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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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Blauwe Kiekendief, Dodaarsweg, 6 november 2018
Karel Mauer

de Grauwe Gans

AUKE STOPT ERMEE…
Niet dat het in de zomer helemaal stilligt, wij vogelaars
gaan er natuurlijk veel op uit en genieten van de
mooie natuur om ons heen, iets verder weg, en, heel
ver weg aan de foto’s die er op Facebook langs
komen, te zien.
Maar nu de herfst alweer in volle gang is en de bomen
al veel van hun bladeren verliezen, is er weer allemaal
bezigheid in de Oostvaarders. Lezingen en excursies
worden gegeven, de vogelherkenningscursus draait
weer op volle toeren, zelfs al uitgeweken over twee
avonden omdat we anders ruimte te kort hadden.
Wat ook weer terugkomt, en jullie hebben dat in een
nieuwsbericht al kunnen lezen, is de bezetting van het
bestuur van de Vogel- en Natuurwacht. Dit keer
moeten we afscheid nemen van Sylvia Heijman. Sylvia
heeft te kennen gegeven dat het bestuurswerk haar
teveel werd. En dat vinden wij als bestuur erg jammer
maar hebben ook begrip voor haar besluit. Sylvia
heeft na de laatste bestuurscrisis het stokje opgepakt
en lef getoond om met een stel onervaren bestuurs
leden in zee te gaan om de continuïteit van de Vogelen Natuurwacht te borgen. Daarvoor heeft zij de se
cretariaatsrol opgepakt. Wij willen Sylvia via deze weg
heel hartelijk bedanken en zullen dit op een later
tijdstip meer op een persoonlijke wijze doen.
Blijft natuurlijk overeind dat wij als bestuur, en dat zijn
er nog maar een handjevol, versterking nodig heb
ben. We kunnen nog wel voor continuïteit zorgen
maar er is ook nieuwe elan aanwezig, en daarmee
zijn er ook mooie plannen die we in de toekomst willen
verwezenlijken.
Over deze toekomst gaan we graag in gesprek. We
zijn begonnen om met het bestuur de verschillende
werkgroepen te bezoeken en van hen te horen wat
er speelt, wat hun behoeften zijn, maar ook wat hun
nog dwars zit. Nieuw elan begint pas als oude knel
punten zijn opgeruimd. Daar staan wij voor als (klein)
bestuur.

Auke Ferwerda heeft aangegeven dat hij na het no
vembernummer van 2018 wil stoppen met het rond
brengen van de Grauwe Gans. Helemaal stoppen
dat nu ook weer niet, maar hij wil het stokje wel
overdragen aan de jongere generatie. Het is mooi
geweest: sinds de vorige eeuw (1986) is hij lid van de
Vogelwacht, en 32 jaar trouw lid!
In 1984 werd de Vogelwacht, opgericht als Stichting
Vogel- en Natuurwacht "Zuid-Flevoland”. Daar hoor
de een tijdschrift bij met natuurlijk een naam die iets
weergeeft van de verbondenheid aan het werkge
bied. “Door zijn vraat aan de jonge scheuten van het
riet houdt de Grauwe Gans de Oostvaardersplassen
open en levend”, dat was de ingeving in 1984! De
eerste uitgave van de Grauwe Gans viel in januari
1985 door de bus. Keurig voorzien van de nodige
postzegels, gebracht door de postbode. Tot 1992.
Toen besloot het bestuur om gezamenlijk voor de
verzending van de Grauwe Gans te zorgen. Dat had
natuurlijk met de financiële situatie van toen te ma
ken….
Voor Auke was het een verlengstuk van zijn dagelijks
werk bij de PTT. Op 16 jarige leeftijd had hij heel bewust
gekozen voor het werk als brievenbesteller. Voorbeeld
was voor hem de postbode die door zijn straat kwam:
dat wilde hij ook doen.
Auke werd in 1992 vrijwillige bezorger voor Haven,
waar hij woonde. Door de jaren heen (1992-2018)
heeft Auke met een gemiddelde uitgave van 3
Grauwe Ganzen per jaar en het bezorgen op gemid
deld 35 adressen, in 26 jaar ruim 2700 keer het tijd
schrift in de bus gedaan. Hij deed heel Haven, post
codes 1343-1351 t/m 1358. In 2013 werden de post
codes 1343 (Almere Hout), 1353 (de Wierden/de
Velden) en 1358 (de Kemphaan) “afgestoten”. Auke
deed alles op de fiets, zo’n 30 km per ronde, dus in al
die jaren 3000 km! Wanneer het regende ging hij niet,
wel kleedde hij zich erop. Als er toch onverwachts in
die 3-4 uur een bui losbrak dan was hij tenminste
voorbereid. Hij was nooit ziek, dus iedereen kreeg de
Grauwe Gans op tijd.

Namens het bestuur, Piet Molenaar
Wat Auke de Vogelwacht “gedoneerd” heeft met zijn
gefiets is moeilijk in te schatten want de prijs van de
postzegels is erg aan verandering onderhevig. 2013
was in die zin een topjaar met 3X een verhoging: van
50c naar 54c naar 60c en naar 64 c. In 2018 plakken
wij per Grauwe Gans 3X 83 c. = 2,49 Euro.
Wat doet hij nu nog wel? Nu bezorgt hij alleen in Poort,
waar hij inmiddels woont. Dat is te lopen en kost hem
minder tijd. Daarnaast is hij vrijwilliger in het Dierenasyl
aan de Groene Kade, ook alweer 14 jaar. Auke is een
topvrijwilliger! HULDE EN HEEL VEEL DANK AUKE.
Oeverloper, Ovp, 17 augustus 2018, Henk v/d Bovenkamp
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Nicolette van der Ben
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Is het laaghangend fruit op?
Ik kom net thuis om de nachtvlinderspullen op te halen
voor de avond, als ik op 22 september op mijn bui
enalarmapp kijk hoe de buien zich ontwikkelen voor
in de avond. Een volgorde die ik beter had kunnen
omdraaien, want flinke regenbuien ontwikkelen zich
die flink roet in het eten gooien voor de start van de
SoortenZoekDag in het Lumièrepark. Het is zelfs zó erg
dat het hele weekend niet door kan gaan. Een flinke
aderlating, want soortenzoekdagen zijn in het verle
den erg productief gebleken in het scoren van nieuwe
soorten in Almere.
Als je het verloop in aanwas van nieuwe soorten van
de top 10 van gemeenten in 2018 bekijkt, zie je dat
die allemaal nog flink blijven stijgen. Willen we als
Almere in de top 5 terecht gaan komen, dan zullen
we nog flinke stappen moeten zetten. In week 40
(waarin deze grafiek gemaakt is), zijn in 2018 in Alme
re 481 nieuwe soorten ontfdekt en moeten we daar
mee Arnhem en Wassenaar voor ons dulden (die
beide in de top 10 boven ons staan).

Grote Wintervlinder, Wilgenbos, 29 september 2018,
Victor Eggenhuizen

Verloop in aanwas van nieuwe soorten in de top 10 van
gemeenten in 2018

In 2015 zijn we gestart zoveel mogelijk soorten toe te
voegen aan de soortenlijst van Almere. Dat heeft
geleid tot meer dan een verdubbeling van het aantal
soorten op de soortenlijst van Almere (2475 in het
begin van 2015 tot 5845 op het moment van schrij
ven). Sinds die tijd hebben we gezien dat er ook veel
laaghangend fruit (makkelijke soorten waar gewoon
niemand naar keek) was, dat we eenvoudig konden
toevoegen aan de soortenlijst, maar inmiddels wordt
het toevoegen van soorten moeilijker. Dat geeft te
denken of het laaghangend fruit misschien op is.
Om van de gebaande paden af te stappen staan we
op 29 september in de redelijke kou een nachtvlin
dervangpoging te doen bij het Wilgenbos. Ik heb
gezien dat er een nachtvlinder is die laat in het jaar
nog vliegt (Wilgengouduil) en nog mist op de lijst van
Almere. De rupsen van deze vlinder leven in de katjes
van de Wilg en de vlinder vliegt onder andere in de
buurt van Braam. Een betere plek dan het Wilgenbos
kan ik me dus niet voorstellen. Helaas komt de vlinder
niet voorbij op het doek en moeten we het doen met
slechts drie vlinders, waarvan één soort nieuw is voor
Almer: de Maansikkeluil (welke als vlinder ook op
Braam wordt aangetroffen). De Maansikkeluil is ook
een soort die laat in het jaar vliegt en zeer algemeen
is. Het laaghangend fruit is dus nog niet op, we
moeten van de gebaande paden afwijken.
In juli heb ik een overzicht gemaakt van alle soorten
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Maansikkeluil, Wilgenbos, 29 september 2018,
Victor Eggenhuizen

die in Flevoland ingevoerd zijn, maar die we in Alme
re nog missen. Wat daarin opvalt is de hoeveelheid
paddenstoelen die we in Almere nog missen (754
soorten). Natuurlijk verschillen andere Flevolandse
gemeenten nogal wat qua grond van Almere, wat dit
verschil kan verklaren, maar naar mijn idee toch niet
voor 100%. Inmiddels zijn er 8 van deze 754 soorten al
op de Almeerse lijst toegevoegd, maar deze lijst kan
toch zeker nog voor een herfstboost zorgen voor de
soortenlijst van Almere.
Victor Eggenhuizen

de Grauwe Gans

venkom nog een lekker frietje en toen weer naar huis.
Een geslaagd weekend!

Aan het einde van het vorige seizoen zijn wij met de
club naar Texel gegaan. Een heel fijn weekend met
veel zon en natuur. De plek alleen al waar wij vertoef
den lag midden in het bos aan een open veld met
ganzen en heckrunderen voor de deur en ’s avonds
een heldere sterrenlucht, prachtig! Wij zijn vrijdag nog
direct op de fiets gesprongen naar het strand en
hebben een duik in de zee gemaakt bij zonsonder
gang: de frisse start.
Zaterdag was een volle dag en het is Texel, dus fietsen!
Het ontbijt in de zon voor de deur en dan een korte
trip naar Ecomare, altijd de moeite waard. Lunchen
onderweg en door naar Oudeschild voor de traditio
nele trip op Texel. Garnalenvangen en eten natuurlijk.
Heel leuk om te doen en ook hier en daar een zee
hond. Ecomare was vrij leeg, de zeehonden zonnen
en zwemmen hier alweer. Terug naar het bos voor de
maaltijd en daarna de waddenspelen gedaan, een
toernooitje met buitenspelen. Erg leuk. De dag was
nog niet om. We zijn bij de duinen, dan kunnen we
ook levend Stratego doen in het donker. Heel span
nend en gezellig.
De zondag is altijd wat kalmer, maar Ruud en ik wilden
wel de bloeiende lamsoor zien in de Slufter. Toch weer
een vrij stevige rit die beloond werd met een paarse
zandvlakte bij de Noordzee vol met vogels en ander
natuurschoon. Terug door de duinen naar het strand
waar we lekker konden luieren, zonnen en zwemmen.
Tot slot van het strand naar de boot gefietst door de
mooie polder tussen De Koog en de boot. In de ha

In dit seizoen heeft de club een aardige aanwas
gehad met kinderen van de Flevokijkers en 2 van
buiten. We hebben nu 22 leden en zelfs een wachtlijst
nu. We hebben ook alweer 2 bijeenkomsten gehad.
In september zijn we gaan punteren in Giethoorn,
zalig. Mooi weer, weinig wind maar veel water en zon.
Ook hebben we in september een fraaie wandeling
gemaakt op Schokland. Het blijft een mooi natuurge
bied met een boeiende historie.
Ons programma voor dit seizoen is nog niet helemaal
rond, de agenda’s van Ruud en mij zijn wat ingewik
keld nog. Op 3 november doen we weer mee met de
natuurwerkdag. In december organiseren wij nog wel
iets, even afwachten wat en wanneer. Op 12 januari
gaan we een film bekijken en op 9 februari is er ook
een activiteit. We weten al wel dat het waddenweek
end van vrijdag 5 juli tot en met zondag 7 juli is.
Jeroen en Ruud.

