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Oproepje

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van
artikelen van derden.

Op pagina 16/17 van dit blad kunt u onder het kopje
‘HOE HET IS BEGONNEN…en nooit meer ophield’ lezen
hoe Wim Sluijs begin jaren zeventig vrij plotseling
gegrepen werd door het vogelkijkvirus. Het enthousi
asme waarmee hij zijn verhaal doet werkt wellicht
aanstekelijk. Vindt u het leuk om met ons te delen hoe
het bij u begon? Waarom u het leuk vindt om vogels
te kijken? Het hoeven trouwens niet alleen vogelver
halen te zijn; verhalen over vlinders, planten, schim
mels enz. zijn ook van harte welkom! Als het maar over
natuur gaat. We zijn benieuwd…

Uiterste inleverdatum kopij: 16 februari 2018

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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de Grauwe Gans

In 1991 ben ik dit project begonnen onder de titel ‘tuinwaarnemingen’. Dit met de bedoeling om het
wat breder te trekken dan alleen het noteren van de voorkomende vogels (soorten en aantallen).
Daarbij kon niet alleen worden gedacht aan waargenomen gedragingen van de vogels, maar ook het
voorkomen van vlinders, (kleine) zoogdieren, amfibieën, enz. in onze tuinen. In 2010 werd de naam
veranderd in ‘tuintelling’ en nadat ik een vogelposter had gezien met de titel ‘Garden Birds’ is de naam
opnieuw veranderd en wel in ‘tuinvogeltelling’; inmiddels ook in gebruik bij Vogelbescherming (Natio
nale Tuinvogeltelling). Een mooie gelegenheid om de oproep voor de komende winter uit te breiden
met enkele andere ‘tuinwaarnemingen’ en ‘bijschrijvingen’ van deelnemers (in schuine tekst).
Ze kwamen al eens langs in de bijschrijvingen: Bos
muis, Egel, Pad, Vos. En de nodige exoten: Halsband
parkiet, Japanse Nachtegaal, Monniksparkiet en
Grasparkiet, alsook de niet verwachte tuinsoorten als
Grote Gele Kwikstaart, Waterhoen, Houtsnip, Ransuil,
Havik.
“Het is zondag 1 januari (2017) 11.00 uur, roept mijn
echtgenoot “kijk nou eens buiten”. Twee halsband
parkieten op een netje ongepelde pinda’s. De eerste
halsbandjes in onze tuin. Zwijgzaam zitten ze de pin
da’s te verorberen. Ze laten zich rustig fotograferen
als wij buiten staan. Zeker de helse stad ontvlucht met
al dat kabaal van afgelopen nacht. Af en toe vloog
er in de voorbije jaren wel eens eentje schreeuwend
over ons huis, maar onze tuin aandoen is toch wel
een nieuwtje. Later in de week een artikeltje in Alme
re Dichtbij van kolonies halsbandparkieten in Almere.
Wij zijn nu ook een stad in het rijtje van grote steden
als Den Haag, Utrecht en Amsterdam waar ‘halsban
den’ al jaren tot de standvogels behoren.”
“Op Nieuwjaarsochtend een hoop geschreeuw in de
tuin: twee halsbandparkieten die aan een pindakorf
hingen; verstoord door het vuurwerk in Almere-Stad?”

Sporen in de sneeuw, Almere, 12 februari 2017, Ton Kalkman
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Die Bunzing in de Lelystadse tuin (zie vorige GG)
bracht me op het idee om ook even in mijn eigen ‘
tuingegevens’ te kijken. Toen er ’s nachts wat sneeuw
gevallen was, ontdekte ik de volgende ochtend
meerdere loopsporen. Maar van wie waren ze? De
pootafdrukken van de Vos kende ik al wel, dacht ik,
maar zijn deze wel van een Vos? En van welke vogel
zijn die andere sporen?
Op internet vond ik een vergelijkbare foto, met de
vermelding van sporen van Merel en Kat. Een andere
waarnemer meldt sporen van een Hond. Even verder
speuren op internet dus. ‘Een Vos is een hondachtige,
maar zijn pootafdrukken vertonen een duidelijk ver
schil met die van een Hond. De zoolkussens van de
middelste tenen liggen allemaal voor die van de
buitenste tenen. Je kunt een lijn trekken tussen beide
zonder dat de zoolkussens deze lijn overschrijden.
Ook is de pootafdruk van een Vos veel slanker, meer
eivormig, terwijl die van een Hond meer cirkelvormig
is’.
Ik hou het bij mij dus op de sporen van een Merel en
een Kat. Geen bewijs van een vossenbezoek, maar
toch! De Vos komt regelmatig in mijn tuin, soms
zichtbaar overdag, maar meestal onzichtbaar ’s
nachts. Bewijzen? Bij het voorjaarsonderhoud van
mijn tuin, vond ik op het grasveld een fors bot. En die
komt niet uit de lucht vallen. Bij het leeghalen van mijn
composthoop vond ik een ‘ingegraven’ zwanenei.
Duidelijk daar verstopt door, jawel, de Vos. Dat ei moet
hij/zij een heel eind in de bek hebben meegedragen
en die vervolgens gaaf bij mij in de tuin hebben be
graven ‘voor later’. Ik heb dat ei langs de rand van
de border gelegd en de volgende dag was die ver
dwenen. Door de Vos weer meegenomen?
De ‘waarneming’ van een hoopje afgebeten veren
(Vos/Houtduif) en een hoopje uitgetrokken veren
(Sperwer/Ekster) zijn even zovele indirecte bewijzen
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Afgebeten veren, Almere, 1 februari 2017, Ton Kalkman

van niet geziene bezoekjes aan mijn tuin.
De kenmerkende, gestreepte dekveren en de opko
mende prille ‘eikenboompjes’ verraadden de rui van
en het verstoppen van voer door de Gaai.

Vier veren, Almere, 8 augustus 2017, Ton Kalkman

Waren we een tijd geleden al geattendeerd op de
vogelziekte ‘het geel’(o.a. bij Groenlingen), recent
diende zich een nieuw gevaar voor onze tuinvogels
aan, namelijk het Usutuvirus, dat veel slachtoffers
onder Merels maakt. Zowel op de televisie als in de
kranten (o.a. Gooi- en Eemlander van 6 september)
werd daar melding van gemaakt. In onze merel-gra
fiek met het dekkingspercentage is daarvan nog niets
te zien en ook niet in die van de gemiddelde groeps
grootte van de Merel. Maar laten we blijven opletten;
misschien zien we na de komende winter wel opval
lende veranderingen ontstaan. Dat brengt me met
een bij de oproep om deze winter weer mee te doen
met onze tuinvogeltelling: van 26 november tot 3
maart. En vertel er wat bij als je ‘iets bijzonders’ hebt
waargenomen. De te gebruiken formulieren en telin
structies staan op onze pagina van de website. Ik ben
benieuwd naar jullie ‘ervaringen’.
Ton Kalkman
akalkman9@hotmail.com
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We beginnen met heel goed nieuws. Het bestuur heeft
er twee enthousiaste bestuursleden bij: Nelleke See
gers en Piet Molenaar. Beiden stellen zich voor tijdens
het komende donateursoverleg op 29 november en
in de volgende Grauwe Gans. Daarmee is het bestuur
nog niet op de door ons gewenste sterkte om aan al
onze activiteiten invulling te geven. We kunnen dus
nog wel een paar bestuursleden gebruiken! Wil je
meedoen in dit nieuwe bestuur, laat het ons weten.
Je bent van harte welkom! Intussen gaat het bestuur
vol energie aan de slag om zich in te werken en te
zorgen dat al onze plannen gerealiseerd kunnen
worden. Daarnaast kijken wij ook of onze organisatie
structuur nog past bij onze visie, ambities en moge
lijkheden. Wil je meer weten, kom dan naar het do
nateursoverleg op 29 november as. Of stuur een be
richtje naar het secretariaat (secretariaat@vogel
wachtflevoland.nl).
Roofvogels: show of educatie
Naar aanleiding van de vorige Grauwe Gans ontving
het bestuur een mail van een paar bezorgde dona
teurs. Er werd bericht dat de Bosbende een activiteit
had gehad waar ‘gehouden roofvogels’ voor mee
genomen waren en waar de jongeren fysiek contact
mee hadden. De vraag van de donateurs was: bete
kent dit dat het bestuur van de Vogelwacht niet meer
achter het standpunt ‘tegen roofvogelshows’ staat,
zoals eerder ingenomen. Naar aanleiding van deze
reactie hebben we contact opgenomen met de
Bosbendeleiding en gevraagd om hun reactie waar
om dit toch was gebeurd, het bestuur was vooraf niet
op de hoogte gebracht van deze activiteit. Zij hadden
zich niet gerealiseerd dat er als ‘een show’ naar ge
keken kon worden. Maar wat het bestuur vooral deed
nadenken was de volgende mening van de Bosben
de: “De Bosbenders willen graag op allerlei manieren
kennis maken met de natuur en wij geloven wel dat
de aanwezigheid en het kunnen aanraken van leven
de dieren bij jongeren van deze leeftijd een toege
voegde waarde heeft en bijdraagt aan de impact en
het blijvende effect van het verhaal. Vorming is ook
op de leeftijd van de Bosbenders belangrijk en de
vorm kan dan een juiste attitude die er al is versterken
en verduurzamen. Deze bijeenkomst heeft daar, ge
zien de reacties van de jongeren, een bijdrage aan
geleverd.”
Het bestuur blijft achter het eerder genomen stand
punt staan, dus tegen roofvogelshows. Maar zit wel
met een dilemma aangaande de educatie en het
beschreven effect van de ontmoeting met een leven
de (gehouden) roofvogel… Het bestuur heeft op dit
moment nog geen eenduidig antwoord op dit ontsta
ne dilemma.
Inge Hagens,
Bestuurslid Vogel- en Natuurwacht Flevoland

de Grauwe Gans

Keizerlijke twitch
Zoals iedere lunchpauze maak ik op 27 september
een wandeling in de buurt van mijn werk. Terwijl ik een
collega wat sta te vertellen over een wants die ik heb
gevonden komt een andere collega langs gescheurd
op zijn fiets. Hij roept dat er een Keizerarend op een
half uur rijden van het werk is gezien en dat hij er nu
naartoe gaat. Helaas is het mijn laatste werkdag voor
ik twee dagen vrij ben en ik moet nog wat dingen
afmaken die dag, dus ik kan echt niet mee. Als mijn
collega een uurtje later terugkomt met een grote
glimlach op zijn gezicht voelt het toch wel wat zuur.
Dat ik er ‘s avonds achter kom dat er een Siberische
Boompieper niet ver van mijn werk gezien is en even
is blijven plakken maakt het er allemaal niet beter op.

