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IJsvogel, Oostvaardersveld, 3 december 2016,
Henk van de Bovenkamp
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Cursussen vogelherkenning
starten weer in september
De winter en lente zijn voorbij gevlogen. Niet alleen
hebben onze gevederde vrienden het druk gehad,
het bestuur heeft ook absoluut niet stil gezeten. Naast
het in volle teugen genieten van onze hobby hebben
wij onze handen vol gehad aan reeds lopende en
ook nieuwe projecten en onderwerpen.
Wij zijn al jaren betrokken bij de ontwikkelingen rond
de Oostvaarderplassen en deze winter is het een
brede maatschappelijke discussie geworden over dit
oh zo belangrijke natuurgebied in onze polder. De
motie van VVD en SGP over het verlagen van de
aantallen van de grote grazers omdat ze het lijden
niet aan kunnen zien, maar ook omdat ze het natuur
gebied zien als een recreatiegebied heeft de provin
cie doen besluiten om de commissie Van Geel in het
leven te roepen. De adviezen van deze commissie
worden nu uitgebreid besproken door betrokkenen
en vooral door de politiek die nog voor de zomer een
besluit wil nemen over welke adviezen en dan hoe
deze op te volgen. Ook wij, Vogel- en Natuurwacht
Flevoland, zijn druk bezig om onze visie door te laten
komen in de besluiten t.b.v. de N2000-doelstellingen
voor de vogels.
Voor de tellingen op de Markerwadden hebben wij
intensief met Natuurmonumenten aan tafel gezeten
om te praten over een meerjarige samenwerkings
overeenkomst. Hoewel wij graag onze handtekening
hadden willen zetten op een dergelijk document
moesten de partijen uiteindelijk concluderen dat dit
op korte termijn niet haalbaar is. Uiteraard blijven wij
met Natuurmonumenten samenwerken en staat het
onze donateurs vrij om dit ook te doen en zich aan te
melden bij Natuurmonumenten voor het tellen op de
Markerwadden.
De coördinator van de Wetlandtellingen heeft aan
gegeven haar werk bij de Vogelwacht neer te leggen.
Wij danken Alice voor haar kennis en jarenlange inzet.
Aan ons allen nu de taak om voor continuïteit van de
Wetlandtellingen te zorgen. Natuurlijk doet het be
stuur haar uiterste best om een opvolger te vinden en
wij vragen iedereen daarin mee te denken of zich aan
te melden als zij/hij deze uitdaging wel ziet zitten.
De Vogel- en Natuurwacht Flevowacht zijn wij met z’n
allen. Met ieders inzet kunnen wij bergen verzetten….
Nelleke Seegers
Voorzitter

Ook nu weer zullen we na de zomer starten met de
cursus Vogelherkenning. De cursus bestaat uit 11
theorie-avonden en 11 praktijkochtenden. De theo
rie-avonden zijn 1x per maand op woensdag, aan
vang 20.00 uur in Natuurbelevingscentrum De Oost
vaarders (Oostvaardersbosplaats 1, Almere). De
praktijkochtenden vinden plaats op de zaterdag
daaropvolgend, startend om 9.00 uur, op een locatie
in Flevoland.
De cursus begint voor alle cursusgroepen op 5 sep
tember 2018 en eindigt begin juni 2019. Tijdens de
cursus worden thema’s behandeld als vogels in tuin,
bos en park, zangvogels, roofvogels en uilen, ganzen
en zwanen, eenden, steltlopers, meeuwen en sterns,
riet- en moerasvogels, biotoopkennis, vogeltrek, vo
gelzang, eieren en veren, en natuurlijk determinatie
van vogels.
Er zullen weer 3 groepen zijn: basis, vervolg en afron
ding. De cursisten die dit jaar de basis gevolgd heb
ben, kunnen zich voor de vervolgcursus aanmelden,
zoals de vervolgcursisten van dit jaar door mogen
stromen naar de afrondingscursus. Ook na de afron
ding betekent het niet dat er niks meer te leren valt:-).
Er is nog zoveel te leren en daarvoor biedt de Vogel
wacht veel mogelijkheden: lezingen, excursies, werk
groepen, tellingen etc.
Aan de cursus doen veel mensen mee en daarom
zullen we na de zomer een ander schema dan ge
bruikelijk hanteren. Tot nu toe waren alle 3 de groepen
op dezelfde avond en dezelfde locatie. Dat gaat niet
meer passen en dus gaan we het een beetje verde
len. De basiscursus gaat naar de 3e woensdag van
de maand, de vervolg- en afrondingscursus blijven
op de 1e woensdag. Hoe de data precies gaan vallen
zal zsm via de site bekend gemaakt worden!
De cursussen zijn ook voor donateurs die al langer
aangesloten zijn bij de Vogelwacht nog steeds be
schikbaar. Je kunt je kennis verdiepen door je te
melden voor de vervolgcursus of meteen de afron
ding. Je kunt ook kennis opstarten met de basiscursus.
De kosten voor de cursus, inclusief cursusmateriaal,
koffie/thee (en een vogelgids), bedragen slechts
€40,00. Aanmelden (bij voorkeur voor 27 augustus)
kan via het inschrijfformulier op de website: www.vo
gelwachtflevoland.nl. Je aanmelding is afgerond als
het cursusgeld is overgemaakt.
Mail naar cursus@vogelwachtflevoland.nl voor meer
info of kijk op de website.
Inge Hagens
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Het is inmiddels een flinke tijd geleden dat wij zelf de soos van de middelbare school bezochten.
Achteraf kan je je afvragen met welk doel de schoolleiding besloten had tot het faciliteren, zeker als
je bedenkt met welke bedoeling de scholieren met rode konen de soosavonden bijwoonden. Een flinke
groep hormoon-gedreven pubers in een kleine bedompte ruimte, opzwepende muziek, alcohol… Met
weemoed denken we nu aan die tijd terug als we, omringd door enkele tientallen jonge zwanen, ons
op de zwanensoos begeven.
In augustus 2003 zijn we in Almere begonnen met ons
zwanenonderzoek. In eerste instantie richtten we ons
vooral op de broedbiologie. Nesten volgen, ouders
en jongen ringen. In 2006 zagen we voor het eerst
dat zwanen gezamenlijk foerageerden in Almere
Buiten (Sportlaan en omgeving). Sinds 2010 is een
dergelijke groep ontstaan rond de Kiekendief (Alme
re-Stedenwijk). Al snel kregen we het idee dat de
groep vooral uit jonge vogels bestond. Zou de groep
vergelijkbaar zijn met de soos die wij vroeger in onze
schooltijd bezochten? Vanaf dat moment hebben we
de groep steevast met “de soos” aangemerkt. Aan
gezien het overgrote deel van de Almeerse knobbel
zwaanpopulatie van een vogeltrekring is voorzien,
kunnen we op de soos eenvoudig onderzoeken welke
vogels deze plek bezoeken. Zijn het inderdaad alleen
jonge vogels? Hoe is de sekseverhouding op de soos?
In dit artikel belichten we de soos-bezoekers uit de
periode oktober 2017-mei 2018.

De aantallen getelde vogels staan in grafiek 1. We
zien de aantallen toenemen tot een maximum van
ruim 50 individuen. Kennelijk waren lang niet alle
soosvogels permanent aanwezig. In totaal zijn name
lijk 122 verschillende vogelringen afgelezen. Gemid
deld werd ieder individu tijdens de 27 veldbezoeken
4,3 maal waargenomen (spreiding 1 – 14 x). Daar
naast werden maximaal 4 ongeringde vogels gelijk
tijdig waargenomen. Aangezien we deze vogels niet
individueel konden onderscheiden, en ook de ge
merkte vogels maar tijdens 16% van de bezoeken
werden opgemerkt, moet ook het aantal van de soos
gebruik makende ongeringde individuen wel hoger
dan die vier liggen. Met dat in het achterhoofd kun
nen we het aantal individuen dat in de winter van de
soos gebruik maakte, op 126 tot 140 vogels stellen.
De soos is figuurlijk gesproken kennelijk een duiventil.

Overdag is de kern van de soos gesitueerd rond het
verzorgingshuis de Kiekendief tussen Almere Steden
wijk en het stadscentrum. In de avonduren zwemt het
overgrote deel naar het Weerwater en Stedenwijk
strand. Individuen zwerven echter ook in de wijdere
omgeving rond. Zo zijn soos-individuen tevens gezien
op het Lumiërestrand en in het Beatrixpark, op 2-3 ki
lometer zwemmen van de Kiekendief.
Het onderzoek besloeg de periode van 2 februari tot
en met 25 mei 2018. In deze periode zijn 27 veldbe
zoeken uitgevoerd. Het merendeel van de ringaflezin
gen heeft plaatsgevonden rond de Kiekendief en in
mindere mate bij het Stedenwijkstrand. Daarbuiten
zijn sporadische ringen afgelezen. Naast de ringafle
zingen is ook steeds de groepsgrootte rond de Kie
kendief bepaald. In de periode oktober – maart was
nog weinig sprake van onderlinge animositeit. Daar
door kwamen nagenoeg alle vogels op land en was
het aantal aflezingen vrijwel gelijk aan het aantal
aanwezige individuen. In april liepen de aantallen en
de onderlinge agressie toe waardoor lang niet alle
vogelringen konden worden afgelezen.
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Grafiek 1. Aantallen Knobbelzwanen op de soos

Zwanensoos, Almere, 28 juni 2018, Margreet Roos
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Vogelpoëzie
Jan Hanlo (1912-1969) was een bijzondere, minima
listische dichter. Geen veelschrijver maar een gedre
ven taalpurist. Hij schreef geen gedichten, hij schil
derde ze met woorden. Hier volgen enkele korte ge
dichten van zijn hand, of moet je zeggen penseel. Bij
het eerste gedicht stel ik me voor dat de dichter zich
realiseert dat de liefde is gedoofd. Bij het tweede
gedicht denk ik aan een creatief moment na een
nacht flink doorhalen.
Wim Sluijs

