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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.
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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 december 2021 verschijnen, kopij inzenden vòòr 15 november a.s. a.u.b. Disclai
mer: Standpunten verwoord door leden in dit lijfblad zijn niet automatisch standpunten van het bestuur van KNNV
afdeling Lelystad.
Het vrouwtje van de Wespspin is imposant om te zien. Dit exemplaar is gefotografeerd door Karin Portegies.

Van de redactie
Achter de schermen, maar ook voor de schermen (beeld
schermen, schermen van camera’s en telefoons), is er hard
gewerkt om dit nummer samen te stellen. Dit geldt ook
voor de Nieuwsflitsen waarin het bestuur u informeert
over het reilen en zeilen van de vereniging. Nieuwsflitsen
worden via een mailing bezorgd. Ontvangt u geen
Nieuwsflitsen en bent u wel geinteresseerd, geef het dan
door aan de secretaris, Wim Boersma.
Als redactie kijk ik met plezier uit naar de bijdragen, groot
of klein, die door leden worden aangedragen. En of dit
over ‘alledaagse’ natuurdingen gaat of over ‘krenten in de
pap’ maakt mij niet uit. Natuur beleef je op vele plekken,
zo als bijvoorbeeld op betonnen trappen of muren!
Ik kijk uit naar uw bijdragen!!!
Voor het eerst sinds lange tijd vindt u weer een agenda
met activiteiten. Kijk gerust of er iets van uw gading
tussen zit en geniet samen met anderen van de natuur.
Mist u iets in de agenda of heeft u zoiets van ik zou graag
iets organiseren, breng het in bij het bestuur.

de watercrassula de lage vegetatie sterk overheerst, maar
ook een plek waar bijna alle soorten pantserjuffers van
Nederland voorkomen. De tang-, zwervende, tengere,
gewone en houtpanserjuffer komen in het gebied voor.
Pantserjuffers zijn libellen met een metalic groen lichaam
wat doet denken aan een metaal pantser. Het zijn ook
voornamelijk pionierssoorten, dus wie weet hoeveel van
deze soorten we tegen.
Neem een fototoestel mee want het verschil tussen al deze
soorten is vrij subtiel. Aan de hand van foto’s zijn ze dan
goed te determineren. Ook voor leden van de fotowerk
groep een mooie kans om hun macrolens of telelens te
gebruiken. En het halfopenlandschap leent ook wel voor
andere foto’s.
Start op 13.00 uur op kantoor Landschapsbeheer, Botter
1403 Lelystad. Of om 14.00 uur zo’n 250 meter de
Wielseweg, Zeewolde oprijden op de P-plaats aan de
linkerzijde. Opgeven bij Jeroen (voorzitter@lelystad.
knnv.nl)
Zondag 19 september Vogelfestival SBB in
Oostvaardersplassen

Vanaf 10.00 tot 17.00 uur zijn bezoekers welkom aan de
Kitsweg 1 in Lelystad. De toegang is gratis.

Veel leesplezier toegewenst bij het lezen van dit najaars
nummer.
Vrijdag 24 september Braakballen pluizen

Agenda
Binnenbijeenkomsten voor lezingen of cursussen zijn nog
niet te plannen. Zodra hiervoor het licht op groen gaat,
wordt dit via een nieuwsbrief bekend gemaakt wat er
georganiseerd wordt/te doen is bijv. een leden voor leden
avond.
“gedeelde vreugd is dubbele vreugd en samen zie je meer
en weet je meer “ Wie ook buiten het bovengenoemde
aktiviteitenprogramma graag bezig is met de natuur en
dan met andere natuurliefhebbers, kan overwegen mee
te doen met een werkgroep. Enthousiasme is hierbij be
langrijker dan kennis. Aldoende steek je van elkaar op.
Wil je vooral de handen uit de mouwen steken, dan ben
je welkom elke eerste zaterdagmorgen van de maand op
de Kwelstrook of wekelijks op donderdagmorgen in de
heemtuin in het Stadspark.

In het kader van het 2021soortenjaar van het nationale
park Nieuw Land worden vandaag uilenballen geplozen.
Welke muizensoorten zijn gegeten en zien we verschil in
het menu van kerk- en ransuil? Jeroen bespreekt de
vondsten en resultaten.
Verzamelen om 14.00 bij het SBB kantoor aan de Kitsweg
Lelystad ( dus niet het bezoekerscentrum). Opgeven bij
Jeroen ( voorzitter@lelystad.knnv.nl).
Zaterdag 25 september Natuurcafé - insecten
determineren-

Zie voor informatie elders in dit nummer.

2 – 9 oktober KNNV week van de veldbiologie

Kijk op knnv.nl van de landelijke KNNV voor activiteiten.

Zaterdag 11 september 2021 Libellenexcursie in het Hul
kensteinse bos

Dinsdag 5 oktober Digi-lezing over vogeltrek door Jan
Marbus

In het Hulkensteinse bos is een deel van het gebied ver
graven zodat het wat vochtiger is. Een plek waar (helaas)

Informatie over aanmelding hiervoor volgt nog.
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Zaterdag 10 oktober Vogeltrekexcursie Rondje
Bovenwater

In deze tijd van het jaar trekt een eindeloze stroom pie
pers, vinken , lijsters , leeuweriken over ons land. Wat we
daar van merken is erg weersafhankelijk. Om 9.00 u.
verzamelen met de fiets bij het fietstunneltje van het
Werkeiland. We bekijken de omstandigheden bij het
kiezen we onze route. Terug 12 u. Info Jan Marbus.

is heel klein maar erg leuk om in het leefgebied van de
otter te mogen wandelen en speuren.
Verzamelen om 14.00 uur op Parkeerterrein van het
Natuurpark Lelystad. Mocht dat ingewikkeld zijn neem
dan even contact op met Jeroen (voorzitter@Lelystad.
knnv.nl) zodat meerijden geregeld wordt.
Vrijdag 26 november Natuurcafé
Zaterdag 27 november Landelijke dag SOVON

Vrijdag 15 oktober Natuurcafé

Vrijdag 22 oktober Ringslang broeihopen keren in het
Oostvaardersveld

In samenwerking met Landschapsbeheer worden de
broeihopen gekeerd en aangevuld. Belangrijk daarbij is
vast te stellen hoeveel eischalen we vinden en dus weten
hoeveel eieren de ringslangen in deze 2 hopen gelegd
hebben. Verzamelen om 14.00 op de Knardijk ter hoogte
van de Lage Knarsluis. Opgeven bij Jeroen ( voorzitter@le
lystad.knnv.nl).

Vrijdag 29 oktober Natuurcafé

Zaterdag 6 november Landelijke natuurwerkdag

Op diverse lokaties kan een bijdrage worden geleverd aan
het natuurbeheer- lekker buiten bezig zijn-. Dat kan in
Lelystad bijv. bij de Kwelstrook, de heemtuin in het
Stadspark en bij het Oostrandpark. Kijk op www.natuur
werkdag.nl voor een aantrekkelijke locatie. Aanmelding
is gewenst via die site.