Keizerarend, Genemuiden, 4 oktober 2017, Edwin Winkel

De dagen erna wordt de Keizerarend niet meer ge
meld. Als ik op de dinsdag erna naar een Bladkoning
als mijn 229e soort van het jaar sta te kijken komt al
snel de relativerende gedachte die mijn vader en ik
altijd gebruiken, “komt nog wel” naar boven. Die
gedachte is volledig verdwenen als dezelfde avond
bekend wordt dat de Keizerarend weer is waargeno
men ten noorden van Zwolle. De vogel is voor het
laatst gezien vlak voor het donker en kan dus zomaar
in de buurt gaan slapen. De volgende dag ben ik
toevallig vrij en zoek meteen contact met mijn vader
of hij de volgende ochtend mee wil. Ik zoek uit waar
we precies zijn moeten en spreek af dat ik hem om
7u ophaal. Dan kunnen we een half uur na zonsop
gang op de plek zijn, in het eerste licht zal hij toch nog
niet gaan vliegen.
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Keizerarend, Genemuiden, 4 oktober 2017, Edwin Winkel

Na een enigszins onrustige nacht kom ik veel te vroeg
aan bij mijn vader. We stappen even voor 7u in de
auto richting de plek en komen er aan rond de tijd
die we bedacht hadden. Er staan al flink wat auto’s,
maar de eerste man die we aanspreken heeft een
treurige mededeling. De vogel zou namelijk net weg
gevlogen zijn. Via een app groep houden de voge
laars elkaar op de hoogte en kan ik zien in welke
richting de vogel is weggevlogen. We stappen met
een weer in de auto en gaan op goed geluk die kant
op. Terwijl we op een dijkje rijden stapt een vogelaar
uit een auto die uit tegengestelde richting komt en
staat te wijzen. Als we uitstappen zien we de arend
vliegen, maar al snel verliezen we hem uit het oog.
Terwijl ik weer op Google Maps kijk hoe we dichter bij
de plek komen waar hij is verdwenen zet mijn vader
de telescoop op en roept een paar seconde later dat
de Keizerarend in een boom zit! We kunnen hem
prachtig bekijken en geven de locatie door aan de
andere vogelaars. Binnen no time staat de dijk vol
met auto’s en breekt er een flinke chaos uit. Iedereen
wil de vogel graag zien, maar door pestende buizerds
en kraaien vliegt de arend snel weer op en verdwijnt
weer uit het zicht, een aantal scheldende vogelaars
achterlatend.
We helpen nog mee met zoeken, maar als de vogel
weer gezien is houden we het voor gezien. We hebben
de vogel mooi gezien en dat was het belangrijkste.
Dat de Keizerarend dezelfde dag ook nog een stukje
Flevoland aandoet mag de pret niet drukken. Tot het
middaguur kunnen de meeste andere vogelaars de
Keizerarend ook bijschrijven op hun lijst en de week
erna volgt nog een herkansing in dezelfde omgeving.
Een Keizerarend als 230e soort van het jaar, dat had
ik toch niet durven dromen. En het jaar is nog niet
eens voorbij!
Victor Eggenhuizen
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wold is nog steeds een spectaculaire plek om te zien
hoeveel verschillende paddenstoelen er zijn. Heeft u
ooit de grote hoeveelheden Vliegenzwammen gezien
in het buitendijkse gebied tussen Zeewolde en het
Merkewederstrand? Prachtig, dit gebied ook trou
wens, heel apart.
Als je even niet oplet is de herfst weer helemaal
compleet met wintertijd en vroeg donker. Ik vind de
natuur erg mooi zo vlak voor de winter. Nog niet he
lemaal tot stilstand maar al wel heel ingetogen en
sfeervol met vrijwel altijd goed licht. Het valt wel op
dat het steeds langer duurt voordat de tuin kaal is en
er veel minder vogels zijn. Dat zal ook komen omdat
mijn tuin zoveel te bieden heeft voor allerlei dierlijk
gespuis. We kunnen dan ook met een gerust hart eind
november nog naar het Waterloopbos in de weten
schap dat we dan die wat sombere sfeer in het
beukenbos treffen met vogelgeluiden en watergekla
ter.
Wat hebben wij tot nu toe gedaan?
In september wilden we vlierbessenjam gaan maken,
maar de vlierbessen waren al overrijp, snel hoor. We
bedachten dat we ook wel ‘pickled wallnuts’ konden
maken, een hier vrijwel onbekende Engelse delicates
se. Gelukkig wisten we hoogzwangere walnotenbo
men te staan in het Vaartsluisbos. Geen van de Bos
benders kende dat bos, twee vliegen in één klap. We
moesten de wat minder rijpe walnoten boven in de
boom gebruiken. We hebben de jongens verant
woord de bomen in ‘gejaagd’ –meisjes mochten ook,
maar die gingen niet- en zijn gestopt toen we genoeg
hadden. Na de oogst gaatjes in de schil geprikt, op
zout water gezet en 2 weken later gekookt in mout
azijn, suiker en kruiden. Als we in het voorjaar weer
naar de Ardennen gaan ,dan maak ik een stoof waar
‘pickled wallnuts’ in horen, erg lekker.

Natuurwerkdag Kromslootpark, soep eten, 4 november
2017, Ruud Blommaart

Op 4 November zijn we weer met een project van
Staatsbosbeheer bezig geweest. Dit keer in het
Kromslootpark. De wandeldijken moesten weer wat
begaanbaar gemaakt worden. Dat betekende tak
ken zagen en rillen maken. Als u daar van de zomer
loopt en geniet van de dijkjes, het uitzicht en de vo
geltjes, weet dan dat de Bosbenders en Flevokijkers
daarvoor gezorgd hebben.

Eind september hebben we, met twee Labradoodles,
heerlijk gewandeld in het Horsterwold en natuurlijk
heel veel paddenstoelensoorten ‘gespot’. Het Horster

Natuurwerkdag Kromslootpark, 4 november 2017, Ruud
Blommaart

Het programma voor de komende tijd:
25 november naar het Waterloopbos
16 december voedsel voor vogels maken
13 januari de nieuwjaarsfilm
3 februari naar Ouwehands Dierenpark
10 maart een wandeling in de Amsterdamse Water
leidingduinen.
Gaatjes prikken, Vaartsluisbos, september, Jeroen Veenker
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Jeroen en Ruud

de Grauwe Gans

We zijn weer een nieuw seizoen begonnen bij de
Flevokijkers! Een aantal kinderen heeft afscheid van
ons genomen: Luuk Albrecht, Luuk Evers, Luuk van der
Leden, Renzo en Stijn. En voor het eerst is er niemand
doorgestroomd naar De Bosbende. Maar gelukkig is
deze groep al behoorlijk groot vanwege de geweldig
leuke activiteiten die er gedaan worden! Maar zoals
altijd komen er uit heel Almere vanzelf weer nieuwe
leden bij De Flevokijkers. Dus hartelijk welkom aan:
Benthe, Cindy, Danae, Finn, Levi, Mats en Mees! Alle
maal heel enthousiaste kinderen, die helemaal thuis
horen bij onze groep.

Bram laat 'n dennenappel met paddenstoeltjes zien, 24
september 2017, René Gerritzen

We zijn het jaar gestart op zaterdag 23 september. Elk
jaar is op de vierde zaterdag van september de Eu
ropese Dag van de Paddenstoel. En dit jaar was dat
23 september. Het leek ons leuk om hieraan mee te
doen. Als tip kregen we mee dat we in het Horsterwold
bij Zeewolde moesten zijn. Er zijn daar verschillende
soorten grond met bijbehorende begroeiing op een
redelijk kleine oppervlakte. Dus de verscheidenheid
aan paddenstoelen is daar enorm en we hadden het
geluk dat het behoorlijk nat was geweest. Gelukkig
gingen we die zaterdag met prachtig weer op zoek.
Maar ver hoefden we niet te zoeken! Al snel kwamen
we ze tegen. De ene paddenstoel was nog mooier
dan de andere. We waren op een gegeven moment
de tel kwijt, wat betreft het aantal soorten. Maar we
hebben er wel van genoten en er zijn prachtige foto’s
gemaakt. En als je het naar je zin hebt, vliegt de tijd
voorbij. Dus met tegenzin moesten we weer terug naar
Almere :-(
Op 14 oktober hadden we een probleem weg te
werken. Sportvisserij Nederland kon op deze zaterdag
geen mensen leveren om ons wat te vertellen over en
te begeleiden bij het vissen. Maar datzelfde weekend
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Cindy met de metaaldetector, 14 oktober 2017, René
Gerritzen

was het ook het Weekend van de Archeologie. Alme
re kan dan wel een jonge stad zijn, maar geschiede
nis heeft het wel! Er is in de grond van Almere heel wat
te vinden. Want in de loop van tijd heeft het land,
waar we nu op wonen, droge en natte tijden gekend.
We begonnen op De Oostvaarders, waar we een
mooie film over de archeologie in Almere te zien
kregen. Leuk was dat Tessa en Daniël, een oud-Flevo
kijker op deze film te zien waren.
Hierna was het Erfgoedhuis in Almere Buiten aan de
beurt. Hier was van alles te doen. We mochten met
een metaaldetector munten zoeken. Scherven weer
bij elkaar zoeken, proberen vuur te maken, prehisto
rische spelletjes spelen en gevonden spullen onder
de microscoop bekijken met een echte archeoloog
van de gemeente Almere. Bovendien werd (bijna)
iedereen prachtig beschilderd met een kleipapje
door een meisje, dat was overgevlogen uit de prehis

Pannekoeken eten, 14 oktober 2017, René Gerritzen

torie. Fraai versierd gingen we naar de laatste bestem
ming: Nobelhorst. Daar was een leuke speeltuin en
moesten hutten gemaakt worden met wilgentakken.
We werden allemaal beloond met een overheerlijke
pannenkoek bij het Pannenkoekenhuis Smullen en
Spelen. Een geslaagde dag! Tot de volgende Gans.
Groet,
Monique en René
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Een telefoontje van Greet Boomhouwer of ik even naar de AH wil gaan…. ," daar zou een Snip liggen….”
En inderdaad in het gras, aardig verscholen, ligt een Snip. Foto’s gemaakt en de vogel mee naar huis
genomen. Geverifieerd: een Houtsnip. Jammer, jammer. Hoe kan dit?
Tegelijker tijd krijg ik een mail met foto uit Almeerder
hout: Sperwer vrouw als raamslachtoffer, die het
overleefd heeft …… Hoekwierde: buurvrouw Anneke
heeft een IJsvogel in haar tuin gevonden. Wim
Kleefstra, Noorderplassen Oost, meldt een Kruisbek
als raamslachtoffer. Tegen het raam van de verdie
ping op West Noord West. Het is actueel er vallen altijd
weer raamslachtoffers. Kort gezegd: de aanvaringen
van vogels met glazen oppervlakken komen door de
doorzichtigheid, de weerspiegeling of door de verlich
ting ’s nachts.

