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De Grauwe Gans is het tijdschrift van Vogel- en
Natuurwacht Flevoland en verschijnt 3x per jaar.
Donateurs betalen minimaal 15 euro per jaar,
huisgenoten 6,50 euro, door overmaking op iban
nummer NL28 INGB 0004 9184 83 van Vogelen Natuurwacht Flevoland, o.v.v. naam donateur
(s). Leden van de jeugdgroepen de Flevokijkers
en de Bosbende betalen 120 euro per jaar, incl.
koek, limonade en het Waddenweekend. Alle do
nateurs kunnen deelnemen aan alle door de
stichting georganiseerde activiteiten en ontvan
gen de Grauwe Gans (max. 1 per adres).
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IJsvogel, Oostvaardersveld, 3 december 2016,
Henk van de Bovenkamp

de Grauwe Gans

Al sinds enige tijd hebben wij ons lijfblad de Grauwe
Gans ook in digitale vorm beschikbaar. Het leek ons
dus handig om dit op de website te zetten, zodat het
makkelijk wordt om oudere Grauwe Ganzen in te zien
of bijvoorbeeld in de vakantie te lezen. Daarom
hebben wij op onze website pagina’s ingericht om dit
mogelijk te maken. Hierop staan de Grauwe Ganzen
van ouder dan één jaar. Het laatste jaar blijft voorbe
houden aan onze donateurs.
Tijdens het testen bleek dat het bladsgewijs kijken wat
op de PC wel mogelijk is, op de iPad niet te werken.
Daarom hebben we twee versies gemaakt: één voor
laptops en PC’s, waarbij je kunt bladeren en één voor
tablets die als PDF wordt gepresenteerd. Het fraaist is
om te kiezen voor de eerste mogelijkheid. Kies in het
menu op de website: Publicaties – Grauwe Gans –
Grauwe Gans op je laptop of je PC. Je krijgt dan een

scherm te zien met uitleg en daaronder, na enige
seconden, een veld met allemaal Grauwe Ganzen.
Klik op de Grauwe Gans die je wilt lezen en deze opent
zich op je scherm. Je kunt nu door de bladzijden
bladeren met behulp van de pijltjes of door met de
muis de hoek van de pagina om te bladeren.
Onder het scherm zit nog een menu.
De belangrijkste knop hierin is de knop voor volledig
beeld: Klik hierop en het blad wordt over het hele

beeldscherm getoond. Dat leest een stuk prettiger. Je
kunt nu ook nog met het scroll-wheel van je muis het
beeld vergroten en met de muis verslepen.
Als deze manier niet werkt op je tablet, kies dan voor
de pagina: Publicaties – Grauwe Gans – Grauwe
Gans op je tablet. Je krijgt dan een overzicht van de
laatste jaren van de Grauwe Gans met de belangrijk
ste artikelen per blad. Klik op het blad van je keuze
en scroll door het blad heen om het te lezen.
Probeer het maar eens uit! Veel plezier met het (her)
lezen van de Grauwe Gans!
Rob Joukes
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Vakantietijd, ikzelf en mijn medebestuursleden, maar
waarschijnlijk velen van jullie, hebben de vakantie
alweer achter de rug. En zo hebben we ook de vele
activiteiten die zijn georganiseerd alweer achter ons
gelaten. De cursussen zijn achter de rug, veel activi
teiten zijn enthousiast ontvangen en hebben veel
deelnemers aangetrokken. En in juli en augustus
staan er nog een aantal mooie en interessante zaken
op de agenda. Voor de actuele stand van zaken, kijk
vooral op de website.
Op 7 september is er de terugkerende vrijwilligersdag
bij De Stadsboerderij op de Kemphaan. Iedereen die
zich, op welke manier dan ook, heeft ingezet voor de
Vogel- en Natuurwacht is of zal daarvoor worden
uitgenodigd.
In september beginnen de cursussen weer, er is
daarvoor ook een prachtige flyer ontwikkeld. Moch
ten jullie daar een goede plek voor hebben, deze zijn
verkrijgbaar via het secretariaat. Evenals de vernieuw
de folder. Maar jullie kunnen zelf natuurlijk vrienden
en kennissen ook enthousiast maken om deel te
nemen.
En ons 35-jarig jubileumfeest staat op stapel. En deze
krijgt steeds meer vorm. Zo staan er o.a. lezingen op
stapel van Nico de Haan (de vogelkenner bij uitstek)
én Arjan Dwarshuis (wereldrecordhouder vogelspot
ten). Er komt een fotowedstrijd over de natuur in Fle
voland en wij zullen aandacht besteden aan de na
tuur in de stad. Het ligt in de bedoeling dat dit alles
zal plaatsvinden in het KAF in Almere, de datum staat
vast, 14 december. En er komt een jubileumuitgave
van de Grauwe Gans. Deze krijgt al aardig vorm en
belooft een prachtig exemplaar te worden. Om naar
uit te zien. Over de Grauwe Gans gesproken, deze is
nu ook digitaal te lezen via de website/publicaties.
Om dit alles te kunnen organiseren moeten we na
tuurlijk een investering aangaan, dit doen we zoveel
mogelijk met sponsoren en partners. Dan moeten we
wel zeker zijn of hier belangstelling voor is. Daarvoor
zullen jullie op korte termijn een enquête in jullie
mailbox vinden om de belangstelling te peilen. Hierop
nemen we, samen met de te vormen werkgroep, de
uiteindelijke beslissing om deze investering aan te
gaan.
Al met al hebben wij het gevoel dat we lekker bezig
zijn. Dat gevoel wordt ook bevestigd tijdens de ‘keu
kentafelgesprekken’ met de vele werkgroepen. Toch
ook blijft het gevoel dat een driemans-bestuur wel erg
klein is. Mocht je belangstelling hebben om dit en
thousiaste clubje te versterken, we horen het graag.
Namens het bestuur, Piet Molenaar
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helpen mee. In totaal worden 5 witte lakens met
nachtvlinderlamp geïnstalleerd en komen we aan het
einde van de avond op een indrukwekkende score
van meer dan 100 nachtvlindersoorten. Tel daar nog
wat wantsen en kevers bij op en dan kun je eigenlijk
alleen maar tot de conclusie komen dat het een
geweldige nacht is geweest.
Vogels verruilen voor insecten
Ondanks dat er dit jaar in juni nog een Krekelzanger
en Kleinst Waterhoen werden ontdekt in Flevoland
staan de maanden na de Big Day toch niet vaak in
het teken van het kijken naar vogels. Sinds we in 2015
begonnen zijn met zoveel mogelijk soorten in kaart
brengen binnen de Almeerse grenzen staan de zo
mermaanden vooral in het teken van het zoeken naar
insecten die nog nieuw zullen zijn voor de Almeerse
lijst.

Gevlekt Wilgenhaantje, Almere, Victor Eggenhuizen

Berkeneenstaart, Almere, Victor Eggenhuizen

Een van de eerste zoekacties dit jaar samen met het
BioTrio is in het Lumièrepark in Almere waar door
Landschapsbeheer een soortenzoekdag werd geor
ganiseerd. Een erg leuke dag weer waarop ook nog
een nieuwe soort voor Flevoland gevonden wordt
door Andre, de Sminthurinus niger. Deze springstaart
komt waarschijnlijk wel al langer in Almere voor, maar
is gewoon nog niet eerder opgemerkt. Dat maakt het
zoeken naar nieuwe planten en dieren zo leuk, je vindt
met enige regelmaat een nieuwe soort voor een be
paald gebied.
De volgende activiteit deze zomer vindt plaats in de
Hoekwierde in Almere-Haven. Greet heeft ons ge
vraagd of we willen meehelpen bij een nachtvlinder
nacht. Andre kan helaas niet, maar mijn vader en ik
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Als ik weer eens een zoektocht op waarneming.nl doe
kom ik terecht op het overzicht van de ranking met
meeste soorten van mijn wijk. Tot mijn grote schrik zie
ik dat ik nota bene in mijn eigen wijk niet eens de
meeste soorten heb gezien. Daar moet dus snel ver
andering in worden gebracht. Tijdens het zoeken
naar soorten in mijn wijk kom ik erachter dat mijn wijk
de enige in Almere is waar vooralsnog het gevlekt
wilgenhaantje gezien is in Almere. Die ziet er zo exo
tisch uit dat ik op de plek waar hij gezien is even ga
kijken als ik onderweg ben na de supermarkt. Na even
zoeken zie ik er gelukkig een zitten. Een weekje later
vind ik nog een kever uit het geslacht van de Pracht
kevers zitten. Op het moment twijfel ik nog een beetje
tussen twee soorten, maar beide zijn nieuw voor Al
mere. Een nieuwe soort voor Almere op nog geen 500
meter van mijn huis. Er valt nog zoveel te ontdekken
in Almere en je hoeft er in sommige gevallen dus
helemaal niet ver van je huis naar op zoek. Als je maar
goed blijft kijken blijft er altijd iets te ontdekken.
Victor Eggenhuizen

de Grauwe Gans

De zomer is aangebroken en hoe! De mussen onder
ons dak en de mezen in de tuin hebben weer flink
nageslacht geproduceerd en ons veel genot be
zorgd. Ons seizoen zit er bijna op. Over anderhalve
week gaan we naar Terschelling vlakbij het wad.
Natuur en vermaak, heerlijk.
Wat hebben wij de afgelopen periode uitgespookt?
De Sterrenwacht van het Gooi is helaas mislukt. We
hadden wel een afspraak maar dat is het laatste wat
we van hen gehoord hebben. We hebben in plaats
daarvan het Waterloopbos (deel van het Kragger
bos) bij Marknesse bezocht. We waren er al eerder
geweest, maar er wordt nu volop gerenoveerd en het
is nu een nog aantrekkelijker activiteit geworden.
In maart hebben we het paardenkamp in Soest een
bezoek gebracht. Erg de moeite waard om te zien
hoe daar omgegaan wordt met ‘gepensioneerde’
paarden. Er is nu ook een prachtige oude boerderij
bij gekomen die ook het bezoek meer dan waard was.
Een leuke middag! Zeker een tip met om ook te doen
met kleinere kinderen. Eind maart zijn we afgezakt
naar Beesd aan de Linge voor een bezoek aan het
dierenpark ‘De Paay’ en een wandeling langs de
bloesems van de fruitbomen en het stroomgebied
van de rivier.