Vrijdag 12 november Natuurcafé

Zaterdag 20 november Otterexcursie in Natuurpark
Lelystad

2021 is het jaar van de Otter. Reden om ook de otter dit
jaar aandacht te geven. Jeroen Reinhold houdt sinds 2012
de verspreiding in de gaten in Flevoland en zoekt zelf vaak
naar sporen van de otter. Het betreft dan vooral keutels
(spraints voor de otter). Vandaag gaan we op pad in het
Natuurpark Lelystad waar in 2011 duidelijk werd dat er
buiten de omheining ook otters waren, en de belangrijkste
reden voor Jeroen om meer aandacht aan de soort te geven.
In het Natuurpark leven nog steeds otters en ze krijgen er
ook jongen. De kans dat we werkelijk een otter gaan zien
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Zaterdag 11 december Landelijke dag FLORON/Botani
sche dag KNNV

Determinatiecafé Lelystad
Sinds 2019 wordt er insectenonderzoek gedaan op de
Marker Wadden met behulp van malaisevallen; een soort
tentjes. Naast het meten van de biomassa aan insecten,
wordt gekeken naar welke soorten zich op het nieuwe
eiland vestigen. Vanaf dit jaar worden de determinatie
café’s georganiseerd in het veldstation van Staatsbosbe
heer aan de Kitsweg nabij het Buitencentrum. De deter
minatiecafé’s worden georganiseerd door de KNNVwerkgroep Natuurcafé Lelystad.
Determineren van insecten
Insecten zijn een goede graadmeter voor de stand van de
natuur. Er zijn heel veel soorten, waaronder ook echte
specialisten. Deze specialisten zijn heel kwetsbaar voor
veranderingen in hun omgeving. Met malaisevallen wordt
een monster genomen van de op die locatie voorkomende
vliegende insecten. Op die manier kan je zien of zich
nieuwe soorten vestigen of dat soorten juist verdwijnen.
Tijdens de determinatiecafé’s insecten worden in eerste
instantie de insecten uitgesplitst in familiegroepen door
vrijwilligers. Daarna worden de soorten verder op naam
gebracht. Voor veel soorten betekent dat, dat ze opge
stuurd worden naar een soortenspecialist.
Determinatiecafé open voor publiek
De bedoeling van een determinatiecafé is het gezamenlijk
uitsplitsen van de vangsten en ook van elkaar te leren.
Vanwege het 2021-soortenjaar van Nationaalpark Nieuw
land zijn er 3 bijeenkomsten op zaterdagmiddag. Op za
terdag 25 september 2021 is het laatste determinatiecafé
met inloop. Interesse? U bent dan welkom tussen 14:00u
en 15:30u in het Veldstation bij de Oostvaardersplassen
aan de Kitsweg.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.natuurca
felelystad.nl.

’t Lelycentre als stedelijk
natuurgebied
Tekst en foto's: Martin Soesbergen

Het Lelycentrum (officieel in goed Nederlands ’t Lelycen
tre) is voor iedere KNNV-er waarschijnlijk wel bekend
gebied, maar dan vooral om boodschappen te doen, de
papier- of glasbak te vullen of om te werken. Ik ben me
als ik naar mijn werk ga of een boodschap doe, niet altijd
bewust van het natuurschoon dat daar te vinden is, maar
soms valt er iets extra op, zoals de gele bloemetjes op de
trap en de sporenkapsels van een mos op het Smedinghuis.
In juli 2020 stonden tussen de stenen van de trap, de
straatstenen en langs de randen van de gebouwen ‘s-mor
gens op veel plaatsen uitbundig opvallend gele bloempjes
te bloeien in de zon. De gids van de stadsflora van de Lage
Landen er bij gepakt. Een gele klaverzuring, waarvan vier
soorten in Nederland zijn aangetroffen (Denters, 2020).
Jammer genoeg niet de net nieuw in Nederland gearriveer
de Kleine klaverzuring (Oxalis exilis) maar de algemene
Gehoornde klaverzuring (Oxalis corniculata). Beide zijn,
zoals veel stadsplanten, exoten. De eerste laat vijf helm
knoppen zien en de tweede tien (Denters, 2020). Stadsflo
ra van de Lage Landen is, net als de voorganger Stadsplan
ten veldgids voor de stad, een erg lezenswaardig boek voor
elke plantenliefhebber die in de stad rond kijkt.

Het was op een zonnige ochtend eind mei 2021 dat ik alles
verkeerd deed dat ik verkeerd kon doen. Ik ging even snel
iets ophalen op mijn werk, zette mijn fiets naast het
Smedinghuis (fout 1), zag de zon heel mooi door de spo
renkapsels van het mos op het gebouw schijnen en pakte
mijn mobiel en nam verschillende foto’s (fout 2). Liep
goedemorgen roepend naar binnen en werd aangesproken
op 1 en 2. Natuurlijk weet ik dat de fiets in de fietsenstal
ling moet en dat het Smedinghuis (Rijksgebouw) niet zo
maar gefotografeerd mag worden, er hangen genoeg
bordjes op het gebouw om dat duidelijk te maken. Uitge
legd wat en waarom ik dat deed en de foto’s laten zien,
men wist ook nog dat ik bij het laboratorium iets met
beestjes deed, en daarmee was het ok. Hierbij de schoon
heid van een afbladderende muur.
Ik ben geen mossenkenner, maar ik meen witte glasharen
te zien en de groeiplaats is een muur, maar toch waag ik
me niet aan naamgeving. Wie het zeker weet mag het
zeggen.
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Soortenzoekdag
Op 3 en 4 juli werd in Het Hollandse Hout gezocht naar allerlei soorten dieren en planten. Gevonden soorten werden
meegenomen in de BioBlitz Nationaal Park Nieuw Land 2021. De zaterdagavond begon nat, hierdoor ging het
nachtvlinderen niet door. Op zondag viel het weer 100% mee. Hieronder krijgt u middels een aantal ingestuurde
foto’s een kleine impressie van deze 24 uur. Een opsomming van de gevonden soorten op 3 en 4 juli kunt u vinden
via https://waarneming.nl/bioblitz/bioblitz-nationaal-park-nieuw-land-2021soortenjaar/

Opening van de Soortenzoekdag 2021. Foto: Jeroen Reinhold.

Bruin Zandoogje. Foto: Jan en Marijke Verbraaken.

Grote Weerschijnvlinder. Foto: Jan en Marijke Verbraaken.

Diverse groepjes op zoek naar .... Foto: Jeroen Reinhold.

Zuidelijke Glazenmaker, één van de diverse gespotte libellen. Foto: Jan

Heerlijk vertoeven tijdens de Soortenzoekdag. Foto: Jan en Marijke

en Marijke Verbraaken.

Verbraaken.
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De mierenleeuw van
Flevoland
Tekst en foto: Jeroen Reinhold

Tijdens natuurinspecties, die ik voor mij werk uitvoer,
kom ik regelmatig onder bruggen en viaducten. Hier leven
uiteindelijk tal van bijzondere soorten als huiszwaluw,
kerkuil of zijn sporen van bijvoorbeeld otter makkelijk te
vinden.
In 2013 vond ik op deze manier onder het ‘toekomstige’
station Lelystad-Zuid de nodige trechters van de mieren
leeuw. Een insect met een intrigerende levenswijze waar
de meeste mensen ooit wel eens van gehoord hebben,
maar vaak nog nooit gezien hebben. In juli 2021 vond ik
eindelijk een nieuwe locatie: het viaduct van de A6 die de
Lage Vaart overspant. Reden om eens dieper in de ecologie
van de soort te duiken.
Twee soorten in Nederland

Er worden in Nederland twee inheemse soorten onder
scheiden: de gevlekte en de zwartkopmierenleeuw. Zoals
de naam als doet vermoeden zijn de volwassen dieren goed
van elkaar te onderscheiden door de vlekken op de vleu
gels. Lastiger zijn de larven. Hier geldt dat degene zonder
vlek op het dijbeen van de derde poot juist de gevlekte is.
Met een vlek op het dijbeen is de zwartkopmierenleeuw.
Taxonomen hebben duidelijk een voorkeur voor de vol
wassen dieren….

