Kortom,
weer een geslaagd weekend.
En de andere bijeenkomsten?
In maart bleven wij lekker binnen in de Oostvaarders,
waar we uitleg kregen over uilen en roofvogels van
de heer Harting van E&N Roofvogels. Hij had veel le
vende exemplaren bij zich en wij konden ze allemaal
vasthouden en aaien. Imposant en heel leuk om te
doen.

Ardennen, april 2017, Jeroen Veenker

Schokland was het doel voor de bijeenkomst in mei.
Op een zonnige dag zijn we gaan wandelen op het
voormalige eiland tussen de weidevogels, velden met
boterbloemen en natuurlijk dat mooie fluitenkruid. Het
blijft een intrigerend gebied als je bedenkt dat men
sen daar vroeger leefden, aangewezen op elkaar en
afgesloten van de buitenwereld. Op zo’n dag in mei
,lijkt dat heel wat, maar de winters….
We hebben dit jaar nog 2 bijeenkomsten. Op 8 juli
gaan we de Botanische tuin in Utrecht bezoeken en
op 22 juli is de slotbijeenkomst met foto’s en verhalen.

Schokland, mei 2017, Jeroen Veenker
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Jeroen en Ruud
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In 2013 stond een stuk van Karel Mauer in dit blad: “Observaties bij nest Grauwe Kiekendieven”, over
observaties bij een nest in het broedseizoen van 2012. Hoogste tijd om een overzicht te geven hoe het
de Grauwe Kiekendieven in Flevoland vergaat. Flevoland was de provincie waar in de jaren ’70 en ’80
van de vorige eeuw de meeste broedparen van Grauwe Kiekendieven in Nederland te vinden waren.
Na het dieptepunt in het aantal broedparen van de
Grauwe Kiekendieven in 1987, te weten drie paar,
neemt het aantal broedparen in de rest van Neder
land toe. De Grauwe Kiekendieven schakelen over
naar landbouwgewassen als broedhabitat en vesti
gen zich vooral in Oost-Groningen. Het begon in 1990
met één nest in luzerne, maar inmiddels hebben
wintertarwe en wintergerst de voorkeur. De Grauwe
Kiekendief is daarmee een echte akkervogel gewor
den. Ook voor het zoeken van prooien zijn ze voor een
groot deel afhankelijk van wat de akkers te bieden
hebben, zoals Veldmuizen en Gele Kwikstaarten.
Daarom zijn in slechte muizenjaren gebieden die als
plan B kunnen dienen belangrijk, zoals bijvoorbeeld
de Kievitslanden in Flevoland.
Overzicht broedsucces Flevoland 2013-2016
Een opvallende ontwikkeling in Flevoland is de ver
schuiving van voorkeur voor broedregio van het
zuidwesten naar het noordoosten van deze jonge
provincie. Vanaf 2014 zijn alle broedparen te vinden
tussen het Larserpad en Ketelmeerdijk, met heel af en
toe een broedpoging in de Noordoostpolder.
In 2013 hebben vier paartjes een broedpoging on
dernomen, waarvan uiteindelijk twee nesten op voor
ons nieuwe locaties succesvol waren. In totaal vlogen
dat jaar zes jongen uit. Hieronder was ook het meest
succesvolle paartje van 2013, met vier jongen. Niet
slecht voor een slecht veldmuizenjaar. Met een beter
muizenaanbod in 2014 deden zes paartjes Grauwe
Kiekendieven een broedpoging waarvan de helft met
acht uitgevlogen jongen succesvol was. 2015, een
nog beter muizenjaar volgde. In totaal weer zes
paartjes die een nest bouwden, waarvan een in de
Noordoostpolder. Met achttien jongen die uitvlogen
was het een zeer succesvol broedseizoen.
Het vleugje blauw
Maar datzelfde jaar was wel heel speciaal te noemen,
omdat er in Zuidelijk Flevoland een paartje Blauwe
Kiekendieven een nest in wintertarwe had. Voor Fle
voland was dit het eerste succesvolle legsel van de
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Blauwe Kiekendief sinds 10 jaar, het was het eerste
beschermde nest en het eerste bekende succesvolle
nest in Flevolands akkerland. Doordat het een laat
nest was (eerste eileg op 9 juni) kreeg het nest met
vele landbouwwerkzaamheden te maken; de oogst
van het wintertarwe, het doodspuiten van ondergroei,
het uitrijden van schuimaarde en het injecteren van
mest. Ondanks alle drukte vlogen twee van de drie
jongen uit.

Fig 1. Aantallen broedparen Grauwe Kiekendief in
1975-2016 in Flevoland en de rest van Nederland

Fig 2. Broedsucces over de jaren 2013-2016

de Grauwe Gans

Na dit bijzondere jaar volgde het broedseizoen van
2016, met minder veldmuizen dan in de voorgaande
twee jaren. Vijf broedparen vestigden zich in Flevo
land waarvan er drie succesvol waren, zij zorgden
voor zeven uitgevlogen jongen.

Fig 3. Verhouding tussen de aantallen prooien aangetroffen
in braakballen in 2013-2016

Grauwe Kiekendief, Wulpweg, 3 juli 2006, Karel Mauer

Voor 2017 staat het aantal paren op dit moment
(begin juni) op zes paartjes Grauwe Kiekendief. Het
eerste nest is op 24 mei al beschermd. Het gaat om
een nest in turbogras, dat op die dag gemaaid moest
worden. Het vrouwtje was net enkele dagen met eileg
en broeden begonnen (twee eieren) dus een precai
re onderneming. Na het markeren van het nest is ze
gelijk teruggegaan en ze is tijdens het maaien (op
tien meter van het nest), het schudden van het gras
en het plaatsen van een stroomhek als bescherming
niet meer van het nest af geweest. Ook na het gras
ophalen, het kunstmest strooien en het mest injecte
ren is ze nog steeds gebleven. Bij het uitkomen van
deze Grauwe Gans zullen de andere nesten ook zijn
beschermd en de eerste jongen zijn geringd.

Heb je interesse om met ons op woensdagavond 25
oktober 2017 bij IVN Zeewolde mee te helpen met het
pluizen van braakballen van Grauwe en mogelijk ook
Blauwe Kiekendieven? Of heb je vragen en/of interes
se om onze digitale nieuwsbrief (4x per jaar) te ont
vangen? Laat het ons weten via een mailtje aan
Madeleine Postma madeleine.postma@grauwekie
kendief.nl of bel 06 29 26 99 78.
Madeleine Postma

Grauwe Kiekendief , Dodaarsweg, 10 juli 2011, Karel Mauer

Het pluizen van braakballen geeft een beeld van hoe
de prooiverhoudingen liggen. In goede muizenjaren
vormen (Veld)muizen het hoofdbestanddeel van het
dieet van Grauwe Kiekendieven. In slechte muizenja
ren schakelen ze over op andere prooien.