Kruisbek, Noorderplassen, 14 oktober 2016, Wim Kleefstra

Van langs snelwegen geplaatste glazen geluids
schermen is het al langer bekend dat de vogels een
aanvaring daarmee niet overleven. Rijkswaterstaat
heeft overigens een goede brochure gemaakt over
het beveiligen van glazen geluidswanden. Hoge ge
bouwen met glasgevels van straatniveau tot en met
de bovenste verdieping zijn mogelijk nog dodelijker
voor alles wat vliegt. Eigenaren van spiegelende ge
bouwen laten zich doorgaans niet aanspreken op
‘wat dode vogels’. Architecten en opdrachtgevers
zijn zich te weinig bewust van de gevaren van hun
creaties voor vogels.
Een Keep overleefde de klap. Ik was er snel bij en liet
hem binnen bijkomen in een schoenendoos. Toen hij
zich verroerde heb ik ‘m met doos en al buiten gezet.
Na enige tijd vloog de Keep weer rustig weg.
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Oorzaken en gevolgen
Belangrijk is te weten: hoe zien het gebouw waar het
slachtoffer onder ligt en de omgeving eruit? Voor
vogels zijn glasvlakken in de omgeving van weelderig
groeiende hagen en struiken desastreus. Bomen in
de buurt worden gereflecteerd in de vaak immense
glasgevels, waardoor de vogels ernstig misleid wor
den en zich te pletter vliegen. In onze huis- en tuinom
geving is het fenomeen mede te verklaren uit het feit
dat dicht bij huis de vogels soms royaal gevoerd
worden. Door opschrikken of weggejaagd worden
vliegen zij ook per ongeluk tegen de ruit. Soms over
leven de vogels het, soms is de klap dodelijk.
In Vogelnieuws van juni 2012 beschrijft René de Vos
een spectaculaire ervaring met een gebouwtje dat
van oorsprong geheel met spiegelglaspanelen be
kleed was. (Kunstwerk! op begraafplaats de Nieuwe
Ooster in Amsterdam, groenste gedenkpark van Ne
derland). Leden van de Vogelwerkgroep Amsterdam
ontdekten op de grond en op het glas sporen van
vogels. Uiteindelijk zijn de wanden van het ‘spiegel
huis’ snel bekleed met schuttingplanken en werd het
een ‘schuurtje’ zonder verder gevaar voor de vogels.
Een goed gebaar; hier werd adequaat gewerkt aan
het oplossen van het probleem. Dit is echter niet zo
vanzelfsprekend. Wettelijke regels om maatregelen te
nemen zijn er niet.
De commissie bescherming van de Amsterdamse
Vogelwerkgroep wist de beheerder van de gebou
wen van het Science Park (is een glaszee) te overtui
gen dat hier ten gunste van de vogels ingegrepen
moest worden. Heel veel is al bedacht om reflectie
tegen te gaan: bij voorbeeld vogels of andere motie
ven in folie verwerkt op het glas aanbrengen.Om de
doorzichtigheid van de ruiten, zowel glas als policar
bonaat, te verminderen zijn verschillende producten
op de markt. De bekende zwarte stickers in de vorm
van een vogel hebben hun doelmatigheid niet bewe
zen. De vogels herkennen bij het aanvliegen die niet
als hun vijand. Zij zijn te weinig zichtbaar in een
donkere omgeving. Om de aanvaringen op een
doelmatige manier te voorkomen moeten de door
zichtige oppervlakken voor de vogels zichtbaar ge
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maakt worden. Er worden nu producten ontwikkeld
op het gebied van UV straling, die voor vogels een
zichtbaarheid beloven en die voor de mens niet
zichtbaar zijn…… nog niet in de handel.

te smaken….. maar laten we maar een witte boter
ham met kaas en roggebrood = houtsnip nemen, die
smaakt ook prima.

Ook kunstlicht is trouwens een val waar vogels en in
secten makkelijk in trappen. Al de gebouwen waar
het licht ook ’s nachts brandt ….. Er is nog veel te
verbeteren. Kees Moeliker, bioloog en directeur van
het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, schreef 3
juni in Trouw: “Mens en dier botsen. Het dier verliest.
De invloed van de mens is groot: het verstedelijkt
gebied rukt op en dieren en planten moeten het veld
ruimen of zich aanpassen en de stad opzoeken. Dat
laatste gebeurt vaak.” (Getuige de boven gemelde
aanvaringen). De moderne stedenbouw met glasge
vels kost wereldwijd jaarlijks minimaal een miljard
vogels het leven. Het Natuurhistorisch Museum Rotter
dam dankt zijn collectie mede aan de raamslachtof
fers.
Er is geen lijst van ’s werelds meest dodelijke plaatsen
voor (trek)vogels, maar Dr. Daniel Klem Jr. (Professor
aan het Muhlenberg College in Allentown PA USA) die
al 40 jaar het onderwerp bestudeert, weet dat Toron
to door de vele hoge gebouwen en vele trekvogels
de kroon spant. De hoge gebouwen vormen een
dodelijke muur langs de Noordwestkust van het Ont
ariomeer waar verschillende trekroutes langs gaan.
Terug naar de Houtsnippen
Houtsnippen zijn als broedvogel in Almere zeldzaam.
Zij broeden in structuurrijk bos op zandgrond zoals ò.
a. in Oostelijk Flevoland. In de wintermaanden zijn er
opmerkelijk veel Houtsnippen slachtoffer in stedelijk
gebied. Houtsnippen hebben de ogen pal aan de
zijkant van de kop; dat levert een ruim blikveld op: 360
graden. Maar de blikvelden van beide ogen recht
voor en recht achter overlappen elkaar slechts wei
nig, waardoor diepte zien moeilijk is. Vensterglas blijkt
hij zeer slecht waar te nemen. Tijdens de trek komen
zij vaak in onbekend gebied en gebeuren daar dan
de ongelukken. Houtsnippen blijken overigens goed

IJsvogel, Almere, 30 oktober 2016, Anneke Smit

Als slot een leuk voorval dat lyrisch verteld werd door
mijn voornoemde buurvrouw Anneke. “Een nare
harde bons tegen mijn raam, toch niet weer zo’n
schattig goudhaantje? Die vloog zich vorig jaar dood
tegen het raam. Zo snel mogelijk naar buiten: ik werd
verrast door een sprookjesachtig vogeltje dat op zijn
rug lag….Terug naar binnen om mijn mobiel te pak
ken. Geschrokken door het openen van de deur
draait de vogel zich om. Versuft kijkt me daar een
schitterende IJsvogel in de ogen. De kleuren zijn
prachtig van aquamarijn, wit, blauwschakeringen,
paars, cognac, echt een ongelooflijk mooi veren
kleed. Het lijkt wel een mini pauw. Zijn korte staart, zijn
lange zwarte snavel en zijn ogen zijn omringt door
zwarte wimpers, echt prachtig. Denk dat hij 1 minuut
voor mij geposeerd heeft en toen is hij gelukkig weer
de vrije natuur ingevlogen.”
Wij moeten dus accepteren dat het terugbrengen
van de doorzichtigheid voor de vogels altijd nog
zichtbaar is voor de mens: op conventionele manier
folie met patronen van cirkels, horizontale en vertica
le strepen, dunne lijnen, motieven, alles is denkbaar,
zelfs graffiti.
Nicolette van der Ben

Houtsnip, Almere Haven, 19 december 2016, Nicolette van
der Ben
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Geraadpleegde “literatuur”:
Les oiseaux, le verre et la lumière dans la construction,
uitgave Vogelwarte.ch 2012
(zeer diepgaand en uitgebreid, in het Frans)
Almere Natuur blogs van Ton Eggenhuizen
Vogelnieuws van Vogelbescherming april 2013
The New York Times, okt. 2012
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In 1976 ontstond het Markermeer na de aanleg van de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad.
Daarvoor was het gebied onderdeel van het IJsselmeer en daarvoor, voor 1932, was het een deel van
de Zuiderzee. Door de aanleg van dammen en dijken heeft het Markermeer bijna geen natuurlijke oevers.
Op veel plaatsen ligt een dikke laag slib op de bodem wat negatieve gevolgen heeft voor het bodem
leven. Daarbij komt dat bij hardere wind het water vaak troebel is door slib. Al deze problemen hebben
geleid tot een achteruitgang van de vis- en vogelstand. De aanleg van de Marker Wadden, waarbij
gebruik gemaakt wordt van zand, klei en slib uit het Markermeer, moet bijdragen aan een verbetering
van de waterkwaliteit. Het slib wordt gebruikt om moeras te maken, de glooiende overgangen van land
naar water maken het mogelijk dat vissen weer kunnen gaan paaien en het nieuwe land geeft ruimte
aan vogels om te broeden, te foerageren en te rusten. Een project dat door Natuurmonumenten wordt
vorm gegeven in samenwerking met Rijkswaterstaat en andere partijen.
Enkele jaren geleden, toen het proefeiland Ierst er lag,
mocht ik (Inge) naar dat eiland voor een opname
van een filmpje over ‘ons water in Flevoland’. Daar
mocht ik vertellen hoezeer ik me verheugde op het
feit dat de Marker Wadden een vogelparadijs zouden
gaan worden. Later volgde er contact met André
Donker (boswachter bij Natuurmonumenten bij de
Marker Wadden) over het proefeiland, maar ook over
vogelmonitoring op de Marker Wadden. Het aanbod
om als Vogel- en Natuurwacht Flevoland dat op ons
te nemen, werd aangenomen, want Natuurmonu
menten kon daarmee alle vogeltellingen bij 1 organi
satie onderbrengen. De Vogelwacht heeft expertise
en ervaring in huis op veel vlakken en kan de organi
satorische zaken op zich nemen. Een nieuwe samen
werking en een heel mooie kans voor vogeltellers bij
de Vogelwacht waren geboren.
Begin 2017 werd een rooster gemaakt voor alle tellin
gen die we wilden gaan doen, maar dat rooster bleek
niet helemaal vast te houden, vanwege het weer (te
harde wind maakt dat je niet naar het eiland kunt
varen), vanwege Boskalis (het is tenslotte een bouw
terrein en zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid),
alsook dat de natuur zich wat anders gedroeg dan
wij in het schema bedacht hadden. Half april was het
eerste bezoek van een deel van de telgroep aan het
eerste eiland. Roel Posthoorn (projectdirecteur) was
ook mee, om ons te vertellen van de regels, de
randvoorwaarden, de ins en outs van de bouw van
de eilanden etc. Intussen werden alle soorten vogels
meteen geteld en die eerste dag zagen we al 29
soorten. Natuurlijk waren daar ook wat doortrekkers
bij, maar toch al een hele mooie lijst. Na deze telling
zijn nog vele tellingen gevolgd: bijzondere broedvo
gels, kolonievogels, broedsuccesmetingen bij de
Visdieven, slaapplaatstellingen en die laatste zullen
ook in de winter plaatsvinden nog.
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fig 1. Ontwerptekening Markerwadden