en toe zand te vinden. Mijn twee waarnemingen van de
gevlekte mierenleeuw zijn nu de enige twee Flevolandse
waarnemingen. Een waarnemerseffect lijkt toch ook te
spelen.
Levenscyclus

De volwassen mierenleeuw legt eieren in het zand,
waarna de larven uitkomen. Zij maken een trechter in het
zand en wachten onderin de trechter op een passerende
prooi. Vaak mieren, maar het kan allerlei klein spul zijn.
Als de prooi in de trechter valt en probeert te ontsnappen
gooit de mierenleeuw zandkorrels naar de prooi waardoor
deze weer naar beneden glijdt. Eenmaal tussen de sterke
kaken kan de mierenleeuw gif inspuiten waardoor de
prooi sneller verteert en de mierenleeuw de prooi kan
leegzuigen.
Leeggezogen prooien worden uit de trechter gewerkt (en
zouden een aantrekkende werking kunnen hebben op
nieuwe prooien).
Het larvenstadium duurt 1 tot 3 jaar, afhankelijk van het
aantal prooien. Mierenleeuwen kunnen 8 maanden zon
der voedsel overleven.
De larven verpoppen uiteindelijk. De gevlekte meestal in
mei en de zwartkop vooral in juli. Daarvoor maken ze een
ronde cocon dat bekleed is met zandkorrels. Na 3 weken
komt er een volwassen mierenleeuw uit.
Volwassen mierenleeuwen lijken niet op de larven. Vol
wassen mierenleeuwen lijken op libellen maar hebben
vooral een afwijkende antenne: relatief lang en met een
omgebogen uiteinde. De zwartkopmierenleeuw vliegt een
dag of 10 in mei-juli met een piek in juni terwijl de gevlek
te mierenleeuw in juli-september vliegt met een piek in
augustus. Volwassen dieren eten weinig, vooral kleine
vliegende insecten.
De mierenleeuw is dus een bijzondere soort. Mocht nu
nieuwsgierig zijn geworden dan zal het voorlopig wel
handiger zijn om te gaan zoeken op een heideveld. Ga eens
rustig op een bankje zitten en kijk eens of er zand onder
het bankje ligt. Zo ja, dan heb je ook een goede kans op
mierenleeuwen. Succes!


Mierenleeuw. Foto: Jeroen Reinhold.

Verspreiding

De verspreiding van beide soorten lijkt sterk op elkaar: de
hogere zandgronden, en de duinen (ook waddeneilanden).
Logisch als je bedenkt dat het maken van een trechter in
het zand cruciaal is voor de larven.
Flevoland is opvallend leeg. Vaak natuurlijk logisch van
wege de zeekleibodems, maar ook in Flevoland is best af
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Horen zien schrijven
Leuke of opvallende waarnemingen van Flevolandse bodem of el
ders door en voor u verzameld.

In de nacht van 23 op 24 Mei in de Hollandse Hout was
het eindelijk weer eens warm genoeg om te nachtvlinde
ren. Behalve nachtvlinders komen er ook andere insecten
op het laken. Zo trof Jack Windig onder anderen een Ge
wone Oeverkortschildkever (Paederus riparius) en van
Otites guttata een vliegje uit de familie van prachtvliegen.
Ook nog een foto van een Wit Spannertje. Die laatste is
een van de Flevolandse specialiteiten, landelijk gezien
zeldzaam, maar vrij algemeen in de Flevolandse bossen.

Wit Spannertje. Foto: Jack Windig.

Grote Keizerlibelle. Foto: John Post.

Kortschildkever. Foto: Jack Windig.

Vrijdag 18 juni, in de middag was Gerard Eggens in het
Kuinderbos en werd enorm verrast door een prachtig
mannetje van de Oostelijke Witsnuitlibel. Deze soort heeft
Gerard eerder in die poel kunnen vinden, nl. in 2018. Op
een poel niet ver er vandaan trof Gerard nog eens 3
mannetjes van deze heel zeldzame Oostelijke Witsnuitli
bel.
In het Kuinderbos gaat het super goed met de Gevlekte
Witsnuitlibel en vond Gerard eveneens nog een Ven
witsnuitlibel (mannetje) op dezelfde poel.
De Sierlijke Witsnuitlibel is zowel in het Kuinderbos als
het Voorsterbos gevonden.

Otites guttata. Foto: Jack Windig.

John Post trof een op vrijdag 4 juni in hun tuin een Grote
Keizerlibel, een jong vrouwtje, zonnend op een grote
Kaardebol.

Oostelijke Witsnuitlibelle. Foto: Gerard Eggens.
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Al een aantal jaren broeden er ransuilen in de Schoener
zo rond Schoener 40 & 44 alwaar Wim Boersma woont.
Een paar jaar geleden betrapten de buren 4 jongen in de
walnotenboom. Ook dit jaar hoorden wij jonge ransuilen
piepen vanuit onze slaapkamer. Een exemplaar is dit jaar
in onze buurt gebleven. Hij zit in een boom in onze tuin
waar hij/zij op zijn gemak wat rek en trek oefeningen doet
en daarvan dan uitrust. Te zien vanuit werkkamerraam.
Onlangs verhuisde de ransuil naar de esdoorn wat dich
terbij onze tuindeur (afstand max 5 meter) waar hij rustig
bleef zitten. Deur open radio aan. De braakballen aldaar
geproduceerd hebben we voor onderzoek verzameld.

Koninginnenpage op Wilde Peen. Foto: Gerard Eggens.

Eveneens op 27 juni: Wim Boersma trof een ringslang in
de tuin van zijn zoon, aan de rand van de bebouwing, van
de Warande in Lelystad, tegenover het veld waar ook de
rugstreeppadden worden gehoord. Een flink exemplaar.

Ransuil. Foto: Wim Boersma.

Afgelopen week, medio juni, heeft Gerard Eggens meer
dere Koninginnepages gezien in het Voorsterbos. De foto
laat een zittend exemplaar zien op Engelwortel. Gerard
meldde verder dat zeker 2 Vrouwtjes eitjes op de plant
hebben afgezet.
Op 27 juni noteerde Helma Rabelink een grote karekiet
in het riet naast het fietspad bij de Knardijk, in het
Knarbos ten oosten van de vogelweg. Met behulp van ge
luidsopnames is dit bevestigd.

Ringslang. Foto: Wim Boersma.
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Tijdens onze vakantie in Frankrijk (Bourgondië), zag Karin
Portegies een exemplaar van de Spaanse vlag, een dagac
tieve nachtvlinder van de familie van de Beervlinders met
een vleugelspanwijdte 6 à 7 cm.
In rust worden de voorvleugels meestal V-vormig naar
achteren geplooid, waardoor het rode achterlijf en de
opvallende achtervleugels niet zichtbaar zijn.

Brandpastinaak. Foto: Jan Marbus.

Gewoon Knuppeltje. Foto: Wim Hoogstraaten.

Spaanse Vlag. Foto: Karin Portegies.

