Datum: Zaterdag 9 maart 2019
Excursie: Middagexcursie Oostvaardersplassen

Gids: Pim

Deze onstuimige middag, wat betreft het weer, mocht ik een vriendelijk stel uit Mokum begeleiden
in de Oostvaardersplassen. De excursie ging rustig van start met matige wind en af en toe een
verdwaalde druppel regen. We liepen de wandelroute naar vogelkijkhut “De Schollevaar” OudNederlands voor “Aalscholver”. Een grote bonte specht liet zich kortstondig goed bekijken.
Op het pad zaten een drietal rietgorzen, een rietvogel die ook de wintermaanden in Nederland
doorbrengt. De meeste rietvogels zijn inmiddels onderweg naar Nederland en zullen binnen enkele
weken arriveren, denk hierbij aan rietzangers, blauwborsten en kleine karekieten.

Rietgors – Oostvaardersplassen.

In de verte zagen we vele honderden brandganzen volledig in paniek het luchtruim kiezen,
waarschjnlijk was een zeearend actief, maar de vogel liet zich niet zien. Wel zagen we een vrouwtje
blauwe kiekendief laag boven het veld vliegen, deze roofvogel is voornamelijk in de wintermaanden
in Nederland waar te nemen. Als broedvogel gaat het vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw
bergafwaarts met de soort, inmiddels zijn er nog amper tien broedparen in Nederland.

Brandgans – Oostvaardersplassen.
In de verte zagen we een lichte buizerd overvliegen, naast kleine zoogdieren eet deze meest
algemene roofvogel van Nederland ook regenwormen. Je ziet ze vaak langs de snelweg op
hectometerpaaltjes zitten. Ze zijn enorm variabel wat betreft hun kleur. In de Oostvaardersplassen
en Flevoland zie je soms opvallend witte exemplaren die mogelijk van noordelijke origine zijn. Ze
kunnen net als torenvalken ook bidden als ze op zoek zijn naar hun prooi.
De vogelkijkhut was een aangename afwisseling, hierin had je minder last van wind en regen.
Rondom de plas waren vele tientallen, mogelijk honderden nesten van aalscholvers te zien. De
meeste vogels zaten al op hun nest. Ook was een grote groep van ruim veertig bergeenden aanwezig.
Op grote afstand vloog een bruine kiekendief over.

Uitzicht vanuit Vogelkijkhut “De Schollevaar” - Oostvaardersplassen.

Aalscholver – Oostvaardersplassen.
Ondanks of dankzij de stevige wind zagen we diverse meeuwen(soorten) waaronder kokmeeuw,
kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw. Op de terugweg vanaf de vogelkijkhut zagen we nog
edelherten door het water rennen, ook zagen we konikpaarden. Leuk waren twee kluten die zich
fraai lieten bekijken.
Vlak voor het bezoekerscentrum hoorden we de schele roep van de ijsvogel, de vogel was ons echter
te snel af en alweer verdwenen. We waren net op tijd in het bezoekerscentrum want een waar
noodweer brak los, de wind trok verder aan en het begon te stortregenen afgewisseld met hagel.
We reden per auto naar het Oostvaarderveld, we dronken hier eerst een kop thee met een koekje
erbij. Op de plas zwom een gemengde groep tafel-en kuifeenden.
Onderweg naar de volgende kijkhut zagen we de kleinste vogels van Europa; een gemengde groep
goudhaantjes en vuurgoudhaan. Ondanks de wind lieten de vogels zich in de luwte goed bekijken.
Een tweede buienfront daalde nu neer op aarde en we waren net op tijd in vogelkijkhut “De
Poelruiter”. Duizenden brandganzen vlogen over mogelijk door het brute weer.
Aan de rand van een klein eiland zat een witgat, een steltloper. Ook zagen we kievit, enkele
scholeksters, futen, witte kwikstaarten en het hoogtepunt waren een man en een vrouw nonnetje,
een eendensoort die de wintermaanden in Nederland doorbrengt. Deze prachtige eendensoort
broedt van Lapland tot in Rusland. Ze broeden in een boomhol hoog boven het water, vaak een oud
(zwarte) spechtennest, als ze het nest verlaten laten ze zich naar beneden vallen.

Na dit tweede regenfront werden we getrakteerd op een felle opklaring met zon en zelfs volop
blauwe lucht. Vanaf de uitkijkheuvel zagen we wederom >10.000 brandganzen, deze zullen nog even
in de Oostvaardersplassen verblijven want in hun broedgebied op Nova Zembla, het
noordpoolgebied van Rusland, wintert het nog behoorlijk.
We zagen nog wel een sperwer, de enige roofvogel die zich regelmatig in tuinen laat zien,
overvliegen. Door het weertype konden we deze excursie wel een expeditie noemen met enkele
leuke soorten.

We zagen en hoorden tijdens deze Oostvaarderplassen “expeditie” de volgende soorten:
Grauwe gans, Brandgans, Nijlgans, Kolgans, Knobbelzwaan, Bergeend, Krakeend, Wilde eend,
Pijlstaart, Wintertaling. Kuifeend, Tafeleend, Nonnetje, Fuut, Blauwe reiger, Aalscholver, Sperwer,
Blauwe kiekendief, Bruine kiekendief, Buizerd, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Kievit, Witgat,
Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine mantelmeeuw, Ijsvogel, Grote bonte specht, Zwarte kraai,

Pimpelmees, Koolmees, Goudhaan, Vuurgoudhaan, Winterkoning, Spreeuw, Roodborst, Witte
kwikstaart, Waterpieper, Vink, Putter en Rietgors (44 vogelsoorten).

Oostvaardersdijk.