Juli 2017
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De Snor heeft geen baard. De Trap houdt z’n poten thuis en de Pimpelmees is geen notoire gebruiker.
Nee, veel vogels kregen hun naam vanwege hun uiterlijk, hun kleur, bouw of zichtbare kenmerken.
Daarover gaat dit laatste artikel over de herkomst van onze vogelnamen.
De kleur is in veel vogelnamen terug te vinden, van
pimpelpaars tot bont en blauw. We hebben de Pur
perreiger, de Zwartkop, het Vaal Stormvogeltje, de
Zilvermeeuw, . . . noem maar verder op. Deze soorten
behoeven geen toelichting. Ik beperk me hier tot
enkele soorten waarvan het uiterlijk minder zichtbaar
is in de naam, te beginnen bij de Brandgans. De
naam komt waarschijnlijk echt van brand; verbrand,
verschroeid zijn. De naam zou in vroeger jaren zijn
overgenomen vanuit het Noorse ‘brandr’, wat bran
dend stuk hout betekent, naar de zwarte kleur van
hals en borst. Dan verder naar de Pimpelmees. Hij
dankt zijn naam aan de kobaltblauwe (pimpelpaar
se?) kleuren op z’n kop, zoals dat ook tot uitdrukking
komt in de Latijnse, Franse, Engelse en Duitse bena
ming. Een verband met het geluid van het ‘zilveren
belletje’ (pimpelen) is minder waarschijnlijk.
En dan zijn er qua kleur nog enkele vogels die in hun
naam een religieuze oorsprong hebben. Het Nonne
tje kreeg z’n naam, merkwaardig genoeg, niet door
de kleur van het vrouwtje, maar door die van de
woerd. Zijn zwart-wit tekening deed destijds denken
aan een non. Dan hebben we het Paapje. Hoewel de
herkomst niet echt bekend is, wordt wel gedacht dat
het Paapje zo heet vanwege de bruine tint van z’n

Pimpelmees, Pampushaven, 18 november 2013, Karel
Mauer
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verenkleed, dat zou lijken op het bruine habijt van
een kloosterling (een paap). Eenzelfde verklaring
geldt voor de Monniks- of Zwarte Gier. De oudere
vogels hebben een kale, wittige schedel. Samen met
het roetbruine verenkleed (lijkt op afstand zwart) geeft
dat de indruk van een in een donkere pij gestoken
monnik. In de Latijnse en Duitse benaming is die ge
lijkenis eveneens aanwezig.
De buitenkant
Ook de bouw en uiterlijke kenmerken vinden we terug
in een bonte variatie aan vogelnamen, van dik en
dun, van groot tot kleinst. En van gekraagd tot ge
vorkt. Lepelaar, Baardman, Franjepoot en Dwergstern
zijn hier duidelijke voorbeelden. Maar voor enkele
soorten is de gedaante in de naamgeving minder
duidelijk. Futen zijn echte duikers. Dat is ook zichtbaar
aan de bouw. De poten zijn sterk naar het achterste
geplaatst. Ze kregen dan ook de familienaam der
Podicipidae, ofwel de ‘aarsvoetigen’; vogels met
voeten aan de aars. Deze Latijnse naamgeving is ook
terug te vinden in onze Nederlandse benaming. Fuut
is namelijk een verbastering van Foet (=voet). Het
voorvoegsel aars- is verdwenen, mogelijk uit preuts
heid. Maar bij zijn kleinere neefje de Dodaars, ge
noemd naar de donsachtige veertjes of het dotje aan

Baardman, OVP, 20 januari 2017, Henk van den Bovenkamp
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z’n achterste, is de aars er wel ingebleven. De naam
(Grote) Trap is afgeleid van het Poolse “drop” (of “
dropia” in het Tsjechisch), wat vermoedelijk “statige
loper” betekent. En wie de vogel ooit heeft gezien zou
dat kunnen beamen.
Dan zijn er nog enkele soorten waarvan de naam in
historie verband houdt met de bouw, zoals Smient
(komt van het Oudduitse ‘Smê-ent’ en ‘smâhi’, wat
klein betekent), Mees (afstammend van het Oudduit
se ‘meisa’, wat eveneens staat voor klein), Zwaluw
(stamt vermoedelijk van het Germaanse ‘swalwo’,
wat - naar z’n staart – ‘gespleten stokje’ betekent) en
Toppereend (‘topper’ is verwant aan het Oudnoorse
‘topr’=’omhoog gebonden haar’). Maar aan de
Toppereend is geen kuif te bekennen. Vermoedelijk
is de eend in naam verwisseld met de erop lijkende
Kuifeend. En, ter afsluiting, wat moeten we nou met
Ruiters (Zwarte, Groenpoot, . .) te midden van onze
vogels? Het lijkt wat vergezocht, maar de naam komt
van het Franse “chevalier” (= ridder). Dat is wat
vreemd vertaald als ruiter. In het verleden zag men
in de tred op die lange poten, een parallel met een
ruiter te paard: ‘dewyl zyn Pooten zo lang zyn, dat hy
als te Paard schynt te zitten’.

Vogelpoëzie
Charles Baudelaire (1821 – 1867) is een van Frankrijks
beroemdste dichters. Op 20-jarige leeftijd maakte hij
een zeereis van tien maanden langs de kusten van
Afrika. Toen heeft hij waarschijnlijk de Albatros gezien
en meegemaakt wat hij in het onderstaande gedicht
beschrijft. Dat hij het bestaan van een kunstenaar
vergelijkt met het lot van de Albatros is voor zijn reke
ning. Blijft overeind dat hij de vogel prachtig beschrijft.
Het gedicht komt uit de bundel Les Fleurs du mal (De
bloemen van het kwaad), verschenen in 1857.
Wie de originele tekst eens wil lezen kan mij mailen. Ik
stuur die dan naar je op.
Wim Sluijs (wim.sluijs@gmail.com)

De Albatros
Vaak vangt het scheepsvolk, om verveling te
verdrijven,
De vogel albatros die op zijn wieken glijdt,
Als lome reisgenoot, elk schip nabij kan blijven
Dat over ’t bitter diep der oceanen glijdt.
Maar amper prest men hem om op het dek te landen,
Of deze vorst van het azuur sleept gelijk twee
Peddels zijn grote, witte vleugels tot zijn schande
Grotesk en zielig aan weerszijden met zich mee.
Gevleugeld reiziger, nu krachteloos, onhandig!
Komiek en lelijk ook, voorheen zo’n lust voor ’t oog!
De een brandt met een pijp zijn snavel en de ander
Hinkt honend het onmachtig dier na dat eens vloog!

Groenpootruiter, Oostvaardersveld, 24april 2017, Henk van
de Bovenkamp

Hiermee besluit ik mijn stukjes over de herkomst van
onze vogelnamen. In de voorgaande nummers van
de Grauwe Gans heb ik die etymologie in drie thema’s
belicht: gedrag, geluid en bijgeloof. En nu dus het
uiterlijk. Met deze bijdragen hoop ik iets toe te voegen
aan het vogelskijken. Kennis van hoe de naam is
ontstaan biedt soms verrassende informatie over de
soort, maar ook over onszelf, over hoe wij vogels
vroeger zagen. Het brengt je nòg dichter bij je waar
neming. Is dat niet de ultieme wens van iedere voge
laar?

De Dichter is gelijk die prins der hemelsferen,
Hij die met de storm verkeert, lacht boog en schutter
uit;
Gebannen aan de grond, waar spotters hen
kleineren,
Wordt hij door reuzenwieken in zijn gang gestuit.
Charles Baudelaire
Vertaling: Peter Verstegen

Naast woordenboeken en vogelgidsen heb ik vooral
twee bronnen geraadpleegd: De Nederlandse vogel
namen en hun betekenis, van H. Blok en H. ter Steege
(1995, uitgegeven in eigen beheer) en het lijvige
Verklarend etymologisch woordenboek van de Ne
derlandse vogelnamen, van K.J. Eigenhuis (2004,
Stichting Dutch Birding Association).
Michiel Babeliowsky
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Wenkbrauwalbatros, Zuid-Afrika, 13 juli 2013, Karel Mauer
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In memoriam Streptopelia
decaocto

Winterkoning kraakt
insectenhuisje

Wat je zoal niet kan overkomen, rustig zittend in je tuin.
Verdiept in m’n boek word ik ineens opgeschrikt door
paniekgeluiden van meerdere vogels. En voordat ik
het goed en wel besef hoor ik vlak naast me een doffe
slag tegen de haag. In een wolk van veren donderen
een Sperwer met prooi op zo’n 5 meter naast me
tegen de grond.