Jan Marbus gaf de volgende waarneming door: Op de
Marker Wadden stonden in de nazomer enkele tientallen
exemplaren van brandpastinaak. Het is ook een geelbloei
ende schermbloem maar ijler van model en berenklauw
achtige bladeren. Hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit de
gestrooide zaadmengsels.
Gezien door Wim Hoogstraaten in de Heemtuin te Lely
stad: een blaaskopvlieg genaamd : gewoon knuppeltje
(Physocephala rufipes)
Via de familie van Wijk kwam de redactie te horen dat zij
op hun moestuin aan het Zuigerplas een Wespspin in de
Phlox hadden.
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Op vrijdag 13 augustus zag Bert Zijlstra een rare fladderaar
in z’n achtertuin. Een wittige nachtvlinder fladderde
volop met de vleugels maar kon niet vliegen. Met het zien
van het lijf, een lengte van ongeveer vier centimeter en
net zo dik als mijn pink, leek het mij inderdaad een schier
onmogelijke taak om airborne te gaan. Het gaf mij de
mogelijkheid om deze schoonheid, jawel, op te pakken en
binnenshuis te fotograferen. Na loslating in de tuin begon
voor mij de zoektocht naar wat ik nu had gezien. Via
waarneming.nl kreeg ik de suggestie: Plakker (Lymantria
dispar). Het beeld op de website en mijn camera verschil
den nogal. Verder zoeken leverde op dat het vrouwtje wit
is, en inderdaad niet kan vliegen. Rest mij de vraag nog
van hoe het vrouwtje in mijn tuin is gekomen….. .
Van Martin Soesbergen kreeg ik de volgende meldingen:
Vandaag, 21 juli, vloog er een Witte reus, ook wel Ivoor
zweefvlieg (Volucella pellucens) genoemd, bij ons naar
binnen . De soort houdt van Rubus, bramen en die staan
samen met framboos en Japanse wijnbes volop in onze
tuin.

Waarneming Jan Marbus:
Vorig jaar werd al een vermoedelijke vondst gedaan, maar
nu met zekerheid: op de parkeerplaats van Bataviastad
groeit klein glaskruid. Dat is een nieuwe vindplaats voor
de flora-atlas. Nog niet eerder waren er meldingen boven
de lijn Amsterdam- Deventer. Het is een wettelijk be
schermde plant en deze staat op de rode lijst

Plakker (vr.) beweegt zich via de vegetatie naar een veiligeplek. Foto:
Bert Zijlstra

Klein Glaskruid. Foto: Jan Marbus.

Op 20 augustus zag Karin Portegies in het moerasgedeelte
bij de vijver een zeer grote spin. Na opzoeken bleek het
een wespspin te zijn (vrouwtje).
In de avondschemering op 26 augustus zag Bert Zijlstra
nog een Gierzwaluw onder het dak schieten op een hem
wel bekende nestelplaats .
Witte reus. Foto: Martin Soesbergen.

Op 13 juli kwam ik Melige toorts (Verbascum lychnitis)
tegen op de IJmeerdijk bij het Muiderstrand vlak bij de
spoordijk, is nog steeds een mooie zeldzaamheid.

Tot slot nog enkele meldingen van Jeroen Reinhold
Groot blaasjeskruid
Vleesetende planten spreken altijd tot de verbeelding
omdat het zo onnatuurlijk lijkt dat een plant een dier eet.
Andersom vinden we heel normaal. Het vinden van zo’n
plant is dan ook altijd leuk. Blaasjeskruid is een vleeseten
de waterplant. Een vrij onooglijke plant die bolvormige
verbredingen heeft aan de geveerde bladeren. In die bollen
worden kleine waterdieren als watervlooien gevangen. De
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gele bloemen lijken wat op een vlasbekje. Jeroen vond
meerdere exemplaren in de Hoge Vaart bij Zeewolde.

Ringslangbroeihoop
Op 16 juni was het helaas weer raak. De ringslangbroei
hoop bij het Oostrandpark Lelystad was, net als vorig jaar,
in de fik gestoken. Vorig jaar heeft dat enkele vrouwelijke
dieren het leven gekost, dit jaar is er geen idee of er dieren
bij zijn omgekomen. Het blijft wel frustrerend dat derge
lijke faunavoorzieningen nabij een stad blijkbaar niet
mogelijk zijn.
Frisse generatie dagvlinders
Heeft u ze ook gezien? In de tweede helft van juli versche
nen weer veel verse dagvlinders waaronder veel atalanta’s
en dagpauwogen. De brandnetels waren blijkbaar van
goede kwaliteit om zoveel rupsen tot wasdom te brengen.

Blaasjeskruid. Foto: Jeroen Reinhold.

Rosse vleermuis
De rosse vleermuis is een van de grotere vleermuissoorten
van Flevoland en een typische boombewoner. Jeroen weet
een kolonie te zitten in het Waterloopbos nabij de P-plaats.
Op 27 juli was het een drukte van belang tijdens het in
zwermen en toen bleek dat er nu ook een tweede boom
in gebruik was. In de ochtendschemer maken de dieren
namelijk vanuit de boom erg veel herrie en dan zijn de
verblijfplaatsen relatief makkelijk te vinden.
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Kopij? De redactie ontvangt het graag.
Aanleveren als 'platte' tekst, dus zonder opmaak.
Beeldmateriaal in hoge resolutie. Uw foto op het voor
blad? Dan ook graag aanleveren in 'portret'-stand.

Nieuws over dier en plant in
polderland
Tekst en foto's: Nico Dijkshoorn

De zomer bracht dit jaar in Nederland eens geen zinde
rende hitte, geen langdurige hittegolf en ook geen scha
delijke droogte met verdorde gazons en stervende bomen.
Het was een ouderwetse Hollandse zomer: wisselvallig
met in het algemeen vrij gemiddelde temperaturen. Juni
was dit keer de beste zomermaand met een enkele dag
met temperaturen boven de dertig graden. In juli kwam
de maximumtemperatuur maar sporadisch boven de 25
graden uit. Aaneengesloten dagen met droog weer waren
schaars. Vooral in juli en augustus vielen geregeld zware
(onweers-)buien met lokaal wateroverlast.
Rond 13 juli was de situatie helemaal extreem. Een de
pressie op enige hoogte gevuld met koude lucht bleef
enkele dagen boven West-Europa rondtollen en bracht
vooral in het westelijk deel van Duitsland en het oosten
van België overvloedig neerslag. Meteorologen hadden al
enkele dagen hiervoor voor deze overvloedige neerslag plaatselijk kans op 100-200 mm in een etmaal- en de kans
op overstromingen gewaarschuwd. En die overstromin
gen zijn er gekomen. Beekjes werden woeste stromen en
traden plotseling ver buiten hun oevers. Ook Zuid-Lim
burg moest er aan geloven. In het centrum van Valken
burg kwam het water soms meer dan een meter hoog te
staan en veroorzaakte het water een miljoenenschade. In
Duitsland waren de gevolgen nog erger. Daar kwamen
ruim 180 mensen om het leven en in België ca. 40. Erg
dramatisch. De schade in Duitsland wordt geschat op 30
miljard.
De vele neerslag in België en Duitsland veroorzaakte ook
dat de Maas de daarop volgende dagen ver buiten haar
oevers trad en in Limburg enkele dorpen en woonwijken
moesten worden geëvacueerd. Een uitzonderlijke situatie,
zeker voor in de zomer.
Natuurbranden en overstromingen zijn er altijd geweest,
maar door de klimaatsverandering schijnt het weer steeds