Punteren bij Giethoorn, 1 september 2018, Jeroen Veenker

De club op de Slufter, juli 2018, Jeroen Veenker
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Zoals iedereen weet was de zomer van 2018 warm en vooral erg droog. Het gevolg was dat de waterstand
in de Oostvaardersplassen erg laag kwam te liggen en daarmee veel vogels trok die met name voor
vogelhut de Grauwe Gans te bewonderen vielen. Voordat de Oostvaardersplassen in 1996 vanuit
Rijkswaterstaat naar Staatsbosbeheer werden overgedragen waren lage waterstanden eerder regel
dan uitzondering (zie ook; Wigbels, V. 1988. Cyclisch waterpeilbeheer in de Oostvaardersplassen. De
Grauwe Gans jrg 4). Oude tijden begonnen deze zomer weer te herleven. Zowel vogelaars als fotogra
fen konden hier behoorlijk aan hun trekken komen.
Omstandigheden
Juli 2018, het is al een tijd warm en droog en ik bedenk
dat het water in de Oostvaardersplassen wel eens erg
laag zou kunnen komen te staan. Op 27 juli ging ik
voor het eerst kijken of de warmte en droogte inder
daad hun invloed hadden op het waterpeil. En wa
rempel, aan de Knardijk voor de Grauwe Gans (de
oudste vogelkijkhut van Flevoland en mogelijk zelfs
heel Nederland) stond het water laag. Normaal ge
sproken lag er een grote plas water voor de hut waar
weinig op te beleven viel. Maar nu zochten diverse
steltlopers hun voedsel op drooggevallen stukken slik.
Van wat ik me kon herinneren was de laatste keer dat
het er zo bij lag in de zomer van 2006.
De soorten
Van 27 juli tot en met eind oktober heb ik zo’n 15
bezoeken aan de Grauwe Gans gebracht. Afhanke
lijk van de sterkte van de wind en de richting waar het
op waaide was er veel of een stuk minder slik, maar
meestal was er van alles te beleven. Vanuit de hut
heb ik daar zelf 87 soorten waargenomen. Samen met
het aantal dat nog door anderen werd gezien kom ik
uit op een totaal van 104.
De grootste trekpleister vormden uiteraard de steltlo
pers. Uit de beginperiode waren het voornamelijk de
Kemphaan, Kluut en Grutto die het beeld bepaalden.
Van de Kemphaan waren het in het begin vrijwel al
lemaal adulten, de juvenielen zouden pas zo midden
/ eind augustus gaan komen. Het maximale aantal
op 19 augustus is daar mogelijk het gevolg van. De
Kluut zat op 12 augustus met zeker 550 ex op zijn max.
Grutto’s waren eveneens in aardige aantallen aan
wezig. Eind juli begonnen de aantallen langzaam op
te lopen, zaten ze op 2-5 augustus aan hun top met
300 ex en zakte tot half augustus het aantal langzaam
waarna de aantallen snel afnamen. Kleine aantallen
van Zwarte Ruiter, Groenpootruiter, Witgat, Bosruiter
en Oeverloper waren begin augustus (en in mindere
mate tot eind oktober) vrijwel altijd wel aanwezig. De
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Steltkluten met max 11 ex waren natuurlijk de pareltjes
tussen de steltlopers. Naar een echte grote parel werd
tevergeefs ook nog uitgekeken (een tweede Blonde
Ruiter ooit voor Flevoland werd op de Markerwadden
waargenomen en men hoopte dat hij de Grauwe
Gans ook nog even aan zou doen).
Tussen de grote groepen steltlopers en eenden
(overwegend Slobeend en wat later meer Winterta
ling) werden steevast ook andere soorten ontdekt.
Voor wat langere tijd kon men van max 18 Krombeks
trandlopers genieten die nog vrijwel geheel in zomer
kleed waren, een aantal Goudplevieren met een
max van ca 60 stuks en een enkele Kleine Strandlo
per. Verrassend was de plotselinge aanwezigheid van
maximaal vier Grauwe Franjepoten, een Drieteen- en
een Temmincks Strandloper (die ik vanuit mijn vakan
tieadres op Lesbos mocht determineren), Rosse
Grutto (die met tussenpozen van half september tot
zeker eind oktober werd of werden gezien), een Zilver
plevier en een Kanoet (14 augustus, die laatste zou
ik later pas op een van mijn foto’s, vliegend tussen
Kemphanen, ontdekken). Bonte Strandlopers waren
de gehele periode aanwezig, maar het was duidelijk
te zien dat het aantal in de derde week van oktober
snel groeide. Op de 19e en 20e waren er zeker zo’n
150 ex aanwezig. Een fraaie Morinelplevier kwam niet
voor de Grauwe Gans, maar verbleef op de Keersluis
plas.
Onder dit soort omstandigheden –veel slik met voed
sel én in de trektijd van een aantal leuke soortenspeur je natuurlijk naar bijzondere soorten die moge
lijk op kunnen duiken. En dat gebeurde gelukkig ook,
maar sommige bleven slechts voor korte tijd ter
plaatse. Zo waren – van de niet-steltlopers- Zwarte
Ooievaar, Visarend, Reuzenstern, Casarca (met niet
minder dan 23 ex op 16 augustus) en Witvleugelstern
welkome gasten. Een zeer onverwachte soort voor de
hut was een Kwartel ! Wie zou dat zonder foto’s heb
ben geloofd?

de Grauwe Gans

Groenpootruiter, OVP, 30 augustus 2018, Karel Mauer

Bruine Kiekendief, OVP, 4 september 2018, Karel Mauer

Kemphaan, OVP, 10 augustus 2018, Karel Mauer

Botulisme
Met de aanhoudende, langdurige warmte werd er
gevreesd voor het opkomen van botulisme in de
Oostvaardersplassen. Hoewel er in juli en begin au
gustus diverse dode vogels gezien werden, werd pas
op 14 augustus de eerste vogel (een Kokmeeuw)
geraapt en onderzocht op botulisme. De vogel bleek
inderdaad aan botulisme te zijn overleden.
Met 1975, 1976 en 1983 in het achterhoofd werd de
angst voor een uitbraak wel erg reëel. In die jaren
traden er in het gebied grootschalig botulisme uitbra
ken op. 1983 was het jaar met de grootste uitbraak,
ca 30.000 (!) vogels werden er toen geraapt. Sinds
dien zijn er eigenlijk vrijwel geen uitbraken (van bete
kenis) meer geweest. Wonderwel –en uiteraard geluk
kig- bleef een verwachte uitbraak uit.
Vanuit de Grauwe Gans werd gezien dat sommige
dieren het gezegde “de een zijn dood …” erg goed
begrepen. Diverse malen struinden één of twee Vos
sen de randen van de slikvelden af op zoek naar
vogels die ze konden bemachtigen. Bruine Kiekendie
ven plukten dode of stervende vogels voor de hut weg
om het elders te verorberen, daarmee telkens de
grote groepen steltlopers en eenden de lucht in ja
gend.

Zwarte Ruiter, OVP, 7 augustus 2018, Karel Mauer

Pontische Meeuwen waren deze zomer in grotere
getale dan normaal aanwezig. Zo telde Rik van der
Starre op 12 augustus maar liefst 75 exemplaren langs
de Oostvaardersdijk bij kilometerpaal 20,2. Voor de
Grauwe Gans zorgden ze af en toe voor paniek onder
de aanwezige vogels.
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De aanwezigheid van grote aantallen vogels –met
name steltlopers- als gevolg van drooggevallen slik
deden oude tijden weer herleven. Als de voorspellin
gen van warme en droge zomers uit gaan komen dan
zullen we mogelijk meer van deze mooie momenten
voor de Grauwe Gans mee gaan maken.
Karel Mauer
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Veel leuke dingen gedaan en iedereen heeft erg
genoten. Dat was duidelijk te merken. De schapen
boerderij was erg bijzonder met héél veel soorten
schapen. En met alle dieren kon naar hartenlust ge
knuffeld worden. Ook de demonstratie schapendrij
ven met de herdershonden was leuk om te zien. De
tocht op het garnalenschip en het bezoek aan Eco
Mare waren de moeite waard. En omdat het zo’n
prachtig weer was, zijn we natuurlijk ook heerlijk naar
het strand geweest. Moe, maar voldaan gingen we
weer naar huis:-)

Oirla en Mees op de schapenboerderij, Texel, 14 juli 2018,
René Gerritzen

Veel kinderen hebben afscheid genomen van de
Flevokijkers. Benthe, Cindy, Danae, Lot, Mees, Puk en
Senna zijn door naar de Bosbende. En Levi, Nathan,
Tessa en Yara hopen we nog bij ’n andere gelegen
heid tegen te komen. Gelukkig is de mond-op-mond
reclame groot genoeg om de groep met gemak weer
aan te vullen met heel enthousiaste kinderen die het
leuk vinden om in de natuur bezig te zijn. We hebben
het gemerkt bij de aftrap van het nieuwe seizoen in
september. We zijn toen fruit gaan plukken bij boer
Smits in Zeewolde. Een tas vol met zelf geplukte appels
en peren neem je toch niet dagelijks mee naar huis!

Opnieuw de avonturen van de Flevokijkers. We heb
ben het afgelopen seizoen heel leuk afgesloten met
een lang weekend op Texel. Op 13 juli vertrokken we
in de namiddag, samen met de Bosbende, naar dit
bijzondere eiland. Cindy met een slechte knie, maar
een tandem bleek ideaal om het goed vol te kunnen
houden. We sliepen dit keer niet bij de voetbalvereni
ging, maar in de Rovershut, midden in de natuur en
tussen de hooglanderrunderen!