De een z’n dood…
Eind april fotografeerde René Alma een Brandgans
tijdens de telling. Een maand later lag deze er nog
steeds, ongeschonden maar wat meer ondergesto
ven door het zand. Weer een maand later nog een
keer gaan zoeken en jawel, de gans lag er nog steeds,
nog wat verder ondergestoven.
Tijdens het onderzoek in de visdievenkolonie op 25
juli, hadden we het idee dat er iets anders was dan
tot dan toe. Toen we een dode jonge Visdief op wilden
rapen om te kijken of deze was geringd, zagen we
voor het eerst dat er maden in het beestje zaten. En
toen pas werd duidelijk wat er anders was: we konden
de dood ruiken… De week ervoor nog bleven de dode
vogels gewoon liggen en gebeurde er niks mee, maar
ineens ontdekten we dat vliegen nu ook de Marker
Wadden ontdekt hebben. En dat was ook het mo
ment waarop we ons realiseerden dat de dode vogels
tot dan toe gewoon indroogden en dat daarom die
Brandgans zo lang bleef liggen. Begin oktober is er
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Brandgans, Marker Wadden, 29 april 2017, René Alma

Brandgans, Marker Wadden, 27 mei 2017, René Alma

Brandgans, Marker Wadden, 5 juli 2017, René Alma

Brandgans, Marker Wadden, 4 oktober 2017, Ruben Kluit

weer een foto gemaakt van dezelfde Brandgans. Je
kunt de gans amper meer zien, maar wel overduide
lijk waar hij onder het zand ligt…

maar dat was geen handige gedachte, daar het nog
een kale vlakte was op dat moment. Er waren wel al
5 bezoeken gepland in de telperiode voor de bijzon
dere broedvogels, maar al gauw bleek dat er de
eerste telling nog niet echt iets zat te broeden, maar
wel adulten in geschikt broedbiotoop en de tweede
telling vonden we toch de eerste nestjes. De telling
erna werd al meer een kolonievogeltelling. We reali
seerden ons dat van BMP niet echt sprake was, maar
van kolonies met vogels zeker wel. Kluten, Visdieven
en Kokmeeuwen zaten in groepen bij elkaar te broe
den. Door elkaar ook trouwens, wat meteen leerzaam
werd voor alle tellers, want hoe zagen de nesten, ei

Broedvogeltellingen
In april begon de telgroep met het idee dat we een
‘gewone’ BMP (Broedvogel Monitoring Project, een
gestandaardiseerde manier van tellen van Sovon),

fig 2. getelde kolonies in 2017
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tabel 1. Aantal broedparen per kolonie
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eren en later de pulletjes van deze 3 soorten er uit. De
kleurvariatie van eieren is enorm en dus kon je niet
zomaar zeggen dat op basis van kleur een ei hoorde
bij de Kluut of bij de Visdief. Het uiterlijk van het nest
hielp daar wel bij, alsook de grootte van de eieren en
ook het aantal eieren (bij een volledige leg) in een
nest is een indicatie voor de soort. Van dit alles gaan
deze winter herkenningsvellen samengesteld wor
den, zodat ook het komende jaar de tellers daar een
handvat door hebben. Voor de geinteresseerden
staan in de vorige Grauwe Gans in het sfeerverslag
foto’s van de nesten en de bijbehorende vogelsoor
ten.

De Oeverzwaluw maakte eerst een kolonie in de in
gang van de haven in de wand aldaar. Deze bleek
echter niet bestand te zijn tegen windkracht 9 want
na de storm bleek een groot deel van de wand afge
kalft te zijn. Iets wat door Boskalis meteen opgepakt
werd, en de wand daar goed afgewerkt werd om te
voorkomen dat ze er nog een keer zouden gaan
graven om te broeden. Een tweede locatie werd in
gebruik genomen, maar ook hier is uiteindelijk geen
broedsucces geweest
Eind augustus werden er steeds meer Oeverzwaluwen
gezien: duizenden. Op het hoogtepunt meer dan
10.000 en tijdens de gebieddekkende integraaltelling
op 1 september waren er nog steeds meer dan 8000.
Ze kleurden het strand donker tot ze ineens op de
vleugels gingen, dan waren het enorme wolken vo
gels. Het was wel bijzonder om te zien dat begin van
de middag al die Oeverzwaluwen ineens weg waren.
Uiteindelijk blijkt uit contact met Staatsbosbeheer dat
juist vanaf begin van de middag er duizenden Oever
zwaluwen op de beheerweg en omgeving in de
Oostvaardersplassen zaten. Het lijkt er dus op dat ze
tussen deze beide gebieden heen en neer vlogen
voordat ze naar het zuiden vertrokken.

Kluten, Marker Wadden, 29 april 2017, René Verschuren

Het eerste eiland is ingedeeld in 2 telgebieden,
waarbij de oppervlakte zo groot is dat het voor een
volledige BMP in de komende jaren eigenlijk niet
mogelijk is. Er zal dus nog nagedacht en overlegd
worden over hoe we dat in 2018 en daarna aan zullen
pakken. Een kleinere BMP ronde, of in de vorm van
PTT (Punt Transect Telling) en dan de gegevens
daarvan extraheren naar het hele gebied… Dat moet
nog besloten worden.
Voor 2017 hebben we in de beide telgebieden (in
totaal bijna 265 ha.) elk 3 broedkolonies kunnen tel
len. Het allereerst broedden de Kluten, gevolgd door
de Visdieven en de Kokmeeuwen hadden de grootste
broedaantallen nog weer wat later. Dankzij de tellin
gen dit jaar weten we nu hoe we voor 2018 een be
tere planning kunnen maken om op de piekmomen
ten de tellingen te gaan doen, waarbij je altijd verras
singen kunt tegenkomen. Zo was het ook pas vrij laat
duidelijk dat we ook in ieder geval twee paar Dwerg
sterns hadden broeden in een kolonie. Het zijn de
enige in het binnenland broedende Dwergsterns, wat
het heel speciaal maakt.
De bijzondere broedvogels zijn uiteindelijk niet goed
ingetekend in de gebieden. Wel grotendeels, maar
ook buiten de telmomenten vonden we ineens nesten
en dus weten we hoeveel er minimaal gebroed
hebben.
Kleine plevier
> 8 paar
Bontbekplevier
> 1 paar
Strandplevier
4 paar
Witte kwikstaart > 1 paar
Oeverzwaluw
2 kolonies
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Oeverzwaluw, Marker Wadden, 1 september 2017, Jolanda
Winters

Broedsucces Visdieven
Op 27 mei start er een nieuw onderzoek, dat past in
een groter onderzoek in het hele IJsselmeergebied.
Jan van der Winden heeft een onderzoek gestart op
diverse lokaties om inzicht te krijgen in het broedsuc
ces van de Visdieven. Dit is van belang omdat de
afgelopen jaren succes op De Kreupel uitbleef,
waarbij er wel gebroed werd, eieiren uitkwamen,
maar er geen jongen uitvlogen. En waar komt dat
nou door. Er wordt dus met ingang van 2017 in
meerdere kolonies onderzoek gedaan in enclosures.
Een enclosure is een omheining rondom een kluster
van nesten (15-20 nesten) waardoor de pulletjes uit
die nesten niet uit de enclosure kunnen weglopen.
Daardoor kun je de geringde jongen wekelijks terug
vangen, meten en wegen, totdat ze uit kunnen vlie
gen. Meeuwen blijken zo’n enclosure eng te vinden
en de angst dat de jongen in zo’n gebiedje juist ten
prooi zouden kunnen vallen, blijkt onterecht. Op 19
augustus is het laatste bezoek aan de enclosure en
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Visdief, Marker Wadden, 1 september 2017, Karel Mauer

Visdief, Marker Wadden, 13 juni 2017, Martin Poot

hebben we 12 jongen binnen de enclosure geringd
waar meer dan de helft is uitgevlogen. Buiten de
enclosure hebben we zo’n 50 Visdieven geringd om
gegevens te verzamelen. Van Visdieven zijn de
groeicurve’s bekend, waarmee je kunt vergelijken
hoe de groei is in de onderzoeksgebieden en dus of
er genoeg voedsel aangebracht kan worden.
Uitkomsten van het totale onderzoek in de diverse
broedlokaties zijn nog niet bekend, dat wordt nog
uitgewerkt. Voor de Marker Wadden kan in ieder
geval gezegd worden dat met meer dan 1700
broedparen en ook veel uitgevlogen jongen, het een
succesvol jaar was.
Slaapplaatstellingen
In augustus hebben we dit jaar ook nog een aantal
avonden staan tellen, want de verwachting was dat
er (net als in 2016) weer Zwarte Sterns, Reuzensterns
en Visdieven zouden gaan slapen. De data vielen
zoveel mogelijk samen met de telling op De Kreupel
ook, zodat je een goed inzicht krijgt in hoeveel vogels
er op deze plaatsen komen slapen. We hebben erva
ring met slaapplaatstellingen in de Oostvaardersplas
sen en Lepelaarplassen, maar de eerste avond werd
meteen duidelijk dat het tellen van ganzen en zwanen
op hun slaapplaats heel anders tellen is dan Zwarte

Sterns die in de schemer nog binnen komen vliegen,
die na aankomst niet gewoon blijven zitten aan de
grond maar zich over kleine afstanden blijven ver
plaatsen. De donkere vogels, slechte lichtomstandig
heden en de onervarenheid van onze groep, maak
ten dat we erg blij waren dat Jan van der Winden er
bij de tellingen bij was en ons mee kon nemen in de
technieken om dit te tellen.
Minimum aantallen op de Marker Wadden:
Visdief
8000
Reuzenstern
2-3
Conclusie
Het was een heel bijzonder eerste jaar vogelmonito
ring op de Marker Wadden. Het was een proefjaar,
want het was afwachten wat we zouden kunnen,
wanneer en hoe het zou lopen. Het gebied is namelijk
nog steeds een officieel bouwterrein en de tellers
moesten dus met een veiligheidshelm, veiligheids
schoenen, opvallende hesjes etc het werk doen. Af
hankelijk van de werkzaamheden van Boskalis, maar
ook van het weer (te harde wind maakte het eiland
onbereikbaar met het bootje), konden we alle werk
zaamheden uitvoeren. De tellers hebben regelmatig
moeten schuiven, en dealen met een telling die niet
door ging, en dus een bezoek aan dit geweldige
gebied dat zich al dit jaar tot een vogelrijk gebied
heeft ontwikkeld. De volgende eilanden komen nu
ook boven water en ook deze zullen opgenomen
gaan worden in de vogelmonitoring. Dat betekent
weer nieuwe uitdagingen, nieuwe soorten die gaan
komen als het moeras zich gaat ontwikkelen en er riet
staat.
In november evalueren Natuurmonumenten en de
Vogel- en Natuurwacht Flevoland de samenwerking
dit jaar, waarbij wij ons sterk willen maken voor een
langjarige samenwerking die we vastleggen in een
overeenkomst. We kunnen kwaliteit en continuiteit
bieden, we hebben alle gevraagde kennis, ervaring
en vaardigheden in onze organisatie beschikbaar en
zoals het er nu uitziet, ook het aantal benodigde
mensen… Want wie wil er nou niet meedoen aan zulk
interessant en ook belangrijk onderzoek op Nieuw
Land, waar tot oktober 2017 al meer dan 90 vogel
soorten zijn waargenomen.