Meolitische hut, Almere, januari 2013, Jeroen Veenker

Pauw, Beesd, maart 2019, Benthe van Os

Naar Ameland, 16 juni 2012, Ronald Boerlage
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Vogelringen, Almere, 12 mei 2019, Jeroen Veenker

In mei is het volop vogeltrek, dus ringen én een maand
met veel nieuw blad en dan ook geschikt voor een
bezoek aan het bomenmuseum in Doorn. In twee
groepen zijn we op twee zaterdagochtenden naar de
locatie van het vogelringen bij de Oostvaardersdijk
gefietst om van Ton Eggenhuizen het ringen te zien.
De andere helft ging in de middag naar het bomen
museum. De dag dat wij er waren was er ook een
bijenmarkt met veel honing en anders wat over het
houden van bijen. Twee hele leuke en leerzame acti
viteiten.

Schiermonnikoog, 24 juni 2017, Ruud Blommaart

Begin juni tenslotte hebben we weer een wandeling
gemaakt over het trilveen van de Westbroekse Zod
den. Prachtig, veel vogels en natuur. Een uniek stukje
mooi geconserveerd landschap met moerasbossen
en oude gaten van het veen afgraven in de 19e eeuw.
Het programma voor het volgende seizoen weten wij
nog niet. Behalve een paar foto’s van de activiteiten
van afgelopen periode krijgt u als extra ook een paar
mooie foto’s van de Bosbende van de afgelopen 10
jaar.
Jeroen en Ruud
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Weer een aflevering van de avonturen van de Flevo
kijkers en aangezien we iedere maand op pad gaan,
valt er zeker weer wat te vertellen van de afgelopen
drie maanden. We beginnen dit keer op zondag 24
maart. We mochten Staatsbosbeheer helpen in het
Kuinderbos in de Noordoostpolder bij het aan de
overkant van de weg zetten van padden. Nu was het
in de weken ervoor al behoorlijk warm geweest en
juist de dagen vóór onze zondag waren het koude
nachten. Het was te merken aan onze ‘vangst’. In de
emmertjes langs de weg hebben we geen enkele
pad, kikker of salamander gevonden! Eigenlijk best
wel teleurstellend, maar gelukkig zaten er in de em
mertjes wel behoorlijk wat torren, dus die hebben we
toen maar geturfd. Hadden we toch wat te noteren.
Zo zie je maar dat er in de natuur niets valt af te
spreken. Maar ondanks alles hebben we toch een
fijne ochtend gehad!

Teun, Luca en Filipe knippen de groente fijn, Almere,
20 april 2019, René Gerritzen

In april hebben we geleerd dat er heel wat eten te
halen valt uit de natuur. Je hoeft bijna niet meer naar
de supermarkt om je groente te kopen, want het
groeit gewoon langs de kant van de weg of in het
bos. Je moet natuurlijk wel even weten wat je kunt
eten en wat niet, maar dat hebben de Flevokijkers nu
wel geleerd. Met behulp van een schaar en wat tasjes
hebben we de planten geknipt die eetbaar zijn en
daar hebben we in de keuken van de Stadsboerderij
(dank aan Tineke van de Berg!) een stamppot mee
gemaakt. De vegetarische knakworstjes smaakten er
heel best bij.

de Grauwe Gans

Mei is een prachtige maand in de natuur, dus zoeken
we altijd buitenactiviteiten in die periode. We gingen
dit keer hiervoor naar Utrecht. Deze stad heeft een
prachtige botanische tuin die zeer de moeite waard
is. Iedereen kreeg een leuke speurtocht, zodat de tuin
goed ontdekt kon worden m.b.v. de zoekopdrachten.
Ook hadden we prachtig weer en er was heel wat te
zien én te ruiken: fluitende gifkikkertjes, kleine fazan
tjes die naar je toe kwamen, prachtige en bijzondere
planten en bloemen (zelfs eentje die stonk om vliegen
aan te trekken), bijenkorven die we van binnen kon
den bekijken en heerlijk ruikende kruiden. Zelfs een
struik die naar pindakaas geurt. Alleen jammer dat
de vlindertuin een week later open ging dan oorspron
kelijk, dus hebben we de vlinders alleen door een
raam mogen bewonderen. Maar vol indrukken gin
gen we weer naar huis met een leuke prijs voor het
ingevulde speurtochtboekje.
Op 15 juni hadden we op de planning staan dat we
met het wateronderzoek mee zouden doen van het
IVN. De waterkwaliteit kan namelijk heel goed onder
zocht worden door de waterdiertjesdiversiteit te be
palen. Als je haften- en libellenlarven vindt dan kun
je er zeker van zijn dat het water héél schoon is.
Maar……..helaas regende het die ochtend zó hard
en de voorspellingen waren niet beter, dat we het
wateronderzoek hebben moeten afzeggen. Dat doen
we dus gewooneen andere keer! Tot de volgende
avonturen in de Grauwe Gans.

Sanne ruikt aan de piemelplant, Utrecht, 18 mei 2019,
René Gerritzen

Groet,
Monique, Paula en René

Teleurgesteld met de lege emmer, Kuinderbos, 24 mrt 2019, René Gerritzen
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Maandelijks op de zondag het dichtst bij de 15e gaat drie kwartier na zonsopgang een groep tellers
van de Vogel- en Natuurwacht op pad in en rond de Lepelaarplassen. Deze tellingen zijn een onderdeel
van de watervogeltellingen van SOVON, maar wij tellen alle vogels. De gegevens worden gebruikt door
SOVON en het Flevolandschap. Na afloop worden in de Trekvogel onder het genot van een kop koffie
de gegevens ingevoerd en de ervaringen gedeeld. We kijken terug op een succesvol teljaar met mooie
ervaringen. Erna Koelman, een van de tellers en coördinatoren vat de ervaring van de tellingen goed
samen: "Het is soms even doorbijten om er 's morgens zo vroeg uit te moeten, maar eenmaal in het
veld is het puur genieten, juist omdat het nog zo vroeg en stil is."
Werkwijze
We werken met vijf telploegen. Elke ploeg heeft mini
maal één vaste, ervaren teller. Een ploeg loopt een
vaste ronde door het Wilgenbos. Hier worden vooral
zangvogels geteld en is kennis van vogelgeluiden een
must. Een ochtend mee tellen betekent dat je ook
weer wat bijleert. Een tweede ploeg loopt naar de
Lepelaarhut en telt ook in het bos naar de hut. Met
de fiets gaat een ploeg om de Natte Graslanden,
langs de Noorderplas en de Galjoottocht. Bijna een
rondje om de Lepelaarsplassen dus.

Figuur 1. Totaal aantal vogels per jaar

Een tweede fietsploeg fietst vanaf de Trekvogel, langs
de Oostvaardersdijk tot voorbij de Noorderplassen.
De laatste groep loopt over het nu afgesloten fietspad
(vanaf de Oostvaardersdijk het gebied in), ook wel
Plan Roerdomp genoemd. Tijdens de vaste route
worden alle vogels die worden waargenomen (ge
zien en/of gehoord) genoteerd. Na afloop wisselen
we de ervaringen uit. Zeker de bijzonder dingen die

Figuur 2. Aantal vogels per maand

we hebben gezien, zoals de Boomvalk in augustus,
de Houtsnip in november in het Wilgenbos en de
Topper (in maart op de plas bij de kijkhut). Ook zor
gen we ervoor dat we niet dubbel invoeren. De
Zeearend wil nog wel eens over de verschillende
gebieden heenvliegen. Als er een Bruine Kiekendief
boven de Natte Graslanden vliegt, kan hij door drie
groepen gezien zijn.

Zeearend, Lepelaarhut, 3 maart 2017,
Henk van de Bovenkamp
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Totaal aantal vogels
In 2018 zijn in totaal 45512 vogels geteld (in 2017:
47535). In 2018 zijn 133 soorten geteld (in 2017: 136).
De aantallen waren in de afgelopen twee jaar duide
lijk hoger dan in de voorgaande jaren. Juni en juli

de Grauwe Gans

waren de topmaanden. De piek in juni werd veroor
zaakt door de 2696 Grauwe Ganzen op de Natte
Graslanden. In juli zorgden de 2550 krakeenden voor
de hoge score. In de zomer was het droog en was
de waterstand (extreem) laag. In augustus hebben
we 2448 vogels geteld. Dit was in verhouding met juni
(6380) en juli (5994) laag, maar ook in voorgaande
jaren waren er in augustus minder vogels.
Een groot verschil in aantal vogels zagen we bij de
Kwelpas, die in augustus helemaal droog stond,
waardoor er daar geen vogel te zien was. Dat we in
het gebied toch nog 63 vogels hadden geteld kwam
met name door een groep van 52 foeragerende
Spreeuwen. Wat een verschil met juli, toen zat de
kwelplas vol. Gelukkig hadden we twee tellers met
een scoop en iemand die alles opschreef. Toen telden
we maar liefst: 572 vogels: waaronder 22 Wintertalin
gen, 13 Wilde Eenden, 83 Slobeenden, 8 Scholeksters,
19 Rietgorzen, 119 Krakeenden, 108 Kokmeeuwen, 19
Kluten, 23 Kieviten, 26 Grutto’s en 55 Kemphanen. De
maanden na het droogvallen bleef het nog opval
lend stil op de Kwelplas.

in 2017. Dat was dan ook een topjaar met 1052
waarnemingen. Ook het aantal waarnemingen van
de IJsvogel was met 3 beduidend lager dan de 35 in
2017. De Kolgans en Smient werden ook minder
waargenomen. Gelukkig zijn er ook stijgers, zoals de
Kemphaan, Watersnip en Wintertaling. Een bijzonde
re stijger is de Cetti’s Zanger. In 2016 werd de Cetti’s
Zanger één keer waargenomen, in 2017 22 keer en in
2018 maar liefst 75 keer in bijna alle maanden en
gebieden.

figuur 3. Aantal waarnemingen per jaar van Baardman

figuur 4. Aantal waarnemingen per jaar van IJsvogel

Grote groepen vogels tellen valt niet altijd mee. In juni
telden we bijna 2300 Grauwe Ganzen op de Natte
Graslanden (pullen niet meegeteld). In januari wer
den 1570 Kuifeenden geteld in Plan Roerdomp. Dat
is 1/3 van het totaal aantal waarnemingen.

