2 juni 2018: Dagexcursie naar de Oostvaardersplassen
Gids: Pim
Rond de klok van 8 uur ontmoette ik vanmorgen Johan en vijf kompanen, afkomstig uit de regio Hoek
van Holland. Na een kort informatief praatje gingen we van start met de wandeling door de
Driehoek. In het begin kon je nog wel spreken van een wilgenbos, maar naarmate de wandeling
vorderde maakte dit wilgenbos plaats voor een steppelandschap. Door de grote begrazingsdruk van
de afgelopen jaren had een jong wilgje geen enkele kans om tot een grote boom uit te groeien. Nu
na een heftige winter de populatie gehalveerd is en er in de toekomst ook een vorm van beheer gaat
plaatsvinden zal ook het landschap weer mee veranderen.

Dat een deel van de populatie in de wintermaanden of vlak erna sterft hoort erbij in de natuur.
Echter je kunt ook stellen dat je in een afgesloten gebied toch op één of andere manier een populatie
moet beheren. Al is het alleen maar om het feit dat de grote grazers ooit in het gebied zijn gelaten
om goede voorwaarden te scheppen voor legio broedvogels. Het zou goed zijn om de discussie meer
te laten gaan over de vogelstand in het gebied. De grote grazers zijn geen doel op zich.
In het eerste deel van de wandeling zagen we al enkele grauwe vliegenvangers met hun
karakteristieke methode om voedsel te vergaren met een soort fladdervluchtjes. Ook de gekraagde
roodstaart was om de vijftig meter wel weer te zien. Winterkoninkjes zongen uit volle borst, toch
best veel geluid voor een vogeltje van amper tien centimeter!
Langs het wandelpad lag een recentelijk gestorven edelhert. Dit kadaver is een rijke voedselbron
voor duizenden aaskevers, zeearend, raaf en vos.

Edelhert kadaver – Oostvaardersplassen.
Door het grote voedselaanbod leven er in het gebied veel vossen. In de winter eten ze dagenlijks
hertenbiefstuk en in het voorjaar staat jonge grauwe gans op het menu. We zagen vandaag niet
minder dan vijf adulte vossen.

Vos – Oostvaardersplassen.

Grote zilverreigers waren in de jaren tachtig van de vorige eeuw nog een zeldzaamheid in Nederland
echter door de sleutelrol die de Oostvaardersplassen hebben vervuld kun je ze nu weer in alle
provincies tegenkomen!

Grote zilverreiger – Oostvaardersplassen.
Vanuit de vogelkijkhut De Zeearend keken we uit over de enorme groene vlakte. Een moment
eerder flapte al een vliegende deur, de bijnaam voor een zeearend over. Het was een volwassen
exemplaar. Al elf jaar broedt deze reusachtige vogel in het gebied, helaas is het dit jaar niet helemaal
succesvol verlopen. De twee jongen zijn in een storm uit het nest gevallen.

Edelhert – Oostvaardersplassen.

In een jong rietveld stikte het werkelijk van de blauwborsten, we zagen minimaal vijf verschillende
mannetjes zingen.

Blauwborst – Oostvaardersplassen.

Aan het eind van deze eerste wandeling kwamen we weer uit bij het bezoekerscentrum. We reden
nu naar een stuk groener gebied, Het Oostvaardersveld. We dronken eerst een kop koffie met een
stroopwafel erbij.

Vanuit de vogelkijkhut De Poelruiter zagen we een fraaie man grauwe klauwier in de top van een
struik zitten, dit is een zeldzame soort in Flevoland en grote delen van Nederland.
De hut was gekraakt door boerenzwaluwen, de jongen waren zeer fraai te zien! Een kleine karekiet
liet zich ook prachtig aanschouwen.

Boerenzwaluw – Oostvaardersplassen.
Vanuit de vogelkijkhut zagen we ook twee boomvalken op de uitkijk zitten. Wellicht wachtend op
een sappige libelle. De boomvalk is de enige roofvogelsoort die soms jaagt op de zeer wendbare
gierzwaluw. De soort lijkt in Nederland iets af te nemen. Dit is mogelijk te wijden aan habitatverlies.
Vervolgens liepen we door tot de Kleine Praambult. Langs het spoor zat een grasmus te poseren en
een bosrietzanger uit volle borst te zingen.

