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Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afdeling
Lelystad
 
De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) ofwel de vereniging voor veldbiologie, is een ver
eniging van mensen die iets hebben met de natuur. Ze willen de natuur beleven, proberen te begrijpen en beschermen.
Daarom zijn de leden van de KNNV vaak buiten in het veld te vinden. Belangstelling voor de natuur en kennis van de
natuur gaan hand in hand. Jong en oud kunnen er terecht. Zowel vakmensen als liefhebbers die meer willen weten,
zijn er te vinden.

ANBI Status KNNV Lelystad
 
KNNV-Lelystad is een ANBI. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling die een aantal belastingvoordelen heeft.
Zo betaalt een ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt
voor het algemeen belang. Dat wil zeggen, dat indien donateurs KNNV-L’stad opnemen in hun testament daarover
geen belasting wordt geheven. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennoot
schapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI
de gift vastleggen in een overeenkomst.

Het volgende Lokvogeltje zal begin maart 2022 verschijnen, kopij inzenden vòòr 15 februari a.s. a.u.b. Disclaimer:
Standpunten verwoord door leden in dit blad zijn niet automatisch standpunten van het bestuur van KNNV afdeling
Lelystad.

De Buidelmees (Remiz pendulinus) broedt in kleine aantallen in Nederland. Arne Bakker heeft er energie ingestoken om deze te
fotograferen.



Een woordje van de
voorzitter
Door Jeroen Reinhold
 
Het is zondag 14 november, een dag voor de deadline van
de kopijinlevering van dit Lokvogeltje en twee dagen na
een persconferentie over corona. Corona beheerst weer
het nieuws en we krijgen weer nieuwe beperkingen. Na
tuurlijk met het doel om het aantal mensen dat ziek wordt
te beperken en om in elk geval de gezondheidzorg in de
been te houden. Goede doelen maar ook voor ons soms
lastig; zeker wat betreft het ver vooruit plannen van acti
viteiten.
 
De agenda van dit lokvogeltje loopt tot maart. U zult be
grijpen dat deze planning nog volledig op zijn kop kan
komen als er nieuwe maatregelen door de overheid geno
men worden. Reden om vooral de nieuwsflits goed te
volgen. Deze digitale nieuwsbrief sturen we naar alle
leden, huisgenootleden en donateurs die aangegeven die
Nieuwsflits te willen ontvangen. Krijgt u er geen? Neem
dan even contact op met het bestuur via de mail zodat we
meteen u emailadres correct hebben.
 
Bij de bestuursamenstelling gaat ook iets veranderen.
Helma Rabelink heeft aangegeven haar functie van alge
meen lid neer te leggen vanwege gezondheidsproblemen.
Ze geeft aan dat ze naar haar zin te weinig kan doen voor
de KNNV op deze manier. Als bestuur vinden we het bij
zonder jammer dat Helma hierdoor vertrekt, zeker gezien
de ideeën die ze nog had voor de vereniging. Graag wil het
bestuur haar bedanken voor aan inzet en hoopt natuurlijk
dat we haar formeel nog kunnen bedanken bij de Algeme
ne ledenvergadering van maart. Tot die tijd wil het bestuur
de opengevallen functie, ook door coronaperikelen, niet
opvullen.
 
Het bestuur wil graag het onderdeel Natuurbescherming,
zoals beschreven in de doelstellingen van de KNNV, iets
meer invulling geven. Voor wie de Nieuwsflits gevolgd
heeft, spelen er nu twee casussen: beheer strekdam tegen
over Bataviastad en de verlenging van de Poseidonweg
richting A6. Bij het beheer van de strekdam speelt dat
Rijkswaterstaat in onze optiek onzorgvuldig is omgegaan
met de broedende lepelaars op de dam. Rijkswaterstaat
erkent dat het beter had gekund en nodigt ons uit om te
bespreken hoe de KNNV en RWS samen kunnen zorgen
voor een beter beheer. Die uitnodiging pakken we natuur
lijk op.
De verlenging van de Poseidonweg richting A6 is wat in
gewikkelder. De Omgevingsdienst (handhaving) is ge
vraagd om eens uit te zoeken of de werkzaamheden wel
conform de Wet natuurbescherming verloopt en in het
bijzonder de compensatie van het Natuurnetwerk Neder

land (NNN). De verlenging gaat namelijk dwars door be
schermd natuurgebied heen. Gezien de wet is dit wel
mogelijk mits er compensatie plaatsgevonden heeft. En
dat laatste heeft de gemeente Lelystad niet gedaan. On
duidelijk blijft of de gemeente Lelystad dat alsnog gaat
doen en waar die compensatie dan vormgegeven wordt.
Dat antwoord hopen we nog van de Omgevingsdienst te
krijgen. De vraag is zeker relevant omdat de gemeente ook
van plan is de kavelstructuur van het industrieterrein te
wijzigen (Omroep Flevoland, 6 mei 2021). En dan gaat
minstens 5 ha natuurterrein verloren met een veel hoge
re natuurwaarde. Dat de gemeente Lelystad daar nog eens
dezelfde fout kan maken willen we graag voorkomen.  
 
Voorlopig gaan we de winter tegemoet. Toch altijd een
van de mooiere seizoenen waarbij het landschap weer wit
kan kleuren of we zelfs weer kunnen schaatsen. En wordt
het een kwakkelwinter dan zal de eindejaars plantenjacht,
waarbij zoveel mogelijk bloeiende planten gezocht wor
den, weer een hoog aantal bloeiende planten opleveren.
Zo is er altijd wat leuks te beleven.
Geniet dus van de dingen die we wel allemaal mogen doen
en geniet van de aankomende winter.

Oostvaardersoevers
Tekst: Nico Dijkshoorn
 
In eerdere Lokvogeltjes heb ik al af en toe iets verteld over
de plannen van Oostvaardersoevers.
In de planvorming van het project Oostvaardersoevers is
onlangs een volgende stap genomen. Provinciale Staten
van Flevoland hebben er mee ingestemd 4 miljoen euro
uit te trekken voor dit project. Eerder zegde de gemeente
Lelystad al een half miljoen toe. Dat was nodig omdat de
rijksoverheid als voorwaarde stelde, dat ook anderen
zouden bijdragen om dit project doorgang te laten vinden.
Zelf trekt het Rijk hier 40 miljoen voor uit. Het gaat dus
niet om geringe bedragen.
 
Vanaf het begin van dit project heb ik me hier intensief
mee bezig gehouden. Aanvankelijk  op persoonlijke titel,
maar later vertegenwoordigde ik onze afdeling in de in
gestelde klankbordgroep.

Zeker in het begin waren de plannen heel onduidelijk.
Rijkswaterstaat wilde in deze fase “bouwstenen” ophalen.
Inmiddels zijn de plannen nader geconcretiseerd en moet
ik tot mijn spijt constateren, dat ik niet gelukkig ben met
de nu voorliggende plannen. Aanvankelijk leek er aan
dacht te zijn voor het verzachten van de harde scheiding
tussen land en water: de Oostvaardersdijk. Was er kans
op de aanleg van vooroevers, ondieptes en eilandjes in het
Markermeer.
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Gaandeweg het proces heeft Rijkswaterstaat de nadruk
gelegd op een andere doelstelling: het met elkaar verbin
den van het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de
Lepelaarplassen.

Dat klinkt leuk, maar stelt in de praktijk niets voor. Het
komt er op neer dat op enkele punten water vanuit het
Markermeer ingelaten zal worden in de Oostvaardersplas
sen en de Lepelaarplassen.
Nederland kent over gehele jaar gerekend een fors neer
slagoverschot. Dat houdt in dat iedere liter water, die je
vanuit het Markermeer de polder in laat stromen, je er
ook weer uit zal moeten pompen. Een kostbare aangele
genheid. Nu al moeten de gemalen van Flevoland gedu
rende het gehele jaar -dus ook ’s zomers- geregeld aange
zet worden om kwelwater uit de polder te pompen.
Een van de voorwaarden van het project is dat het duur
zaam moet zijn. Zoals de plannen nu zijn zal dat allesbe
halve duurzaam zijn. Het uitpompen van extra water zal
niet alleen veel geld, maar ook veel energie kosten. En
zodra de verantwoordelijke instantie de kosten niet meer
wil dragen, valt het hele systeem stil.

