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 JAARVERSLAG 2021
Inleiding
Dit jaar heeft zich, gelukkigerwijs, gekenmerkt door het heropstarten van onze
activiteiten na een afnemende Corona-pandemie. Met enig kunst- en vliegwerk,
nieuwe werkmethodes, instrumenten, locaties maar vooral bereidheid van de
vrijwilligers hebben we bijna een volledig programma gedraaid. En dat het
gewaardeerd werd was te merken aan de hoge opkomst.

Zoals een bekend Nederlander zei, elk nadeel heeft een voordeel. Ook de ons
achterliggende periode heeft ons doen inzien dat we met creativiteit en nieuwe
middelen, vooral media, onze doelen kunnen behalen en nieuwe doelgroepen
kunnen aanspreken.

Met de komst van een aantal nieuwe bestuursleden kunnen we onze
bestuurstaken weer op een volwaardige wijze vorm geven. Dat heeft al
geresulteerd in een nieuwe missie, visie en strategie. Deze wordt verder concreet
gemaakt om in het najaar 2022 met de donateurs te communiceren. En dan
natuurlijk verder handen en voeten te geven zodat de Stichting ook de komende
jaren zijn werk kan doen om zijn doelen te behalen.

En dat onze Stichting in de belangstelling staat staat boven kijf. Dat niet in de
laatste plaats door de groeiende belangstelling voor het vogelen, maar zeker
voor het klimaat en de biodiversiteit. En dat heeft ons dit jaar onze 500-ste
donateur opgeleverd, proficiat.

Wij wensen u veel leesplezier.

Namens het bestuur,
Piet Molenaar, voorzitter
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De Stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland
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: 

● het zoveel mogelijk afwenden van de gevaren die in het wild levende
vogels, andere diersoorten en planten bedreigen

● 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

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

● het bevorderen van de nestgelegenheid voor vogels
● het verzamelen en uitwisselen van waarnemingsgegevens
● het uitgeven van een tijdschrift op papier en/of digitaal en het

onderhouden van een website
● het betrekken van de jeugd bij de natuur, hen daarvoor te

enthousiasmeren en activiteiten gericht op natuur voor hen te organiseren
● het organiseren van excursies
● het houden van bijeenkomsten over vogels en natuur
● het bieden van natuureducatie, zoals het geven van cursussen op het

gebied van vogelherkenning
● het bevorderen van het vastleggen en presenteren van de natuur in beeld

en geluid, zowel in objectieve als creatieve zin
● het streven naar zo doelmatig mogelijke samenwerkingsvormen met

organisaties op het gebied van vogelbescherming, vogelstudie, natuur- en
landschapsbehoud en milieubeheer

● alle geoorloofde middelen en al wat met één en ander in de ruimste zin
verband houdt en in de ruimste zin van het woord. 

Bestuur
In het laatste kwartaal van 2021 is het bestuur erin geslaagd om de vacature van
secretaris op te vullen. Het bestuur is met vijf bestuursleden na lange tijd weer
op sterkte en laat zich bijstaan door één adviseur.
Het bestuur bestond eind 2021 uit de volgende leden:

● Piet Molenaar, voorzitter
● Jan Roos, secretaris
● Huub Langkemper, penningmeester
● Hans de Jong, algemeen bestuurslid
● René Verschuren, algemeen bestuurslid
● Wim Kleefstra, adviseur
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Het bestuur is ook dit jaar doorgegaan 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. 

Ook dit jaar hebben we weer gebruik gemaakt van de ruimtes in
bezoekerscentrum De Oostvaarders voor verschillende activiteiten, zoals de
vogelcursus, lezingen, natuurfotografie en vergaderingen. 

Organisatie en werkgroepen 
De belangrijkste activiteiten van de Vogel- en Natuurwacht worden uitgevoerd
door werkgroepen met elk een eigen coördinator of coördinatoren.

In 2021 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: Piet Molenaar 
● Bosbende: Ruud Blommaert 
● Cursus Vogelherkenning: Ed ter Laak, Rick van den Akker en Jolanda

Veltman
● Flevokijkers: René Gerritzen en  Monique Bonomo 
● Grachtentelling: Klaas Oudshoorn 
● Midwintertelling roofvogels: Greet Boomhouwer 
● Nachtvlinders: Ton Eggenhuizen 
● Natuurfotografie: Inge van den Akker 
● Redactie Grauwe Gans: Greet Boomhouwer 
● Ringgroep: Ton Eggenhuizen 
● Tuinvogeltelling: Ton Kalkman 
● Wandelexcursies met SBB: Michiel Babeliowsky
● Wetlandtelling: Tonny Lieman
● Zwanenwerkgroep: Henk Koffijberg 

In dit jaarverslag zijn de verslagen van de meeste werkgroepen opgenomen.

Om haar doelstellingen te bereiken werkt de Stichting samen met externe
partners. In 2021 betrof het onder andere: 

● Stichting Stad en Natuur. voor gebruik van De Oostvaarders, vogelkijk
sessies, schoolprojecten
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● Staatsbosbeheer, voor publieksexcursies, jeugdactiviteiten,
roofvogeltellingen; 

● Natuur en Milieufederatie Flevoland
● Vogelbescherming Nederland, voor met name ondersteuning bij

beschermingsactiviteiten, veelal via de WetlandWachten voor de
Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen

● SOVON, voor o.a. wetlandtellingen Lepelaarplassen, ganzen
slaapplaatstellingen en contact met het lid van de SOVON-ledenraad voor
Flevoland

● Het Flevo Landschap, voor opslag materialen, ringplek en gebruik van De
Trekvogel

Financiën
Het jaar 2021 is afgesloten met een negatief saldo van € 3.014.07. Dit is te
verklaren door de coronapandemie, die ons noodzaakte extra kosten te maken,
waar mindere inkomsten tegenover stonden. Voor het jaar 2022 zijn we
optimistisch over het doorgaan van de cursussen vogelherkenning en de andere
activiteiten van de Vogel- en Natuurwacht. In het bedrag dat deelnemers aan de
cursus vogelherkenning betalen is een bedrag voor de minimum donatie
begrepen.

