
         
 

JAARVERSLAG 2018 

 
STICHTING 
De stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland heeft ten doel de bescherming, bestudering en 
verbetering van de vogelstand en van de natuur in de provincie Flevoland alsmede het bevorderen 
van de natuurbeleving en de kennis van de natuur. Zij tracht dit doel te bereiken door: 
a.  het zoveel mogelijk afwenden van de gevaren, die in het wild levende vogels, andere 

diersoorten en planten bedreigen; 
b.  erop toe te zien dat ruimtelijke plannen en maatregelen voldoende rekening houden met het 

behoud en de ontwikkeling van de vogelstand en in meer algemene zin met het behoud en 
de ontwikkeling van een duurzame leefomgeving voor plant en dier; 

c. het bevorderen dat van overheidswege de noodzakelijke maatregelen worden getroffen ter 
bescherming van vogel- en natuurgebieden en van individuele planten- en diersoorten; 

d. het bevorderen van de nestgelegenheid voor vogels; 
e. het verzamelen en uitwisselen van waarnemingsgegevens; 
f. het uitgeven van een tijdschrift op papier en/of digitaal en het onderhouden van een 

website; 
g.  het betrekken van de jeugd bij de natuur, hen daarvoor te enthousiasmeren en activiteiten 

gericht op natuur voor hen te organiseren; 
h. het houden van excursies; 
i.  het houden van bijeenkomsten over vogels en natuur; 
j.  het bieden van natuureducatie zoals het geven van cursussen op het gebied van 

vogelherkenning; 
k. het bevorderen van het vastleggen en presenteren van de natuur in beeld en geluid zowel in 

objectieve als creatieve zin; 
l. het streven naar zo doelmatig mogelijke samenwerkingsvormen met organisaties op het 

gebied van vogelbescherming, vogelstudie, natuur- en landschapsbehoud en milieubeheer. 
m. alle geoorloofde middelen en al wat met een en ander in de ruimste zin verband houdt en in 

de ruimste zin van het woord. 
 
Op 31 december 2018 telde de stichting 465 donateurs (473 in 2017, 438 in 2016). 
 
BESTUUR 
Het bestuur van de stichting was in 2018 als volgt samengesteld:  
Voorzitter     Nelleke Seegers (tot 15 augustus), Piet Molenaar (tijdelijk)  
Secretaris    Sylvia Heijman (tot 31 oktober), Rob Joukes (tijdelijk) 
Penningmeester    Huub Langkemper 
Public relations                   Vacature 
Algemeen lid    Annette Prinsen (tot 5 december 2019) 
Algemeen lid     Rob Joukes 
Algemeen lid    Inge Hagens (tot 28 november) 
Algemeen lid     Piet Molenaar  
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Ook dit jaar had het bestuur in personele zin weer een bewogen jaar: de voorzitter gaf in augustus 
aan te moeten stoppen met haar functie. Eind oktober heeft de secretaris haar functie ter 
beschikking gesteld. Begin december heeft Annette Prinsen aangegeven haar functie bij het bestuur 
om persoonlijke redenen te moeten neerleggen. 
Ook heeft het bestuur in november besloten Inge Hagens te ontheffen van haar verplichtingen 
jegens het bestuur om de continuïteit van het bestuur te waarborgen. In retrospect is de vorm 
waarvoor we daarbij gekozen hebben niet de beste geweest, maar gedane zaken nemen geen keer. 
Het was voor het bestuur de enige juiste beslissing. Helaas heeft Inge Hagens daarbij de conclusie 
getrokken zich geheel terug te moeten trekken uit de Vogelwacht. De taken zijn vervolgens 
herverdeeld over de vier overgebleven bestuursleden. Uiteindelijk bestaat het bestuur per eind 
december uit drie leden: Piet Molenaar, Huub Langkemper en Rob Joukes.  
 
In 2018 zijn hebben we weer van de ruimten in De Oostvaarders gebruik kunnen maken voor 
activiteiten ten behoeve van de Flevolandse bevolking, zoals de cursus, lezingen, natuurfotografie 
werkgroep en andere activiteiten zoals vergaderingen. Voor het gebruik van De Oostvaarders is in 
2018 overleg met Stad & Natuur voortgezet. Het bestuur is ook dit jaar doorgegaan met een aantal 
extra bijeenkomsten om vorm en structuur te geven aan de organisatie van de stichting, die recht 
doet aan alle eigen activiteiten, alsmede samenwerkingsverbanden en relaties met overheden en 
andere organisaties op het gebied van natuur en natuurbescherming.  
Daarbij speelt de visie die het bestuur heeft op het uitvoeren van de statutaire doelstellingen van de 
stichting een leidende rol bij het leggen van prioriteiten. 
De werkgroep Bescherming is dit jaar weer op voldoende sterkte om goed te kunnen functioneren. 
  
Voor het gebruik van De Oostvaarders vanaf 2017 is een huurovereenkomst met Stad & Natuur 
afgesloten, waarbij de huur opgebracht kan worden door activiteiten te organiseren c.q. open te 
stellen voor de Flevolandse bevolking. Ook dit jaar zijn met Staatsbosbeheer een aantal 
publieksexcursies gehouden. 
 
Het bestuur vergaderde 14 keer. 
 
 
ORGANISATIE EN WERKGROEPEN 
In 2018 waren de volgende werkgroepen en coördinatoren actief:  
Activiteitencommissie: René Alma, Rick van den Akker, Huib Leenders en Anita Riemersma 
Avifauna van Flevoland: Wim Sluijs 
Bescherming:  Wim Kleefstra, Piet Molenaar 
Bosbende:  Jeroen Veenker, Ruud Blommaart 
Cursus Vogelherkenning:            Inge Hagens (1ste halfjaar), Ed ter Laak, Rick van den Akker, Jolanda 
Veltman (2de halfjaar) 
Flevokijkers:  René Gerritzen, Monique Bonomo 
Grachtentelling: Klaas Oudshoorn 
Markerwadden Tellingen: Inge Hagens 
Midwintertelling Roofvogels: Greet Boomhouwer 
Nachtvlinderen: Ton Eggenhuizen 
Natuurfotografie: Inge van den Akker 
Redactie Grauwe Gans:  Greet Boomhouwer 
Ringgroep:  Ton Eggenhuizen 
Roofvogeltellingen OVP: Inge Hagens 
Tuinvogeltelling:  Ton Kalkman    
Wandelexcursies met SBB: Michiel Babeliowsky 
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Website: Rob Joukes 
Wetlandtelling:  Alice van Duijnen, Stephanie Chrispijn 
Zwanenwerkgroep:  Henk Koffijberg 
 
Zie verderop de verslagen van een aantal werkgroepen. 
 