De hele winter liet hij zich amper zien, maar ineens zat
er eentje te badderen in de waterval: een Winterko
ning! Op 17 april zag Willem een exemplaar met een
bek vol mos in de tuin. Waar ging dat heen? Het
beestje verdween in een van de gleuven van een
insectenhuisje dat tegen de garage aanhangt, pal
naast de ingang van de tuinschuur.

De Sperwer moet hebben toegeslagen vanuit de
bosrand, grenzend aan onze tuin. Ze moet de onop
lettende Tortel, zittend op een tak, in volle vlucht
hebben gegrepen. Met de betrekkelijk zware prooi
verloor ze daarbij te veel hoogte om de haag nog te
kunnen ontwijken. M’n directe aanwezigheid moet
ook de Sperwer hebben verrast, maar ze bleef ge
woon zitten. Ik niet. Me behoedzaam verheffend, kon
ik een fototoestel halen en gaf ze me de gelegenheid
om, als amateurfotograaf, bijgaande foto maken.

Dat moest natuurlijk vastgelegd, dus met het fototoe
stel in de aanslag ging ik op het tuinpad posten. Het
duurde niet lang of daar kwam ie aan, met een hele
hap mos. Via een tussenstop op een tuinstoel schoof
hij (of zij, wie zal het zeggen) door de spleet het
huisje in. Van de zenuwen had ik het fototoestel niet
goed ingesteld en waren de foto’s wazig en bewogen.
Later nog een keer geprobeerd, nu ging het beter
maar wilde de Winterkoning er natuurlijk niet meer zo
gezellig bij zitten als de eerste keer.

Michiel Babeliowsky

De dagen erna ben ik nog een paar keer gaan zitten,
camera paraat, maar bij het huisje was geen Winter
koning meer te bekennen. Winterkoninkjes schijnen
trouwens vreemd te gaan bij het leven. Maar dit ter
zijde. Hopelijk zit Hare Majesteit te broeden en is het
binnenkort tijd voor beschuit met muisjes. We gaan
het zien.
Margreet Roos

Sperwer, Almere, 15 maart 2017, Michiel Babeliowsky

Sperwer, Almere, 15 maart 2017, Michiel Babeliowsky
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Nu de winter voorbij is en mijn lijsten ingevuld zijn, heb ik een aardig beeld gekregen van de resultaten
van al dat speuren, tellen en opschrijven. Van de 98 teldagen heb ik ’s morgens ook nog de minimum
temperatuur van de voorafgaande nachten genoteerd: 37 keer onder nul, waarvan slechts drie keer
het minimum van -5,8 graden werd bereikt. Het koudegetal van Hellmann in De Bilt over deze winter is
36,0; een zachte winter dus. Een beetje sneeuw in week 1, 2, 6 en 7. Op mijn verzamellijst met tuinvogels
zijn 8 van de 26 kolommen leeg gebleven. Niet leuk om al die nullen te moeten noteren, maar voor de
statistiek zijn ze natuurlijk wel van belang. Groenling, Kauw, Koperwiek, Kramsvogel, Putter, Ringmus,
Spreeuw en Zwartkop hebben het volledig bij me af laten weten. Van de Groenling en de Spreeuw vind
ik dat verontrustend. Maar misschien is het beeld bij de andere tellers beter.
Uit Almere zijn 22 verzamellijsten ontvangen met
daarin 299 ingevulde tuinweekblokken (twbl). Uit Le
lystad en Swifterbant kwamen 6 lijsten met 83 ingevul
de twbl. Het zachte karakter van deze winter was voor
een behoorlijk aantal soorten blijkbaar geen reden
om de voedertafels in de tuinen te mijden. Bij die
soorten trof ik nauwelijks verschillen met de vorige
winters. De resultaten daarvan heb ik in de grafieken
verwerkt en op onze website geplaatst (zie bij Tellin
gen enz.). Ook over deze winter trof ik weer bijzonde
re bijschrijvingen aan, zowel van soorten als van
leuke ‘ervaringen’. Uit die ervaringen heb ik met plezier
geput (zie schuine tekst).

de ‘forse stijgers’ t.o.v. de vorige winter. Ik heb ze in
onderstaande tabel in percentages van de getelde
tuinweekblokken weergegeven.
De relatieve stijging van de Groenling in Oostelijk
Flevoland komt m.i. vooralsnog door het geringe
aantal deelnemers daar. Deze waarnemingen ge
voegd bij de Almeerse levert een daling van 42,6%
naar 39,8%. De zorg m.b.t. de Groenling blijkt althans
in Almere dus juist; die voor de Spreeuw gelukkig niet.
Maar hoe waren de ervaringen in Oostelijk Flevoland?
Ik laat enkele deelnemers het zelf maar vertellen.

Het jaar van de Koolmezen; 9 tegelijk als absoluut
langjarig record voor onze tuin! Ook 23 Turkse Tortels
hadden we nog niet eerder gezien. Mooiste soort dit
jaar: Grote Gele Kwikstaart die ongeveer een week
rondom onze tuin verbleef en regelmatig in de vijver
te vinden was. Nieuwe tuinsoort voor ons. Net als vorig
jaar weinig Groenlingen en veel meer Vinken. Grote
Bonte Spechten en Sperwers blijven leuke bezoekers.
Opmerkelijk vind ik het grote aantal Eksters, veel meer
dan in voorgaande jaren. Daar staat tegenover het
geringe aantal Groenlingen, terwijl de Spreeuw hele
maal afwezig was.
Het zal niemand verbazen dat de Koolmees het nog
steeds erg goed doet. Iets minder dan vorige winter
weliswaar, maar dat mag geen naam hebben. Met
een dekkingspercentage van 96,7% is deze soort in
7 twbl in een aantal van 10 of meer exemplaren te
gelijk waargenomen, met een maximum van 12. Ook
is er niets bijzonders te melden bij de stabiele soorten
als Ekster, Grote Bonte Specht, Houtduif, Kauw, Merel,
Pimpelmees, Roodborst, Staartmees, Turkse Tortel,
Vink, Winterkoning en Zwartkop. Waar zitten dan wel
de bijzonderheden? Natuurlijk bij de ‘sterke dalers’ en
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Grote Gele Kwikstaart, Almere, december 2016, Rob Frijns

Het was een mager teljaar met heel voorspelbare
soorten. Veel minder Koolmezen en Groenlingen viel
ons op. Bij ons was vooral het grote aantal Stadsdui
ven opmerkelijk. Het werden er steeds meer. Op één
na allemaal ongeringd. Bij verstoring vloog de hele
boel op, cirkelde een paar rondjes en dan pikten ze
alle op de grond gevallen zaden uit de silo op. De
voedertafel zat soms ook vol met duiven. De Turkse
Tortel, hoewel veel kleiner, joeg ze vaak weg. In de
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hiërarchie stond de Houtduif daar weer boven.
Omdat het soms wat kouder was, zagen we dit jaar
ook weer Kramsvogels in de sierappel, maar Koper
wieken hebben we ook dit jaar niet in de tuin gezien.
De bijschrijvingen. In en rond de ‘waterrijke tuinen’,
zoals binnen het gebied van de Noorderplassen,
werden de bekende watervogels als Aalscholver,
Fuut, Knobbelzwaan, Kuifeend, Meerkoet ,Waterhoen
en Wilde-/Soepeend gemeld. Uit de ‘gewone’ tuinen
kwamen meerdere meldingen van Kokmeeuw,
Stormmeeuw en Zilvermeeuw. Maar ook deze winter
zaten er weer de nodige verrassingen bij de waarne
mingen.