Met de groep van 24 min of meer vaste tellers, lukt het
ons om maandelijks de tellingen uit te voeren. We
laten ons niet tegenhouden door kou (in maart was
de gevoelstemperatuur op de dijk -11 C) of het vroeg
tijdstip (om 6.00 in juni). We kunnen met elkaar een
bijdrage leveren aan het onderzoek en intussen
mooie ervaringen opdoen, zoals Wim Kleefstra (teller
en coördinator) beschrijft: “ Ik vind het elke keer weer
spannend om te ontdekken wat er aan vogels in het
gebied zit. Het kost even moeite om er vroeg voor op
te staan, maar je krijgt er wat voor terug. In ieder geval
de betrekkelijke stilte en rust die er dan nog heerst,
maar ook bijna altijd wel iets moois. Dat kan een bij
zondere soort als Temmincks Strandloper, Klapekster
of Grote Barmsijs zijn, maar ook 'gewoon' duizend(en)
ganzen die op de wieken gaan of steltlopers die
roofvogels wegjagen of Wilde Zwanen die al roepend
overvliegen. Toppers voor mij zijn wel geweest een
Velduil op de Natte Graslanden en bevers in de
Galjoottocht die we zagen of met hun staart op het
water hoorden slaan.”

Stijgers en dalers
We hebben, jammer genoeg, in 2018 maar 188 keer
Baardmannen gezien en gehoord, veel minder dan

Stephanie Chrispijn
Voor meer informatie of opvragen jaarverslag:
wetlandtelling@vogewachtflevoland.nl

IJsvogel met vis, Lepelaarplassen, 3 december 2016,
Henk van de Bovenkamp

Als we alleen de watervogels zouden tellen, valt de
Spreeuw uit de top tien dan komt de Slobeend op
plaats 10 met 1433 waarnemingen. Er zijn niet veel
verschillen tussen 2017 en 2018. In 2017 stond de
Kuifeend bovenaan met 7627 waarnemingen, waar
van 1800 in januari. De Aalscholver stond in 2017 net
niet in de top 10.

Augustus 2019
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Welke soort zouden we anno 2019 kiezen als typisch Flevolandse mascotte? Nog steeds de Grauwe
Gans? Waarschijnlijk niet. Flevoland blijkt inmiddels juist voor tal van andere soorten een bijzondere
regio. In deze aflevering over de Vogelatlas van Nederland belichten we de soorten die we in de hui
dige jaren als typisch Flevolands mogen betitelen. Nederland is gezien het geringe oppervlakte en
vlakke karakter bijzonder, omdat iedere regio wel een andere broedvogelbevolking lijkt te hebben.
Voor de Zwarte Mees moet je op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug zijn, de Roerdomp is vooral te
vinden in de Wieden en Weerribben, de Knobbelzwaan bereikt de hoogste dichtheid in het Groene Hart
en de Middelste Bonte Specht vinden we vooral in Twente en Zuid-Limburg. En Flevoland?
Kijkend naar de kaart van de Gauwe Gans valt het
op dat in de jaren zeventig het zwaartepunt nog rond
de Lepelaar- en Oostvaardersplassen lag. Maar liefst
16 van de 30 Nederlandse atlasblokken waar de soort
tot broeden kwam, liggen in deze regio. Met recht
werd toen de Grauwe Gans naamgever van het vo
geltijdschrift van de Vogelwacht Flevoland. Vlak voor
de eeuwwisseling valt Flevoland echter al niet meer
in het kaartbeeld op; de Hollanden, het rivierenge
bied en de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden
raakten toen ook dichtbevolkt. Was het voorkomen
veertig jaar geleden nog beperkt tot Flevoland en
enkele andere gebieden, nu is het kaartbeeld radi
caal veranderd. Was de kaart veertig jaar terug nog
voornamelijk wit met enkele groene plukjes, in de
huidige verspreiding vallen juist enkele gebieden op
waar de soort ontbreekt als broedvogel. De Veluwe
en Zuid-Limburg zijn niet onverwacht, maar wat te
denken van de grote gaten in Oostelijk Flevoland en
de Noordoostpolder?

De Lepelaar- en Oostvaardersplassen kunnen nu
geen uniek kerngebied voor de Nederlandse Grauwe
Ganzen worden genoemd. Maar ze vormen voor
enkele soorten nog wel belangrijke kerngebieden,
waar weinig andere Nederlandse gebieden zich aan
kunnen meten. Aalscholver, Bruine Kiekendief en
Grote Zilverreiger zijn soorten die hier voor Hollandse
begrippen hoge dichtheden halen. De verwachting
is dat door de moeras-reset in dit gebied de aantallen
van deze soorten wel zullen dalen, maar daar staat
tegenover dat weer andere soorten daar sterk van
gaan profiteren. Zo bezien is de Vogelatlas een mo
mentopname.
Ons Flevolands akkerland is, met name door de niet
aflatende inspanningen van de Werkgroep Grauwe
Kiekendief, één van de bolwerken voor de Grauwe
Kiekendief, maar is duidelijk van minder groot belang
dan Oost-Groningen en de Lauwersmeerregio. Er is
één andere opmerkelijke soort in het Flevolandse

figuur 1. Verspreiding Grauwe Gans als broedvogel in 1973-77, 1998-2000 en 2013-15
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akkerland, en dat is de Zomertortel. West-Drenthe,
Zeeland en Noord-Limburg zijn de echte kerngebie
den, maar in Oost-Flevoland en rond Zeewolde
komen ook nog relatief hoge aantallen voor. Relatief,
want de aantallen zijn laag (rond de 10 paar per 25
km2) en uit een vergelijking met de aantallen uit de
periode vlak voor de eeuwwisseling blijkt dat hier de
soort ook een flinke veer heeft gelaten.
De grote winnaars vinden we in de bossen. Bos is in
Nederland niet een erg zeldzaam biotoop, de Veluwe,
Utrechtse Heuvelrug en Oost Nederland staat er –
nagenoeg – vol mee. En dan dat Flevolandse bos met
al dat waaibomenhout, dat kan toch nooit wat zijn in
vergelijking met die veel oudere bossen op het oude
land? Wie ooit op een vroege dauwtrapochtend in
april of mei zo'n bos heeft bezocht weet wel anders.
Je loopt er bijkans tegen een “wall of sound” van
vogelgezang aan. Uit de gestandaardiseerde tellin
gen voor de atlas blijkt dat hier fenomenale aantallen
boszangvogels zitten. Aantallen die glansrijk de ver
gelijking met die oudere bossen op het oude land
kunnen doorstaan. Koolmees, Tjiftjaf, Zwartkop, Tuin
fluiter, Winterkoning, Nachtegaal en Bosrietzanger
bereiken aantallen die net zo hoog zijn als andere
topgebieden: de Veluwezoom, het Drents-Friese
Woud en de binnenduinrand.
De Zanglijster spant echter de kroon. De hoogste
dichtheden van Nederland zijn juist te vinden in die
“waaibomen-bossen” van onze provincie. Robert Jan
Jonkvoorst verwoordt het wat droogjes aldus in de
atlas: “Hoge dichtheden halen Zanglijsters in bosge
bieden op voedselrijke en wat vochtige kleiige gron

figuur 3. Verspreiding Zanglijster als broedvogel in 2013-15
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figuur 3. Verspreiding Tortel en Tuinfluiter als broedvogel in
2013-15.

den zoals in Flevoland”. En hij slaat de spijker op zijn
kop, want dat is juist het bijzondere aspect van onze
polderbossen. Nergens in Nederland is op zo grote
schaal bos geplant op zulke rijke kleigrond. Stoere
populierenpercelen die als oceaanstomers in het
landschap staan, een rijke ondergroei van stikstofmin
nende Bramen, Brandnetels, Kleefkruid en andere
kruiden, een houtige ondergroei van Vlier, Sleedoorn
en Meidoorn, het zijn aspecten waar een Zanglijster
wel raad mee weet. Tel daar de enorme aantallen bij
op van de Segrijn- en Tuinslakken die de algen van
de boomstammen grazen en het is duidelijk dat dit
zanglijsterluilekkerland is. Als er iets typisch Flevolands
is, dan zijn het die stoere Flevolandse populierenbos
sen met Zanglijsters! Wij pleiten voor het omdopen
van dit blad. Niet langer “de Grauwe Gans” maar de
“Zanglijster”. (met dank aan Lukas van Lier die wees
op het atlaskaartje van de Zanglijster).
Ton en Victor Eggenhuizen

Zanglijster, OVP, 16 mei 2019, Henk van de Bovenkamp
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De weken na afloop van de drie telmaanden vindt ik altijd spannend. Hoeveel verzamellijsten zal ik
deze keer binnen krijgen en hoe? Digitaal, op papier, in een ‘eigengemaakte’ versie, volledig ingevuld
of moet ik er zelf nog mee aan de gang om de soortoverzichten kopieerbaar te maken? Drie maanden
of wel veertien weken je tuin in de gaten houden, de vogels te voeren, ze te determineren, te tellen, te
noteren en op de verzamellijst te zetten! En ook zo mogelijk nog wat opvallende bijzonderheden bij
schrijven. Het is niet mis wat ik van onze deelnemers vraag. Maar zonder deelnemers geen overzichten.
En gelukkig, de verzamellijsten zijn inmiddels binnen en het waren er ook nu weer behoorlijk wat: uit
Almere 26 lijsten met daarop 347 getelde tuinweekblokken (twbl) en (voor een vergelijking) 3 lijsten
uit Lelystad. Nu alleen nog die 783 kolommen van de verzamellijsten één voor één kopiëren naar de
soortlijsten en daarna alle bijgeschreven soorten in een overzicht zien te vatten.
Nu voor alle basissoorten de overzichten zijn gemaakt,
blijkt dat vrijwel alle soorten t.o.v. de vorige winter een
geringer (tuin)voorkomen laten zien (dekkingsper
centage van de getelde tuinweekblokken, dp) en
daarbij vaak ook in aantal (gemiddelde groepsgroot
te, gr.gr.) lager scoorden. Ik heb deze cijfers verwerkt
in de grafieken op onze website. Behalve de Turkse
Tortel en de Vink vertonen alle soorten een zekere
terugval t.o.v. de vorige winter. Hieronder enkele
opvallende vergelijkingen van de dekkingspercenta
ges met de vorige winter en t.o.v. de gemiddelde
percentages van de inmiddels 28 getelde winters.
Huismus, Lelystad, 27 december 2018, Erna Koelman