En op zondag 7 oktober hebben we met z’n allen
meegedaan aan de Modderrun op de Kemphaan.
Wat een avontuur was dat! Zo hebben we de natuur
aan den lijve ondervonden. En met héél veel plezier.
In de sloot springen (soms kopje onder), door de
modder tijgeren en over schuttingen klauteren zijn
geen dagelijkse bezigheden. Maar bij de finish wer
den we beloond met een lintje én een warme douche.
Die was trouwens hard nodig!

De kampeerboerderij was héél eenvoudig, maar we
hadden dit keer voor het eerst in onze geschiedenis
een auto meegenomen om alle extra mee te nemen
spullen (pannen!) goed te vervoeren. Vanwege het
fantastische weer viel de kleine ruimte niet zo heel erg
op, omdat we veel buiten waren. En dankzij de goede
voorbereiding, is het een heel avontuurlijk en ge
slaagd Waddenweekend geworden. En met z’n allen
slapen op de zolder op een matras op de grond, is
eigenlijk best wel leuk.

Finn, Tessa en René tijdens de Modderrun, Almere,
7 oktober 2018, René Gerritzen

Onze nieuwe leden zijn: Amira, Dominique, Fae, Kadir,
Klaas, Lamin, Levi, Oirla en Sanne. Zij zijn al één of
twee keer met ons meegeweest en hebben besloten
om te blijven en alle avonturen met ons mee te gaan
beleven. En volgende bijeenkomst komen er weer 3
nieuwe kinderen ervaren hoe het is om een Flevokijker
te zijn. Voor de volgende avonturen: zie de volgende
Gans!
Een goede oogst bij boer Smits, Zeewolde,
22 september 2018, René Gerritzen
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Groet,
Monique en René
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Nog wat gedachten over
de Buxusmot
In het vorige nummer van de Grauwe Gans schreef
André van den Berg een lezenswaardig verhaal over
de Buxusmot. Het verscheen in het julinummer en op
dat moment wisten we nog nauwelijks wat ons aan
het vlinderlaken te wachten stond. In juli werden met
regelmaat buxusmotten waargenomen, maar nim
mer meer dan 10-20 vlinders. In die maand maakte
de mot ook de verwachte overstap naar Lelystad
waar ze in sneltreinvaart op meerdere plekken werd
waargenomen.
Ook in Almere ging het de mot voor de wind. Nacht
vlinderaars zagen de soort in ongekende aantallen
en vrijwel altijd in grotere aantallen dan alle andere
nachtvlinders bij elkaar opgeteld. Op waarneming.nl
zijn meerdere waarnemingen te vinden van tientallen
motten tegelijkertijd. Nu is het best lastig tellen, omdat
nachtvlinders aan het laken komen en gaan. Hugo
Wieleman pakt het anders aan. Die vangt de dieren
van het laken en zet ze tijdelijk in een gazen vlinder
kastje. Zo kwam hij op het bizarre aantal van 265
buxusmotten op 7 augustus!
André van den Berg gaf al aan dat de soort zich ra
zendsnel over Nederland verspreidt. Je zou dan ver
wachten dat na de golf van de eerste kolonisten een
golf van grote aantallen komt, de nakomelingen van
de kolonisten. Maar die aantallen zouden ook weer
moeten afnemen omdat het voedsel afneemt en
omdat predatoren in grotere aantallen de motten
wegvangen. Dit lijkt echter niet het geval. De grote
aantallen waren geen golf volgend op de kolonisten,
de grote aantallen werden in nieuwe gebieden ge
zien alsook in gebieden waar de soort al een decen
nium aanwezig was. Dit doet vermoeden dat de ex
plosie van de aantallen niet een gevolg van de kolo
nisatie was. Het is zeer aannemelijk dat de uitzonder
lijk droge (droogste sinds een eeuw) en warme
(warmste sinds drie eeuwen) zomer de buxusmot
wind in de zeilen heeft gegeven.
Nu voorspellen de klimaatwetenschappers meer van
dit soort zomers. Blijven we de buxusmot in deze
aantallen zien? Ik denk het niet. In de eerste plaats
neemt het areaal voedselplanten fors af. De aantallen
motten hield immers gelijke tred met het aantal
bruine afgekloven struikjes die in de gemeentelijke
bladkorven belandden. Ik neem aan dat de tuinlief
hebbers verstandig zijn en de planten vervangen met
tuinplanten die van nature in onze streken voorko
men. En er is nog een tweede reden. André van den
Berg voorspelt dat de aziatische hoornaar als vlinder
predator zijn intrede zal doen. Daar hoeven we niet
op te wachten. Er zijn al waarnemingen van kool-en
pimpelmezen die zich te goed doen aan de rupsen.
Ook eksters en kauwtjes vinden de rupsen lekker. Op
23 oktober zag ik zelf al twee eksters en drie kauwen
in een bruine buxushaag in Muziekwijk.

Walvissen: Bultrug
We kennen de dolfijnen en walvissen als de mooiste
zeezoogdieren en denken dan vaak aan verweggis
tan om ze te kunnen zien. Echter ook in Nederland
komen walvissen voor. De soort die het meest in de
Noordzee voorkomt, is de bruinvis. Een kleinere soort
die je ook kunt zien in de Oosterschelde. De grote
walvissoorten zijn een stuk zeldzamer omdat de
Noordzee heel ondiep is, en daardoor zijn ze er vaak
slecht aan toe en gaan ze daarom ook vaak dood.

Schaalvergelijking van verschillende baleinwalvissen en
een duiker (mens)

Verspreiding van de Bultrug in Europa

In oktober 2018 is er een Bultrug gesignaleerd in de
Noordzee, voor Texel, welke er heel gezond en fit uit
zag. Volwassen Bultruggen variëren in lengte van 12
tot 16 meter en wegen zo'n 25 à 30 ton. Bultruggen
hebben geen tanden, maar baleinen. Met deze ba
leinen filteren ze hun voedsel (kleine visjes en schaal
diertjes) uit het water. Volwassen Bultruggen kunnen
zo'n 1.300 kg voedsel per dag eten. Zo voeden de
Bultruggen aan de oostkant van de Atlantische
Oceaan zich in het ene gedeelte van het jaar langs
de kust van Noorwegen en in de winter trekken zij naar
West-Afrika. Heel soms zwemmen ze dan een stukje
de Noordzee in, maar eigenlijk gaan ze vooral ten
westen van Ierland door de oceaan. Zou je eens een
Bultrug willen zien, dan moet je aan de kust zijn en
misschien dus wel op Texel.
Inge Hagens

Ton Eggenhuizen
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Dit is het laatste deel in een tweeluik over de zwanensoos. In het vorig nummer van de Grauwe Gans
schreven we al over de zwanensoos in Almere (Eggenhuizen en Koffijberg, 2018). Om te achterhalen
hoe die soosgroep was opgedeeld, zijn in de periode februari - mei 2018 op 27 veldbezoeken zoveel
mogelijk ringen afgelezen. In het eerste deel hebben we aangeven dat het overgrote merendeel van
de groep uit jonge vogels bestond. Maar er waren ook af en toe enkele volwassen vogels aanwezig.
Wat spoken die daar uit? In dit tweede deel gaan we wat dieper in op die volwassen vogels.
Maar eerst nog even dit. Toen we voor het schrijven van dit
verhaal het vorige er nog even bij pakten, viel ons een lelij
ke fout op. We betogen daar namelijk dat vrouwtjes gemid
deld eerder tot broeden komen dan de mannetjes. Ervan
uitgaande dat broedvogels weinig op de soos te zoeken
hebben, zou dat dus betekenen dat verhouding man-vrouw
eerst gelijk loopt en dat het aandeel vrouwen in de groep
van vierjarigen lager zou liggen. In het vorige artikel schre
ven we abusievelijk dat bij die vierjarigen het aandeel
mannen lager zou liggen. Uit onze data blijkt dat het per
centage mannen ieder jaar net boven de 50 lag, en in het
vierde jaar iets opliep naar de 55. De dataset is echter be
perkt dus ook toeval speelt een grote rol. Het is in ieder geval
geen grote opvallende verschuiving zodat we nog steeds
kunnen stellen dat zowel de jonge vrouwen als de jonge
mannen niet eenvoudig snel een eigen territorium weten te
bezetten. Almere is vol, nieuwe vestigingen vinden vrijwel
alleen plaats in de nieuwe plekken die door de stadsont
wikkelingen ontstaan.
Goed, die paar volwassen vogels dan. We beschouwen
een vogel als adult als deze ouder is dan 4 jaar. In totaal
zijn 18 verschillende adulte geringde vogels gezien. Op het
totaal van 122 waargenomen individuen op de soos is dat
15%. Het gemiddeld aantal keer dat een volwassen vogel

op de soos werd waargenomen week met 3,7 waarnemin
gen per vogel nauwelijks af van het gemiddelde van de
jonge vogels (4,3 maal).
Komen de volwassen vogels hier om een nieuwe partner te
schaken? Dat zou betekenen dat ze in 2017 niet gebroed
hebben, of na het broeden een partner hebben verloren
door sterfte of scheiding. Door naar de broedprestaties en
paarsamenstelling in 2017 als in 2018 te kijken, kunnen we
zien of de soos als bruidsmarkt gebruikt wordt. Gelukkig
hebben we onze broedvogels meer dan behoorlijk in de
peiling. De aantallen adulten zijn beperkt zodat we ze stuk
voor stuk kunnen aflopen. Het is echter ook van belang om
aan te geven dat het broedseizoen 2018 fors slechter was
dan 2017. Eénderde van de broedparen uit 2017 broedde
niet in 2018 waarschijnlijk door de kouperiode in februari en
maart. Dit is normaal gesproken de periode van opvetten
en eileg. Waarschijnlijk moesten de vogels te veel energie
steken in de eigen overleving en hadden daardoor onvol
doende reserves voor nestbouw en eileg. De vogels die wel
tot broeden kwamen, produceerden flink minder jongen.
In 2017 registreerden we 180 jongen en in 2018 slechts 83.
De overgebleven gepaarde maar niet broedende vogels
verbleven doorgaans in hun territorium. Ze vertoonden zich
niet op de soos.
Eén volwassen vogel ( met ring PT15, de onderstreepte
ringnummers hebben betrekking op in de soos waargeno
men individuen) is op 8 mei 2018 (dus gedurende het
veldwerk) op de soos geringd en verder alleen nog op 25
mei afgelezen. We weten dus niet wat die in 2017 heeft
uitgespookt. Wel weten we dat hij in 2018 geen broedvogel
was. Dat is gezien de datum van ringen en de afleesdatum
ook onwaarschijnlijk, die was namelijk midden in het
broedseizoen. Van de overige 17 vogels waren 12 vogels
die zowel in 2017 als in 2018 niet gepaard waren en in beide
jaren geen broedsel hadden. Dan blijven er nog vijf vogels
over die we hier de revue laten passeren.