Tuinwaarnemingen soorten per tuin

Een Bunzing in de tuin! Nooit eerder gezien. Ik vind het
altijd weer jammer als de tuintelling afgelopen is. We
kijken het hele jaar door vaak de tuin in, maar het is
net of het meer ‘loont’ als je de soorten en aantallen
bij houdt. Wij hadden het gevoel dat we heel wat
minder vogels en soorten zouden hebben dan vorig
jaar, maar kijkend naar de verzameltabellen van deze
en vorige winter, dan is dat blijkbaar toch niet het
geval. Wat wel opvallend was, is dat de variatie tussen
de dagen veel groter was dan vorig jaar. Maar blijk
baar middelt zich dat vanzelf uit als je week- i.p.v. dag
resultaten vergelijkt. Af en toe konden we onze ogen
niet geloven: 17, 15, 14, 13 kauwtjes tegelijk in één
boom!
Bijzondere meldingen vormden de Appelvink (1 tuin,
14 weekblokken), Blauwe Reiger (14 t, 63 wbl),
Boomkruiper (3 t, 3 wbl), Buizerd (3 t, 3 wbl), Goudvink
(1 t, 1 wbl), Grote- en Kleine Barmsijs (1 t, 3 en 1 t, 2
wbl), Grote Gele Kwikstaart (1 t, 2 wbl), Holenduif (5
t, 40 wbl, een tuinsoort in opkomst?), Keep (5 t, 7 wbl),
Pestvogel (1 t, 1 wbl), Ransuil (1 t, 7 wbl), Rietgors (1
t, 1 wbl), Stadsduif (1 t, 14 wbl), Sijs (1 t, 7 wbl), Tjiftjaf
(4 t, 4 wbl), Vuurgoudhaan ( 4 t, 12 wbl), IJsvogel (1
t, 1 wbl) en Zwarte Mees (1 t, 1 wbl). De meeste van
deze waarnemingen kwamen uit een tuin in de Al
meerderhout (15 bijgeschreven soorten) en de
Hoekwierde (14 bijgeschreven soorten).
Drie exoten werden daarbij gemeld, te weten Gras
parkiet (1 t, 2 wbl), Halsbandparkiet (2 t, 2 wbl) en
Monniksparkiet (1 t, 2 wbl).
Er ligt sneeuw. De eksters en de kraaien hebben
kennelijk niet zo’n behoefte aan hamsteren, want
waar moet je het verstoppen als alles bedekt is met
sneeuw. Ik zie een Winterkoning met een dikke spin
onder de buitenkast tevoorschijn komen. Hoewel een
Koolmees nog even probeert of het hapje ook wat
voor hem is, ging de spin tot het laatste pootje bij de
Winterkoning naar binnen. Ook een Zanglijster ver
schijnt op het toneel. Zanglijster heeft een slak gevon
den en probeert deze stuk te slaan. Een Merel komt
op het slaggeluid af. Hij wacht kennelijk op een ander,
zachter geluid, als de slak los is van z’n huisje. Twee
Merelmannen vliegen elkaar in de veren. Weg Zang
lijster.
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Groenling, Lepelaarplassen, 18 mei 2016, Hans Kruitwagen

Op de verzamellijsten is ook een kolom opgenomen
waarin per telweek het aantal waargenomen soorten
kan worden vermeld. Van de hierboven genoemde
tuinen in de Almeerderhout en de Hoekwierde leverde
dat een gemiddelde van 23,8 resp. 23,9 soorten op.
Van alle 22 Almeerse deelnemers komt het gemid
deld aantal waargenomen soorten op 13,6, waarbij
in week 1 en week 6 de hoogste gemiddelden van
14,5 soorten werden genoteerd. In de grafiek het
beeld van de afgelopen 26 winters. Tot zover weer
mijn rapportage van de tuinvogels van de afgelopen
winter.
de tellers van deze ronde waren:
uit Almere: M. Babeliowsky, T. van Caspel, A. Riemers
ma, A. van Duijnen/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 / R. Joukes, N. v.d. Ben en A. Kalkman.
uit Lelystad: E. Koelman, M. en L. Bouscholte, K. en F.
Breek, P. Roorda, R. Heemskerk/P. Borsch.
uit Swifterbant: H. Stuurman/J. Huitema.
Alle tellers weer erg bedankt voor de ‘input’. Tot de
volgende winter. Ton Kalkman
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Doorpakken voor en tijdens de Big Day
Ook dit jaar doe ik samen met Greet, Hugo, Rik en
mijn vader weer mee met de Big Day in Flevoland.
Omdat we vorig jaar hebben gewonnen, wilden we
natuurlijk graag die wisselbeker weer in de wacht
slepen. Daarom hebben we ook dit jaar weer veel
voorwerk gedaan. En dat is ook te zien in de nieuwe
soorten voor mijn jaarlijst.
Ik heb een grafiek gemaakt waarin de aanwas van
nieuwe soorten binnen een jaar staat van dit jaar en
de afgelopen 5 jaar. In de afgelopen 3 jaar is een
duidelijk grote stap te zien in aantal soorten op 1 dag
in mei. Steevast is dat de dag van de Big Day. Waar
ik echter in die jaren minder aandacht besteedde
aan mijn jaarlijst is dat dit jaar niet het geval. Veel
soorten van de Big Day heb ik dus al eerder in het jaar
gezien. Het grappige is dat er in de grafiek een gro
tere stap te zien is vlak voor de Big Day (die op 25 mei
plaats vond). Op 7 mei zijn er namelijk 12 nieuwe
soorten bijgekomen en op 25 mei 3 minder. 7 mei was
dan ook een dag waarop ik veel voorbereid heb en
dus een aantal soorten toen al heb gezien.

Een nadeel van voorbereiden is dat je taken verdeelt.
En omdat we dit jaar een late Big Day hadden was
een aantal soorten al weer doorgetrokken. Zodoende
loop ik dit jaar nog wel een beetje achter op het ge
bied van steltlopers. Normaal vrij makkelijke soorten
als Krombekstrandloper en Kanoet missen dit jaar nog
op mijn lijst. Maar gelukkig hebben we nog een najaar
waarin die nog op de lijst bijgeschreven kunnen
worden.
Tijdens de Big Day kwamen er dus nog wel 9 soorten
bij. Zo had ik dit jaar nog geen moment energie ge
stoken in Houtsnip en Grauwe Vliegenvanger, want
die hebben we toch bijna altijd met de Big Day. On
danks dat we dit jaar een late Big Day hadden was
het wel weer een goede dag. Goede voorbereiding
leverde ons een kwartet van uilen op (Bos-, Steen-,
Kerk- en Ransuil) en als kers op de taart hadden we
in de tweede nacht een zingende Krekelzanger. De
Krekelzanger had ik slechts één keer eerder gezien,
dus was ook voor mijn jaarlijst een aangename toe
voeging.
Er zijn intussen ook drie lifers bijgekomen, te weten:
Kleine Vliegenvanger, Roodpootvalk en Iberische
Tjiftjaf. Eigenlijk alle drie soorten die jaarlijks in Neder
land worden gezien, maar waar ik nu pas aandacht
aan heb geschonken. Daarnaast heb ik nu 29 soorten
gezien welke ik de afgelopen 5 jaar in 2 of meer jaren
heb gemist. Er zijn overigens wel soorten die ik vooraf
als noodzakelijk voor een nieuw jaarrecord achtte,
maar die een stuk minder makkelijk blijken te zijn.
Buidelmees, Kwartelkoning en Rouwkwikstaart zijn
bijvoorbeeld soorten die ik al niet meer zo goed zie
gebeuren.
Mijn jaarlijst staat inmiddels op 210 (5 soorten meer
dan in 2012, waarin in 225 soorten zag) en met een
aantal bezoeken aan wat natuurgebieden in het
verschiet schat ik dat ik wel over de 225 heen moet
komen. Een rondje rond Groningen zou bijvoorbeeld,
als alles meezit, al 7 nieuwe jaarsoorten kunnen op
leveren (waaronder twee lifers). Met nog een aantal
van dit soort tripjes moet het helemaal goed komen.