Het aantal donateurs is in 2021 verder toegenomen tot 500! Door weloverwogen
uitgaven te beperken en dankzij de inzet van een groot aantal actieve donateurs
op veel terreinen hebben wij de uitgaven toch weten te beperken.

Concluderend, onze financiële positie in 2021 is, ondanks het negatieve saldo
nog uitermate solide. De continuïteitsreserve is niet aangetast 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 dit jaar niet verder aangevuld en zijn nog ruim
voldoende om dekking in 2022 te waarborgen. 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.

Cursus Vogelherkenning
Doel van de cursus Vogelherkenning is om vogels te leren (her)kennen 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 naar het volgende
cursusjaar op een hoger niveau en blijven als donateur bij de Vogelwacht
betrokken.
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Ook hopen we cursisten te betrekken bij inventarisatie- en monitoringprojecten
(tellingen) en andere Vogelwachtactiviteiten. Dat lukte ook dit jaar weer.

In 2021 zijn zowel online als fysiek cursussen georganiseerd.

De online basiscursus Vogelherkenning liep van november 2020 tot en met april
2021. Er was iedere 2e en 4e woensdagavond van de maand een cursusavond.
Bij deze cursus waren geen excursies.

Door de coronamaatregelen was het niet mogelijk om de cursussen in het
centrum de Oostvaarders te geven. Op het laatste moment kwam de Blauwe
Reiger in Almere Haven daarvoor ter beschikking. Deze zaal voldoet helaas niet
geheel aan de verwachtingen/wensen. We hopen het komende cursusjaar weer
naar de Oostvaarders terug te keren.

De fysieke cursussen zijn gepland van september 2021 tot en met juni 2022. Op
de eerste, tweede en derde woensdag van de maand was er een theorieavond,
met een praktijkochtend/excursie op de tweede en derde zaterdagochtend
daarna. Voor het hele cursusjaar 2021-2022 werden 11 theorieavonden en 10
excursieochtenden gepland.

De volgende personen waren actief als docent en/of excursiebegeleider: Rick van
den Akker, René Alkema, René Alma, William Harpe (CameraNU), Ria
Heemskerk, Henk van de Bovenkamp, Ivan Kertai, Erna Koelman, Wim Kleefstra,
Henk Koffijberg, Ed ter Laak, Karel Mauer, Peter Scholten, Wim Sluijs, Ria van
der Tol, Helma Rabelink, Ben van Eeuwijk, Max Hoekzema, Jolanda Veltman en
René Verschuren.

Online basiscursus (coördinator Jolanda Veltman)
Tijdens de coronacrisis was de vraag naar vogelherkeningscursussen groot. Om
aan deze behoefte te voldoen is in november 2020 begonnen met een online
basiscursus. In het verslagjaar 2021 zijn 7 cursusavonden (januari t/m april)
gegeven. Hans de Jong heeft alle powerpoint presentaties gemaakt, Rene Alma
was gedurende de gehele cursus de docent. 43 cursisten hebben zich
ingeschreven, gemiddeld namen 30 cursisten deel aan een cursusavond.

Fysieke basiscursus (coördinator Jolanda Veltman)
Het fysieke cursusjaar 2021-2022 telde 40 cursisten. In 2021 stonden er 5
cursusavonden en 4 excursieochtenden gepland. Hiervan konden door de
oplaaiende corona besmettingen 3 avonden fysiek doorgaan, 1 avond werd online
gegeven en 1 avond is geannuleerd. Drie excursie-ochtenden konden doorgaan,
1 is gecanceld. Op deze theorie-avonden was de algemene inleiding, een avond
over verrekijkers en werden vogels in park en tuin en weide- en watervogels
behandeld.
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De excursies gingen naar De Oostvaardersplassen en het Kromslootpark.
Gemiddeld namen 30 cursisten deel aan de theorie-avond en 28 aan de
excursies.

Vervolgcursus (coördinator Ed ter Laak)
Vanwege de corona-pandemie is er in het seizoen 2020-2021 geen Vervolgcursus
gegeven.
Het cursusjaar 2021-2022 telde 24 cursisten. In december verviel de
theorie-avond over roofvogels vanwege corona. Op de theorie-avonden van
september tot en met november werden de volgende onderwerpen behandeld:
minder gewone zangvogels, verrekijkers en telescopen, vogeltrek en
watervogels. De excursies waaraan ook de afrondingscursisten deelnamen,
gingen naar de volgende gebieden: de Oostvaardersplassen (Jan van den
Boschpad), IJmeerdijk, Kamperhoek en de Oostvaardersplassen (beide
Praambulten en het Oostvaardersveld). Van de 24 vervolgcursisten bezochten er
gemiddeld 14 de theorie-avonden en 12 de excursies.