Knobbelzwaan, Almere, Ton Eggenhuizen
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In de Sieradenbuurt (Fibulastraat, 7 km van de soos) heb
ben KK74 (man) en DR67 (vrouw) zowel in 2017 als in 2018

de Grauwe Gans

gebroed. De man werd éénmaal op de soos waargenomen
(18 april) maar keerde kennelijk weer terug naar zijn territo
rium en partner. De Godfried Bomansstraat (afstand 1 km)
was in beide jaren de nestplaats van BT55 (vrouw) en AS06
(man). BT55 werd twee maal op de soos gezien.
De man DS55 is een apart geval. In 2017 broedde deze met
EB77 aan de Koninginneweg. Dit vrouwtje stierf op 5 juli 2017
in het Vogelhospitaal Naarden, nadat ze de dag ervoor met
symptomen van botulisme door de dierenambulance daar
was afgeleverd. DS55 werd één maal op de soos gezien op
2 april. In 2018 was hij gepaard met het vrouwtje 868X die
echter nooit op de soos werd waargenomen. Zij kregen
samen een broedsel aan het Specerijpad. Met dit vrouwtje
liep het echter aanvankelijk ook niet goed af. Ze werd op 2
mei op het nest door onverlaten mishandeld. Ook deze

Zwanenster, Almere, Ton Eggenhuizen
vogel werd afgevoerd naar het Vogelhospitaal in Naarden,
waar zij van haar snijwonden genas. Toen ze op 15 mei
weer in het territorium kon worden losgelaten, bleek het
mannetje al een andere partner te hebben gevonden. Dit
was NR01, een vrouwtje uit 2016 dat twee maal op de soos
was gezien. Gelukkig vond de onfortuinlijke 868X toch ook
weer haar geluk, ditmaal met KK66, een mannetje uit 2014
die nimmer op de soos werd gezien.
AS75 is een vrouwtje en broedde in 2017 met BN67 in het
Muzenpark. Op 18 maart 2018 werd deze man ziek afge
voerd naar het Vogelhospitaal waar hij stierf. Ze werd
eenmaal (21 april) op de soos waargenomen en op 12 mei
zagen we haar met een ongeringde man in Muziekwijk,
maar broedde dit jaar niet.
En dan EE49. Op 11 april stond ze kortstondig te baltsen
met HH06, een man die in 2014 als eerstejaars was geringd.
Op 25 april waren zij samen een nest aan het bouwen, in
de directe nabijheid van de soos. Dit was zijn eerste
broedpoging. Uit dit nest kwamen vijf pulli waarvan er één
groot kwam.

Zwaanpool, Almere, Ton Eggenhuizen
den (start nestbouw 19 april). Deze vogels waren dus drie
jaar oud. Dit paartje bleek tot onze verbazing zelfs eieren te
leggen, wat voor zulke jonge vogels best bijzonder is. Helaas
kregen we niet de gelegenheid om dit nest verder te volgen.
Het vrouwtje werd op 26 mei door een hond ernstig toege
takeld. De vogel werd met de eieren afgevoerd naar het
Vogelhospitaal Naarden waar zij van haar verwondingen
herstelde. Na loslaten werd ze door KA65 liefdevol begroet.
Samenvatting - Van de zeventien volwassen vogels die op
de soos zijn waargenomen en waarvan de broedprestaties
in 2017 en 2018 bekend zijn, kwamen twaalf (71%) vogels
in beide jaren niet tot broeden. Slechts twee op de soos
waargenomen adulten (KK74, en BT55) waren in beide
jaren elk met de zelfde partner broedactief. In één geval
bleek een volwassen vrouw (EE49) een jonge soos-man
aan de haak te hebben geslagen en wist daar succesvol
mee te broeden. Eén vogel (DS55) was voorafgaand aan
zijn soosbezoek zijn partner verloren, waar hij in 2017 wel
mee tot broeden was gekomen. Zijn nieuwe vrouw is echter
nooit op de soos waargenomen (maar kan er wel aanwezig
geweest zijn). Een andere vrouw (AS75) had een succesvol
voorafgaand broedseizoen maar verloor haar man in
maart 2018.
Dit overziend lijken de partnerloze volwassen vogels de soos
inderdaad te gebruiken om een nieuwe partner te krijgen.
Of anders gezegd, de soos biedt kansen om een nieuwe
partner te vinden. Het is immers niet de enige manier om
een nieuwe partner te schaken. Het kan echter ook zo zijn
dat een volwassen vogel niet (meer) in staat is om te
broeden en de betrekkelijke rust en overdaad aan voedsel
van de soos verkiest boven een eenzaam bestaan. Zo een
eenzaam bestaan kent immers ook zijn gevaren en beper
kingen. Uit de literatuur blijkt ook wel dat best een aanzien
lijk percentage vogels (soms wel 30%) één of een aantal
jaren het broeden overslaat, waarbij verlies van een partner
een belangrijke reden is waardoor vogels een (paar) jaar
niet tot broeden komen (Coleman e.a. 2001).
Ton Eggenhuizen en Henk Koffijberg

Op de soos zijn ook baltsende vogels gezien, in de regel
ging dit om jongvolwassen vogels. In totaal konden 21
baltsmomenten worden gedocumenteerd. De enige balt
sende adult die werd geregistreerd was EE49 (zie hiervoor).
Bijzonder was het geval waarbij KA65 (een man als eerste
jaars geringd in 2015) met KA91 (vrouw uit hetzelfde jaar)
na diverse baltsmomenten vlakbij de soos een nest bouw
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Bronvermelding
Coleman, A.E. e.a., 2001. A 39 year study of a Mute Swan
(Cygnus olor) population in the English Midlands. Ardea
98, 123-133.
Eggenhuizen, T en H. Koffijberg, 2018. De zwanensoos. De
Grauwe Gans 34: 4-5.
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Met een groep weet je meer dan in je eentje. De apps die ik in mijn vorige twee stukken heb beschreven
zijn daar mooie voorbeelden van. Het samen invoeren leidt tot een beter overzicht van alle flora en
fauna in Nederland (maar ook daarbuiten) door het kunnen invoeren van waarnemingen. Bijgevoegde
foto’s en geluidsbestanden dienen dan weer voor een betere determinatie van nieuwe waarnemingen
(met behulp van determinatie apps). Er is echter nog een andere manier om de menigte te gebruiken
om ergens meer over te weten te komen. Een app die daar handig gebruik van maakt bespreek ik in
dit (voorlopig) laatste deel van een drieluik over natuur apps.

Vogel het uit
Dat vogels worden uitgerust met rugzakjes waardoor
ze gevolgd kunnen worden in de route die ze afleggen
zal neem ik aan geen nieuws meer zijn. Bij de Univer
siteit van Amsterdam heet dit het Bird Tracking System
(UvA-BiTS) en werken ze er sinds 2008 mee. Over de
migratieroute en foerageer locaties is een hoop be
kend geworden door dit soort onderzoeken, maar er
blijven ook een hoop vragen onbeantwoord. Met de
GPS locaties zie je alleen waar de vogel is geweest,
maar niet waarom de vogel daar is geweest, er is
geen omgevingsinformatie beschikbaar.

duele vogels (in 2012) en inmiddels over de gehele
wereld wordt dat een moeilijk uit te voeren klus.
Daarom is er een app ontwikkeld waarmee mensen
die in de buurt wonen van een meetpunt vragen over
de omgeving kunnen beantwoorden. Met behulp
van de GPS op je telefoon worden de dichtstbijzijnde
meetpunten weergegeven van een aantal vogelsoor
ten. Niet alle vogelsoorten uit het project worden
genoemd, slechts diegene waar men vragen over
heeft. Als je op een punt klikt krijg je een aantal vragen
(zoals wat de vogels in de omgeving doen of dat je
een foto van de omgeving kunt maken) die je kunt
beantwoorden.

Om achter deze informatie te komen zou je dus naar
die locaties toe moeten gaan, maar met 360 indivi

Het is natuurlijk een hele slimme manier om de me
nigte in te zetten zodat je het werk niet allemaal zelf
hoeft te doen. Ik verwacht daarom ook dat dit soort
apps steeds vaker ontwikkeld zullen worden en waar
wij als natuurliefhebbers kunnen meehelpen aan di
verse onderzoeken in de natuur.
Victor Eggenhuizen

12

de Grauwe Gans

den in een prachtig siergrasje met een zachte stro
kleur.

Zoals gebruikelijk tijdens de maandelijkse bijeen
komst kiezen we een foto van de maand. In het
jaarprogramma is dit voor iedere maand al ingevuld.
Zo worden we bijna “gedwongen” om creatief te
blijven fotograferen. Een bepaald thema geeft ook
sturing en wellicht inspiratie om op pad te gaan.
Thema voor de maand september is het afscheid van
de zomer.
Bij dit thema ben ik verschillende keren de natuur in
geweest op zoek naar een geschikt onderwerp. Wil ik
iets met bessen, verkleurde bladeren, paddenstoe
len, landschap? Allemaal nog een beetje te vroeg
naar mijn zin omdat het meer met de Herfst dan met
het afscheid van de zomer te maken heeft. De tuin is
ook altijd één van mijn inspiratiebronnen, dus maar
een rondje gemaakt. Keuze genoeg aan bladvor
men, bloemen, leuke grasjes enz. Ook dat is niet waar
ik naar op zoek ben. En ineens valt mijn oog op mijn
geplukte zomer boeket. Het is al enigszins op zijn re
tour. Van sommige bloemen zijn de bloemblaadjes
er al af en is alleen nog een zaadbol over. Maar van
de gele zonnehoed zijn er nog een paar bloemblaad
jes die dapper stand hebben gehouden. Zij kunnen
nog geen afscheid nemen, zoals de rest wel gedaan
heeft. Met dit exemplaar ben ik de tuin in gegaan en
heb er een rustige achtergrond bij gezocht en gevon