De Stichting werkte samen met onder andere: 
- Stichting Stad en Natuur (gebruik van de Oostvaarders, vogelkijksessies, schoolprojecten); 
- Staatsbosbeheer (publieksexcursies, jeugdactiviteiten, roofvogeltellingen); 
- Natuur en Milieufederatie Flevoland (lidmaatschap); 
- Vogelbescherming Nederland (met name ondersteuning bij beschermingsactiviteiten, veelal via 

de WetlandWachten voor de Oostvaardersplassen, Sonja Hartlief, en de Lepelaarplassen, Wim 
Kleefstra en Nanne Paauw); 

- SOVON (o.a. wetlandtellingen Lepelaarplassen en ganzenslaapplaatstellingen en contact met Ed 
ter Laak als lid van de SOVON-ledenraad voor Flevoland); 

- Het Flevolandschap (opslag materialen, ringplek, gebruik de Trekvogel); 
- Dierenbescherming (bij beschermingsactiviteiten); 
- Partij voor de Dieren Flevoland (bij beschermingsactiviteiten); 
- Groen Links Almere en Flevoland (bij beschermingsactiviteiten); 
- Faunabescherming (bij beschermingsactiviteiten). 
 
 
FINANCIËN 

Het jaar 2018 is afgesloten met een batig saldo van € 4566,-. Voor een deel is dit te danken aan het 
stabiel blijven van het aantal donateurs en voor een ander deel door ontvangen projectsubsidies 
waarvan de uitgaven ten laste komen van een ander jaar of van subsidies waarmee bij het opstellen 
van de begroting geen rekening gehouden is.  

In 2018 zijn ook tussentijds extra donaties ontvangen ter ondersteuning van ons werk. Door zuinig 
te zijn en dankzij de inzet van alle actieve donateurs op veel terreinen hebben wij de kosten weten 
te beperken.  

In het bedrag dat deelnemers aan de cursus betalen is een bedrag voor de minimum donatie 
begrepen. Dit is in de resultatenrekening uitgesplitst.  

Concluderend hebben wij onze financiële positie in 2018 verder verbeterd. Het batig saldo van 
€ 4556,- wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. De continuïteitsreserve is niet aangepast en 
blijft staan ter dekking van onvoorziene uitgaven voor juridische kosten, bijstand en advies, 
onverwacht tegenvallende inkomsten en/of tegenvallende uitgaven. De bestemmingsreserves zijn 
reeds voorziene uitgaven die we in de toekomst zullen moeten doen. Zij worden waar mogelijk en 
waar nodig aangevuld tot een gewenst niveau bereikt is. Wij beschikken over een solide financiële 
basis waarmee incidentele tegenvallers goed op te vangen zijn en noodzakelijke uitgaven gedaan 
kunnen worden. Op deze manier kunnen wij ook de laagdrempelige organisatie zijn met 
maatschappelijke relevantie voor mens en natuur in Flevoland.  
Zie voor de jaarcijfers bladzijden 14 t/m 16. 
 
In de afgelopen jaren is de opgebouwde reserve erg toegenomen tot proporties die niet reëel zijn om 
de mogelijke risico’s op te vangen. Het huidige bestuur is van mening dat deze reserve moet worden 
afgebouwd tot een normale en verantwoorde reserve. Wel dient dit teveel doelmatig ingezet te 
worden ten bate van de natuurbescherming en -beleving en activiteiten voor de donateurs. 
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CURSUSSEN VOGELHERKENNING 2018 
Doel van de cursussen Vogelherkenning is om vogels te leren herkennen en dit steeds verder uit te 
bouwen. Hierbij is niet alleen leren belangrijk maar zeker ook beleven. Veel deelnemers die een 
cursus doen, gaan door in het volgende cursusjaar op een volgend niveau en blijven als donateur bij 
de Vogelwacht betrokken. Ook hopen we cursisten te betrekken bij inventarisatie- en 
monitoringprojecten (tellingen) en andere Vogelwachtactiviteiten. Dat lukte ook dit jaar weer. 
 
De cursussen liepen van september tot en met juni. Dit jaarverslag gaat dus over de tweede helft van 
het cursusjaar 2017-2018 en de eerste helft van het cursusjaar 2018-2019. 
Elke eerste woensdag van de maand was er een theorieavond, met een praktijkochtend/excursie op 
de zaterdagochtend daarna. Het excursieprogramma voor de Afrondingscursus was gelijk aan dat van 
de Vervolgcursus. Het viel niet altijd mee om over voldoende excursiebegeleiders te beschikken. 
Vanwege het grote aantal deelnemers werden in het cursusjaar 2018-2019 de activiteiten van de 
Basiscursus twee weken na die van de Vervolg- en Afrondingscursus gehouden. In juli en augustus 
waren er geen activiteiten; halverwege september was er een extra theorieavond en 
praktijkochtend.  
 
Elke cursus telde dus 11 theorie-avonden en 11 praktijkochtenden/excursies. 
De volgende personen waren actief als docent en/of excursiebegeleider: Rick van den Akker, René 
Alkema, René Alma, Tineke van Caspel, William Harpe (CameraNU), Ria Heemskerk, Henk van de 
Bovenkamp, Alice van Duijnen, Inge Hagens, Albert de Jong (Sovon Vogelonderzoek Nederland), Ton 
Kalkman, Ivan Kertai, Erna Koelman, Wim Kleefstra, Henk Koffijberg, Hilma Kosters, Ed ter Laak, Lars 
Luijten, Karel Mauer, Paul Rossèl, Peter en Barbara Scholten, Wim Sluijs, Ria van der Tol, Miranda 
Veldt, Jolanda Veltman en René Verschuren.  
 
