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Vogel- en Natuurwacht Flevoland stuurt maandelijks
per e-mail de Nieuwsflits met daarin informatie over
actuele zaken, excursies, lezingen en andere activi
teiten. Een aantal donateurs ontvangt deze niet
omdat hun e-mailadres niet bij ons bekend is. U kunt
uw mailadres door geven aan de penningmeester:
huub.langkemper@vogelwachtflevoland.nl, dan hoeft
u in het vervolg geen informatie meer te missen!
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Als deze Grauwe Gans bij jullie op de mat valt, gaan
we alweer richting de lente. Het bestuur is inmiddels
verder uitgebreid en voorgesteld via de Nieuwsflits.
Voor diegenen die dit gemist hebben stellen zij zich
graag nog even voor: 

Nelleke Seegers
In 2016 maakte ik kennis met de kerkuilenwerkgroep
en ging op mijn vrije dagen mee het veld in om de
kerkuilen te ringen. In deze werkgroep werd ik geat
tendeerd op de vogelherkenningscursus van de Vo
gelwacht. Na het volgen van de basiscursus, heb ik
mij vervolgens weer aangemeld voor de vervolgcur
sus. Het enthousiasme en de passie van alle betrok
kenen maakte dat ik wel meer wilde betekenen voor
de Vogelwacht.
In oktober 2017 ben ik als bestuurslid aangetreden en
bij het verdelen van de functies jullie voorzitter gewor
den. Daarnaast ben ik aanspreekpunt voor de pijler
Tellingen. Samen met de rest van het bestuur wil ik de
activiteiten van de Stichting graag voortzetten en
aanscherpen, zodat wij de doelen van onze Stichting
kunnen blijven realiseren in deze sterk veranderende
tijden.

Piet Molenaar
Amper een jaar donateur, en nu in het bestuur. Wat
gebeurt er allemaal? Toen ik werd benaderd heb ik
me wel even achter het oor gekrabd.  Maar als je het
leuk vindt zoals ik, de basiscursus te volgen, vervol
gens het vervolg, en daarbij een hele hoop leuke
mensen ontmoeten die hart voor de natuur en in het
bijzonder vogels te hebben denk je, ja, daar wil ik me
wel voor inzetten.
Mijn hobby’s zijn reizen, sommigen kennen mij ook
van de lezing die ik met vriend Hans heb gedaan over
Namibië, koken bij Cuisine Culinair Almere, natuur- en
landschapsfotografie en squashen. Oh ja, ook gezel
ligheid, maar die kan je overal vinden. Ik ga me inzet
ten om de Vogel- en Natuurwacht nog leuker te
maken dan het al is. Als bestuurslid heb ik de pijler
Bescherming op mij genomen en sinds kort ben ik ook
jullie vicevoorzitter.

Annette Prinsen
Sinds het najaar van 2016 ben ik donateur van de
Vogelwacht. Ik heb de basiscursus vogelherkenning
gevolgd, met plezier diverse tellingen gedaan, waar

onder de ganzenslaapplaatstelling en nu volg ik de
vervolgcursus. Na een herhaalde oproep in de laatste
Grauwe Gans van 2017, ben ik met Inge Hagens rond
de tafel gaan zitten om erachter te komen wat de
Vogelwacht van een bestuurslid verwacht. Tijdens het
gesprek werd mij al snel duidelijk dat ik mij graag wil
inzetten voor de Vogelwacht.
Op de heidag van 13 januari heb ik kennisgemaakt
met de overige bestuursleden. In overleg met het
bestuur neem ik de pijler Educatie op mij. Dit is voor
mij een passende pijler, daar ik jaren in het onderwijs
heb gewerkt. Ik zal mij ervoor inzetten dat wij onze
kennis en enthousiasme blijven delen met jong en
oud.

Het bestuur bestaat nu uit 6 personen (3 vrouwen en
3 mannen). Hoewel wij nu aardig op sterkte zijn,
hebben wij nu nog een vacature voor een bestuurslid
met als aandachtsgebied Beleving. Wie komt onze
enthousiaste groep versterken?
 
Van de bestuurstafel:
Zoals besproken op de Donateursdag heeft het  be
stuur een Hei-dag gehouden waarin we met elkaar
de eerste grote lijnen op papier hebben gezet. Naast
de bestuursvergaderingen hebben we vervolgens
extra bijeenkomsten gepland om het beleid voor de
komende jaren verder vorm en inhoud te geven en
vast te leggen in een meerjarig beleidsplan.

Vooruitlopend op dit beleidsplan en de verdere ver
taling daarvan in concrete acties hebben wij de
volgende initiatieven reeds opgepakt:

* Om onze bestuurlijke organisatie minder kwetsbaar
te maken en zo de continuïteit te      waarborgen,
hebben we voor elkaar de vervanging geregeld.

* Wij willen het contact met de diverse werkgroepen
versterken. Ieder bestuurslid onderhoudt reeds con
tact met één of meerdere specifieke werkgroepen.
Daarnaast willen wij met enige regelmaat afspraken
maken met de coördinatoren van de werkgroepen
en waar mogelijk af en toe meelopen.

* Financiën is ook altijd een uitdaging binnen een
Goede Doelen Stichting. We hebben een werkgroep
Financiën ingesteld om te onderzoeken welke moge
lijkheden er zijn om zowel op korte- als lange termijn,
naast de donaties, andere inkomsten te genereren.

* Communicatie met onze (actieve) donateurs willen
we vooral via de bestaande communicatiekanalen
handhaven en verbeteren. Daar waar mogelijk is
zullen we kiezen voor interactieve vormen van com
municatie.

Wij wensen jullie een mooie lente met veel vogel- en
natuur’geweld’!

Nelleke Seegers, Voorzitter 

De bestuursleden Nelleke, Piet en Annette
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Iemand een vlieger kwijt? Voor wie wel eens in de natuur komt is het een veelvoorkomende ergernis:
achteloos achter gelaten rotzooi. Soms is de ergernis nog vele malen groter als wilde dieren verstrikt
zijn geraakt in de rommel. Meeuwen met plastic six-pack-houders rond de kop, egels met mc-flurry-dek
sels, zwanen met vishaken en dobbers. Aan deze reeks moest de vogelringgroep de Grauwe Gans af
gelopen najaar 300 meter vliegertouw toevoegen. 
Het is zondagochtend 8 oktober 2017, de vogelring
groep de Grauwe Gans is actief  in de ecozone voor
onderzoek aan trekvogels. In de vroege ochtend valt
ineens een witte lijn op die gespannen lijkt over de
ecozone. De afstand is groot (200 meter) maar  het
schuinopvallend zonlicht maakt de lijn met de kijker
duidelijk zichtbaar. Besloten werd om bij de volgende
netronde maar even te kijken of we kunnen zien wat
dit is en wat we er mee aan moeten. Het blijkt dat het
touw midden door het niet toegankelijke riet-en-bra
menland loopt. En eerlijk gezegd, daarna vergeten
we de lijn door alle drukte van de vangochtend. Pas
de zaterdag erna herinner ik mij de lijn weer.
 
Omdat de hond toch ook haar loopje moet hebben,
wandelen Annemiek en ik zaterdagmiddag over het
verborgen laantje ten zuiden van de ecozone. Na
vierhonderd meter vinden we het eindpunt van het
touw: in een bramenveld ligt een zwartwitte zelfbouw
vlieger. Aan de vlieger zit het vliegertouw dat over de
bomen heen loopt en honderden meters het rietland
ingaat. Het is nog een toer om de vlieger uit de bra
men te krijgen. Als dat eenmaal lukt, blijkt het onmo
gelijk om het touw in te halen. Kennelijk zit het ergens
in de begroeiing vast.
 
Omdat we zondag 15 oktober met meer mensen zijn,
besluit ik dat we morgen de boel maar moeten oprui
men. Zo gezegd, zo weerbarstig blijkt de realiteit. John
de Vries gaat poolshoogte nemen, trekt wat aan het
vliegertouw en tot zijn verbijstering tilt hij een velduil
ermee uit het gras. De vogel is kennelijk afgelopen
nacht tegen de draad gevlogen en verstrikt geraakt.
De vogel leeft nog wel maar lijkt enorm versuft en moe.
John bijt de lijn door en neemt de vogel mee naar de
ringtafel. Daar wordt de vogel in een stoffen zakje rust
gegund.  Na enige tijd wordt de vogel uit het leefzak
je gehaald en blijkt er  toch meer leven in te zitten. 
De vogel wordt snel geringd en op een rustig plekje
weggezet.
 
De uil is bevrijd, maar de lijn geeft nog steeds niet
mee. We besluiten het zeker 300 meter lange touw,
van de andere kant van de ecozone op te pakken.

Wellicht zit het daar in een struik vast. Dat blijkt niet
het geval, maar ook van die kant is het touw niet in
te halen. Na een  worsteling door manshoog bramen-
rietruigte komen John, Wim Eversdijk en ik bij de tus
senliggende vaart aan. Geplons en gespetter! Het zal
toch niet dat hier ook een dier vast zit? Jawel, een
grauwe gans heeft zijn vleugelpunt tegen het draad
geslagen en is er vervolgens in vast geraakt. Was de
uil moe en versuft, de gans is furieus en pittig. Na in
spectie van de vogel wordt hij geringd en losgelaten.
En de uil? De uil zit nog steeds op de plek waar we het
een uur eerder hebben losgelaten. Hij probeert wel
weg te vliegen maar is simpelweg te wrak. Omdat hij
zo een makkelijke prooi is voor een vos of buizerd
brengen we hem naar het vogelasiel.
 
Het Vogelasiel Naarden heeft weer magnifiek werk
verricht. De vogel is opgelapt en op 3 oktober kon de
uil op de ringplek weer worden losgelaten. Alleen wat
slijtage aan de handpentoppen van de vleugel ver
raden het avontuur. Op grond van de tekening op de
middelste staartpennen kon de leeftijd worden be
paald, de tekening op de buitenste staartpennen
waren aanwijzing van het geslacht: de vogel bleek
een eerstejaars vrouwtje.
Door onze toevallige aanwezigheid zijn twee vogels
gered. Maar als wij de draad niet hadden gezien,
hoeveel vogels hadden er uiteindelijk een langzame
dood door gestorven?  Iemand een vlieger kwijt? Hij
ligt bij mij in de tuin en is op te halen na een ruimhar
tige donatie aan het Vogelasiel te Naarden.
 