Kaardebol, Almere, Inge van den Akker
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Het voordeel van het fotograferen in mijn tuin, is dat
ik lekker kan rommelen met mijn onderwerp, achter
grond en benodigdheden die ik eventueel erbij wil
gebruiken. De bloem heb ik in een klein vaasje gezet
zodat ik makkelijk kan schuiven tot de gewenste
achtergrond is gevonden. Tafeltje erbij om alles op
ooghoogte te zetten zodat ik mij niet in allerlei bochten
hoef te wringen. Op het moment van het maken van
de foto was het die middag aardig zonnig, zoals het
op de meeste dagen van deze zomer is geweest. Voor
het fotograferen van de bloem was de zon te veel van
het goede. Het licht heb ik getemperd door schaduw
te creëren met een witte paraplu die voldoende licht
doorlaat. Desondanks was het effect niet naar mijn
zin. Het fijne van de Canon 80D, waar ik mee fotogra
feer, is de mogelijkheid om meerdere foto’s over el
kaar heen te zetten. Meervoudig belichten. Hiervoor
heb ik 1 scherpe foto van de bloem gemaakt en 1
vage foto van het grasje. Met als resultaat een wat
meer “dromerig” effect.
Gebruikte apparatuur is de Canon 80D met een
macro objectief van 100 mm. Omdat er zoveel licht is
heb ik een ISO waarde van 100 ingesteld en -2/3
belichtingscompensatie. Sluitertijd 1/125 diafragma
3,5.
Inge van den Akker

Afscheid van de zomer, Inge van den Akker
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Vogelpoëzie

De Herfstkreet van de Havik is mijn laatste poëzie-bij
drage aan de Grauwe Gans. Ik ben de redactie er
kentelijk dat zij zoveel ruimte beschikbaar heeft ge
steld voor dit afscheid. Ik hoop dat u, lezer, genoten
heeft van de diversiteit aan vogel-poëzie die ik de
afgelopen jaren voor u verzameld heb.
Wim Sluijs

De herfstkreet van de havik
(Gedicht van Joseph Brodsky)

Red-shouldered Hawk, Californië, 3 augustus 2018,
Marten Miske

Joseph Brodsky (1940 -1996)
Brodsky groeide als enig kind op in een intellectueel
joods milieu in het toenmalige Leningrad. Zijn vader
was fotograaf, zijn moeder tolk. Brodsky werkte als
arbeider en ziekenverzorger voordat in 1960 zijn eerste
gedichten en vertalingen verschenen. Tijdens een
openbaar proces (het eerste waar het een schrijver
aangaat) werd hij, omdat hij “geen vast werk had”
en “parasiteerde op de gemeenschap” verbannen
voor een periode van 5 jaar naar Siberië. Omdat de
communistische overheid in zijn maag zat met de
vrijgevochten dichter werd Brodsky na zijn vrijlating in
1972 definitief uitgewezen, met gedwongen achter
laten van vrouw en kind. Hij vestigde zich in de VS. Hij
bleef vooral in het Russisch schrijven. In 1987 werd
hem de Nobelprijs voor Literatuur toegekend. Brodsky
stierf in 1992 aan een hartkwaal en ligt begraven op
het eiland San Michele bij Venetië.
Het gedicht dat hier is afgedrukt gaat over veel, heel
veel. Eigenlijk staat het de lezer vrij er een eigen inter
pretatie aan te geven. Dat doe ik dan maar. Voor mij
staat het verhaal van de Havik die steeds hoger en
hoger in de ijle lucht klimt tot hij bevriest en in een
regen van veren terugkeert naar de aarde, voor de
balling, de zwerver die wanhopig op zoek is naar
greep op het leven en onvergankelijkheid. Op de
vlucht voor de eenzaamheid. De beeldende beschrij
ving van zijn laatste klimtocht naar het Niets, de be
schrijving van het Amerikaanse landschap dat onder
de Havik uit zicht verdwijnt geeft je het gevoel mee te
reizen. Aan het eind val je zelf ook een beetje het
oneindige in.
Brodsky was niet alleen een groot dichter. Hij kon ook
op een volstrekt unieke wijze zijn poëzie in het Russisch
voordragen. De vertaling in de hieronder geplaatste
versie is van Benno Barnard. Op YouTube staan ver
schillende filmpjes waarin hij te beluisteren is.
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Noordwestenwind vervoert hem naar het diepe blauw
boven het loden, paarse en scharlaken
Connecticut. Nu kan hij van de kip
die kuiert als een deftige mevrouw
over het keutererf al niets meer maken,
zomin als van de eekhoornstip.

Hij drijft mee met de luchtstroom, eenzaam op de
schaal
van alles wat hij ziet: een afgesleten
heuvelketen, een zilveren rivier,
een kronkelende kling van levend staal
dat door de ondiepten is aangevreten,
en de tot kralensnoer alhier
aaneengeregen stadjes. Thermometers staan,
gezakt tot nul, als huisgoden in nissen;
kerktorens houden de bladerenbrand
al rillend in bedwang. Maar er bestaan
voor hem geen kerken. In het ongewisse
zweeft, hoger dan Nieuw Engeland
kan bidden, snavel dicht, de havik - meer en meer
in blauw verdrinkend, allebei zijn poten
geklemd tegen zijn buik, zijn klauwenpaar
een mensenvuist, thermiek met elke veer
aanvoelend, reagerend met zijn blote,
flitsende oogbes - op weg naar
het zuiden, Rio Grande, delta, dampend woud:
een machtig schuimen waaruit beuken klimmen,
messen van gras gaan erin schuil, een nest,
eierschaalscherven, roodgespikkeld, oud
en vuil, en van een zus of broer de schimmen,
en geur die nog van vroeger rest.
Het hart, dat binnenste van vlees, dons, veer en vlerk,
klopt, klopt zijn onophoudelijke slagen door eigen warmte voortgestuwd, is hij
een schaar die het fluweelblauw van het zwerk
in tweeën knipt, het blauw van najaarsdagen,
dat nog eens dieper wordt dankzij
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de bruine vlek, bijna onzichtbaar als de wind,
de stip die glijdt boven de dennenbomen;
dankzij de lege blik in het gelaat
van de toevalligen, een kleumend kind,
twee mensen die net uit hun auto komen,
een vrouw die in haar voordeur staat.

zijn kop een beetje scheef. De bloedstollende kreet
snijdt - nog veel ijselijker dan de schrille
fis van een glasslijpende diamant door de hemel. En deze koude kreet
lijkt één tel lang de wereld te doen rillen.
Want de ruimte daarboven brandt

Maar de stijgende stroming tilt hem naar omhoog,
omhoog. De kou bijt in zijn ledematen,
de veren van zijn buik. Kijkt hij omlaag,
ziet hij de einder (duister vult zijn oog),
ziet hij wellicht de eerste dertien staten
bijeenliggen, ziet hij rook traag

zoals een handschoenloze hand zich aan een hek
van bloot metaal hier in het ondermaanse
verbranden kan. ‘Kijk daar!’ roepen we uit,
als we die bruine havik van een vlek
zien, plus het ragfijne Venetiaanse
kantwerk van de golven geluid

opkringelen uit schoorstenen. En er is aan
schoorstenen geen gebrek, dat zal hem leren
hoe hoog hij zit. En zijn instinct bedenkt
zich nu: ai, wat heb ik me laten gaan!
Hij voelt zijn zelfgenoegzaamheid verkeren
in onrust. Hij helt over, zwenkt

die rimpelen door het hemelgewelf, waar ver
van aardes echo's de geluiden alle
zuiver zijn, zeker in dit jaargetij.
Hij parelt in het kantwerk als een ster,
door rijp verzilverd; en in die kristallen
schittering gevangen, vliegt hij

en tuimelt naar beneden. Maar wordt teruggegooid
door een soort rubber naar het onbevroede,
Siberië-gelijke haast-heelal.
De gele pit van zijn pupil heeft nooit
zo hard gebrand, een mengeling van woede
en angst. Nogmaals een vrije val

het zenit in. En met de kijker zien we niets
anders dan een detail, een pas geblazen
vonkende traan in het ultramarijn.
We horen het ijle tinken van iets
in den hoge, als het breken van glazen
of oud familieporselein,

wereldwaarts onderneemt hij. Maar zoals de muur
de bal terugbalt, de zondaar weer gaat geloven
van zondigen, zo wordt ook hij weer snel
geretourneerd. Hij, nog vervuld van vuur!
Joost weet waarheen. De ionosfeer daarboven.
De objectieve vogelhel

maar de scherven maken geen wonden in je huid,
ze smelten in je handen. En heel even
haal je er weer de kringen, regenboogkleuren, schakels, waaiers en haken uit,
treffen de motieven in het stilleven
van aren en haren je oog -

van het luchtledig, waar een maal van sterrenmeel
hem wacht, waar nooit een vogel heeft gezongen.
Wat voor tweevoetigen een hoogte is
is voor gevederden het tegendeel.
Niet met zijn vogelbrein maar met zijn longen
heeft hij begrepen: dit gaat mis.

het voormalige vrije patroon van een veer,
een plattegrond, nu niet meer dan wat vlokken
die naar een heuvel zweven en geschreeuw
uitlokken. Jongens rennen heen en weer
met open armen, jas gauw aangetrokken,
en roepen in het Engels: ‘Sneeuw!’

En dan slaakt hij een kreet. Dat schreeuwen scheurt
zich uit
zijn kromme snavel los, een wraakgodinnenachtig gekrijs, dat aan die haak ontschiet,
een machinaal, ondraaglijk geluid:
zo dringen stalen boren ijzer binnen.
Mechanisch dus, omdat het niet
voor iemands oren zoveel lager is bedoeld:
geen mens kijkt op, ook dieren onderbreken
hun bezigheden niet, hier op de grond:
de kwieke eekhoorn springt, de veldmuis woelt,
de vos keft. Niemand zal zijn tranen wreken.
Hooguit houdt hier of daar een hond

Red-tailed Hawk, Californië, 10 augustus 2018, Marten Miske
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De Meridiaan in Almere Buiten is ontworpen in 1990 als deel van de ecologische verbinding van Bui
tenhout met de Oostvaardersplassen en gefaseerd aangelegd tussen 1991 en 1996. In 2006 maakte de
gemeente Almere plannen bekend die er onder andere in voorzagen om enkele flatgebouwen te
bouwen in het park. Door grootschalige protesten vanuit de bevolking zijn deze plannen verlaten.
Enkele jaren eerder, in 2004, was ik gestart met de
monitoring van de broedvogels van het deel van de
Meridiaan ten zuiden van de weg Evenaar, dat Meri
diaanpark heet. Dat doe ik als BMP-A project voor
Sovon (Broedvogel Monitoring Project – Alle soorten).
Behalve dat ik de territoriumgegevens doorgeef aan
Sovon, schrijf ik elk jaar een verslag met enkele op
merkingen over het beheer van het park, vooral voor
de Gemeente. Dat heeft er toe geleid dat de Gemeen
te rekening is gaan houden met de natuurwaarden
van het park en bereid was het beleid en beheer ook
daarop af te stemmen. De verslagen van een aantal
jaren staan ook op de website van de Vogelwacht
(Publicaties - De broedvogels van het Meridiaanpark
te Almere 2018).
Ik kon zelfs in 2008 met de Gemeente een convenant
sluiten met aanwijzingen over het maaibeheer: wan
neer en welke delen maaien/uitdunnen van het
rietveld, de bloemrijke grasvelden, de oevers, de
bosvakken, enz. Door personeelswisselingen bij de
Gemeente weet vrijwel niemand meer van dit conve
nant, maar de onderdelen zijn wel verankerd in het
beheerplan. Af en toe zit ik aan tafel om een en ander
door te spreken, zo ook op 7 januari 2016 voor het

