
Uitnodiging voor het Vogelfestival bij de Oostvaardersplassen in 
de Flevopolder 

 
Kees Verweij 
 
Het vorig jaar is voor het eerst door SOVON, de 
Vereniging voor Vogelbescherming en het 
Staatsbosbeheer het zogenaamde Vogelfestival 
georganiseerd, dat plaatsvond om en nabij het 
bezoekerscentrum Oostvaardersplassen in de 
Flevopolder, Het bezoekerscentrum is gelegen vlak 
bij Lelystad aan de Knardijk. 
Dit Vogelfestival was een groot succes en trok zeer 
veel bezoekers, hetgeen een belangrijke reden was 
om zo’n festival dit jaar weer te organiseren. 
Voor degenen, die in vogels zijn geïnteresseerd, is 
een bezoek aan dit festival een goede manier om 
kennis te maken met allerlei verschillende zaken, 
die met het waarnemen en bestuderen van vogels te 
maken hebben. Zo zijn nagenoeg alle organisaties 
aanwezig, die zich bezighouden met het 
waarnemen en de bescherming van vogels. 
Het vorig jaar hebben Dineke en ik een bezoek aan 
dit festival gebracht en er was van alles te zien en 
te beleven. Men kon bijvoorbeeld kennismaken 
met de nieuwste vogelkijkers en telescopen. 

Verder stonden er verschillende reisorganisaties, 
waar men informatie kon krijgen over vogelreizen. 
Ook waren er de nodige boeken over vogels te 
zien, die daar ook aangeschaft konden worden, 
zowel nieuw als tweedehands. 
Veel informatie werd verschaft over diverse 
projecten in zowel Nederland als daarbuiten, die 
veelal als thema de bescherming van bepaalde 
vogelsoorten hadden. Vooral de bescherming van 
de Grutto nam een centrale plaats in. 
Daarnaast waren er allerlei lezingen over de meest 
uiteenlopende vogelonderwerpen, die men vrij kon 
bijwonen.  
De situering van dit festival aan de Oostvaarders-
plassen maakte het verder mogelijk deel te nemen 
aan een of meer excursies, waarvoor men zich bij 
aankomst al kon inschrijven.  
Kortom: een bijzonder gebeuren waar de 
geïnteresseerde vogelliefhebber zeker niet mag 
ontbreken. 
Het Vogelfestival vindt plaats op zaterdag 27 en 
zondag 28 augustus a.s. rond het Bezoekers-
centrum Oostvaardersplassen te Lelystad. 

 
 

NATUURKALENDER (Gierzwaluwen) 
 

Als vervolg op het extra Gierzwaluwennummer van de Strandloper, een speciale Natuurkalender waarin leuk 
de terugkeer van de Gierzwaluwen in Noordwijk te volgen is. 
 
 
Van: Marco vrooijen 
Verzonden: zondag 27 maart 2005 20:03:35 
 
Hallo allemaal, 
Zojuist mijn eerste Gierzwaluw van dit jaar over 
Zoutmanstraat / Ruijterstraat zien vliegen. Is dit niet 
extreem vroeg? 
Fijne Pasen! 
Groetjes,  Marco 
 
Van: Jelle van Dijk  
Verzonden: zondag 27 maart 2005 20:34:45 
 
Hoi Marco en de anderen, 
Inderdaad extreem vroeg! Maar dit jaar is maart toch 
al een maand van extremen. Deze week zijn ook al de 
eerste Reuzenstern en de eerste Zwarte Ooievaar 
gesignaleerd. In de Avifauna van Nederland 2 worden 
enkele maartwaarnemingen van de Gierzwaluw 
genoemd: 24 maart 1971 Amsterdam, 24 maart 1990 
Middelburg. 
Groeten,  Jelle 

Van: Hein Verkade  
Verzonden: zondag 27 maart 2005 22:20:22 
 
Hoi Marco, 
Dit is extreem vroeg!  Er is van de week ergens in het 
zuiden van het land ook al een Gierzwaluw geclaimd. 
Wat ik mij dan afvraag of de kans niet net zo groot is 
dat het in deze tijd van het jaar een Vale Gierzwaluw 
zou kunnen zijn. Deze keren eerder naar hun 
broedplaatsen in Zuid-Europa terug dan gewone 
Gierzwaluwen en kunnen door het mooie weer de 
afgelopen week doorgeschoten zijn richting ons.  
Mijn vroegste Gierzwaluw in Noordwijk was op 13 
april, en dat vond ik heel vroeg, dus dit slaat alles. Ik 
zal mijn ogen goed de kost geven de komende dagen. 
groetjes Hein  
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Van: Jelle van Dijk 
Verzonden: zaterdag 16 april 2005 22:18:11 
 
