Datum: 8 mei 2019
Excursie: Oostvaardersplassen avondexcursie
Gids: Pim
Weersvoorspellingen neem ik vanaf heden niet meer serieus want in plaats van stevige buien kregen
we een avond om in te lijsten. De wind viel op een gegeven moment helemaal weg en het klaarde
helemaal op. Rond 18.00 uur ontmoette ik een gezelschap uit Woerden & Utrecht.
Aangezien ik bij een plasje bij het Oostvaardersveld vlak voor de excursie een bonte mix steltlopers
had gezien besloten we hier eerst heen te rijden en te gaan wandelen.

Gelukkig stelden de steltlopers niet teleur. In de ondiepe plas foerageerden een zevental
groenpootruiters, drie bosruiters en twee zwarte ruiters (volledig in zomerkleed). Ze gebruiken de
Oostvaardersplassen als een soort wegrestaurant op hun lange weg naar het noorden waar hun
broedgebied zich bevindt.
Ook zwommen hier tientallen krakeenden en een enkele kuifeend. Voor de hut kwamen twee
putters wel heel fraai en langdurig poseren. Hun oude naam “distelvink” is ook heel toepasselijk. Op
de achtergrond hoorde we continu de zang van een fitis en het korte gekras van de grasmus.

Putter – Oostvaardersveld – Oostvaardersplassen.
We liepen vervolgens door het bos (zanglijster, zwartkop, merel) naar de “Kleine Praambult”, een
uitkijkheuvel met uitzicht op de uitgestrekte droge zone van het gebied. Op grote afstand ontdekten
we een onvolwassen zeearend, ook wel “vliegende deur” genoemd die op een dijkje zat. Sinds twaalf
jaar broedt er in het gebied een volwassen paar zeearend die al voor heel wat nageslacht heeft
gezorgd. Inmiddels broeden er op minstens acht plekken zeearenden in Nederland, het
“Oostvaardersplassen-effect”.

Zwarte ruiter & Groenpootruiter – Oostvaardersveld – Oostvaardersplassen.

Bosruiter – Oostvaardersveld – Oostvaardersplassen.

Groenpootruiter – Oostvaardersveld – Oostvaardersplassen.

We kwamen vervolgens aan bij een tweede vogelkijkhut. Hier vloog razendsnel een ijsvogel voorbij.
In de hut was het een komen en gaan van de boerenzwaluw die hier ook zijn nest heeft.
Verderop op het open veld zagen we een paartje roodborsttapuit.
We gingen na een kop koffie en thee een wat langere wandeling maken. Het wilgenbos is in delen
bijna verdwenen doordat er de laatste tien jaar duizenden grazers de vlakte vakkundig begraasden.
Inmiddels is de visie op de Oostvaardersplassen veranderd en worden er zelfs weer bomen
aangeplant. In dit landschap met dode bomen is er nog volop vogelleven.
We zagen diverse gekraagde roodstaarten, zelfs een paartje dat zijn nest in een afgestorven wilg had.
Ook winterkoninkjes waarderen dit surrealistische savanne landschap.
We zagen ook nog een tapuit, een vogelsoort die broedt in oude konijnenholen. Deze soort maakt
ook slechts een tussenstop in het gebied om even bij te tanken. Vanuit kijkhut De Zeearend zagen we
groepen edelherten, maar ook diverse fraaie eendensoorten zoals de relatief zeldzame zomertaling,
wintertaling, slobeend en pijlstaart. Indrukwekkend waren twee haviken die op de vlakte een prooi
aan het oppeuzelen waren.
In een volgende vogelkijkhut
zagen we jonge vosjes die
soms in hun burcht
verdwenen.

We hoorden in de haag van meidoorns legio tuinfluiters en vanuit het rietveld de bescheiden zang
van kleine karekiet en verderop de minder bescheiden zang van een bosrietzanger.

Het werd langzaam donkerder en de zon zakte langzaam onder de horizon. Op de valreep kregen we
nog twee blauwborsten schitterend in beeld.
We deden nabij een beverburcht nog een poging bevers te zien, maar hadden eigenlijk een
luxeprobleem; door de felle opklaring was het eigenlijk nog te licht en waren de bevers nog niet
actief. Wel zagen we een muskusrat en bruine rat het kanaal overzwemmen.
Op de achtergrond Cetti’s zanger, nachtegaal en sprinkhaanzanger.

Waargenomen vogelsoorten:
Knobbelzwaan, Grauwe gans, Brandgans, Nijlgans, Wilde eend, Krakeend, Bergeend, Wintertaling,
Zomertaling, Slobeend, Kuifeend, Tafeleend, Fuut, Lepelaar, Blauwe reiger, Grote zilverreiger,
Aalscholver, Havik, Bruine kiekendief, Buizerd, Zeearend, Torenvalk, Meerkoet, Scholekster, Kluut,
Kievit, Kleine plevier, Oeverloper, Bosruiter, Zwarte ruiter, Groenpootruiter, Watersnip, Kokmeeuw,
Zilvermeeuw, Kleine mantelmeeuw, Holenduif, Houtduif, Koekoek, Gierzwaluw, Ijsvogel, Grote bonte
specht, Zwarte kraai, Pimpelmees, Koolmees, Staartmees, Boerenzwaluw, Cetti’s zanger, Fitis, Tjiftjaf,
Rietzanger, Kleine karekiet, Bosrietzanger, Sprinkhaanzanger, Zwartkop, Tuinfluiter, Grasmus,
Winterkoning, Boomkruiper, Spreeuw, Merel, Zanglijster, Blauwborst, Nachtegaal, Gekraagde
roodstaart, Roodborsttapuit, Tapuit, Huismus, Gele kwikstaart, Witte kwikstaart, Vink, Groenling,
Kneu, Putter & Rietgors. (74 soorten)
Waargenomen zoogdieren: Edelhert, Ree, (waarschijnlijk) Rosse woelmuis, Konikpaard, Heckrund,
Vos (met jongen), Bruine rat & Muskusrat.