Ed ter Laak en Wim Sluijs bij een van de panelen van het
Meridiaanpark, 18 oktober 2018, Ed ter Laak
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conceptplan voor de Meridiaan. Toen werd voorge
steld om na de renovatie van de Meridiaan -die uit
eindelijk een lange voorgeschiedenis heeft gekend
van 12 jaren- informatiepanelen te plaatsen over de
natuur, en of ik daaraan zou willen meewerken. Dat
is nogal een omslag in de opvatting van de Gemeen
te: van gedeeltelijke bouwlocatie in 2006 naar een
park met natuurwaarden. Op de bewonersbijeen
komst van 21 maart 2016 werd de ‘Kwaliteitsimpuls
Meridiaan’ aan de buurtbewoners voorgelegd. Daar
werd mij nogmaals gevraagd om aan informatiepa
nelen mee te werken. De taakverdeling was dat wij
de teksten en de foto’s zouden aanleveren en dat de
Gemeente de productie en plaatsing zou verzorgen.
Alhoewel wij onze ‘vaste’ ontwerper Jeroen Rep al
hadden benaderd, bleek later dat de Gemeente ook
het ontwerp zou maken.
Natuurlijk vond ik dit wel leuk, maar informatiepanelen
samenstellen is niet mijn vak, en ik maak ook geen
foto’s, dus ik stelde voor om de Vogelwacht in te
schakelen. Het Bestuur reageerde positief en vaardig
de Wim Sluijs af om dit project te begeleiden. Wim
heeft zich van meet af aan sterk gemaakt voor de
panelen en doorgepakt op momenten, waarop ik het
geloof in de panelen dreigde kwijt te raken. Vanuit
de afdeling Groen van de Gemeente kregen we de
suggestie om vier panelen te ontwerpen met als on
derwerp de biotopen Bos, Park, Water, Riet. Later is er
een vijfde paneel met als onderwerp Bloemrijk gras
land toegevoegd. Tevens werd ons de projectmana
ger Meridiaan als contactpersoon op het stadhuis
toegewezen.
We zochten contact met de Werkgroep Natuurfoto
grafie. Voorzitter Inge van den Akker plande in de
zomer van 2016 twee werkgroepsavonden in de Me
ridiaan (15 juni in het zuidelijk deel, 20 juli in het
noordelijke deel), waar ik de leden rondleidde en de
leden foto’s maakten. Het was de bedoeling dat zij
zelf later op pad zouden gaan om foto’s te maken.
Op beide avonden zijn allerlei planten en insecten
gefotografeerd. Daarnaast stelde Annemiek Eggen
huizen, adviseur ecologie van de Gemeente, onder
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embargo een rapport over een beperkte inventarisa
tie van de Meridiaan ter beschikking. Uiteindelijk
hebben deze acties te weinig opgeleverd om te
kunnen gebruiken, vooral door ons gebrek aan kennis
van de levende have anders dan vogels en van de
verspreiding hiervan in de Meridiaan. Bovendien zijn
bijzonderheden soms maar incidenteel te zien, zoals
bv. Witte Kluifzwammen. Intussen zijn Wim en ik overal
waar we kwamen in natuurgebieden, de infopanelen
gaan fotograferen om ons een beeld te vormen van
wat het resultaat zou kunnen zijn.
De eerste vergadering op het Stadhuis was op 13
december 2016. Tot juli 2017 kwam de samenwerking
met de Gemeente moeizaam op gang. Het duurde
lang voordat het project enige vaart kreeg. Daardoor
verkeerden we lang in het ongewisse, bij gebrek aan
instructies en afspraken. Tot die tijd dachten we nog
om meer levende have dan alleen vogels op te
nemen. In juli 2017 zijn in het overleg met de Gemeen
te de eerste concrete afspraken gemaakt. Voorna
melijk vogels zouden worden behandeld. Hiervan
wisten we vrij goed welke soorten er voor komen en
ook de verspreiding ervan. De af te beelden soorten
zijn benoemd: 4-5 vogelsoorten per paneel. Toen is
ook de toekomstige plaats van de panelen bepaald.
Een eventueel zesde paneel, speciaal voor de jeugd
en te plaatsen bij het Speeleiland in het noorden van
de Meridiaan is uiteindelijk niet doorgegaan. In au
gustus werd een nieuwe projectmanager van de
Meridiaan aangetrokken, Reinier van der Leden. Hij
kreeg het onderwerp ‘infopanelen’ als erfenis van zijn
voorganger mee en er was begin oktober nog enige
twijfel of de panelen wel moesten doorgaan. Al snel
concludeerde hij dat afblazen geen optie was en hij
heeft de zaak vervolgens goed vlot getrokken. Zo
konden we starten met het schrijven van de soorttek

Sperwer man, Lelystad, 3 maart 2017, Erna Koelman
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Boerenzwaluw, 9 mei 2016, Oostvaardersveld,
Alex Westerhof

sten. Via de Werkgroep Natuurfotografie werden de
leden (en enkele niet-leden van de Werkgroep, maar
wel donateur van de Vogelwacht) uitgenodigd om
foto’s van de betreffende vogelsoorten beschikbaar
te stellen. De respons was voldoende groot om een
selectie te kunnen maken. Van 21 van de 22 af te
beelden vogelsoorten werden bruikbare foto’s aan
geleverd. Dat gaf veel vertrouwen dat de infopanelen
daadwerkelijk gerealiseerd konden worden. Het was
onvermijdelijk dat we soms meer foto’s per inzender
uitkozen, terwijl andere inzenders er kariger van af
kwamen. Omdat bij enkele foto’s twijfels rezen over
de juiste determinatie, werd Ton Eggenhuizen inge
schakeld. Hij kon, zo goed en zo kwaad als het kon,
uitsluitsel geven over de juiste namen bij de foto’s van
Kleine Karekiet en Bosrietzanger, soorten waarvan er
honderden door zijn ringershanden zijn gegaan.
Tenslotte ontbrak er nog een foto van de Sprinkhaan
zanger, een mooie soort van de Meridiaan, maar ook
dat is goed gekomen. We konden zelfs kiezen uit foto’s

Paartje Grote Zaagbek, Lelystad, 13 januari 2015,
Erna Koelman
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van twee inzenders. Eind oktober 2017 konden we een
eerste schets van de soortteksten met de Gemeente
bespreken. De afdeling Groen ging de algemene
teksten voor de panelen schrijven, deze waren eind
januari gereed.
In januari 2018 werd besloten dat de panelen een
zaak van de Vogelwacht werden. Alleen de Vogel
wacht zou nog genoemd worden op de panelen en
niet meer de Gemeente Almere. De Vogelwacht werd
dus als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de
borden. De Gemeente zou wel het ontwerp, de pro
ductie en de plaatsing verzorgen. Daarmee zijn de
panelen een geschenk van de Gemeente Almere
aan de Vogelwacht geworden! Er lag een eerste
ontwerp van één paneel ter tafel, gemaakt door de
afdeling Vormgeving van de Gemeente.
In juni 2018 werd uit drie versies het definitieve ontwerp
gekozen. Alle vijf panelen zouden dezelfde lay-out
krijgen: een algemene tekst van de geschiedenis van
de Meridiaan en een toelichting op het betreffende
biotoop geprojecteerd op een éénkleurige en in
lichte tinten uitgevoerde achtergrondfoto van het
biotoop, 4 á 5 foto’s van vogels met een korte toelich
ting, een plattegrond van de toekomstige situatie van
de Meridiaan met een pijl ‘Hier staat u’ en het logo
van de Vogelwacht Flevoland met een QR-code.
Het is gelukt om uitsluitend foto’s van donateurs van
de Vogelwacht te gebruiken, van wie de meeste lid
zijn van de Werkgroep Natuurfotografie. We danken
alle inzenders voor het belangeloos beschikbaar
stellen van hun foto’s, ook degenen van wie geen
foto’s geselecteerd werden. Omdat de namen van
de fotografen op de panelen niet vermeld worden,
volgt hier een overzicht van hun bijdrage per paneel.

Sprinkhaanzanger, Oostvaardersveld, 21 april 2017,
Henk van de Bovenkamp

ner) nam de achtergrondfoto’s en verzorgde het al
gehele ontwerp. Jeroen Rep reikte het logo van de
Vogelwacht aan en Marga zorgde voor de QR-code
naast het logo. Deze code kan met een smartphone
gescand worden die dan het webadres van de Vo
gelwacht geeft. Dan ben je zomaar op de site van de
Vogelwacht! Al met al een geweldige promotie van
de Vogelwacht, die echter ook verplichtingen schept
om de website up-to-date te houden!

Infopaneel Bos: Erna Koelman (Sperwer), Alex
Westerhof (Appelvink), Ton Oudshoorn (Wielewaal)
Seraf van der Putten (Boomvalk ), Alex Westerhof
(Zanglijster)
Infopaneel Park: Alex Westerhof (Zwartkop, Vink,
Merel, Grote Bonte Specht) Huub Langkemper
(Boomkruiper)
Infopaneel Water: Alex Westerhof (IJsvogel),
Erna Koelman (Fuut, Grote zaagbek, Aalscholver)
Infopaneel Riet: Erna Koelman (Waterhoen),
Alex Westerhof (Kleine Karekiet, Blauwborst, Rietgors)
Infopaneel Bloemrijk grasland: Huub Langkemper
(Bosrietzanger), Erna Koelman (Grasmus), Alex Wes
terhof (Boerenzwaluw), Henk van de Bovenkamp
(Sprinkhaanzanger).
André van den Beemt (Gemeente Almere, afdeling
Groen) schreef de algemene teksten en van zijn hand
is ook de plattegrond van het ontwerp van de Meri
diaan. Wim Sluijs en ik schreven de soortteksten.
Marga Wolters (Gemeente Almere, projectondersteu
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Zwartkop, Huizen, 23 mei 2017, Alex Westerhof