extremer te worden. Eind juli gingen grote delen van het
westen van Canada en de VS gebukt onder extreem hoge
temperaturen. Plaatselijk werd het ruim 50 graden. Veel
hoger dan de klimaatmodellen voor mogelijk hadden
gehouden.
Het lijkt er op, dat we bij de opwarming van de aarde een
kritisch punt zijn gepasseerd. Dat in het klimaat nu on
omkeerbare processen gaande zijn, waardoor er tempera
turen zijn overschreden die in de klimaatmodellen voor
onmogelijk werden gehouden.
Door natuurbranden is er erg veel CO2 extra in de lucht
gekomen. Vorig jaar waren er bijzonder veel bosbranden
in Australië. Dit jaar opnieuw in de VS en Canada. En in
grote delen van Siberië woeden al ruim een jaar zware
oncontroleerbare bosbranden. Ook China werd door
zware bosbranden geteisterd en de afgelopen dagen was
het mis in Griekenland en Turkije. Ook daar extreem hoge
temperaturen en droogte, waardoor de bosbranden
moeilijk onder controle waren te krijgen.
Natuurbeschermers hebben zich lange tijd zorgen ge
maakt over het teloor gaan van de tropische regenwouden.
De huidige bosbranden -vooral de voortwoekerende
branden in Siberië- lijken mij veel ernstiger. Zeker als dit
gaat leiden tot het smelten van de permafrost en er veel
methaangassen gaan vrijkomen.
Lange tijd konden we denken dat dit het probleem op de
lange termijn zou zijn. Dat lijkt toch anders uit te pakken.
Het leven op aarde is zo wonderbaarlijk en lange tijd
stabiel geweest. We zijn te veel gaan denken, dat het niet
uit zijn evenwicht zou kunnen worden gebracht. Maar de
ontwikkelingen het afgelopen jaar doen mij het ergste
vrezen. Het wordt niet een probleem voor de generaties
na ons -en dat zou al heel erg zijn-, maar al voor onze
generatie. Het lijkt mij onvermijdelijk, dat we de komen
de jaren ons gedrag en bestedingspatroon sterk zullen
moeten aanpassen. Bij groepen in de samenleving zal dit
tot veel weerstand leiden, maar uiteindelijk zal dit onver
mijdelijk blijken, willen wij voorkomen dat grote delen
van onze planeet onleefbaar worden. De natuur slaat
terug!!
In tegenstelling met andere plaatsen in de wereld hadden
wij dit jaar in Nederland geen last van extreme hitte en
droogte. Daardoor vrijwel geen problemen met botulisme
en blauwalg. Door het koele voorjaar veroorzaakte de ei
kenprocessierups dit jaar veel minder problemen als vorig
jaar. De vrijwel dagelijkse regen maakte het de boeren wel
moeilijk om het gras en het graan binnen te brengen. En
de schimmelziekte fytoftora was er deze natte zomer bij
de aardappelen en tomaten erg vroeg bij. Vooral vervelend
voor de boeren en tuinders die geen chemische bescher
mingsmiddelen gebruiken. Bij mij draaide de teelt van
tomaten bij huis en op de volkstuin dit jaar dan ook uit
op een grote mislukking. De zieke planten moesten al heel
vroeg in de zomer worden opgeruimd en dit jaar bleef de
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oogst daardoor beperkt tot wat groene tomaten.
Ook waren er deze zomer erg veel naaktslakken, die menig
tuinder in een staat van wanhoop brachten. Een pluspunt
van dit wisselvallige weer was dat wespen dit jaar weinig
overlast veroorzaken.
Ook deze zomer was er in Flevoland weer op veel plaatsen
overlast van de Reuzenberenklauw. Hoewel deze invasie
ve exoot actief bestreden zou moeten worden, waren
vooral de overheden hier erg laks in. Omdat deze exoot
vervelende brandblaren kan veroorzaken, is een actieve
bestrijding m.i. erg belangrijk. In Flevoland komt de
Reuzenberenklauw plaatselijk zo massaal voor, dat je de
bestrijding niet op het bordje van vrijwilligers kunt
schuiven. Uiteindelijk zijn de Flevolandse weg- en terrein
beheerders toch in actie gekomen en werden de ergste
brandhaarden machinaal aangepakt.

Reuzenberenklauw langs de Praamweg.

In het Oostvaardersveld (Praamweggebied) veroorzaakte
de Grote klis afgelopen jaren veel problemen. De manen
van de daar lopende koniks waren in voorgaande jaren
door dikke lagen klissen bedekt. Dit jaar heeft Staatsbos
beheer besloten in het Oostvaardersveld enkele delen te
maaien ter verhoging van de biodiversiteit. Het lijkt dat
daarbij ook meerdere haarden met Grote klis zijn ge
maaid. Een verstandige actie.
Een andere plantensoort die problemen veroorzaakt is het
Jacobskruiskruid. Een plantensoort die al een aantal jaren
grote delen van het begrazingsgebied van de Oostvaarders
plassen overheerst. Een plantensoort die stoffen bevat, die
de lever van paarden en koeien ernstig kan aantasten. De
massale aanwezigheid van deze plant baart de dierenlief
hebbers dan ook al lange tijd grote zorgen, maar grote
problemen bij de grote grazers in de Oostvaardersplassen
lijken tot op heden te zijn uitgebleven. Hoe groot de
hongersnood bij deze dieren in het voorjaar ook is, de
koniks en Heckrunderen mijden de uitgroeiende planten
van het Jacobskruiskruid. Ook elders in Nederland is deze
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plantensoort in wegbermen en extensief beheerde gras
landen sterk toegenomen. Tot groot verdriet van de boe
ren, want wanneer deze plant in het hooi zit, wordt het
door de koeien en paarden niet herkend en wel gegeten.
En dat kan dan grote problemen veroorzaken. Daardoor
wordt het gewas van percelen waarin Jacobskruiskruid
voorkomt door de grasdrogerijen geweigerd.
De zomer van 2021 is wat natter dan normaal. Voor de
moerasreset van het westelijk deel van de Oostvaarders
plassen komt dat ongelegen. Nadat afgelopen winter in
het westelijk deel van de Grote Plas een waterafvoergeul
was gebaggerd, werd er eindelijk een echt begin gemaakt
met drooglegging van het gebied.
Via de gegraven watergang en de nieuwe stuw in de kade
van de Oostvaardersplassen is de afgelopen maanden veel
water uit het gebied afgevoerd. De waterstand in het
westelijk deel van de Oostvaardersplassen is daarmee ca.
80 cm verlaagd en het was de bedoeling dat door verdam
ping de waterstand vervolgens verder zou dalen, maar dat
is niet goed uit de verf gekomen.
Hoewel er in Flevoland in vergelijking met andere delen
van Nederland niet echt veel regen is gevallen, is dit
plannetje “in het water gevallen”. De Grote plas is op dit
moment (14 augustus 2021) nog grotendeels met een
laagje water bedekt. Water dat sterk in beweging komt
bij een wat sterkere wind. De afgelopen weken werd het
water enkele malen door een krachtige zuidwestenwind
naar het noordoosten geblazen en vielen de westelijke
delen van de Grote plas droog. Bij afname van de wind
keerde het water weer terug. Een dynamisch gebeuren.
Een heel aantrekkelijke situatie voor grote aantallen
steltlopers, plevieren, meeuwen en eenden. Ook tientallen
lepelaars profiteerden de afgelopen weken van deze lage
waterstand.
In eerdere afleveringen van deze rubriek heb ik al aange
geven mijn twijfels te hebben bij de kans van slagen van
deze reset met als doel en uitbreiding van het rietland met
500 hectare. Door de droogval pas in de zomer zou m.i.
het rietzaad niet de juiste omstandigheden aantreffen om
succesvol te kunnen ontkiemen en zouden de kiemplant
jes onvoldoende tijd krijgen zich goed te ontwikkelen.
Ik vrees dat mijn verwachting realiteit gaat worden. De
hoger gelegen delen van de Grote plas zijn in de loop van
de zomer drooggevallen en vanaf de dijk is te zien dat hier
een fris groene vegetatie tot ontwikkeling is gekomen.
Niet de kleur van riet, maar meer van moerasandijvie,
goudzuring en blaartrekkende boterbloem. Deze plantjes
zullen de komende weken nog verder uitgroeien. Bepa
lend voor de verdere ontwikkeling van deze vegetatie zal
de waterstand de komende maanden zijn. De verdamping
neemt de komende weken snel af en in Nederland valt in
het najaar vaak veel neerslag. Het is de vraag of de nieuwe
stuw voldoende capaciteit heeft om de neerslag te verwer
ken en of de waterstand succesvol laag kan worden ge

houden. Een probleem daarbij is dat de afgelopen winter
uitgebaggerde waterafvoergeul binnen een jaar al weer
grotendeels is dichtgeslibd.