Zwanensoos, Almere, 28 juni 2018, Margreet Roos

Grafiek 2. Geboortejaren op de soos waargenomen vogels

Van het merendeel van de geringde vogels is het
geboortejaar bekend omdat zij in dat jaar als eerste
jaarsvogel zijn geringd. Op grond van de afgelezen
ringen kunnen we dus bekijken welke leeftijdsgroe
pen van de soos gebruik maken. Van de vogels
waarvan de exacte leeftijd bekend is, is de verdeling
over de jaarklassen in grafiek 2 weergegeven. Het is
duidelijk dat van alle jaarklassen de jonge vogels
(leeftijd 1 – 4 jaar) oververtegenwoordigd zijn. Nu is
uit de literatuur bekend dat mannetjes in de regel voor
het eerst tot broeden komen in hun vierde jaar, soms
in hun derde en heel soms in hun tweede. Vrouwtjes
broeden doorgaans een jaar eerder dan mannetjes.
Je zou dus verwachten dat het aandeel mannetjes in
die groep van vierjarigen lager ligt. Die jonge mannen
zouden immers al voor een deel gepaard moeten zijn.
Dat blijkt niet het geval. Over het geheel alsook vrijwel
jaarlijks zien we bij de door ons geringde vogels in de
regel een klein mannenoverschot (51-55%). Hetzelfde
is het geval bij de vierjarigen (55%). Daarom denken
we dat Almere nu wel redelijk is verzadigd met zwa
nenpaartjes. Veel broedparen kunnen er niet meer
bij. De enige groei die we nu nog zien is in de water
partijen van de nieuwe wijken. De jonge vogels
moeten dus langer wachten, totdat ergens een
plekje vrijkomt door sterfte of emigratie van één van
de gesettelde vogels.
Ton Eggenhuizen & Henk Koffijberg
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Niet ongelijk
Niet ongelijk is de lijn van je ogen
Aan de lijnen van meeuwen of vooral die van
visdiefjes
Toeval? Een romantische bewijs voor één Schepper?
Ik weet niet Wel weet ik dat je ogen al lang weer
Ver weg zijn gevlogen Zonder spoor of contact
Zomin als kiekendieven of de langzaam maar zekere
tochten
Van spitsgevleugelde valken te maken hebben
Met de treinen die ze passeren.

’s Morgens
Het was half vijf ’s morgens in April
Ik liep, en floot de St. Louis Blues
Maar ik floot die op mijn eigen wijze
Al fluitend dacht ik: mocht mijn fluiten
Gelijken op de zang van de grote lijster
En waarlijk, na enige tijd geleek mijn
Fluiten van de St. Louis Blues
Op de zang van de grote lijster:
Turdus viscivorus

Grote Lijster, Erkemederweg, 27 maart 2012,
Hans Kruitwagen
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Weer een aflevering van de avonturen van de Flevo
kijkers! En we hebben weer voldoende met elkaar
meegemaakt. Er is wel heel veel gerommeld in de
agenda, omdat het niet helemaal ging zoals we ge
wild hadden. Een bezoek aan de Sterrenwacht kon
niet doorgaan, vanwege een te druk programma op
de zaterdagen. Maar met een beetje kunst- en
vliegwerk hebben we toch de boel rond kunnen
breien.
Op zaterdag 10 maart zijn we naar het Belevenissen
bos in Lelystad geweest. Nou, dat was inderdaad een
hele belevenis. Gelukkig hebben we iedereen weer
mee terug naar huis kunnen nemen. Maar leuk was
het wel! We hebben flink een beroep gedaan op ons
evenwichtsorgaan. En als extra lag er ook nog een
dode ree langs de kant. Mooi om te zien hoe die er
van binnen uit zag.
En een bezoek naar de geitenboerderij in het Amster
damse Bos stond ook op het programma op 7 april.
Het was die dag heerlijk weer, dus dat kon al niet meer
stuk en Dominique ging voor het eerst gezellig mee
om te kijken of de Flevokijkers wel leuk genoeg waren.
Ook hebben we ontdekt dat onze Mees een echte
geitenfluisteraar is! Geweldig om te zien. Wat ze alle
maal met elkaar besproken hebben, blijft echter ge
heim. Er waren veel jonge geitjes en die mochten de
fles hebben. In het begin heel gulzig, maar later op

Cursus fotografie, Almere, 16 juni 2018, René Gerritzen

de dag duidelijk wat minder. Stiekem hebben veel
van ons toch even van de melk gedronken, want we
blijven tenslotte nieuwsgierig. Het was lekker zoet. Dus
dat hebben we ook weer ontdekt. We sloten af met
een ijsje van echte geitenmelk. En genietend van het
ijsje liepen we weer terug naar de auto, want ook aan
de leuke dingen komt een eind.
Het vervangende programma voor de Sterrenwacht
werd het Blotevoetenpad in de Noordoostpolder
(Kraggenburg). Een pad van 2,5 km die je op je blote
voeten moet afleggen. Soms wat pijnlijk (stenen, glas
(!), perzikpitten), koud (voetenbad)of nat (sloot).
Maar vaak ook heel modderig. Gelukkig hadden
sommige kinderen reservekleding meegenomen.
Maar gelachen hebben we wel en wanneer mag je
nu door de sloot lopen en een modderbad nemen?
En we weten nu ook hoe verse melde smaakt, een
soort spinazie. Die werd daar volop gekweekt. Daan
en Giorgio konden er geen genoeg van krijgen en als
Popeye begonnen ze zich heel sterk te voelen. Een
geslaagde dag! Ook voor Oirla, die voor het eerst mee
was.
Op zaterdag16 juni bleven we in Almere. Leuk om te
vermelden is, dat Annette (onze nieuwe voorzitter)
even de sfeer kwam proeven bij De Flevokijkers. In de
Oostvaarders wachtte Inge ons op om een kleine
fotografiecursus te geven: waar moet je op letten als
je een foto maakt, welke standpunt kun je innemen
e.d. En met een aantal opdrachten werden we de
natuur ingestuurd. En wat een prachtige resultaten
werden er gemaakt! Er is heel duidelijk fotografietalent
aanwezig binnen de Flevokijkers. En ook heel leuk was
dat we merkten dat er op een heel klein stukje grond,
enorm veel te zien is. Heel veel soorten planten, maar
ook ongelooflijk veel insecten. Wel jammer dat het
aantal stekende muggen ook groot was. Voor volgen
de avonturen: zie de volgende Gans!

Levi en Senna, Lelystad, 10 maart 2018, René Gerritzen
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Groet,
Monique en René
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In 2015 was ik in Praag op bezoek bij mijn geëmigreerde broer en zijn Tsjechische vrouw. In hun keuken,
in de vensterbank en tegen het raam, zag ik aan mij onbekende vlinders. Althans, in de Europese gids
zo wist ik zeker, is deze niet afgebeeld. Of was dit geen vlinder maar een nachtvlinder?, een mot of een
micro misschien?!
Met het naslaan van de veldgidsen voor die groepen
kwam ik er ook niet achter hoe deze soort genoemd
wordt. Wat mij al vaker op het juiste spoor heeft ge
holpen om de naam van een soort te achterhalen
bracht uitkomst: googelen met vrije termen en dan
kiezen voor ‘afbeeldingen’ in de resultaten van je
zoekstrategie. En met klikken op een overeenkomstige
foto op een site belanden met informatie. Het bleken
Buxusmotten, Cydalima perspectalis een soort micro-
mot, maar dan groot, zoals de gekende Parelmoer
mot en dan van de familie grasmotten (Crambidae).
Ik kwam te weten dat het een uit Azië afkomstige exoot
is, die genaamd is naar zijn waardplantengeslacht
de buxus. Mijn schoonzus wist dat ze mooi maar ook
wel schadelijk zijn; voor de haag van de buurman. Ze
wees een kale struikenrij aan. Juist. En dat ze in de
nazomer elke dag wel enkele exemplaren in huis
vond. Ik dacht dat we deze soort wellicht ook ooit in
Nederland gaan krijgen en terug in Almere vergat ik
het voorkomen in ons land uit te zoeken. Tot in juni
2017 op Waarneming.nl de eerste waarneming ver
scheen voor Almere. Zelf moest ik wachten tot 25
augustus, toen er in een ogenblik vijf op het nacht
vlinderlaken in mijn tuin verschenen. En vervolgens
op 1 september vijftien stuks! Van zowel de witte als
de bruine variëteit. Wat een mooie exoot.
Met Waarneming.nl als enige bron kan vermeld dat
de soort in 2007 in Nederland is verschenen. Er zijn dat
jaar 5 waarnemingen gedaan, één exemplaar per
keer. Drie in Brabant en twee in Boskoop. In 2008 is de
soort niet gezien. Om daarna zoals dat gaat met
soorten buiten hun oorspronkelijke verspreidingsge
bied waar geen natuurlijke vijanden zijn, explosief
bezit te nemen van ons land (ruim drieduizend
waarnemingen verspreid over 463 blokken in 2017,
na circa drie honderd waarnemingen in 63 blokken
in 2014). In Duitsland was de soort eerst in 2006 ge
vonden en in Groot-Brittannië in 2008. De uitbreiding
van het areaal, over land en zee is dus honderden
kilometers per jaar geweest! Een invasie van een
exoot van jewelste. Toch, de Buxusmot zou ik niet
classificeren als invasieve exoot, want daar wordt in
het algemeen in de biologie mee verwezen naar
soorten die schade doen aan van nature inheemse
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Laken met Buxusmotten, 2 september 2017, André v/d Berg

