Dagexcursie Oostvaardersplassen
Datum: 2 juli 2017
Gids: Saskia
Aantal deelnemers: 1
Hoogtepunten:



Steltkluut
Baardman

Gisteren ingevlogen vanuit de VS, en vanochtend stond Scott om 8 uur paraat voor 2 dagen
vogels kijken. Ik haalde hem op bij zijn hotel, en we gingen op weg naar de
Oostvaardersplassen.
Hij had me een lijstje gestuurd met een twintigtal vogelsoorten die hij graag zou zien. De
eerste konden we op de snelweg al afvinken: een ooievaar in een weiland.
We begonnen bij de grote Praambult, waar je een mooi uitzicht hebt over een deel van het
gebied. Honderden edelherten en konikspaarden stonden te grazen tussen de gele
bloemenzee van (vermoedelijk) jacobskruiskruid. Door de telescoop konden we het
zeearendnest zien, waar volgens een medevogelaar nog 1 jong op zou zitten; het andere was
uitgevlogen, vertelde hij. In een dode boom zagen we een volwassen zeearend zitten:
duidelijk was de witte staart te zien.
In de bomen rondom zongen zwartkoppen, grasmussen en tuinfluiters, alle lastig te vinden
tussen de bladeren.
Vanaf de kleine Praambult besloten we een wandeling over het Oostvaardersveld te maken.
Een goede keus: veel zingende kleine karekieten, rietgorzen, en meerdere jagende bruine
kiekendieven. Ook prachtig was een overvliegende havik, nog een van het lijstje. In de
kijkhutten langs de route was het goed toeven. Diverse eenden en reigers, en terwijl een
boerenzwaluw ons toezong vanaf een kijkopening, hadden we zicht op twee steltkluten, heel
mooi!
In de buurt van het bezoekerscentrum bezochten we kijkhut “De kluut”. In eerste instantie
viel er niet veel te zien, dus mooi tijd om onze lunch op te eten. Ineens het geping van
baardmannetjes. We zagen ze meerdere keren heen en weer vliegen tussen de rietkragen
naast de hut. Later kregen we een juveniel baardmannetje even heel dichtbij in de kijker
langs het pad naar kijkhut De Zilverreiger.
De tijd was voorbij gevlogen, dus al tijd voor onze laatste stop, bij uitkijkpunt Nonnetje.
Vanaf een dijk kijk je hier op een brede rietkraag langs het water. Een grote groep
kuifeenden en tafeleenden dobberden op de plas. Vooraan in het riet wemelde het van de
kleine karekieten en rietgorzen. Af en toe klonk opnieuw het ping-ping roepje van de
baardmannetjes, en meerdere keren zagen we er enkele vliegen.
Na een gezellige autorit zette ik Scott weer af bij zijn hotel in Eindhoven; morgenochtend
haal ik hem weer op voor nog een dag vogels kijken.
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