Een belangrijk element van de planvorming is ook de
beleving voor de mens. Bij de huidige plannen zal dat heel
gering zijn. Op één of meer punten zal water worden in
gelaten. Waarschijnlijk via een hevel: een stalen buis over
de Oostvaardersdijk. Het uit de buis stromende water zal
slecht zichtbaar zijn en zeker geen indrukwekkende
stroming in de plassen opleveren. Wil dat men dat wel
bereiken, dan zal het om gigantische hoeveelheden water
gaan. Met gigantische kosten dus.

Het is de bedoeling dat ook vissen kunnen uitwisselen
tussen de gebieden. Uit eerdere besprekingen in de
klankbordgroep is duidelijk geworden dat men nog weinig
zicht heeft om welke vissoorten het zou moeten gaan en
hoe deze uitwisseling vorm zal moeten krijgen.

Bij deze plannen moet men zich afvragen op welke mo
menten en hoeveelheden men water kan toelaten in de
Oostvaardersplassen. De afgelopen tientallen jaren is ge
bleken hoe kritisch de waterstand is voor het goed func
tioneren van dit Natura 2000-gebied. Al enkele jaren wordt
gewerkt aan de moerasreset van het westelijk deel van de
Oostvaardersplassen. Het project Oostvaardersoevers zal
de natuurwaarden van de Oostvaardersplassen niet in
gevaar mogen brengen.
De huidige plannen voor Oostvaardersoevers houden ook
weinig rekening met andere plannen. In het plan van het
nationaalpark Nieuw Land zijn langs de Oostvaardersdijk
eilandjes opgenomen en ook de gemeente Lelystad gaat in
de Kustvisie uit van de aanleg van enkele eilandjes. Deze
plannen zijn nog niet concreet, maar men zou bij het
project Oostvaardersoevers aansluiting moeten zoeken bij
de andere plannen.

 
Binnenkort zullen de plannen van Oostvaardersoevers
opnieuw ter visie worden gelegd.  Als KNNV afdeling
zullen wij hier zeker op reageren. Wilt meer weten: neem
dan even contact met mij op via n.dijkshoorn1@kpnmail.
nl.

Agenda
 
De gevolgen van de pandemie zijn ondanks herstelmo
menten nog heel ingrijpend voor het verenigingsleven.
Voor de komende maanden richten we ons op lezingen in
digitale uitvoering. De bijbehorende excursies bewaren
we voor een gunstig moment. Sommige activiteiten
kunnen  op kleine schaal in beperkte kring doorgaan. De
beheergroep van de kwelstrook werkt op de eerste zater
dag van de maand. De heemtuingroep heeft een winter
stop.
Let goed op de nieuwsflitsen die kort voor een activiteit
zullen verschijnen.
 
Vrijdag 10 december natuurcafé  20 – 22.30 u. SBB
centrum Kitsweg 
Voor informatie bezoekt u de website https://www.natuur
cafelelystad.nl/. Contactpersoon is Arjan v/d Veen.
 
Zaterdag 11 december Botanische dag/Florondag in
online uitvoering
Kijk op de floronsite, https://www.floron.nl/ ,.voor meer
informatie.
 
Maandag 27 december  – zondag 2 januari 2022  Einde
jaarsplantenjacht. Wat bloeit er nog? 
Info is op te vragen bij Jan Marbus.
 
 
Nieuwjaarsdag   Botanisch stoepkrijten
Voor info kunt u contact opnemen met Jan Marbus.
 
Maandag 10 januari Lezing watervogel(telling)
Op 10 januari 20.00 uur houdt Berry van Elst een lezing
over watervogels en de watervogeltelling van 15 januari.
Tijdens de lezing passeren de belangrijkste watervogels
van Lelystad en wordt er ingegaan hoe de vogels herkent
kunnen worden. Tevens zal er nader ingegaan worden
over de systematiek die gevolgd wordt voor de watervo
geltelling. Een telling die de KNNV al enkele jaren uitvoert
en zo’n 3500-5000 gevonden vogels oplevert. 
De lezing start om 20.00 uur op het kantoor van Land
schapsbeheer Flevoland tenzij anders vermeld in de digi
tale nieuwsbrief.
Zaterdag 15 watervogeltelling Lelystad aansluitend op
de internationale midwintertelling.
Voor meer info kunt u terecht bij Berry van Elst.
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Dinsdag 15 februari 2022 Schokland
Roelof Duijff werkt al jaren bij Flevo-Landschap en
woonde jaren naast Schokland. Vanavond neemt hij u mee
naar dit mooie Unesco werelderfgoedgebied en het oudste
land van Flevoland. Naast de geschiedenis van het gebied
zal er zeker ook aandacht zijn voor de planten en dieren
op het terrein. De lezing zal plaatsvinden op het kantoor
van Landschapsbeheer Flevoland om 20.00 uur.
Mocht de lezing online plaats moeten vinden vanwege
corona dan zal er een lezing gehouden worden door Jeroen
Reinhold over de otter in Flevoland. Hou de Nieuwsflits
dus in de gaten!
 
Zaterdag 5 Maart vlinderdag in Wageningen
 

Watervogeltelling
Tekst: Berry van Elst
 
In het weekend van zaterdag 15 januari 2022 staat de
(landelijke) Watervogeltelling weer op de agenda en ook
dit jaar willen we daar weer aan mee doen. Het is altijd
een aardige en laagdrempelige manier om vogels te kijken
en te tellen, al kan het soms wat fris en nat zijn. Al jaren
tellen leden van de KNNV Lelystad alle watervogels in de
stad. Meestal op de zaterdag, maar als dat niet lukt soms
ook op de vrijdagmiddag of de zondag. De gegevens sturen
we op naar het SOVON (Samenwerkende Organisaties
VogelOnderzoek Nederland), de gemeente Lelystad en het
Waterschap. Aan de laatsten soms met wat aanbevelingen
voor het beheer.  Ze worden in dank aanvaardt.  Veel leden
nemen al jaren deel aan deze telling en tellen vaak een
“vast” telgebied. Maar het is ook een leuke activiteit voor
iemand die wat meer van vogels wil weten en samen met
een ervaren teller op pad wil. Je leert er altijd veel van heb
ik uit de reacties gehoord en het is ook gewoon erg leuk!
Dus doe (weer) mee dit jaar.
 
Op maandagavond 10 januari hebben we, afhankelijk van
de stand van Covid-19, of fysiek of online een bijeenkomst
in het kantoor van Landschapsbeheer Flevoland om de
telling voor te bereiden. Jeroen en ik geven dan weer de
“verkorte cursus watervogelherkenning”. En we bespre
ken dan ook de aanpak van de telling.
 
De afgelopen jaren telden we tussen 3400 en 4900 vogels
en als we de meegetelde meeuwen, ganzen en aalscholvers
er aftrekken waren dat tussen de 2850 en 3850 vogels. De
aantallen van deze vogels verschillen per jaar heel erg en
beïnvloeden dus de getallen erg veel, vandaar dat we die
vaak weglaten bij de analyse van de gegevens.
Inmiddels zitten we al aan de 39 waargenomen soorten.
Met als “krenten in de pap” de Dodaars, Grote Zaagbek,
IJsvogel, Nonnetje, Roerdomp, Smient, Waterral, Winter
taling en Witoogeend. De meer bijzondere soorten zitten

vaak wel in de randen van de stad, maar worden soms ook
midden in de stad waargenomen.
 
Het is ieder jaar weer een verrassing wat we zien. Vaak is
dat ook afhankelijk van de weersomstandigheden. Als het
erg koud is en er een stevige Westenwind is, dan zitten er
meer vogels in de stad en kan je zomaar een groepje Grote
Zaagbekken op een van de stadswateren aantreffen.
 