Afrondingscursus (coördinator René Alkema)
Na een “verloren” cursusjaar vanwege corona, hebben toch nog 15 mensen zich
opgegeven voor de afrondingscursus. Met name René Alma en Karel Mauer
hebben de cursus-avonden verzorgd, die met enthousiasme werden ontvangen.
De excursies werden samen met de vervolgcursus gehouden. In eerdere jaren
zijn er speciale activiteiten en excursies gehouden voor de “afronders”, maar dat
was (vooral qua opkomst) niet altijd een even groot succes. Bovendien vraagt
zoiets weer extra inzet van vrijwilligers. Vandaar dat we de excursies voor
“vervolg” en “afronding” gekoppeld hebben.
De opkomst van deze groep lijkt gaande het jaar wat te slinken. Dat geldt zowel
voor de cursusavonden als de excursies. Dat is voor een deel te wijten aan de
helaas onvermijdelijke verschillende vormen van lesgeven (fysiek, online of zelfs
geen les), waardoor de cursisten zich iets minder gebonden en verbonden voelen
aan de cursus.

Activiteiten
Normaal gesproken staan er elke maand een lezing en excursie op de planning,
maar, door corona hebben we ook in 2021 minder activiteiten kunnen
organiseren.

Aan het begin en eind van het jaar hebben we een aantal online lezingen via
Zoom georganiseerd, omdat fysiek bij elkaar komen vanwege de
corona-maatregelen niet mogelijk was.

● Op 17 maart gaf Hans van Gasteren een interessante online lezing over
radar en vogeltrek. Nooit geweten dat je zoveel informatie over vogels en
hun trek kunt verzamelen met een radar.
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● Op 14 mei was het de beurt aan Klaas de Jong om een lezing te geven
over vogels kijken op Texel. Door zijn enthousiasme werd ook dit een erg
leuke avond, die werd bezocht door meer dan 50 donateurs.

● Op 28 april gaf William Harpe van CameraNu een presentatie over optiek.
We hebben veel geleerd over verrekijkers en telescopen. Deze avond was
vooral bedoeld voor cursisten, maar ook diverse andere donateurs waren
die avond online.

● Op 26 mei vertelde Hans de Vos Burchart veel leuke wetenswaardigheden
over de raaf.

● Op 16 juni nam Tom Dekker ons mee in de wondere wereld van
dierensporen, ook dicht bij huis. Weer eens een heel ander onderwerp. Een
leuke, korte quiz maakte deel uit van zijn presentatie.

● Op 14 juli liet Seraf v.d. Putten prachtige foto’s zien over zijn pelagische
tocht in Zuid-Afrika en over walvissoort de zuidkaper. We hebben genoten.

● Op 22 december gaf Henk-Jan van der Kolk een lezing over korstmossen.
Hierin kwam niet alleen herkenning aan bod, maar ook de rol die ze spelen
als bio-indicator van luchtvervuiling.

Alle online lezingen werden goed bezocht.

Vanaf augustus was het weer mogelijk om lezingen op locatie te houden. Het was
de bedoeling dat al deze lezingen ook zouden worden gestreamd via Zoom, zodat
mensen ze thuis online konden bijwonen. Door technische problemen is dat
helaas niet altijd gelukt.

● Op 11 augustus gaf René Verschuren een presentatie over zijn reis naar
IJsland. Hierin kwamen zowel landschappen als vogels aan bod. De
deelnemers waren blij dat ze weer fysiek bij elkaar konden komen.

● Op 29 september vertelde Remco Daalder veel over de meerkoet. We
kregen veel nieuwe informatie over deze zeer algemene vogel, leuk.

● Op 27 oktober was het de beurt aan Stef van Rijn om een presentatie te
geven over de zeearend. Een soort die we in Flevoland regelmatig kunnen
bewonderen, maar die ook in de rest van Nederland in aantal toeneemt.

Excursies
Een groot deel van het jaar was het door de coronamaatregelen helaas niet
mogelijk om excursies te houden.

● Op 7 augustus konden we weer samen op pad! We kozen voor een
excursie dicht bij huis, het Kromslootpark. De deelnemers zagen onder
leiding van René Alma en Rick van den Akker leuke vogelsoorten en waren
erg enthousiast.

● Op 23 oktober nam René Verschuren een groep deelnemers mee voor een
excursie in het normaal afgesloten deel van de Lepelaarsplassen. Erg leuk
om daar eens een kijkje te kunnen nemen!
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Overige activiteiten
De Big Day vond dit jaar op twee manieren plaats: per fiets op 8 mei en per auto
op 15 mei. De fiets Big Day was nieuw. Ondanks dat er weinig deelnemers
waren, hoorden we achteraf enthousiaste verhalen over beide Big Days.

2021 was dus helaas opnieuw een jaar met minder activiteiten dan normaal,
maar de activiteiten die wel konden doorgaan waren succesvol en goed bezocht.

Bescherming
De werkgroep bescherming houdt zich bezig met de leefomgeving van vogels.
Ondanks de beperkingen van corona, heeft de werkgroep in 2021 verschillende
zaken opgepakt, zoals de Oostvaardersoevers, de ecologische visie van Almere
en de zonering van de Oostvaardersplassen. De werkgroep bestaat uit Wim
Kleefstra, Herman Kuipers, Kees van Vliet, Corina Straatsma, Aat Harms en
voorzitter Piet Molenaar.