De panelen zijn na de zomer op vijf locaties in de
Meridiaan geplaatst, in een vandalismebestendig
metalen frame. Na eventuele beschadiging zou de
Gemeente in beperkte mate nog de schade willen
herstellen, maar niet voor eeuwig. Laten we hopen
dat de panelen een lang leven beschoren zijn.
Binnenkort onthult het Bestuur van de Vogelwacht de
panelen tijdens een feestelijke bijeenkomst: sluitstuk
van een mooi project dat hopelijk een goede PR voor
de Vogelwacht oplevert. Dank aan iedereen die heeft
meegedacht of meegewerkt en dank aan de Ge
meente Almere!
Ed ter Laak
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Data, data, data! Het verzamelen en verwerken van data; we doen er veel aan binnen de vogelwacht.
En eigenlijk is dat het ook voor wat betreft ons tuinvogeltelproject. Maar welke data zijn goed om te
hebben en waarom? Wat willen we er mee doen? Na bijna 30 winters heb ik een schat aan tuinvogeldata
verzameld. Van de meest gangbare vogelsoorten heb ik die kunnen verwerken tot items als ‘gemiddel
de groepsgrootte’, ‘dekkingspercentage’, grafieken, trends, voorkomen en gemiddeld aantal waarge
nomen soorten, al dan niet in ‘topweken’. Maar de belangrijkste zijn m.i. toch de grafieken zoals ik die
op onze webpagina heb kunnen zetten.
Nieuwsgierig als ik ben naar alle publicaties die be
trekking zouden kunnen hebben op ‘tuinvogels’ ont
dekte ik enige tijd geleden dat ene B. Verhoeven in
1975 een boekje had gepubliceerd met de titel:
25 jaar vogelwaarnemingen in een huistuin in een
dorp in de Noordoostpolder 1949 t/m 1973. Het leek
me een veelbelovend document. En dat maakte me
natuurlijk erg nieuwsgierig. Hoe zou ik aan dat boekje
kunnen komen en bestond het nog ergens? Internet
bracht uitkomst. Op naar het Nieuwlandarchief in
Lelystad, want daar bevindt zich dat boekje, werkdo
cument 1975-500 Bbw, van de Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders. De inhoud viel me echter nogal
tegen. Opgedeeld in periodes van 5 jaar (!!) bevat
het een overzicht van de in die tijdblokken waarge
nomen soorten, jaarrond in, naast of boven zijn nogal
landelijk gelegen tuin (1000 m2) in Ens genoteerd; 
broedvogels zowel als ‘overtrekkers’. Een nogal een
voudige rapportage van zowel de veranderingen in
de beplanting van zijn tuin als ook van de gevolgen

daarvan voor de waargenomen soorten. Zomaar
een voorbeeld van de winter 1968: Sperwer, Ransuil,
G.B. Specht, Zwartkoptuinfluiter, Staartmezen en her
haaldelijk Notenkrakers. Die (oude?) benaming
'Zwartkoptuinfluiter’ kende ik nog niet.
Er is inmiddels veel veranderd, zowel in het waarne
men als in het verwerken en publiceren daarvan. En,
met dank aan alle tellers, de onze zijn de 25 jaar allang
gepasseerd. En met leuke bijschrijvingen zoals hierna
ogenomen!
Ook dit jaar weer een paar leuke gasten op bezoek
gehad, zoals een ijsvogel, kleine en grote barmsijzen.
Putters waren er ook, maar de grote aantallen bleven
in het bos. Als klap op de vuurpijl streek vandaag om
12:00 uur een houtsnip neer op het gazon. Voordat
ik mijn camera kon pakken, was hij al verdwenen op
de boswal.
Deze winter viel ons nog iets echt op. Tijdens de vorige
tuinwaarnemingen varieerden het aantal merels van
4 tot 8. Deze winter was bijna altijd één mannetjes
merel steeds aanwezig en een enkele keer een
vrouwtje. Van de zomer vond ik wel een dood vrouw
tjes merel in onze tuin. Deze had dagen daarvoor
steeds erg suf in een hoekje gezeten en reageerde
nauwelijks. Ik vermoed dat zij helaas besmet was met
het merelvirus. Hoe dan ook opvallend dat er dit jaar
zo weinig merels in onze tuin kwamen foerageren.
Dat brengt me tot slot bij de oproep om deze winter
weer mee te doen met onze tuinvogeltelling: van
zondag 25 november tot en met zaterdag 2 maart.
En vertel er weer wat bij als je ‘iets bijzonders’ hebt
waargenomen. De te gebruiken formulieren en telin
structies staan op onze pagina van de website. Ik ben
benieuwd.

Merel, Almere, 25 oktober 2008, Karel Mauer
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Ton Kalkman
tuinvogeltelling@vogelwachtflevoland.nl
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Voor dit verslag zijn de websites www.waarneming.nl
en www.trektellen.org geraadpleegd.

op het Eemmeer hun heil in de OVP in de eerste paar
weken van augustus. Een Witoogeend zat tussen 29
augustus en 2 september in de plas bij het Broekbos
tussen de ruim 200 Krooneenden in. Een dode Eider
werd op 8 september op het eersste eiland van de
Markerwadden aangetroffen. Ook werd hier regelma
tig een IJseend (zowel een man als vrouw) gespot.
En vanaf 16 september is er weer een man Grote Zeeeend in Pampushaven aanwezig.

Stormvogeltjes tot en met eenden
Een Vaal Stormvogeltje werd op 24 oktober gezien
langs de IJsselmeerdijk bij Lelystad en later op de dag
een exemplaar op het IJmeer achter Almere. In sep
tember werd regelmatig een Grote Aalscholver ge
zien bij de Blocq van Kuffeler. Een juveniele Woudaap
zat op 7 juli langs de Oostvaardersdijk. Een Kwak
vloog op 21 augustus over het Wilgenbos bij Almere.
Een Koereiger zat op 18 september kortstondig op
een paal langs de Oostvaardersdijk.
Tussen 3 juli en 21 augustus trokken zo’n 16 Zwarte
Ooievaars over de polder. Een Zwarte Ibis werd op
7 oktober gezien bij het Jan v.d. Boschpad en later
overvliegend boven de OVP. 9 Kleine Rietganzen
trokken op 12 oktober over de Ketelbrug. Een moge
lijke Sneeuwgans werd op 23 oktober in de OVP ge
zien. De Ross’ Gans die tussen 26 september en 14
oktober in de OVP zat bleek een ontsnapt exemplaar
te zijn. 3 Rotganzen verbleven op 21 oktober bij Rutten
langs de Noordermeerweg. Een grote groep
Casarca’s (maximaal 205 ex.) zocht na hun verblijf

Roofvogels tot en met Sterns
Op 1 juli zat een Zwarte Wouw in de OVP en in deze
periode trokken 5 exemplaren over de polder. Van de
Rode Wouw trokken in totaal 13 exemplaren over
tussen 8 augustus en 19 oktober. Vanaf begin oktober
jagen (en slapen??) er weer Blauwe Kiekendieven
rond de Dodaarsweg en het Gorzenveld/Winkelweg.
Tussen 27 en 29 september vloog een juveniele
Steppekiekendief bij de Winkelweg rond, deze had
een aluminium ring om de rechterpoot. Uit de vele
waarnemingen van de Grauwe Kiekendief lijkt het
dit jaar om 5 broedparen te zijn gegaan in Flevoland.
De eerste Ruigpootbuizerd van het seizoen werd al
op 6 september bij de Praambult gezien, verder waren

Koereiger, Oostvaardersdijk, 18 september 2018
Karel Mauer

Grote Zeeëend, Pampushaven, 17 september 2018,
Jaap van Brummelen
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Visarend, Oostvaardersveld, 16 juli 2018, Rob Dekker

Zwarte Ooievaar, OVP, 10 augustus 2018, Hans Kruitwagen

er enkele waarnemingen vanuit de OVP, Dodaarsweg
en Harderbroek, het lijkt een goed seizoen te worden!
Visarenden werden veelvuldig waargenomen bij de
Randmeren en in de OVP.

september rond de Keersluisplas/Knardijk en 2
exemplaren op de Natte Graslanden rond 22 juli. Er
waren dit seizoen veel steltlopers in de OVP als gevolg
van de lage waterstand; zie hiervoor het artikel “Oude
tijden herleven“ in deze Grauwe Gans van Karel
Mauer op pagina 6.

Een Roodpootvalk vloog op 7 oktober over de Ture
luurweg. Smellekens werden opgemerkt bij de Ketel
brug, Markerwadden, Winkelweg en OVP. Aan meer
dere kanten van de OVP, en bij Kromslootpark en
Noorderplassen waren jagende jonge Boomvalken
te bewonderen. Kwartels werden opgemerkt bij de
Vogelweg, Tureluurweg, Larserringweg, Noorder
meerweg en, opvallend, een foeragerende adulte
vogel bij kijkhut de Grauwe Gans op 16 augustus. Een
Porseleinhoen werd op 12 september gezien bij de
Kievitslanden en op 19 september zat een exemplaar
op het pad naar de Grauwe Gans hut. Op 22 septem
ber vloog er al een Kraanvogel over de Winkelweg,
eind oktober trokken er 2 over de Rietweg en 3 over
de OVP. In de OVP werden dit seizoen maximaal 11
Steltkluten geteld incl. een 1ste jaar vogel. Ook op
de Markerwadden werd een paartje waargenomen
in augustus. Op 13 september werden 1050 Kluten
geteld in de Hoekplas. Op de Markerwadden werd
regelmatig een Strandplevier gemeld, ook een pull
werd gezien. Tussen 7 en 10 september zat een on
volwassen Morinelplevier bij de Keersluisplas en op
17 oktober werd er één gehoord op de Markerwad
den. Een mogelijke Amerikaanse of Aziatische
Goudplevier werd gezien én gefotografeerd op de
Markerwadden in juli en is ingediend bij de CDNA.
Zilverplevieren (max. 21 ex.) Kanoeten (max. 3 ex.)
en Drieteenstrandlopers (max. 7) en 20 Kleine
Strandlopers werden op de Markerwadden gezien.
Een Temmincks Strandloper verbleef augustus en
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Een Blonde Ruiter zat tussen 6 en 9 september op de
Markerwadden. Bokjes werden gezien op de Marker

Kwartel, Oostvaardersplassen, 16 augustus 2018
Jaap van Brummelen
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Steppekiekendief, Zeewolde, 29 september 2018
Eric Roeland

Blonde Ruiter, Markerwadden, 8 september 2018
Floris Kouters

wadden, de Natte Graslanden, Praamweg en kijkhut
de Grauwe Gans. In het Harderbroek verbleven vanaf
augustus ruim 150 Watersnippen. Maximaal 3 IJs
landse Grutto’s werden in juli bij kijkhut de Grauwe
Gans gezien. Rosse Grutto’s werden vanaf half au
gustus waargenomen op de Markerwadden (max.
13 ex.) en bij Kijkhut de Grauwe Gans (max. 6 ex.).
Het hoogste aantal Wulpen op de plaat (slaap
plaats) in het Vossemeer was op 25 september, toen
werden er 550 ex gezien. Steenlopers werden in
september regelmatig op de Markerwadden aange
troffen. Op 9 augustus werden 3 Grauwe Franjepoten
ontdekt op de Markerwadden en tussen 1 en 12
september verbleven 1 tot 3 ex. bij de Grauwe Gans
hut en omgeving en op 29 en 30 september weer 1
ex. op de Markerwadden.