Ton Eggenhuizen

Velduil, Almere, 15 oktober 2017, Ton Eggenhuizen
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Nieuw Record en plannen voor volgend jaar
In de laatste week van december moet ik van mijn
werkgever altijd vrij nemen. Niet dat ik dat vervelend
vind natuurlijk en zeker in 2017 niet. Omdat ik heb
besloten mijn eigen jaarrecord te verbeteren komt de
vrije week goed van pas om er nog even een eind
sprint uit te gooien. En zo bevind ik me op 27 decem
ber op de Kwade Hoek (Zeeland) om een van mijn
laatste twee schaamsoorten weg te werken. Na een
hoop gestruin door dit prachtige duinlandschap
schiet er eindelijk een IJsgors voor mijn voeten weg.
Naast een nieuwe jaarsoort ook nog een lifer erbij. Ik
zoek via internet een plek op de terugweg op waar al
een tijdje een groep Barmsijzen zit en kies een plek in
De Bilt. Aangekomen vind ik al snel zowel Kleine als
Grote Barmsijs en heb er weer twee soorten bij voor
het jaar. De Grote Barmsijs is tevens een nieuwe lifer
(schaamsoort nummer 2) en kon in dit invasiejaar
natuurlijk niet uitblijven. Een dag later rij ik in de
ochtend nog naar Elburg om de daar aanwezige
Ross’ Gans te bekijken en besluit dat we het voor het
jaar voor gezien houden. Mijn vorige jaarlijstrecord
stond op 225 en in 2017 heb ik in totaal 243 nieuwe
soorten gezien. Het leverde tevens 16 lifers op.

Een nieuw jaar en dat betekent natuurlijk ook een
nieuwe uitdaging. Inmiddels mag het geen geheim
meer zijn dat ik een lijstjesfreak ben en ook dit jaar wil
ik weer met een lijstje aan de slag. Dit jaar gaat het
me echter om de ‘Eeuwige maandlijst’. Dit is een lijst
met alle vogelsoorten die je gezien hebt en in welke
maand je ze allemaal hebt gezien. Een soort in een

Grote Barmsijs, Arnhem, 18 februari 2018, Karel Mauer

maand telt voor 1 en als je een soort in iedere maand
ziet heb je dus 12 punten. Met het totaal van deze
punten is voor iedere gebruiker in waarneming.nl een
ranking gemaakt. Toppers van de eeuwige maand
lijst hebben in deze ranking een score van meer dan
3000 punten en hebben meer dan 150 soorten iede
re maand gezien. Ikzelf heb op het moment van
schrijven 1782 punten en heb 59 soorten in iedere
maand gezien. Met deze score val ik net buiten de
ranking, nummer 500 in de ranking heeft een punten
totaal van 1835. Mijn doel valt vast al te raden, ik wil
dit jaar in die ranking terecht komen. Het leuke aan
deze lijst vind ik dat je heel anders een planning maakt
voor een dagje vogelen. Zo kan het gaan voorkomen
dat ik in de winter op zoek moet naar overwinterende
zwaluwen en in de zomer naar overzomerende
zaagbekken. Op zoek naar het gewone in een onge
wone tijd.

Naast bovenstaande doel heb ik laatst ook eens
gekeken naar het aantal waarnemingen dat ik ieder
jaar invoer. Wat me opviel was dat dit eigenlijk maar
heel weinig waarnemingen waren. In een jaar kom ik
nauwelijks boven de 1000 vogelwaarnemingen en
alleen in 2015 (in het biodiversiteitsjaar) kwam ik tot
2500 waarnemingen in totaal. Veel van de statistie
ken, functies en apps (zie mijn andere stuk in deze
Grauwe Gans) van waarneming.nl vallen en staan
met een grote hoeveelheid aan data. Nu ik terugdenk
aan hoe het komt dat ik die jaren zo weinig heb inge
voerd zou dat zomaar kunnen, omdat ik vaak alleen
de eerste van het jaar of eerste van de maand invoer.
Al die huismussen die ik het hele jaar door en gedu
rende de maand vaak tegenkom voer ik niet meer in.
Op waarneming.nl staat nu dat de Huismus het
meeste voorkomt in januari, maar dat lijkt me een
waarnemerseffect. Daarom wil ik dit jaar ook vaker
meer invoeren wat ik tegenkom. Inmiddels heb ik eind
januari al meer dan 300 vogelwaarnemingen inge
voerd dus die 1000 zal ik wel makkelijk gaan overtref
fen nu.

Victor Eggenhuizen

Huismus, Almere, 11 februari 2017, Henk van de Bovenkamp
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Wat doe je in de winter vooral met de Bosbende? Nou,
activiteiten waarbij je wat minder afhankelijk bent van
het weer op de dag zelf en het natte veld. Van het
weekend heb ik al wel de eerste sneeuwklokjes gezien
en er is al een koolmees wezen kijken in een van mijn
nestkasten, het gaat weer helemaal de goede kant
op. In deze tijd van het jaar heeft de Bosbende wat
minder activiteiten, ook omdat het kerstvakantie is
geweest.

In december zijn we bij Ruud thuis aan het knutselen
gegaan. Met een flinke voorraad zaad, vet en ander
aantrekkelijk eten hebben we  van alles gemaakt om
in de winter in de tuin op te hangen voor de vogels.
Een hele leuke middag. Verrassend was een variëteit
van de vetbol: maak de vulling, giet het in een oud
theekopje of koffiemok en steek er voor het stollen een
niet al te lang stokje in. Dit staat heel leuk in de tuin,
vooral als je wat meer ophangt. Het niet al te ver uit
stekende stokje kunnen de kleinere tuinvogels gebrui
ken om op te zitten voor het peuzelen en om goed op
te letten. Bijkomend voordeel is dat de bol niet nat
wordt als je hem slim ophangt en dan ook niet gaat
rotten.

In januari startten we het nieuwe jaar zoals altijd met
een mooie natuurfilm. Met een bak popcorn op
schoot en een warme chocomel in de hand keken
we naar een paar afleveringen van de nieuwe Planet
Earth. Prachtige films.

Nieuwjaarsfilm, Oostvaarders, december 2017, Jeroen Veenker

Vetbollen maken, december 2017, Ruud Blommaart

We wilden ook heel graag de Panda’s zien in Ouwe
hands Dierenpark. Daar is februari heel geschikt voor.
Op een wat bewolkte maar relatief warme dag zijn 
we er naar toe gegaan. Ouwehand is een mooie
dierentuin en niet te groot voor een middag.  Het weer
zorgde voor behoorlijk actieve dieren in de tuin en de
Panda’s waren erg goed te zien. De Panda's waren
prachtig en ook het paviljoen is indrukwekkend. De
dierentuin heeft naast de Panda’s nog veel meer
mooie dieren zoals bruine beren, ijsberen, heel veel
grote apensoorten, nevelpanters en natuurlijk de
rode pelikanen, net zo intens rood als de rode kater
van Jan Jans en de kinderen. Een hele fijne middag
dus.

De komende tijd gaan we:  Op 10 maart naar de
Waterleidingduinen Amsterdam, 14 en 15 april naar
de Ardennen, op 12 mei kanoën, van 13 t/m 14 juli
naar Texel en op 21 juli is weer de slotbijeenkomst. 
Voor juni bedenken we nog wat.

Jeroen en Ruud
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Weer een aflevering van de avonturen van de Flevo
kijkers! En er valt heel veel te vertellen! Met behoorlijk
wat kinderen die nog nooit meegedaan hadden met
de jaarlijkse, landelijke Natuurwerkdag was het extra
leuk. Dit jaar weer uitstekend verzorgd door Staatsbos
beheer. Het weer was die dag, 4 november, prachtig.
Dus er kon prima gewerkt worden. De tewerkstelling

was dit keer in het Kromslootpark. Leuk dat ook de
Bosbende van de partij was!  De paden bij een dijk
groeiden dicht, dus daar moest flink gezaagd en
gesnoeid worden. En dat hebben we! Er is heel wat
omgegaan aan vlieren, hazelaars en wilgen. Toch wel
bijzonder als je nog nooit een zaag in je handen hebt
gehad. Er zijn gelukkig geen ernstige ongelukken
gebeurd en iedereen hielp elkaar. Een heerlijke
ochtend die traditioneel afgesloten werd met een
lekker kopje soep, die aangevuld werd met een leuke
traktatie van Lot vanwege haar 12e verjaardag.
Hartstikke leuk. Moe, maar voldaan gingen we weer
naar huis.

Om op 2 december weer bij elkaar te komen. We
gingen die zaterdag naar de Noordoostpolder. En wel
naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest. En wat
hebben we een plezier gehad! Orchideeënhoeve
heeft namelijk niet alleen orchideeën, maar ook een
jungle met prachtige planten en aapjes (Roodbuik
tamarins en Witoorpenseelaapjes) die via de Stich
ting Aap hier zijn komen wonen. Bovendien prachtige
Lori’s die we mochten voeren met een nectardrankje,
waar ze dol op zijn. Ook de reusachtige, indrukwek
kende meervallen kregen van ons een hapje te eten.
Gelukkig zitten al onze vingers er nog aan! Leuk was
het mangrovebos speelparadijs. Hier konden we zelf
slingeren als een aap aan de lianen. Na het spelen
was er nog tijd voor het jungletheater met de span
nende Junglefreakshow. Hier werd onze kennis van
de natuur getest. Moesten er kinderen blind voelen
in doosjes vol spannende dingen en proeven uit

Cindy in het Kromslootpark, 4 november 2017, René
Gerritzen

Opgegeten, Amersfoort, 10 februari 2018, René Gerritzen

Senna en Lot, Orchideeënhoeve, 2 dec 2017, René Gerritzen

voerbakjes. Heel spannend als je niet weet wat je in
je mond krijgt gestopt!! Na afloop kreeg iedereen het
felbegeerde Rangerdiploma. En dan heb ik nog niet
over de geweldig grote vlinderhal met de meest
exotische vlinders die het ook nog leuk vonden om
op je te gaan zitten. Heel indrukwekkend.

Op zaterdag 13 januari moesten we vroeg op. We
gingen de dieren voeren in het Natuurpark in Lelystad.
Door Flevo-Landschap werd er voor ons een tocht
door het park georganiseerd, waarbij de verschillen
de dieren hun eten kregen. Bijvoorbeeld dode kuiken
tjes voor de Aziatische Otters en korrels voor de zwijnen
en elanden. Daardoor konden we de dieren van heel
dichtbij bekijken. Het was die dag koud, maar we
hebben wel veel gezien! Nogmaals dank aan Flevo-
Landschap die dit mogelijk heeft gemaakt.

En tot slot Dierenpark Amersfoort op 10 februari. We
kunnen er maar niet genoeg van krijgen! Van al die
bijzondere dieren en planten. We hebben zelfs kak
kerlakken en vogelspinnen over onze handen laten
lopen. Erg spannend allemaal. En natuurlijk hebben
we genoten van het prachtige park, waar zelfs
Boomklevers en Roodborstjes met ons mee gingen
lunchen. De tijgers die voor je gingen brullen en
Halsbandparkieten die op je hand gaan zitten eten.
Ook een speciaal dinobos waar je je heel klein voelde
en blij was dat je niet in die tijd hoefde te leven. Tot
de volgende Gans!