Diverse cursisten assisteerden met het installeren van de techniek ten behoeve van de presentaties, 
de zaalopstelling en het zetten van koffie en thee. Jack Wijker kwam speciaal naar elke theorieavond 
om koffie en thee te zetten voor in de pauze. 
In 2018 deden 24 cursisten mee aan de cursisten Big Day op 26 mei, verdeeld over 6 teams. Het team 
van Theo en Leny Negen, Jannette Delver, Fred van Uden met René Alma als teamcaptain heeft 
gewonnen met maar liefst 101 soorten. Zij mogen tot de volgende Big Day de wisselbeker houden. 
Een verslag van het winnende team met foto’s is als bijlage bij dit jaarverslag gevoegd. 
De cursussen werden in juni afgerond met de uitreiking van het certificaat van deelname. Uit de 
evaluatieformulieren bleek dat de cursussen gewaardeerd werden. 
 
Basiscursus (coördinator Inge Hagens, respectievelijk Jolanda Veltman) 
September 2018 heeft Jolanda Veltman het coördinatorschap van de Basiscursus overgenomen. 
Het cursusjaar 2017-2018 telde 51 cursisten, het cursusjaar 2018-2019 telde 32 cursisten.  
Op de zes theorie-avonden in de eerste helft van 2018 werden de volgende onderwerpen behandeld: 
roofvogels, riet- en moerasvogels, meeuwen en sterns, vogelzang, zangvogels en determinatie. 
De excursies gingen naar de volgende gebieden: Oostvaardersveld/Praambulten, Lepelaarplassen, 
Dashorstdijk, Harderbroek, en heel Flevoland voor de cursisten Big Day. De laatste excursie naar het 
Vogelhospitaal is niet doorgegaan. 
In september 2018 startte het nieuwe cursusjaar 2018-2019. Op de vijf theorie-avonden in de 
tweede helft van 2018 werden de volgende onderwerpen behandeld: algemene inleiding, weide- en 
akkervogels, vogels in park en tuin, vogelzang, watervogels en zwanen. De excursies gingen naar de 
volgende gebieden: Stadslandgoed de Kemphaan, Natte graslanden, Oostvaardersplassen (met 
inleiding over verrekijkers en telescopen), Lepelaarplassen, Jan v/d Boschheuvel. 
 
Vervolgcursus (coördinator Ed ter Laak) 
Het cursusjaar 2017-2018 telde 45 cursisten, het cursusjaar 2018-2019 telde 33 cursisten.  
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Op de zes theorie-avonden in de eerste helft van 2018 werden de volgende onderwerpen behandeld: 
watervogels: eenden en ganzen, meeuwen en sterns, minder algemene zangvogels, steltlopers, riet- 
en moerasvogels, knobbelzwanen. 
De excursies gingen naar de volgende gebieden: Nuldernauw en omgeving, Houtribsluizen en 
Bovenwater, Roggebotzand en omgeving, Eempolder, heel Flevoland voor de cursisten Big Day en 
Natuurpark Lelystad. 
Van de 45 vervolgcursisten bezochten er gemiddeld 27 de theorie-avonden en 21 de excursies.  
In september 2018 startte het nieuwe cursusjaar 2018-2019. Op de vijf theorie-avonden in de 
tweede helft van 2018 werden de volgende onderwerpen behandeld: algemene inleiding, 
determinatie, vogeltrek, minder algemene zangvogels, minder algemene roofvogels. 
De excursies gingen naar de volgende gebieden: Jan van den Boschpad, Lepelaarplassen, IJmeerdijk, 
een extra excursie naar de Oostvaardersplassen vanwege de inleiding over verrekijkers en 
telescopen), Kamperhoek, Oostvaardersveld en omgeving. 
Van de 33 vervolgcursisten bezochten er gemiddeld 25 de theorie-avonden, en 19 de excursies. Van 
de 247 afrondingscursisten bezochten er gemiddeld 13 de excursies. 
 
Afrondingscursus (coördinator Rick van den Akker) 
Het cursusjaar 2017-2018 telde 7 cursisten, het cursusjaar 2018-2019 telde 24 cursisten. Kennelijk 
durfden veel vervolgcursisten van het cursusjaar 2017-2018 het aan om vervolgens de 
Afrondingscursus te doen.  
Op de zes theorie-avonden in de eerste helft van 2018 werden de volgende onderwerpen behandeld: 
meeuwen en sterns, dwaalgasten, vogelzang, vogels in hun leefomgeving, zeldzame zangvogels en op 
de laatste avond was er een Mystery bird competitie om het geleerde van het afgelopen jaar in de 
‘praktijk’ toe te passen. Dat viel niet mee. 
In september 2018 startte het nieuwe cursusjaar 2018-2019. Op de vijf theorie-avonden in de 
tweede helft van 2018 werden de volgende onderwerpen behandeld: algemene inleiding, introductie 
door Sovon over tellingen, steltlopers: minder algemene soorten en winterkleden, vogels in hun 
leefomgeving, en veren en eieren. 
Zie hierboven voor het excursieprogramma. 
Tevens werden vanaf september voorbereidingen getroffen om het Gruttoveld in 2019 te monitoren 
op broedvogels (BMP-A van Sovon). Sovon heeft hier een helpende hand geboden. De 
Afrondingscursisten hebben aldus meegewerkt aan een officiële telling van Sovon volgens strakke 
richtlijnen. 
 