Zwarte Sterns, Marker Wadden, augustus 2017, Inge Hagens
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Inge Hagens
Coördinator vogelmonitoring Marker Wadden

13

Op de uitnodiging had ik me ingeschreven, gezellig een wandeling door de Oostvaardersplassen en
nadien een barbecue. Niet voorzien was dat ik 2 weken ervoor van mijn fiets viel en mijn rechterduim
brak. In het gips na een operatieve ingreep. En toch wilde ik gaan; dus John List een mail gestuurd voor
een lift.
En zo gingen we zaterdag naar de Oostvaardersplas
sen aan de Lelystadse kant. Iedereen was verzocht
een stoel en eventueel een campingtafel mee te
nemen. Tegen half twee was er een welkomstpraatje
en een woord voor de aftredende voorzitter Inge
Hagens. Zij kreeg voor het geval ze zich mocht verve
len een vuistdik boek van Nick de Snoo (Hoofd
Staatsbosbeheer Flevoland) voor haar inzet als voor
zitter van de Vogelwacht en als blijk van waardering
voor de samenwerking en de manier waarop met hen
ook. Hierna gingen we in twee groepen: één met
boswachter Hans-Erik Kuijpers en de andere met Inge
op pad. Voor onderweg kregen we een flesje water
en wat lekkers te snoepen mee. We zijn naar de
Schollevaar gelopen om daar een tijdje in de hut Inge neemt afscheid, Lelystad, 26 augustus 2017, Huub
vogels te spotten. Het was prachtig warm weer. Hier Langkemper
door waren er niet veel vogels op het water. Velen
hadden kijkers en fototoestellen bij zich. Er werden
veel foto’s gemaakt.
Hierna zijn we in een gebied geweest wat normaal
niet toegankelijk is voor publiek, namelijk het moeras.
Over een smal spoortje door het riet kwamen we bij
een sluisje met een mooie groenstrook. Een ideaal
kampeerplekje, volgens meerdere mensen in de
groep. Daarop vertelde Inge dat een aantal jaar
geleden dit ook daadwerkelijk een incidentele kam
peerplek zou kunnen zijn geworden. Ondanks de
bezwaren van de Vogelwacht en de overleggen die
gevoerd zijn toen, heeft de provincie toch een ver
gunning afgegeven aan Staatsbosbeheer voor een
jaar om daar met groepen exclusief te mogen kam
peren. Echter het was waarschijnlijk zo exclusief dat
er geen gebruik van gemaakt is en er geen nieuwe
vergunning meer is aangevraagd. Gelukkig maar,
laat het maar met rust.
Dit was één van de voorbeelden van de samenwer
king en overleggen van de Vogelwacht met Staats
bosbeheer over activiteiten in het gebied die tijdens
de excursie aan bod kwamen. Verder lopend over
nog twee sluizen kwamen we de andere groep tegen.
Zij liepen de route andersom. Onderweg weinig vo
gels te horen, die hielden siësta. Wel een roerdomp
gehoord maar niet gezien. Na 2,5 uur wandelen
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Goed verzorgd,
Langkemper

Lelystad,

26

augustus

2017,

Huub

waren we weer terug en daar waren een tent, barbe
cues en een bar opgezet. Eerst wat vocht bijtanken
en gezellig bij elkaar zitten. De nieuwe bestuursleden
werden voorgesteld en de afgetreden bestuursleden
(Huub Rol, Wim Kleefstra, Marius Bouscholte, Sonja
Hartlief, Wim Sluijs) kregen een toespraak en een
cadeau. Hierna ging de barbecue van start. Er waren
heerlijke salades en het vlees moest je zelf grillen. Het
was een gezellige dag en ik ben blij dat ik er toch bij
kon zijn.
Marjolein Veen

de Grauwe Gans

Ringdemo Vogelfestival
2017
Impressies van de ringdemonstratie op het Vogelfes
tival in de Oostvaardersplassen op 17 september
2017, door Kees en Froukje Breek.
Ringen is een weersafhankelijke aktiviteit. Dagenlang
was het slecht weer, met harde wind/storm en veel
regen, en de voorspelling voor zondag was ook niet
al te best. Tot vlak voor vertrek keken we op Buienradar
en dachten 'loont het wel om de netten op te zetten
van 9 tot 11 uur'? Maar toen de netten eenmaal
stonden, bleek de regen boven de Noordzee te blijven
hangen en werd het een dag met PRACHTIG vang
weer: weinig wind en heel veel vogels (voor een
'geïmproviseerde' ringlocatie). Pas om half 5 kwam er
een beetje 'vervelende' regen, waardoor de netten –
helaas– tòch nat zijn geworden en er overhaast moest
worden ingepakt.

fig 1

In de 3 vangpaden werden 7 netten opgesteld met
een totale lengte van 67meter. Ook werden er vogel
geluiden afgespeeld. Het resultaat was fantas
tisch: 96 ‘nieuwgeringde’ vogels en 7 ’teruggevan
gen’ vogels die al eerder waren geringd.
De 6 reeds geringde Baardmannetjes (4x en 2x ,
allemaal volgroeid), waren ca. 2 km verderop, bij ki
lometerpaal 28 op de Oostvaardersdijk (OVD28),
door Kees geringd. Het geringde mannetje Zwartkop
was niet van Kees, maar we hebben hiervan nog geen
ringgegevens ontvangen. Er was slechts 1 'oude'
vogel bij, en er zat ook een aantal Hoornaars aan de
netten te 'knagen', maar die vliegen nu wel weer vrij
rond.
Bij aankomst, om half 9, vlogen er al Baardmannetjes
en mezen rond, en het was SUPER dat we bijna ieder
een de Baardmannetjes hebben kunnen laten zien,
zelfs nog om kwart voor 5. Het is per slot een vogel
waar de Oostvaardersplassen bekend om zijn. Er zijn
heel wat foto's gemaakt! Sommige mensen bleven
uren bij onze tent 'hangen'; er was dan ook zoveel om
te laten zien en over te vertellen, Kees was er 's avonds
schor van. En Froukje liep constant langs de netten
en kwam steeds weer zakjes met vogels aanleveren.
Helaas: het weer was fout ingeschat, dus we hadden
geen extra handje hulp gevraagd. Om ca. half 3
waren de netten leeg en werd het daarna 'sprokke
len': nog een enkele vogeltje, maar wel 2 Rietgorzen!
Dankzij het materiaal dat we te leen hadden gekre
gen van het Vogeltrekstation (met dank aan Victor
Eggenhuizen voor het transport), konden we onze tent
leuk aankleden. Het snoer met de verschillende
maten ringen deed het leuk boven de tentopening
en we konden interessante en aktuele informatie uit
delen, bv. over de vogelgriep. De tweede helft van de
middag zijn er nog veel –korte en langere– gesprek
ken gevoerd bij de kraam. Het publiek bleef maar
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Baardman, Oostvaardersplassen,
Karel Mauer

24 december 2009,

langskomen; we hadden voortdurend bezoek.
We hebben 4 adressen genoteerd van belangstellen
den; 2 van hen willen graag een dag meemaken als
gast op een van de vaste ringlocaties (bij Ovd15 of
Ovd28), en 2 mensen hebben aangeboden om mee
te helpen bij het ringen. We kregen nog meer leuke
en lieve reakties:
'Zo'n grote hand en dan zó teder voor zo'n klein vo
geltje'
'U doet dat zo snel, hoe lang doet u dit al?'
En we hoorden erg vaak: 'heel erg bedankt!'
Het was een zeer geslaagde dag en we hebben het
met veel plezier gedaan. Om kwart over 5 konden we
heerlijk uitrusten bij het lekkere eten, aangeboden
door Staatsbosbeheer.
Froukje en Kees Breek
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De eerste keer dat ik naar vogels keek was op een grauwe maandagmorgen in juni 1972. Ik was 25
jaar oud. Gekweld door vele woedes en vraagtekens, voornamelijk veroorzaakt door mijn mislukte
opleiding tot toneelspeler, had ik een baan als boekverkoper in Delft. Academia: een piepkleine winkel,
gevestigd aan de oudste gracht van Nederland de Oude Delft, met links de betontabellen van Wilhelm
Ernst Verlag voor de professor en rechts de nieuwe Willem Frederik Hermans voor de vrouw van de
professor.
Mijn baas heette Jan, Belg, uit Gent. Dronk voor twee
Nederlanders, was getrouwd met een Delftse en ver
veelde zich te pletter. Ik begon bij Academia in juni
1971 en een jaar later zat ik in de boekhandel in mijn
eentje Jans vakantie uit te zitten, zo nu en dan ge
stoord door de winkelbel.
De dag dat Jan terugkeerde, verveeld en aangedaan
door het hoge drankgebruik in de Oostenrijkse Alpen,
kwam hij bij mij langs. Het was Zondag. Landerig
vertelde hij van de dagen die voorbij kropen en zijn
verlangen om gewoon weer aan het werk te gaan.
Toen ik hem vroeg of er dan niks leuks was gebeurd,
zei hij dat hij wel voor het eerst in jaren weer eens met
een kijkertje was gaan rondlopen.
Waar keek je dan naar?
Vogels natuurlijk.
Oh…wat voor vogels?
Van alles.. Kwikstaarten.
Kwikstaarten?
Ja..Kwikstaarten.
En hij vertelde dat hij in zijn jeugd in Vlaanderen vogels
had geringd en zodoende een, inmiddels ingesla
pen, belangstelling had gekregen voor ‘staarten kij
ken’. Zo noemde hij dat. Staarten kijken. Zolang hij in
Nederland woonde was hij alleen nooit op de ge
dachte gekomen om hier staarten te kijken. Goh..
lijkt me leuk, zei ik. Nu moet je weten dat Jan en ik
vanaf de eerste dag dat ik bij Academia binnen
kwam, het goed konden vinden. Hij hield het thuis niet
uit dus, na afloop van de werkdag de kroeg in, waar
hij mij binnen een half uur dronken had door het
enorme tempo waarmee hij de rondes liet langsko
men. ‘Op café’, zoals dat heette. Elk verzinsel dat als
alibi kon gelden om niet thuis te zitten werd door hem
aangegrepen. En ik moet toegeven dat ik hem graag
volgde. Dus toen ik zei dat ik ook wel eens met een
kijker zou willen rondlopen om naar de vogels te kijken
hoefde hij niet lang na te denken.
Morgen?
Ok, morgen.
5 uur?