Afvoergeul naar stuw Oostvaardersplassen deels dichtgeslibd.

De tweejarige plantensoort moerasandijvie kan er goed
tegen in de winter deels onder water te staan, maar ook
dat kent zijn grenzen. Zo heeft de vorig jaar in de Keer
sluispas ontkiemde moerasandijvie de hogere waterstand
in de plassen langs de Knardijk niet overleefd. En jonge
rietplanten hebben hier helemaal geen kans op overleven
gehad. De langs de plasranden ontkiemde wilgjes lijken
de hogere waterstanden wonderwel wel overleefd te
hebben.
Het lijkt niet waarschijnlijk dat de nu aanwezige vegetatie
op de bodem van de Grote plas de winter zal overleven.
Anders ligt dit bij de vegetatie langs de randen van de
Grote plas. De bodem ligt hier aanzienlijk hoger dan in de
Grote plas zelf en de vegetatie langs de plasranden zal
dan ook pas na een sterke stijging van de waterstand onder
water komen te staan. Hier is het aandeel van riet en grote
lisdodde ook hoger en mogelijk kunnen deze planten zich
voldoende ontwikkelen om bestand te zijn tegen de
“rooiwerkzaamheden” van de grauwe ganzen. Om daar
tegen bestand te zijn is het belangrijk dat de bodem vol
doende droog -en dus stevig- blijft.
De verwachting dat veel kiemplanten van riet en lisdodde
door de ganzen zullen worden gerooid, is gebaseerd op
eerdere ervaringen in de beginjaren van de Oostvaarders
plassen en in het bijzonder droge jaar 1996. In dat jaar
was de Keersluisplas al in het voorjaar drooggevallen en
vrijwel geheel met riet en lisdodde begroeid geraakt. In
de nazomer kwam er -mede door op pompen van waterweer een laagje water op de bodem van de Keersluisplas
te staan en slaagden grauwe ganzen er binnen enkele
weken in het merendeel van de nog jonge planten van riet
en lisdodde te rooien. Ze vonden de jonge wortelstokken
van het riet en de lisdodde erg lekker.

Ik beschouw de nu ingezette moerasreset als halfslachtig.
Blijkt de uitbreiding van de oppervlakte riet tegen te
vallen, dan zal men de drooglegging komend voorjaar
opnieuw moeten uitvoeren, maar dan daadkrachtiger en
vroeger in het jaar.
De lagere waterstand zal grote invloed hebben gehad op
de vestiging en broedresultaten van de moerasvogels. De
gevolgen van de drooglegging op de broedvogels zullen
later dit jaar bekend worden.
Deze resultaten zullen de komende jaren ook in het be
heerplan van dit Natura2000-gebied aan de orde komen.
Dit beheerplan zal de komende jaren geactualiseerd
moeten worden. Dat zal nog een hele klus worden. Mo
menteel zijn er plannen in ontwikkeling om in het kader
van project Oostvaardersoevers de Oostvaardersplassen en
het Markermeer waterhuishoudkundig “met elkaar te
verbinden”. Ik ben benieuwd hoe dit in het nieuwe be
heerplan voor de Oostvaardersplassen zal worden ver
werkt. Het goed functioneren van de Oostvaardersplassen
zal m.i. daarbij met stip op de eerste plaats moeten staan.
In de twee voorgaande zomers was er in het oostelijk deel
van de Oostvaardersplassen sprake van lage waterstanden
en waren de Hoekplas en Keersluisplas heel aantrekkelijk
voor grote aantallen vogels en dus ook voor de vogelaars.
De observatiehut de Grauwe gans werd toen door veel
vogelaars bezocht. Door de hoge waterstand was hier de
afgelopen maanden weinig te beleven. Daarvoor kon men
beter naar de Oostvaardersdijk gaan.
Op de parkeerplaatsen op de Oostvaardersdijk waren de
afgelopen weken dan ook duidelijk meer vogelaars te zien
dan voorgaande jaren. De afstand tot de vogels is vanaf de
dijk echter erg groot waardoor genieten van de vogels op
korte afstand, zoals vanuit de observatiehut De Grauwe
gans, niet mogelijk is. Observatiehutten ontbreken in dit
deel van de Oostvaardersplassen.
Daarnaast vind ik het altijd toch weer een linke toestand
om de parkeerplaatsen op de Oostvaardersdijk op te
draaien wanneer er sprake is van achterop komend en
tegemoetkomend verkeer. Ik ervaar het gebruik van de
pechhavens als veiliger -er is hier sprake van een onder
broken streep-, maar ben dan toch altijd beducht dat een
passerende politieagent hier anders over denkt. De
Oostvaardersdijk is tegenwoordig geen autoweg meer,
maar een voorrangsweg. Waarschijnlijk mag je dus zelfs
de auto gewoon in de berm van de weg parkeren zonder
de wet te overtreden.
Een dergelijk probleem doet zich voor langs de Houtrib
dijk. De dijk naar Enkhuizen. Hier is bij de pechhavens
wél sprake van een doorgetrokken streep, dus is hier
zonder noodzaak stoppen niet toegestaan. Jammer, want
daardoor is het vrijwel niet mogelijk van de natuur langs
de Houribdijk te genieten.
Rijkswaterstaat heeft langs deze dijk enkele jaren geleden
het prachtige natuurterrein Trintelzand aangelegd en
enkele kilometers vóór Trintelhaven ligt het eilandje Ierst.
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De oppervlakte van dit eilandje is door zetting van het slib
en afslag tijdens (zomer-) stormen sterk afgenomen, maar
het rustige en ondiepe water en de uit stortsteen bestaan
de oeverbescherming oefenen nog steeds grote aantrek
kingskracht uit op grote aantallen vogels.
Het Markermeer en dus ook Trintelzand en Ierst maken
deel uit van het Nationaalpark Nieuw Land en het is toch
wel jammer dat we zo slecht in de gelegenheid worden
gesteld van de nieuwe natuur te genieten. Hier laat de
overheid een prachtige kans liggen om de natuur onder
de aandacht van de dagelijkse tienduizenden passanten
te brengen. Een groot deel van het autoverkeer is welis
waar woonwerkverkeer, maar er zijn ook veel passanten
uit het oosten en westen van het land. En veel buitenlan
ders. Het natuurproject langs de dijk naar Enkhuizen is
uniek en verdient zeker meer aandacht.

het een en ander bekend, maar van de ontwikkelingen op
de overige eilanden is weinig informatie beschikbaar. Ik
heb de indruk dat de zetting van het slappe slib toch wat
sterker is dan verwacht, waardoor de oppervlakte ondiep
water groter is dan bedoeld. Maar deze ondiepe wateren
en slikplaten zijn zeer aantrekkelijk voor de vogels.
Wel lijkt de vestiging van wilgjes op de Marker Wadden
een probleem te vormen. Met de inzet van vrijwilligers
wordt geprobeerd de vestiging van wilgen zo veel mogelijk
tegen te gaan.

Restant eilandje Ierst met op de achtergrond Marker Wadden.

Jonge scholekster.