 
WANDELEXCURSIES IN SAMENWERKING MET STAATSBOSBEHEER 
Sinds maart 2016 organiseert de Vogelwacht in samenwerking met Staatsbosbeheer (SBB) een 
maandelijkse wandeling door het Oostvaardersbos in Almere. Doel van deze samenwerking is de 
natuur en meer bijzonder de vogelrijkdom van de Oostvaardersplassen bij een breder publiek onder 
de aandacht te brengen en daarmee in de verdere ontwikkeling van het gebied een breder draagvlak 
te creëren. In de samenwerking levert SBB het materieel (kijkers en vogelgidsjes) en de Vogelwacht 
het personeel (2 excursieleiders per wandeling). Via SBB kunnen zich maximaal 15 deelnemers 
aanmelden. Deze gezamenlijke wandelexcursies worden doorgaans heel goed bezocht. 
 
 
WERKGROEP BESCHERMING   
In 2018 is de samenstelling van de werkgroep enige malen gewijzigd, gemiddeld waren er 5 personen 
die zich hebben verdiept in beschermingsaangelegenheden. Nanne Pauw, Wim Kleefstra, Corina 
Straatsma, Andre van den Berg het hele jaar. Aan het einde van het jaar heeft Inge Hagens vele 
functies, waaronder bescherming neergelegd. Vanuit het bestuur is Piet Molenaar, nieuwe 
bestuursvoorzitter, toegetreden als voorzitter van de beschermingswerkgroep.  
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De werkgroep heeft in overleg met het bestuur een werkwijze vastgesteld die de bedoeling heeft om 
selectief te zijn in het oppakken van onderwerpen en enige mandaat te verschaffen aan de 
werkgroep onder leiding van het bestuur, met oog voor de speciale rol die wetlandwachten (Wim en 
Nanne) kunnen hebben als deels onafhankelijke vrijwilligers voor Vogelbescherming Nederland. 
 
De voortgang overleggen zijn maandelijks geweest met aanvullende uitwisselingen per mail. 
 
Voor de dossiers die de werkgroep namens de Vogelwacht doet is een ‘share’ ingericht, met toegang 
voor de leden. 
 
Dossiers die zijn behartigd in 2018 waren vooral gericht op invloed op ruimtelijke ontwikkelingen. 
 

1) De ontwikkelingen nabij De Lepelaarplassen zoals de komst van een camping naar Het 
Schateiland, de eerste voorbereidingen voor twee plannen; het Beheerplan Van Stichting 
Flevo-Landschap. Daarnaast is een oriëntatie gestart op het plan voor het Nationaal Park 
Nieuw Land. 

2) Luchthaven Lelystad. Met zienswijzen is getracht invloed uit te oefenen op de voorwaarden 
voor de komst van groot vliegverkeer, met aandacht voor verstoring van kwetsbare gebieden 
onder routes en de dreiging van faunabeheer (vogelafschot) voor de vliegveiligheid. Beter 
voor natuur en vliegveiligheid en ook de leefbaarheid van Flevoland en het potentieel van 
een Nationaal Park blijft naar onze mening geen luchthaven. 

3) Voor Almere Poort Buitendijks is toegezien op juiste toetsing aan natuurwaarden en omvang 
van natuurcompenserende maatregelen. 

4) Door werkgroepleden is meegewerkt aan beter inzicht en toezicht op verstoring door 
kitesurfen in deelgebieden met hoge concentraties aan rustende vogels zoals de 
Pampushaven.  

5) Op de lopende discussie rond het beheer van en met grote grazers in de 
Oostvaardersplassen, de implementatie van de aanbevelingen van Van Geel is een 
bescheiden inbreng geleverd.  

 
Met de verzelfstandigde actiegroep Dierbaar Flevoland zijn goede werkrelaties in stand gehouden en 
verschillende aspecten van bescherming gedeeld en verdeeld.  
 
 
De Bosbende 
In seizoen 2017-2018 heeft de Bosbende een goed en fijn jaar gehad. In 2017-2018 zijn er dertien 
bijeenkomsten geweest en ook, uiteraard, het fantastische waddenweekend met de Flevokijkers op 
Terschelling. Ook dit jaar hebben we van het seizoen 2017-2018 besproken of we goed bezig zijn. Dit 
was weer het geval. De ene bijeenkomst past meer bij de een en de andere bijeenkomst meer bij de 
ander, maar iedereen was goed tevreden over het programma en de uitvoering. De leden geven aan 
dat het gezellig, leerzaam en zinvol is. De opkomst bij de bijeenkomsten was dit jaarrelatief laag met 
gemiddeld 10 leden per keer op 20 leden dit jaar. Dit komt vooral door de vele activiteiten en 
bijbaantjes van de leden. 
 
We zijn september 2017 gestart met 22 leden, waarvan 7 nieuwe leden die van de Flevokijkers 
kwamen en een via een Flevokijker. Tijdens het seizoen 2017-2018 zijn er 2 leden gestopt.  
Een lid gaf aan dat de reden van stoppen een combinatie was van verminderde interesse en andere 
activiteiten.  Het andere lid is om privé redenen gestopt. 
 
De Bosbende kent nog steeds een gelijkmatige opbouw in leeftijd, wat de cohesie in de groep ten 
goede komt. De begeleiding van de Bosbende is ongewijzigd gebleven en wordt verzorgd door Jeroen 
Veenker en Ruud Blommaart.  
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Het is de verwachting dat in het seizoen 2018-208 de Bosbende weer beduidend kleiner zal zijn. Er 
stoppen er relatief veel vanwege de leeftijd of studie elders en de praktijk leert dat er dan ook meer 
leden stoppen. 
 
In 2017-2018 is de samenwerking met Staatsbosbeheer hetzelfde geweest als in het seizoen 
daarvoor.  
 
De Bosbende is onderdeel van de Vogel- en Natuurwacht. We proberen dan ook activiteiten samen 
met (leden van) werkgroepen te doen. Dit seizoen hebben wij twee keer mee geholpen met de 
ringgroep.  Tijdens het seizoen hebben wij een gesprek gehad met het bestuur om te kijken naar 
meer activiteiten met de Vogel- en Natuurwacht. Dat gaat in het seizoen 2018-2019 verder ingevuld 
worden.  
 