Het was een vreemde winter, zo blijkt ook uit de ver
schillende bijschrijvingen. Het ene na het andere
warmterecord werd gebroken. Op enig moment no
teer ik een ochtendtemperatuur van 0,0 graden, dan
weer noteer ik een middagtemperatuur van 15,9
graden; de warmste 25 februari ooit gemeten met
een fladderende Citroenvlinder in de tuin. En alleen
een beetje sneeuw in week 4 en 5. Heeft bijvoeren
van onze ‘gevederde vrienden’ zo nog wel zin? Zo
komen er weinig vogels in de tuin. Het is volop zonnig
op de voederplekken; een vroeg voorjaar. ‘Hoog
glanstijd’ voor de verenpakken van de Eksters en de
Zwarte Kraaien. Tinten van groen en staalblauw
schitteren in het zonlicht. Jac. P. Thijsse schreef begin
1900 over deze Kraaien in Het Vogeljaar het volgende:
“Voor studievogels zijn het heerlijke dieren. Door hun
grootte, talrijkheid en brutaliteit zijn ze gemakkelijk
waar te nemen, ze steken hun doen en laten niet
onder stoelen of banken en hun leven en bedrijf is zoo
vol tierigheid en variatie, dat het voor den vlijtigen
waarnemer een onuitputtelijke bron van genoegen
wordt.” Hoe is dat anno 2019 voor de nr. 26 op onze
lijst?
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Wat een gekke winter, geen echte wintersoorten.
Kramsvogel en Zwartkop afwezig. Wel veel Groenlin
gen en Vinken. En de Halsbandparkiet heeft Almere
Haven ( en onze tuin) nu echt bereikt en zich hier
gevestigd!

Figuur 1. Dekkingspercentage van een aantal soorten

de Grauwe Gans

Eén opvallende soortlijst wil ik de lezer hier niet ont
houden; die van de Groenling. Er waren 16 van de 26
Almeerse verzamellijsten met 0 exemplaren. Dit zou
een terugval van de gemiddelde gr.gr. van 1,0 naar
0,3 hebben opgeleverd. Maar dankzij die ene, hier
voor geciteerde tuin in Almere Haven (gem. gr.gr.
19,1) bleef de teller op 1,0 staan. Wel zette de daling
in de dekkingspercentages dramatisch door. Wat is
er aan de hand met de Groenling in Almere? Ziekte
‘Het Geel’? Extreme bomenkap? Daar waren behoor
lijk wat klachten over.
Figuur 2. Dekkingspercentage en trendlijn bij Groenling

Heggenmus, Lelystad, 29 november 2018, Erna Koelman

De Heggenmus, altijd een vaste bewoner en broed
vogel in vaak twee paar, meldde zich pas in week 8
voor het eerst in deze telperiode. Meteen vloog een
vrouwtje tegen ons raam en bleef versuft liggen.
Voorzichtig een voederkooi erover geplaatst. Het
mannetje onderbrak zijn gezang, kwam de kooi bin
nen en probeerde haar ‘tot leven te wekken’ door in
haar cloaca te pikken, een bekend gedrag dat nor
maliter vlak voor de paring plaatsvindt. Ineens was ze
verdwenen en enkele dagen later zagen we een
(het?) vrouwtje gezond en wel foerageren.
Als nieuwe soort was er op 10 januari een Grote Gele
Kwikstaart die gedurende één minuut over de vlonder
liep te foerageren. De enige echt opvallende gast
was de Holenduif die tot de wintertelling wekelijks in
onze tuin kwam en vanaf de tuintelling zich maar drie
keer heeft laten zien. Op de Noordse Kauw na, niet
zo spannend deze winter.
In totaal zijn in Almere 30 soorten bijgeschreven,
waaronder de eend-varianten Wilde-, Soep- en Boer
derij-eend en de varianten Barmsijs (1t/1twbl) en
Grote Barmsijs (1t/1twbl). Bijzonder waren Grote Gele
Kwikstaart (3t/7twbl), Grote Lijster (1t/1twbl), Noordse
Kauw (1t/1twbl) en de Halsbandparkieten (4t/22tw
bl) die in Almere Haven konden worden genoteerd.
Verder zijn vermeldenswaard Holenduif (6t/47twbl),
Vuurgoudhaan (6t/16twbl), Tjiftjaf (2t/2twbl), Keep
(4t/20twbl), Appelvink (2t/11twbl), Boomkruiper
(4t/6twbl), Boomklever (1t/3twbl) en Rietgors (1t/1tw
bl). In Lelystad vielen op: Appelvink (1t/9twbl),
Vuurgoudhaan (2t/2twbl) en enkele witkop(pige)
Staartmezen.
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Figuur 3. Gemiddelde groepsgrootte en trendlijn bij
Groenling

Het was een dramatische winter qua vogels in onze
tuin. In de 9 jaar dat we meedoen, hebben we nog
nooit zo weinig vogels gezien. De potten pindakaas,
die vorig jaar iedere 3 dagen vervangen moesten
worden, staan opgestapeld in het rek in de garage.
Voor uitgebreidere overzichten verwijs ik de lezer naar
onze webpagina die te vinden is onder de vervolgtabs
Werkgroepen, Tellingen, Tuinvogeltelling, Vogels in
park en tuin, 28 jaar tuinvogeltelling.
De deelnemers van deze winter waren:
uit Almere: M. Babeliowsky, E. ter Laak, H. Farenhorst,
H. Leenders, V. Sprenkels, A. Riemersma, W. Lank
hoorn, 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, I. Kertai,
N. Kortleve, N. van der Ben, J. Boshuizen, R. Hofs, E. de
la Chambre, H. Schoffelmeer-Kapinga, M. Boschman,
S. en S. Tump, P. de Winter, H. v.d. Bovenkamp en A.
Kalkman.
Uit Lelystad: E. Koelman, R. Heemskerk/P. Borsch, F. en
K. Breek
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 op onze webpagina, want ik kan nog veel meer
van deze winter melden. Doen!
Ton Kalkman
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In september 2017 zijn wij mee gaan doen met het Ring-MUS project van het Vogeltrekstation. De
doelstelling van RingMUS is het verzamelen van gegevens over reproductie, overleving en conditie van
vogels in het stedelijk milieu.
Op een vangdag staat er in onze achtertuin (van
ongeveer acht bij drie meter) een mistnetje van
negen meter met vijf horizontale banen opgesteld,
tussen de appelboom en de Budlea. Daarnaast staat
er op drie plaatsen in de tuin een aantal klepkooitjes
met zonnebloempitten op 'scherp'. In de wintermaan
den vangen we ook met zeefvallen en een 'Lelystad
kooi'; dat is een grote inloopkooi. Om de vogels naar
onze tuin te lokken mag er geen vogelgeluid worden
gedraaid, maar wel wordt er doorlopend volop ge
voerd met silo's gevuld met vogelzaad, pinda's, vet
bollen en pindakaas.

dus waarbij we alle metingen kunnen doen. Er wa
ren 17 verschillende vogelsoorten.

Alle vogels die gevangen worden tellen mee voor
RingMUS, maar de Huismussen krijgen een bijzonde
re behandeling: naast de metalen ring krijgen zij drie
gekleurde plastic ringetjes om hun poten.
Een Huismus laat zich namelijk niet zo makkelijk voor
een tweede keer vangen, en aangezien onderzoek
bij ringwerk is gebaseerd op terugmeldingen, kan nu
ook de kleurringcombinatie worden afgelezen met
een kijker of camera; dan telt dit mee als terugmel
ding.

Het is altijd weer spannend en verrassend wat er op
een vangdag gebeurt. En het leuke voor ons is, dat
we vanuit de huiskamer alles kunnen volgen. Dus zie
je ook hoe vogels heel slim en voorzichtig op een takje
de omgeving eerst verkennen, vervolgens op de
grond landen en onder het net door naar het voer
lopen. Of hard komen aanvliegen, tegen het net
aanknallen en vervolgens terugkaatsen en weer
vrolijk verder vliegen. Terwijl het de bedoeling is dat
ze tegen het 'mist'-net aanvliegen (want dat is zo
fijnmazig dat ze het nauwelijks kunnen zien) om
daarna naar beneden te vallen in de 'zak', waarna
wij ze gaan bevrijden, zodat ze binnen geringd, ge
meten en gewogen kunnen worden. Er wordt ook
naar de hoeveelheid lichaamsvet en het spierweefsel
gekeken. Ook bekijkt Kees of een vogel in de rui, of
aan het broeden is. Bij een vrouwtje is dan de buik
helemaal kaal, en een mannetje heeft in die periode
een flink opgezette cloaca. Alle gegevens worden op
de computer ingevoerd in GRIEL: het registratiesys
teem van de Ringcentrale in Wageningen. Hier is ook
de Europese database.

De kleurringen worden aangelegd volgens een
voorgeschreven schema, verstrekt door het Vogel
trekstation. Onze hoofdkleur was geel (inmiddels
opgevolgd door groen). Een Huismus heeft dan bij
voorbeeld om zijn rechterpoot boven zijn metalen ring
(met unieke letter/cijfercombinatie) een groene
plastic ring, en om zijn andere poot 1 blauwe en 1
witte kleurring. Omdat de kleuren rose en oranje
kunnen verkleuren, heeft de Ringcentrale besloten
deze kleuren niet meer te gebruiken. Hierdoor moet
bij reeds gekleurringde vogels de kleurringcombina
tie soms worden vervangen.
Resultaten
Voorwaarde voor RingMUS is dat er minimaal twee
keer per maand wordt gevangen, het hele jaar door,
minimaal zes uur aaneengesloten. Meestal vangen
wij vanaf acht uur, 's zomers vanaf zeven uur.
In 2017 kregen op 15 dagen in totaal 333 vogels
een nieuwe ring om en we hadden 97 terugmeldin
gen (TMD), dat zijn vogels die wij zelf terugvangen,
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In 2018 hebben we op 34 dagen in totaal 527 vogels
geringd en 275 teruggevangen, verdeeld over 20 
soorten. Hiervan kregen 283 Huismussen een kleur
ringcombinatie om hun poten aangelegd, en heb
ben we 71 Huismussen teruggevangen die al kleurrin
gen om hadden (door ons gekleurringd in 2017 of
2018). Bij vier Huismussen werd de oude kleurring
combinatie (rose / oranje) vervangen door nieuwe
kleurringen.