Kortom: er is alle aanleiding om weer mee te doen of om
voor het eerst eens met een ervaren vogelaar mee te lopen.
Ik heb nog nooit iemand gesproken die er achteraf spijt
van had! Wel hadden mensen op een of andere manier na
afloop wat last van koude voeten. Maar een kom warme
chocolademelk met koek tijdens het invoeren van de ge
gevens en/of het gezellige napraten heeft dat altijd nog
snel verholpen.
Noteer de data dus vast in je agenda. En er is ook helemaal
niets op tegen om je vast aan te melden bij Jeroen of mij.
Tot ziens!

Afbeelding Telgebied Midwinter-watervogeltelling. Jeroen Reinhold.

Kopijvraag
 
Uiterste data voor aanleveren kopij in 2022
15 februari, 15 mei, 15 augustus en 15 november.
 
Tekst aanleveren als 'platte' tekst.
Foto's graag toesturen in groot formaat, liggend en/of
staand!
De redactie behoudt het recht om tekst in te korten en/of
beeldmateriaal aan te passen. Zorgvuldigheid wordt hierbij
altijd betracht.
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Excursie naar libellen in het
Hulkesteinse Bos te
Zeewolde
Tekst: Jan en Marijke Verbraaken, foto's: zie onderschrift.
 
Na een periode van geen activiteiten door de KNNV afde
ling Lelystad, veroorzaakt door de corona lockdown, is op
11 september weer een excursie georganiseerd. Op zoek
naar libellen in het Hulkesteinse Bos.
 
Het bos ligt in de oeroude rivierdelta van de vroegere rivier
de Eem. Klei, zand en veen in de ondergrond zorgen samen
met de gevarieerde grondwaterstand voor een rijke en
afwisselende begroeiing. Voor de libellen hebben we de
Laakse Slenk bezocht, het prehistorische riviertje dat weer
is open gegraven.
 
Volgens informatie zouden alle vijf de soorten pantserjuf
fers voorkomen. Het zijn libellen met een metallic groen
lichaam. Van deze vijf soorten hebben we er maar 2 gezien,
namelijk de tengere en de houtpantserjuffer. De gewone,
zwervende en de tangpantserjuffer hebben we niet gezien.

Kunstwerk in Hulkensteinsebos. (Foto: Jeroen Reinhold)

Paringswiel Pantserjuffers. (Foto: Jan en Marijke Verbraaken.)

Groene rietcicade - Cicadella viridis  (Foto: Jeroen Reinhold)
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Pantserjuffer. (Foto: Jan en Marijke Verbraaken.)

De Laakse Slenk is een mooi watertje in het bos, waar
helaas een exoot voorkomt namelijk de watercrassula.
Naast de pantserlibellen zien we ook andere soorten zoals
de bloedrode en de bruinrode heidelibel, paardenbijter en
de watersnuffel. We horen het geluid van een raaf, zien
een schorsvlieg, sprinkhanen zoals de krasser en het
zuidelijke spitskopje. Het is een mooie slenk met diverse
flora en fauna. Door een regenbui hebben we maar een
deel van de slenk gezien.

Stem-band 
Zingen met je hart




 


Ria Heemskerk

ria@stem-band.nl               www.stem-band.nl






Zangles & Stemtraining

Koordirectie & koorcoaching

Composities & arrangementen
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Erinaceus europaeus
Tekst en foto's: Gré ter Woord

Soms is in de avondschemer te zien dat er wat vegetatie
beweegt in de tuin, dan is de interesse gauw gewekt.
Overdag waren al enige tijd poepjes met insecten schildjes
en zaadjes gevonden. Wat voor een diertje verblijft er in
de tuin? Het kan voorkomen dat er dan een egeltje
scharrelt. Het is lastig voor hun om door de houtwal deze
tuin te bereiken, maar toch lukt het ze. De tuin is aan
trekkelijk door het vele voedsel wat hier voorkomt. Veel
bladeren van de bomen en planten worden altijd in de
borders geveegd waaronder ze scharrelen naar slakken,
wormen en andere bodemdiertjes. Ze zouden wel binnen
een paar uur meer dan 80 regenwormen of andere bodem
diertjes kunnen eten. Nou, dan is deze tuin een eldorado.
Ze wroeten in de houtwalletjes en het is hun verblijfplaats.
Ringslangen komen in deze buurt voor en soms zien we
ook restanten van predatie muizen en -vogeltjes van mo
gelijk kat, marter of roofvogels. Dus smakelijke kadaver
hapjes zijn er voor egels genoeg. Het luidruchtig smakken
is ook wel eens gehoord.

We zijn ‘s nachts wel eens met een zaklamp gaan zoeken
wat voor enorme herrie er toch uit de tuin kwam. Dan
bleken het 2 verliefde egeltjes te zijn, ze zijn dan erg
luidruchtig. Het is maar goed als het vrouwtje dan bereid
willig is om maar even de stekels te strijken. Af en toe is
er een puber egel gesignaleerd, maar heel jonge egels zijn
hier nooit gezien.

Eind februari, ik ben nog nooit zo vroeg aan het tuinieren
geweest kom ik een stevige hoop blad tegen in de border
achter een kleine stobbe. Zat er een egeltje opgerold en
half in de grond verstopt. Je kon de trage ademhaling
waarnemen. De egel was blijkbaar in winterslaap. Toch
maar wat extra blad erop gelegd, er kunnen nog vele koude
dagen komen en de plek is met stokken gemarkeerd.

Puber egel in de tuin.Egeltje in winterslaap in de border.

Op de buitenwegen zijn egels vaak verkeersslachtoffer. Ze
vluchten niet, maar rollen zich op. De vele boeren erven
en arbeiderswoningen in de NOP met grote tuinen en
rondom singels zijn heel geschikt voor hun om voedsel te
vinden. Maar dit zijn stepping-stones. Ze verplaatsen zich
van erf naar erf via de bermen en of er een weg tussen ligt
hebben ze geen benul van dat dit een groot gevaar is.
Ook zijn deze wegen aantrekkelijk voor hun omdat daar
veel kadaver resten liggen. Menig muis, rat, vogeltjes en
ook grotere dieren. Ja, er zijn zelfs plekken in het bos waar
ringslangen de weg op gaan om te zonnen met alle gevol
gen van dien. Aantrekkelijke hapjes dus voor o.a. egels die
dan ook slachtoffer worden. Een cirkel dus, de trek van
dieren richting de weg. Wat in sommige gevallen plaatse
lijke ‘een zink’ is m.a.w. het continu dode dieren op die
plek vinden.

Egel met gezwel van mogelijke predatatie (Gesteentetuin).

8



Muizen op het ecoduct Le
lystad 2021
Tekst, afbeeldingen en grafieken: Sven Berends en Robin Louis
(stagiairs bij Landschapsbeheer Flevoland)
 
Inleiding
In 2001 is het eerste ecoduct van Flevoland aangelegd. Het
gaat hierbij om een 70 meter lange brug aan de Larser
ringweg die is ingericht als ecoduct. Een deel van de brug
is gereserveerd voor dieren, maar ook wandelaars, fietsers
en automobilisten kunnen gebruik maken van de brug.
De brug over de lage vaart ligt in de provinciale ecologische
hoofdstructuur, die dieren van het ene natuurgebied naar
het andere natuurgebied moet leiden. Omdat de steile
oevers en het water een barrière vormen voor vele dieren
is de brug ingericht als ecoduct. Op de brug zijn kluiten
van boomwortels geplaats zodat kleinere dieren voldoen
de dekking hebben om een veilige oversteek te maken. De
aarde die aan deze boomstobben zit, vormt bovendien een
goede voedingsbodem voor allerlei planten. Verder zijn
op het talud bomen en struiken geplant. Op deze manier
worden dieren veilig naar de brug geleid. Om de route
naar de brug extra aantrekkelijk te maken is ervoor geko
zen om bomen en struiken aan te planten die bessen en
vruchten dragen.