Financieel draait de Bosbende op de vaste bijdrage voor (jeugd)donateurs. Hieraan is een bedrag 
toegevoegd voor deelname aan alle activiteiten en voor deelname aan het weekend. De vaste 
bijdrage is €120,- gebleven. In het seizoen 2017-2018 is door het bestuur besloten om de teruggave 
van een deel van de bijdrage, als een lid niet meegaat met het weekend, wederom af te schaffen. Dit 
zal ook zo in de brief van de penningmeester naar de leden van de Bosbende komen te staan. 
 

 
 
 

 
Flevokijkers 
Het seizoen van de Flevokijkers loopt gelijk met het schooljaar. Het verslag is dus van twee seizoenen 
na elkaar: tweede helft van seizoen 2017-2018 en begin van seizoen 2018-2019. 
De groep bestaat in het nieuwe seizoen uit 22 enthousiaste kinderen (7 meisjes en 15 jongens) die 
elkaar één keer in de maand ontmoeten.  
 
De groep staat het hele jaar onder leiding van Monique Bonomo-Bakker en René Gerritzen. De 
verantwoordelijkheden voor de activiteiten worden onder elkaar verdeeld. Voor de seizoenen 2017-
2018 en 2018-2019 heeft ook Paula Geerts (moeder van Bram en Mats) ons geholpen om de 
programma’s samen te stellen. 
 
Voor de samenstelling van het programma is ook goed overleg geweest met de Bosbendeleiding 
zodat er ook gezamenlijke activiteiten kunnen plaatsvinden. De kinderen maken op deze manier 
kennis met elkaar, wat de overstap naar de Bosbende gemakkelijker maakt. 
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Activiteitenonderwerpen in 2018 waren achtereenvolgens: In januari zijn we in de vroege ochtend 
naar Natuurpark Lelystad gegaan, waarbij we ook diverse dieren hebben kunnen voeren. In februari 
een bezoek aan het mooie Dierenpark in Amersfoort. In maart hebben we veel plezier gehad in het 
Belevenissenbos in Lelystad. In april naar de Geitenboerderij In het Amsterdamse Bos. In mei hebben 
we enorm gelachen bij het lopen van het Blotevoetenpad in Kraggenburg (Noordoostpolder). In juni 
een zeer leerzame cursus fotografie in de Oostvaarders. En we sloten in juni het seizoen af met een 
geweldig Waddenweekend op Texel.  
 
In het nieuwe seizoen (2018-2019) zijn we in september begonnen met appels en peren plukken in 
de boomgaard van boer Smits in Zeewolde. En de Modderrun op De Kemphaan was voor iedereen 
een geweldige ervaring en belevenis. De eerste zaterdag in november doen we traditioneel mee aan 
de Natuurwerkdag. Dit keer mochten we de poel weer zichtbaar maken in het Cirkelbos. En we 
sloten 2018 af met een heel leerzaam en leuk bezoek aan Geologisch Museum Hofland in Laren. 
Kortom weer een geweldig jaar met zeer enthousiaste kinderen. 
 

 
 
De contributie is evenals andere jaren direct gekoppeld aan het Waddenweekend, waarbij een 
gespreide betaling mogelijk is. Het budget is niet ruim maar we hebben het toch weer gered, dankzij 
de vele ouderhulp.  
 

 
DE GRAUWE GANS, jaargang 34, nummers 1, 2 en 3. 
Ook in 2018 heeft de redactie weer de vertrouwde drie nummers van de Grauwe Gans in ‘full color’ 
uit kunnen brengen. Het bleef ook dit jaar best spannend om de uitgaven met lezenswaardige 
artikelen gevuld te krijgen en daarin voldoende afwisseling in zowel onderwerpen als schrijvers te 
krijgen. De redactie hoopt met ons blad zowel ‘jong als oud’ een plezier te doen. Per slot heeft de 
Vogel- en Natuurwacht ook twee jeugdgroepen waarvoor de redactie in dit verslagjaar ruimte in de 
Grauwe Gans heeft kunnen geven.  
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De redactie mocht zich het afgelopen jaar verheugen op de inbreng/kopij van weer een groot aantal 
schrijvers, die met elkaar een veelheid aan interessante artikelen heeft opgeleverd.  
Maar wat zou de Grauwe Gans zijn zonder foto’s? Een selecte groep fotografen heeft weer gezorgd 
voor fraaie opnamen voor de Grauwe Gans. 
De redactie is voor iedere uitgave de nodige keren bij elkaar gekomen om te zoeken naar potentieel 
interessante schrijvers en artikelen en meteen ook al kennis te nemen van de binnengekomen kopij. 
We hopen dan ook iedere keer dat een beoogde schrijver voor ons blad tijd en inspiratie weet te 
vinden. De daarbij te stellen deadline maakt dat soms best lastig. De strakke planning zorgt telkens 
weer voor een uitstekend resultaat. De redacteur fotografie heeft echter ook voldoende tijd nodig 
voor de opmaak en het passend maken van de foto’s. De aangeleverde kopij is door de redactieleden 
op stijl- en taalfouten nagelezen en waar nodig gecorrigeerd; uiteraard met behoud van de stijl van 
de betreffende schrijver.   
 
De redactie bestond in 2018 uit Greet Boomhouwer (coördinator redactie), Margreet Roos (opmaak), 
Ton Kalkman (redacteur), Nicolette van der Ben (redacteur), Wim Sluijs (redacteur), Karel Mauer 
(redacteur fotografie) en Rob Joukes (Vertegenwoordiger bestuur).  De oplage van de Grauwe Gans 
betrof het afgelopen jaar zo’n 360 exemplaren. De bezorging binnen Almere en Lelystad kon weer 
geheel door de nodige vrijwilligers worden gedaan. Een behoorlijke besparing op de portokosten kon 
zo worden bereikt. De overige adressen zijn per post verzorgd. Moet hier ook de digitale versie 

genoemd worden, of is dit zo 2019  ? 
De redactie heeft, met dank aan alle schrijvers en fotografen, het verslagjaar 2018 met vertrouwen 
voor 2019 afgesloten en gaat ervoor om ook in dat jaar voor onze donateurs weer drie prachtige 
uitgaven van de Grauwe Gans samen te stellen. 
 