Groet, Monique en René
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In het 2e weekend van januari zijn ook dit jaar weer alle vogels in de grachten van Almere geteld. Circa
20 leden van de vogelwacht hebben aan deze telling meegedaan. In de zomer, maar zeker ook in de
winter, vormen onze grachten een prima verblijfplaats voor heel wat vogels. Het is interessant om te
zien welke vogels er in welke aantallen voorkomen. Voor een aantal cursisten is dit een leuke gelegen
heid om eens kennis te maken met het fenomeen ‘vogels tellen’. En inmiddels zijn er ook enkele mensen,
die meerdere jaren achter elkaar het zelfde gebied tellen. Dat is natuurlijk geen verplichting, maar als
je wilt mag je je ‘eigen gebied’ het volgende jaar weer tellen.

werk verricht door de organisatoren. Ik hoef alleen
een Blok te kiezen binnen Almere, de instructies lezen
en ik kan beginnen. Tenminste binnen de tijdmarges.
En achteraf is er ook al van alles geregeld. Ik kan al
mijn resultaten eenvoudig invoeren op Waarneming.
nl. En krijg na afloop een fraai overzicht van alle resul
taten van alle telblokken en -wat leuk is- kan dus ook
bekijken wat de Buurman-tellers zoal hebben gezien!

Voor het derde jaar zijn alle waarnemingen nu inge
voerd op waarneming.nl en zo kunnen we nu de re
sultaten van deze jaren op een rijtje zetten in bijgaan
de grafiek. Het is interessant om te zien dat het aantal
Meerkoeten dit jaar voor het eerst het aantal Wilde
Eenden overstijgt. Wat bijvoorbeeld ook opvalt is dat
er vorig jaar slechts 2 Grote Zaagbekken werden
gezien ten opzichte van 21 dit jaar en 15 exemplaren
in 2016. Als het koud is in Noord-Europa weten de
Grote Zaagbekken de beschutting van de stads
grachten extra te waarderen. De soorten, die de
grachten in de grootste aantallen bevolken, zijn na
tuurlijk de bekende Kokmeeuwen, Wilde Eenden en
Meerkoeten. Maar elk jaar is het leuk om te zien, dat
er ook enkele soorten worden waargenomen, die je
niet zo vaak tegenkomt in de stad. Maar ze zijn er wel.
IJsvogels worden met enige regelmaat gemeld en dit
jaar werden er bijvoorbeeld ook 2 Baardmannen
gezien in Almere Poort. Zulke waarnemingen zijn voor
elke teller natuurlijk de krenten in de pap.

Uiteraard bevatten de statistieken nog niet genoeg
informatie over een voldoende lange tijd om ál te
strakke conclusies te trekken over de ontwikkeling van
de vogelstand in de Almeerse grachten. Alle reden
dus om de komende jaren door te gaan met de
grachtentelling. En dat gaan we ook zeker doen. 

Commissie Grachtentelling: Hilma Kosters, Marleen
Luyten, Klaas Oudshoorn

Blokje Tellen
Wat is er zo leuk aan tellen?  Die vraag krijg ik en leg
die vervolgens aan mijzelf voor. De Vogelwacht houdt
een eigen Grachtentelling, als aanvulling op de
Midwintertelling van het Sovon.  Heeft Almere zoveel
water dat het teveel werd voor het Sovon? Een ding
is zeker: er is beslist erg veel water in Almere. Maar zijn
er ook zoveel vogels?

Voor ik de eerste stap telwerk zet is er al een massa

Knobbelzwanen en Meerkoeten, Almere, 26 januari 2018,
Klaas Oudshoorn

Warm gekleed ga ik op pad, per fiets wel te verstaan.
Ik heb een oplossing bedacht voor mijn koude han
den probleem. Ik wil mijn handschoenen liefst zo
weinig mogelijk uittrekken, maar moet wel schrijven
en mijn kijker kunnen verstellen. Daar hebben we het
volgende voor gevonden: een plankje achterop mijn
fiets met daarop een papieren schema van de diver
se Watervogels. Want die zoeken wij! Ik hoef vanaf nu
maar te turven met mijn potloodje, met handschoen
aan. Ik weet inmiddels al waarom ik dit tellen nu zo’n
aardig werk vind. Je kijkt op andere wijze naar die
zogenaamd gewone werkelijkheid. Al heb ik de kaart
bestudeerd tevoren, op de plek zelf moet ik toch nog
zoeken. Ik stap af om te zien of het klopt dat daar een
strook water begint. O, de huizen grenzen hier aan
het water, had ik niet eerder gezien. Hadden ze zich
hier niet voor het telwerk kunnen opgeven? Ik moet
nog een aardig eind fietsen voor ik hier ben.
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Ik zie verderop een flinke groep van die veelvoorko
mende Meerkoeten. Het viel te verwachten natuurlijk,
maar als ik dan ga tellen -van links naar rechts- en het
juiste aantal denk te weten maar nog een controle
check doe, dan zijn de linker koeten plotseling onder

Overzicht grachtentelling 2016 tm 2018

Kuifeend. Almere, 26 januari 2018, Klaas Oudshoorn

Kokmeeuw, Almere, 26 januari 2018, Klaas Oudshoorn

water verdwenen, kijk ik rechts zijn ze daar weer on
dergedoken. Niet allemaal hoor, maar toch, ze hou
den er een onderduikadres op na!  Ja jongens, krijg
ik misschien permissie van jullie voor het maken van
een schatting? Zijn er nu meer of minder koeten? (ik
zal de vraag niet doorsturen naar bepaalde politici).

De Waterhoentjes zie ik nauwelijks in het water, die
aandoenlijke diertjes lopen maar hard te rennen
langs de oevers. Ze hebben een goede schutkleur,
maar heel bang zijn ze niet. Maar als je niet oplet zie
je ze over het hoofd. Op de brugleuning daar verder
op zitten de  Kokmeeuwen schouder aan schouder
naast elkaar. Ze vliegen alleen maar op als het echt
niet anders kan, zo gezellig is het. Maar als je nou
helemaal dichtbij gaat komen mevrouw…  was dat
nou nodig?

Zeg, hoeveel Wilde Eenden zitten er eigenlijk onder
die lange (in feite brede!) brug? Ik dacht misschien
maar een paar, maar er komen warempel steeds
meer tevoorschijn. Geduld is een schone zaak niet
waar. En wat ik steeds merk: zie je drie Wilde Eenden,
dan zit er in de regel eentje (een eendje) nog ergens
verscholen.

De omgeving vraagt zich wel eens af wat of jij daar
doet. Wat is er nou zo interessant aan dat water? Bent
u misschien de weg kwijt?  Maar ik ben vast eigenwijs
als ik steeds denk: de maatschappij is zelf de weg
kwijt, kijk toch eens wat er nog aan natuur is om je
heen! Kijk, daar zwemt  zelfs zo’n bijzondere watervo
gel, de Grote Zaagbek. Man en Vrouw (welke is ook
alweer welke?) allebei zwemmen ze daar, nu duiken
ze al onder,  waar zijn ze gebleven? Zijn ze al zo ver,
gauw er achteraan.

Jacqueline Zoetelief
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Wat er aan vooraf ging: Hans de Jong en Piet Molenaar geven een enthousiaste lezing bij de Vogelwacht
over hun reizen naar Namibië, en laten weten dat zij voor belangstellenden een rondreis willen organi
seren. Een aantal  leden reageert en gezamenlijk worden de details ingevuld. De vlucht, auto’s, verblij
ven en toegangsbewijzen worden geregeld en op 12 januari begint het avontuur voor Erwin Kriek, Jo
hanna Kok, Berend, Nancy en Tonny Lieman, Hans en Piet.

We gaan richting het zuiden naar Hardap, ongeveer
360 km over een teerpad (= asfaltweg). Onderweg
zien we al verschillende vogeltjes op de elektriciteits
palen zitten en ook roofvogels. Onze eerste campsite
is bij een stuwmeer waar we na aankomst een koud
biertje, we hebben koelkasten aan boord, met dröhe
worst nuttigen. Dit wordt een vast ritueel na aankomst
op de overnachtingsplek. We kijken bij het stuwmeer
en zien daar pelikanen, aalscholvers, meeuwen,
zwaluwen, een slangenhalsvogel, zebra's en Rock
Dassies. We genieten van een prachtige zonsonder
gang. Het is even wennen om op een camping-gas
pit en voor zeven personen macaroni te koken. Moe
gaan we voor de eerste keer het dak op de ‘rooftent’
in.  Het wordt een korte en warme nacht. Na een vroeg
ontbijt maken we ons op voor een eerste safari door
het Hardap park. We zien van alles: springbokken,
spiesbokken (ook gemsbokken of oryxen genoemd)
struisvogels, giraffen, twee zwarte neushoorns, zwij
nen, jakhalzen en mangoesten. In de bomen hele
grote nesten van de sociable weaver, sociale vogel
tjes dus die van hun nest één grote kluit maken. Hans
weet van elke vogel de Engelse naam. Aan het eind
van de vakantie zullen we overhoord worden ;-). Na
het park rijden we richting Sesriem. Mooie route, on
derweg zien we een wervelstorm en gaat het regenen,
maar dit stelt niet veel voor voor Namibiaanse begrip
pen. Het is alle regen die we deze vakantie zullen
krijgen, terwijl we in het regenseizoen zitten.

We staan die nacht op camping Sesriem ongeveer
drie kwartier rijden van de Rode Duinen, één van de
toeristische trekpleisters van Namibië. We vertrekken
om kwart voor vijf om de zonsopgang op Dune 45 te
zien. Het is een speciale ervaring. Tegen de middag
zijn we terug op de camping voor de lunch en een
douche. We vervolgen onze weg via het Naukluftpark.
Ruige natuur, rotsen met mooie tekening en kleuren
door opgedrukte aardlagen. Onderweg veel spies-
en springbokken, af en toe een vogel, zoals de mooi
gekleurde bijeneter en de Pale Chanting Goshawk.
Op het warmst van de dag verschuilen de dieren zich.
De hele reis stoppen we regelmatig voor fotoshoots. 

De volgende dag verder het Naukluftpark in richting
de Homeb campsite. De omgeving wordt steeds kaler
en we zien weinig dieren. De campsite ligt naast een
rivierbedding met soms water en hier is wel begroei
ing. Het sanitair bestaat uit een bamboehokje met
een gat en de wc-bril zit vol vogelpoep. Maar vogels
zijn hier dus wel! Op elke plek waar we overnachten
is een braaiplaats en Hans is onze meesterbraaier. ’s
Avonds een prachtige sterrenhemel. Piet legt uit hoe
die gefotografeerd kan worden. Via Walvisbaai
komen we de volgende dag aan in Swakopmund aan
de Atlantische oceaan waar wij twee luxe overnach
tingen in het Alte Br cke Resort hebben. Hier is het circa
25 graden en bewolkt, een hele overgang na de
woestijn waar het tegen de 40 graden liep. We doen
een wasje en gaan in de ‘stad’ lunchen. Daarna gaan
we op zoek naar de Welwitschia (in het Afrikaans ‘t
weeblaarkanniedood’), een plant die uit twee blade
ren bestaat en meer dan 1000 jaar oud kan worden.
Later zien we er veel meer.