16

Wat.. 5 uur? Ok 5 uur.
De winkel ging de volgende dag pas om 1 uur open,
dus we hadden alle tijd. Die maandagochtend in juni
1972 liepen Jan en ik met één kijkertje van 8x40 door
de Delftse Hout, recreatiepark in aanleg. Alles wat hij
zag benoemde hij. Ik was geïnteresseerd, maar kon
het niet bijhouden en onthield er niet één. Achteraf
denk ik dat het niet veel verder ging dan het benoe
men van duiven en merels, maar dat kan ik me met
de beste wil van de wereld niet herinneren.
Ik begon me al af te vragen of dit het nou waard was
om zo vroeg je nest voor uit te komen, toen hij mij
stokstijf bij mijn elleboog vastgreep en met zijn hoofd
omhoog wees. Pal boven ons hoofd zat een klein
vogeltje, grijzig met spikkeltjes dat ik met het blote oog
kon zien.
Mag ik je kijker? fluisterde ik.
Hij gaf hem mij als in een mimespel, bijna plechtig. Ik
zette hem onwennig aan de ogen en keek. Naar het
mooiste dat ik tot dat moment in mijn leven had ge
zien.
Een Grauwe Vliegenvanger, fluisterde Jan.
Kuristus, kon ik alleen maar zachtjes uitbrengen.
Alle details en de ongedurigheid. Zo groot en niets
verhullend in je ogen, in je hersens. Zo kwetsbaar en
monter, zo prachtig getekend in al zijn onbeduidend
heid. Wat een schoonheid. En wat een prachtige
naam. Grauwe Vliegenvanger. Terwijl ik als bevroren
de kijker op hem gericht hield, fladderde hij even op,
pakte een insect en keerde razendsnel terug naar
hetzelfde takje. Dat herhaalde hij enkele keren. Ik liet
de verrekijker stomverbaasd zakken en stamelde: wat
doet die nou? Jan legde uit dat dit bij het gedrag van
de Grauwe Vliegenvanger hoorde. Snel opvliegen,
insect pakken en weer op dezelfde plek neerstrijken.
Stil gingen we na verloop van tijd verder, allebei geen
zin om nog iets te zeggen, maar wel met een vage
glimlach om de lippen, die in een grijns veranderde
als we elkaar toevallig even aankeken. Ik had de
poëzie ontdekt, schoonheid met onbevattelijk mooie

de Grauwe Gans

RINGEN AFLEZEN
In de hele wereld wordt onderzoek gedaan aan vo
gels, waarbij een deel van het onderzoek gebeurd
door middel van ringen. Dit kunnen de metalen ringen
zijn, maar ook combinaties van gekleurde plastic
ringen. Dat lijkt misschien wat overdreven, maar het
aflezen van die ringen is een stuk eenvoudiger en
daardoor worden er dus meer gegevens verzameld
over die vogels.

Grauwe Vliegenvanger, Oostvaardersplassen, 7 augustus
2017, Henk van de Bovenkamp

namen. En Jan een redmiddel dat hem van een ze
kere drinkdood, althans voor een aantal jaren, zou
behoeden.
Wij hadden die ochtend al snel ondervonden dat
twee mannen met één kijkertje niet werkte. Jan zei
dan ook meteen ja toen ik om een lening van de zaak
vroeg om er eentje te kopen. De volgende dag bij de
brillenwinkel een kijker gekocht,100 gulden kostte hij.
Een vermogen.
5 jaar lang gingen wij na die magische ochtend elke
zondagochtend op pad, naar de Waterleidingdui
nen, naar de zandwinning bij Leidschendam of naar
de havenhoofden van Scheveningen. Op de fiets. De
nacht ervoor kon ik steevast niet slapen alleen al bij
het idee misschien tegen nieuwe soorten aan te
lopen. Weer of geen weer. Later, toen wij op die tijd
terugkeken, konden we ons niet herinneren dat het
ooit geregend had op al die ochtenden. We moeten
er geen aandacht voor gehad hebben. Het was de
tijd van een soort 1 keer zien en voor altijd onthouden.
Jan was mijn ideale partner. We genoten allebei van
dezelfde ervaring en staken elkaar aan om verder te
gaan. Boekenverkopen was een mooi vak maar vo
gels kijken was toch echt het belangrijkst.

Een grote variatie aan kleurringen is te vinden in de
winterperiode. Verschillende (meeuwen)soorten,
verschillende kleuren ringen en veel verschillende
codes, want elke code is uniek. Om te beginnen ga
je naar een park, vijver en/of haven, waar vaak
voedsel voor de meeuwen is te vinden. Tip: maak je
eigen voerplek. Het is net alsof ze elkaar waarschuwen
dat er wat valt te eten, de meeuwen komen uit alle
richtingen op het brood af. Dit mag het goedkoopste
brood zijn. Breek of snij het in niet te grote stukken en
succes is verzekerd. Neem een boekje, potlood en
een kijker of telescoop mee voor als de vogel op
grotere afstand zit. Je kunt ook foto’s maken als de
ring smerig en/of beschadigd is. Dan kun je thuis
rustig gaan kijken wat de code is. Die foto’s zijn leuk
voor je eigen archief.
Heb je eenmaal het betreffende land en ringstation
gevonden dat bij de ring hoort, dan kun je de code
van de ring invoeren en na een paar dagen komt de
zgn "life-list". Daarop staat o.a. de vogelsoort, leeftijd
van de vogel, ringer, ringdatum, enz. Het is altijd
spannend tot de info komt. Er zijn sites waarop je, na
het invoeren van de gegevens, meteen alle details
kunt aflezen. Het leuke van ringen aflezen is, dat je
vaak in een bepaald aantal jaren dezelfde vogel op
dezelfde plek weer ziet.
Veel plezier!

Toen zijn huwelijk, zeer voorspelbaar en dus onont
koombaar op de klippen liep, had Jan nog maar één
wens: terug naar Gent. Hij kocht zich in bij een Gent
se boekhandel en was weg. De vriendschap bleef
maar werd toch door de jaren heen moeilijker te
onderhouden. Hij is er inmiddels helemaal niet meer.
Zoals te verwachten hebben de drank en een slechte
maag hem geveld. Jan is en blijft voor mij de vogel
man, de staartenkijker. Die passie heb ik van hem,
Jan. Jan van der Voorde. Jan van Gent.
Wim Sluijs, September 2017
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Kokmeeuw 1e zomer, Ontdek-Almere, 8 augustus 2014,
geringd op 24 november 2013 te Hamburg, Karel Mauer
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Hoe het begon...Toen ons, (het team dat net gestopt was met het tellen in het Hollandse Hout), op 23
januari 2016 gevraagd werd of we een PTT-telling (Punt-Traject-Telling) in het Oostvaardersveld (OVV)
wilden gaan opzetten, hoefden we daar niet lang over na te denken. We zagen het helemaal zitten om
dat mooie, net heringerichte gebied te gaan tellen! De telling gaat voornamelijk om vogels (en om in
welke biotopen ze zitten), maar zoogdieren worden ook genoteerd, evenals bijzonderheden die we
opmerken. We zijn dus direct enthousiast aan de slag gegaan met het uitzetten van twee telroutes met
vaste telpunten.
De tweede telling
De tweede telling, op 30 april 2016, gaf een totaal
ander beeld. Ik doe een greep uit de lijst van dit keer
zelfs 67 soorten (1731 vogels). Grasmus (16), Kneu
(13), Steltkluut (10), Groenpootruiter (9), Rietzanger
(9), Gele Kwikstaart (7), Tuinfluiter (6), Koekoek (4),
Sprinkhaanzanger (3), Tapuit (3), Bonte Vliegenvan
ger (2), Grauwe Vliegenvanger (2), Kleine Zilverreiger
(1), Nachtegaal (1) en Boomvalk (1). Helaas waren
de Beflijsters die er een tijdlang dagelijks gezien
waren, net weer vertrokken. We hadden ze er graag
bij gehad op de lijst. Na elke telling verwerk ik de re
sultaten, en stuur die rond.

Ruigpootbuizerd, Oostvaardersveld, 8 maart 2016, Erna
Koelman

De eerste telling
Al op 26 maart 2016, dus exact twee maanden later,
voerden we onze eerste telling uit. Om 07:30 uur ver
trokken Bert Apperlo, Joke van Valkenburg, Lars Luij
ten, Marianne Groot, Peter Hermelink, Peter Koelman
en ondergetekende vanaf het parkeerterrein bij de
Kleine Praambult, voor onze eerste OVV-telling. We
waren reuze benieuwd hoeveel en welke soorten we
tijdens de komende ca. 2,5-3 uur zouden waarne
men. Het resultaat overtrof onze stoutste verwachtin
gen! (Hoewel dat strikt genomen niet kan, want we
hadden geen idee wat we konden verwachten.) Na
afloop van de telling werd er gegist hoeveel soorten
we gescoord hadden. “Zeker wel 40”, zei een van de
tellers. Nou, dat klopte! We bleken in totaal 62 soorten
vogels te hebben waargenomen, plus 3 reeën en 1
salamander. De lijst werd (met grote voorsprong)
aangevoerd door de Brandgans (560) en de Grauwe
Gans (144). In totaal werden 1292 vogels gescoord,
waaronder een aantal mooie roofvogel-soorten:
Ruigpootbuizerd, Havik, Torenvalk, Blauwe Kiekendief,
Zwarte Wouw; en ook een Raaf. Dat smaakte naar
meer!
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Evaluatie van de eerste 12 maanden
Na 12 maanden werd, in een overleg met SBB-project
leider Perry Cornelissen, het eerste teljaar geëvalu
eerd. Hoe is het gegaan? Levert het SBB op wat ze
gehoopt hadden? Zijn er, van ons of vanuit SBB,
wensen of suggesties voor wijzigingen in de opzet?