 
TUINVOGELTELLINGEN 
De bekende winter-tuinvogeltelling onder de ‘vleugels’ van de Vogel- en Natuurwacht is met ingang 
van de maand december van dit verslagjaar de 26e winter ingegaan. Het gaat in dit project om het 
op naam brengen en het tellen van de vogels ‘in de tuin’. Bij de oproep om deel te nemen aan de 
telling worden een handleiding, een turflijst en een verzamellijst op de website geplaatst. De 
ingevulde verzamellijsten moeten na afloop van de telperiode naar de coördinator worden gestuurd.  
Het project is zo’n 25 jaar geleden opgezet om ook de niet actief ‘vogelende’ donateurs van onze 
stichting een aantrekkelijke activiteit te bieden en daarvan wordt enthousiast door hen gebruik 
gemaakt. Overigens vinden ook wel actief ‘vogelende’ donateurs het interessant genoeg om de 
koude wintermaanden in hun tuinen vogels te voeren, te spotten en daarvan de aantallen (maximale 
groepsgrootte in één waarneming) te registreren.  
 
Deelname aan dit project is ook interessant voor de deelnemers aan de basiscursus van de 
vogelwacht.  De coördinator draagt zorg voor de verzameling van alle op papier en/of digitaal 
aangeleverde verzamellijsten, het per vogelsoort ordenen van alle gegevens en de verslaglegging 
ervan in de Grauwe Gans en op de website.   
De telling vindt plaats gedurende de drie wintermaanden: december 2017, januari en februari 2018.  
De resultaten van de winter 2017-2018 zijn gepubliceerd in de Grauwe Gans van juli van dat 
verslagjaar (jrg. 34, nr. 2) en op de website. In Almere werd deze keer door 30 tellers geteld, in 
Lelystad 3 en in Swifterbant 1. De ontwikkelingen in de afgelopen vijfentwintig wintertellingen zijn 
voor de zesentwintig op de verzamellijst vermelde basissoorten voor Almere per soort in een grafiek 
verwerkt en op de website geplaatst. De grafieken zijn na de winter bijgewerkt.   
Door meerdere deelnemers zijn op hun verzamellijsten extra soorten bijgeschreven, waarbij die soms 
ook in tekst nog nader zijn toegelicht. Van deze opvallende ‘ervaringen’ kon in de publicatie in de 
Grauwe Gans dankbaar gebruik worden gemaakt. In het novembernummer van 2018 is weer een 
oproep gedaan om met dit project mee te doen.  
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WETLANDTELLINGEN 
In dit jaarverslag staan de resultaten van de maandelijkse wetlandtellingen in de Lepelaarplassen en 
het Wilgenbos in 2018. Maandelijks telt een groep van 12 tot 20 personen de vogels in het gebied 
volgens een vaste werkwijze. Deze telling is onderdeel van de wetlandtelling van SOVON. De 
resultaten worden ingevoerd op de site van SOVON en worden verstrekt aan Het Flevolandschap. 
Alhoewel bij de SOVON wetlandtellingen alleen watervogels worden geteld, tellen wij alle vogels.  
In de afgelopen vele jaren werd de wetlandtelling gecoördineerd door Alice van Duijnen. Naast de 
coördinatie heeft zij ook jarenlang de data bijgehouden en verwerkt. De coördinatie is overgenomen 
door vier personen: Stephanie Chrispijn (contactpersoon en het versturen van de uitnodigingen), 
Greet Boomhouwer (maakt de maandoverzichten), Erna Koelman (beheer sleutel Trekvogel en 
contactpersoon Flevolandschap voor sleutels) en Wim Kleefstra (contactpersoon Flevolandschap).  
Iedere maand is op de zondag het dichts bij de 15e geteld. De weersomstandigheden waren 
wisselend, soms erg koud en glad op de fietspaden: gevoelstemperatuur -11 op de dijk in maart. De 
zomer was warm en droog en de waterstand was extreem laag. In augustus stond de kwelplas 
helemaal droog.  
  
Er is een groep van 24 tellers. Per 1 juli zijn Alice van Duijnen (coördinator) en Lineke en Marius 
Bouscholte gestopt. Zij hebben jarenlang een waardevolle bijdrage geleverd. In juli dreigde er een te 
kort aan tellers, maar enkele ervaren vogelaars van de Oostvaardersveldtelling wilden gelukkig 
bijspringen. Een groot deel van de tellers is bijna maandelijks aanwezig.  
Met dank aan de tellers van 2018: Wim Kleefstra, Rob van Thienen, Nanne Paauw, Hans Havinga, 
Greet Boomhouwer, Nellie de Groot, Erna Koelman, Henk van de Bovenkamp, Kees de Pater, Ria van 
der Tol, Wim Sluijs, Aat Harms, Wil Lankhoorn, Joke van Valkenburg, Erwin Kriek, Johanna Kok, 
Marianne Groot, Marjolein Veen, Corina Straatsma, Herman Kuijpers, Lennie Kuijpers, Tonny Lieman, 
Huib Leenders, Nelleke Seegers, Lineke Bouscholte, Marius Bouscholte, Alice van Duijnen en 
Stephanie Chrispijn. 
 