Ook de Marker Wadden zijn uniek, maar veel moeilijker
te bereiken. In de planfase was er wat scepsis bij de wa
tersporters. Zij waren bang dat de eilanden een aantasting
zouden vormen voor het Grote water. Bij de locatiekeuze
van de Marker Wadden is daar rekening mee gehouden.
De eilanden zijn op een plaats gesitueerd ver van de
vaarroutes van de zeiljachten. Nu de eilanden zijn aange
legd blijken de Marker Wadden een grote aantrekkings
kracht uit te oefenen op de watersporters. Het haventje
op de Marker Wadden ligt geregeld vol met boten en gaan
veel watersporters buiten de haven voor anker.

Rijkswaterstaat gaat de ontwikkelingen op Trintelzand
goed volgen en heeft het Bureau Waardenburg opdracht
verstrekt voor een uitgebreid onderzoek gedurende 5 jaar.
Onlangs zijn de eerste resultaten van het tweede onder
zoekjaar (2020) beschikbaar gekomen. In het verslag van
Bureau Waardenburg wordt onder meer gemeld dat er
vorig jaar op Trintelzand bontbekplevier (16), kleine ple
vier (16) strandplevier (5), kluut (78), steltkluut (1), visdief
(150), dwergstern ( 17), kokmeeuw (61) en bergeend (22)
hebben gebroed.
Aan het eind van de zomer werden grote groepen dwerg
meeuwen en zwarte sterns waargenomen. Met name de
steltlopers maakten direct gebruik van de slikvlaktes.
Soorten als drieteen-, temmincks-, kleine-, bonte- en ka
noetstrandloper, grutto, rosse grutto, veel groenpootrui
ters en tureluurs, groepen watersnippen en zwarte ruiters
maakten gebruik van het gebied om te foerageren en te
rusten.
Ook schaarse soorten zijn geregeld aangetroffen, zoals
verschillende foeragerende zee- en visarenden, groepen
casarca’s, reuzenstern, middelste jager, smelleken,

Natuurmonumenten is nu bezig de Marker Wadden met
nog twee eilanden uit te breiden. Ze komen in de luwte
van de bestaande eilanden en dus wat dichterbij Lelystad.
Toch blijven het eilandjes ver weg aan de horizon.
Enkele maanden geleden werd een fraaie documentaire
over de Marker Wadden gepresenteerd. Een prachtige
film, maar met betrekkelijk weinig informatie over de
vegetatieontwikkeling en het gedrag van de opgespoten
gronden. Over het voor publiek toegankelijke eiland is wel
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Ook bij de eilanden van Trintelzand vreest Rijkswaterstaat
de vestiging van grote aantallen wilgjes. Men wil voorko
men dat de wilg hier de overhand krijgt. Tot op heden lijkt
de vestiging van wilgen hier nog mee te vallen.

boomvalk , roodpootvalk en tot slot de kortteenleeuwerik
, een zeer zeldzame soort voor Nederland. Ook verbleven
de lachsterns, die eerder op de Marker Wadden hebben
gebroed, ruim een week op Trintelzand.
Er zijn sporen van een visotter aangetroffen en al in de
aanlegfase van de eilanden ontdekte ik hier de prenten
van een vos. En op het strandje langs de dijk prenten van
reeën. Door de nieuwe natuur vormt de Houribdijk een
goede ecologische verbinding tussen Flevoland en NoordHolland.
Kortom, Trintelzand is een aanwinst voor Flevoland. Wel
jammer dat we er alleen op grote afstand van kunnen
genieten.
Nico Dijkshoorn.
14 augustus 2021.

Boerenzwaluwjongen van 1 à 2 dagen oud.

Woningnood

Tekst en foto’s: Gré ter Woord
In het agrarisch gebied aan de oostkant van de NOP
scheerden altijd vele boeren- en huiszwaluwen van lente
tot herfst over de akkers op zoek naar vliegende insecten.
Het gezellige gekwetter was altijd van grote afstand te
horen.
Enkele jaren geleden, het was begin juli, dat de garage
deur open had gestaan. De volgende dag was er een
spannetje boerenzwaluw heftig met elkaar aan het
kwetteren en vliegen continue de garage in en uit. Moge
lijk een jong stelletje, hetzelfde jaar geboren, wilde nog
een nestje produceren zo laat in het jaar. Om de garage
deur potdicht te houden, te voorkomen dat “natuur” naar
binnen wil vliegen en dat er overal poep ligt is natuurlijk
een keuze. Het is maar voor 3- 4 weken in de garage en
dan nog een maand later en ze vertrekken alweer naar
het zuiden. Dus laten we deze inwoning maar eens pro
beren.
De TL lampen die aan balken vast zaten waren te schuin
en te glad. Dan dit proces maar een beetje begeleiden met
een klosje hout geschroefd aan een van de scheve houten
balken en een klein plekje gecreëerd voor dit fanatieke
boerenzwaluw stelletje. In de garage nok wordt een gleuf
gemaakt zodat ze daar ook in en uit kunnen vliegen. Op
de fietsen en op de grond onder het nest wordt voor deze
kleine poepers plastic gelegd, ze mogen hun gang gaan.
Dezelfde dag werd al de fundering van natte kleibolletjes
gelegd. Blijkbaar een goede samenwerking, met grote
snelheid achter elkaar aanvliegend door de open deur
overdag naar binnen en in de nok er weer eruit. Het
nestkommetje was snel klaar, die zwaluwen lijken zo op
elkaar of helpen familieleden soms mee?

Boerenzwaluwjongen van 10 dagen oud.

Boerenzwaluwjongen vn 18 dagen oud.

Vliegen ze wel door de smalle nok vliegopening in en uit
als de deur dicht is? De ramen die niet open kunnen
worden met karton afgeplakt om te voorkomen dat ze er
tegenaan te pletter vliegen. De deur moet toch helaas af
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en toe dicht als we weg zijn. De paniek toen we een halve
dag weg waren geweest en ze door de nooduitgang het
maar moesten redden.
Uit de garage komen was geen punt, maar er weer in bleek
toch moeilijker via zo’n gleuf. Ook moesten we zelf regel
matig in de garage zijn wat ook verstoring gaf.
Dagen erna werd het nestje verder opgebouwd met natte
grond vermengd met gedroogde grassprietjes. ’s Avonds
gaat het vrouwtje op het nest en het mannetje op de TL
lamp zitten. Of was het andersom, want ze lijken wel erg
op elkaar.
Enkele dagen later werd er niets meer aangesleept. Op 1
aug. is het 2e ei gelegd en na een paar dagen zijn ze gaan
broeden. Gelukkig maar twee eitjes, dan hebben de uitko
mende jongen meer kans om groot te worden als ze zoals
hier bij mensen willen wonen. De twee pas uitgekomen
blinde blote jongen worden warm gehouden door de extra
veertjes die de ouders het nest in hadden gebracht. Beide
ouders voeren de jongen. In de buurt zijn veel insecten
boven agrarisch land en het is leuk om te zien hoe zowel
boeren- als huiszwaluwen hier met veel capriolen hun
voedsel halen. Onze boerenzwaluw jongen groeiden su
persnel.
Enkele horizontale bamboestokken in de nok van de ga
rage vergroten hun zit comfort buiten het nest voor het
hele gezin. De zomer raakt ten einde en op 22 aug. vliegen
de jongen in de ochtend uit en komen alleen nog elke
avond binnen om te slapen. Ook als het vroegtijdig gaat
onweren gaan beide jongen schuilen in de garage met een
van de ouders. Alsnog bedelen ze om eten en gaan dan
“op stok”.