Grauwe Vliegenvanger, Oostvaardersveld, 5 mei 2016, Erna
Koelman

de Grauwe Gans

Visarend, Oostvaardersveld, 13 september 2016, Erna
Koelman

De conclusie was helder: Zowel SBB als de tellers
waren zeer tevreden!

scoord. Daarbij zitten soorten waarvan je wel kunt
verwachten dat je ze niet vaak zult scoren, maar ook
soorten waarvan het mij in ieder geval verbaast dat
we ze niet vaker zien. Maar oordeel zelf! Slechts bij één
telling gescoord zijn: Appelvink, Beflijster, Bontbekple
vier, Bonte Vliegenvanger, Boompieper, Bosruiter,
Draaihals, Ekster, Groene Specht, Grote Canadese
Gans, Kauw, Kemphaan, Paapje, Roerdomp, Rot
gans, Soepeend, Tapuit, Turkse Tortel, Vuurgoud
haan, Zwarte Wouw en Zeearend. De variatie in
soorten en in aantallen per soort is door het jaar heen
enorm. Tot nog toe hebben we, met uitzondering van
juli 2016, bij iedere telling minstens één soort waarge
nomen die we nog niet eerder gescoord hadden. Er
zijn altijd wel weer verrassingen. Dit alles houdt het
tellen in het OVV leuk om te doen. Vermeldenswaar
dige waargenomen soorten die hierboven nog niet

Wel bleek dat een consistent gebruik van benamin
gen van de biotopen voor een goede analyse heel
belangrijk is. Er werden daarom afspraken gemaakt
over welke termen voor de biotopen wel en niet meer
gebruikt zouden worden. Verder gingen we op dezelf
de voet door. In de loop van de tijd lijken de biotopen
in het OVV te veranderen. Op sommige plaatsen is
b.v. het ‘kort grazig grasland’ inmiddels ‘ruigte’ ge
worden, wat andere vogelsoorten aantrekt. Ook
wordt her en der, door o.a. hoog groeiend riet en
ruigte, het zicht ontnomen op waterpartijen, zodat
daar de watervogels niet meer te zien zijn. Daarom
werd ons gevraagd of we ook minstens eenmaal per
jaar foto’s wilden gaan maken vanaf de telplekken.
We zijn nu begonnen dit driemaal per jaar te doen.
Stand van zaken na 19 maanden tellen
Na 19 maanden tellen is het totaal aantal vogelsoor
ten dat is waargenomen opgelopen tot 135. Hieron
der zijn 22 soorten die slechts bij één telling zijn ge

IJsvogel, Oostvaardersveld, 3 oktober 2016, Erna Koelman

genoemd zijn, zijn o.a.: IJsvogel, Klapekster, Grauwe
Klauwier, Visarend, Waterpieper, Grote Lijster, Kleine
Bonte Specht, Zwarte Ruiter, Houtsnip, Wilde Zwaan.
Logisch dus, dat we iedere maand weer met plezier
tellen!
Op het moment dat ik dit schrijf zijn de vaste tellers:
Marianne Groot, Peter Hermelink, Mieke Huijgens,
Erna Koelman, Peter Koelman, Lars Luijten, Inge
Maijer, Michiel van der Post, Joke van Valkenburg,
Marjolein Veen en Tonnie Verheij. Maar sinds mijn
presentatie over deze tellingen tijdens de 1e lesavond
van de Afrondingscursus, zijn er vier nieuwe tellers bij:
René Alkema, Henk van de Bovenkamp, Jannet de
Jong en Arjan Schipper.
NB: Niet alle foto’s bij dit artikel zijn op teldagen ge
maakt, maar ze zijn, met uitzondering van de Vis
arend, wel in het OVV gemaakt. De foto van de Vis
arend is bij de Vaartplas gemaakt, dus wel heel
dichtbij het OVV.

Roerdomp, Oostvaardersveld, 8 november 2016, Erna
Koelman
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Erna Koelman
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Juli tot en met oktober 2017
Voor dit verslag zijn de websites waarneming.nl en
trektellen.nl geraadpleegd. Langs de GooimeerdijkWest, Almere is een nieuwe telpost in gebruik geno
men. (telpost Gooimeerdijk).
.
FUTEN tot en met EENDEN
Op het Gooimeer bij de Hollandse Brug verbleven
deze periode maximaal 35 Dodaarzen en 62 Geoor
de Futen. Langs de Drontermeerdijk een Roodhalsfuut
op 25 juli. Bij de Houtribdijk-Trintelhaven op 30 oktober
een Kuifduiker. Na de storm van 28 oktober werden
er op de 29ste langs de Dashorstdijk maximaal 3
Noordse Stormvogels gezien, 1 Noordse Pijlstormvogel
(ook 1 over de IJsselmeerdijk) en een Stormvogeltje.
Een Vaal Stormvogeltje (mogelijk 4 ex.) werd deze
dag langs de IJsselmeerdijk gezien. 2 Grote
Aalscholvers werden op 20 oktober aangetroffen in
de elektriciteitsmast op het Almeerderzand. Een Kwak
werd op 15 juli in het Wilgenbos en op 11 augustus bij
Ketelhaven gezien. Tussen eind september en half
oktober foerageerden enorm veel Grote Zilverreigers
langs de Trekweg, op 2 oktober werden er zelfs 280
exemplaren geteld. Over telpost de IJmeerdijk vloog
een Koereiger op 13 augustus. Een Zwarte Ooievaar

werd aangetroffen in het Horsterwold op 14 juli . Op
26 juli een exemplaar in de OVP, op 8 augustus vloog
een exemplaar over telpost de Kamperhoek. Een
Zwarte Ibis zat tussen 8 en 10 juli in de OVP. De eerste
Kleine Rietganzen van het seizoen vlogen op 15
oktober over het Kromslootpark. Rotganzen werden
gezien op 24 augustus bij kijkhut de Poelruiter, op 6
oktober 135 exemplaren over het Blocq van Kuffeler
en op 29 oktober na de storm vlogen er op diverse
plekken bij het Markermeer kleine groepjes over. Op
23 augustus werd het hoogste aantal Casarca’s
geteld in de OVP: er zaten er toen 145. Ruim 100
Pijlstaarten verbleven rond 10 oktober op het Vosse
meer. In het Broekbos (bij de Kapiteinshut) werd dit
jaar op 28 oktober een maximum van 750 Krooneenden
geteld. Een Witoogeend op 9 juli in het Horsterwold,
op 13 en 24 augustus een mannetje langs de Hout
ribdijk en op 14 oktober in het Harderbroek. Op 14
oktober zeker 500 Toppers langs de Houtribdijk. Op
de Markerwadden zat op 23 en 24 september een
IJseend. Over de Dashorstdijk vlogen op 30 oktober
20 Zwarte Zee-eenden. De al jarenlange overwinte
rende Grote Zee-eend bij Pampushaven was dit jaar
op 21 september weer aanwezig.

Visarend, Oostvaardersveld, 5 september 2017, Hans van Zummeren
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Zwarte Wouw, Kleine Praambult, 15 oktober 2017, A.GrootPrins

Keizerarend, Zwarte Meer, 4 oktober 2017, Rob Dekker

ROOFVOGELS tot en met STERNS
In het Kuinderbos werden jonge Wespendieven ge
ringd. In de OVP werd op 22 juli een Grijze Wouw
gezien. In oktober werd 6 keer een Zwarte Wouw
gemeld in Zuid Flevoland. Een Rode Wouw zat op 28
september in de OVP, op 15 oktober bij de Tureluur
weg , op 16 oktober vloog een exemplaar over telpost
Kamperhoek. Op 19 oktober een bij telpost IJmeerdijk
en overvliegend bij telpost Gooimeerdijk. Op 5 sep
tember vloog een Slangenarend over de Tureluur
weg. Een 1ste kj vrouwtje Steppekiekendief was
vanaf 17 oktober tot in november bij de Vogelweg
aanwezig, wellicht wordt dit een overwinteraar. Er
waren 6 broedparen Grauwe Kiekendief. Van de 4
beschermde nesten waren er 3 succesvol: in totaal
vlogen 9 jonge vogels uit. Een Schreeuwarend werd
op 29 augustus ontdekt en gefotografeerd bij de
Natte Graslanden. De vogel bleef een kwartier aan
de grond en werd belaagd door 3 Bruine
Kiekendieven. Een dag eerder werd deze vogel
mogelijk bij paal 6 op Texel gezien. De Keizerarend
die op 27 september over telpost de Brobbelbies (NB)
vloog en tot eind oktober in Overijssel rondvloog, is
ook op 4 oktober waargenomen in onze provincie bij
het Zwarte Meer-Vogeleiland. Er werden in deze peri
ode 138 waarnemingen van Visarenden doorgege
ven. Voornamelijk uit de OVP en de randmeren en
soms zelfs 2 à 3 exemplaren tegelijkertijd! Op 2 sep
tember een juv. Roodpootvalk bij de Vuursteenweg
en Biddingweg, op 5 september over telpost Kamper
hoek en op 24 september een exemplaar over het J.
v.d.Boschpad. Op 16 september verbleef een
Kraanvogel bij de Grote Praambult, op 18 september
vlogen ruim 20 exemplaren over de OVP én over Al
mere en op 25 en 26 september verbleven 3 exem
plaren langs de Ibisweg e.o. De laatste Steltkluut van
het seizoen werd op 1 september gezien bij het J.v.d.
Boschpad, daar zaten maximaal 14 exemplaren, en
6 bij het Oostvaardersveld. Op 12 september werd op
de Markerwadden een Gestreepte Strandloper ge
zien. Een Poelruiter was op 1 september aanwezig op

de Markerwadden. Daar werden ook regelmatig
Steenlopers gezien met een maximum van 14 exem
plaren op 1 september. Twee Grauwe Franjepoten
werden tussen 23 en 9 oktober aangetroffen op de
Markerwadden en tussen 14 en 21 oktober gezien
vanaf de Kleine Praambult. Een Rosse Franjepoot
vloog op 30 oktober over de Ketelbrug. Op 24 oktober
werden maar liefst 11 Middelste Jagers geteld bij
Trintelhaven, op 29 oktober een overvliegend exem
plaar bij de Dashorstdijk en één bij Pampushaven
(mogelijk dezelfde). Een Grote Jager vloog op 5 ok
tober over Urk, op 9 oktober werd een dood exem
plaar aangetroffen op de Markerwadden en op 29
oktober vloog er een over de IJsselmeerdijk. Meer dan
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Schreeuwarend, Natte Graslanden, 29 augustus 2017,
Albert Hinkema
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Steltkluut, Oostvaardersveld, 7 augustus 2017, Henk van de
Bovenkamp