Oostvaardersoevers
Oostvaardersoevers is onderdeel van het Nationaal Park Nieuw Land en heeft als
doel de uitwisseling van vissen en voedselrijk water uit de OVP en voedselarm
water uit het Markermeer te bevorderen. Hiervoor worden op een paar plaatsen
in de Oostvaardersdijk waterverbindingen tussen OVP en Markermeer aangelegd.
Het afgelopen jaar zijn hiervoor verschillende technische ontwerpen uitgewerkt
en daar is een Voorkeursalternatief uitgekomen. De werkgroep heeft dit
bestudeerd en een zienswijze ingediend, waarin meer duidelijkheid gevraagd
wordt over in hoeverre het doel bereikt wordt en verder gepleit voor het
concentreren van de intensieve recreatie in de omgeving van de Blocq van
Kuffeler.
Leden van de werkgroep zijn nauw betrokken geweest bij dit proces, onder meer
door deelname aan klankbordgroep.

Oostvaardersplassen
De werkgroep heeft een voorstel gedaan voor zonering van de
Oostvaardersplassen, om de bescherming van vogels in het kerngebied te
garanderen. Dit vinden we belangrijk omdat er vanuit SBB-plannen zijn om het
gebied meer recreatieve functies te geven, zoals een uitkijktoren en een wild- en
vogelobservatiepunt. In gesprekken met SBB heeft de werkgroep deze plannen
gesteund en van advies voorzien, onder voorwaarde dat SBB de
zoneringsplannen van onze kant meeneemt in de planning.
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Ecologische visie Almere
De werkgroep heeft een reactie gestuurd naar de raadsfracties en het college van
B&W, waarin het belang van een robuuste stadsnatuur met ecologische
verbindingen en gezonde wateren onderschreven wordt, evenals natuurinclusief
bouwen van woningen en het ecologisch beheer van de openbare ruimte. Tevens
is gevraagd om daar ook voldoende financiële middelen voor vrij te stellen.

Lepelaarsplassen
De werkgroep heeft deelgenomen aan een workshop over het aantrekkelijker
maken van de LP voor de recreatie en daarin opnieuw benadrukt dat
bescherming van vogels voor gaat. Verder is commentaar geleverd op het nieuwe
beheerplan. Een van de speerpunten voor ons daarbij was het bevorderen van de
kans op terugkeer van de lepelaar als broedvogel.

CIRWINN
Het recyclingbedrijf CIRWINN heeft al enkele jaren plannen om bij het Blocq van
Kuffeler een overslaghaven voor gebruikt asfalt aan te leggen. Milieuwinst
volgens CIRWINN, want zo kan het asfalt via water aangeleverd worden i.p.v.
met vrachtwagens. Echter, het overladen van boten naar vrachtwagens
veroorzaakt overlast door stof en lawaai. Niet fijn voor de bewoners en de
wandelaars en fietsers in het Wilgenbos en de Lepelaarsplassen. Het afgelopen
jaar startte het bedrijf opnieuw een procedure voor een vergunningsaanvraag.
De gemeenteraad was gevraagd een verklaring van geen bezwaar af te geven en
wijdde daar een zitting aan, waarbij insprekers werden uitgenodigd. Kees van
Vliet sprak in namens de werkgroep Bescherming van de Vogel- en Natuurwacht
Flevoland. In het vervolgtraject kwam het Waterschap Zuiderzeeland met het
bericht dat zij, als eigenaar, de grond voor deze overslagkade niet wilde vrijgeven
en eerst een visie wilde ontwikkelen op de toekomst hiervan, vanuit de optiek
van duurzaamheid. Hiermee was de vergunningsaanvraag in ieder geval
voorlopig van de baan.

Luchthaven Lelystad
Het besluit over het wel of niet openen van de Luchthaven Lelystad is nog niet
genomen door de Tweede Kamer. De Vogel- en Natuurwacht Flevoland is nog
steeds van mening dat de uitbreiding van vliegveld Lelystad ongewenst is
vanwege de verwachte verstoringen van vogels in de nabij gelegen
natuurgebieden.

Schateiland
In het kader van de komst van de camping op het Schateiland is in 2017 onder
meer de afspraak met de gemeente gemaakt om een hondenverbod in te stellen
op het deel van het Lepelaarpad naast de Galjoottocht. (Voor het andere deel
was dit al langer geregeld door het Flevolandschap.)  Een lid van de werkgroep
heeft hier telkens opnieuw aandacht voor gevraagd en het verbod is in 2021
tenslotte gerealiseerd.
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Verstoring van vogels
Tenslotte zijn bij de werkgroep ook in 2021 meldingen binnengekomen van
verstoring van vogels door beheerwerkzaamheden en andere situaties. Gebleken
is dat binnen de werkgroep hiervoor niet de benodigde tijd en kennis aanwezig is
en dat zij vaak niet meer kan doen dan met vertraging een tussenschakel zijn
naar de instantie die wel de kennis en mogelijkheid heeft om adequaat te
reageren. Daarom is besloten op de website van de Vogelwacht een uitgebreid
overzicht te zetten van welke misstanden waar gemeld kunnen worden.

De Grauwe Gans
In dit verslagjaar heeft de redactie weer drie nummers van de Grauwe Gans in
‘full color’ uitgebracht. Naast de verspreiding onder de donateurs hebben ook
meerdere belangstellende organisaties en de Almeerse bibliotheken een
exemplaar ontvangen. De oplage van de Grauwe Gans is gekoppeld aan het
aantal donateurs en de bestemming voor promotionele doeleinden; dit
verslagjaar in een oplage van rond de 450 stuks.