Ransuil, Oostvaardersveld, 5 juni 2017, Erna Koelman
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Hierbij weer een nieuwe aflevering van de avonturen
van de Flevokijkers. De belevenissen beginnen op
zaterdag 11 maart. We bleven dit keer in Almere. Er is
een echt oerwoud in onze stad en die bevindt zich op
Stadslandgoed De Kemphaan. Het is Almere Jungle.
We werden daar speciaal opgewacht door iemand
die ons een rondleiding zou geven. En we hebben er
van genoten. Tussen de prachtige planten bevinden
zich talloze dieren die we van héél dichtbij konden
bekijken. Het was even slikken om een kronkelende
slang in je handen te krijgen, maar iedereen had de
durf! Ook mochten we de stekelvarkens zien die toen
nog in quarantaine zaten, om te kijken of ze niet ziek
waren. Leuk om te vertellen is dat het onderhoud van
de planten bij Almere Jungle wordt verzorgd door
Youri Witmer, een oud-Flevokijker, die daar hard aan
het werk was.

Spelen in het klimbos, 20 mei 2017, René Gerritzen

tief bedenken. Gelukkig is er op de Kemphaan ge
noeg te doen en hebben we een leuke ochtend
gehad, maar het was wel een teleurstelling dat we
niet konden doen waar de kinderen voor kwamen :-(
En eind juni was het dan eindelijk zo ver: ons jaarlijkse
Waddenweekend. Dit keer was het fraaie Schiermon
nikoog aan de beurt. Samen met De Bosbende ver
bleven we op kampeerboerderij De Branding. Dit is
een boerderij die nog echt in gebruik is. Dus naast de
vele kippen die er rond liepen, waren er ook veel
koeien met kalfjes. Leuk om te zien en mee te maken.
Helaas zat het weer niet heel erg mee, na een behoor
lijk warme periode. Moeilijk met de planning, maar
alles wat we wilden doen, hebben we gedaan. Zelfs
het kampvuur op vrijdagavond kon nog gemaakt
worden. Bovendien hebben we op zaterdag in de
middag toch echt de zon mogen voelen toen we op
het strand waren. Een aangespoelde dode zeehond
maakte veel indruk. Ook het modderlopen op het
wad was echt gaaf. En viel niet altijd mee ;-). Een leuke
belevenis én veel geleerd.

Senna, Daan & Jens met slang, 11 mrt 2017, René Gerritzen

Op 8 april stonden roofvogels op het programma en
hadden we afgesproken bij het Vogelopvangcen
trum in Naarden. Daar zijn altijd echte roofvogels te
zien en in deze tijd van het jaar ook veel opgevangen
jonge vogels. Maar helaas…. de vogelgriep heerste
nog, dus we mochten niet bij de vogels komen!! Wel
kregen we een mooi verhaal over de verschillende
roofvogels in Nederland met bijbehorende plaatjes
en een gigantisch kletsende papegaai op de achter
grond. Of moet ik zeggen: voorgrond? Na deze infor
matie mochten we uilenballen pluizen, wat altijd leuk
en spannend is om te zien wat de uil gegeten heeft.
Twee dagen na ons bezoek werd het centrum weer
vrijgegeven voor bezoek. Het gevaar voor vogelgriep
was geweken. Jammer voor ons dat het zo is gelopen.
Op zaterdag 20 mei gingen we met goede moed naar
het gebouw van Stad en Natuur. Daar zouden visne
tjes, microscopen, emmertjes, zoekkaarten en bakjes
klaar staan om door ons gebruikt te worden. Maar
ook hier weer …helaas! Want alles wat ik uitgezocht
had, stond er niet, dus we moesten snel een alterna
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Fikkie stoken op Schier, 23 juni 2017, René Gerritzen

Op zaterdagavond nog een vossenjacht in het dorp,
die nu helemaal verzorgd was door de jongens en
meiden van de Bosbende die er ontzettend veel werk
van gemaakt hadden! Complimenten! De volgende
dag nog lekker (droog) gefietst door de duinen en
naar een fraaie bunker geweest. Kortom een week
end om nooit meer te vergeten. Tot de volgende
Gans. Groet,
Monique en René
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Mij is gevraagd een stukje te schrijven over mijn erva
ring met fotograferen. Het is altijd al een hobby van
mij geweest, de laatste jaren is het voornamelijk
macrofotografie. Dit is gekomen doordat ik een
aantal jaren voor de Vlinderstichting een traject heb
gehad waarin ik de dagvlinders telde. Toen ben ik ook
begonnen met het fotograferen van de vlinders. En
die zijn nog steeds één van mijn lievelingsonderwer
pen. Tegenwoordig tel ik nog wel vlinders, maar dat
zijn dan losse waarnemingen. Inmiddels zijn er libel
len, juffertjes, rupsen en poppen bijgekomen. Dat
alles wil ik ook graag op de foto vastleggen.
Om libellen en juffers te fotograferen loop je er heel
rustig op af. Maak geen onverwachte bewegingen.
Ook moet je ze niet van voren benaderen. Verder
moet je er op letten dat jouw schaduw niet over de
libellen heen valt, want dan vliegen ze weg.
Vlinders fotograferen is ook een spannende bezig
heid, want die zijn in het algemeen actiever dan libel
len. Het is altijd afwachten of ze gaan zitten en blijven
zitten, ook al doe je het nog zo rustig. Natuurlijk zorg
je er ook hier voor dat je schaduw niet over de vlinder
heen valt.

Agaatvlinder, Vaartsluisbos, Almere, 26 mei 2015,
Lineke van der Mei

Huismoeder, Johnsonpad, Almere, 2 juni 2014, Lineke van der Mei
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Bij het fotograferen gebruik ik meestal mijn macrolens
van 100mm met soms het éénpootstatief. De camera
staat in de M-stand (M = manual, handmatig dus) en
is ingesteld op RAW, dat wil zeggen dat de data 'ruw'
worden opgeslagen, zoals vroeger bij een negatief.
Op die manier kan ik alles naar mijn wens instellen.
De instelling is natuurlijk afhankelijk van de weersom
standigheden. De ISO houd ik zo laag mogelijk. Het
diafragma en de sluitertijd pas ik daar dan weer op
aan. Bij een onscherpe achtergrond stel ik het dia
fragma in op een lager getal, bijvoorbeeld 6.3/7.1. Bij
zonnig weer en witte vlinders (onderbelichten) gaat
de sluitertijd naar een hoger getal. Door de zoeker of
op het LCD-paneel controleer ik of de belichting juist
is. Deze manier vind ik persoonlijk erg handig, ik wil
niet meer anders!