Een paar impressies
Elke dag is weer anders.
Op 13 januari van 08.30 tot 16.30 uur gevangen, met
als resultaat 23 vogels verdeeld over zes soorten. Met
het negenmetermistnet, vier klepkooitjes, een zeefval
en de 'Lelystadkooi'. Om 13.30 uur het mistnet inge
pakt. (Vaak gebeurt dit omdat 's middags bij ons de
zon op het net gaat schijnen, en de vogels dat beter
gaan zien).

de Grauwe Gans

Het weer was nevelig, met weinig wind.
10 vogels nieuw geringd, 13 TMD.
Drie Huismussen kregen kleurringen om, twee man
nen en een vrouwtje.
Bijzonderheden:
>Een Groenling, door ons geringd op 7 januari 2018,
hing om 13.00 uur in het mistnet en werd om 15.00
uur in een klepkooitje (terug-)gevangen. Kennelijk
helemaal geen stress ervaren.
>Om 16.15 uur hebben acht Staartmezen, waaronder
één Witkopstaartmees, bij buurman Jan in de vijver
gebadderd. We hebben ze minutenlang prachtig
kunnen observeren.
>De Koolmezen vormden de hoofdmoot : vier nieuw
geringd en zes TMD.
Verder gevangen: één nieuwe Roodborst; twee
nieuwe Merels (en een terug); een nieuwe Pimpel
mees (en twee terug); een nieuwe Huismus (en twee
terug); een nieuwe Groenling (en twee terug gevan
gen).
>Het was geen drukke vangdag, dus onderwijl
boodschappen gedaan en hachee gemaakt.
Op 26 februari van 08.30 uur tot 14.30 uur 36 vogels 
gevangen, verdeeld over 11 soorten. Met het negen
meternet, vier kooitjes, een zeefval en de ‘Lelystad
kooi’. Om 12.15 uur net ingepakt en afgekeurd; er
zaten teveel gaten in. (nb. Froukje 'boet' de gaten,
zodat het net weer gebruikt kan worden). Het weer
was droog, vriezend met zwakke tot matige O-wind.
Het netje staat rustig in de luwte.
Nieuw: 19, TMD 17
Kleurringen: Vier Huismussen waarvan twee mannen
nieuw en twee terugvangsten (een man en een
vrouw).

Bijzonderheden:
>Vier Merels gevangen
>De vrouw Appelvink was door ons geringd op 18
januari 2017
>De vrouw Vink zat in een klepkooitje
Gezien: man Zwartkop, en héél weinig Groenlingen
(toch twee mannen gevangen: éénmaal in het net
en éénmaal in kooi).
Op 28 februari vangen we helemaal geen Huismussen,
maar wel vijf Merels, een Kramsvogel en drie Spreeu
wen, zes van de negen vogels zijn in de ‘Lelystadkooi’
gevangen.
Op 8 juni is de hoofdmoot Huismus, waarvan er 32
worden gevangen, plus vier Koolmezen en een jonge
Zwartkop. Dit maakt het totaal van 37 vogels.
26 Huismussen krijgen voor 't eerst kleurringen om
(vier man, vijf vrouw en 17 jeugdkleed).
Zes Huismussen hadden al kleurringen om hun poten
(een man, drie vrouw en twee in jeugdkleed).
NB alle vrouwtjes hebben een broedvlek.
Vandaag zijn vier man Huismus gezoönoosd.
Sinds16 juli 2016 helpt Kees mee met het Zoönose-
project. Dat is een wetenschappelijk onderzoek naar
onder andere het Usutu- en het West-Nijlvirus bij vo
gels. Dit is een samenwerking van het Vogeltrekstation
met de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hiervoor heeft
hij een speciale opleiding gevolgd en een machti
ging gekregen. Diverse trekvogels, maar ook Merels
en Huismussen worden bemonsterd, hetgeen wil
zeggen dat er een bloeddruppeltje en een uitstrijkje
uit keel (en cloaca) worden afgenomen. De monsters
worden in een 'medische enveloppe' per post opge
stuurd naar het Erasmus MC in Rotterdam.

Huismussen op het voer, Lelystad, Kees Breek
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Huismus man, Lelystad, Kees Breek

Huismus vrouw, Lelystad, Kees Breek

Inmiddels heeft Kees bericht gehad dat een Merel en
een Zwartkop besmet waren met het Usutu virus. Dit
betekent echter niet dat de vogels er dood aan
hoeven te gaan. Uit het onderzoek blijkt nu al dat
bijvoorbeeld een Merel besmet was, en bij een vol
gende Zoönose hersteld bleek te zijn. Maar men heeft
nog geen idee hoe de overdracht bij besmetting
plaatsvindt. Ook het West-Nijl virus wordt al in Neder
land vastgesteld.

lijk als ze op de voedersilo zitten, en het verschil tussen
een linker- of rechterpootje is niet altijd makkelijk te
zien. Een correcte combinatie is bijvoorbeeld: linksbo
ven metaal / onder geel, rechtsboven rood / onder
geel. Hierbij wordt het liefst ook nog aangeven of het
een man of vrouw betreft. Met behulp van deze
kleurcombinatie is dan het ringnummer van de me
talen ring te herleiden en kan de vogel als TMD worden
gemeld bij het Vogeltrekstation.

Leuke terugmeldingen (TMD)
> Vrouw Huismus; in het net gevangen op 30 januari
2018, was in onze tuin geringd op 2 oktober 2015, en
had kleurringen gekregen op 7 november 2017.
> Roodborst; teruggevangen op 31 maart 2018, was
hier geringd op 10 februari 2012.
> 29 mei 2018; de man Groenling is een bekende
'winter'-vogel, hier geringd op 21 februari 2015, toen
ook al een 'na 1 kj' vogel
>15 juni 2018; zes terugvangsten, allemaal van eer
dere jaren: een Huismus uit 2015, een uit 2016 en
twee uit 2017, een Koolmees uit 2015 en een Merel
vrouw uit 2017.
> 17 augustus 2018; leuk, terug uit zomer 2016: een
vrouw Huismus en een jkl Koolmees blijkt nu een man.
> 18 september 2018; man Winterkoning van novem
ber 2017, man Pimpelmees van augustus 2014 en een
man Huismus van 7 september 2013 (deze was dus
minstens 7 jaar oud).

In een straal van 2-3 kilometer rond onze tuin wordt er
in nog drie andere tuinen meegedaan met het afle
zen van de kleurringen. Buur Bert gebruikt zijn camera
hierbij, want de voertafel staat té dicht bij het raam
om zijn kijker te kunnen gebruiken. Wel een klus om –
later – al die pootjes af te zoeken.

Het aflezen van kleurringen
Het is zó leuk om – als je even tijd hebt – met de kijker
op zoek te gaan naar Huismussen met kleurringen en
dan te proberen of je de combinatie kunt aflezen. En
dat valt nog niet mee! De vogeltjes zijn heel beweeg
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Regelmatig vallen er velletjes papier in de brievenbus,
en dan heeft Kees weer even werk. Inmiddels zijn hier
al leuke conclusies aan te verbinden, bijvoorbeeld:
>22 oktober 2018 – een Huismus, geringd op 16 juni
2016 is 13 keer waargenomen (zes keer door ons en
zeven keer door Bert). Een tweede Huismus, van 5
september 2016 al 22 keer (12 keer door ons en 10
keer door Bert).
>Eind 2018 blijkt dat er 47 keer dezelfde Huismus in
twee tuinen op dezelfde dag is waargenomen.
Vogels ringen, en de resultaten hiervan bekijken, blijft
een hele leuke hobby. Degenen die geïnteresseerd
zijn in het volledige jaarverslag, inclusief de tabel met
dagvangsten, kunnen dit opvragen bij
kees.breek@outlook.com.
Kees en Froukje Breek
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Verslag 24 uur Big Day
Halverwege maart vraagt Victor via de Whatsapp
groep wanneer we af gaan spreken om het strijdplan
voor de Big Day op te stellen. Op 2 april zien we elkaar,
nemen we in grove lijnen de route door en verdelen
we taken voor het voorbereiden en zoeken van nes
ten. De Big Day is een vogelrace waarbij in 24 uur
zoveel mogelijk soorten gezien of gehoord worden.
Tijdens deze Big Day ligt de grens op de rand van
Flevoland, en strijden er al jarenlang 2 dezelfde teams
tegen elkaar. Omdat vorig jaar het andere team
(onder leiding van René Alma) van ons gewonnen
had, waren we er extra op gebrand om het dit jaar
weer om te keren.
Het voorbereiden ging niet altijd zoals gehoopt. In
totaal heeft ons team er circa 50 uur ingestoken om
Groene Spechten te zoeken, maar tevergeefs. Greet
vond onder andere een Draaihals in april, maar deze
trok (zoals te verwachten) al voor de Big Day weer
door. Maar ook veel dingen gingen goed. Rik zag een
ravennest aan de rand van de Oostvaardersplassen
en had een paartje Slechtvalken op het oog. Victor
vond daarnaast een nestje van een Boomklever. Het
vinden van nesten is ideaal. Zo is het vaak makkelijk
intikken zonder veel tijd kwijt te raken. De laatste week
voor de Big Day vond Greet de ene na de andere
goede soort. Bonte vliegenvanger, Fluiter en zelfs een
zingende Boomleeuwerik (een zeldzame soort in het
voorjaar in Flevoland) werden gevonden. Ton – die
dit jaar helaas niet mee kon doen – gaf ons nog een
bruikbare tip van een haviksnest. Een laatste voorbe
reidende avondronde van Greet en Hugo leverde een
plek voor zowel Bos-, Rans- als Kerkuil op.
Op 10 mei is het dan zover, we verzamelen bij Rik voor
de deur om bij de start van de Big Day (op 11 mei) al
op een voorbereide plek te kunnen staan. Omdat we
vooraf natuurlijk ook naar de weersverwachting
hebben gekeken is duidelijk geworden dat het later
op de dag flink zal gaan waaien. Dan wordt het luis
teren naar soorten als Snor en Sprinkhaanzanger een
hele opgave zoals we een aantal jaar geleden heb
ben gemerkt. Die moeten dus meteen de eerste nacht
opgepakt worden. Na de derde stop zijn alle doel
soorten binnen en kunnen we door naar de eerste
locatie voor de uilen. Op waarneming.nl hebben we
gezien dat in Lelystad op verschillende plekken jonge
Ransuilen roepen. We hoeven nauwelijks de bewuste
straat in te rijden als we ze al horen. Ook de andere
twee uilensoorten leveren niet veel moeite op. Helaas
was er in de voorbereiding geen Steenuil gevonden
dus daar steken we geen tijd in.
De ochtend verloopt uitstekend en op Paapje na
halen we alle soorten binnen die ook waren voorbe
reid. Bij het Zwartemeer vinden we nog winterachter
blijvers zoals Brilduiker en Grote Zaagbek terwijl we die
in de voorbereiding niet hadden. Mooie opstekers
dus. Dat we dit jaar allemaal scherp zijn merken we
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in de buurt van de Kamperhoek. Victor ziet een valkje
vliegen en we staan meteen stil, Boomvalk kan wor
den bijgeschreven. Langs het Ketelmeer checken
meeuwenfans Rik en Hugo alle meeuwen vanuit een
rijdende auto. Als ze roepen dat er een Geelpoot
meeuw zit keren we om en kunnen we ook die weer
bijschrijven. Een door Greet voorbereide Braamslui
per kunnen we vervolgens vanuit de auto bijschrijven.