Om het gebruik van het ecoduct door muizen en andere
zoogdieren te onderzoeken heeft Landschapsbeheer Fle
voland in 2001 en 2006 een onderzoek gedaan. Tijdens dit
onderzoek is er met de hulp van vrijwilligers vier dagen
lang gekeken naar de muizen die voorkwamen op en rond
de brug. Ondertussen is de vegetatie rond de brug sterk
verandert. Zo zijn de bomen die twintig jaar geleden zijn
aangeplant uitgegroeid tot volwassen bomen en zijn er
meerdere stuiken gaan groeien tussen de boomstobben.
Als gevolg hiervan is de dekking op en rond de brug sterk
toegenomen. Deze verandering is een aanleiding geweest
voor Landschapsbeheer Flevoland om opnieuw een onder
zoek uit te voeren. Het onderzoek is uitgevoerd door twee
stagiairs in de week van 27 september tot 1 oktober.

Foto: Ecoduct

Satellietfoto van ecoduct

 
Methode
Op 27 september zijn veertig genummerde life-traps van
het type Longfoto op de brug en het talud geplaatst. Zoals
in figuur 1a te zien is zijn de vallen verdeeld over drie
gebieden, tien vallen op het noordelijk en zuidelijk talud
en twintig vallen op de brug. De vallen hebben een onder
linge afstand van 3,5 meter met uitzondering van de
vallen 20 t/m 30, deze stonden 7 meter uit elkaar. De
vallen zijn genummerd van 1 t/m 41 omdat val nummer
25 ontbreekt. De vallen op het talud waren verscholen in
het hoge gras of achter een paar kleine struiken. De vallen
op de brug stonden verscholen achter de betonblokken of
onder struiken. Om de muizen tijdens hun verblijf in de
vallen levend te houden en om de muizen naar de vallen
te lokken, is er een mengsel van pindakaas, meelwormen
en havermout toegevoegd. Om de muizen te laten wennen
aan de vallen zijn deze 6 dagen van tevoren neergezet en
om twee uur ’s middags op 27 september op scherp gezet.

Figuur 1: Locaties van muizenvallen 1t/m41 op ecoduct Lelystad.
Nummer 11-30 staan tussen de stobben en nummer 1-10 en 31-40
staan op het talud. Nummer 25 ontbreekt.
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Per dag zijn er vier controlemomenten, deze waren tel
kens om de zes uur zodat het aantal dode muizen beperkt
bleef. De controles vonden plaats om 20:00, 02:00, 08:00
en 14:00. Tijdens elke controle werd van elke gevangen
muis de soort, het geslacht (m.u.v. van de spitsmuizen),
valnummer en de tijd genoteerd. Op het moment dat een
muis voor het eerst gevangen werd en dus nog niet ge
merkt was, werd er een stukje van de topharen afgeknipt.
Door de locatie van het merkje per muis te laten verschil
len is het mogelijk elke muis individueel te herkennen.
Met deze methode is het mogelijk om de verplaatsing van
de muis te volgen, als deze meerdere malen wordt gevan
gen. Spitsmuizen zijn lastiger te determineren op geslacht
dan de andere muizensoorten, dus voor deze soorten is
gekozen om ze niet op geslacht te determineren, maar
alleen op soort.
 
Resultaten
In totaal zijn 4 zoogdiersoorten gevangen: huisspitsmuis,
bosmuis, veldmuis en wezel. Opvallend is het ontbreken
van de bosspitsmuis en rosse woelmuis. De bosspitsmuis
stelt weinig eisen aan zijn leefomgeving en de rosse
woelmuis laat zich vaak zien in bosranden en in de buurt
van houtstobben. In totaal zijn er 54 verschillende indivi
duen gevangen, waarvan de grootste groep bestaat uit de
bosmuizen (34 individuen). In totaal zijn er 14 verschil
lende veldmuizen gevangen en 5 huisspitsmuizen. Ook is
er één enkele wezel gevangen. Deze wezel is in val 3 ge
vangen, bij het lage gedeelte van het noordelijke talud. De
wezel is kort na het vangen ontsnapt, waardoor deze niet
op geslacht kon worden gedetermineerd. Ook is deze niet
gemarkeerd.  In figuur 2 is te zien dat de verhouding
tussen mannetjes en vrouwtjes iets meer richting de
mannetjes ligt, maar dat dit nagenoeg gelijk is.

Figuur 2: Verdeling geslacht per soort (m.u.v. huisspitsmuis).

In totaal zijn er 37 van de 40 vallen een of meerdere malen
bezet geweest door een muis. 2 van de 20 op het talud en
1 van de 20 op de brug zijn niet bezet geweest. Er is geen
voorkeur voor een bepaald gebied te vinden. De verschil
lende soorten vertonen wel een voorkeur voor talud of
brug te hebben. De vangsten en terug vangsten van de

mannelijke en vrouwelijke bosmuizen staan weergegeven
in figuur 3 & 4. Hierin is te zien dat beide geslachten een
voorkeur hebben voor de taludhellingen, waarbij de
mannetjes vaker de ecologische groenstrook gebruiken
om van de ene naar de andere kant te verplaatsen. Ook is
te zien dat de vrouwelijke bosmuizen zich voornamelijk
ophouden rond het zuidelijke talud, terwijl de mannetjes
zowel aan de zuidelijke als de noordelijke kant van de brug
voorkomen.  De mannelijke bosmuizen RA en RM zijn
opvallend, beide muizen zijn aangetroffen aan beide
kanten van de brug, waarbij muis RM gedurende het on
derzoek ook weer terugkeert naar de plek waar deze voor
het eerst is gevangen. Ook zijn tijdens het veldwerk regel
matig vallen gevonden met meer dan één bosmuis. Dit
was in de meeste gevallen vaak een vrouwtje met een
mannetje.

Figuur 3: Vangsten en terug vangsten van 19 mannelijke bosmuizen
(Apodemus sylvaticus).

Figuur 4: Vangsten en terug vangsten van 15 vrouwelijke bosmuizen
(Apodemus sylvaticus).

In figuur 5 & 6 zijn de vangsten en terugvangsten van de
mannelijke en vrouwelijke veldmuizen weergegeven. In
totaal zijn er 2 mannelijke en 3 vrouwelijke veldmuizen
gevangen. De muizen komen geregeld voor in de groen
strook en laten zich gemakkelijk terug vangen zoals te
zien is bij muizen LA en LM. Deze muizen zijn beide 5 keer
terug gevangen in vallen die redelijk dicht bij elkaar
stonden. De vele terug vangsten in relatief kleine tijdspe
rioden suggereren dat het territorium van deze muizen
in de groenstrook ligt. Opvallend is de vrouwelijke muis
LA (figuur 6), deze is voor het eerst gevangen op het zui
delijke talud en later weer gevangen op het noordelijke
deel van de brug.
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In figuur 7 zijn de vangsten en terugvangsten van de in
totaal 5 huisspitsmuizen weergegeven (geen onderscheid
in geslacht). In val 8 zijn in totaal twee keer een huisspits
muis gevangen en de soort is zowel op de lagere delen van
de taluds als in de groenstrook gevangen. In totaal zijn er
2 terug vangsten; muis LA & RM. LA is voor het eerste
gevangen op het hoge deel van het noordelijke talud en is
vervolgens 20 met verder in de groenstrook terug gevan
gen. Muis RM is voor het eerst gevangen in het midden
van de groenstrook en is vervolgens 50 meter verderop
terug gevangen op hoge deel van het zuidelijke talud.

Figuur 5: Vangsten en terugvangsten van 8 mannelijke veldmuizen
(Microtus arvalis).
 

Figuur 6: Vangsten en terugvangsten van 6 vrouwelijke veldmuizen
(Microtus arvalis).

Figuur 7: Vangsten en terug vangsten van 5 huisspitsmuizen (Crocidura
russula).