Grote Keizerlibel man, Oostvaardersveld, 31 mei 2014,
Lineke van der Mei

3x Cursus Vogelherkenning
In september starten weer de cursussen Vogelherken
ning. We willen graag onze donateurs wijzen op de
mogelijkheid hier aan deel te nemen. Er zijn drie
cursusgroepen: Basis, Vervolg en Afronding. Elke
cursus kan afzonderlijk gevolgd worden, dus zonder
dat de voorgaande groepen gevolgd zijn. Vind je dat
je nog steeds of weer een beginner bent die wat meer
training wil in de algemeen voorkomende vogels, dan
is de Basiscursus daarvoor geschikt. Ken je de alge
mene soorten al redelijk goed, dan is de Vervolgcur
sus een optie, waarin de minder algemene soorten
worden behandeld. Wil je nog meer, dan is er de Af
rondingscursus voor verdere verdieping en de zeldza
mere soorten, maar ook voor kennis van biotopen en
andere vogel-gerelateerde thema’s. Afrondingscur
sisten worden gemotiveerd om deel te nemen aan
bepaalde projecten. Te denken valt aan mee tellen
bij bestaande inventarisaties (bv. de wetlandtelling)
of het starten van een eigen activiteit, zoals een
MUS-telling van Sovon.
Elk jaar heeft 11 cursusavonden, meestal op de eerste
woensdag van de maand, van 20.00 tot 22.00 uur,
van september t/m juni, in De Oostvaarders. De za
terdagochtend volgend op de cursusavond is er een
praktijkochtend van 09.00 tot 11.00 uur. Halverwege
september is er een extra theorieavond met praktij
kochtend. De Basiscursus heeft praktijkochtenden in
gebieden in de buurt van Almere. De Vervolg- en Af
rondingscursus houden gezamenlijke praktijkochten
den in gebieden die verder verspreid in Flevoland
liggen.
De evaluaties laten ons tot nu toe zien dat de cursus
sen zeer gewaardeerd worden en voldoen aan de
doelstelling om de vogelkennis te vergroten. Dat blijkt
ook uit de presentie tijdens de avonden en de excur
sies. Vaak gaan cursisten op herhaling of pakken het
weer op na een (paar) jaar pauze. Normaliter is het
de bedoeling dat cursisten doorstromen naar een
volgend jaar. De belangstelling voor de cursussen
blijft onverminderd groot. Er komen zelfs cursisten van
ver buiten Flevoland. In het nu aflopende cursusjaar
hadden we meer dan 80 cursisten in totaal! Meld je
dus op tijd aan om verzekerd te zijn van een plaats.

Citroenvlinder, Hollandse Hout, 1 september 2014, Lineke
van der Mei

Het is ieder jaar weer spannend wat er voor de lens
komt. Het zijn niet alleen dagvlinders, ook sommige
nachtvlinders kun je overdag vinden. En die blijven in
het algemeen wél zitten, zoals de Agaatvlinder en de
Huismoeder. Door bezig te zijn in de natuur kom je
natuurlijk ook wel andere spannende onderwerpen
tegen, zoals vossen, reeën, vogels, spinnen, kevers en
laatst een dode Fret.
Lineke van der Mei.
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Succesfactoren van de cursussen zijn o.a. de kwaliteit
van de docenten en de excursie-begeleiders, het
enthousiasme en de wil van alle betrokkenen om
kennis over te dragen, de ongedwongen sfeer en ook
de lage cursusprijs van 40 euro (bovenop je dona
teurschap van 15 euro per jaar), waarvoor je zelfs een
zakgids vogels krijgt.
De eerste cursusavond is op woensdag 6 september.
Raadpleeg de website om je aan te melden. Van
harte welkom!
Ed ter Laak
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Maart tot en met Juni 2017
Voor dit verslag zijn de websites waarneming.nl en
trektellen.nl geraadpleegd. Er is een nieuwe locatie
bijgekomen in onze provincie op waarneming.nl. In
dit verslag zult u waarnemingen aantreffen vanaf de
nieuwe plek ‘Marker Wadden-eerste eiland’. Inge
schrijft vast een eerste impressie over dit mooie stukje
nieuw land elders in het blad. En in de nabije toekomst
krijgen we er in het Markermeer nog een aantal eilan
den erbij.
FUTEN tot en met ZAAGBEKKEN
Een Roodhalsfuut op 5 april bij de Kamperhoek en
tussen 22 en 26 april zat een ex. in de Noorderplassen,
vanaf 27 april op het Drontermeer bij de Oase en ook
achter de telpost van de IJmeerdijk werd regelmatig
een exemplaar gezien begin mei. Op de Noorderplas
sen werd een maximum van 17 Geoorde Futen geteld
eind maart en begin april zaten er maximaal 67 in het
Wolderwijd. Een Grote Aalscholver werd op 22 april
ontdekt bij het Arendbuizerdveld en op 13 mei werd
er 1 aangetroffen in de omgeving van Zeewolde.
Slechts 28 meldingen van de Roerdomp deze perio
de, het lijkt hier om maar 14 tot 17 verschillende
plekken te gaan, waarvan slechts 6 tot 9 plekken (incl.
OVP) in Zuidelijk Flevoland! Een Woudaapje werd
begin juni bij de Lepelaarplassen en over de OVP
waargenomen. Op 21 april zaten 2 Koereigers in het
Oostvaardersveld, van 15 tot en met 25 mei 1 à 2

exemplaren bij de Lepelaarplassen in de buurt en op
10 juni 1 ex. bij het pad naar de Zeearendhut. Maxi
maal 10 Kleine Zilverreigers foerageerden op 12 juni
in het Oostvaardersveld. Purperreigers zaten af en
toe in het Kromslootpark, de Lepelaarplassen en 1x
bij de Kwelbeek in de Hoekwierde in Almere Haven.
Op 30 april vloog een Zwarte Ooievaar over de tel
post Kamperhoek, op 21 mei over het Horsterwold en
22 mei over de Hollandse Hout. Een Zwarte Ibis kwam
op 16 mei in het Harderbroek en op 24 mei in de Natte
Graslanden foerageren. Een gekleurringde Lepelaar
werd op 9 april langs het Lepelaarpad (hoe toepas
selijk) afgelezen door Ton Eggenhuizen. Die bleek
geringd op 28 juni 2013 in Nordjyllands Amt in Dene
marken, wat 585 km hier vandaan is. De terugmeldin
gen laten zien dat de vogel van 7 tot 10 okt 2013 in
Frankrijk zat, op 11 okt in Noord-Spanje en vervolgens
in de jaren 2014, 2015 én 4 februari 2017 in Banc
d´Arguin aan de kust van Mauritanië.
Een Dwerggans zat op 11 maart bij het Jan v.d.
Boschpad. In het Oostvaardersveld werden parende
Brandganzen opgemerkt en bij het Vossemeer t.h.v.
de brug naar Kampen werden tientallen jongen ge
zien. Op 19 maart en op 2 april zat een Rotgans in de
OVP, op 16 april een exemplaar in het Zwarte Meer
en op 5 mei één op het Vossemeer. Een
Roodhalsgans verbleef tussen 22 maart en 11 mei
rond de Praamweg. Vanaf begin mei zaten er maxi
maal 15 Casarca’s in de OVP. In maart en april grote

Geoorde Fuut, 28 maart 2017, Noorderplassen, Almere, Hans Kruitwagen
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Lammergier, Zeewolde, 13 mei 2017, Esther Borkent