Visarend, Knardijk, 9 september 2018, Karel Mauer

Na op meerdere plekken Goudvink te missen kunnen
we wel weer een opsteker gebruiken. Die komt in de
vorm van een Sperwer en Visarend die Hugo opvallen
doordat hij een schaduw merkt terwijl hij door zijn
telescoop staat te kijken. De jaarlijkse patat bij de
Burchtkamp zorgt ook nog voor de feestvreugde.
Maar dan begint het echt hard te waaien. Wielewaal
kunnen we nog net door de wind heen horen, maar
luisteren naar soorten lukt nu alleen nog makkelijk bij
een brullende Cetti’s Zanger.
De grootste knallers van de dag laten tot het einde
van de dag op zich wachten. In de namiddag rijden
we over de Oostvaardersdijk als Rik en Hugo ineens
vanaf de achterbank roepen dat ze drie Kleine Jagers
zien vliegen. We proberen van alles, maar Greet en
Victor kunnen ze helaas niet meer oppikken. We
mogen ze dus niet bijschrijven op de lijst. Die blijft
steken op 140 soorten. Een prachtig aantal dat ons
uiteindelijk ook de winst oplevert. We hebben weer
een hele leuke dag vogelen beleefd en hebben al
tegen elkaar gezegd dat we volgend jaar toch echt
wel het record in handen willen krijgen.
Hugo Wieleman en Victor Eggenhuizen
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“Mijn local patch” is een nieuwe rubriek die we starten in de Grauwe Gans. Een local patch is een plek,
vaak dicht in de buurt, waar je regelmatig komt. Voor mij is dat de Blocq van Kuffeler en dan met name
de Dashorstdijk, gelegen langs de Oostvaardersdijk nabij Almere. Mocht u ook zo’n plek hebben en
hier in de Grauwe Gans over willen schrijven dan vindt u in het stuk hierna mogelijk een voorbeeld waar
het verhaal aan zou kunnen voldoen.
Waarneming.nl deelt het gehele gebied in tweeën;
de “Dashorstdijk” beslaat de strekdam, die de haven
kom afschermt, en een stuk Markermeer. De “Blocq
van Kuffeler” is het deel van Dashorstdijk tot aan de
Oostvaardersdijk en wederom is hier de Dashorstdijk
opgenomen. Bij de waarnemingen is het daarom niet
altijd even duidelijk of de vogel óp de dijk, op het
Markermeer of aan de Blocq kant heeft gezeten. Ik
gebruik de namen van beide gebieden hierna door
elkaar. Daar waar nodig zal ik wat specifieker zijn.
De Dashorstdijk is het doodlopende stukje strekdam
tegenover de Blocq van Kuffeler (de Blocq van Kuffe
ler is de naam van het gemaal aan de Oostvaarders
dijk). Hoewel de Dashorstdijk dus een strekdam is en
geen echte dijk gebruik ik hier toch het woord “dijk”.
Aan de ene kant van de dijk ligt het Markermeer, aan
de andere kant de havenkom aan de Blocq van
Kuffeler. Stukken water met ieder -op vogelgebiedhun eigen mogelijkheden. Het Markermeer kan in het
najaar met sterke wind uit het noorden - noordwesten
een waar zeetrekpunt te zijn. De havenkom biedt
beschutting voor de eenden die hier met name in de
wintermaanden liggen.
De strekdam zelf bestaat uit een asfaltweg met aan
weerszijden een grasberm en een aflopend stenen

Smelleken, Dashorstdijk, 16 september 2005, Karel Mauer
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talud, met her en der wat plantengroei. Het asfalt
wordt op tijden als rustplaats gebruikt door meeuwen
en sterns. Afhankelijk van het jaargetij en heersende
weersomstandigheden kunnen onderaan en op het
talud, tot in de bermen, onder andere groepjes Gele
Kwikstaarten (waaronder soms ook Noordse), een
enkele Oeverpieper, Oeverlopers en Tapuit verwacht
worden. Grote Zilverreigers, maar de laatste jaren ook
Kleine Zilverreigers, proberen hier visjes te verschal
ken. De Grote Zilverreiger heeft inmiddels de Blauwe
in aantal overtroffen. Aan de binnenzijde van de dijk
is een dunne strook riet aanwezig.
Aan de andere kant van de havenkom, langs de
Oostvaardersdijk, liggen van west naar oost: bebou
wing, waaronder de Trekvogel met wat bomen, een
jachthaven, de sluis en een kaal grassig stuk waar
vroeger een flink stuk struweel aanwezig was. Dit
laatste stuk leverde tijdens de najaarstrek weleens
leuke soorten op zoals Hume’s Bladkoning. Maar ook
de bomen en struiken rond de Trekvogel hebben
onder andere Bladkoning en Pallas Boszanger opge
leverd.
Op de Dashorstdijk en de Blocq van Kuffeler werden
in totaal circa 250 vogelsoorten vastgesteld. Dat is
ongeveer 2/3 van het aantal in geheel Flevoland
vastgestelde soorten. Zelf mag ik er tot zo’n 140
komen. Er zijn momenten dat je je hier goed kunt
vermaken, maar even zo goed zijn er momenten dat
er weinig te beleven valt. Maar houd vol, het kan op
een gegeven moment zomaar gebeuren. Zoals op 16
september 2005. Ik draai met de auto de Dashorstdijk
op en zie een Smelleken zitten met een vers geslagen
Spreeuw. Ik kon de vogel op een paar meter bena
deren terwijl hij vrolijk verder ging met het oppeuzelen
van zijn maal.
Het voorjaar
Wanneer de trek naar het noorden weer op gang
komt, loont het de moeite om beide locaties met
enige regelmaat te bezoeken. De eerste Tapuit of
Gele Kwikstaart wil nogal eens de dijk aan doen. En
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met wat geluk loop je tegen een groepje Noordse
Kwikstaarten aan, die hier een tijdje blijven rondhan
gen voordat ze de reis naar Scandinavië weer voort
zetten. De kans is groot dat langs de Dashorstdijk de
eerste Visdieven langsvliegen. En met meer geluk trekt
er een Visarend over. Oeverlopers onderbreken hier
hun trek noordwaarts om tussen de basaltblokken
hun kostje bij elkaar te scharrelen. De Grote Zilverrei
gers die onder aan de dijk rondhangen, tref je daar
dan waarschijnlijk in hun bruiloftskleed aan.
De zomer
Meeuwen, en dan met name Kokmeeuwen, begin
nen zich langs de dijk te verzamelen. Aantallen maar
ook leeftijden kunnen soms sterk verschillen. De ene
dag hebben zich een paar honderd vogels verza
meld, de andere dag kan het stil zijn. Het ene moment
zijn het vooral juvenielen en het andere moment
adulten. Hilarisch zijn de paal-wissel momenten. De
vogels proberen een andere meeuw van de palen
voor de visfuiken af te jagen. Vreemd genoeg willen
ze meestal landen op een paal die al bezet is. Bij dit
spel zie je een duidelijke rangorde gebaseerd op
grootte. Een Kokmeeuw zal zelden tot nooit een
Stormmeeuw van een paal af durven jagen. Anders
om gebeurt het regelmatig. Dwergmeeuwen die aan
het eind van de zomer beginnen te verschijnen blijven
veelal boven het water hangen. De zomermaanden
zijn eigenlijk de meest stille maanden (met uitzonde
ring van de vele dagjesmensen die hier met mooi
weer komen zonnebaden), maar zie verder “het na
jaar”.

Middelste Jager, Dashorstdijk, 9 november 2007,
Karel Mauer

Het najaar
De Dashorstdijk is met name in het najaar het meest
geschikt om (meer malen) te bezoeken, maar feitelijk
begint het al in juli interessant te worden. Visdieven
en Zwarte Sterns zoeken hun voedsel op het Marker
meer en rusten op een van de steigers van de jacht
haven of op de buitendijkse visfuiken. Met enige re
gelmaat wordt ook het asfalt gebruikt om te rusten.
Vooral als er jonge Visdieven tussen zitten is het een
lust voor het oog. Jarenlang is het aantal Zwarte Sterns
in het najaar verwaarloosbaar geweest, maar het lijkt
weer aan te trekken. Najaar 2018 werden er weer een
paar honderd gezien, die voor langere tijd aanwezig
bleven en boven het Markermeer foerageerden.
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Natuurlijk hoop je op een andere sternensoort, en dat
is mij in de afgelopen 30 à 40 jaar diverse malen
gelukt met Witvleugelstern, twee maal met Noordse
Stern, en eenmaal met Witwang- en Reuzenstern. En
niet eens langsvliegend.