 
Discussie en conclusie
Tijdens dit onderzoek is aangetoond dat zowel bosmuis,
huisspitsmuis en veldmuis zowel op de brug voorkomen
als op het noordelijke en zuidelijke talud. Dit is bij de
veldmuis een verandering ten opzichte van het voorgaan

de onderzoek, aangezien de veldmuis in 2001 nog niet op
de brug is aangetoond. Dit is waarschijnlijk te herleiden
naar het feit dat de vegetatie in de groenstrook in die tijd
nog niet voldoende was voor de veldmuis. In de afgelopen
20 jaar is de bedekking in de groenstrook toegenomen,
waardoor dit nu wel een geschikt habitat is voor de
veldmuis. Ook is tijdens dit onderzoek ontdekt dat veld
muizen vaak meerdere keren in dezelfde en/of nabijgele
gen vallen gevangen zijn. Hierdoor is het mogelijk dat de
veldmuis de groenstrook als (gedeeltelijk) territorium
gebruikt. Om dit te bevestigen, zou meer onderzoek ge
daan moeten worden. De waarnemingen van bosmuis in
2021 zijn erg vergelijkbaar met de data uit 2001: bosmuis
komt aan beide kanten van de brug voor en gebruikt de
groenstrook nog steeds om de lage vaart over te steken.
Er is tussen beide gebieden daarom ook nog steeds gene
tische uitwisseling mogelijk. Als naar de verspreiding
tussen mannetjes en vrouwtjes wordt gekeken, is te zien
dat de mannetjes vaker de oversteek over de groenstrook
maken dan de vrouwtjes. Vrouwtjes bosmuizen zijn
daarnaast ook veel voorkomender aan de zuidelijke kant
van het talud. Dit zou eventueel te herleiden kunnen zijn
aan een bosmuizenhol, dat tijdens het veldwerk is ont
dekt. Dat zou ook kunnen verklaren dat de vallen soms
meer dan één bosmuis bevatte, met altijd een vrouwtje
(dit zou dan de moeder muis kunnen zijn).Uit de data van
het onderzoek in 2001 is geconcludeerd dat de huisspits
muis zowel op het talud als op de brug voorkomt en als
leefgebied gebruikt, maar het was niet zeker of de huis
spitsmuis daadwerkelijk de brug overstak. Tijdens dit
onderzoek is ontdekt dat dit wel het geval is. Tijdens dit
onderzoek zijn ook 38 keer vallen afgegaan zonder dat
hier een muis in zat, dit komt met name door slakken dit
de vallen wisten te activeren. Dit betekent (met 40 vallen,
4 keer per dag, 4 dagen lang) dat de kans op een muis in
een gesloten val 94% was. Dat geeft aan dat de methode
van dit onderzoek erg betrouwbaar was. De betrouwbaar
heid van het onderzoek zou nog een stuk hoger zijn als
de weersomstandigheden beter waren: tijdens het veld
werk was het regelmatig regenachtig, dit is voor de mui
zen een reden om het foerageren te staken. Tijdens de
regenachtige perioden werden aanzienlijk minder mui
zen gevangen dan wanneer het droog was. Het onderzoek
is ook minder betrouwbaar geworden doordat sommige
muizen wisten te ontsnappen voordat deze op geslacht
konden worden bepaald en/of gemarkeerd konden wor
den. Het zou daardoor mogelijk kunnen zijn dat er een
muis wel werd terug gevangen, maar dat dit i.v.m. het
ontbreken van een markering niet werd gezien. De ont
snapte muizen zijn daarom niet in de tellingen van het
onderzoek meegenomen.Tijdens het onderzoek in 2006
was de rosse woelmuis de voornaamste soort, in dit on
derzoek is de rosse woelmuis niet gevonden. De reden
hiervoor is onbekend en nader te onderzoeken. Het is niet
habitat-gerelateerd, omdat de habitat meer dan geschikt
is voor de rosse woelmuis. Predatie door kleine marter
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achtingen, vossen of roofvogels zouden een mogelijke
oorzaak kunnen zijn. Een andere oorzaak kan de concur
rentie met de veldmuis zijn.
 
Aanbevelingen
Als vervolg op dit onderzoek zijn er een aantal vraagstuk
ken die nog beantwoord kunnen worden. De meest voor
de hand liggende is een herhaling op dit onderzoek en die
uit 2001 en 2006. Dit zou jaarlijks kunnen zijn, om een
goede monitoring van de populaties in beeld te krijgen.
2026 zou met name een goed jaar zijn, aangezien dit dan
20 jaar na het 2006 onderzoek is (zoals dit onderzoek 20
jaar na het onderzoek uit 2001 is). Een ander vervolgon
derzoek zou een onderzoek kunnen zijn naar hoe andere
dieren de groenstrook gebruiken. Zo is al bekend uit het
onderzoek uit 2001 dat bijvoorbeeld ook de wezel de
groenstrook gebruikt om de oversteek te maken. Het zou
interessant zijn of ook andere grote en kleine marterach
tigen gebruik maken van de brug. Daarnaast zou ook
onderzocht kunnen worden of de lage vaart daadwerkelijk
een barrière is voor muis- en andere diersoorten. Tijdens
deze reeks onderzoeken is verondersteld dat muizen niet
door het water kunnen oversteken, maar dit is nooit
concreet onderzocht.

Horen Zien Schrijven
Leuke of opvallende waarnemingen van Flevolandse bodem of el
ders door en voor u verzameld.
 
Op 25 augustus zaten we begin van de middag op ons
terras in onze tuin in het Oostrandpark tot we tot onze
grote verbazing een Bunzing zagen.
Hij kwam onze kant uit over het grindpad, dook onder de
vlonder, kwam nog even terug en stak zijn kop boven de
vlonder uit. Heel bijzonder! Ineke van Westrienen
 
Als vrijwilliger op de Marker Wadden heb ik, Wim
Hoogstraaten, 2 weken terug (eind augustus) een bijzon
dere waarneming gedaan van de Zandoorworm of Grote
oorworm (Labidura riparia). Waarneming.nl geeft aan dat
het een zeldzame waarneming was.

Zandoorworm of grote oorworm.  Foto: Wim Hoogstraaten.

In het Lokvogeltje stond een verhaal over minder zwalu
wen in Lelystad (Noot van de redactie: artikel gaat over
Noord-Oostpolder), nou niet in Stadspark. “Wij zitten 6
hoog en we hebben een invasie van (jonge) zwaluwen hier
gehad.”, aldus Wim Hoogstraaten.

Voor meer biodiversiteit wordt een sloot langs de Hopweg
gefaseerd uitgemaaid. Naast leuke meldingen van o.a.
Weidebeekjuffer, Bruine Korenbout, Metaalglanslibel,
Gevlekte Glanslibel, Bloedrode heidelibel en Kempense
Heidelibel boven de sloot ving Gerard Eggens ook een
Kleine Modderkruiper uit de sloot.

Boerenzwaluw met jongen (Hirundo rustica)  Foto: Wim Hoogstraaten.

Kleine Modderkruiper, foto: Gerard Eggens.

Half september zag Nico Dijkshoorn vanuit de woonka
mer midden op de dag plotseling enige onrust in de tuin
in de Archipel. Er sprong iets vanuit de ca 2 meter hoge
met klimop begroeide schutting. Dit iets sprong met een
tussenstap op een lager struikje de vijver in. Dit “iets”
bleek een Bruine kikker te zijn. Op zich is een bruine
kikker op 2 meter hoogte in een klimophaag al een bij
zonderheid,  maar wat vervolgens gebeurde was nog op
merkelijker. De kikker werd achtervolgd door een
Bunzing. Deze wist de vijver te ontwijken, maar liep
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daardoor wel een lekker hapje mis. De Bunzing scharrel
de nog enkele tientallen secondes rond de vijver en joeg
daarbij nog een kikker op. Ook deze vond een veilig
heenkomen in de vijver, waarop de Bunzing het voor ge
zien hield en tussen de struiken verdween. Dit alles ge
beurde zo snel dat Nico er -tot zijn spijt- niet in slaagde
dit op de foto vast te leggen.
 
In het Natuurpark hebben Marijke en Jan Verbraaken
afgelopen zondag, 7 november voor het eerst een Bruine
winterjuffer gezien.

JMV Bruine winterjuffer. (Foto: Jan en Marijke Verbraaken.)