Boomvalk – Oostvaardersplassen.

Grasmus – Oostvaardersplassen.

Het Oostvaardersveld was een ware vogeloase gevuld met legio grasmussen, roodborsttapuit,
rietzanger, kleine karekiet, kneu, rietgors en blauwborst.

Roodborsttapuit – Oostvaardersplassen.
Nabij de Lage Knarsluis nuttigden we de lunch onder een kleine wolk huiszwaluwen. Vervolgens
reden we naar de Oostvaardersdijk om een wandeling langs het Julianapad te maken.
Een snor liet zich hier zo nu en dan horen. Ook de zeer luide zang van de steeds algemenere Cetti’s
zanger was te horen. Een jagende bruine kiekendief was op zoek naar kuikens.

Roodborsttapuit – Oostvaardersplassen.

Rietgors – Oostvaardersplassen.
De vogelkijkhut was wederom gekraakt door tientallen boerenzwaluwen. We hoorden kortstondig
het gehoemp van de roerdomp, een soort die relatief zeldzaam is in het gebied.
We reden de Oostvaardersdijk af richting Almere. We maakten een bonusstap bij de Kwelplas
onderdeel van de Lepelaarplassen. Hier zagen we enkele baardmannetjes en hoorden wederom de
snor.

De laatste stop was bij de Almere zijde van de Oostvaardersplassen. We wandelden naar het
bezoekerscentrum. Vanaf het dak zagen we wederom enkele vossen en een kadaver van een
edelhert dat opgezwollen op zijn kop lag en wel wat weg had van een konikpaard.

Vos & Edelhert – Oostvaardersplassen.

Inmiddels waren we de zeventig soorten al ruim voorbij geschoten en dat mocht gevierd worden met
een biertje.

Vanaf de uitkijkheuvel zagen we nogmaals een volwassen zeearend voorbij vliegen. Enkele nieuwe
dagsoorten zoals de bontbekplevier en de Temmincks strandloper.
Het was vandaag grotendeels grijs, maar nauwelijks regen, zeg maar gerust droog. De temperatuur
steeg gedurende middag naar t-shirten weer.
We zagen en hoorden tijdens deze dagexcursie 81 vogelsoorten (en dan heb ik de groenpootruiter
die overvloog zelfs nog weggelaten). Waaronder:
Grote Canadese gans, Brandgans, Grauwe gans, Nijlgans, Bergeend, Knobbelzwaan, Slobeend,
Krakeend, Wilde eend, Wintertaling. Kuifeend, Tafeleend, Fuut, Lepelaar, Roerdomp, Blauwe reiger,
Grote zilverreiger, Aalscholver, Bruine kiekendief, Buizerd, Zeearend, Boomvalk, Torenvalk,
Meerkoet, Scholekster, Kluut, Kievit, Bontbekplevier, Kleine plevier, Grutto, Oeverloper, , Temmincks
strandloper, Zilvermeeuw, Kleine mantelmeeuw, Kokmeeuw, Visdief, Houtduif, Holenduif, Koekoek,
Gierzwaluw, Grote bonte specht, Grauwe klauwier, Gaai, Ekster, Kauw, Zwarte kraai, Raaf,
Pimpelmees, Koolmees, Baardman, Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Cetti’s zanger,
Tjiftjaf, Fitis, Rietzanger, Kleine karekiet, Bosrietzanger, Snor, Zwartkop, Tuinfluiter, Grasmus,
Winterkoning, Boomkruiper, Spreeuw, Merel, Zanglijster, Grauwe vliegenvanger, Roodborst,
Blauwborst, Gekraagde roodstaart, Roodborsttapuit, Huismus, Heggenmus, Witte kwikstaart, Vink,
Groenling, Kneu, Putter en Rietgors.
Alsmede vos (5), edelhert (>500), Konikpaard, Heckrund en Muskusrat.

Ik hoop dat jullie het een leuke dag vonden.
Bedankt & Groet,
Pim.

