Datum: Zondag 10 oktober 2021
Gebied: Oostvaardersplassen
Gids: Pim
Samen met Karin, Esther & Karien ging ik rond de klok van 8.30 op pad in de uitgestrekte
Oostvaardersplassen. De wereld was nog erg klein door een deken van mist die de eerste uren van
geen wijken wist. De temperatuur was bij de start van de ochtendexcursie slechts drie graden. In de
lucht de geluiden van diverse trekvogels die op weg naar het zuiden zijn. We hoorden o.a.
overvliegende Sijsjes & Zanglijsters.

Bij de eerste vogelkijkhut hoorden we de roep van diverse Waterrallen, een soort gegil uit het riet. Ik
was net aan het vertellen dat dit een schuwe moerasbewoner is toen een Waterral voor de kijkhut
overstak!
“De waterral is een wat geheimzinnige, schaarse broedvogel in Nederland. Hij laat zich zelden zien,
maar je kan hem wel horen. Uit het moeras klinkt wel eens z'n gegil als een speenvarken. Een deel
van de waterrallen blijft het hele jaar in ons land. In de winter langs bevroren rietrandjes zijn ze dan
goed te zien. Waterrallen zijn donker gekleurd met een rode lange snavel. Vliegen doen ze zelden bij
verstoring, ze verdwijnen liever al lopend uit het gezichtsveld”.
Bron: Vogelbescherming Nederland.

Voor de kijkhut zagen we een groep eenden die veel onderdook en met de kont omhoog stak uit het
water, het waren fraaie Pijlstaarten die voornamelijk overwinteren in Nederland, enkele honderden
in de Oostvaardersplassen. Ook zagen we enkele tientallen Slobeenden, met hun clowneske snavel.

Pijlstaart – Oostvaardersplassen.
“Pijlstaarten doen hun naam eer aan met de opvallend lange en spitse staart, die hun een sierlijk
uiterlijk geeft. De staart valt, samen met de lange hals, vooral op wanneer ze komen overvliegen.
Pijlstaarten broeden langs ondiepe meren in open gebieden. In Nederland is de pijlstaart vooral te
gast gedurende milde winters, bij koude trekken pijlstaarten verder naar het zuiden. De pijlstaart is
een van de zeldzaamste broedvogels van ons land en staat op de Rode Lijst. Hij is nooit algemeen
geweest, want Nederland ligt aan de zuidrand van het overigens zeer grote verspreidingsgebied”.
Bron: Vogelbescherming Nederland.
De eerste Grote zilverreiger vloog over in de mist, een prachtige witte reiger. Vanuit de
Oostvaardersplassen en omliggende landen komen ze nu in geheel Nederland voor.
We kwamen eerst door wilgenbos waar we o.a. Pimpelmees, Tjiftjaf & Roodborst zagen. Vervolgens
liepen we langs rietvegetatie. De meeste broedvogels zijn naar Afrika vertrokken, maar dat gemis
werd ruimschoots gecompenseerd door vele tientallen Baardmannetjes, wat een fijne en
fotogenieke vogelsoort!!
Het Baardmannetje is een van de belangrijkste soorten in de Oostvaardersplassen, vele honderden
broedparen zijn er. In de zomer zie je ze nauwelijks, maar tijdens deze magische ochtend zagen we er
meer dan honderd. Ook hun geluid is zeer karakteristiek. Meestal foerageerden ze in het riet op
rietzaden, maar we zagen ook groepjes op de grond zitten.

Baardman – Oostvaardersplassen.
We hoorden legio Waterrallen en zo nu en dan de explosieve zang van de Cetti’s zanger, een
relatieve nieuwkomer in de Oostvaardersplassen. Door het warmere klimaat heeft hij zijn
broedgebied naar het noorden uitgebreid.
“De cetti’s zanger heeft een verborgen levenswijze. Hij laat zich herkennen aan een zeer kenmerkende
en explosief voorgedragen zang. De laatste jaren neemt het aantal in ons land toe doordat de winters
niet meer zo streng zijn. Naast Zeeland en Zuid-Holland waar al langere tijd cetti’s zangers
voorkomen, wordt de soort op steeds meer plekken in Nederland gemeld”.
Bron: Vogelbescherming Nederland.

Baardman – Oostvaardersplassen.

Baardman – Oostvaardersplassen.
Naast het getingel van vele Baardmannetjes hoorden we een ander zeer prominent aanwezig geluid
vanuit het dichte mistgordijn. Het was een echt oergeluid van tientallen burlende Edelherten. Het is
een drukke tijd voor de herten want de bronstperiode is volop aan de gang.
Het duurde even, maar toen het begon op te klaren zagen we de eerste Edelherten op de vlakte!
Vanuit kijkhut de Schollevaar konden we slechts een gedeelte van de plas zien. De Aalscholvers in de
mist waren wel erg sfeervol, evenals de Grote zilverreigers. Eerder zagen we al tientallen Puttertjes &
Staarmezen en ook een overvliegende Grote bonte specht.

Grote zilverreiger – Oostvaardersplassen.

Aalscholver – Oostvaardersplassen.

Aalscholver – Oostvaardersplassen.

Op de terugweg was de mist aan het oplossen en zagen we aan de overkant van de Keersluis een
heuse onvolwassen Zeearend in een boomtop zitten, zijn koosnaampje is “Vliegende deur” vanwege
zijn spanwijdte van 2.30 meter!

Zeearend – Oostvaardersplassen.
Ook zagen we trouwens bij de start van de excursie een Sperwer overvliegen en tevens zagen we
diverse Buizerds en een Torenvalk.

Vanaf het bezoekerscentrum reden we in amper drie minuten naar het Oostvaardersveld. Na een
kop thee met een stroopwafel bezochten we vogelkijkhut De Oeverloper waar een zestal kleine
zilverreigers en een Grote zilverreiger act de presence gaven!
Ook enkele eendensoorten ter plaatse waaronder: Wintertaling, Slobeend, Krakeend, Pijlstaart &
Kuifeend. We zagen ook de kleinste futensoort van Europa: de Dodaars.
De laatste stop was op de Kleine Praambult met een fijn uitzicht op de enorme vlakte waar we
honderden (!) Edelherten zagen én hoorden. Ook nog een groepje Lepelaars. Verder veel Kieviten &
Goudplevieren. Op grote afstand zat een tweede Zeearend!

Kleine zilverreiger – Oostvaardersplassen.

Edelhert – Oostvaardersplassen.

Grote zilverreiger – Oostvaardersplassen.

Winterkoning – Oostvaardersplassen.