Wij liepen gisteren, 13 november,  het Henke pad in het
Gelderse Hout.
Er stonden 2 prachtige verse Aardsterren. Kunnen dit
misschien gewimperde aardsterren zijn of zijn ze zo wit
omdat ze vers zijn? vraagt Anneke Langereis zich af.

Aardsterren. Foto: Anneke Langereis.

In het Overijsselse hout, ten noorden van Lelystad, ligt een
stukje bos dat is beplant met Zilverspar (Abies grandis).
Er loopt een fietspad doorheen dat iets verder naar het
noorden uitkomt aan de zuidzijde van industrieterrein
Oostervaart. Dit bosje is rijk begroeid met diverse soorten
varens, zo veel varensoorten dicht bij elkaar heeft Bram
Smit rondom Lelystad nog nooit gezien. Er groeien circa
50 tongvarens, 5 wijfjesvarens, enkele tientallen manne
tjesvarens en enkele tientallen smalle-en brede stekelva
rens. De afmeting van dit bosje is circa 150 maal 50 meter
groot, ook zijn hier grote oppervlaktes begroeid met
boogsterrenmos.

Te zien op deze foto: midden boven wijfjesvaren, links onder manne
tjesvaren, rechts grote stekelvaren en in het midden tongvaren. Maar
liefst 4 varensoorten op één foto. (Bram Smit)

Berkenwants (Foto: Jan Timmerman)

Hallo, vandaag gespot. Veel voorkomend? aldus Jan
Timmerman
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Lenie de Wilde meldt enkele tuinvondsten, gedaan begin
september. Links is Wapendrager en rechts is een
Sabelsprinkhaan.

Groot kalkschuim? (Foto: Liezeke Bianchi)

Actie = reactie: Gré ter Woord had in 2010 een waarne
ming van parende Plakkers. Het mannetje plakker ziet er
geheel anders uit dan het vrouwtje.

Parende Plakkers. Foto: Gré ter Woord.

KNNV kamp Hongarije
Tekst en foto's: Jan Marbus
 
Medio september was er een KNNV-kamp bij de Hortoba
gy in Hongarije, georganiseerd door de AKC ( algemene
kamp commissie). Wekenlang was het de vraag of het door
zou gaan ivm. corona. 13 deelnemers reisden tenslotte
naar eigen keus met auto, camper of trein naar camping
Puszta Eldorado, eigendom van een Nederlands echtpaar.
Het prettige van deze camping is de veelheid aan accomo
daties: je kunt er kamperen, bungalow huren of in de B&B.
Bovendien kan het diner verzorgd worden. Dat scheelde
een hoop gesleep met kampeerspullen.
 
Iets anders was natuurlijk de vraag: is er wat te zien in
september na een zomerperiode? Dat viel erg mee. Na 2
weken telde de vogellijst ruim 100 soorten. Het was dui
delijk trektijd. Op de eerste dag zagen we nog bijeneters,
scharrelaars en een groep van 150 zwarte ooievaars.
Daarna zijn die vogels niet meer gemeld. Wel kwamen er
steeds meer kraanvogels.

Groep op puszta.
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De excursies maakten we dichtbij de camping of wat
verder weg, lopend, fietsend of eerst een eindje met de
auto. Heel verrassend was de vaartocht in kleine bootjes
over het stuwmeer. Door open water, velden watergenti
aan, riet en bos kwamen we van alles tegen: kwak, ralrei
gers, witwangsterns, klein waterhoen en purperreigers.
Meerdere excursies leverden een visarend op. Op de pus
zta verwacht je natuurlijk grote trappen te zien. Die
kregen we ook mooi in beeld maar dan wel  op een
kweekstation.
 
Arpad – een local guide – vertelde dat zo’n 25 jaar geleden
op een stuk puszta ongeveer 50 paar griel voorkwam. Nu
rest nog 1 paartje. De oorzaak ligt in verdroging. De vege
tatie verarmt en daarmee de insectenfauna. Dat komt
deels door cultuurtechnische ingrepen in het landschap
en deels door  klimaatverandering.

Juveniele Zomertortel.

Kwak.

 
In botanisch opzicht was opvallend de massale bloei van
lamsoor. Hele velden kleurden paars en er waren aardig
wat vlinders die daarvan profiteerden. Ook opvallend was
het intensieve beheer van de hoogwaterdijken. Oorspron
kelijk kon het water van de Tisza in het winterhalfjaar
enorme vlakten overspoelen. Bandijken verhinderen dat
nu. De taluds van die dijken werd regelmatig gemaaid.
Slechts enkele planten bereikten het bloeistadium. De
campingeigenaren streven naar een groot natuurgebied
rond de camping die zelf ook ruim opgezet is en verrijkt
met vruchtdragende bomen/struiken en voerplaatsen.
Een grote vlindertuin is in aanleg en er staan schuilhutten
voor vogels kijken bij drinkplaatsen. Daar kon je mooi in
de restuurtjes van de dag plaats nemen en foto’s maken.
 
Na 2 weken rondkijken vond ieder: dit is een plek om terug
te komen en dan in het voorjaar.

Fluweelblad.

Bidsprinkhaan.
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Nieuws over dier en plant in
polderland
Tekst en foto's: Nico Dijkshoorn
 
In navolging van de gematigde zomer van 2021 was ook
de herfst dit jaar een vrij normale herfst. Geen zware
stormen en in het algemeen redelijke temperaturen. Geen
echte uitschieters in de temperaturen. Redelijk wat zon.
September was een droge maand, maar in oktober viel er
duidelijk meer neerslag dan normaal.

Door het droge weer in september daalde de waterstand
in de Grote Plas van de Oostvaardersplassen toch nog
verder. Zelfs zo ver dat de plasbodem grotendeels droog
viel. De vorig jaar uitgebaggerde waterafvoergeul en vis
vanglocatie bleken al weer grotendeels dichtgeslibd te
zijn. Daardoor kwamen de vissen, die de voorgaande droge
en hete zomers hadden overleefd, alsnog in de problemen.
Er bleken veel meer grote karpers in plas aanwezig dan
verwacht. Eind september trad massale vissterfte op.
Vanaf de Oostvaardersdijk waren vele honderden tot en
kele duizenden vissenkadavers zichtbaar. In tegenstelling
met voorgaande jaren stak er nu geen storm van veront
waardiging op.

De vogelliefhebbers kwamen redelijk massaal naar de
Oostvaardersdijk om te genieten van de duizenden een
den, meeuwen en steltlopers op de ondiepe plassen en
droogvallende slikplaten. Ik vond het opmerkelijk dat je
vrijwel niemand hoorde over de vissterfte, terwijl het bij
zuidenwind op de dijk toch aardig vies rook.
Meer aandacht had men voor de zeearenden die op de dode
vissen afkwamen. Op een gegeven moment werden er zelfs
18 zeearenden tegelijk waargenomen. Ook op andere
dagen waren er altijd wel zeearenden te zien. Vaak ook
op betrekkelijk korte afstand. Ze waren vanaf de Oostvaar
dersdijk veel beter te bewonderen dan eerder vanaf de
Praambulten.

De droogvallende vogelrijke plas bood prachtige beelden,
die naar mijn mening toch door velen zijn gemist. Deze

moerasreset is een unieke gebeurtenis. Een unieke gebeur
tenis waar m.i. door Staatsbosbeheer, de provincie, de
gemeentes Lelystad en Almere en de media te weinig
aandacht aan is besteed. Maar misschien komend jaar
gelegenheid tot herkansing? Ook dan zullen de nog onbe
groeide slikplaten en ondiepe plassen veel vogels aantrek
ken.  

De vele dode vissen hadden de aanzet kunnen zijn van een
botulisme-uitbraak, maar gelukkig waren de temperatu
ren in september te laag voor een snelle vermeerdering
van de botulisme-bacterie. Ook is de blauwe vleesvlieg in
september niet meer actief en werden er geen eitjes meer
afgezet op de vissenkadavers. De lagere temperatuur en
het ontbreken van de maden van de vleesvlieg hadden wel
tot gevolg dat de vissen slechts langzaam “verteerden”.