soorten door verdringing of predatie. En dat lijkt de
Buxusmot niet te doen.
De rupsen van de Buxusmot vreten jonge bladeren
kaal tot op de nerven. Bestrijding is mogelijk met
chemicaliën, maar arbeidsintensief. Misschien dat de
buxushaag over enkele jaren nog slechts bij echte
liefhebbers aanwezig is. De buxus zelf is overigens ook
afkomstig uit het oosten. In het natuurlijke versprei
dingsgebied van de buxus is er uiteraard wel een
balans en daar speelt mogelijk predatie van larven
van de Buxusmot door de Aziatische hoornaar Vespa
velutina enige rol in. Nu is de Aziatische hoornaar zelf
in 2017 in Dreischor, Zeeland aangetroffen met een
nest. Een verband met de Buxusmot is onwaarschijn
lijk, omdat deze wesp niet in hoofdzaak van Buxus
motten bestaat, maar vooral ook honingbijen en
mogelijk nog andere bijen predeert. Om die reden
is deze wesp wel geclassificeerd als invasieve exoot
en het nest ook vernietigd. Als ik daar wat van vinden
mag als iemand die meermaals gestoken is door
gewone wespen: Prima, Buxusmotten op het laken
oké, Aziatische hoornaars, houdt die maar weg, ik wil
niet weten hoe dat voelt.
André van den Berg

de Grauwe Gans

Big Day en maandlijsten
Uiteraard doe ik ook dit jaar weer mee met de Big Day
in Flevoland. Ons team is dit jaar wel wat kleiner dan
voorgaande jaren; Greet, Rik en ik hebben dit jaar de
titel verdedigd. We hadden een bijzonder goede start
en ondanks dat we in de voorbereidingen nog geen
jonge Ransuilen hadden, kwamen er al 3 uilensoorten
voorbij in de eerste nacht. Ook Roerdomp en Water
hoen (soorten die we de laatste jaren steeds lastiger
op de Big Day hebben) tikten we in de eerste nacht
al binnen. Om 8.30 zitten we al op de 100 soorten!
Volgens ons een nieuw record voor ons team. De rest
van de dag blijft het echter moeizaam soorten bij
elkaar sprokkelen en we eindigen op 135. Er zijn een
hele hoop soorten die we toch wel verwacht hadden
makkelijk binnen te halen en die zich helaas niet lieten
zien of horen. Voorbeelden zijn Grauwe Klauwier,
Boomvalk, Havik, Sperwer, Raaf, Ijsvogel en Steenuil.
Soorten die we of in de voorgaande jaren of zelfs in
de voorbereiding van dit jaar wel hadden. Daarente
gen waren we dit jaar erg blij met Roerdomp, Wilde
Zwaan, Bosuil, Brilduiker en Fluiter. De 135 soorten
waren dit jaar helaas niet voldoende voor de winst,
maar we hebben dit jaar weer veel geleerd en gaan
vol goede moed volgend jaar gewoon weer voor de
winst!
Naast de Big Day ben ik de laatste tijd ook bezig ge
weest met mijn andere twee doelen van dit jaar. Een

van de doelen was zoveel mogelijk waarnemingen
invoeren. Althans, meer dan voorgaande jaren, want
met zoveel mogelijk waarnemingen kan de database
de meeste waarde krijgen. Inmiddels zitten we nog
niet eens op de helft van het jaar en heb ik al ruim 2
keer zoveel vogels ingevoerd dan ik ooit in een jaar
heb gedaan. Voor alle soortgroepen was dat wat
lastiger in verband met de hoeveelheid waarnemin
gen in 2015 waarin we zoveel mogelijk soorten in Al
mere op de kaart probeerden te zetten. Maar inmid
dels heb ik ook meer waarnemingen van alle soort
groepen dan ik ooit eerder heb ingevoerd. Dit doel
had achteraf gezien ook nog een mooie bijkomstig
heid. Alles wat je ziet wil je invoeren, dus moet je je
aandacht er op vestigen. Als je dat niet doet, loop je
toch vaak met een soort filter rond voor de wat minder
zeldzame soorten en dat is nadelig tijdens een Big
Day. Dat had naar mijn mening tot gevolg dat ik wel
lekker scherp was tijdens de Big Day.
Het andere doel was om te kijken of ik in de ranking
van maandlijsters terecht kon komen. Dat schiet nog
niet heel erg op. Tijdens het schrijven van mijn vorige
column had ik 53 maandlijst soorten nodig om in die
ranking terecht te komen. Ik heb dit jaar 34 nieuwe
maandlijst soorten gezien tot nu toe wat niet slecht is,
maar de concurrentie zit natuurlijk ook niet stil, dus
om nu in de ranking te komen heb ik nu nog 57
soorten nodig. Gelukkig weet ik dat mijn maandlijsten
aan het eind van het jaar niet erg hoog zijn (waar
alles voor de zomer op 150+ staat is dat na de zomer
eigenlijk allemaal onder de 150) dus ik verwacht nog
flink wat maandsoorten toe te voegen. Ik geef de
moed in ieder geval nog niet op!

Victor Eggenhuizen

Roerdomp, Natte Graslanden, 11 juni 2018, Reinier Kok
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In 2017 heeft de Vogel- en Natuurwacht Flevoland meegekeken naar het plan van aanpak voor het
uitvoeren van werkzaamheden aan de hoogspanningslijn die van Diemen naar Lelystad gaat. TenneT
is eigenaar van het netwerk in Nederland en er wordt steeds meer gevraagd van het bedrijf als het gaat
om elektriciteit maar ook als het gaat om veiligheid en de natuur onder de hoogspanningslijnen.
In 2019 zal TenneT aan deze verbinding, waar 380.000
Volt op staat, onderhoud gaan plegen en de lijn
verzwaren. In het plan van aanpak staan richtlijnen
voor TenneT hoe ze moeten omgaan met de nesten
die op diverse masten op deze lijn zitten, waarbij uit
gegaan wordt van de kaders van de huidige natuur
wetgeving. De aanpak moet duurzaam zijn en prak
tisch uitvoerbaar.

Het tracé Diemen – Lelystad, TenneT, 2017

Vogels op de hoogspanningsmasten
Bij Muiderberg broedt een paartje Boomvalk op een
mast. Dit paartje heeft in de afgelopen jaren een
aantal nesten gebruikt, naast een eigen nest, ook
oude kraaiennesten. Ook op andere masten op het
tracé broeden Zwarte Kraaien. Daarnaast zijn er maar
liefst 13 nesten van Ooievaars in gebruik. De Ooie
vaars broeden allemaal in Lelystad op de masten,
waarbij een mast maar liefst 8 nesten bevat.
Deze Ooievaars komen vanuit het Natuurpark van het
Flevolandschap. Daar werd deze soort enkele jaren
‘gehouden’ in een speciale kooi, maar nadat ze zijn
vrijgelaten was er waarschijnlijk te weinig broedgele
genheid beschikbaar in het park en zijn vogels uitge
weken naar de nabijgelegen hoogspanningsmas
ten.
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Ooievaars langs A6, Lelystad, 14 juni 2018, Inge Hagens

Juridisch kader en werk in uitvoering
In de wet staat dat van alle in Nederland in het wild
voorkomende vogels de nesten beschermd zijn
wanneer ze in gebruik zijn. Van een beperkte lijst aan
soorten wordt de nestplaats jaarrond beschermd,
ofwel omdat de soort jaarlijks terugkeert naar hetzelf
de nest ofwel omdat de soort niet in staat is zelf een
nieuw nest te maken. Buizerd en Havik, maar ook
Boomvalk en Ooievaar zijn soorten waarvan de nes
ten jaarrond beschermd zijn. De nesten van Zwarte
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Kraaien zijn strikt genomen volgens de wet niet jaar
rond beschermd. Het is wel beter om niet alle nesten
van de Zwarte Kraai uit masten te verwijderen, omdat
deze nesten van belang zijn voor de Boomvalk.
De Wet Natuurbescherming verbiedt onder andere
het opzettelijk doden of vangen van vogels, het sto

Boomvalk, Natte Graslanden, 13 juni 2018, Karel Mauer

Ooievaarsnesten, Lelystad, 14 juni 2018, Inge Hagens

ren, vernielen of beschadigen van nesten, rustplaat
sen en eieren, of het wegnemen van nesten. Met dit
in het achterhoofd blijft er een periode van oktober
tot en met januari over om in te werken, zoals te zien
in dit schema:

den op de juiste manier uitgevoerd worden binnen
de juridische kaders, dus met de juiste vergunningen,
na de benodigde inventarisaties etc. Ondanks dat in
het plan van aanpak staat, dat een ontheffing in het
kader van de Wet Natuurbescherming bij toepassing
van het werkprotocol niet noodzakelijk is omdat ver
storing van de nesten voorkomen wordt, en nesten
niet permanent weggenomen worden, denken wij
dat ze die ontheffing wel nodig hebben. Iets wat de
komende tijd uitgezocht gaat worden dus. Ook zullen
we, wanneer er voordat de werkzaamheden begin
nen nieuwe broedgevallen op de masten ontstaan,
dit doorgeven aan TenneT.

Werkperioden voor Ooievaar en Boomvalk per maand:
groen is accoord, rood is stoppen.