Rode duinen, 15 januari 2018, Berend Lieman
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Het is inmiddels 18 januari. Vandaag maken we een
bootreisje vanuit Walvisbaai om dolfijnen te spotten.
We zien slechts 3 dolfijnen op afstand, maar veel
meeuwen, sterns, pelikanen, flamingo’s, zwarte
scholeksters en een kolonie zeeleeuwen. Een tamme
pelikaan (Lady Gaga) vaart en vliegt met ons mee,
dit alles dankzij de visjes die ze krijgt. ’s Middags bij
ons resort met Hans naar het water gelopen om vogels
te spotten. O.a. grote stern, Blacksmith Lapwing,
pleviertjes, waterhoentjes en aalscholvers gezien.
Daarna voor een aantal dagen proviand aangevuld.
Via Cape Cross, met de grootste zeeleeuwenkolonie
van Afrika, gaan we richting Damaraland. We komen
in niemandsland, heel uitgestrekt met ‘stofpaden’
(zandwegen), bergen, rotsen, z.g. ‘orgelpijpen’, we
zien een neushoorn, een enkele vogel. We raken el
kaar even kwijt. De walkie talkies en mobiele telefoons
hebben geen bereik meer. Na flink wat heen en weer
rijden zijn we opgelucht als we elkaar weer zien. We
komen drie giraffen tegen die, vanwege onze aanwe
zigheid lang aarzelen om te gaan drinken. De wegen
zijn slecht, veel grind en keien, en we krijgen twee keer
een lekke band en hopen dat het hier bij blijft, meer
reservebanden hebben we niet! Om acht uur, tegen
donker, arriveren we op onze slaapplaats in de
'bush’.

Damaraland, 19 januari 2018, Erwin Kriek

Zondag, 21 januari. We rijden door een klein plaatsje,
waar een bandenreparatiebedrijf ons kan helpen
aan twee 2de hands banden en opgelucht kunnen
we verder. We moeten kilometers maken en komen
halverwege de middag in het westen van het Etosha
park aan. Dit is qua wild het rustige gedeelte maar
we zien toch al van alles en ook vogels, meer bomen
en het is groener. We verblijven  in het Dolomite Camp
boven op een berg waar we verdeeld over vier huisjes
weer van de luxe genieten en prachtig over het park
heen kijken. De volgende dagen worden echte top
dagen. We rijden richting het oosten naar Halali en
zien nieuwe soorten vogels en wild, o.a. olifanten,
leeuwen, gnoes, hartebeesten, waterbokken, impa
la’s, kudu’s, een cheeta, veel giraffen en zebra’s. Op
23 januari om 14.00 u moeten we het park uit zijn, we
hebben een permit voor 48 uur.

Secretary Bird, 22 januari 2018, Berend Lieman

Nu volgt weer een grote rit naar Waterberg (390 km!).
Hier beklimmen we het Waterbergplateau, een pad
met stenen en rotsen, dat is met deze warmte van zo'n
35 graden een pittige opgave. Maar we worden be
loond met een prachtig uitzicht. Na terugkomst ge
doucht en ons waterpeil weer aangevuld. We doen
rustig aan en vertrekken om 14.30 u naar Erindi. Langs
de weg zien we nog een witte neushoorn met jong. 
Op de camping is een waterplaats waarin nijlpaar
den en nijlgansen badderen. In de bomen zijn nesten
van de sociable weaver en andere vogels. Als we de
volgende dag onze laatste game-drive hebben zien
we nog de Lilac Breasted Roller met zijn prachtige
kleuren die we goed kunnen fotograferen.

Lilac Breasted Roller, 25 januari 2018, Berend Lieman

Met moeite nemen we afscheid van de natuur en
rijden richting Windhoek. Daar hebben we nog twee
overnachtingen voordat we op 27 januari in de avond
naar huis vliegen. De 26ste moet Piet de huurauto
inleveren en wij gaan met Hans nog het vrijheidsbeeld
bekijken. Als afsluiting gaan we met z’n allen uit eten,
we worden onderworpen aan vijf vogel- en vijf foto
grafievragen die redelijk goed beantwoord worden.
We bedanken Hans en Piet voor het geweldige
avontuur. We hebben 3800 km gereden. 162 soorten
vogels en 36 soorten wild gezien.

Tonny Lieman
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In januari ben ik gevraagd een verhaal te schrijven over natuur apps die je tegenwoordig op je mobie
le telefoon kunt gebruiken. Dat leek mij wel een leuke klus dus heb er meteen mee ingestemd. Natuur
lijk heb ik toen eerst een overzicht gemaakt van de apps die ik zelf in het veld gebruik, maar kwam
gelijk tot de conclusie dat je de hele Grauwe Gans waarschijnlijk kunt vullen als je alle apps wil be
spreken die er zijn. In dit eerste stuk ga ik daarom vooral in op twee apps die je tegenwoordig kunnen
helpen bij het identificeren van diverse planten en dieren. Daarnaast ben ik tot nu toe zelden geneigd
te betalen voor apps dus ik zal alleen gratis apps bespreken, dat houdt het voor iedereen ook toegan
kelijk.

de soort niet goed genoeg kan herkennen zal je eerst
een popup in beeld krijgen waardoor je de herken
ning kunt verbeteren. Wanneer je dit weg klikt zie je
een aantal soorten onder de foto verschijnen. Het
rondje ervoor laat zien met welke waarschijnlijkheid
het gaat om de betreffende soort. Wanneer het vol
gens de app 100% zeker is dat het om een bepaalde
soort gaat zal je een volledig groen rondje zien en
slechts 1 soort. In het scherm met de identificatie kun
je vervolgens klikken op diverse bronnen om meer
informatie te vinden over de soort die je hebt gese
lecteerd. Ook kan je ervoor kiezen de soort door
middel van een koppeling met de invoerapp van
waarneming.nl (vooralsnog alleen ObsMapp) deze
daar meteen in te voeren. 

De app voor de insecten werkt naar mijn mening erg
goed, maar met wisselende successen. De techniek
achter de app is zoals dat zo mooi heet zelflerend. Dit
betekent dat op basis van alle foto’s die zijn ingevoerd
in waarneming.nl de app zelf kan beoordelen welke

ObsIdentify  
Deze app is ontwikkeld door de website waarneming.
nl. Eigenlijk is het meer een familie van apps, want na
de lancering van de eerste versie zijn er inmiddels 4
versies (nog niet allemaal volledig) voor diverse
soortgroepen uitgebracht. Er is nu een app voor in
secten (dag- en nachtvlinders, libellen, wantsen en
lieveheersbeestjes), planten, vogels en Papilionidae
(vlindercollectie van Naturalis). Via het forum be
greep ik dat ze er bij waarneming.nl naar streven om
dit jaar voor alle soortgroepen die voldoende foto’s
ingevoerd hebben via waarneming.nl een app te
maken. 

De app werkt als volgt. Je komt in het veld bijvoorbeeld
een lieveheersbeestje tegen en weet niet precies
welke soort het is. Je opent de app en maakt een
duidelijke foto van de kever. Vervolgens druk je op de
knop ID en gaat de app beginnen met het herkennen
van de soort. Op basis van de foto kan het zijn dat de
app verschillende resultaten geeft. Wanneer de app

Fig. 1 Obsmapp app
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Fig. 2 Merlin Bird ID app

soort het is waarvan jij zojuist een foto hebt gemaakt.
Van zeldzame soorten staan over het algemeen
minder foto’s op waarneming.nl waardoor de app
moeite heeft met het herkennen van deze soorten. Zo
is in de plaatjes van Fig. 1 te zien dat de app meer
moeite heeft met het Zwart lieveheersbeestje welke in
Nederland een stuk zeldzamer is dan het Roomvleklie
veheersbeestje. Ook een nieuwe soort voor Neder
land zou je dus door middel van deze app niet kunnen
determineren, daar staan namelijk nog geen foto’s
van op waarneming.nl. Daarom moet je in veel ge
vallen de uitkomst na herkenning van de app als
startpunt zien en een extra controle om wat extra fo
to’s te bekijken op waarneming.nl van de soort
voordat je hem echt invoert is dan dus ook aan te
raden. 

Via het forum begreep ik dat de app momenteel al
leen nog voor Android toestellen beschikbaar is, maar
dat er snel werk gemaakt wordt van een versie voor
de Apple toestellen. Er ligt dus nog een hoop op de
plank wat betreft deze app, maar wat ik er tot nu toe
van heb gezien ziet er veelbelovend uit. 
 
Merlin 
De Merlin app is er zowel voor de Android als voor
Apple telefoons en is dus voor veel smartphone ge
bruikers toegankelijk. De Merlin app is ontwikkeld door
Cornell University en de ‘thuisbasis’ van deze app is
in Amerika. De app is alleen bedoeld voor het deter
mineren van vogels en vooralsnog alleen van bepaal
de gebieden; Europa, Noord-Amerika en een aantal
landen in Midden- en Zuid-Amerika. De app kun je op
twee verschillende manieren gebruiken, door middel
van een vogelfoto achter de soort komen of door
gebruik te maken van een simpele sleutel.

Bij het gebruiken van de sleutel word je door het be
antwoorden van 5 vragen naar een determinatie
geleid. Eerst wordt gevraagd op welke plek en welke
datum je de vogel hebt gezien, vervolgens welke
grootte de vogel had. Daarna krijg je een overzicht

van kleuren te zien, je kan maximaal 3 kleuren kiezen
welke de vogel als hoofdkleur had. De laatste vraag
is wat de vogel aan het doen was. Vervolgens gaat
de app op basis van jouw antwoorden bekijken welke
soorten het beste bij jouw antwoorden passen. De
soorten die overeenkomen worden onder elkaar ge
toond en je kunt meerdere foto’s bekijken, detailinfor
matie en het geluid luisteren van de soort. Je kunt in
deze app dus uitgebreid controleren of je identificatie
klopt en uitgebreider binnen de app mogelijke ID’s
naast elkaar zetten.

Het laten herkennen van een vogelfoto werkt onge
veer hetzelfde als bij de ObsIdentify apps. Ik heb al
leen een hogere pet op van deze app (al kun je er
alleen vogels mee identificeren). De app kan vogels
uit meer gebieden identificeren en heeft dus een wat
groter bereik dan wat ObsIdentify op dit moment kan.
Dat maakt dat Amerikaanse dwaalgasten in Neder
land ook makkelijk met de Merlin app geïdentificeerd
kunnen worden. Daarnaast kun je hem dus ook goed
buiten Europa gebruiken (vooralsnog in Noord-,
Midden- en Zuid-Amerika). Ik was vooral erg onder de
indruk toen ik probeerde een Amerikaanse Smient en
vervolgens een Taiga Rietgans te identificeren aan de
hand van een foto. In beide gevallen had de app
weinig moeite om de juiste soort als beste match te
tonen. Vooral bij de Rietgans had ik verwacht dat de
app er moeite mee zou hebben.

Op de website van Cornell University staat dat ze van
plan zijn meer soorten toe te voegen in de app. Ook
kan je zelf bijdragen door foto’s aan te leveren van
bepaalde soorten. Op de website staat aangegeven
dat ze van iedere soort minimaal 500 foto’s nodig
hebben en op de website is een lijst per werelddeel
te vinden van de soorten waarvan ze nog foto’s nodig
hebben. Ook hier nog wel werk aan de winkel, maar
nu al een zeer goede app die boven verwachting
presteert. 
 
