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Op deze onverwachts fraaie novemberochtend mocht ik op pad met een Gents-Zeewoldens
gezelschap. We wandelden eerst de route naar vogelkijkhut “De zeearend”. Gezien de naam van
deze hut waren de verwachtingen hooggespannen.

Onderweg zagen we diverse torenvalken, eentje had een flinke muis te pakken en ging in een boom
zitten om deze eens rustig op te peuzelen. Ook zagen we vele groepen vinken waar soms een
verdwaalde keep tussen zat. Vanuit een rietveld hoorden we een waterral roepen, een soort die zich
zelden laat zien, hooguit als hij door een laag ijs wordt gedwongen zijn beschutting te verlaten.

Vanuit de vogelkijkhut speurden we de omgeving af naar de “vliegende deur”. Dit is de bijnaam van
de zeearend, met een vleugelspanwijdte van 2.20 meter!
Vrij snel was het volwassen paar zeearend in beeld, dit jaar hebben ze voor het elfde jaar op rij
jongen groot gebracht in de Oostvaardersplassen. Dit jaar broeden er elf paren zeearend in
Nederland. De vogels waren herkenbaar door de telescoop, maar zaten op zeer grote afstand.
Soms vlogen enorme wolken vogels op; waaronder kieviten, goudplevieren en bonte strandlopers.
Ook waren er vele
eendensoorten te zien
waaronder:
Krakeenden, smienten,
wintertalingen,
bergeenden, pijlstaarten,
slobeenden en wilde
eenden.
Dries ontdekte een vos die
fraai voorlangs de
vogelkijkhut wandelde. De
vos had wel zin in een
malse brandgans, maar alle
watervogels waren flink op
hun hoede. De vos deinsde
er niet voor terug om natte
poten te halen.
In het gebied leven zo’n
150 vossen, dit hoge aantal
komt vooral door het grote
voedselaanbod. Welke vos
wil er nou niet dagelijks
hertenbiefstuk en in het
voorjaar zelfgemaakte
ganzenpastei?

Volwassen koppel zeearend – Oostvaardersplassen.

Vos – Oostvaardersplassen
In de verte waren honderden edelherten te zien. De bronstperiode loopt nu ten einde en de
mannetjes hebben al hun energie verbruikt voor de voortplanting. Sommige “plaatsherten” hebben
weken achtereen amper gegeten en gedronken en kunnen aan het einde van de paartijd dood ter
aarde storten. Hun nageslacht is dan waarschijnlijk ruimschoots veilig gesteld.

Vos – Oostvaardersplassen.
We vervolgden de wandeling en kwamen langs een groep konikpaarden die weinig oog hadden voor
de kudde “homo sapiens” die voorbij wandelden. Konikpaarden zijn in het verleden gefokt om een
soort te verkrijgen die het meest op het oerpaard (Tarpan) lijkt. Konik is Pools voor klein paard. Ze
kunnen goed voor zichzelf zorgen en ook de winter doorkomen hoewel bij een langdurige winter er
ook zwakke dieren kunnen sterven.

Konikpaard – Oostvaardersplassen.
Verderop zagen we goed verscholen in de vegetatie een enorme kudde edelherten, overwegend
vrouwtjes en enkele heren.

Edelhert – Oostvaardersplassen.
In het gebied leven zo’n 3500 edelherten. Er is geen actief jachtbeheer, maar dieren die lijden
worden hieruit verlost door de boswachter. In de winter is het echt “survival of the fittest”.

Edelhert – Oostvaardersplassen.

Aanstormend natuurfotografen talent – Oostvaardersplassen.

We kwamen weer uit bij het bezoekerscentrum en verplaatsten ons per auto naar het
Oostvaardersveld. Hier dronken we koffie en thee met een stroopwafel erbij. Enkele groepsleden
haakten af. Logisch want je wilt op een slaapfeestje toch niet te vroeg in slaap vallen 
Helaas werkten de ijsvogels vandaag niet mee, maar we zagen wel enkele fraaie dodaarzen.
In de vogelkijkhut “de poelruiter” leek het wel een hangsoos van natuurfotografen. Een aalscholver
was actief aan het vissen en met succes, het ene na het andere visje werd naar binnen geslokt.
Vanaf de kleine praambult zagen we nog drie vossen (!). Ook zagen we een volwassen zeearend
overvliegen. En we sloten deze ochtendexcursie met zonnetje erbij af op de grote praambult waar
een slechtvalk nog even “act de presence” gaf.
Ik hoop dat jullie het een “plezante” ochtend vonden!
We zagen en hoorden op deze excursie de volgende 59 vogelsoorten:
Knobbelzwaan, Grauwe gans, Brandgans, Nijlgans, Bergeend, Krakeend, Smient, Wilde eend,
Slobeend, Pijlstaart, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Dodaars, Blauwe reiger, Grote zilverreiger,
Aalscholver, Zeearend, Blauwe kiekendief, Buizerd, Sperwer, Havik, Torenvalk, Slechtvalk, Waterral,
Waterhoen, Meerkoet, Kievit, Goudplevier, Bonte strandloper, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine
mantelmeeuw, Houtduif, Grote bonte specht, Gaai, Ekster, Zwarte kraai, Raaf, Matkop, Koolmees,
Pimpelmees, Staartmees, Baardman, Veldleeuwerik, Goudhaan, Winterkoning, Roodborst,
Boomkruiper, Spreeuw, Merel, Kramsvogel, Koperwiek, Zanglijster, Graspieper, Vink, Keep, Putter en
Rietgors.
Tevens zagen we : vos, konikpaard, edelhert en heckrund.