In het plan van aanpak staat daarom dat in de peri
ode september tot en met januari de bestaande
ooievaarsnesten tijdelijk worden verwijderd, onder
toezicht van een ter zake deskundig ecoloog. Be
staande nesten worden getopt en direct na de
werkzaamheden teruggeplaatst op de originele plek
(20 - 30 cm hoog). Uiterlijk in januari of op de locaties
van de bestaande nesten worden simpele platformen
van ijzer aangebracht waarop de Ooievaars hun nest
opnieuw zullen opbouwen. Op deze manier blijft de
nestlocatie duurzaam in stand.
Het bestaande boomvalknest (tijdelijk) verwijderen,
het nest vervolgens in mand opslaan en uiterlijk eind
maart moet de mand met nest op oude locatie be
vestigd worden, ook onder begeleiding van een ter
zake deskundig ecoloog. Geadviseerd is om een
aantal extra manden voor de Boomvalk op te hangen
op de meest geschikte en minst risicovolle locatie.
Rol van de Vogelwacht
Nadat er input is geleverd op het plan van aanpak
dat is geschreven door Sovon, zullen we voor en tij
dens de werkzaamheden opletten of werkzaamhe
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Ooievaars ringen, Lelystad, 14 juni 2018, Inge Hagens

Mooi meegenomen
In 2011 hebben we in samenwerking met STORK en
TenneT de Ooievaars op de masten kunnen ringen,
zodat we beter inzicht in overleving en trekgedrag van
de vogels van de mast krijgen. Ook in 2018 hebben
we weer mogen ringen. We zullen we dit (twee)jaar
lijks kunnen blijven doen en daardoor een beter beeld
krijgen. En wie weet, komt er ook nog een dezer jaren
een platform voor de Visarend aan een mast ter
hoogte van de Oostvaardersplassen, zoals die ook in
de Biesbosch aangeboden is… :-)
Mocht je na het lezen van dit artikel meer willen weten
over het beschermingswerk dat we doen en of je
daaraan bij zou kunnen dragen, neem dan contact
op met bescherming@vogelwachtflevoland.nl.
Inge Hagens
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Mijn vorige stuk over apps die je als natuurliefhebber kunt gebruiken viel volgens mij wel in de smaak.
Het wordt zelfs in het augustusnummer van het blad van VWG het Gooi geplaatst! Daarnaast zijn er ook
ontwikkelingen te noemen over de apps die ik de vorige keer heb genoemd. ObsIdentify heeft inmiddels
twee nieuwe varianten.
Dag- en nachtvlinders apart waarbij ook de rupsen
gedetermineerd kunnen worden (dat kon eerder nog
niet) en een Vliegen en Muggen variant. Met de
eerste heb ik inmiddels al wat ervaring, voor de
tweede ben ik nog op zoek naar muggen en vliegen

die stil willen blijven zitten. In dit stuk ga ik twee apps
bespreken die je kunt gebruiken voor het invoeren
van waarnemingen. Ook van deze apps bestaan een
hoop verschillende. Ik behandel er net zoals de vorige
keer slechts 2 welke uiteraard weer gratis zijn om te
gebruiken.
ObsMapp/iObs/WinObs
Ik weet het, ik zou slechts twee apps beschrijven, maar
eigenlijk is dit maar één app. Het is de app waarmee
je mobiel waarnemingen kunt invoeren in waarne
ming.nl, maar allemaal voor een ander soort telefoon.
Ik heb de apps alleen voor Android telefoons en Apple
telefoons getest, want heb zelf geen Windows tele
foon tot mijn beschikking. Het viel me vooral op dat
de look and feel van de apps nogal verschilt. Dat
maakt naar mijn mening dat het niet erg uniform eruit
ziet. Door eigen ervaring met het helpen bij het bou
wen van een app weet ik dat dit wel tot de mogelijk
heden zou moeten behoren.
In de app voor Apple start je in een invoerscherm
(plaatje links). Dat maakt dat ik het gevoel krijg dat
in de Android versie meer mogelijkheden hebt (het
beginscherm in de Android versie is het plaatje
hiernaast) en dat klopt ook. Waar je in ObsMapp ook
geluiden van vogels kunt downloaden en kunt zien
wat er in de omgeving gezien wordt, kun je de Apple-
versie alleen gebruiken voor het invoeren van waar
nemingen. Daarnaast geeft iets als het verschil in kleur
al een heel ander beeld. Daarentegen is het invoer
scherm van de Apple versie wel wat rustiger naar mijn
mening. Alles staat op één scherm en dat is overzich
telijk. In de Android versie moet je daarin scrollen en
zullen waarnemers wellicht minder snel geneigd zijn
om de velden onderaan in te vullen. Dit kan overigens
wel per mobiel apparaat verchillend zijn.

Obsmap 7.18
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De meeste ervaring heb ik met de Android versie en
aangezien die ook de uitgebreidste is deel ik verder
mijn ervaring over deze versie. Ik heb eigenlijk nog
nooit problemen ondervonden met de app. Zelfs in
het buitenland werkt hij prima, al is het soms wel on
handig om een goede GPS-verbinding te krijgen in
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pagina's in Obsmap

afgelegen gebieden. Ik zorg dan vaak dat ik in het
hotel een GPS-verbinding maak en dan blijft dat vaak
de hele dag goed gaan. Ook de mogelijkheid om te
bekijken wat er in de buurt gezien is werkt in Nederland
prima en leuk om een beetje buiten de gebaande
paden te komen. Het enige wat me in de afgelopen
periode is tegengevallen is het gebruik van de multi
media knop. Met een vakantie naar Zuid-Afrika in het
verschiet ben ik met voorbereidingen bezig om ook
al geluiden te checken van wat soorten. Door het
uitvallen van de Vogelgeluiden app dacht ik met
ObsMapp een eind te komen, maar helaas werkt dat
toch niet goed genoeg. Ik heb inmiddels al een
aantal keer geprobeerd de soortenlijst van Zuid-Afrika
te downloaden, maar sommige soorten komen ge
woon niet mee en het is mij helemaal niet duidelijk
waar dat door komt.
NDFF invoer
NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna) is eigenlijk
de nationale plek als je data nodig hebt over de
Nederlandse natuur. Alleen mensen met een abon
nement kunnen vervolgens bij de data. Over het al
gemeen zijn dit overheidsinstellingen, waterschap
pen en terreinbeheerders. Een deel van de waarne
mingen uit waarneming.nl komen ook in deze data
base terecht. Het ligt er dan aan of je als waarnemer
hebt aangegeven dat je waarnemingen daarvoor
gebruikt mogen worden. En dan nog zijn het alleen
gevalideerde waarnemingen uit Nederland die
doorgestuurd worden naar de NDFF. In feite kun je
dus met de hierboven genoemde apps komen tot
waarnemingen in de NDFF. Maar als je niet wil dat
iedereen makkelijk bij jouw waarnemingen kan
komen en je toch de overheid van jouw waarnemin
gen op de hoogte wil stellen dan kan dat via de invoer
app van de NDFF.
Het invoeren van waarnemingen in deze apps werkt
prima. Alleen de indeling in soortgroepen is wat an
ders dan ik in waarneming.nl gewend was. Zo staan
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Bokmakerie, Zuid Afrika, 8 augustus 2016, Karel Mauer

de spinnen apart van de overige geleedpotigen en
heb je een aparte soortgroep vaatplanten. Iets an
ders is dat je kunt kiezen om niet alle invoervelden te
laten zien, de minder belangrijke velden verdwijnen
dan. Maar ik vraag me af of die velden dan wel eens
ingevoerd worden of dat ze allemaal op dezelfde
standaardwaarde staan. Iets anders dat ik ontdekte
is dat je niet een bulk aan waarnemingen moet
uploaden aan het einde van de dag, maar zodra je
iets invoert upload de app de waarnemingen met
een, omdat ik op de WiFi was aangesloten. Gelukkig
werkt dat automatisch niet zo bij een mobiele data
verbinding. Wellicht ben ik wat verwend met de
ObsMapp mogelijkheden en voelt het daarom alsof
het tegenvalt, maar eigenlijk is dit ook gewoon een
prima app om waarnemingen mee in te voeren.
Victor Eggenhuizen
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Nieuwsgierig naar eventuele effecten heb ik ook deze winter weer dagelijks de minimumtemperaturen
in de tuin genoteerd; het blijkt een ‘vreemde’ winter te zijn geweest met in slechts 31 van de 98 teldagen
(nachten) een temperatuur onder nul, variërend van -0,1 (wk 48) tot -8,3 (wk 9). Begin wk 50 gaf de
ANWB code oranje af (heel veel sneeuw) terwijl kort daarna (wk 1) de ‘warmste oudjaar ooit gemeten’
werd genoteerd (min. temp. van +5,1 en max. van +12,9). Op 24 januari was de ‘warmste 24e januari
sinds er wordt gemeten’. Ik mat +5,9 graden. We hadden wel een paar dagen volop sneeuw, maar die
waren we snel weer vergeten. En begin februari nog een paar koude nachten (-5,6 graden). En toen
kwam week 9, de laatste telweek , tevens de koudste week van de drie getelde maanden.
Klimaatverandering?
Het achter mijn huis gelegen Bos der Onverzettelijken
is het afgelopen najaar en winter volledig op de schop
gegaan. Veel bomen zijn gekapt, veel onderbegroei
ing is weggehaald. En dat vertaalde zich direct in door
mij gemiste soorten. Geen Groenlingen, geen Winter
koning. Maar mijn tuin is geen maatstaf; dus op naar
de verzamelde gezamenlijke resultaten.
In totaal 30 tellers hebben deze keer meegedaan; 26
uit Almere, 3 uit Lelystad en 1 uit Swifterbant. De Al
meerders waren goed voor 349 getelde tuinweekblok
ken. Lelystad/Swifterbant bleef deze keer beperkt tot
4 deelnemers/tuinen. Ook zijn er weer leuke ervarin
gen bijgeschreven waaruit ik voor dit verslag een helaas beperkte- keuze heb gemaakt (zie schuine
tekst). Van sommige tellers heb ik zelfs aardige foto’s
gekregen. Veelal ‘bewijsplaatjes’ die mogelijk zijn te
gebruiken voor in de Grauwe Gans en anders voor
op onze webpagina. Kijk daar maar eens op. Daar
staan ook de bijgewerkte grafieken van de dekkings
percentages van onze 26 ‘basissoorten’. Van enkele
heb ik zelfs een grafiek van de gemiddelde groeps