De Grauwe Gans, jaargang 37, nummers 1, 2, 3 (april, augustus, december
2021)

Door ruim 25 vaste vrijwilligers werden 341 van de ruim 400 Grauwe Ganzen
bezorgd in Almere en Lelystad. Dat scheelt een enorm bedrag aan portokosten.
De overige 60 Grauwe Ganzen werden per post verzonden.

De wens van het bestuur om enkele reclamepagina’s aan de Grauwe Gans toe te
voegen, heeft nog niet kunnen leiden tot een voldoende invulling daarvan.
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Met als gevolg dat de nog niet door reclame bezette extra pagina’s alsnog met
redactionele rubrieken en foto’s moest worden gevuld. De hogere kosten (o.a.
door hogere kosten voor frankering) zijn door het bestuur gefiatteerd.

Redactie
De redactie bestond dit verslagjaar uit dezelfde personen als vorig jaar: Greet
Boomhouwer (coördinator redactie), Margreet Roos (opmaak), Ton Kalkman
(redacteur), Nicolette van der Ben (redacteur), Wim Sluijs (redacteur), Karel
Mauer (redacteur opmaak en fotografie).

René Verschuren vertegenwoordigt tijdens de redactievergaderingen het bestuur,
maar is als zodanig geen redactielid.

Digitaal
Enkele donateurs hebben te kennen gegeven een digitale versie van de Grauwe
Gans te willen ontvangen. De digitale verspreiding van de Grauwe Gans is met
gemiddeld 20 e-mailadressen vergelijkbaar met die van het vorig jaar. Er wordt
niet actief op een digitale toezending gestuurd.

Inzet redactie, schrijvers en fotografen
Het was dit verslagjaar weer een uitdaging om de uitgaven met lezenswaardige
artikelen gevuld te krijgen en daarin voldoende afwisseling in zowel onderwerpen
als schrijvers te vinden. De redactie denkt met de Grauwe Gans zowel ‘jong als
oud’ een plezier te doen. Niet voor niets heeft de Vogel- en Natuurwacht twee
jeugdgroepen waarvoor de redactie ruimte in de Grauwe Gans reserveert.

De redactie mocht zich het afgelopen jaar verheugen op de inbreng/kopij van
meerdere 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 ook dit verslagjaar gezorgd voor fraaie opnamen voor ons blad.

Effecten coronapandemie
Als gevolg van regeringsmaatregelen is in de loop van dit verslagjaar het thuis
vergaderen onmogelijk geworden. De redactie heeft daarop de keuze moeten
maken om digitaal te vergaderen via Zoom. Daardoor konden we toch met elkaar
zoeken naar potentieel interessante schrijvers/artikelen en konden we meteen
kennis nemen van de binnengekomen kopij.

Tot slot
De redactie hoopt iedere keer dat een beoogde schrijver voor ons blad tijd en
inspiratie weet te vinden. De daarbij gestelde deadlines maakt dat soms best
lastig. Onze strakke planning heeft desondanks toch telkens gezorgd voor een
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uitstekend resultaat. De ‘redacteur opmaak en fotografie’ heeft daarbij voldoende
tijd weten te vinden voor de opmaak en het passend maken van de foto’s.

De aangeleverde kopij is door de redactieleden op stijl- en taalfouten nagekeken
en waar nodig gecorrigeerd; uiteraard met behoud van de stijl van de
betreffende schrijver, die overigens verantwoordelijk blijft voor een correcte
inhoud van zijn/haar artikel.

De redactie heeft, met dank aan alle schrijvers en fotografen, het verslagjaar
2021 met vertrouwen voor 2022 afgesloten en zij gaat er voor om ook in 2022
voor onze donateurs weer drie prachtige uitgaven van de Grauwe Gans samen te
stellen.

Tuinvogeltellingen

Gaai, Almere Hout, 20 januari 2022, Hans Farenhorst

Veertien weken tellen
Het gaat in dit project om het op naam brengen en het tellen van de vogels ‘in de
eigen tuin’ of, binnen de gestelde maximale afstand van 25 meter tussen teller
en vogels, in die van de buren. Bij de oproep om deel te nemen aan de telling
worden een handleiding, een turflijst en een verzamellijst op de website

12



Jaarverslag 2021 V&NW

geplaatst, zodat die door de tellers kunnen worden gedownload. De ingevulde
verzamellijsten worden na afloop van de telperiode digitaal, of eventueel nog op
papier, naar de coördinator terug gestuurd.

Vanaf begin maart van dit verslagjaar zijn de verzamellijsten met waarnemingen
bij Ton Kalkman, de coördinator van dit project, binnen gekomen. Er zijn over
deze winter 29 verzamellijsten met tellingen uit Almere en 2 uit Lelystad en 1 uit
Dronten ontvangen.

Doel
Dit project is 30 jaar geleden opgezet om ook de niet actief ‘vogelende’
donateurs en de deelnemers aan de vogelherkenningscursus een aantrekkelijke
activiteit te bieden en daarvan wordt enthousiast door hen gebruik gemaakt. Ook
enkele wel actief ‘vogelende’ donateurs vinden het interessant genoeg om tijdens
de koude wintermaanden 14 weken lang in hun tuinen de vogels te voeren, op
soortnaam te brengen en daarvan de aantallen (maximale groepsgrootte in één
waarneming) per week op de verzamellijst te noteren.

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.