Victor Eggenhuizen
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De Peterson, de Heinzel en de Jonsson, in die volgor
de heb ik mijn  vogelleven gedeeld met een vogel
gids. Onafscheidelijk. De Peterson, voor het eerst
verschenen in 1954 en jarenlang monopolist. Be
roemd om zijn handige streepjes die op de afbeelding
de belangrijkste kenmerken aanduiden. Maar met
nog wel veel zwart-wit afbeeldingen en tekeningen
die enigszins zielloos ogen. De Heinzel, als grote
concurrent van de Peterson verschenen in 1972 (het
jaar waarin ik begon met vogels kijken). Summiere
tekst maar goede tekeningen. Deze gids heb ik het
langst meegesleept. Veel avonturen mee beleefd
waarover straks meer. De Jonsson  verscheen voor
het eerst in het Nederlands in 1995 en was in razend
tempo de meest gebruikte gids in ons land. Prachtige
illustraties en zeer goede tekst, bewerkt door enkele
kanjers van Dutch Birding.

Mijn vogelvriend en collega Jan van de Voorde had
niet genoeg aan 1 vogelgids, maar om nou met 2
gidsen te gaan slepen, dat was ook weer zo wat.
Daarom haalde hij Peterson en Heinzel volledig uit
elkaar, combineerde de in zijn ogen beste afbeeldin
gen met elkaar, bracht dat pakket naar een binder
van de bibliotheek van de TU Delft, die hij kende van
het café. Voortaan droeg hij een vuistdikke vogelbij
bel bij zich, die in die tijd inderdaad zijn weerga niet
kende. Toen mijn veel gebruikte Heinzel uit elkaar
dreigde te vallen was het dan ook  logisch dat ik hem
door de bezorger van Academia naar diezelfde bin
der liet brengen. Voor 5 gulden kreeg ik een mooi
roodleren boek terug dat nog jaren mee kon. Dat was
belangrijk voor me, want in die gids hield ik bij wat ik
zoal gezien had in Europa. Wieteke, een van mijn
dochters, had in een onbewaakt moment op bladzij
de 165 waarop Alken, Zeekoeten en Papegaaiduikers
stonden afgebeeld, met een rood kleurpotlood een
poging gedaan een vogel na te tekenen en die
krassen werden mij in de loop van de treurige jaren
na De Scheiding heel dierbaar. Telkens als ik in mijn
eentje met vakantie was ergens in Europa en al bla
derend die pagina tegenkwam, was het even slikken.
Tijdens zo’n vakantie gebeurde wat niet uit kon blijven.
Ik raakte mijn gids kwijt. Dat ging als volgt: Met de

De vogelgids. Het boek dat je overal mee naartoe sleept. Dat je toch altijd raadpleegt, al is het maar
om bevestigd te krijgen wat je al weet. Meestal is dat zijn belangrijkste functie: je bekijkt de afbeelding
en glunderend richt je de kijker weer op het landschap: goed gezien! Poelruiter!! Alle details die je hebt
gezien komen ermee overeen met die in de vogelgids. Liefdevol wrijf je dan over de kaft alvorens hem
weer op te  bergen. 

boot naar Hull en daarna met de auto langs de
Noordzeekust omhoog naar Schotland. Voor het eerst
in mijn leven zou ik Alken, Zeekoeten, Drieteenmeeu
wen en hopelijk Papegaaiduikers in hun broedomge
ving gaan zien. Reisdoel was de Orkney eilanden. Niet
geslapen op de boot. Mijn ogen uitgekeken naar
vrachtwagenchauffeurs die zich aan goktafels aan
het volgooien waren en zelfs een dansje waagden
met een toeriste op het licht deinend schip. En vooral
de zonsopgang niet gemist. Komt op in zee, verwar
rend gezicht voor een Hollander. Dan in mijn eigen
auto voor het eerst links rijden. Verstijfd aan het stuur
de eerste uren, gaandeweg ontspannen, maar dat
is het gevaarlijkst.

Zeekoet, Helgoland, 22 mei 2010, Karel Mauer

Zo kwam ik doodmoe in St. Abbs aan; nog net in En
geland maar heel noordelijk, aan de Noordzeekust.
Een prachtig vissersplaatsje onder aan de rotsen. B&B
gevonden bij een aardige dame. Ik ontdekte ’s
avonds bij de haven mijn eerste Zeekoeten die in de
baai hard heen en weer vlogen en kennelijk op de
rotsen in de nabijheid broedden. De volgende dag
daarom niet doorgereden maar een tocht naar de
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Vogelpoëzie
Jan Kal (1946) werd in de jaren zeventig in een klap
een beroemde Nederlandse dichter bij het verschij
nen van zijn debuutbundel Fietsen op de Mont Ven
toux, waarin ook het onderstaande sonnet te vinden
is. Kal heeft een weemoedige, liefdevolle stijl. Lees
maar hoe teerhartig hij het Pimpelmeesje beschrijft.
Mocht u, zoals ik, het woord pimpel niet altijd hebben
begrepen en denken dat pimpelpaars toch echt niet
de kleur van ons meesje is, weet dan dat pimpel  niets
meer en niets minder betekent dan “blauw”. Een
zware drinker krijgt op den duur een pimpelpaarse
neus, wat staat voor een blauwpaarse grote gok.
Maar daar heeft ons meesje allemaal niets mee van
doen.

Wim Sluijs

Pimpelmees, Vogelenzang, 22 februari 2013, Karel Mauer

kliffen gemaakt. In de omgeving enkele kleine reser
vaten en een informatiecentrum over de natuur, geen
tijd voor. Doorgelopen naar die kliffen. Een uur lopen
en klimmen en opeens stond ik voor een diep ravijn
met daaronder de kolkende zee. En zie, pal onder de
rand van het klif zaten broedende meeuwen, anders
dan ik ze kende. Gids gepakt: Drieteenmeeuwen. In
het Engels: Kittiwake, waar ze erg trots op zijn want
dat roepen ze de hele tijd: kittiwake, kittiwake!! Dat
noemen ze een onomatopee. Een etage lager zwart-
witte vogels, ja hoor, bladzijde 165! Zeekoeten en
enkele Alken. Helemaal gelukkig was ik. Met de gids
open voor me, een steen erop, ging ik op de buik
tussen het Engelse Gras liggen en bleef ze rustig een
tijdje bekijken. Tot die tijd kende ik ze alleen als keihard
vliegende kanonskogels over de Noordzee. Naar het
zuiden. Een grijzige schicht: in winterkleed. Alk-zee
koet was hun naam.  En nu in vol ornaat helemaal
voor mezelf. Ik lag daar te kijken en viel in slaap.

Werd wakker van het heftige gekrijs van de drietenen.
Ik sprong op en zag een kleine roofvogel over de
kliffen scheuren. Niet goed gezien. In een poging om
hem toch nog in beeld te krijgen rende ik naar een
ander gedeelte van het klif maar te laat: de vogel was
gevlogen. Gefrustreerd door de misser (ik wist zeker
dat ik mijn tweede Smelleken ooit had gemist) begon
ik het pad naar St Abbs terug te lopen. Zag een
Grasmus, wilde hem checken.. en greep mis.  Vogel
gids weg. Moest nog op het klif liggen. Het hele eind
terug, maar geen gids. En dat raakte me als een
vallend rotsblok. Duisternis, eenzaamheid, nee verla
tenheid maakte zich van me meester en snotterend
gaf ik het zoeken op.

Aangekomen bij het informatiecentrum bedacht ik
dat ik moest vertellen dat ik mijn gids kwijt was en als
iemand hem vond, of die dan mrs soandso wilde
bellen. Oh, what a coincidence. I just came here to
bring a book I found on the cliffs. Maybe it is yours??
Ik draaide me om en keek in het gezicht van een lieve
keurige dame in strenge wandeluitrusting die mijn
geliefde rode bijbel in haar handen hield. Ik kon alleen
nog maar wat stamelen en nam mijn boek als een
geschenk van haar aan. Ik draaide me snel om, bang
voor een huilebalk te worden versleten. Ik had mijn
gids weer terug en zette mijn reis naar het noorden
voort. Hoe die keurige dame op die plek was beland
is me altijd een raadsel gebleven.

Enkele jaren later is het toch gebeurd. Hoog in de
Spaanse bergen op zoek naar Sneeuwvinken en Ci
troenvinken met Erich en Xenia, mijn Catalaanse
vrienden, heeft hij me alsnog verlaten.  Misschien ligt
hij daar nog. Onverwoestbaar gebonden door een
Delftse vakman wiens beroep niet meer bestaat. Ik zie
het boek voor me. Liggend op een steen. De wind die
met de bladzijden speelt en zo nu en dan stil valt bij
pagina 165.   

Wim Sluijs

PARUS CAERULEUS
 
Parus caeruleus? Schrijf dat eens op.
Parus caeruleus. Als ik dat lees
Zou ik niet denken aan een pimpelmees,
Zo met zo’n leuk blauw kapje op zijn kop.
 
Ach pimpeltje, dat ik met zorg en vrees
Voor ’t  eerst het net uit haalde in het Glop,
Mijn hand voelde je snelle harteklop,
Maar ja, aan jou zit ook zo weinig vlees.
 
Wat is caeruleus? Zie woordenboek.
Als ik mag raden zeg ik kereltje,
Zo grappig doet hij in zijn wereldje.
 
Maar het betekent, eventjes zoek zoek,
Blauwachtig. Nou begrijp ik ook dat pimpel;
En pimpelpaars bestaat dus echt, heel simpel.
 
 
Jan Kal
Bundel: Fietsen op de Mont Ventoux  1974 
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Een paar maanden geleden ging ik voor het eerst
naar een bijeenkomst voor fotografie van Vogel- en
Natuurwacht Flevoland. Ik was al een tijdje tijdens
wandelingen foto’s aan het maken, en ik wilde me er
graag nog meer in verdiepen. Tijdens de vogelcursus
werd ik er op geattendeerd dat dat ook kon op de
derde woensdag van de maand in hetzelfde ge
bouw. Foto’s aan elkaar laten zien en ze bespreken.
Tips geven en krijgen van mensen met verschillende
niveaus in fotograferen, die allemaal iets meer willen
met hun foto’s. Verder begreep ik dat er geen eisen
gesteld werden aan fototoestellen, lenzen, enz, dus
dat je gerust met je huis-, tuin- en keukenspullen bij
wijze van spreken mee kon doen. Nou dat was precies
wat ik zocht, ik kon het bijna niet geloven. Dus ik
meldde me aan.