Spreeuwen, Almere, 28 februari 2018, Ed de la Chambre
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12 basissoorten in Almere, Lelystad, Swifterband

grootte kunnen bijplaatsen. Of daaruit een negatief
effect van ziekten als ‘Het Geel’ (Groenling) of het
Usutuvirus (Merel) kan worden afgeleid?
Opmerkelijk hoeveel Merels er dit jaar in de tuin zaten.
Iedere ochtend vormt zich na wat strubbelingen een
wachtrij voor een van de voerplekken (we voeren
o.m. havermout, daar zijn ze echt dol op). Als de 1e
vogel is verzadigd, is het de beurt aan nr. 2. Nummer
3 loopt dan op korte afstand ongeduldig rond en nr.
4 volgt alles nauwlettend vanuit de nabij staande
Cornus. Het schouwspel gaat zo’n beetje de hele dag
door. Het moet bijna wel dat er in de tuin nog meer
Merels komen dan genoteerd. Tijdens de koude
laatste dagen van februari waren er zelfs 7 vogels
bezig!!
Op week 8 was een boom van ons, die begroeid is
met een klimplant, 2-3 dagen lang de slaapplaats
van vele spreeuwen. Precies aantal weet ik niet. We
hebben nooit gezien hoe en wanneer ze aankwa
men. Het kabaal viel op en dat er steeds groepjes
uitvlogen en weer terugkwamen. Ik heb 100 opge
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schreven, maar het kan best dat er duizenden waren.
Het eerste dat ik ’s morgens doe is de voederplanken
van vers strooivoer voorzien. Terwijl ik naar de tuin
loop, zie ik hoog in een boom een eindje verderop
een Ekster zitten. In een andere boom een Zwarte
Kraai. Ze houden de omgeving goed in de gaten.
‘Weten’ ze dat ik voer kom brengen? Wie zal het
zeggen. Terwijl ik wegloop, komt de Ekster al aange
zeild, gevolgd door een tweede. Een Houtduif heeft
de beweging van de Ekster gezien en komt ook
aangevlogen. De Ekster propt zijn bek vol en vliegt
dan weg. De Houtduif blijft en hapt gestaag door.
Enkele Vinken komen op het ‘toneel’, gevolgd door
een Roodborst die ze probeert te verjagen. Koolmees
en Pimpelmees verschijnen. De Eksters komen terug
en snoepen haastig van elke voerplek wat weg.
Waarom niet van één plek? En weg zijn ze weer. Ze
doen aan ‘voorraadvorming’, maar waar ze het ver
stoppen?
Veel minder Huismussen dan vorige jaren en maar 2
Staartmezen, en die kwamen ook nog een week te
laat en tellen dus niet mee. Wel een paar nieuwe
soorten voor onze tuin: de Barmsijs en een Watersnip!
De laatste landde op de vijver, maar die was door de
Russische beer helemaal dichtgevroren, dus hij was
al gauw weer vertrokken. Verder 1 trouwe Ringmus en
tot begin februari dagelijks bezoek van de Zwarte
Mees. We hebben ons weer een versuffing gevoerd
en daar maken de vogels dankbaar gebruik van!

bomen ‘woonden’ juist veel vaker in onze tuin dan
voorheen. Heel bijzonder: op één dag een Europese
Kanarie en later op de dag (de dag van de grote
storm) een, vermoedelijk uit een kooi of volière ont
snapte ‘gewone’ Kanarie.
De laatste telweek zit er bijna op. Op mijn huisthermo
meter zie ik een (nachtelijke) minimumtemperatuur
van – 8,3 graden. Dat moet toch wat opleveren?
Tussen de geknakte plantenstengels zie ik wat bewe
gen. Kijker erbij; het is een Koperwiek, en nog één, en
nog één. Drie stuks en ze woelen weer net zo driftig
tussen het afgevallen blad als ik me van eerdere
waarnemingen kan herinneren. Door onbekende
oorzaak stuiven de Koperwieken de dichtst bijstaande
boom in. En ja, dan is tellen ineens een stuk makkelij
ker; het zijn er negen!!!
Ik vond het erg leuk om te doen. Omdat je er zo echt
voor gaat zitten zie je veel meer en ben ik verbaasd
en blij met de verschillende soorten die ik gezien heb.
Voor een doorgewinterde vogelaar misschien niet zo
interessant maar voor mijzelf heel motiverend.

Ook deze winter waren er weer veel soorten bijge
schreven, samen zo’n 38 stuks, waarbij de Staartmees
en de Witkopstaartmees apart zijn genoemd als ook
de Barmsijs en de Kleine en de Grote Barmsijs afzon
derlijk waren vermeld. Wat waren de bijzonderheden
bij deze ‘tuinsoorten’? Het eerst getal geeft het aantal
tuinen weer, het tweede het aantal weekblokken
waarin de soort is waargenomen.
Zwarte Kraai, Almere, 11 februari 2018, Rob Frijns

Deelnemers van deze winter waren:
uit Almere: M. Babeliowsky, E. ter Laak, H. Farenhorst,
J. van der Sluis, H. Leenders, V. Sprenkels, B. van den
Beld, A. Riemersma, W. Lankhoorn, M. Vos, C. Vijge
boom, R. en D. Boltjes, M. Roos/W. Wilbrink, T. en M.
Poulus, G. Boomhouwer/H. Brouwer, R. Joukes/L.
Kemper, B. en H. Muller, J. van Valkenburg, A. van
Duijnen/R. Frijns, I. Kertai, N. Kortleve, N. van der Ben,
J. Boshuizen, C. Kriekjes/R. Hofs, E. de la Chambre. Uit
Lelystad: E. Koelman, R. Heemskerk/P. Borsch, F. en K.
Breek. Uit Swifterbant: J. en H. Stuurman.

We kunnen helaas goed merken dat er in de straat
(L) zoveel bomen gekapt zijn. Veel minder Groenlin
gen en nog maar zelden een Boomklever. Anderzijds
kwamen de Goudhaantjes, die in een van die hoge
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Alle deelnemers weer bedankt voor jullie meldingen,
teksten en foto’s. Het project ‘tuinvogeltelling’ leeft
nog steeds. Dus op naar de volgende winter. En kijk
ook af en toe op onze webpagina, want ik kan nog
veel meer van deze winter melden. Doen!
Ton Kalkman
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Wat een ervaring, zo’n 12 uurs Big Day. Wij kunnen het iedereen aanraden. Waarom? Dat probeer ik in
dit verslag toe te lichten. Dat is best lastig, want iets van horen zeggen of lezen is toch echt anders dan
het zelf beleven.
We hadden een aantal schitterende momenten op
deze dag. Afrika heeft zijn Big 5, maar wij hebben aan
de hand van onze ervaring onze eigen top 5 ge
maakt. Alhoewel we niet gingen voor kwantiteit maar
voor kwaliteit, hebben we niet alleen een leuke dag
gehad, maar zijn we ook nog eens tevreden over onze
lijst. Alhoewel, we hebben zeker ook een aantal
soorten gemist, soms heel letterlijk.

niet bij kon zijn wegens ziekte. Op vrijdagavond lukte
het ons om Hans te strikken, zodat we op zaterdag
ochtend om 5.15 met z’n vieren op weg konden naar
het Roggebotzand. We hadden besloten dezelfde
route te nemen als bij de 6 uurs Big Day. Dit gaf ons
de kans overal wat langer te kijken en we zouden ook
tijd hebben voor de IJsselmeerdijk en de Lepelaars
plassen.

Vorig jaar deden wij (Annette, Gijs en Stephanie) mee
met de cursisten Big Day. Onder de bezielende leiding
van Inge Hagens genoten we van zes heerlijke vogel
spoturen. Volgens mij zeiden we om 12.01 al: “ Vol
gend jaar weer!”. Maar toen de planning bekend
werd, bleken Gijs en Annette tijdens de Big Day op
Terschelling te zijn voor een vogelweekend. Daarom
besloten we ons op te geven voor de 12 uurs Big Day.
Door alle drukte voor 19 mei hadden we niet veel tijd
voor voorbereiden. Op 18 mei bleek dat Inge er toch

We stonden om 5.50 bij onze startplek, waar we ook
een ander team het bos in zagen lopen. Om 5.55
zagen we een Goudvink, maar ja, dan mag je nog
niet tellen. Gelukkig liet hij zich vlak voor we naar de
volgende plek zouden gaan nogmaals zien. Het
nestkastje dat vorig jaar werd bewoond door een
Bonte Vliegenvanger was nu gekraakt door een
Pimpelmees. Gelukkig had de vorige bewoner een
nieuwe onderkomen aan de andere kant van het pad
gevonden. Daar stonden we om 6.00: kijkers in de
aanslag, Annette met de schrijflijst en ik met de
streeplijst, alle vier genietend van alle vogelgeluiden.
In het eerste kwartier konden we meteen 16 soorten
scoren. Jammer genoeg liet de Zwarte Mees die we
voor 6 uur hoorden, zich niet meer horen.