Wanneer
De tellingen vonden plaats gedurende de drie wintermaanden: december 2020,
januari en februari 2021. De resultaten van de winter 2020-2021 zijn
gepubliceerd in de Grauwe Gans van augustus van het verslagjaar (jaargang 37,
nr. 2, augustus 2021) en op de website. De ontwikkelingen in de afgelopen 30
wintertellingen zijn voor de op de verzamellijst vermelde 26 ‘basissoorten’ per
soort voor Almere in een grafiek uitgewerkt en op de website geplaatst. Door
meerdere deelnemers zijn op de 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.

Vervolg
In het decembernummer van 2021 is weer een oproep gedaan om met dit
project mee te doen. Daarbij heeft de coördinator aangegeven na 30 jaar het
‘stokje’ aan iemand over te willen dragen. In de persoon van Victor Eggenhuizen
wordt de continuïteit van dit project geborgd.
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Vogelringgroep
In 2021 werd voor het 15e jaar vogelringwerk uitgevoerd op de vaste vangplek
aan de Grote Vaartweg. Ten opzichte van de voorgaande jaren maakte de
vangplek een forse verandering door. De standaard vangopstelling met
mistnetten werd teruggebracht van 226 meter naar 226 meter. De opstelling is
daarnaast geconcentreerd op een kleiner oppervlakte waarmee de
“beloopbaarheid” sterk is verbeterd. Daardoor kon ook met een kleinere
bezetting het standaard ring protocol worden afgewerkt.

Inmiddels zijn er vier ring vergunninghouders verbonden aan de ringgroep en
zijn in totaal 10-15 mensen actief binnen deze werkgroep.

Dit jaar werden 2257 vogels van een vogeltrek ring voorzien en werden 1922
terugvangsten geregistreerd. Verdeeld over 43 soorten. Bijzondere vangsten
betroffen een draaihals (slechts onze 2e vangst op deze locatie), een beflijster
(onze 4e vangst)  en waterpieper (7 vangsten). De Cetti’s zanger (93 vangsten)
en de goudvink (6 vangsten) blijven het onverminderd goed doen. Grote bonte
specht, matkop en staartmees lieten tegenvallende aantallen zien. De baartman
die in 2020 een absoluut dieptepunt liet zien (6 vangsten) veerden weer iets op
(148 vangsten in 2021).

Een belangrijk onderdeel van ons ringwerk is tegenwoordig het verzamelen van
monsters voor vogelziekten die (in potentie) overdraagbaar zijn op vogels. Dit
onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van de Erasmusuniversiteit. Aanpalend
is onderzoek naar muggen (die gekende overbrengers van ziekteverwekkers zijn,
zowel onder vogels als onder mensen) waarvoor wekelijks muggen zijn
gevangen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit van Leiden. Daar
is in 2021 nog een extra onderzoek aan toegevoegd, namelijk naar het
afweermechanisme tegen ziektekiemen bij  trekvogels met speciale aandacht
voor de blauwborst (onderzoek van Instituut voor Oecologisch Onderzoek). Voor
dit aanvullend onderzoek hebben een aantal deelnemers een aanvullende
training doorlopen zodat dit uitgevoerd kan worden volgens de bepalingen van de
Wet op de dierproeven.

Werkgroep Natuurfotografie
Jarenlang kwam de Werkgroep Natuurfotografie iedere 4e woensdag van de
maand bij elkaar in de Oostvaarders. Tot corona kwam! Naast de vele, bij
iedereen bekende gevolgen hiervan, heeft het ook enkele negatieve, maar zeker
ook positieve gevolgen gehad voor deze werkgroep.

Zoals voor zoveel activiteiten, zijn er een aantal maanden geweest dat we niet bij
elkaar mochten komen. Hierdoor hebben we in 2021 ook geen expositie kunnen
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samenstellen over het jaarthema, 'Laag standpunt'. Dit jaarthema is verlengd en
loopt in 2022 nog door. Die expositie komt er dus nog wel!

Maar….zoals bekend, stimuleert corona ook veel creativiteit. Ook binnen onze
werkgroep zijn er door corona veel nieuwe initiatieven ontstaan, waaronder
enkele blijvertjes.

Enkele highlights van 2021:
● Toen we niet bij elkaar mochten komen, ontstond het idee om 'Photo

challenges' te starten: foto's maken in een bepaald thema. Je mocht
zoveel foto's maken als je wilde. Dus geen wedstrijd, gewoon thematisch
fotograferen. De foto's werden op onze besloten facebook pagina in een
album bij elkaar gezet. Zo konden we elkaars foto's bekijken en erop
reageren.

● Er zijn drie 'Photo challenges' geweest: 'Out-of-the-box', 'Abstracte
fotografie', en 'Tegenlicht'.

● Ook hebben we enkele 'fotokettingen' gedaan. Dat werkt als volgt: iemand
stuurt een (natuur-)foto op naar 'nummer 2' op de lijst, zonder enig uitleg
of titel. 'Nummer 2' maakt een foto', die op een of andere, zelf te kiezen
manier aansluit op de ontvangen foto. Die foto gaat naar 'Nummer 3', etc.,
totdat iedereen die dat wil een 'schakel' in de 'Fotoketting' gemaakt heeft.

● Omdat we de 'Foto van de maand' erg misten, zijn we die volledig digitaal
gestart. Hierbij wordt per persoon per onderwerp één foto ingestuurd. Alle
foto's worden gecodeerd, zodat niet zichtbaar is wie welke foto gemaakt
heeft, en naar alle WG-leden gestuurd. Ook het stemmen gebeurt via de
mail. Tot op de dag van vandaag doen we het nog steeds op deze manier,
al wordt nu de uitslag wel weer 'live', tijdens een bijeenkomst,
bekendgemaakt.