Reuzenstern, Dashorstdijk, 6 september 2015, Karel Mauer

In juli en augustus trekken steltlopers door ons land,
en worden zo nu en dan vanaf de Dashorstdijk gezien
als ze over het Markermeer naar het zuiden vliegen.
Een enkeling is dan soms onder aan de dijk te vinden.
In ieder geval is de Oeverloper een vaste gast in dit
jaargetij. Maar hét moment om op de dijk te zijn, is
bij krachtige noorden/noordwesten wind. Zeevogels
als jagers, meeuwen, en zelfs (pijl)stormvogels wor
den de Waddenzee ingeblazen, dan over de afsluit
dijk en vliegen zo langs de Dashorstdijk. Eén zo’n
gedenkwaardige dag was 9 november 2007. Vanuit
een trillende auto (zo sterk waaide het) zagen we
tientallen Middelste Jagers in een vrijwel continue
stroom over het Markermeer vliegen, over de strek
dam, maar ook achter ons langs. Trekkende zangvo
gels doken af en toe naar beneden maar zijn op de
dijk vaak snel weer vertrokken. Zo miste ik op 5 novem
ber 2005 op 10 minuten na de enige Woestijntapuit
van Flevoland. Oeverpiepers willen weleens wat lan
ger blijven zitten.
De winter
Hoewel de aantallen (duik)eenden in de winter flink
zijn teruggelopen ten opzichte van zo’n 20 à 25 jaar
geleden; toch zijn hier in de winter nog steeds diverse
duikeendsoorten te zien. Kuif- en Tafeleend zijn het
talrijkst, terwijl van Grote Zaagbek en Nonnetje mee
stal wel een enkel exemplaar aanwezig is. Topper is
een goede mogelijkheid maar naar Brilduiker is het
de laatste jaren wel zoeken. Pontische Meeuw daar
entegen is de laatste jaren een trouwe bezoeker, soms
voorzien van een (Poolse) ring. Maar de soort wordt
de laatste paar jaar veelal vanaf september tot in april
hier gezien. Speuren naar niet-alledaagse soorten
kan in deze periode leuke soorten opleveren. Zowel
IJsduiker (1x), Parel- (3x) als Roodkeelduiker (3x) zijn
aangetroffen, maar ook de kleinere neefjes, als Ge
oorde Fuut en Kuifduiker.
Karel Mauer
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Voor dit verslag zijn de websites www.waarneming.nl
en www.Trektellen.org geraadpleegd.
Futen tot en met Zaagbekken
Een Roodhalsfuut werd nog gezien in april/mei bij het
Ketelmeer, Wolderwijd, en het Drontermeer. Tot begin
april zat een Kuifduiker op het IJsselmeer en op 26
maart 1 langs de OVD. Volwassen Geoorde Futen
verbleven in redelijke aantallen op de randmeren;
een maximum van 53 exemplaren werd geteld op 1
maart op het Wolderwijd. Roerdompen werden van
27 verschillende plekken gemeld, er waren vooral in
mei en juni mooie windstille avonden. Op 7 juni wer
den op het Eekteiland zelfs 5 baltsende exemplaren
gehoord. Een Woudaapje werd op 25 en 26 juni
gehoord bij het pad naar de Zeearendhut en in het
Oostvaardersveld. Een Ralreiger zat op 16 juni op de
Natte Graslanden, op 16 én 17 juni in de Wierden/
Almere Haven en van 27 tot en met 29 juni op de
Markerwadden. Een Koereiger verbleef tussen 17 en
22 maart rond de Trekweg en tussen 25 mei en 16 juni
werd een exemplaar gezien rond de Lepelaarplas
sen. Op 9 juni werden er 3 gemeld bij de Winkelweg.
Maximaal 3 Kleine Zilverreigers bij de Natte Graslan
den. Begin maart werden er maximaal 80 Grote
Zilverreigers geteld in de OVP en begin april zaten er
maximaal 60 te foerageren langs de Trekweg. Een
Zwarte Ooievaar vloog op 16 april over de Kamper
hoek, op 4 mei over de Vogelweg en op 30 mei over

Ralreiger, Almere-haven, 16 juni 2019, Hans Kruitwagen
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IJseend, Markerwadden, 26 juni 2019, Piet Moolenaar

de Stille Kern in het Horsterwold. Ten zuiden van de
Houtribsluizen hebben weer Lepelaars gebroed. Een
Flamingo werd op 2 maart bij de Houtribdijk gezien
en op 27 maart bij het J.v.d.Boschpad. Vanaf eind
april zaten er 15 exemplaren bij het Veluwemeer.
Tussen 15 maart en 6 april werd er af en toe een
Roodhalsgans in de OVP gezien. In de maand juni
waren er leuke aantallen Casarca’s op de Marker
wadden (max. 51 exemplaren). Op 29 juni werden
1500 Krakeenden geteld op het Zwarte Meer (noord
oosthoek). Zomertalingen werden gemeld uit 39
verschillende gebieden, in het Harderbroek verbleven
maximaal 14 stuks. In april zaten er enorme aantallen
Slobeenden rond de Hoekplas in de OVP; hoogste
aantal 3670 exemplaren (7 april). Op 16 én 22 april
zaten 100 Krooneenden op het Veluwemeer en op
10 juni 100 op het Drontermeer. Op de Markerwadden
werden pullen gezien. Een hybride Tafeleend x
Witoogeend zat op 8 maart op het Wolderwijd. 3
Witoogeenden zaten op 1 maart in het Broekbos en
op 27 maart zat een exemplaar in het Kromslootpark.
Ruim 100 Toppers werden op 15 maart bij het navi
duct Enkhuizen gezien. Op 16 juni 2 Eiders op de
Markerwadden. Vanaf begin mei werden op de
Markerwadden (eerste eiland) zowel een mannetje
als een vrouwtje IJseend gezien. Op 27 juni werden
er 4 pullen ontdekt. Uniek voor Nederland, want het
is voor het eerst dat dit soort broedt in ons land! De
Grote Zee-eend bleef tot 31 maart in Pampushaven.
Een ongeringd vrouwtje Kokarde Zaagbek werd op
3 maart ontdekt in het plasje bij het Broekbos. De
laatste Middelste Zaagbek zat op 6 mei bij de Maxi
macentrale. Een paar Grote Zaagbekken bleven
'overzomeren' op het Zwarte Meer.
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Rode Wouw, Dodaarsweg, 12 juni 2019, Karel Mauer

Zeearend, Lepelaarplassen, 1 juli 2019, Karel Mauer

Roofvogels tot en met Duiven
Wespendieven werden aangetroffen in de wat
grotere bossen in Flevoland. Het lijkt elk jaar wat beter
te gaan met de aantallen van dit soort. Een Grijze
Wouw vloog op 14 april over de golfbaan in Dronten.
Vanaf half april tot begin mei vlogen 13 Zwarte
Wouwen over de telpost Kamperhoek, 1 over de IJ
meerdijk en 1 over Gooimeerdijk West. Verder werden
tussen 4 april en 19 juni 51 exemplaren overvliegend
gemeld, verdeeld over 40 verschillende plaatsen. 10
Rode Wouwen vlogen in April over de Kamperhoek,
1 over Gooimeer West. Tussen 29 mei en 14 juni ver
bleef een exemplaar bij de Dodaarsweg en 39
exemplaren vlogen in deze periode op 31 verschillen
de plaatsen over de polder.

Dat het goed gaat met de Nederlandse Zeearend
hebben we in de vorige 'Grauwe Gans' kunnen lezen.
Dit jaar is er wéér een nieuw broedgeval bij. Nu in de
Lepelaarplassen van het Flevolandschap; er werd 1
jong geboren. Het betreft een vrouwtje. Ze is geringd
en van een GPS-zender voorzien. Zij heeft de naam
Jannie meegekregen, en met behulp van de zender
zullen we zeker nog meer van haar omzwervingen
gaan horen. Ook de jonge Zeearend uit het Spijk-Bre
merbergbos is van zo’n zelfde zender voorzien.

Kleinst Waterhoen, Schokland, 1 juni 2019, Guus van Duin
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Tussen 6 en 24 april vlogen 4 Steppekiekendieven
over de Kamperhoek en van 8 tot (waarschijnlijk) 30
april foerageerde een gezenderd vrouwtje uit Finland
(Selja) bij de Dodaarsweg e.o. Een mannetje werd
op 17 april gezien over het Kromslootpark en het
Drontermeer. Grauwe Kiekendieven werden gemeld
van 12 verschillende plekken, de meeste uit Oostelijk
Flevoland. Het lijkt om 3 of 4 broedparen te gaan.
Tussen begin mei en begin juni werden bij de Do
daarsweg ruim 50 Buizerds geteld die daar foerageer
den. De laatste Ruigpootbuizerd van het wintersei
zoen werd op 24 april gezien bij de Gruttoweg. Er
kwamen bijna 100 meldingen van de Visarend bin
nen, voornamelijk uit gebieden langs de randmeren.
Een vrouwtje adulte Roodpootvalk werd op 23 april
jagend gezien bij het Jan vd Boschpad en een juve
niel exemplaar bij de Ellerweg. Op 1 mei een vrouwtje
bij de Wulpweg en op 11 mei een exemplaar over de
A27. Tot 15 mei waren er enkele Smellekens aanwezig
in de polder, laatste bij de Winkelweg. Slechtvalken
broedden in de OVP, Almere Stad/Centrum, Houtrib
sluizen / Bataviawerf, Maximacentrale en langs de
Trekweg. Kwartels werden voornamelijk gemeld rond
Zeewolde, Lelystad, Biddinghuizen en Emmeloord.
Porseleinhoen riep in het Harderbroek, Kromsloot
park en bij Biddinghuizen, park Flevostrand. Een
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Kleinst Waterhoen werd tussen 25 mei en 11 juni
gehoord en gezien bij Schokland. Tussen 28 mei en
14 juni was een Kwartelkoning te horen in de OVP
vanaf de Kleine Praambult. En tussen 23 en 29 maart
verbleef een Kraanvogel in de OVP bij het Jan v.d.
Boschpad. Op 1 april vlogen er 55 over Emmeloord,
half april vlogen nog wat kleine groepjes over de
polder en op 18 mei vloog een exemplaar over het
Harderbroek. Maximaal 4 Steltkluten werden vanaf
begin april gezien rond de OVP en de Natte Graslan
den. Ook dit jaar weer jonge Strandplevieren op de
Markerwadden. Op 23 en 24 april zaten 8
Morinelplevieren bij de Biddingringweg te foerage
ren. Op 28 april 1 bij het Jan v.d. Boschpad, op 16 mei
1 op de Markerwadden en op 24 mei 2 langs de Lis
doddeweg. Op de Markerwadden werden op 11 mei
23 Kanoeten geteld. Een Drieteenstrandloper zat op
2 mei bij Schokkerhaven en op 25 mei op de Marker
wadden. Op 9 mei werden maximaal 19 Temmincks
strandlopers gezien op de Natte Graslanden. Een
Krombekstrandloper zat op 15 mei bij de Natte
Graslanden en werd af en toe gezien op de Marker
wadden. Begin maart waren ruim 1000 Grutto’s
aanwezig bij de Vossemeerdijk (zandplaat), ook ruim
200 IJslandse Grutto’s en Rosse Grutto’s zaten hier
tussen. Een leuke groep van 65 Regenwulpen vloog
op 17 april over het Kromslootpark. Eind april foera
geerden bijna 100 Bosruiters in de Oostvaardersplas
sen. 3 Kleine Jagers vlogen op 11 mei over de ver
bindingszone bij de OVD richting het Markermeer.
Vanaf half april kwamen er leuke aantallen
Dwergmeeuwen langs op Veluwemeer, IJsselmeer
en ruim 100 bij de Hoekplas op 22 mei. Een mogelijke
Baltische Mantelmeeuw vloog langs de Vossemeer
dijk op 14 april. Op 12 april vlogen 42 Pontische
Meeuwen over trektelpost Kamperhoek en bij Lely
stad waren zeker 10 broedparen aanwezig. Een
Lachstern was op 1 mei aan het jagen langs de
Zeeasterweg bij Dronten. Reuzensterns werden ge