17 Januari ging ik weer naar de cursus, en ik mocht
mijn vriendin Berna meenemen. Toen we aankwa
men bij de Oostvaarders stond er een groepje buiten
in het donker, het leken wel rokers die buiten moesten
blijven tot hun sigaret op was. Maar bij de voordeur
aangekomen kwamen we er achter dat het alarm
steeds af ging en dat het met de code die tot dan toe
steeds gebruikt was niet lukte om binnen te komen.
Als het weer even stil bleef, dachten we dat het gelukt
was en slopen we naar binnen tot dat we weer opge
merkt werden en dan door het gegil van de alarm
gedwongen werden om weer naar buiten te rennen.
Uiteindelijk gingen we toch maar een lokaal binnen,
en tot onze verbazing was de herrie daar gelukkig wat
minder en konden we aan het programma van die
avond beginnen. De alarmman was inmiddels geko
men en loste het probleem snel op, de politie en de

brandweer zouden ook nog komen maar waarschijn
lijk waren die al weer ingelicht door Inge Hagens (die
steeds op de hoogte was van wat er gebeurde). In
ieder geval hebben wij niemand meer gezien.

We hebben het volgende besproken: Het thema voor
onze natuurfoto’s in 2018 is: “De vier jaargetijden”
(alleen in Flevoland). Binnen dit grote jaarthema
worden nog allerlei kleinere thema’s behandeld die
per maand gelden:
februari - spiegeling
maart - tegenlicht
april - knoppen
mei - konijntje in de foto
juni - presentatie van je eigen mooie foto’s
juli en augustus - zomerstop
september - afscheid van de zomer
en samen paddenstoelen gaan fotograferen
oktober - paddenstoelen
november - lichtpuntjes.
In november is de laatste bijeenkomst, waarbij we ook
foto’s uitzoeken voor de tentoonstelling eind decem
ber.

Vos, OVP, 5 december 2017, Ina van Meulebroeck
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Heckrunderen, OVP, 5 december 2017, Ina v. Meulebroeck

Werkwijze:
We bekijken iedere maand de gemaakte foto’s,
geven aanwijzingen en kiezen ook steeds de mooiste
uit. Verder worden er nog allerlei mensen uitgenodigd
die ons nog specialistische vaardigheden kunnen
vertellen.

Wat ook nog even te sprake kwam, was:
- om je foto te beschermen, is het handig om je naam
erop te zetten.
- en hoe doe je dat?(copyright)
- fotobewerkingsprogramma’s,
- Camera.nu
- fotovoorstelling met muziek
- fotograferen met langere sluitertijden
- technieken
- creatieve natuurfotografie

Het belangrijkste is steeds plezier hebben in het foto
graferen en om een klankbord te hebben in de foto
groep, zodat de stimulans je steeds tot betere presta
ties leidt. Vanaf april komen we voortaan bij elkaar
op de 4de woensdag van de maand. Er is ook een
app aangemaakt, waarin mensen elkaar kunnen
uitnodigen om samen op pad te gaan om te gaan
fotograferen. Ook is er een besloten face-book pagi
na van onze fotogroep! Heel belangrijk, nog even dit:
op het eind van deze maand verschijnt er een rode
maan! De genoemde afspraken kunnen eventueel
nog veranderd worden, indien gewenst. We hadden
allemaal 2 foto’s mee genomen op een USB stick: 1
waar we heel blij over zijn, 1 waar we een probleem
mee hebben. We hadden niet zoveel tijd over om dit
nog allemaal te behandelen, jammer genoeg. Als
iemand nog mensen weet die mee willen doen, dan
zijn ze van harte welkom.

Ina van Meulebroeck

Oostvaardersplassen: voer
voor discussie
 
Winter in 2018 was eerst nat en daarna ineens nog
heel erg koud. Temperaturen die voor het gevoel de
-20 graden haalden, zorgden bij veel mensen juist
voor verhitte discussies. Discussies over het welzijn van
de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Het be
stuur en de werkgroep bescherming hebben gespro
ken over dit onderwerp. Wij vinden het belangrijk dat
in de Oostvaardersplassen de doelstellingen van
Natura 2000 leidend zijn en moeten blijven.

Dat betekent dat er gekeken moet worden hoeveel
ganzen er nodig zijn om het moeras zo optimaal
mogelijk te laten functioneren voor die vogelsoorten
die in de instandhoudingsdoelstellingen worden ge
noemd. Op basis van dat aantal ganzen moet geke
ken worden hoeveel kort gras er beschikbaar moet
zijn voor hen om na de rui in het moeras terug te
kunnen keren en aldaar te kunnen grazen. Een alter
natief voor de grote grazers zou de grasmaaier kun
nen zijn. Wij zijn van mening dat deze grote grazers
dus een middel zijn en geen doel op zich. Dat zijn de
Natura 2000 doelstellingen.
 
Bijvoeren van de grote grazers is wat ons betreft een
heel slechte actie, ingegeven door emoties die we
wel begrijpen. Dit verstoort de natuurlijke processen
bij deze dieren. Door het bijvoeren zullen meer dieren
potentieel de winter door kunnen komen, wat weer
groei van de populatie tot gevolg heeft. Een winter
als deze was eigenlijk juist heel goed om de populatie
weer te laten krimpen
 
Als we vinden dat we het sterven van de dieren niet
kunnen aanzien, dan moeten we ervoor zorgen dat
er net als op de Veluwe de aantallen al ver voor de
winter worden gereduceerd. Op de Veluwe wordt er
bijvoorbeeld bij de wilde zwijnen een jaarlijkse reduc
tie van meer dan 70% van de dieren bewerkstelligd,
en ook bij de edelherten wordt zeker de helft afge
schoten. De dieren worden daar overigens eerst bij
gevoerd.
Op dit moment (maart 2018) leidt het bijvoeren tot
sterfte onder de dieren door o.a. koliek. Daarnaast
verstoort het de vogelpopulatie door alle extra bewe
gingen in het gebied. De meest zwakke dieren komen
waarschijnlijk niet eens bij het eten. Bijvoeren is een
verstoring van het hele systeem op korte, maar ook
op lange termijn en zou dus niet moeten plaatsvin
den.

Een uitgebreider en verder onderbouwd stuk staat op
de website onder Publicaties -> Grauwe Gans -> re
acties en aanvullingen.

Namens het bestuur,
Inge Hagens
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NIETS had ik met vogels, HE-LE-MAAL NIETS! Tot mijn (zelf gekozen) vervroegde pensionering begon te
naderen. Ik fotografeer al van kinds af aan, en wist zeker dat ik meer wilde gaan fotograferen, nu ik
meer vrije tijd ging krijgen. Maar wat? Er moest in ieder geval uitdaging in zitten. Ik had tenslotte net
besloten mijn (zeer drukke en uitdagende) baan te gaan beëindigen, dus daar moest wel een nieuwe
uitdaging tegenover staan.

Vogels in de tuin …. so what?
Ik ben opgegroeid in het Gooi, in een groot huis met
een ruime, groene tuin. We hadden regelmatig vogels
in de tuin, maar het boeide me totaal niet. Ik herinner
me mussen. (Het woord Huismus kende ik nog lang
niet.) Ik kon een Merel en een Spreeuw uit elkaar
houden. We hadden ook Kool- en Pimpelmezen in de
tuin; maar daarvan is het me, tot een paar jaar gele
den, nooit gelukt ze uit elkaar te houden. En als ik er
heel goed over nadenk, zijn er ook Eksters in de tuin
geweest. Achteraf gezien kan het niet anders of we
moeten veel meer soorten vogels in de tuin gehad
hebben, maar herinneren kan ik me dat niet. Voor mij
waren toen alle vogels saai, en (in mijn herinnering)
meestal bruin. (Van ‘KBKV-tjes’ had ik toen natuurlijk
nog niet gehoord.)

Meer de natuur in
Peter (inmiddels ruim 42 jaar mijn echtgenoot) was in
zijn jeugd NJN-er; dus hij had, in ieder geval in mijn
ogen, veel kennis van vogels. Hij probeerde me wel
wat over vogels bij te brengen, maar het bleef niet
hangen. Het boeide me gewoon niet. Ik genoot veel
meer van mooie vlinders, paddenstoelen, bloemen
en de natuur in zijn algemeenheid, dan van vogel(tje)
s. Wel was ik enthousiast als hij een blijkbaar bijzon
dere vogelsoort zag. Ik herinner me nu nog dat hij,
heel wat jaren geleden, tijdens een wandeling  in
Duitsland, een mij volslagen onbekende vogel zag
zitten. Dat bleek een Notenkraker te zijn. Die prachtige
naam maakte indruk op me! Ik maakte er daarom
zelfs een foto van. Ver weg en totaal niet scherp, maar
vermoedelijk was dat wel mijn allereerste vogelfoto.
Maar daar bleef het voorlopig bij.

Vogelfotografie, maar hoe?
In het laatste jaar dat ik nog werkte (2011) merkte ik
dat ik gaandeweg steeds vaker vogels op de foto
zette. Waarom? Geen flauw idee! Het gebeurde ge
woon.  Tot ik ineens bedacht: dit zou voor mij echt een
heel grote uitdaging zijn! Vogels zijn vaak lastig te zien,
zitten vaak niet stil, zijn vaak ver weg, en…ik had er
nog totaal geen verstand van. Kortom, geen makkie!
Nu ik deze uitdaging eenmaal bedacht had, wilde ik
het plan ook gaan uitvoeren. Maar hoe pak je dat
aan zonder enige kennis van zaken?

Cursus vogelherkenning
Ik kreeg een ‘brainwave’: Zouden er meer mensen zijn
zoals ik, die vogels wilden leren kennen? Zo ja, zouden
er dan wellicht ergens cursussen voor bestaan? En ja,
die bleken te bestaan. Zodoende kreeg ik op 19
september 2012 mijn eerste les in de Basiscursus van
de Vogel- en Natuurwacht (toen nog Zuid-) Flevoland.
Peter deed de cursus ook mee, zodat hij wist wat ik al
geleerd had. Na de Basiscursus ging ik door naar de
Vervolgcursus. Als ik even kon, was ik bij de cursus
avonden en ging ik mee met excursies. Bij mijn eerste
foto van een Bosuil (zie onder), maakte mijn hart echt
wel een sprongetje!Rietzanger, Lelystad, 9 mei 2017, Erna Koelman
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Jaar van de huiszwaluw
De Huiszwaluw is een vogel van de bebouwing want
hij bouwt zijn nest aan allerlei soorten gebouwen.
Sinds begin jaren zeventig is het aantal huiszwaluwen
door een afname van insecten met 80% afgenomen.
De oorzaken voor zowel de historische afname als de
recente toename in ons land zijn niet geheel duidelijk.
Sovon en Vogelbescherming hebben daarom 2018
uitgeroepen tot het Jaar van de Huiszwaluw om on
derzoek te doen om de zwaluwen nog beter te kunnen
helpen. Wij kunnen helpen!

In 2018 is er een grote landelijke neststudie met vrij
willigers. De belangrijkste vragen zijn wat is het nest
succes en hoe verschilt het tussen regio's; beïnvloe
den nestplaats en omgeving (voedsel) dit succes;
hoe zit het met het aandeel tweede legsels; en ook
wat ligt ten grondslag aan de recente toename en
hoe kunnen we die verder stimuleren.

