Datum: 5 januari 2019
Gebied: Oostvaardersplassen
Gids: Pim
De kop is er weer vanaf! Vanmorgen begeleidde ik een excursie met acht deelnemers uit Houten,
Utrecht en het Groningse Haren. We waren amper begonnen met de eerste wandeling toen ik op het
tweede bruggetje aan het vertellen was dat in de werkschuur van Staatsbosbeheer een kerkuil al
jarenlang zijn nest(kast) heeft. Een deelnemer zag op dat moment een kerkuil wegvliegen en laag
achter het riet verdwijnen. Leuke start van deze ochtendexcursie en het nieuwe excursiejaar.
Mogelijk was de vogel aan het roesten in een nabijgelegen boom en was van mening dat de eerste
dagbezoekers toch net iets te spannend waren. Kerkuil is meteen een nieuwe soort tijdens een
excursie. Het is een uilensoort die vaak pas actief wordt als het al flink donker is. Ze zijn niet
zeldzaam in Flevoland, maar er eentje ook daadwerkelijk zien blijft een cadeautje.
Eind 2018 had ik zelf in een vogelkijkhut in de Oostvaardersplassen een fraaie ontmoeting met een
kerkuil, hoewel ik er aan twijfel of dit wederzijds was. De uil leek vast te zitten achter een
informatiebord, je hoorde steeds zijn nagels langs het plastic glijden. Met enige moeite wist ik met
andere vogelaars het bord los te krijgen. De kerkuil maakte nog een ereronde door de vogelkijkhut
en vloog daarna door een kijkgat naar buiten. Iets beduusd bleef de kerkuil even in een boom zitten
om vervolgens in de ruigte te verdwijnen. De foto die ik plaats is tijdens deze ervaring gemaakt!

Een grote zilverreiger was aan het foerageren in het ondiepe water. Pas sinds de jaren tachtig van de
vorige eeuw werd deze witte reiger weer in Nederland gezien. Het aantal broedparen in de
Oostvaardersplassen explodeerde en inmiddels kom je ze in werkelijk elke provincie tegen. Ook dat is
het Oostvaardersplassen-effect!

We wandelden de route naar vogelkijkhut De Schollevaar, oud-Nederlands voor aalscholver.
Onderweg kwamen we enkele rietgorzen tegen, een soort die de hele winter in Nederland blijft. Veel
insectenetende rietvogels brengen de winter door in het verre zuiden. Een grote bonte specht bleef
in een boomtop poseren. In de verte hoorde we het mechanische getingel van baardmannetjes. Door
de relatief harde wind lieten deze vogels zich helaas niet aan ons zien.

In de verte zagen we honderden edelherten. Staatsbosbeheer is gestart met het beheren van de
kudde en heeft van de provincie Flevoland de opdracht gekregen 1800 dieren af te schieten. Door de
toekomstig verminderde begrazingsdruk zal het landschap gaan veranderen, de vogels kunnen hier
de vruchten van plukken.
In de plas aan de voorzijde van de vogelkijkhut was het uitgestorven, doordat de wind pal op de hut
stond lieten de vogels het een beetje afweten.

Op de terugweg zochten we tevergeefs naar de klapekster, maar ik zal het alvast verklappen; tijdens
de lunch die de deelnemers na afloop nuttigden in het bezoekerscentrum ontdekten ze zelf de fraaie
klapekster. Dit is een ware rover met boevenmasker, menig zangvogel of klein zoogdier moet eraan
geloven en bij wijze van provisiekamer spietst de vogel zijn prooi op de stekels van struiken.
We zagen op de terugweg een biddende torenvalk, een groep matkoppen en ook twee nonnetjes
(vrouwtype) vlogen over. Op de heenweg zagen we al een viertal overvliegende grote zaagbekken.
Beide soorten zijn wintergasten die in het noorden van Europa tot broeden komen. Vlak voor het
bezoekerscentrum kwam een ijsvogel aanvliegen die op een tak boven het water uitvoerig ging
vissen, hij liet zich diverse malen in het water plonzen.

Ijsvogels houden niet van ijs. Als er langdurig ijs ligt kan de ijsvogel niet bij zijn prooi en kan meer dan
de helft van de populatie omkomen. Het is een wonder dat er nog geen actievoerders zijn
gesignaleerd die voor dit leed opkomen. Echter na een strenge winter kunnen 2-3 nesten van acht
jongen de populatie in enkele jaren weer herstellen.
Vanuit een naastgelegen rietveld hoorden we de explosieve zang van een Cetti’s zanger. Amper tien
jaar geleden nog een keiharde soort in de Oostvaardersplassen, maar inmiddels algemeen aanwezig.
De vogel heeft weten te profiteren van het zachtere klimaat en heeft zijn broedgrens verder
uitgebreid. Opvallend aan deze vogel is dat je ze zeer moeilijk in de kijker kunt krijgen, zelfs als ze op
steenworp afstand aan het roepen zijn.

Vervolgens reden we naar het Oostvaardersveld waar we eerst een kop koffie nuttigden met een
stroopwafel erbij. We liepen naar vogelkijkhut De Poelruiter, een soort bedevaartsplaats voor
vogelfotografen. We zagen hier diverse eendensoorten zoals slobeend, kuifeend, tafeleend, smient
en wintertaling. Ook was er een club wilde zwanen aanwezig. Deze soort brengt de winter door in
Nederland en vertrekt vervolgens weer naar o.a. Rusland en Finland om te broeden. Een sperwer
vloog boven de ruigte, een buizerd zat in de top van een struik naast een mannetje torenvalk.
Koperwieken vlogen over.

Bij een volgend plasje waar we langs kwamen dobberden twaalf nonnetjes, waaronder een fraai
mannetje. Aan de oever zat een witgat, een steltloper die in klein aantal in de winter in Nederland te
vinden is. Vanaf de Kleine Praambult keken we uit over de grote vlakte. Vele edelherten waren hier
te zien en verder weg ook honderden konikpaarden, van deze laatste soort zal een deel van de kudde
naar andere natuurgebieden verhuist worden. Een havik vloog laag over het veld.
We zagen en hoorden vandaag de volgende 46 vogelsoorten:
Brandgans, Grauwe gans, Knobbelzwaan, Wilde zwaan, Slobeend, Krakeend, Smient, Wilde eend,
Wintertaling, Kuifeend, Tafeleend, Grote zaagbek, Nonnetje, Blauwe reiger, Grote zilverreiger,
Aalscholver, Sperwer, Havik, Buizerd, Waterral, Meerkoet, Kievit, Witgat, Zilvermeeuw, Kerkuil,
Ijsvogel, Grote bonte specht, Torenvalk, Gaai, Zwarte kraai, Matkop, Koolmees, Baardman, Cetti’s
zanger, Goudhaan, Winterkoning, Roodborst, Boomkruiper, Spreeuw, Merel, Koperwiek,
Waterpieper, Vink, Putter en Rietgors.
Ik hoop dat jullie het een leuke excursie vonden en mogelijk tot een volgende keer!
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