En maar turen, Praamweg, 19 mei 2018,
Stephanie Chrispijn-Heeffer
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Op weg naar de volgende plek, reden we langzaam,
met de ramen open, turend en luisterend. Zo konden
we onder andere een Tuinfluiter, Boomkruiper, Rood
borst en Dodaars scoren. De wandeling in het Wilhel
minabos leverde niet veel nieuwe soorten op, alhoe
wel we nu naast de bonte ook de Grauwe Vliegen
vanger konden noteren. Het voordeel van de 12-uurs
Big Day is, dat je toch een ontspannen wandeling kan
maken terwijl je geniet van de rust in het bos. We
hadden gezien dat twee van de andere groepen het
Roggebotzand al hadden verlaten, maar we lieten
ons niet opjutten. Daarna gingen we via het Rogge
botveld richting de Vossemeerdijk. Even voor half 9
konden we Inge via onze Big Day app-groep melden
dat we intussen 43 soorten hadden gespot. Zelfs de
Torenvalk was dit jaar een fluitje van een cent verge
leken met de discussie van vorig jaar (“is het een
Torenvalk in die kast, of is het een vlek op het hout?”).
Op de Vossemeerdijk hadden we een topervaring,
onze nummer 1. Gijs zag in het voorbijrijden een

de Grauwe Gans

meeuw en een roofvogel die elkaar achterna zaten.
Gijs dacht aan een Visarend. We besloten om te keren
om te gaan kijken. Het werd al gauw duidelijk dat het
zeker een Visarend was. Wat een mooi gezicht. Nog
mooier werd het toen de Visarend de meeuw had
afgeschud en ging jagen. Van een behoorlijke
hoogte dook de Visarend het water in. Op 2 in onze
top 5 staat de Steenuil. Wij waren de enige groep die
de Steenuil heeft gezien en volgens mij zag ik jaloerse
blikken toen ik dit tijdens het afsluitende etentje ver
telde. We wisten een plek waar Steenuilen konden
zitten. Vorig jaar was het ons niet gelukt. Nu zagen
we, al rijdend, een Steenuil op een paaltje zitten. We
zijn uitgestapt en konden het uiltje volgen toen hij (of
zij) naar een boom vloog. Jammergenoeg was het
niet lang genoeg om een foto te maken, alhoewel
Hans zijn camera vrij snel er bij had gepakt. De derde
plaats in onze top 5 wordt ingenomen door een vogel
die we niet gezien hebben, maar wel heel goed ge
hoord: de Nachtegaal. Langs het Veluwemeer zijn
leuke strandjes waar we onder andere een Oeverlo
per tegenkwamen. Bij een strandje lag een soort
duinvallei. Toen we daar liepen werden we getrak
teerd op ene privéconcert door een aantal Nachte
galen.

Hans in actie, Drontermeerdijk, 19 mei 2018, Annette Prinsen

Grote Canadese Gans, Drontermeerdijk, 19 mei 2018,
Hans de Jong

Om 18.00 konden we moe, maar zeer voldaan ons
debuut afsluiten met een score van 92 vogels. We
hadden geen idee of dit een goede score was, ons
eigen streven 100, hadden we niet gehaald. Maar
tijdens het afsluitende etentje met de vier groepen
bleek dat we het prima hadden gedaan. De groepen
met ervaren vogelaars zaten net op of boven de 100.
Wij hadden net meer vogels dan de andere debutan
tengroep. Behalve het uitwisselen van de gespotte
vogels, werd ook gesproken over de gemiste soorten.
Wij hadden geen Turkse Tortels gezien. De groep van
Erna heeft langs een weg waar wij (misschien met
een half uur tijdsverschil) ook hebben gereden, een
hele grote groep gezien. De groep met wie we tegelijk
op de Kleine Praambult stonden, vroeg achteraf of
we daar ook de Spotvogel zo goed hadden gehoord.
Die hadden we waarschijnlijk wel gehoord, maar niet
herkend en dus niet gescoord.

Op de vierde plaats staat de Zeearend, die hebben
we maar liefst drie keer gezien. We wilden het er niet
op aan laten komen om de Zeearend pas bij de
Oostvaardersplassen te zien. Daarom gingen we kij
ken op een andere plek waar Zeearenden broeden.
We hoopten vanaf de weg een blik op het nest te
kunnen werpen, maar dat bleek niet nodig. Terwijl we
langzaam op de weg reden om te kijken waar het
nest was, vloog de Zeearend over, niet ver voor de
auto. We zagen de zeearend ook bij Harderhaven.
Net als vorig jaar hoopten we hier een Turkse Tortel te
scoren, maar deze had zich wederom verstopt. Wel
waren er veel mussen, die op de voedertafel van een
bewoner afkwamen. Toen we de Zeearend zagen
vliegen, vertelde deze man dat hij dat een paar keer
per dag zag. De derde keer was een indrukwekkende
en drie van de vier groepen hebben hetzelfde tafereel
gezien (een goed eindpunt dus?). Bij de Natte Gras
landen dook een Zeearend naar beneden, waar
schijnlijk om een ganzenpul te verorberen. Vanuit de
kijkhut konden we het tafereel goed volgen.
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Voor de vijfde plek in onze top 5 kwamen verschillen
de vogels in aanmerking: de Grote Canadese Gans
met de jongen, de Koekoek die op bijna dezelfde plek
als vorig jaar zat of de putter bij onze lunchplek. Toch
is het een andere vogel geworden: de Tapuit. Bij het
Roggebotveld hadden we al een Roodborsttapuit,
Baardman, Rietgors en Blauwborst gezien. Ik had mijn
scoop gepakt om, net als Hans, het veld te scannen.
Ik moet nog erg wennen aan de scoop en het duurde
dus even voor hij stond. Ik begon te kijken langs de
sloot en daar op een tak zat een vogel. Ik kreeg hem
goed in beeld en zag dat het een Tapuit was. Die
hadden we niet op onze lijstje staan om hier eventueel
te zien. We waren er heel blij mee en daarom staat
de Tapuit in onze top 5.

Toen ik na afloop binnenkwam vroeg Erna meteen
wat ik van de 12 uurs Big Day had gevonden. Als groep
waren we er al uit dat we de 12 uurs Big Day leuker
vonden dan de 6 uurs. Je kan wat meer plekken be
zoeken, maar het gevoel wat meer tijd overal te
hebben, vonden wij het grootste voordeel. Wij zien
mogelijkheden voor verbetering: extra oefenen op
geluiden, wat nieuwe plaatsen toevoegen (en ande
re weglaten) en er voor zorgen dat Inge er volgend
jaar weer bij kan zijn! Dus tot ziens bij de volgend 12
uurs Big Day.
Stephanie Chrispijn-Heeffer
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Foto van de maand april.
Het thema van de maand april was “Knoppen”.
Ik ben op pad gegaan met mijn nieuwe Canon sys
teemcamera EOS M5 plus de lens van 18-150 mm om
te onderzoeken wat voor resultaat die camera zou
geven. De andere camera Canon EOS 60D is nog al
zwaar om lange stukken mee te lopen. Dus de natuur
in en zoeken naar knoppen om die te fotograferen,
ze vervolgens thuis te bekijken op de pc, om daarna
een keuze te maken. En dat werd de Paardenkastan
je, die knoppen zijn mooi van opbouw, eerst dat
donkerbruin en geleidelijk aan lichter en dan dat
zacht groen met oranje in de knop daar genoot ik van.

‘k Ben later met goed licht, geen felle zon, weer terug
gegaan naar de rij Paardenkastanjebomen in de
Landgoederenbuurt om de definitieve foto te maken.
Daar had ik genoeg keuze o.a. voor de achtergrond
maar ook voor de grootte van de knoppen. ‘k Heb
veel foto’s gemaakt in de M stand, RAW en continue
opname met verschillende instellingen zoals diafrag
ma, sluitertijd en ISO.
Wat ook handig is met een lichte camera; je kunt hem
gemakkelijk omhoog en dan weer omlaag houden,
zeker als het wat winderig is en je moet wachten tot
het even rustig is. Want een statief was niet handig.
Thuis heb ik de leukste foto uitgezocht en een uitsne
de gemaakt. De belichting en scherpte een klein
beetje aangepast de printer ingesteld en afgedrukt.
Lineke van der Mei

Knop van Paardenkastanje, Landgoederenbuurt, 8 april 2018, Lineke van de Mei
Canon EOS M5, 18 tot 150 mm op 150 mm, F 7.1, 500ste sec, ISO 200.
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Voor dit verslag zijn de websites www.waarneming.nl
en www.trektellen.org geraadpleegd.

Kraanvogel, OVP, 4 mei 2018, Willem Bakker

FUTEN tot en met ZAAGBEKKEN
Het paartje Roodhalsfuut achter de Oase in het
Drontermeer was ook dit jaar weer aanwezig. Tussen
20 en 25 maart zat er een exemplaar bij Pampushaven
en tussen 7 en 12 april zaten er 2 bij de Kamperhoek.

Grauwe Kiekendief, Lelystad, 19 mei 2018, Rob Dekker
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Tenslotte op 6 juni eentje bij kijkhut de Krakeend. Begin
april werden er 100 Geoorde Futen geteld op het
Wolderwijd en vanaf 12 april ruim 60 op het Gooimeer.
Een Grote Aalscholver verbleef op 7 april bij de
Maximacentrale en op 23 maart zat hier een juvenie
le Kuifaalscholver. Roerdompen werden gehoord
bij de Lepelaarplassen, Oostvaardersplassen, Kam
perhoek en de Kuindervaart. Op 28 juni werd een
Kwak vanaf de A6 gemeld bij de Nagelerweg. Een
Koereiger vloog op 26 mei over het Harderbroek. In
juni werden maximaal 3 Kleine Zilverreigers gezien
bij de Lepelaarplassen en op 27 juni zaten er 4 in het
Harderbroek. Op 3 en 4 april zaten er maximaal 100
Grote Zilverreigers bij Almere Stichtsekant. Eind april
werden in het Gelderse Hout 71 nesten met jongen
geteld van de Blauwe Reiger. In deze periode werden
er weinig Purperreigers gemeld; slechts 17 waarne
mingen, voornamelijk vanuit het Kromslootpark en de
Kamperhoek. Op 13 april vlogen er 3 over de Tureluur
weg. Op 11 mei zat een Zwarte Ooievaar bij de
Ibisweg, op 24 mei een exemplaar over de Vosse
meerdijk, op 28 mei trok er een over Lelystad en op
23 juni een exemplaar in het Horsterwold. Tussen 21
en 28 juni foerageerden er maximaal 100 Lepelaars
in het Harderbroek.
Op het Veluwemeer verbleven zo’n 13 Flamingo’s.
Een Wilde Zwaan bleef na de winter achter bij de
Edehertweg en omgeving en heeft daar de zomer

Steppekiekendief, Zeewolde, 24 april 2018, Huib Leenders
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Bokje, Almere Duin, 2 maart 2018, Hans Kruitwagen