Hoe herken je de huiszwaluw?
Bovenzijde is zwart met een opvallende witte stuit.
Onderzijde geheel wit, tot aan snavel. Schouderveren
iets blauwglanzend. De korte staart heeft de voor
zwaluwen kenmerkend gevorkte vorm maar veel
korter dan de bekende boerenzwaluw. Korte stompe
snavel, de poten zijn kort en wit bevederd. De huis
zwaluw vliegt meer fladderend dan boerenzwaluw.
Het geluid is een ingetogen, borrelende, kwetterende
zang en het roepje is juist heel raspend. Het is echt
een soort die je als beginnende en onervaren voge
laar kunt herkennen en dus ook mee kunt inventari
seren/tellen! Go for it!

Wil je meedoen, meld je aan via www.sovon.nl of
anders via de district coördinator van Flevoland: lsb.
flevoland@sovon.nl voor meer informatie.

Bosuil, Bussum, 23 februari 2013, Erna Koelman

Slobeend, Marken, 23 mei 2017, Erna Koelman

Afrondingscursus
Na twee jaar zou de cursus ten einde zijn. Gelukkig
was ik niet de enige van de ‘vervolg-cursisten’ van dat
jaar, die daar niet mee uit de voeten kon (lees: wilde
kunnen). Samen met een aantal medecursisten (o.
a. Anita, Paul, René, Joke en de twee Jolanda’s),
hebben we alles gedaan wat we konden om docen
ten en bestuur duidelijk te maken dat we er ‘écht nog
niets van snapten’, en dat er écht nog een jaar
achteraan moest komen. Ik hoor het Inge Hagens nog
zeggen, op de laatste avond van de Vervolgcursus:
“Het bestuur heeft naar jullie geluisterd. Er komt inder
daad een derde jaar, maar….we noemen het ‘Afron
dingscursus’, zodat duidelijk is dat dit echt het laatste
jaar is! En er komen geen excursies, maar verplichte
deelname aan projecten.”  Het was even wennen
aan geen excursies, maar o, wat heb ik veel geleerd
van de deelname aan projecten! Inmiddels ben ik
een enthousiaste amateur-vogelfotografe, en leer ik
vooral veel door mee te doen met een aantal tellin
gen. Nu nog zorgen dat ik voldoende tijd vrij houd
voor de fotografie!

Erna Koelman

Huiszwaluw, Trekweg, 30 juni 2017, Karel Mauer
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November 2017 tot en met Februari 2018.
Voor dit verslag is de website waarneming.nl geraad
pleegd.
 
DUIKERS tot en met ZAAGBEKKEN Op het Veluwe
meer t.h.v Harderhaven werd op 26 en 27 november
een IJsduiker gezien en op 26 december een exem
plaar bij Urk. Leuk aantal van 50 Dodaarzen werd
geteld op 18 februari bij de Noorderplassen. Langs
de Houtribdijk werden op 31 januari 1200  Futen ge
teld. Begin november verbleven er 3 Roodhalsfuten 
langs de OVD. In deze periode werden 2 exemplaren
gezien bij het Veluwemeer/Wolderwijd en er kwamen
meldingen van een enkel exemplaar bij Urk, Maxima
centrale en het IJsselmeer. Op 23 december werden
7 Kuifduikers geclaimd bij Urk. Maximaal 9 Geoorde
Futen verbleven op het Wolderwijd en 8 langs de
Houtribdijk deze periode. Een Grote Aalscholver 
werd opgemerkt in Almere Haven op 18 november en
op 2de kerstdag bij het Jan vd Boschpad. Een
onvolwassen Kuifaalscholver werd op 5 februari
gezien bij de Maximacentrale. Roerdompen werden
op 13 verschillende plekken gemeld. Op 24 januari
zat een Kleine Zilverreiger bij kijkhut de Krakeend.
Vooral langs de Trekweg waren grote aantallen foe
ragerende Grote Zilverreigers te bewonderen; in fe
bruari ruim 70 exemplaren. 25 Ooievaars hebben bij
Lelystad Natuurpark en omstreken overwinterd, twee

daarvan bedelen zelfs op de parkeerplaats bij Mac
Donald. Vanaf13 februari trokken alweer Ooievaars
over onze provincie. Op 3 december een Lepelaar 
bij kijkhut de Zilverreiger, op 5 januari 12 over Lelystad,
13 februari 16 over Emmeloord en 20 februari een
exemplaar over de Blocq van Kuffeler. Het Veluwe
meer kende weer maximale aantallen zwanen:
Knobbelzwaan 4.001 ex., Kleine Zwaan 1.227 ex. en
Wilde Zwaan 200 ex. Een mogelijke Taigarietgans 
werd op 24 februari bij de Ibisweg aangetroffen. Leuke
aantallen Toendrarietganzen (>2.000 ex.) verbleven
bij de gemaalweg bij Rutten en rond de Ibisweg. In
deze groepen zaten soms ook een paar Kleine
Rietganzen.

Een Dwerggans was op 11 januari aanwezig bij Ke
telhaven en er zat op 14 januari een ex. bij kijkhut de
Krakeend. Een Ross’ Gans hield direct in het nieuwe
jaar de gemoederen flink bezig rond de Kievitslanden
en omstreken op 1 en 2 januari. Het bleek niet dezelf
de vogel van Nunspeet/Doornspijk te zijn, want deze
droeg een blauw/groen ringetje aan de linkerpoot.
Werden er in november nog ruim 6.000 Brandganzen 
geteld in de OVP, eind februari was er daar geen
enkele meer te vinden; voedselgebrek was de oor
zaak. Een Rotgans vloog op 12 december over de
IJsselmeerdijk en op 13 januari was een exemplaar
aanwezig bij de Gemaalweg/Rutte. Een groep van

Kuifaalscholver, Lelystad, 5 februari 2018, Jaap Eerdmans Witoogeend, Lelystad, 13 januari 2018, Jaap Eerdmans
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Ruigpootbuizerd, Zeewolde, 12 februari 2018, Karel Mauer

Witgat, Buitenvaart, 27 februari 2018, Karel Mauer

Steppekiekendief, Zeewolde, 18 november 2017, Reinier Kok

251 Nijlganzen foerageerde op 1 december bij Ketel
meer-west. Ook verbleven daar 13 Casarca’s. In de
OVP overwinterden zo’n 200 Bergeenden. Ook deze
winter weer hoge aantallen bij de eendensoorten.
Hieronder volgt een greep uit de waarnemingen: Eind
november verbleven ruim 1.000 Smienten bij het Jan
vd Boschpad. Op 14 januari werden er vanaf de
Kleine Praambult ruim 2.000 Wintertalingen geteld.
Op 20 januari 200 Pijlstaarten bij het Jan vd Bosch
pad; op 7 februari 1.200 Slobeenden op het Boven
water; half november 350 Krooneenden in het Broek

bos; in november 12.000 Tafeleenden en 15.000
Kuifeenden op het Wolderwijd; in december ruim 500
Toppers op het Markermeer. In november werd een
man Witoogeend gezien rond het Wolderwijd, 2
exemplaren op 30 november bij Urk en op 13 en 14
januari een man bij Lelystad Haven. Tussen 16 en 18
december een man Kleine Topper langs de Bremer
bergdijk. Een man Eider op 3 november in Pampus
haven en op 10 januari bij de Ketelbrug. Een vrouw
Zwarte Zee-eendop 12 januari langs de OVD en op
16 januari op het Bovenwater. Een man Grote Zee-
eend werd alleen op 16 en 17 december gezien bij
Pampushaven en een vrouw verbleef op diezelfde
datum langs de Bremerbergdijk. In januari ruim150
Brilduikers op het Wolderwijd en ruim 100 Nonnetjes 
op het Veluwemeer. Middelste Zaagbekken werden
vooral gezien bij Urk, Ketelmeer en rond IJsselmeer.
Bij de Houtribhaven werden begin januari ruim 200
Grote Zaagbekken geteld.
 
ROOFVOGELS tot en met PARKIETEN
Op 7 januari vloog een mogelijke Grijze Wouw over
kijkhut de Poelruiter. Begin november vloog er twee
keer een Rode Wouw over Flevoland en op 27 janu
ari een ex. over het Praambos. De Zeearenden heb
ben hun nest in de OVP verplaatst en is nu goed te
zien vanaf de grote Praambult. Minimaal 6 Bruine
Kiekendieven hebben overwinterd in de OVP en
omstreken. Bij de Dodaarsweg waren regelmatig 4
Blauwe Kiekendieven aan het jagen. De aanwezige
Steppenkiekendief werd op 12 december voor het
laatst gezien bij de Dodaarsweg. Een onvolwassen
Ruigpootbuizerd was de hele periode aanwezig in
de omgeving van Oostvaardersveld,  Praamwegge
bied/Dodaarsweg en Vogelweg. Een Visarend vloog

21Maart 2018



Goudplevier, Zeewolde, 8 februari 2018, Karel Mauer

Pestvogel, Almere, 30 november 2017, Henk vd Bovenkamp Pestvogel, Lelystad Haven, 7 januari 2018, Jaap Eerdmans

op 3 november zuidwaarts over Luttelgeest. Van 28
plekken werden Smellekens gemeld, 10 daarvan
betroffen meldingen uit de OVP. Op 28 februari wer
den op het pad naar de kijkhut de Grauwe Gans rond
de 20 Waterrallen geteld. Op het Veluwemeer wer
den er 10.000 Meerkoeten geteld tussen eind novem
ber en half januari. Op 8 november vlogen 12
Kraanvogels over Almere en Lelystad en op 28 febru
ari werden 4 overvliegende exemplaren waargeno
men over de Dodaarsweg, en over Biddinghuizen,
Bremerbergdijk. Bontbekplevieren waren eind janu
ari weer aanwezig bij het Jan v.d. Boschpad en later
bij de Natte Graslanden. Vanaf de Kleine Praambult
werden er op 3 februari ruim 20.000 Goudplevieren 

en ruim 10.000 Kieviten geteld. De enige waarneming
van een Zilverplevier in deze periode betrof een
overvliegend exemplaar op 18 januari over de IJssel
meerdijk. 3 Kanoeten vlogen op 18 januari over de
IJsselmeerdijk. Op 7 januari werd een maximum van
750 Bonte Strandlopers geteld in de OVP vanaf de
Kleine Praambult en op 30 januari ruim 200
Kemphanen aan de andere kant van de OVP, bij het
Jan v.d. Boschpad. Bokjes, Watersnippen en Hout
snippen werden regelmatig gemeld maar niet in echt
grote aantallen. Pas vanaf begin maart, met soms 10
graden vorst, kwamen ze massaal tevoorschijn bij
kwelslootjes om hun voedsel te zoeken. De eerste
melding van de Grutto in het nieuwe seizoen was al
op 28 januari bij de Natte Graslanden en betrof 37
exemplaren. De slaapplaats van o.a. de Wulp op de
plaat in het Vossemeer blijft een leuke plek om grote
aantallen te zien in de polder (max. 120 ex.).
Witgatjes werden op diverse plekken gezien met een
maximum van 5 exemplaren op 7 november bij het
Drontermeer ter hoogte van Abberteiland. Een
Steenloper werd op 28 november op het eerste eiland
van de Markerwadden gezien. Op 18 februari een
Zwartkopmeeuw bij Dronten. 3 Dwergmeeuwen 
vlogen op 9 december over de Kamperhoek. Enkele
Geelpootmeeuwen en zeker 10 Pontische Meeuwen 
werden in deze periode rond de OVP, Ketelhaven en
Blocq van Kuffeler gezien. Een adulte Drieteenmeeuw 
zat op de IJsselmeerdijk op 23 januari. Een late Visdief 
werd op 24 november bij Almere Poort gezien. Ruim
90 Turkse Tortels overwinterden achter de gevange
nis Almere Binnen. Maximaal 4 Halsbandparkieten 
hebben deze periode in de Hoekwierde in Almere
Haven doorgebracht.
 