In oktober viel wel vrij veel neerslag en daardoor is de
waterstand in de Grote Plas inmiddels weer gestegen. Op
het merendeel van de plas staat nu weer een dunne schijf
water. De moerasandijvieplanten op de lager gelegen
slikplaten staan weer in het water en nu is het afwachten
in welke mate de grauwe ganzen deze planten de komen
de maanden gaan rooien. Veel zal afhangen van hoe de
waterstand zich deze winter gaat ontwikkelen.

De nieuwe stuw in de kade lijkt te hoog te zijn geplaatst
om bij lage waterstanden veel water te kunnen afvoeren.
Bijkomend probleem is dat de stuw op een wat ongeluk
kige plaats staat. Aan de zuidwestkant van het gebied. En
met de in Nederland overheersende zuidwestenwind
treedt hier bij een krachtige wind een forse peildaling op.
En daarbij komt dus het probleem dat de gebaggerde
waterafvoergeul zo snel al weer dichtgeslibd is.
Om dit euvel te verhelpen heeft Staatsbosbeheer besloten
toch de vroegere Willemsvaart uit te baggeren. Dit is een
waterafvoergeul die tijdens de moerasreset eind tachtiger
jaren door het rietland is aangelegd. Dit kanaaltje is in de
loop der tijd ook grotendeels dichtgeslibd en tijdens de
recente droge zomers met riet en lisdodde begroeid ge
raakt. Met het uitbaggeren van dit kanaaltje zal het
waarschijnlijk de komende maanden beter mogelijk zijn
water af te voeren.
 
De technische mogelijkheden zijn toch wel fors veranderd
ten opzichte van vroeger. In de tijd van de Rijksdienst voor
de IJsselmeerpolders moest de kraan de graafwerkzaam
heden uitvoeren staande op kolossale draglineschoten.
Zware houten platen die om de paar meter weer voor de
kraan moesten worden gelegd om te voorkomen dat de
kraan in de bodem zou wegzakken.
Nu hebben de aannemers een kraan ontwikkeld met grote
drijvers. Daardoor zakt de kraan niet meer weg in de
slappe bodem en schijnt deze zich zelfs “varend” te kun
nen verplaatsen. Ik had dat nog niet eerder gezien en was
dan ook hogelijk verbaasd toen ik begin november de
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Moeraskraan bij uitmonding Willemsvaart.

kraan vanaf de uitmonding van de Willemsvaart de uitlo
per van de Grote Plas zag binnenrijden. Zelfs tot boven de
voormalige zuigerput die ter hoogte van het uitkijkpunt
Oostvaardersdijk hmp 19.7 is gelegen.  Een bijzondere
ervaring.
De kraan heeft de daaropvolgende dagen een nieuwe
waterafvoergeul gegraven langs de rietkraag van de
Oostvaardersdijk. Hopelijk betekent dit een wezenlijke
verbetering voor de waterafvoer.
 
Een dergelijke kraan -maar dan kleiner- is ook ingezet
door de aannemer die in de Lepelaarplassen de eilandjes
heeft hersteld.
Nog voordat Zuidelijk Flevoland droogviel, is ter plaatse
van de huidige Lepelaarplassen een grote zandwinput
gegraven. Deze zuigerput is vervolgens door de baggeraars
met overtollige klei, veen en onbruikbaar zand groten
deels opgevuld. Na het droogvallen van Flevoland bleken
hier toch nog plassen aanwezig te zijn met in het midden
van de plas enkele eilandjes. In de begin jaren raakten
deze eilandjes met riet begroeid. Later verdween dit riet
weer door overbegrazing door grauwe ganzen. En vervol
gens zijn de eilandjes in de loop der jaren door golfslag
meer en meer afgekalfd.

Het Flevo-landschap heeft dit jaar dankzij subsidies en
donaties geld kunnen vrijmaken om deze twee eilandjes
te herstellen. Daarbij is er voor gekozen ter plekke matten
van rijshout te maken en die op te vullen met klei en zand
die nog rond de resten van de eilandjes aanwezig waren.
De betreffende aannemer heeft veel ervaring met rijshout
en rekent er op dat dit rijshout goed bestand is tegen de
omstandigheden. Hopelijk krijgt hij gelijk, want de golf
slag kan hier -gezien het eerder afkalven van de eilandjes-
best fors zijn. Rijshout dat blootgesteld is aan de lucht
verrot meestal binnen enkele jaren en het zou toch wel
jammer zijn als binnen enkele jaren zou blijken dat  al dit
werk voor niets is geweest.
Het eilandje het dichtst bij de observatiehut is klein en

Schelpeneilandje Lepelaarplassen

door de aannemer afgedekt met een laag schelpen, in de
hoop dat dit een aantrekkelijk eilandje wordt voor een
broedplek zoekende plevieren, kluten e.d. Het verder
weggelegen eilandje is op gevuld met klei en rietzode.  Ik
ben erg benieuwd of zich hier een rietvegetatie zal weten
te ontwikkelen en of dit eilandje een geschikte broedplaats
gaat bieden aan moerasvogels.

De Lepelaarplassen is enkele jaren geleden in twee peilge
bieden opgesplitst. Het westelijk deel bestaat vooral uit
rietland en is natter dat vroeger. Het biedt o.a. een goed
broedbiotoop voor grauwe ganzen en zilverreigers. Ook is
hier het broeden van enkele bruine kiekendieven en
roerdompen vastgesteld.
Af en toe hoor ik wel eens bezorgde verhalen, dat dit
rietland te veel begroeid zou raken met wilgenstruiken.
Ik heb de indruk dat dat in de Lepelaarplassen wel mee
valt. Meer zorgen maak ik me over het met riet dichtgroei
en van de langs de Oostvaardersdijk gelegen Kwelplas. Het
hier aanwezige riet blijkt niet aantrekkelijk voor grauwe
ganzen en de Kwelplas groeit sluipenderwijs dicht. Vanaf
het uitkijkpunt op de dijk zijn de vogels daardoor alleen
nog op grote afstand zichtbaar. Langs de plasrand zijn
tijdens de laatste droge zomers wat wilgjes ontkiemd en
zonder ingrijpen zullen die de komende jaren tot forse
bomen uitgroeien.

Ook in andere natuurgebieden vormen wilgen een pro
bleem. Op de Marker Wadden probeert Natuurmonumen
ten met hulp van vrijwilligers de vestiging van wilgen zo
veel mogelijk te voorkomen.
Ook op het langs de dijk naar Enkhuizen gelegen Trintel
zand is Rijkswaterstaat beducht voor de vestiging van
wilgen. Op dit moment lijkt dit nog mee te vallen, maar
aan het eind van de zomer kon ik ondanks de grote afstand
langs de zanddammen toch al veel wilgjes en populiertjes
zien staan. Ook hier verwacht ik dat het landschapsbeeld
de komende jaren snel zal veranderen.
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Ook op het eilandje Ierst ontwikkelden zich kort na de
aanleg enkele wilgenbosjes. Binnen drie groeiseizoenen
bleken de wilgjes al tot polsdikke boompjes uitgegroeid
te zijn. Rijkswaterstaat wilde bosontwikkeling hier voor
komen en Landschapsbeheer heeft vervolgens met een
groep vrijwilligers het merendeel van de wilgen afgezet.
Meestal is dit een kansloze strijd. De stobben van de afge
zette wilgjes groeien het volgende jaar opnieuw uit. Niet
voor niets werd rijshout vroeger gewonnen van afgezaag
de wilgenstobben (griend) en we kennen allemaal wel de
groeikracht van twijgen op een knotwilg.
Tot mijn verrassing groeiden de wilgjes op Ierst niet op
nieuw uit. En bij een deel van de wilgen die niet waren
afgezet bleken het daarop volgend jaar de laaghangende
twijgen zelfs te zijn kaalgevreten. Heel bijzonder. Reeën,
herten en konijnen kwamen op dit toen al piepkleine ei
landje niet voor en de enige verklaring voor dit aanvreten
van de wilgjes zoek ik toch bij de ganzen en mogelijk
zwanen. Ik vermoed dat zij de wilgentwijgen bij gemis aan
lekker gras toch wel een aantrekkelijk alternatief vonden.
Maar waarom hier wel en niet in de Oostvaardersplassen,
Lepelaarplassen en op de Marker Wadden?
In de loop der jaren is de aanwezige vaste grond op het
eilandje Ierst verder weggezakt of weggeslagen en nu rest
nog slechts een minieme oppervlakte vaste grond. Wilgjes
e.d. komen hier niet meer voor.     