De telling start 45 minuten na zonsopgang, we verzamelen bij de Trekvogel. De fietsploeg start iets 
eerder bij de Natte Graslanden. De vaste en ervaren tellers hebben een vast telgebied. De andere 
tellers kiezen met welke groep zij mee willen gaan. De telling duurt gemiddeld 2 uur. Na afloop 
worden de gegevens ingevoerd via Avimap en wordt er nagepraat bij een kop koffie of thee in de 
Trekvogel. 
In 2018 zijn in totaal 45512 vogels geteld (2017: 47535) en zijn 133 soorten geteld (in 2017: 136). 
Het aantal waarnemingen per maand verschilt van het patroon van de afgelopen jaren door de piek 
van waarnemingen in de juni en juli. De piek in juni werd veroorzaakt 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. We telden maar liefst: 572 vogels: waaronder 22 
Wintertalingen, 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 opvallend stil op de Kwelplas. In 2018 is de Grauwe Gans het meest 
waargenomen.  
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, waarvan 1800 in januari. De Aalscholver stond in 
2017 net niet in de top 10 
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Natura 2000  
De Lepelaarplassen zijn aangewezen als Natura 2000 gebied. In het beheerplan van het gebied wordt 
per soort waar een instandhoudingsdoelstelling voor geldt, een beschrijving gegeven van het 
voorkomen van de soort en de benodigde oppervlakte en kwaliteit van het broed- of leefgebied in de 
Lepelaarplassen. De soorten waar het om gaat zijn de Aalscholver (broedvogel), Lepelaar (broedvogel 
en niet-broedvogel) en de niet-broedvogels Grauwe Gans, Krakeend, Pijlstaart, Slobeend, Tafeleend, 
Kuifeend, Nonnetje, Kluut en Grutto. De resultaten van de wetlandtelling over de afgelopen jaren 
geven een beeld hoe het met deze vogels gaat. 
 
Wel en niet waargenomen  
In 2018 zijn een aantal vogels weer voor het eerst waargenomen na een paar jaar afwezigheid:  

• Bonte vliegenvanger (laatste waarneming 2015)  
• Fazant (laatste waarneming mei 2013)  
• Krooneend (laatste waarneming april 2013)  
• Bosruiter (laatste waarneming 2015)  

 
In 2018 zijn een aantal soorten waargenomen die niet zijn waargenomen in 2017:  
Huismus (2), Toendrarietgans (2), Boomvalk (1), Veldleeuwerik (1) en Zwarte Roodstaart (1)  
13 soorten die wel in 2017 zijn waargenomen, zijn niet waargenomen in 2018:  
Purperreiger, Kleine Canadese Gans, Groene Specht, Raaf, Geelgors, Braamsluiper, Geoorde Fuut, 
Grote Canadese Gans, Grote Gele kwikstaart, Kauw, Nachtegaal, Sperwer, Turkse Tortel. 
 
Opvallende dalers:  

• Baardman 1052 in 2017 en dit jaar 188 
• IJsvogel 35 in 2017 en 3 in 2018 (door de stevige winter) 
• Kolgans: 312 in 2017 en 94 in 2018, waarvan 91 in januari 
• Smient: 2806 in 2017 en 1554 in 2018 (waarvan 904 in januari)  

 
Maar er zijn ook stijgers:  

• Grauwe Gans: 4263 in 2017 en dit jaar 6110 (met als topmaand juni: 2693, pullen niet 
meegerekend)  

• Kemphaan: 17 in 2017 en 82 in 2018  
• Watersnip: 11 in 2017 en 45 in 2018  
• Zomertaling 3 in 2017 en 11 in 2018 (van april t/m juli)  
• In 2016 werd de Cetti’s Zanger voor het eerst waargenomen, 1 exemplaar. In 2017 waren dat 

er 22. In 2018 maar liefst 75 met waarnemingen in bijna alle maanden en gebieden. 
 
Grote aantallen & eenmalige bezoekers  

• 74 Zwartkoppen in juli in het Wilgenbos.  
• 1550 Krakeenden in juli in Plan Roerdomp.  
• 1570 Kuifeenden in januari in Plan Roerdomp.  
• 590 Aalscholvers in juni in Plan Roerdomp.  
• 215 Aalscholvers in maart op de plas in het Wilgenbos.  
• 1700 Tafeleenden op de plas bij de kijkhut.  
• 2283 Grauwe Ganzen in juni op de Natte Graslanden (pullen niet meegeteld).  
• 978 Brandganzen in april op de Natte Graslanden.  
• Boomvalk (1) augustus Oostvaardersdijk bij het Trekvogelveld  
• Gekraagde Roodstraat (1) mei Wilgenbos  
• Gele Kwikstaart (6) augustus Natte Graslanden  
• Goudplevier (31) februari Natte Graslanden  
• Grote Barmsijs (1) januari Wilgenbos  
• Houtsnip (1) november Wilgenbos  
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• Huismus (2) juli Omgeving Trekvogelveld  
• Kleine Zilverreiger (1) april Natte Graslanden  
• Toendrarietgans (2) januari Natte Graslanden  
• Topper (1) maart Plas bij kijkhut de Lepelaar  
• Veldleeuwerik (1) oktober Oostvaardersdijk  
• Zwarte Roodstaart (1) oktober Oostvaardersdijk  

 
 
NATUURFOTOGRAFIE 
Iedere 4e woensdag van de maand komt de werkgroep bij elkaar in de Oostvaarders. De groep 
bestaat uit 6-10 enthousiaste fotografen. De deelnemers bestaan uit fotografen die pas zijn 
begonnen met fotograferen en willen leren van de deelnemers die al wat langer bezig zijn met 
natuur fotografie.  
 
Gedurende het hele jaar wordt er gewerkt aan een jaarthema. In 2018 was het thema: De vier 
seizoenen. Aan het eind van het jaar hebben de deelnemers uit de ingezonden foto’s een 20-tal 
uitgezocht om mee te exposeren. Het resultaat is te zien in de expositie die in 2019 op diverse 
locaties in Almere te zien zullen zijn.  
 
Maandelijks is er een thema voor de foto van de maand, waar de creativiteit van de fotografen 

gestimuleerd wordt en tevens een stimulans is om 
de natuur in te gaan om te fotograferen. Alleen of 
met elkaar. Daarom is er een (besloten) Facebook-
groep gemaakt zodat men elkaar kan 
uitnodigingen en de resultaten kan laten zien. Bij 
het bespreken van de foto’s tijdens de werkgroep 
avond wordt er vooral gekeken of de foto voldoet 
aan het thema, maar wordt er ook gekeken naar 
de toegepaste techniek, compositie enz. De 
uitgekozen foto’s staan op de website van de 
vogel en natuur wacht Flevoland. 
 