Wel cirkelen er vele zwaluwen hoog in de lucht en gingen
ze dagenlang verzamelen voor de grote tocht die voor hun
komen ging. Zaten ‘onze’ zwaluwen er ook bij?
Nu een aantal jaren later in dit afgelopen jaar zien we wel
een paar boeren- en huiszwaluwen, maar het zijn er niet
veel meer. Is het slechte weer van mei de oorzaak, of de
vermindering van insecten in agrarisch gebied. Of zijn er
te weinig modderplekken op agrarische gronden om
bouwmateriaal te maken. Of krijgen huiszwaluwen geen
gelegenheid tot nestelen áán moderne loodsen of de
boerenzwaluwen ín die loodsen?
De garage heeft dit jaar geen dienst gedaan als veilige
woning voor ze en bij de buren tegenover ons die altijd
veel zwaluwen hadden i.v.m. voeropslag waar veel insec
ten te vinden waren, viel het ook op dat er weinig animo
was dit jaar. Een landelijk gegeven blijkt dat de zwaluwen
stand minder is geworden. En ook is zeker dat het aanbod
van modderplekken minder wordt de laatste jaren. Elke
boer heeft tegenwoordig een betonnen kavel pad en natte
plekken op het land zijn er haast niet meer want dat is
voor hun niet efficiënt genoeg.
Valt het elders in Flevoland ook op dat er minder zwalu
wen waren dit jaar?

KNNV winkel
Wat geef je aan iemand die ( bijna) alles al heeft? Dat is
bij verjaardagen een actuele vraag, maar met december
in het achterhoofd iets om rekening mee te houden. Mooi
dat in de KNNV winkel van die aardige artikeltjes te koop
zijn waar je de ontvanger en afdelingskas mee verrijkt.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een plaatkompas €7,50 of
de topografische inventarisatieatlas €7.50 , diverse flora’s,
paddenstoelenboeken of een insectenhotel €3,50. Jan
Marbus helpt u graag!

Boerenzwaluwjongen van 23 dagen oud.

Begin september, er is nog maar 1 jong dat dagelijks te
rugkomt met een van de ouders om te overnachten. Waar
was de andere? Zelfstandig geworden? Slaapt deze op de
oude antenne op de schoorsteen van de buren waar nog
meer puberende zwaluwen zaten? Of heeft het andere
jong het niet gered. Na 4 september kwam er geen zwaluw
meer in de garage.
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Eten uit de Natuur

Tekst en tekening: Natureluur (naam schrijver bij de re
dactie bekend)
In mijn jeugd, in de Gelderse Vallei, was het heel gewoon
dat je dingen uit de natuur haalde als aanvulling op het
menu. Veel mensen op het platteland, waar ik woonde,
vonden dat heel normaal en mensen hadden het vaak ook
niet zo breed, zodat het ook een besparing op het huis
houdgeld opleverde. Bijna iedereen deed eraan mee.
Veel mensen hadden toen bij huis of elders een moestuin
en er werd ingemaakt en geweckt bij het leven om voor
de winter een groentevoorraad te hebben. Ik zie mezelf
in het sperziebonen-seizoen nog eindeloos boontjes afha
len voor de weck (wie weet nog wat dit is?).
Veel boeren en anderen hadden nog een jachtvergunning
om wat “te schieten voor de pot”. Er was weinig geregu
leerd en dat leidde soms tot taferelen die leken op strope
rij. En dat vaak ook waren. Ook werd er veel gevist. Mijn
vader en ik hebben nog gepeurd op paling, een nu (terecht)
verboden vangmethode.
Maar toen was veel meer bekend wat je kon eten uit de
natuur. Nu hebben we er een boek voor nodig of een
cursus bij Landschapsbeheer.
Vruchten plukken deed eigenlijk iedereen: Bramen,
Vlierbes, Blauwe bosbes, Vossenbes. Ook paddenstoelen
werden veel geplukt: Cantharel en Eekhoorntjesbrood
kwamen veel voor en werden ook geoogst. Mijn oom kon
die bakken tot een heerlijk gerecht voor de zondag. Ik ruik
het nu ik dit schrijf nog. Nu stellen terreinbeheerders daar
strenge eisen aan of is het helemaal verboden. Maar ik heb
al jaren geen Cantharel meer gezien in het wild.
Hazelnoten, Tamme kastanjes en Walnoten werden ook
gezocht en bewaard.
Dit was allemaal heel gewoon, maar het oogsten van wilde
planten was minder gebruikelijk. Brandnetel eten? Ben je
nu helemaal gek! Maar er was wel bekend dat je kruiden
uit het wild kon gebruiken: Kleine veldkers, Fluitenkruid,
Zuring, Paardenbloem (Molsla- gebleekte bladeren uit een
molshoop of aangeaarde paardenbloem), Pastinaak,
Look-zonder-look en Daslook. Allemaal eetbaar.
Na de winter werd er zodra er weer voldoende kruiden
waren op het platteland Kruudmoes gemaakt: een pap van
gort, karnemelk, spek, rookworst, rozijnen en heel veel
verse kruiden. Zuring, Fluitenkruid, Wilde Kervel,
Brandneteltoppen en dan uit eigen tuin Selderij, Peterse
lie en soms Venkel. Deze pap kon je koud eten en werd
vaak ook zo naar de boeren op het veld gebracht. Stevig
eten voor harde werkers! Ook vrouwen die bevallen waren
kregen dit soms te eten om aan te sterken. Er staan op het
internet leuke recepten voor.
Maar dat weten we nu allemaal niet meer. We zijn “stads
” geworden. Moeten het nu uit een boek of op een cursus
leren. En we kijken raar op als allochtone medeburgers
in de stad noten, tamme kastanjes, appeltjes etc. oogsten

als het seizoen er voor is. En in het groen van Lelystad zijn,
onder het “bewind” van Peter Kouwenhoven, in het ver
leden bewust allerlei bomen en struiken aangeplant die
eetbare vruchten voortbrengen. Het en der staan ook nu
nog Mispelstruiken. Ik vind het altijd leuk om te zien hoe
soms hele families in de stad aan het oogsten zijn.
Het oogstseizoen komt eraan! Kom eens uit je luie stoel
en achter de PC vandaan en ga eens lekker naar buiten
wat eetbaars rapen en plukken!

Heemtuin Stadspark
Tekst: Jan Marbus

Ondanks corona en vakantietijd is vrijwel iedere week
door vrijwilligers op de heemtuin gewerkt. Sowieso is er
jaarrond van alles te wieden, maar ook groter beheerwerk
wordt verricht. De graspaden worden gemaaid en uitge
bloeide of dichtgegroeide perken worden rigoureus aan
gepakt. Nog ingrijpender zijn de structurele wijzigingen:
er is een kruidentuin bijgekomen en ook een plantenmuur
en stronkenwal. Wie een tijdje niet geweest is zal er van
op kijken. Maar in de loop van het seizoen loont het
evengoed om regelmatig even te komen kijken. De weelde
aan bloemen lokt veel insecten van stadsreus tot eikenpa
ge. Ook de massale bloei van blauwe knoop in de nazomer
trekt veel vlinders.
Opmerkelijk waren de afgebroken takken in het voorjaar.
Na 2 maanden rust deed het euvel zich weer voor, maar
nu in hevige mate : het was een ravage. Dit werd zorgelijk
en ook moeilijk aan te pakken. Een gelukkig toeval
zorgde ervoor dat vrijwilliger Dirk de takkenknakker
overdag betrapte. Hopelijk is hiermee verdere afbreuk van
het struweel voorkomen.
(Noot redactie: Wegens ruimtegebrek zijn er deze keer geen foto's
geplaatst.)
19