Steppekiekendief, Kamperhoek, 30 april 2017, Edial Dekker

groepen Pijlstaarten bij de Kievitslanden (max. 90),
Harderbroek (max. 100), OVP (max. 80) en Lepelaar
plassen (max. 60). Vooral bij Schokland zaten in deze
periode leuke aantallen Zomertalingen (max. 20).
Een Witoogeend zat op 5 maart bij het Blocq van
Kuffeler en op 13 juni een mannetje op het Veluwe
meer. Een IJseend verbleef tussen 6 maart en 2 april
op het Wolderwijd en op 11 juni werd er 1 gespot op
Marker Wadden-eerste eiland. De hele periode zijn er
regelmatig Middelste Zaagbekken (max. 4) gezien
langs de Houtribdijk en op Marker Wadden-eerste
eiland. Op 2 mei vlogen er 10 over telpost Kamper
hoek.
ROOFVOGELS tot en met DUIVEN
Wespendieven zaten in het Cirkelbos, Abbertbos,
Horsterwold en in de buurt van Kraggenburg. In deze
maanden vlogen er 16 Zwarte en 9 Rode Wouwen
over telpost Kamperhoek. Drie paar Zeearenden
brachten dit jaar jongen groot in Flevoland. De OVP
en het Vogeleiland in het Zwarte Meer zijn al bekende
broedplaatsen, maar dit jaar kwam daar een plek bij
in boswachterij Spijk-Bremerberg. In de OVP werden
zelfs 7 exemplaren tegelijkertijd geteld begin april,
waaronder 3 adulte (1 op het nest, 2 in de lucht) en

4 onvolwassen vogels.
Op 13 mei vloog vanuit Gelderland een Lammergier
een stukje Flevoland in boven het Erkemederstrand.
2 Steppekiekendieven vlogen op 30 april over de
telpost Kamperhoek en op 2 mei vloog een exemplaar
over Ketelhaven. Over de broedresultaten van de
Grauwe Kiekendief van de afgelopen jaren leest u
elders in dit blad, ook dit jaar zijn er weer nesten be
schermd in Flevoland. Visarenden werden van zo’n
40 verschillende plekken gemeld, voornamelijk dicht
bij de randmeren. Vanaf 4 mei verbleef een
Roodpootvalk een aantal dagen bij de Zeebiesweg.
Op 11 mei vloog een exemplaar over de Bremerberg
dijk en op 12 mei een vrouwtje bij de Beverweg.
Kwartels werden op 13 plekken gehoord en/of ge
zien. Op 12 mei werd een Porseleinhoen met 2 jongen
gezien bij kijkscherm de Blauwborst. Op 1 maart vlo
gen 21 Kraanvogels over Lelystad. Tussen 10 en 22
maart waren er maximaal 4 in de OVP en tussen 12
en 25 maart een exemplaar bij het Priempad en van
25 maart tot 2 april een exemplaar bij de Kievitslan
den. Tenslotte op 14 april nog een exemplaar bij de
IJmeerdijk. Vanaf eind april arriveerden Steltkluten in
het Oostvaardersveld; enkele paartjes hebben er
gebroed en op 14 mei foerageerde 1 exemplaar in

Roodhalsgans, Oostvaardersveld, 24 maart 2017, Henk van
de Bovenkamp

Kleine Zilverreiger, Oostvaardersveld, 2 juni 2017, Karel
Mauer
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de Natte Graslanden. 2 Strandplevieren werden in
april en mei gezien in de Natte Graslanden. Vanaf 29
april zaten er ook 2 op Marker Wadden-eerste eiland.
Over de Ketelmeerdijk vloog op 2 mei een
Morinelplevier en op 7 mei vloog een exemplaar over
telpost IJmeerdijk. Op 19 maart een Kanoet bij de
Kievitslanden en tussen 9 april en 9 mei maximaal 3
exemplaren op de Natte Graslanden. Tenslotte op 12
mei één langs de Houtribdijk. Op 8 mei 2 Drieteen
strandlopers bij de Kleine Praambult en op 12 mei
één langs de Houtribdijk. Slechts 2 Krombekstrandlopers
in mei: één bij het Jan v.d. Boschpad en één bij de
Zeearendhut. Een Bokje zat in maart langs de Zuider
meerdijk bij Ens. Houtsnippen werden alleen balt
send gemeld uit het Roggebotzand, Reve-Abbert,
Kuinderbos, Almere Hout, Lepelaarplassen, Fauna
buurt en Bremerbergbos. Op 4 maart werden 150
IJslandse Grutto’s geteld op het Vossemeer, op 28
maart 4 stuks op de Natte Graslanden; hier zat op 17
en 21 mei nog steeds 1 exemplaar. 2 Rosse Grutto’s
vlogen op 29 april over Marker Wadden-eerste eiland
en op 6 mei over de Oostvaardersdijk. Op 5 en 6 mei
foerageerde een Poelruiter op de Natte Graslanden.
Ook 3 Steenlopers zaten daar op 7 mei, verder nog
een enkel ex. bij de Oostvaarderdijk en in de OVP eind
mei. Een Middelste Jager zat op 12 mei bij het Ketel
meer. Opvallen veel meldingen van de Zwartkopmeeuw
in deze periode, tot zelfs een maximum van 100 ex.
op het Markermeer. Op 23 april ruim 100
Dwergmeeuwen bij het Bovenwater en zelfs 567
exemplaren op 1 mei boven het Ketelmeer. 231 Pon
tische en 13 Geelpootmeeuwen vlogen over telpost
Kamperhoek de afgelopen 4 maanden. Over telpost
IJmeerdijk vlogen ruim 60 Pontische Meeuwen. Op
25 maart werd bij het Oostvaardersveld een
Drieteenmeeuw gezien. Op 30 april een Reuzenstern
op het Vossemeer. 2 adulte Noordse Sterns werden
op 24 april gezien bij het Bovenwater. Op 15 mei en
1 juni werd een Dwergstern aangetroffen op de

Middelste Jager, Ketelmeer, 12 mei 2017, Tim de Boer

Markerwadden-eerste eiland. Een Witwangstern liet
zich op 25 april zien bij het Bovenwater en op 21 juni
bij het Erkemederstrand. Eind april meer dan 400
Zwarte Sterns foeragerend op het Veluwemeer.
Zomertortels werden baltsend gemeld vanaf 19 ver
schillende plekken, vooral in het Horsterwold.
UILEN tot en met GORZEN
Vanaf 9 maart verbleef een naar het lijkt ongeringde
Oehoe; eerst in Lelystad en op 6 mei in het Oostvaar
dersveld. Op 10 juni dook een geringd exemplaar in
Lelystad Haven op. Een Steenuil werd in Almere
Haven op 10 mei tussen 23.23 uur en 23.55 uur con
stant roepend gehoord. Hugo Wieleman heeft hier
van een geluidsopname gemaakt. Ook dit jaar is er
weer een Bosuil, mogelijk 2, gehoord in Flevoland.
Een Velduil was op 31 maart aan het jagen boven
de Knardijk, op 5 mei een exemplaar langs de Ketel
weg en op 24 mei werd een verkeersslachtoffer ge
vonden op de A6 ter hoogte van Rutten. Op 13 juni

Steltkluut met jonkies, Oostvaardersveld, 15 juni 2017, Johannes Loupatty
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werd een Nachtzwaluw gehoord in het Schokkerbos.
Van de IJsvogel kwamen 420 meldingen binnen,
verdeeld over 117 verschillende plaatsen.
Een Bijeneter vloog op 29 april over telpost Kamper
hoek en op 11 juni vloog er 1 over Lelystad Houtrib
hoogte, die later op de dag bij de trektelposten
Berkheide en de Vulkaan ook werd opgemerkt. Vanaf
22 april tot 17 mei verbleef een Draaihals bij het
Verbindingspad e.o., ook waarnemingen vanaf het
Trekvogelpad, Woldstrand, Aardzee en Julianapad.
Er waren 10 waarnemingen van de Groene Specht
in deze periode.
Een Zwarte Specht werd gemeld uit het Harderbroek,