Wilgen komen nog wel volop voor in de Oostvaardersplas
sen. In het begrazingsgebied zijn ze vrijwel allemaal ter
ziele gegaan door de vraat van de grote grazers. In het voor
bezoekers opengestelde gedeelte De Driehoek zijn on
danks de verstoring door mensen vrijwel geen wilgen in
leven gebleven. Het is boeiend dit te vergelijken met het
wilgenbos ten zuiden van het spoor. De omstandigheden
zijn hier vrijwel identiek, maar zonder begrazing. Deze
niet begraasde wilgenbossen zien er nog opmerkelijk vi
taal uit.

Ook in het moerasgedeelte lopen veel herten. Minstens
honderd, maar het kunnen er ook periodiek veel meer
zijn. Toch weten de wilgen in het moerasgedeelte goed
stand te houden. Ongemerkt lijkt het aantal wilgen zelfs
toe te nemen. In het westelijk peilgebied zijn mooie bosjes
in leven gebleven en in het oostelijk deel hebben zich in
het gedeelte met rieteilandjes en open water grote aantal
len wilgenstruiken weten te vestigen en uit te groeien. Dit
is mooi te zien vanaf de Oostvaardersdijk. Deze ontwikke
ling is wat onopgemerkt gebleven, omdat het in het alge
meen wat lagere struiken zijn en je als automobilist uiter
aard ook aandacht moet hebben voor het verkeer op de
dijk.
Het rietland van het oostelijk peilgebied is ook het gebied
waar de bruine kiekendieven de afgelopen jaren tot
broeden zijn gekomen. Nu het westelijk deel enkele jaren
droog komt te liggen zullen veel moerasvogels afhankelijk
zijn van de natte rietvelden en bosjes in het oostelijk deel.

Wilgenontwikkeling in oostelijk deel Oostvaardersplassen.

Pioniersvegetatie Trintelzand

 
Het blijft boeiend die Nieuwe Natuur.
Dat geldt zeker voor de nieuwe natuur langs de dijk naar
Enkhuizen: Trintelzand. Het blijft spijtig dat Rijkswater
staat zich genoodzaakt heeft gezien een deel van de
stranden met een laagje klei af te dekken om te voorkomen
dat het zand over de weg stoof. Langs de waterrand is het
zand niet met klei afgedekt en krijgt de natuur haar kans
zich in alle rust te ontwikkelen. Ik vind het heel boeiend
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De Gaai slaapt, hé?
Tekst en tekening: Natureluur (naam schrijver bij de redactie
bekend)
 
Kinderen en natuur is een mooie combinatie. Ze staan
open voor allerlei nieuwe dingen en informatie. Toch kan
natuur ook angstig maken, veelal door onbegrip of mis
verstand, of omdat het gewoonweg te overweldigend is.
Vroeger ging ik vaak met een groep jongeren van 8-12 jaar,
uit een grote stad, kamperen. Een nachtwandeling in het
bos stond dan altijd op het programma. Er werd in het
donker veel en hard gepraat en driftig met (veel te) grote
zaklampen in het rond geschenen. En als ik dan zei dat
de zaklampen uit moesten om te ervaren dat de maan en
sterren voldoende licht gaven om te zien waar je loopt
werd het volume van de stemmen ineens veel harder en
kwam de groep altijd erg dicht bij me lopen. Zo’n donker
bos is dan ineens wel erg indrukwekkend en de stadsjon
gens vonden dat wel wat angstig. Maar monden werden
wel direct groter en stoerder.
 
Maar ook kleine kinderen hebben er wel last van. We
hebben vier kleinkinderen en één ervan, van tweeëneen
half jaar oud is al erg geïnteresseerd in natuur en vogels
lijkt het. Als ik haar eenmaal vertel dat een “jongens”
Grote Bonte Specht een rood petje heeft zegt ze de volgen
de dag tegen oma als die een plaatje van een specht laat
zien: “het is een jongen”, kijk maar.
Maar toen ze wat jonger was, vond ze de opgezette Ransuil
op het bijzettafeltje toch wel erg eng. Die grote, starende
ogen. Ze deinsde er voor terug, maar ging er toch telkens
weer naar toe om te kijken. Spanning én nieuwsgierigheid.
“Hij is niet boos he”, zei ze dan telkens weer, nadat vader
een keer had verteld dat de uil niet boos was. Hij liet haar
voorzichtig de veren van de uil aaien, en na enige tijd deed
ze dat. Naderbij komen en weer terugdeinzen.
 
De laatste tijd wil ze telkens als ze bij ons komt samen
met opa de vogels voeren. Een krukje bij de voertafel, zodat

ze met haar kleine handjes het zaad op de tafel kan leggen.
En dan samen wat brood verkruimelen. En dan samen
achter het raam kijken wat er op komt. Kan de kleine
draaikont soms zelfs een poosje stil op de poef zitten.
Maar nu de winter nadert heb ik het emmertje, waarin ik
telkens wat pelpinda’s neerleg voor de Gaaien weer opge
hangen. En dus leg ik er samen met haar wat pinda’s in.
Ik vertelde toen dat we goed moesten kijken, omdat de
Gaai heel snel en stiekem de pinda’s er uit komt halen.
En toen ging het mis! Ze ging huilen en zei: “ik wil niet
dat de Gaai komt”. En snel naar binnen. En huilend naar
papa en mama: “ik wil niet dat de Gaai komt, is boos”!
Uitleg dat de Gaai een “lieve vogel” is en dat hij niet boos
is, dat hij kleiner is dan de duiven die ze uit Amsterdam
al kent (want welke Amsterdammer kent die “Vlliegende
Ratten” nu niet), het mocht allemaal niet baten. Het was
aan het eind van de middag en toen zei moeder: “De Gaai
komt niet, die slaapt al”. En dat bracht rust. Ze vroeg
daarna telkens: “De Gaai komt niet he, die slaapt he”. Ze
bleef er mee bezig en de dagen daarna bleef ze in Amster
dam maar met de Gaai bezig. Ze kreeg plaatjes en filmpjes
over de Gaai te zien en toen ging het langzaamaan over.
En nu roept ze triomfantelijk als ze een of twee Gaaien in
onze tuin ziet.

Wat was nu de trigger voor die angst? Dat zat hem in het
gebruik door mij van het woord “stiekem”. Dat heeft voor
haar een heel nare associatie, die ook gelijk angstig maakt.
 
De les uit dit verhaal: het komt heel nauw hoe je met
kinderen over dieren c.q. natuur praat. Een verkeerd
woord kan direct angstig maken. Een goede les voor na
tuur-educatoren. Opa heeft er in ieder geval van geleerd.
Maar zal het vast nog wel eens fout doen.
 

om deze ontwikkeling te volgen en breng meerdere keren
per jaar een bezoek aan deze langgerekte natuurstrook.
Het is dan vaak genieten. Het lawaai van auto’s en moto
ren op de weg Lelystad-Enkhuizen moet je dan proberen
weg te denken.
Bij mijn laatste bezoek kwam ik tot de constatering dat
riet zich hier nog niet heeft weten te vestigen. Later vond
ik tijdens de wandeling toch nog een miezerig polletje riet.
Nu zijn de wilgjes en populiertjes weinig opvallend, maar
binnen enkele jaren zullen ze snel uit groeien tot forse
bomen en struiken. Boeiend om te volgen.
 
Nico Dijkshoorn
14 november 2021
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