Watersnip, Almere Duin, 1 maart 2018, Hans kruitwagen

doorgebracht. Tussen 12 en 16 maart werd een
Roodhalsgans in de Oostvaardersplassen gezien.
Eind juni zaten er op de Markerwadden ruim 30
Casarca’s. Eind maart verbleven ruim 140
Krooneenden op het Veluwemeer. Een Witoogeend
werd op 6 mei weer gezien bij Lelystad Haven. Een
Kleine Topper werd op 1 april gemeld op het Wolder
wijd. Op 26 mei werden 5 IJseenden geteld op de
Markerwadden, tot 3 juni was daar nog een vrouwtje
aanwezig. 20 Zwarte Zee-eenden werden op 12
maart op het Zwarte Meer geteld en op 3 april zaten
hier 3 Grote Zee-eenden. Op 18 maart werden er 195
Middelste Zaagbekken geteld bij Urk.
ROOFVOGELS tot en met Duiven
Baltsende Wespendieven zaten in het Waterloopbos
en Horsterwold. In het Kuinderbos kwam een paartje
tot broeden. Zwarte Wouwen werden op 21 plekken
gezien tussen 30 maart en 10 juni. Over de telpost
Kamperhoek vlogen er totaal 16 exemplaren over.
Tussen 12 maart en 27 mei trokken op 20 plekken Rode
Wouwen over, bij telpost Kamperhoek betrof het hier
totaal 16 stuks. Het nest van de Zeearenden in de
Oostvaardersplassen is in mei scheef gewaaid, onder
het nest werden 2 jongen dood aangetroffen. Dat
betekent dat er sinds 2006 geen jongen zijn groot
gebracht in dit gebied. In het Bremerbergbos werden
wel 2 jongen groot gebracht en geringd. Bij het Vo
geleiland werden 2 adulte vogels waargenomen. Op
7 april vloog een vrouwtje Steppekiekendief 's mor
gens om 07.30 uur over telpost Kamperhoek en om
8.40 uur vloog een mannetje over telpost Gooimeer
dijk West Almere. Op 23 en 24 april een man bij de
Winkelweg, op 5 mei een exemplaar bij de Dodaars
weg en op 6 én 26 mei een exemplaar over de telpost
Kamperhoek.
De Grauwe Kiekendief is ook dit jaar (mede dankzij
nestbescherming) met een aantal paartjes succes
vol tot broeden gekomen in Flevoland. Tussen 24
maart en 17 juni vlogen 16 Visarenden over de telpost
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Houtsnip, Almere de Vaart, 2 maart 2018, Hans kruitwagen

Kamperhoek, verder meer dan 100 waarnemingen,
voornamelijk gemeld vanaf de Randmeren, Oost
vaardersplassen en het Horsterwold. Op 26 mei vlo
gen 8 Roodpootvalken over telpost Kamperhoek, op
9 mei een mannetje over de Vossemeerdijk en op 28
mei een vrouwtje over de Oostvaardersplassen. Terri
toria van Slechtvalken bij de Maximacentrale, rond
om de Trekweg, Centrum Almere en bij Lelystad.
Kwartels werden dit seizoen gehoord bij de Ellerweg,
Kokkelweg, Rietweg, Biddingringweg, Heggenland
schap, Lisdoddeweg, Meeuwenweg, Rivierduin en
Schokland.
Porseleinhoenen werden gehoord bij het Harder
broek, Oostvaardersplassen, Bosruiterweg en het
Wolderwijd. Een Kwartelkoning werd in Natuurpark
Lelystad gehoord en zelfs 3 exemplaren bij de Harder
bosweg. In maart vlogen zo’n 100 Kraanvogels op
diverse plekken over de polder en begin april zaten
er 4 in de Oostvaardersplassen. Steltkluten werden
gezien bij de Lepelaarplassen (ook paring) en ze
zaten op diverse plekken in de Oostvaardersplassen
en het Oostvaardersveld (max. 6 ex.) Een Griel werd
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op 3 mei bij de Natte Graslanden ontdekt. Op 15 juni
werden er op de Markerwadden 6 Strandplevieren
gezien. Tussen 11 en 13 mei waren er maximaal 9
Morinelplevieren aanwezig bij de Schillinckweg, op
18 mei vlogen er 7 over de Ellerweg en op 25 mei was
1 exemplaar aanwezig bij de Dodaarsweg. 3
Kanoeten zaten op 20 juni bij het Markermeer. Langs
de Houtribdijk werd op 14 april een Drieteenstrandloper
gezien. Er kwamen deze periode ook enkele meldin
gen vanaf de Markerwadden. Begin maart waren er
Bokjes te bewonderen bij het Almeerder Zand en
Almere Duin en ook in het Urkerbos en bij Kamperhoek
werden in april enkele exemplaren gezien.
Watersnippen waren vooral in maart in behoorlijke
aantallen aanwezig, vooral bij het Almeerder Zand,
Urk, Vollenhove en Schokland. Baltsende exemplaren
werden gehoord bij de Kievitslanden en in het Har
derbroek. Ook Houtsnippen werden op veel locaties
aangetroffen na de vorstperiode in februari. Baltsen
de exemplaren werden vooral gemeld uit het Rogge
botzand en Kuinderbos. Meldingen van baltsende
Grutto’s kwamen van de Natte Graslanden, Grutto
veld, Gemaalweg bij Rutten, Ankertocht bij Emme
loord, Noordermeerweg bij Creil en Schokland. Vanaf
midden juni zaten er weer honderden in de Oostvaar
dersplassen. Op 11 maart zat er een IJslandse Grutto
bij de Lepelaarplassen en op 8 april 4 exemplaren op
de Vossemeerplaat. 3 Rosse Grutto’s vlogen op 1 mei
langs de IJsselmeerdijk ter hoogte van de Maxima
centrale. Op 22 april vlogen 133 Regenwulpen over
de telpost Kamperhoek. Slechts 2 territoria van de
Wulp werden gemeld via waarneming.nl , bij de Eller
weg en de Gruttoweg.

Dwergmeeuw, Noorderplassen, 9 april 2018, Karel Mauer

Roerdomp. Een Rosse Franjepoot foerageerde op 29
juni op de Markerwadden. In april waren er leuke
aantallen Dwergmeeuwen bij de Noorderplassen
(max. 80 ex.), Veluwemeer (max. 50 ex.), en de
Oostvaardersplassen (max.100 ex.). Op 7 april wer
den er bij de Natte Graslanden 352 Kleine
Mantelmeeuwen geteld. 4 Scandinavische Zilvermeeuwen
vlogen op 4 maart over het Kromslootpark.

Een Poelruiter werd op 7 en 9 mei gezien bij het Jan
v.d. Boschpad. Van 16 tot en met 19 mei zat een
Steenloper te foerageren langs de parkeerplaats aan
de Oostvaardersdijk bij de Julianahut Op 21 en 22
mei zat er een langs de Houtribdijk en ook op de
Markerwadden werden in mei en juni af en toe
exemplaren aangetroffen. Een Grauwe Franjepoot
werd op 1 en 2 juni gezien in het Harderbroek bij Plan

Een dode Drieteenmeeuw werd op 16 mei aange
troffen op de Markerwadden. Half april werd een
Reuzenstern gezien bij de Lepelaarplassen, Dronter
meer en Veluwemeer. Op 6 mei een exemplaar bij
Biddinghuizen/Harderwijk en op 25 juni 2 overvliegen
de exemplaren over de IJsselmeerdijk en tenslotte op
30 juni een bij het Harderbroek. Op 1 mei vlogen twee
Grote Sterns over de IJsselmeerdijk ter hoogte van de
Maximacentrale. Op de Markerwadden vonden >
1000 paartjes Visdief een broedplaats. Een Noordse
Stern werd op 17 april gezien bij het Vossemeer, op

Griel, Natte Graslanden, 3 mei 2018, Jacob Molenaar

Zomertortel, Zeewolde, 13 mei 2018, Hugo Wieleman
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24 april op het Veluwemeer en 8 stuks vlogen op 5
mei over telpost Kamperhoek. Op de Markerwadden
hebben 5 paartjes Dwergsterns gebroed en op 21
juni was een exemplaar aanwezig bij de Houtribslui
zen. Op 25 april foerageerden ruim 200 Zwarte Sterns
op het Veluwemeer. Een Witvleugelstern werd op 29
juni rustend bij het Markermeer ontdekt. De groep
(ruim 75 exemplaren) Turkse Tortels achter de ge
vangenis in Almere de Vaart was op 19 mei nog steeds
aanwezig. Vanaf 23 april werd er van 21 verschillende
plaatsen een Zomertortel gemeld en een groepje
van 7 zat langs de Zeebiesweg op 12 mei.
UILEN tot en met GORZEN
Een Steenuil vloog op 27 april 's nachts over de weg
bij het Voorsterbos. Bosuilen werden dit seizoen ge
hoord in het Voorsterbos en het Kuinderbos. Een
Velduil werd op 29 maart gezien in het Gruttoveld, in
april een exemplaar over de Verbindingszone en bij
Dronten Ketelweg, tenslotte nog een exemplaar op
20 mei bij de Vlotgrasweg. Op 27 mei werd een

Pestvogel, Lelystad, 22 maart 2018, Karel Mauer

Hop, Almeerderzand, 13 april 2018, Rob Dekker

de Markerwadden gezien, op 8 april bij de IJmeerdijk
en op 14 april langs de Houtribdijk. Een Duinpieper
vloog op 19 én 22 april over telpost de Kamperhoek
en een Roodkeelpieper vloog hier op 21 mei over.
Tussen 11 april en 5 mei werd een Engelse Kwikstaart
gemeld bij de Kamperhoek, Priempad, Wolderwijd,
Pampushaven en de Rietweg. Tussen 2 en 27 mei was
er een leuke trek van Noordse Kwikstaarten, soms
groepen van tussen de 40 en 80 exemplaren aan de
grond. Langs de telpost Kamperhoek trokken er twee
en een half duizend over. Tussen 21 en 23 maart
verbleven maximaal 4 Pestvogels in Lelystad Karveel.
Bij Rivierduin en de Kamperhoek werden baltsende
Paapjes vastgesteld in mei en rond Dronten werden
op twee plaatsen baltsende Tapuiten opgemerkt.
Leuke plekken om Beflijsters te zien in april waren dit
seizoen weer bij het Oostvaardersveld (max. 9 ex.) en
Roggebotstaete (max. 5 ex.). Op 17 mei werd nog