● Toen het weer mocht, zijn we af en toe gezamenlijk buiten gaan
fotograferen. Op 22 juli in de Laakse Slenk geweest, vooral voor libellen en
vlinders. Op 4 september bij de IVN-Heemtuin, voor bloemen en insecten.
En op 17 november in het Waterloopbos, voor paddenstoelen.

● Via onze besloten Facebookgroep worden de foto's van fotowedstrijden,
foto-uitjes, etc., uitgewisseld.

● Nu we weer bij elkaar mogen komen, zijn we verkast van de Oostvaarders
naar de Reigers Inn. Doordat daar maar één ruimte is, moesten er een
paar activiteiten van de woensdag naar de dinsdag. Een geluk bij een
ongeluk, want enkele leden bleek dat juist beter uit te komen. (We hebben
er helaas wel één lid door verloren.)

● Het jaarprogramma is meestal gevarieerd. Op de bijeenkomsten wordt
soms een presentatie gegeven, soms worden portfolio's van leden
besproken, en per jaar worden er twee avonden gereserveerd voor de
tussen-evaluatie van  het jaarthema, en voor het samenstellen van de
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expositie hierover. Die exposities 'reizen' naar 4 verschillende locaties in
Flevoland, meestal in Almere.

● In juli en augustus is er geen bijeenkomst binnen, maar gaan gezamenlijk
we buiten fotograferen.

● Door verschillende oorzaken is het ledental in de periode van corona zelfs
gegroeid! In het jaarverslag van 2019 staat nog dat de groep uit 6 tot 10
enthousiaste fotografen bestaat. Inmiddels hebben we formeel 28 leden.

Ongeveer de helft is meestal aanwezig op de bijeenkomsten en doet ook
met de meeste activiteiten mee. Ruim een kwart doet soms mee aan de
activiteiten. En van de overigen horen of zien we weinig. Al met al staan
we er als WG goed voor!
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Wetlandtellingen
Maandelijks telt een groep van 12 tot 20 personen de vogels in de
Lepelaarplassen en het Wilgenbos volgens vaste richtlijnen van SOVON (Sovon
Vogelonderzoek Nederland). Deze telling is onderdeel van de wetlandtelling van
SOVON en de resultaten worden ingevoerd op hun site en worden verstrekt aan
Het Flevo-landschap.

Alhoewel bij de SOVON wetlandtellingen alleen watervogels worden geteld, tellen
wij alle vogels. De resultaten van de tellingen die SOVON organiseert vormen een
basis voor het natuurbeleid en beheer in ons land.

Overzicht telgebieden Lepelaarplassen
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Ook wij hadden in 2021 last van de coronaregels en hebben met beperkte
groepjes geteld. Vanaf januari tot en met de maand mei zijn we met 2 personen
per groep. i.p.v. 3, 4 of 5, erop uit geweest. Gelukkig konden we daarna met
meer mensen op pad. Met dank aan de tellers van 2021: 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, Joke van Valkenburg, Erwin Kriek, Johanna Kok, John List, Marianne
Groot, Marjolein Veen, Corina Straatsma, Herman Kuijpers, Lenny Kuijpers,
Nelleke Seegers, Tanja Elzer, Stephanie Chrispijn en Tonny Lieman.

We tellen altijd op de zondag het dichtst
bij de 15e van de maand. De telling start
45 minuten na zonsopgang, we
verzamelen bij de Trekvogel. Van de 5
telgroepen gaan er twee met de fiets.
Eén groep fietst rond de Natte
Graslanden, de andere gaat langs de
Oostvaardersdijk.  We hebben een groep
die Plan Roerdomp ingaat, dat loopt
langs de Natte Graslanden. We
doorkruisen het Wilgenbos. Verder tellen
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we het gebied naar de Lepelaarhut inclusief het Laarzenpad, dat vele maanden
per jaar moeilijk begaanbaar is vanwege het hoge water. In totaal bevat de
telling 13 deelgebieden.

Per groep is er een coördinator: Wim Kleefstra (Fiets), Aat Harms (Dijk),
Ria van der Tol (Plan Roerdomp), Erna Koelman (Lepelaarhut) en
Greet Boomhouwer (Wilgenbos). Dit jaar heeft Tonny Lieman de
overall-coördinatie overgenomen van Wim, Erna en Greet.

Er is altijd per gebied één ervaren vogelaar bij die op zicht, met verrekijker en
telescoop, en op gehoor veel waarneemt. De telling duurt gemiddeld 2 1/2 à 3
uur. Na afloop worden de gegevens ingevoerd via Avimap en wordt er nagepraat
bij een kop koffie of thee in de Trekvogel. Wat dus begin van het jaar niet mocht,
zodat het invoeren van de gegevens buiten aan de picknicktafel gebeurde of
thuis.

In 2021 zijn in totaal 44390 vogels geteld verdeeld over 132 soorten. De meeste
waarnemingen worden gedaan op de Natte Graslanden en in de maand juni. De
Grauwe Gans staat met stip bovenaan met 9695. Krakeend 4375, Wintertaling
3315, Kuifeend 2210.

De Lepelaar is slechts 19 keer gezien, waarvan 13 in de maand juni op de Natte
Graslanden. De afstand tot de kolonie (op de strekdam bij Lelystad) is redelijk
groot. De Lepelaars vinden hun voedsel op plekken dichter bij de kolonie.