Noordse Kwikstaart, Dashorstdijk, 14 mei 2017, Karel Mauer

Op 23 mei werd in het Cirkelbos een Krekelzanger
ontdekt, de vogel bleef tot in juni aanwezig. Slechts
van 5 plekken een enkele melding van een Fluiter. In
Reve Abbert en het Roggebotzand zaten broedparen
van de Bonte Vliegenvanger. Een Glanskop werd
aangetroffen in het Harderbroek. In maart een
Kuifmees in het Urkerbos en in het Roggebotzand, 2
april riep een ex. bij de Kamperhoek. Op 2 april vloog
een Buidelmees over de Verbindingszone en op 12
mei riep een ex. in de OVP. In het Oostvaardersveld
hebben mogelijk 2 paar Grauwe Klauwier gezeten,
ook waarnemingen bij het Fluitbos en Roggebotveld.
Een Bonte Kraai zat op 1 maart bij de Runderweg. De
2 Europese Kanaries bij Buitenvaart werden daar op
14 maart voor het laatst gezien, en er trokken er nog
2 over telpost Kamperhoek. Zo´n 140 Kruisbekken
trokken over telpost IJmeerdijk en in het Urkerbos
werden jongen gezien. Een Roodmus vloog op 6 mei
Grauwe Klauwier, Oostvaardersveld, 25 mei 2017, Johannes
Loupatty

Urkerbos, Roggebotzand en Revebos. Kleine Bonte
Spechten werden weinig opgemerkt, maar bij het
Oostvaardersveld werd hij regelmatig waargeno
men. Op 13 maart zong een Boomleeuwerik in het
Harderbroek Plan Roerdomp. Een Roodstuitzwaluw
vloog op 6 mei over telpost Kamperhoek en 2
Duinpiepers op 30 april. Begin mei trokken er honder
den Noordse Kwikstaarten over. Een Italiaanse
Kwikstaart werd op 1 mei ontdekt bij Ketelhaven. De
13 Pestvogels in Lelystad werden op 20 maart voor
het laatst gezien. Op 25 april werden er 4 bij de Lepe
laarweg aangetroffen. Een zingend Paapje verbleef
op 29 mei bij Rivierduin. Op 6 mei werden langs het
Vossemeer 6 jonge Tapuiten gemeld. Een 2de kj
Groenlandse Tapuit zat op 12 mei bij de Visvijverweg.
Over telpost Kamperhoek trokken 9 Beflijsters deze
periode en van ruim 20 plekken verspreid over de
polder kwamen waarnemingen tot 4 exemplaren.
Zoals voorspeld: de Cetti’s zanger breidt zich explo
sief uit. Er kwamen 520 meldingen binnen van 35
verschillende plekken, voornamelijk bij de Lepelaar
plassen, langs de hele OVD, Knardijk en rond de OVP.

Juli 2017

Krekelzanger, Cirkelbos, Almere, 27 mei 2017, Karel Mauer

over de Lepelaarplassen en op 11 juni zong er een
exemplaar bij Lelystad Houtribhoogte. Op 29 maart
vloog er een IJsgors over telpost Kamperhoek en over
de Hoekwierde in Almere Haven. Op Marker Waddeneerste eiland zat op 15 maart een Sneeuwgors. En
tenslotte riepen er op 3 mei 3 Geelgorzen bij het
Arendbuizerdveld.
Greet Boomhouwer
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Indien onbestelbaar retour:
Penningmeester
Zijpestraat 16, 1316 LN Almere

Agenda
Avondactiviteiten starten om 20.15 uur in De
Oostvaarders (Oostvaardersbosplaats 1), tenzij
anders vermeld.
Aanmelden voor excursies bij de activiteitencommissie (zie colofon).

** Vooral bedoeld voor niet-donateurs.

Kosten €10, aanmelden via
oostvaardersplassen@staatsbosbeheer.nl
Kijk op de website voor de actuele agenda!

AUGUSTUS 2017
Avondexcursie Burchtkamp 19.30 uur
Wo. 2
Avondexcursie Vroege Vogelbos / Beginbos
Wo. 9
(vissen)
Wetlandtelling 07.15 uur
Zo. 13
Ochtendexcursie Kuinderbos (oa. vlinders)
Za. 19
Vogelexcursie Vogelwacht-Staatsbosbeheer
Zo. 20
11-13 uur **
Bestuursvergadering 19.45 uur
Wo. 23
Lezing Seraf v.d. Putten:
Wo. 30
Pelagische tocht W-Afrika naar Spitsbergen
SEPTEMBER 2017
1e Cursus 20.00 uur
Wo. 6
1e Cursusexcursie
Za. 9
Werkgroep natuurfotografie: bespreking
Wo. 13
jaarthema
Wetlandtelling 08.00 uur
Zo. 17
Excursie Katwijk (zeetrek) en omgeving
Zo. 17
Vogelfestival OVP, hulp gevraagd!
Zo. 17
Aanmelden bij het bestuur (zie colofon).
Vogelexcursie Vogelwacht-Staatsbosbeheer
Zo. 17
11-13 uur **
Vogelkijksessie Oostvaarders 12-16 uur
Zo. 17
2e Cursus 20.00 uur
Wo. 20
2e Cursusexcursie
Za. 23
Bestuursvergadering 19.45 uur
Wo. 27
Bosbende: nog niet bekend
?
Flevokijkers: nog niet bekend
?

OKTOBER 2017
3e Cursus 20.00 uur
Wo. 4
3e Cursusexcursie
Za. 7
Lezing René Alma: Twitchen
Wo. 11
Ochtendexcursie trektelpost Ketelbrug
Za. 14
Wetlandtelling 08.45 uur
Zo. 15
Vogelexcursie Vogelwacht-Staatsbosbeheer
Zo. 15
11-13 uur **
Vogelkijksessie Oostvaarders 12-16 uur
Zo. 15
Werkgroep natuurfotografie: presentatie
Wo. 18
eigen werk
Bestuursvergadering 19.45 uur
Wo. 25
?
Bosbende: nog niet bekend
?
Flevokijkers: nog niet bekend
NOVEMBER 2017
4e Cursus 20.00 uur
Wo. 1
4e Cursusexcursie
Za. 4
Zeevogeltocht Delta Safari vanuit Zeeland,
Za. 4
kosten € 50,-- (evt. met overnachting van 3 op
4-11
Lezing Anita Riemersma: Krugerpark
Wo. 8
Werkgroep natuurfotografie: Seraf v.d. Putten,
Wo. 15
presentatie vogelfotografie in de Flevopolder
Wetlandtelling 08.45 uur
Zo. 19
Vogelexcursie Vogelwacht-Staatsbosbeheer
Zo. 19
11-13 uur **
Vogelkijksessie Oostvaarders 12-16 uur
Zo. 19
Donateursoverleg / verzending Grauwe Gans
Wo. 29
?
Bosbende: nog niet bekend
?
Flevokijkers: nog niet bekend
DECEMBER 2017
5e Cursus 20.00 uur
Wo. 6
5e Cursusexcursie
Za. 9
Lezing Werkgroep Grauwe Kiekendief
Wo. 13
Ochtendexcursie IJmuiden Zuidpier
Za. 16
Wetlandtelling 09.30 uur
Zo. 17
Werkgroep natuurfotografie: jaarafsluiting
Wo. 20
Bestuursvergadering 19.45 uur
Wo. 27
?
Bosbende: nog niet bekend
?
Flevokijkers: nog niet bekend