Nachtzwaluw gehoord en gezien bij de zorgboerde
rij te Zeewolde. Zoals ik de vorige keer al schreef waren
we erg benieuwd wat de strenge vorstperiode in fe
bruari voor effect zou hebben op de IJsvogelpopu
latie in Flevoland. En inderdaad is dat wel schrikken
geblazen. Werd de IJsvogel in de periode van novem
ber 2017 tot en met februari 2018 wel 362 keer gemeld
vanaf 137 verschillende plekken….in de afgelopen
periode maart tot en met juni 2018 werd hij slechts 72
keer gemeld vanaf 39 verschillende plekken. Een af
name van 70 tot 80%. Dit cijfer is natuurlijk alleen
gebaseerd op wat er bij www.waarneming.nl gemeld
is. Van slechts 4 plaatsen kwam een melding van 2
exemplaren. Een Hop werd op 13 april ontdekt op het
Almeerderzand, op 13 en 14 april werd ook een
exemplaar gemeld vanaf Kasteel Almere. Op 20 april
zat bij het benzinestation de Aalscholver langs de A6
een Draaihals, op 28 april 1 exemplaar bij het Larser
bos, op 3 mei één achter de Natte Graslanden en op
6 mei een exemplaar bij de Julianahut. Een
Strandleeuwerik werd op 29 maart én op 13 april op

Wielewaal, Stille Kern, 20 mei 2018, Louis Fallon
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De natuur filmen
Je hebt er vast een paar gezien: natuurfilms. We
kennen ze vooral van de BBC, zoals ‘Frozen Planet’ of
de ‘Blue Planet’, maar er komen ook steeds meer
natuurfilms over de Nederlandse natuur. Het begon
vijf jaar geleden met de film ‘De Nieuwe Wildernis’ over
de Oostvaardersplassen. Dit jaar komen er nog een
aantal films in de bioscoop over natuur in de stad, op
de Wadden en de Veluwe.

Cettis Zanger, Oostvaardersveld, 29 maart 2018,
Karel Mauer

een Kramsvogel langs de Bremerbergdijk gezien. De
zang van een Cetti’s Zanger kun je haast niet meer
missen tijdens een dagje vogelen in Flevoland; er
kwamen 890 meldingen binnen, minder vaak krijg je
ze goed in beeld. Grote Karekieten waren te beluis
teren langs het Drontermeer, Vossemeer en Zwarte
meerdijk. Een Orpheusspotvogel werd op 19 juni
gevangen en geringd bij ringplek 28. Fluiters werden
gehoord in het Kuinderbos, Voorsterbos en Roggebot
zand. De Bonte Vliegenvanger bij het Kabouterhuis
in het Roggebotzand was ook dit jaar weer aanwezig.
Een Glanskop werd gemeld uit het Horsterwold ,Hul
kesteinse Bos en Waterloopbos. Op 28 april riep een
Buidelmees bij de Overgooi en op 18 mei was er 1
aanwezig in de Stille Kern. Wielewalen werden van
47 verschillende plekken vanuit bosgebieden ge
meld.

Eigenlijk is het redelijk eenvoudig om ook je eigen film
te maken. Gewoon met je telefoon al. Een paar
handige tips: zet je telefoon in vliegtuigstand zodat
het filmen niet verstoord wordt door een berichtje dat
je krijgt, film horizontaal (dus met je camera in de
breedte) want dat ziet er veel mooier uit op een tele
visie of computerscherm, zorg dat je de telefoon stil
houdt en dat je scherpe beelden maakt en ook dat
je het geluid goed opneemt (zonder allerlei geluiden
die er niet bij horen, zoals pratende mensen over een
heel ander onderwerp). Kijk op tijd dat je nog genoeg
ruimte hebt op je telefoon en als je klaar bent met
filmen, kun je met een van de vele gratis apps op je
telefoons je film monteren. Probeer het maar eens!
Kies een onderwerp, bedenk wat je wilt laten zien en
ga filmen…
Als voorbeeld kun je kijken naar een filmpje dat ik zelf
heb gemaakt.
https://bit.ly/2MRbNNX,
of scan de QR code hieronder.
Inge Hagens.

Een paartje Grauwe Klauwier heeft weer een nest
gehad in het Oostvaardersveld. 2 Roeken verbleven
de hele periode bij de Winkelweg e.o. Een Europese
Kanarie vloog op 11 maart over Pampushaven, op 6
mei 2 exemplaren over Lelystad Haven en tussen 7
april en 7 mei vlogen totaal 5 stuks over de telpost
Kamperhoek. 2 Kruisbekken werden gezien op 17
maart in het Urkerbos. Op 29 april vlogen er 2 over de
Biddingringweg en op 24 mei riep een exemplaar bij
het Julianapad in de buurt. Op 26 mei zong een
Roodmus bij de Verbindingszone en op 27 mei werd
er één gehoord bij de Kamperhoek. 2 IJsgorzen
werden op 8 maart langs het Veluwemeer aangetrof
fen. Ook een Sneeuwgors was daar die dag aanwe
zig en op 29 maart zaten er 3 exemplaren op de
Markerwadden. Op 30 mei werd een zingende
Ortolaan gehoord bij de ringplek 28 aan de OVD. Een
Geelgors vloog op 30 maart over de telpost Kamper
hoek en een dag later werd een exemplaar aange
troffen bij de Maximacentrale.
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!

AUGUSTUS 2018
Wo. 1
Fietstocht Natte Graslanden *
Wo. 8
Lezing Ton Eggenhuizen / André v.d. Berg:
Nachtvlinders en hun betekenis voor de
diversiteit
Do. 9
Nachtvlinderen (als het weer het toelaat) *
Zo. 12
Wetlandtelling 07.15 uur
Ma. 13 Werkgroep bescherming (wisselende lokatie)
Wo. 15 Werkavond bestuur
Zo. 19
Vogelexcursie Vogelwacht-Staatsbosbeheer
11-13 uur **
Wo. 22 Bestuursvergadering 19.30 uur
Wo. 29 Avondexcursie Vossemeer *
SEPTEMBER 2018
Wo. 5
1e Cursusavond: theorie vervolg /afronding
Za. 8
1e Cursusexcursie: praktijk vervolg / afronding
Ma. 10 Werkgroep bescherming (wisselende lokatie)
Wo. 12 1e Cursusavond: theorie basis
Za. 15
Dagexcursie Texel *
1e Cursusexcursie: praktijk basis
Zo. 16
Wetlandtelling 08.00 uur
Zo. 16
Vogelexcursie Vogelwacht-Staatsbosbeheer
11-13 uur **
Wo. 19 2e Cursusavond: theorie vervolg / afronding
Za. 22
2e Cursusexcursie: praktijk vervolg / afronding
NNB
Bosbende / Flevokijkers

OKTOBER 2018
Wo. 3
3e Cursusavond: theorie vervolg / afronding
Za. 6
3e Cursusexcursie: praktijk vervolg / afronding
Euro Birdwatch: trektellen IJmeerdijk *
Ma. 8
Werkgroep bescherming (wisselende lokatie)
Wo. 10 Thema-avond: vogels tellen
Za. 13
Ochtendexcursie paddestoelen *
Zo. 14
Wetlandtelling 08.45 uur
Wo. 17 2e Cursusavond: theorie basis
Za. 20
2e Cursusexcursie: praktijk basis
Zo. 21
Vogelexcursie Vogelwacht-Staatsbosbeheer
11-13 uur **
Wo. 24 Werkgroep natuurfotografie
Bestuursvergadering 19.30 uur
Za. 27
Nacht van de nacht: zie website
Wo. 31 3e Cursusavond: theorie basis
NNB
Bosbende / Flevokijkers
NOVEMBER 2018
Za. 3
3e Cursusexcursie: praktijk basis
Wo. 7
4e Cursusavond: theorie vervolg / afronding
Za. 10
4e Cursusexcursie: praktijk vervolg / afronding
Ma. 12 Werkgroep bescherming (wisselende lokatie)
Wo. 14 Lezing Freek Vermeulen: India
Za. 17
Ganzen- en zwanenslaapplaatstelling
Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen,
aanmelden bij ingehagens@gmail.com
Zo. 18
Wetlandtelling 08.45 uur
Zo. 18
Vogelexcursie Vogelwacht-Staatsbosbeheer
11-13 uur **
Wo. 21 4e Cursusavond: theorie basis
Za. 24
4e Cursusexcursie: praktijk basis
Dagexcursie Gaasterland *
Wo. 28 Werkgroep natuurfotografie
Bestuursvergadering 19.30 uur
Verzending Grauwe Gans
NNB
Bosbende / Flevokijkers
DECEMBER 2018
Wo. 5
5e Cursusavond: theorie vervolg / afronding
Za. 8
5e Cursusexcursie: praktijk vervolg / afronding
Ma. 10 Werkgroep bescherming (wisselende lokatie)
Wo. 12 Donateurs tonen vakantiefoto’s (aanmelden)
Zo. 16
Wetlandtelling 09.30 uur
Zo. 16
Vogelexcursie Vogelwacht-Staatsbosbeheer
11-13 uur **
Wo. 19 5e Cursusavond: theorie basis
Werkgroep natuurfotografie
Bestuursvergadering 19.30 uur (o.v.b.)
Za. 22
5e Cursusexcursie: praktijk basis
Ochtendexcursie Waterland *
Wo. 26 2e Kerstdag: De Oostvaarders gesloten
NNB
Bosbende / Flevokijkers