De IJsvogel is 24 x geteld, meest vanuit de Lepelaarhut in gebied 9,
waarschijnlijk broeden 2 à 3 paartjes in het gebied en er blijven altijd een aantal
overwinteren.

Natuurlijk waren er ook bijzondere waarnemingen o.a.: Draaihals, Kleine Bonte
Specht, Zomertortel, Raaf, Roerdomp, Wielewaal, Zwarte Mees, Nachtegaal,
Middelste Zaagbek, Koereiger, Smelleken en Steltkluten. De Zeearenden hebben
ook dit jaar weer gebroed in de Lepelaarplassen. Het aantal Cetti’s zangers
neemt nog ieder jaar toe, we hebben ze dit jaar 346 keer gehoord
(uiteraard) en een paar keer gezien.

Knobbelzwanen
Het jaar 2021 mag de boeken ingaan als een regelrecht rampjaar voor de
knobbelzwanen in Almere.
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In februari, als de periode begint dat de vrouwen zich opmaken voor een nieuw
broedseizoen, was het koud en lag er een pak sneeuw. Voedsel in de vorm van
gras was dus niet of nauwelijks beschikbaar, waardoor de vrouwen nauwelijks
een vetvoorraad konden aanleggen die nodig is om vijf weken te broeden. Eigen
reserves werden aangesproken om zelf te overleven.

Een aantal bekende broedparen maakte zelfs geen nest, sommige wel maar
legden geen eieren. Van de 53 paren in de stad gingen uiteindelijk 45 over tot
nestbouw en het leggen van eieren. Van die 45 broedparen mislukten er 16
(geen succesvol broedgeval).

Mei is de maand waarin de meeste eieren uitkomen, en toen speelde zich de
tweede ramp af. Mei was koud en nat, de natste in 38 jaar. Opmerkelijk was dat
veel gelegde eieren niet uitkwamen, blijkbaar onbevrucht. Uiteindelijk kwamen
209 eieren uit, eind augustus waren nog 107 uitgekomen pullen in leven.

Pas uitgekomen pullen hebben nog maar een dun donspakje dat nog niet goed
isoleert. Kou en regen zorgen dan snel voor onderkoeling en sterfte.
Verschillende broedparen verloren daardoor al hun pullen.

In augustus en de maanden daarna konden uiteindelijk 67 1e jaars zwanen
geringd worden. Dat is wel een historisch laag aantal. Een aantal broedparen met
een fors aantal pullen verdween naar groot water en konden helaas niet geringd
worden.

Maar goed, door de tijdelijke verlichting van de corona maatregelen kon er in
2021 (in tegenstelling tot 2020) in elk geval geringd worden. In verband met de
risico’s hebben we dit jaar wel met een vaste ploeg geringd om zoveel mogelijk
risico’s uit te sluiten.

De Bosbende
De Bosbende is een jeugdafdeling van de Vogel- en Natuurwacht Flevoland met
kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Het seizoen loopt gelijk met het
schooljaar. Het seizoen  2020-2021 , eindigend in juli 2021, is vrijwel  geheel in
het water gevallen door corona. In september 2021 is het seizoen 2021-2022
weer opgestart.  In het seizoen 2020-2021 waren er nog 13 leden waarvan er 2
afgevloeid zijn vanwege het bereiken van de 18-jarige leeftijd. Daarnaast hebben
nog 4 leden afgezegd vanwege tijdgebrek door andere bezigheden, waaronder
school, sport en andere activiteiten.  In het begin van het nieuwe seizoen waren
er dus nog maar 7 leden. Nieuwe aanwas is te verwachten vanuit de Flevokijkers.
De begeleider is Ruud Blommaart.  Hij wordt regelmatig bijgestaan door ouders
voor vervoer en begeleiding.
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Alhoewel er ook in 2021 nog beperkingen waren door corona, is het toch gelukt
om nog 3 bijeenkomsten te organiseren.  De activiteiten hebben altijd een link
met de natuur.
In september zijn we in de natuur van Almere noten gaan zoeken en hebben we
het programma samengesteld voor het komende seizoen. Het leuke hiervan is
dat er teruggekeken wordt naar de vorige jaren en dan komen vanzelf de
activiteiten die voor herhaling vatbaar zijn naar boven. Maar ook nieuwe
activiteiten worden ingebracht. Deze worden op een rijtje gezet en dan mag
iedere Bosbender punten geven van 10 tot 1 met voorkeur van hoog naar laag.
In november hebben we meegedaan aan de natuurwerkdag in het Beatrixpark en
in december zijn we nestkasten gaan timmeren waarbij we gebruik hebben
kunnen maken van de ruimte in de Reigers-Inn.

Alle activiteiten, inclusief het waddenweekend worden georganiseerd voor een
geringe bijdrage per lid van 120 euro.  Voor 11 tot 12  bijeenkomsten per jaar en
het jaarlijkse waddenweekend is dat een krap budget. Voor het waddenweekend
is al € 80 begroot dus blijft slechts € 40 over voor 11-12 activiteiten.
Om meer budget te krijgen zijn er verschillende mogelijkheden:
1. De jaarlijkse  bijdrage verhogen.
2. Bij deelname aan een duurdere activiteit een eenmalige extra bijdrage vragen.
3. Subsidie/sponsoring.

Almere, augustus 2022 

Piet Molenaar, Huub Langkemper,
voorzitter penningmeester
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