Draaihals, Almere, 15 april 2019, Hans Kruitwagen
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Steltkluut, Oostvaardersveld, 4 juni 2019, Karel Mauer

zien bij de Markerwadden (2), Houtribdijk (1), Harder
broek (2) en Markermeer/OVD (3). Op 19 mei 7 Grote
Sterns bij de Markerwadden. Ruim 2000 Visdiefjes
foerageerden op 29 mei bij het Bovenwater. 2 Noord
se Sterns op 27 mei langs de Knardijk en op 9 juni op
de Markerwadden. Maximaal 10 Dwergsterns verble
ven op de Markerwadden tussen 30 mei en 19 juni.
Eind april werd een Witwangstern gezien bij de
Knardijk, Markerwadden en Veluwemeer (2 ex.) en
op 9 juni 1 ex. bij het Harderbroek. De Zwarte
Stern 'piekte' tussen 20 en 27april: een paar honderd
exemplaren foerageerden langs de randmeren. Zo
mertortels werden vanaf 20 plaatsen gemeld, vooral
uit het Horsterwold.
Uilen tot en met Gorzen
Kerkuilen hadden een goed broedseizoen, er waren
muizen volop. Ook werden weer 4 verkeersslachtoffers
gemeld deze periode. Een Steenuil werd begin april
gehoord bij de Visvijverweg. Bosuilen werden ge
hoord in het Voorsterbos, Roggebotzand, Kuinderbos
en in Zeewolde. Ook de Ransuilen deden het goed
dit jaar, van 36 plekken kwamen waarnemingen
binnen, vooral van roepende jongen. Een Velduil op
de Markerwadden op 20 april en op 22 april vloog
een exemplaar over de Houtrib. Op 4 juni vloog een
Bijeneter over het Oostvaardersveld. Een Hop zat op
17 april in de woonwijk Hollandse Hout Lelystad, 19
april op de Markerwadden en op 21 april in de Lan
derijen te Lelystad. Een Draaihals op 15 en 16 april
bij het Leeuwerikpad, op 16 april bij de Keersluisplas,
19 april bij de Lepelaarplassen, 21 april over de telpost
Kamperhoek, 22 april bij het Julianapad en tussen 27
april en 5 mei bij de Vuursteenweg. Groene Spechten
werden vanaf 18 plekken verspreid door de polder
gemeld. Een Zwarte Specht werd in maart gehoord

de Grauwe Gans

Noordse Kwikstaart, Lelystad, 15 mei 2019, Karel Mauer

Beflijster, Oostvaardersplassen, Henk van de Bovenkamp

in het Waterloopbos, in april in het Hulkesteinsebos en
in mei in het Roggebotzand. Slechts 9 Kleine Bonte
Spechten werden ontdekt. Een baltsende Boomleeuwerik
werd bij het Kuinderbos en langs de Knardijk ontdekt.
Een Duinpieper vloog op 20 april over de Dodaars
weg en op 21 april over de Kamperhoek. Een Engelse
Kwikstaart was ruim 2 weken mooi te bewonderen
bij de parkeerplaats t.o. het Julianapad. Daar waren
ook (max. 35 ex.) Noordse Kwikstaarten aanwezig.
In mei waren er Grote Gele Kwikstaarten in het
Waterloopbos, Rivierduin en Natuurpark Lelystad. Een
Pestvogel zat op 22 april bij het naviduct te Enkhuizen.
Een Roodsterblauwborst zat op 11 april langs het pad
naar de Zeearendhut. Een goed Beflijster seizoen:
tussen 7 en 26 april trokken 160 exemplaren over tel

post de Kamperhoek. Ook rond de Praamweg en het
pad naar de Zeearendhut werden er 72 geteld. Het
aantal Cetti’s Zangers is zo groot dat het moeilijk bij
te houden is (er kwamen 1153 meldingen binnen).
Een Krekelzanger werd de eerste 2 weken van juni
langs de Trekweg gehoord.

Grauwe Klauwier, Horsterwold, 7 juni 2019,
Henk van de Bovenkamp

Augustus 2019

Baltsende Grote Karekieten zijn eigenlijk alleen nog
maar te horen langs de Zwartemeerdijk en op Eektei
land. Een Orpheusspotvogel werd op 21 en 22 mei
gehoord bij de Kamperhoek. Op 16 juni werd hier een
exemplaar geringd. Op 16 en 17 juni werd een
exemplaar gehoord bij het Oostvaardersveld. Fluiters
werden slechts gehoord in het Kuinderbos, Kadoeler
bos en in het Roggebotzand. Op 2 maart werd een
Siberische Tjiftjaf gehoord bij de Natte Graslanden.
Een Iberische Tjiftjaf zat van 15 t/m 17 mei in de
Atolwijk te Lelystad en op 10 juni in het Oostvaarders
veld. Een mogelijke Kleine Vliegenvanger zat op 16
april in de Lepelaarplassen. Een Kuifmees werd deze
periode gehoord in het Roggebotzand en op het
slibdepot in het Ketelmeer. Tussen 17 en 19 april
trokken 4 Buidelmezen over trektelpost Kamperhoek.
Wielewalen waren in redelijke aantallen aanwezig,
vooral in Horsterwold en Natuurpark Lelystad. De
Grauwe Klauwier was weer aanwezig in de Stille Kern
en rond het Oostvaardersveld. Op 14 juni werd een
Balearische Roodkopklauwier ontdekt langs de
Praamweg. Op 12 mei werd nog een Keep in het
Horsterwold gezien. Kruisbekken waren aanwezig in
het Kuinderbos en Urkerbos. Van de Markerwadden
kwam op 2 maart een waarneming van 32 IJsgorzen
ter plaatse, tevens werden daar op dezelfde dag
maximaal 44 Sneeuwgorzen geteld. Nog een
Geelgors op 18 april bij de Natte Graslanden, 30 april
in de Stille Kern en op 8 juni bij Schokland. Een
Ortolaan werd op 28 april gefotografeerd bij het pad
naar Wigbels Eiland. En tenslotte zaten 2 Grauwe
Gorzen op 21 maart langs de Trekweg.
Greet Boomhouwer
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Indien onbestelbaar retour:
Penningmeester
Kolkgriend 14 1356 BA 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 2019
Ma. 12 Werkgroep bescherming
Wo. 14 Lezing Victor Eggenhuizen: waarneming.nl
Zo. 18
Wetlandtelling 07.15 uur
Zo. 18
Vogelexcursie Vogelwacht-Staatsbosbeheer
11-13 uur **
Za. 24
Dagexcursie Amsterdamse Waterleiding
Duinen *
Wo. 28 Werkgroep natuurfotografie
Wo. 28 Bestuursvergadering 19.30 uur
SEPTEMBER 2019
Wo. 4
1e cursusavond basis / vervolg
Za. 7
Cursusexcursie
Ma. 9
Werkgroep bescherming
Wo. 11 Lezing Huib Leenders / René Verschuren:
Lesbos
Zo. 15
Wetlandtelling 08.00 uur
Zo. 15
Vogelexcursie Vogelwacht-Staatsbosbeheer
11-13 uur ** (tenzij het Vogelfestival op deze
dag wordt gehouden)
Wo. 25 Werkgroep natuurfotografie
Wo. 25 Bestuursvergadering 19.30 uur
Za. 28
Dagexcursie Kop van Noord-Holland *
NNB
Bosbende
NNB
Flevokijkers

OKTOBER 2019
Wo. 2
2e cursusavond basis / vervolg
Za. 5
Cursusexcursie
Wo. 9
Lezing Frank Majoor: kokmeeuwen
Za. 12
Big Sit *
Zo. 13
Wetlandtelling 08.45 uur
Ma. 14 Werkgroep bescherming
Zo. 20
Vogelexcursie Vogelwacht-Staatsbosbeheer
11-13 uur **
Wo. 23 Werkgroep natuurfotografie
Wo. 23 Bestuursvergadering 19.30 uur
Za. 26
Twitch excursie *
Wo. 30 Bestuur: bestuursvisie
NNB
Bosbende
NNB
Flevokijkers
NOVEMBER 2019
Wo. 6
3e cursusavond basis / vervolg
Za. 9
Cursusexcursie
Ma. 11 Werkgroep bescherming
Wo. 13 Mystery Bird
Zo. 17
Wetlandtelling 08.45 uur
Zo. 17
Vogelexcursie Vogelwacht-Staatsbosbeheer
11-13 uur **
Za. 23
Ochtendexcursie Gooise Kust *
Wo. 27 Werkgroep natuurfotografie
Wo. 27 Bestuursvergadering 19.30 uur
Wo. 27 Ophalen Grauwe Gans
NNB
Bosbende
NNB
Flevokijkers
DECEMBER 2019
Wo. 4
4e cursusavond basis / vervolg
Za. 7
Cursusexcursie
Ma. 9
Werkgroep bescherming
Wo. 11 Lezing René Alma: Extremadura
Zo. 15
Wetlandtelling 09.30 uur
Zo. 15
Vogelexcursie Vogelwacht-Staatsbosbeheer
11-13 uur **
Wo. 18 Werkgroep natuurfotografie
Wo. 18 Bestuursvergadering 19.30 uur
Za. 21
Dagexcursie Zuidpier / Kennemermeer *
NNB
Bosbende
NNB
Flevokijkers