UILEN tot en met GORZEN
Een Steenuil werd op 30 november roepend in de
Hoekwierde in Almere Haven gehoord. Twee leuke
slaapplaatsen van de Ransuil werden ontdekt: 12 ex.
in Dronten en 6 ex. in Lelystad Atolwijk. Een Velduil 
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Grote Barmsijs, Pampushout, 8 januari 2018, Karel Mauer

Sneeuwgors, Pampushaven, 29 januari 2018, Hans
Kruitwagen

werd gezien in november bij het Zuigerplasbos en de
Pijstaartweg, in december bij de Ankertocht in Emme
loord, in januari op het Vogeleiland in het Zwarte Meer
en in februari bij de Kleine Praambult. IJsvogels 
werden deze periode 362 keer gemeld vanaf 137
verschillende plekken. We zullen de volgende keer
zien wat voor invloed de vorstperiode gehad heeft op
de overleving bij dit soort. Een Groene Specht werd
in november 2x in Almere gezien: in december een
keer bij de Bremerbergdijk en in januari in de Holland
se Hout. Een Zwarte Specht werd in november een
paar keer gemeld bij het Nuldernauw en uit het
Horsterwold. De Kleine bonte Specht werd slechts 12
keer gemeld. 2 Strandleeuweriken vlogen op 3 no
vember over de Ketelbrug. Een Grote Pieper werd op
28 december gezien bij de Vogelweg. Een enkele
Oeverpieper werd gemeld langs de Houtribdijk en bij
de Muiderhoek. Op 26 november 50 Witte
Kwikstaarten in Almere Buitenvaart en op 17 decem
ber 46 bij het Jan v.d. Boschpad. Op 3 januari een
Rouwkwikstaart bij het Jan v.d. Boschpad en op 15
februari bij de Eemhof. Een Pestvogel zat op 29 en 30
november in de Hoekwierde in  Almere Haven, op 7
januari 3 bij Lelystad Haven, op 9 januari 1 bij Batavia
Haven en op 22 februari 5 in Lelystad Botter. Een
Zwarte Roodstaart werd op 17 december in Swifter
bant gezien. Op 16 januari 1 en op 6 februari 2 bij de
Maximacentrale. Vanaf december tot en met janua
ri maximaal 3 op het Muiderzand. Winterwaarnemin
gen van de Cetti’s Zanger komen van 20 verschillen
de plekken in één lijn van de Natte Graslanden in
Almere langs de hele OVD tot en met de Knardijk. En
1 melding bij de Kamperhoek. Slechts van 5 plekken
een overwinterende Zwartkop. Tussen 15 november
en 18 december maximaal 3 Bladkoningen in het
Urkerbos en op 16 december 1 in het Horsterwold.
Begin december werden er ruim 100 Baardmannen 
geteld in het Oostvaardersveld. Op 2 januari een
Witkopstaartmees in Almere Haven en op 24 janua
ri een exemplaar in het Harderbroek. Een Glanskop
werd op 9 november in het Kuinderbos aangetroffen.
In november zat een Kuifmees in het Urkerbos en op
14 januari werd een exemplaar uit de Stille Kern ge
meld. Eén of 2 Klapeksters verbleven rond de OVP
Knardijk en het Oostvaardersveld tot 22 februari. Op
4 januari zat een Europese Kanarie in Lelystad Hout
ribhoogte en op dezelfde dag vloog een exemplaar
over Almere Bouwmeesterbuurt. 5 Fraters vlogen op
7 december over het Urkerbos en op 9 december 26
over de Kamperhoek en tenslotte zaten er op 8 febru
ari 5 bij Rutte Noordermeerdijk. Dit jaar was er weer
een invasie van Grote Barmsijzen, er kwamen 126
meldingen binnen, in Almere Pampus maximaal 300
exemplaren begin januari en ook bij de Kamperhoek
grote groepen. Langs de trektelposten kwamen leuke
aantallen overvliegen deze periode, (vermeld is de
som van ingevoerde Grote Barmsijs én  Barmsijs
spec); langs telpost Kamperhoek ruim 2400, langs
telpost IJmeerdijk ruim 1275 en langs telpost Gooi
meerdijk-west 32 ex. 3 Witstuitbarmsijzen foerageer
den op 7 januari bij de Kamperhoek. In november en

december zaten maximaal 4 Grote Kruisbekken in
het Kuinderbos. Ook bij de Appelvink was er sprake
van een invasie, veel waarnemingen van grote
groepen, zelfs tuinwaarnemingen van meer dan 20
foeragerende exemplaren. 2 IJsgorzen vlogen in
november over de Ketelbrug en totaal 6 over telpost
Gooimeer-west. Ook bij de Markerwadden en Swifter
bant vloog een exemplaar over. In februari een
exemplaar over Creil en over Rutten. Op 21 november
10 Sneeuwgorzen op de Markerwadden, op 3 de

cember 2 adult man bij de Blocq van Kuffeler en
tussen 4 en 30 januari een man bij Pampushaven. Op
6 februari vlogen er 12 over de Noordermeerdijk bij
Creil. Tenslotte werd een Geelgors gezien op 9 febru
ari bij Emmeloord en op 25 februari 3 bij de Nekke
veldweg en 2 bij Lelystad Waranda-oost.
 
Greet Boomhouwer
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Agenda 
 
Avondactiviteiten starten om 20.00 uur in De 

Oostvaarders (Oostvaardersbosplaats 1), tenzij 

anders vermeld.   

 

Aanmelden voor excursies bij de activiteiten-

commissie (zie colofon). 

 

** Vooral bedoeld voor niet-donateurs. 

Kosten €10, aanmelden via 

oostvaardersplassen@staatsbosbeheer.nl 

 

Kijk op de website voor de actuele agenda! 

 
 

              APRIL 2018 

Wo. 4 9e Cursus   

Za. 7 9e Cursusexcursie 

Za. 7 Flevokijkers: Belevenissenbos Lelystad 

Ma. 9 Werkgroep bescherming 

Wo. 11 Lezing Kerkuilenwerkgroep 

Za. 14 – 

zo. 15 

Bosbende: weekend Ardennen 

 

Zo. 15 Wetlandtelling  07.30 uur 

Zo. 15 Vogelexcursie Vogelwacht-Staatsbosbeheer 

11-13 uur  ** 

Zo. 15 Vogelkijksessie Oostvaarders 12-16 uur 

Wo. 18 Donateursoverleg (onderwerp zie website) 

Wo. 25 

 

Bestuursvergadering  19.30 uur 

Werkgroep natuurfotografie  

Za. 28 Dagexcursie Zuid-Limburg 

 
MEI 2018 

Wo. 2  10e Cursus   

Za. 5 10e Cursusexcursie 

Wo. 9 Lezing Ton Oudshoorn: vogels in de muziek 

Za. 12 Bosbende: kanoën  17–22 uur 

Wereldtrekvogeldag (zie website) 

Ma. 14 Werkgroep bescherming 

Wo. 16 Donateursoverleg (onderwerp zie website) 

Za. 19 12- en 24-uurs Big Day   Aanmelden! 

Za. 19 Flevokijkers: Geitenboerderij Amsterdamse Bos  

9.30-13 uur 

Zo. 20 Wetlandtelling  06.30 uur 

Zo. 20 Vogelexcursie Vogelwacht-Staatsbosbeheer 

11-13 uur  ** 

Wo. 23 

 

Bestuursvergadering  19.30 uur 

Werkgroep natuurfotografie 

Za. 26 Cursisten Big Day  6-12 uur 

Zo. 27 Vogelkijksessie Oostvaarders 12-16 uur 

Wo. 30 Lezing Philip Friskorn: Eindeloze prairie, het 

Middenwesten van Noord-Amerika 

 
JUNI 2018 

Vr. 1 – 

zo. 3 

Bosbende:  reserve weekend Ardennen, 

anders aktiviteit op za. 2 juni 

Wo. 6  

 

11e Cursus 

Bekendmaking uitslag Big Days / Bird Madness 

Za. 9 11e Cursusexcursie 

Zo. 10 Wandelexcursie Natuurpark Lelystad   

06.00-10.30 uur 

Ma. 11 Werkgroep bescherming 

Wo. 13 Lezing Jeroen Reinhold: vleermuizen 

Vr. 15 Avondexcursie vleermuizen  22.30 uur 

Za. 16 Flevokijkers: fotografie in de Oostvaarders 

Zo. 17 Wetlandtelling  06.00 uur 

Zo. 17 Vogelkijksessie Oostvaarders 12-16 uur 

Zo. 17 Vogelexcursie Vogelwacht-Staatsbosbeheer 

11-13 uur  ** 

Wo. 20 Donateursoverleg (onderwerp zie website) 

Za. 23 Avondexcursie nachtzwaluwen 

Wo. 27 

 

Bestuursvergadering  19.30 uur 

Werkgroep natuurfotografie 

 

JULI 2018 

Wo. 4 Avondexcursie Polder IJdoorn 

Ma. 9 Werkgroep bescherming 

Wo. 11 Lezing Kars Veling: vlinders 

Vr. 13 – 

zo. 15 

Bosbende / Flevokijkers: Waddenweekend. Als 

het waddenweekend eerder is dan is deze 

bijeenkomst de slotbijeenkomst 

Za. 14 Ochtendexcursie vlinders / libellen 

Zo. 15 Wetlandtelling  06.30 uur 

Zo. 15 Vogelexcursie Vogelwacht-Staatsbosbeheer 

11-13 uur  ** 

Wo. 18 Donateursoverleg (onderwerp zie website) 

Za. 21 Bosbende: slotbijeenkomst 13-15 uur 

Wo. 25 

 

Bestuursvergadering  19.30 uur 

Verzending Grauwe Gans 

 

AUGUSTUS 2018 

Wo. 1 Fietstocht Natte Graslanden 

Wo. 8 Lezing Ton Eggenhuizen: 

biodiversiteit/nachtvlinders 

Do. 9 Nachtvlinderen (als het weer het toelaat) 

Ma. 13 Werkgroep bescherming 

Wo. 15 Donateursoverleg (onderwerp zie website) 

Zo. 19 Wetlandtelling  07.15 uur 

Zo. 19 Vogelexcursie Vogelwacht-Staatsbosbeheer 

11-13 uur  ** 

Wo. 22 Bestuursvergadering  19.30 uur 

Wo. 29 Avondexcursie Vossemeer 

 

Indien onbestelbaar retour:  
Penningmeester

Zijpestraat 16, 1316 LN Almere