Uilen tot en met gorzen
Op 15 juli werd een roepende Steenuil gehoord langs
de Tureluurweg. Op 24 juli 4 Ransuilen in Dronten en
op 28 oktober zaten er 6 in het Larserbos. Ook op 28
oktober, vlogen er 5 Velduilen op in het Horsterwold
tijdens veldwerk. Er werden weer van 96 verschillende
plekken IJsvogels gemeld in deze periode in Flevo
land. Op 26 augustus een Draaihals bij de Verbin
dingszone, op 29 augustus bij de Vuursteenweg/Swif
terbant, van 2 tot en met 4 september 1 bij de kijkhut
Zilverreiger en tussen 14 en 24 september maximaal
2 ex. bij het Jan v.d. Boschpad. Groene Spechten
lijken iets vaker voor te komen; van 9 verschillende
plekken kwamen waarnemingen binnen. Een Kleine
Bonte Specht werd slechts gemeld van 10 plekken
en de Zwarte Specht is nu echt verdwenen uit onze
provincie. Op 16 oktober zat een Strandleeuwerik bij
Pampushaven. Een Grote Pieper vloog op 15 oktober
over het Kromslootpark. Op 29 augustus trokken zelfs
7 Duinpiepers over Zuid-Flevoland, waarvan 3 over
het Kromslootpark.

Een Kleine Jager vloog op 24 september langs de
Dashorstdijk en daar vlogen die dag ook 150
Dwergmeeuwen over. Vanaf 11 tot en met 22 augus
tus zaten enorme aantallen Pontische Meeuwen bij
de Grote Plas in de OVP, het maximale aantal was op
15 augustus zelfs 92 exemplaren. Alle leeftijden waren
hierbij vertegenwoordigd! Op de Markerwadden
waren er tot half oktober regelmatig Reuzensterns
aanwezig met een maximum van 9 exemplaren op 8
september. Op de plaat in het Vossemeer zaten er
maximaal 14 op 18 augustus en bij het Vollenhover
kanaal 10 stuks op 29 augustus. Een Grote Stern werd
op 12 augustus vanaf de Oostvaardersdijk gezien en
op 8, 9 en 20 september op de Markerwadden en
tenslotte op 22 september 2 ex. bij de Blocq van
Kuffeler. Een Noordse Stern vloog op 14 augustus over
de IJsselmeerdijk en op 15 september zat er een jonge
vogel bij de Dashorstdijk. Dwergsterns werden op 25
en 27 juli langs de Houtribdijk gezien, op 3 en 8 au
gustus bij de Hoekplas en op 8 en 9 september
maximaal 2 exemplaren op de Markerwadden. Een
Witwangstern vloog op 19 september over de Ketel
brug. Langs de Dashorstdijk passeerden op 19 sep
tember meer dan 1000 Zwarte Sterns. Een
Witvleugelstern werd gezien in juli op de Markerwad
den, in augustus bij de Flevocentrale en de Hoekplas
en in september langs de Oostvaardersdijk en bij de
Dashorstdijk.
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Steltkluut, OVP, 10 augustus 2018, Hans Kruitwagen

de Grauwe Gans

Witvleugelstern met Zwarte Stern, Oostvaardersdijk
11 september 2018, Karel Mauer

Noordse Stern, Dashorstdijk, 15 september 2018
Karel Mauer

Op 16 oktober was Hugo Wieleman zo fortuinlijk om
de eerste Siberische Boompieper van Flevoland op
zijn naam te mogen zetten. De vogel vloog over zijn
telpost Gooimeerdijk-west en Hugo maakte een ge
luidsopname. Een Roodkeelpieper vloog op 5 okto
ber over de Houtrib. Een Engelse Kwikstaart werd op
23 augustus in de buurt van de Grote Praambult
ontdekt. Pestvogels kwamen vanaf 28 oktober bin
nen; eerst een exemplaar bij het Oostrandpark en
later op 31 oktober 2 exemplaren bij het Trekkersveld.

Op 29 september vlogen over telpost Gooimeer-West
28 Beflijsters, een absoluut telpostrecord in Flevo
land! Het aantal Cetti’s Zangers is bijna niet meer bij
te houden, alleen al op de Knardijk werden op 12
september 10 exemplaren geteld. Bij de ringgroep de
Glinte (Ketelbrug) werden dit jaar tot 1 november al
18 nieuwe vogels geringd en bij de ringgroep de
Grauwe Gans (Oostvaardersdijk) al 43 exemplaren.
Tussen 4 en 18 oktober waren er Bladkoningen
aanwezig bij het Verbindingspad (max. 3 ex.), bij
kijkhut de Poelruiter en op nog een 12-tal locaties
verspreid door de polder. Een Glanskop werd op 21
juli zingend gehoord in het Pampushout. In Lelystad
Haven zat op 31 oktober een Witkopstaartmees. Eind
augustus werd de Grauwe Klauwier van het Oost
vaardersveld voor het laatst gezien, op 19 augustus
werd een 1ste kj gevangen en geringd langs de
Oostvaardersdijk en op 14 september zat er nog een
ex. bij het Fluitbos. Vanaf de tweede week in oktober
kwamen de eerste Klapeksters weer aan om te
overwinteren op diverse plekken in de OVP. Op zowel
5 als 14 oktober vloog een Europese Kanarie over de
Ketelbrug. 2 Fraters zaten op 30 september bij het
Wolderwijd en op 19 oktober vlogen er 2 over de Ke
telbrug. Tussen 5 en 9 oktober vlogen er 4 IJsgorzen
over de Ketelbrug. Een Geelgors vloog op 14 augus
tus over de Tureluurweg en op 20 oktober was een
exemplaar aanwezig bij Pampushaven. Tussen 28 en
31 augustus vlogen er maar liefst 6 Ortolanen over
telpost Gooimeerdijk-west. Ook trok daar op 31 au
gustus een Bosgors over. Tussen 6 en 16 oktober
werden 3 Dwerggorzen gevangen en geringd op
ringplek de Glinte. Tenslotte trok een Grauwe Gors
op 20 oktober over de Ketelbrug.

Draaihals, Julianapad, 3 september 2018
Henk van de Bovenkamp
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Greet Boomhouwer
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Roofvogeltelling Flevoland, aanmelden bij
gboomhouwer21@gmail.com

Wo. 30

Indien onbestelbaar retour:
Penningmeester
Zijpestraat 16, 1316 LN Almere

Agenda
Avondactiviteiten starten om 20.00 uur in De
Oostvaarders (Oostvaardersbosplaats 1), tenzij
anders vermeld.
* Aanmelden voor excursies bij de activiteitencommissie (zie colofon).

** Vooral bedoeld voor niet-donateurs.

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

DECEMBER 2018
Za. 1
Flevokijkers: Geologisch museum Hofland
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!)
Za. 15
Roofvogeltelling Flevoland, aanmelden bij
gboomhouwer21@gmail.com

Zo. 16
Zo. 16
Wo. 19

Za. 22
Wo. 26
NNB

Wetlandtelling 09.30 uur
Vogelexcursie Vogelwacht-Staatsbosbeheer
11-13 uur **
5e Cursusavond: theorie basis
Werkgroep natuurfotografie
Bestuursvergadering 19.30 uur (o.v.b.)
5e Cursusexcursie: praktijk basis
Ochtendexcursie Waterland *
2e Kerstdag: geen activiteit
Bosbende: programma nog niet bekend

JANUARI 2019
Wo. 2
Geen activiteit
Wo. 9
6e Cursusavond: theorie vervolg / afronding
Za. 12
6e Cursusexcursie: praktijk vervolg / afronding
Za. 12
Bosbende: natuurfilm in de Oostvaarders
Za. 12 / Grachtentelling
Zo. 13
klaasoudshoorn@gmail.com voor meer info
Zo. 13
Wetlandtelling 09.15 uur
Ma. 14 Werkgroep bescherming (wisselende lokatie)
Wo. 16 6e Cursusavond: theorie basis
Za. 19
6e Cursusexcursie: praktijk basis
Za. 19
Flevokijkers: Sterrenwacht Almere
Zo. 20
Vogelexcursie Vogelwacht-Staatsbosbeheer
11-13 uur **
Wo. 23 Werkgroep natuurfotografie
Bestuursvergadering 19.30 uur
Za. 26
Ochtendexcursie Oostvaardersveld *

Nieuwjaarsborrel

FEBRUARI 2019
Wo. 6
7e Cursusavond: theorie vervolg / afronding
Za. 9
7e Cursusexcursie: praktijk vervolg / afronding
Za. 9
Flevokijkers: Corpus
Za. 9
Bosbende: programma nog niet bekend
Ma. 11 Werkgroep bescherming (wisselende lokatie)
Wo. 13 Lezing: agrarisch natuurbeheer
Za. 16
Dagexcursie Zuid-Hollandse eilanden *
Zo. 17
Wetlandtelling 08.30 uur
Vogelexcursie Vogelwacht-Staatsbosbeheer
11-13 uur **
Wo. 20 7e Cursusavond: theorie basis
Za. 23
7e Cursusexcursie: praktijk basis
Bird Madness *
Wo. 27 Werkgroep natuurfotografie
Bestuursvergadering 19.30 uur
MAART 2019
Wo. 6
8e Cursusavond: theorie vervolg / afronding
Za. 9
8e Cursusexcursie: praktijk vervolg / afronding
Ma. 11 Werkgroep bescherming (wisselende lokatie)
Wo. 13 Lezing: egels
Zo. 17
Wetlandtelling 07.30 uur
Vogelexcursie Vogelwacht-Staatsbosbeheer
11-13 uur **
Wo. 20 8e Cursusavond: theorie basis
Za. 23
8e Cursusexcursie: praktijk basis
Flevokijkers: helpen bij paddentrek
Dagexcursie Crezéepolder / Biesbosch *
Wo. 27 Werkgroep natuurfotografie
Bestuursvergadering 19.30 uur
Verzending Grauwe Gans
NNB
Bosbende: programma nog niet bekend
APRIL 2019
Wo. 3
9e Cursusavond: theorie vervolg / afronding
Za. 6
9e Cursusexcursie: praktijk vervolg / afronding
Ma. 8
Werkgroep bescherming (wisselende lokatie)
Wo. 10 Lezing Wim Sluijs: Mongolië
Za. 13
Ochtendexcursie Stille Kern *
Zo. 14
Wetlandtelling 07.30 uur
Wo. 17 9e Cursusavond: theorie basis
Za. 20
9e Cursusexcursie: praktijk basis
Zo. 21
Vogelexcursie Vogelwacht-Staatsbosbeheer
11-13 uur **
Wo. 24 Werkgroep natuurfotografie
Bestuursvergadering 19.30 uur
Za. 20
Flevokijkers: eten uit de natuur
NNB
Bosbende: programma nog niet bekend