Thema’s voor foto van de maand 2018: Wo(u)w, spiegeling, tegenlicht. Knoppen, het konijntje inde 
foto, dichtbij, afscheid van de zomer, paddenstoelen, lichtpuntje(s).  
In het afgelopen jaar hebben we ons meer verdiept in het bespreken en beoordelen van elkaars foto. 
Heeft Ton Oudshoorn een presentatie gegeven hoe en welke muziek je kunt gebruiken bij het maken 
van een fotoreportage. Hebben erna Koelman en Inge v.d. Akker een presentatie gegeven van 
hetgeen zij geleerd hebben bij de masterclass creatieve natuurfotografie van Bart Siebeling en zijn 
we op een avond bezig geweest om de techniek onder de knie te krijgen bij het fotograferen van 
paddenstoelen.  
 
De ervaring heeft geleerd dat in maanden juli en augustus de opkomst minimaal is en daarom is het 
afgelopen jaar voor het eerste gekozen om gedurende deze maanden een zomer stop in te lassen. 
Dit jaar hebben we weer kunnen exposeren. De foto’s hebben gehangen in gezondheidscentrum 
Noorderdok, de Notenkraker, bezoekerscentrum de Trekvogel en woon/zorgcentrum de Toonladder. 
 
Almere, november 2019 
 
 
 
Piet Molenaar       Huub Langkemper 
voorzitter       penningmeester 
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Resultaten rekening 2018 
  Stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland 

 
   

Baten Credit  Begroot 2018   Werkelijk 2018  

Ontvangen donaties hoofdlid  €              5.625   €              6.521  

Ontvangen donaties gezinslid  €                  640   €                  286  

Ontvangen donaties extra  €                  250   €              1.363  

Ontvangen donaties reiskosten  €              2.000   €                       -  

Inkomsten projectsubsidie  €                  500   €                  600  

Inkomsten rente  €                    10   €                    63  

Overige inkosten  €                       -   €                       -  

Inkomsten ringgroep van Flevolandschap  €                  200   €                       -  

Inkomsten Flevolijkers  €              2.100   €              2.000  

Inkomsten Bosbende  €              1.575   €              1.575  

Inkomsten begeleiding waddenweekend  €                  225   €                  225  

Inkomsten cursus  €              2.400   €              3.520  

      

      

      

Totaal  €            15.525   €            16.143  
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Lasten Debet     

Omschrijving 

 Begroot 2018   Werkelijk 2018  

Bestuurskosten  €                  600   €                  110  

Onvoorzien  €                       -   €                       -  

Huisvesting  €                       -   €                       -  

Reiskosten  €              2.200   800  

Bankkosten  €                  250   €                  243  

Administratiekosten/overige  €                  250   €                    81  

Abonnementen/lidmaatschappen  €                  225   €                  294  

Donateurs activiteiten  €                       -   €                       -  

Inventaris kleine aanschaf  €                  100   €                    72  

Overige organisatiekosten  €                  100   €                  623  

Kosten vrijwilligersdag  €                       -   €                       -  

Res. vrijwilligersdag  €                       -   €                       -  

Kosten project subsidie  €                  500   €                    99  

Promotiemateriaal en PR  €                  100   €                  471  

Grauwe Gans  €              3.000   €              2.555  

Website  €                  200   €                  132  

      

Kosten ringen CES RAS  €                  250   €                  285  

Kosten ringen niet CES  €                    50   €                       -  

Kosten Ringwerk Netten en stokken  €                       -   €                       -  

Reservering Ringwerk Netten en stokken  €                    50   €                  533  

Kosten Zwanenwerkgroep  €                  100   €                       -  

Kosten Ringwerk overig  €                       -   €                       -  

Kosten Markenwadden project  €                       -   €                       -  

      

Kosten Flevokijkers  €                  800   €                  228  

Kosten Bosbende  €                  600   €                  736  

Kosten Waddenweekend  €              3.250   €              2.437  

Kosten scholenproject  €                  150   €                    11  

Kosten Cursus  €              2.000   €                  907  

      

Kosten Broedvogels/Nestkasten  €                    50   €                       -  

Kosten Bescherming  €                  100   €                       -  

      

Activiteitencommissie lezingen etc.  €                  300   €                  195  

Kosten Nachtvlinders  €                    50   €                       -  

Kosten Natuurfotografie  €                  250   €                  147  

      

Baten begroot/werkelijk  €            15.525   €            16.143  

Lasten begroot/werkelijk  €            15.525   €            10.959  

Saldo  €                       -   €              4.566  
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Balans 2018 

  Stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland 
       

Omschrijving  Debet   Credit  

 Eigen Vermogen Stichting    €        4.143  

 Continuiteitsreserve Stichting    €      10.000  

 Res. Jubileum    €        5.000  

 Res. Vrijwilligersdag    €        2.000  

 Res. Wetlandtelling (GG-special/Avifaun)    €        2.500  

 Res. Folder/PR matriaal NMFF    €        3.500  

 Res. Jeugd Bosbende    €        2.000  

 Res. Jeugd Flevokijkers    €        2.000  

 Res. Natuurfotogr vervang fotolijsten    €            550  

 Res. Natuurfotogr vrije besteding    €            350  

 Res. Ringwerk netten en stokken    €        2.500  

 Res. Ringgroep GG (niet CES/RAS winterv)    €        1.500  

 Res. Ringen Knobbelzwanen    €        1.500  

 Res. Website    €            500  

 Res. Huisvesting 2018    €        2.500  

 Res. Vervanging inventaris    €        2.500  

 ASN Bank  €      36.000    

 ING Spaar  €        2.000    

 ING Bank RC  €        9.950    

 Te onvangen posten van Stad en Natuur  €              88    

 Nagekomen declaraties    €            778  

 Vooruitontvangen Donaties    €            220  

 Vooruitontvangen Bosbende    €            440  

 Vooruitontvangen Flevokijkers    €            474  

 Vooruitontvangen Waddenweekend    €        1.600  

 Vooruitontvangen Cursus    €        3.670  

 Voorraad Inventaris  €        2.186    

      

   €      50.225   €      50.225  

 