Hallo allemaal,  
Tijdens de voetbalwedstrijd Quick Boys tegen VV 
Katwijk werd bij de stand 2-1 een overvliegende 
Gierzwaluw gezien! 
Groeten,  Jelle 
 

Van: Ineke van Dijk  
Verzonden: zondag 24 april 2005 12:58:52 
 
Hallo allemaal,  
Vanmorgen hebben Annelies en ik weer een 
inventarisatieronde gedaan. De eerste Gierzwaluw 
vloog over richting noord, een half uurtje daarna nog 3 
stuks.  
Vanmiddag werd ik gebeld door een vriendin uit de 
Daniel Noteboomstraat. Daar vlogen 8 Gierzwaluwen 
boven de huizen. Ze zijn dus echt weer binnen.  
Groetjes,  Annelies en Ineke
 
Van: Kees Erkelens  
Verzonden: zondag 24 april 2005 17:58:14 
 
Hallo allemaal,  
Vanmiddag de eerste Gierzwaluwen boven Boerenburg 
gezien.  
Hg Kees
 
Van: Jelle van Dijk  
Verzonden:zondag 24 april 2005 22:19:06 
 
Hallo allemaal, 
Vanmorgen had ik mijn eerste Gierzwaluw om 6.45u 
boven zee. Dat ze vandaag boven Noordwijk zouden 
verschijnen zat er dik in. Gisteravond werden er in 
enkele uren 1737 ex. bij Breskens geteld. Vandaag ging 
de trek daar stevig door met 3348 ex tusse 6 - 15u.  
Groeten,  Jelle 
 
Van: Hein Verkade  
Verzonden: zaterdag 30 april 2005 22:26:42 
 
Hallo allemaal, 
Vandaag op Koninginnedag is de tweede vogel 
gearriveerd in het nestkastje aan de Douzastraat. Het 
paartje is weer compleet en het broeden kan beginnen. 
Vorig jaar was het koppel twee dagen eerder compleet 
terug. 
groetjes Hein 
 
Van: Kees Erkelens  
Verzonden: zondag 15 mei 2005 22:31:35 
 
Hoi Hein,  
Ik zag vanmiddag dat de Gierzwaluw nestplek aan de 
St. Bossestraat / hoek A. Rademakerstraat bezet is door 
een luidruchtig Spreeuwen gezin.  
Jammer ! We zien ook erg weinig Gierzwaluwen in de 
lucht boven Boerenburg.  
Groetjes Kees 

 
Van: Hein Verkade  
Verzonden: maandag 16 mei 2005 23:07:22 
 
Hoi Kees en anderen, 
In het hele land wordt melding gemaakt van opvallend 
weinig Gierzwaluwen 
tot nu toe. Ik denk dat het gewoon aan het koude weer 
ligt, er zitten er nog veel iets ten zuiden van ons land. 
Op de hoek van het Rederijkersplein zijn naar mijn 
weten twee holtes in de zijmuur aanwezig. Dan is er 
ruimte voor een Spreeuw en voor een Gierzwaluw. 
Gierzwaluwen zijn overigens gemakkelijk in staat om 
een Spreeuw uit zijn nest te knikkeren!! Dus geef de 
moed nog niet op, het komt misschien allemaal wel 
goed. 
In mijn nestkast is inmiddels het eerste ei gelegd. 
Gisteravond was ik getuige van een paring in de 
nestkast. Opvallend genoeg gebeurde dit in het 
nestkastje ernaast.  
Even later vlogen beide vogels hier weer uit en in het 
nestkastje met het ei binnen. 
groetjes Hein 
 
 
Van: jan jacobs  
Verzonden:  zondag 5 juni 2005 21:59:51 
 
Hoi allemaal, 
Aan de Kapelleboslaan staat ook een huis met 
waarschijnlijk Gierzwaluwen onder de pannen.  
Al vanaf eind april cirkelen daar 2 paartjes rond. Ze 
vliegen daar constant op het huis aan en haken ook aan 
onder de dakrand. Ik heb nog geen invliegplaatsen 
ontdekt, maar ga eind juni wel een avondje posten. Als 
ze daar broeden zitten ze nu op eieren. Het is bij mij de 
enig bekende plek in Noordwijk buiten de bebouwde 
kom, waar ik Gierzwaluwen weet. 
Wat betreft mijn eigen Gierzwaluwen thuis: dit jaar heb 
ik één nestje bezet. De vogels zitten vanaf ± 24 mei te 
broeden. In het andere nest hebben de vogels die vorig 
jaar één jong hebben grootgebracht, het dit jaar na één 
week aanwezigheid in het nest het af laten weten. Ze 
brengen wel pluis en veren in het nest maar zijn niet 
meer constant aanwezig en slapen ook niet meer op het 
nest. 
  
Groetjes, Jan. 
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