Grauwe Franjepoot, Markerwadden, 9 oktober 2017, Ruben
Vermeer

100 meldingen van Pontische Meeuwen werden in
deze periode geregistreerd; bij de Houtribsluizen werd
een vogel met pullen ontdekt. Er werden ook een stuk
of 11 kleurringen afgelezen van o.a. vogels uit Polen
en Oekraïne. Op 29 oktober vloog een juveniele
Drieteenmeeuw bij de Dashorstdijk rond, diezelfde
dag een adult exemplaar bij de IJsselmeerdijk. Een
Lachstern vloog op 24 september over de Marker
wadden. Dit seizoen weer leuke aantallen
Reuzensterns op de zandbank in het Vossemeer, met
een maximum van 21 vogels op 10 september! Over
telpost Kamperhoek vlogen in september en oktober
totaal 57 exemplaren. Op 29 juli zat een Grote Stern
op de parkeerplaats naar het Julianapad, op 15
september een exemplaar bij de Dashorstdijk en op
de Markerwadden waren maximaal 5 exemplaren
aanwezig op 23 september. In juli en augustus wer
den er op de Markerwadden ruim 2000Visdiefjes
geteld. Ook een Noordse Stern werd daar aangetrof
fen op 3 september. Op de Markerwadden werd er
in juli en augustus regelmatig een klein groepje (max.

4 ex.) Dwergsterns aangetroffen en op 4 en 5 augus
tus een exemplaar bij de Knardijk t.h.v. het Bovenwa
ter. Een Witwangstern én Witvleugelstern zaten op
9 juli op de Markerwadden en een maximum van 1500
Zwarte Sterns waren daar op 5 augustus aanwezig.

Grote Stern, Oostvaardersdijk, 29 juli 2017, Eric Roeland

Dwergstern, Markerwadden, 9 juli 2017, Bart Vastenhouw
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UILEN tot en met GORZEN
Een jagende Oehoe werd op 10 september gezien bij
kijkhut de Poelruiter. Een Steenuil werd op 22 en 23
oktober gehoord langs de Visvijverweg. Een Bosuil
werd in augustus gehoord in het Voorsterbos en in
oktober in De Abbert. Ringgroep 'de Grauwe Gans'
had op 15 oktober wel iets heel bijzonders: vlakbij de
ringplek lag een vlieger met enkele honderden meters
touw. In dit touw waren een Velduil en Grauwe Gans
verstrikt geraakt. Beide leefden nog en werden ge
ringd. De Velduil bleek uiteindelijk toch te zwak en is
naar het vogelasiel gebracht. Op 23 oktober vloog
een exemplaar op van de Dashorstdijk en op 29 ok
tober zat een exemplaar bij de Winkelweg. Een Hop
werd vanuit de trein ter hoogte van de Bronsweg e.o.

de Grauwe Gans

gemeld op 14 augustus. Tussen 5 en 20 september
verbleef een Draaihals bij de Julianahut in de OVP.
Ook werd er een exemplaar in de Leplaarplassen en
het Lage Vaartbos gezien en vloog er 1 over telpost
Gooimeerdijk. Een enkele Groene Specht werd ge
zien in het Larserbos, Almere, Brug Elburg, Horsterwold
en Vossemeerdijk. Op 24 september vloog een
Zwarte Specht over het Horsterwold en op 4 oktober
over het Zwarte Meer-Vogeleiland. Op 16 augustus
werd melding gemaakt op waarneming.nl van onge
kende aantallen Oeverzwaluwen, verspreid over het
gehele 1ste eiland van de Markerwadden. Veelal
rustend op de grond in groepen van enkele duizen
den; in totaal geschat op 30.000 vogels! Een Grote
Pieper vloog op 15 oktober over de IJsselmeerdijk en
een Roodkeelpieper op 25 oktober. Beflijsters trok

Houtrib. Een Buidelmees vloog op 17 september over
telpost Kamperhoek. Een Klapekster werd op 4 okto
ber gezien bij de A6 tussen Almere en Lelystad en
vanaf 16 oktober was er weer 1 aanwezig rond het
Oostvaardersveld. Een Europese Kanarie vloog op
19 oktober over de Kamperhoek. Er vlogen in deze
periode 681 Kruisbekken over de 3 telposten. Er was
dit jaar ook weer eens een invasie van Grote
Kruisbekken en Flevoland pikte daar een graantje
van mee; in otaal 37 exemplaren passeerden één
van de 3 trektelposten en 2 werden aangetroffen in
het Hulkesteinse Bos, 5 over het Kuinderbos en 8 over

Velduil, Almere, 15 oktober, Ton Eggenhuizen

ken door en werden opgemerkt in Almere Haven, Ei
landenbuurt, telpost Gooimeerdijk en telpost Kamper
hoek. Cetti’s zangers werden gemeld van meer dan
30 plekken. Bij de 3 ringgroepen (De Glinte, OVD28,
De Grauwe Gans) werden dit jaar tot eind oktober in
totaal 75 nieuwe vogels en 84 terugmeldingen ge
ringd. Op 28 september werd een Bladkoning (de
eerste) waargenomen op het 1ste eiland van de
Markerwadden. Tussen 30 september en 20 oktober
zat een exemplaar in de Hoekwierde, op 16 oktober
1 bij het Trekvogelpad en 1 in het Urkerbos, op 20
oktober een exemplaar in de Seizoenenbuurt. Tussen
19 september en 15 oktober trokken er enorm veel
Baardmannetjes door. Bij de drie ringgroepen wer
den er dit jaar totaal 1280 exemplaren geringd,
waarvan 1137 nieuw en 143 terugmeldingen (zie ook
het verslag van Kees en Froukje Breek op pagina 15).
Een Witkopstaartmees werd in oktober aangetroffen
in het Horsterwold en bij Lelystad ter hoogte van de
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Baardman, Julianapad, 17 september 2017, Erna Koelman

Lelystad Haven. 3 IJsgorzen vlogen op 15 oktober
over telpost Kamperhoek, op 19 oktober 1 over telpost
Gooimeerdijk en op 31 oktober weer 1 over de Kam
perhoek. Een Geelgors zat op 31 juli bij het pad naar
De Zeearend en er vloog op 23 september een
exemplaar over telpost Gooimeerdijk. Een Dwerggors
vloog op 15 oktober over telpost Kamperhoek en op
19 oktober 1 over Almere Filmwijk. Tenslotte vloog de
enige Grauwe Gors van deze periode op 2 septem
ber over telpost Gooimeerdijk.
Greet Boomhouwer
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Indien onbestelbaar retour:
Penningmeester
Zijpestraat 16, 1316 LN Almere

Agenda
Avondactiviteiten starten om 20.00 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!

DECEMBER 2017
Za. 2
Flevokijkers: Orchideeënhoeve Luttelgeest
5e Cursus 20.00 uur
Wo. 6
5e Cursusexcursie
Za. 9
Lezing Werkgroep Grauwe Kiekendief
Wo. 13
Ochtendexcursie IJmuiden Zuidpier
Za. 16
Za. 16
Bosbende: vogelvoedsel maken,13 - 16.30 uur
Wetlandtelling 09.30 uur
Zo. 17
Werkgroep natuurfotografie: jaarafsluiting
Wo. 20
Bestuursvergadering 19.45 uur
Wo. 27

JANUARI 2018
Nieuwjaarsborrel
Wo. 3
6e Cursus 20.00 uur
Wo. 10
6e Cursusexcursie
Za. 13
Za. 13
Bosbende: Nieuwjaarsfilm 13 – 16.30 uur
Za. 13
Flevokijkers: Natuurpark Lelystad
Za. 13 / Grachtentelling
zo. 14
klaasoudshoorn@gmail.com voor meer info
Wetlandtelling 09.15 uur
Zo. 14
Werkgroep natuurfotografie
Wo. 17
Dagexcursie Zeeland
Za. 20
Zo. 21
Vogelexcursie Vogelwacht-Staatsbosbeheer
11-13 uur **
Zo. 21
Vogelkijksessie Oostvaarders 12-16 uur
Bestuursvergadering 19.45 uur
Wo. 24
Wo. 31 Thema-avond roofvogels

FEBRUARI 2018
Za. 3
Bosbende: Ouwehands Dierenpark
7e Cursus 20.00 uur
Wo. 7
7e Cursusexcursie
Za. 10
Za. 10
Flevokijkers: Dierenpark Amersfoort
Lezing dassen
Wo. 14
Ochtendexcursie ‘t Gooi
Za. 17
Wetlandtelling 08.30 uur
Zo. 18
Zo. 18
Vogelexcursie Vogelwacht-Staatsbosbeheer
11-13 uur **
Zo. 18
Vogelkijksessie Oostvaarders 12-16 uur
Werkgroep natuurfotografie
Wo. 21
Bird madness (welk team vindt als snelste 50 of
Zo. 25
75 soorten binnen Flevoland?)
Wo. 28 Bestuursvergadering 19.45 uur

MAART 2018
8e Cursus 20.00 uur
Wo. 7
8e Cursusexcursie
Za. 10
Za. 10
Bosbende: Amsterdamse Waterleidingduinen
Za. 10
Flevokijkers: Sterrenwacht Almere
Lezing amfibieën
Wo. 14
Wetlandtelling 07.30 uur
Zo. 18
Zo. 18
Vogelexcursie Vogelwacht-Staatsbosbeheer
11-13 uur **
Zo. 18
Vogelkijksessie Oostvaarders 12-16 uur
Werkgroep natuurfotografie
Wo. 21
Bestuursvergadering 19.45 uur
Wo. 28
Verzending Grauwe Gans
Za. 31
Avondexcursie paddentrek

APRIL 2018
9e Cursus 20.00 uur
Wo. 4
9e Cursusexcursie
Za. 7
Za. 7
Flevokijkers: Belevenissenbos Lelystad
Lezing Kerkuilenwerkgroep
Wo. 11
Wetlandtelling 07.30 uur
Zo. 15
Zo. 15
Vogelexcursie Vogelwacht-Staatsbosbeheer
11-13 uur **
Zo. 15
Vogelkijksessie Oostvaarders 12-16 uur
Werkgroep natuurfotografie
Wo. 18
Bestuursvergadering 19.45 uur
Wo. 25
Dagexcursie Zuid-Limburg
Za. 28
?
Bosbende: nog niet bekend

