Datum: Zondag 10 oktober 2021
Gebied: Oostvaardersplassen
Gids: Pim
De mist was opgetrokken en een middag stralend najaarsweer was van start gegaan. Rond 13.00 uur
ontmoette ik Karin, Mirjam & Monique. Na een stukje geschiedenis over het gebied gingen we op
pad. Vanuit de eerste kijkhut hoorden we al het mysterieuze geluid van de Waterral, er zouden er
nog vele volgen. Helaas laat deze schuwe moerasbewoner zich nauwelijks zien.

Wel zagen we voor de kijkhut de eerste eendensoorten, waaronder de fraaie Pijlstaart, een
overwinteraar in Nederland en de Oostvaardersplassen. Ook veel Tafeleenden & Slobeenden.
“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.

Grote zilverreiger – Oostvaardersplassen.
We kwamen vervolgens door wilgenbos en daarna langs een rietkraag. Hier zagen en hoorden we
Baardmannetjes, een soort die veel in de Oostvaardersplassen voorkomt en een prachtig vogeltje is.
“De baardman is een rietvogel. Het mannetje heeft karakteristieke ‘bakkebaarden’. Het heldere
bellende roepje is te horen vanuit het riet. In de winter zwerven baardmannen rond en kunnen dan
ook gevonden worden in kleinere rietvelden. Buitelend tussen de riethalmen verzamelt deze
behendige kleine vogel insecten”.
Bron: Vogelbescherming Nederland.
Zo nu en dan hoorden we de explosieve zang van de Cetti’s zanger, een relatieve nieuwkomer in de
Oostvaardersplassen en Nederland. Door het warmere klimaat heeft deze vogelsoort zijn
broedgebied naar het noorden uitgebreid. Het is een vogel die zeer lastig is om te zien, hij verstopt
zich graag in de dichte vegetatie.

Grote bonte specht – Oostvaardersplassen.
Aangezien de bomen in Flevoland nog erg jong zijn is dit niet de spechtenprovincie bij uitstek, maar
we kregen toch een fraaie Grote bonte specht vol in beeld.
“Het lijf van de specht heeft een aantal voorzieningen om een hersenschudding te voorkomen. De
schedel bevat weinig hersenvocht, waardoor het brein relatief vast zit, en het bot heeft een
sponsachtige structuur dat een deel van de klap absorbeert. Bovendien hebben spechten een sterk
vergroot tongbeen dat als een soort veiligheidsgordel om de schedel heen ligt”.
Bron: Wikipedia.

Grote bonte specht – Oostvaardersplassen.

Kolgans – Oostvaardersplassen.
We zagen tientallen Kolganzen in formatie overvliegen, een teken dat de vogeltrek in volle gang is.
Verder zagen we voornamelijk Grauwe ganzen en later ook nog Brandganzen. In de winter zitten er
in de Oostvaardersplassen tienduizenden Brandganzen die spoedig zullen terugkeren uit hun
broedgebieden in o.a. Nova Zembla, het noordpoolgebied van Rusland.

Aalscholver – Oostvaardersplassen.
Vanuit vogelkijkhut De Schollevaar zagen we voornamelijk Aalscholvers, maar ook Grote zilverreigers
en aan de overkant zat in een boom het snelste dier op aarde; de Slechtvalk. In een stootduik kan de
vogel snelheden bereiken tot 360 kilometer per uur!
Na het verlaten van de kijkhut zagen we in een flits een jonge Bruine kiekendief overvliegen, de
meest algemene roofvogelsoort in het gebied.

Baardman – Oostvaardersplassen.

Aalscholver – Oostvaardersplassen.
Vanaf een bruggetje zagen we in de verte tientallen Edelherten. Het is voor herten nu een drukke
periode want de bronst is volop aan de gang. We zagen en hoorden enorme plaatsherten burlen!
Ook zat er op grote afstand een Zeearend in een boomtop. In 2006 is de Zeearend in de
Oostvaardersplassen gaan broeden, een unicum in Nederland.
“De zeearend is een imposante, zeer grote roofvogel ('vliegende deur') van waterrijke gebieden. Leeft
van vis, watervogels en ook van aas, vooral als er ijs ligt. Lange tijd een zeldzame wintergast, maar
tegenwoordig zelfs broedvogel in Nederland in toenemende aantal (2020: 15 paar). Trage, diepe
vleugelslag, maar schroeft vaak in voorjaar, zomer en herfst op thermiek. Meestal solitair, maar op
plaatsen met veel voedsel kunnen zeearenden zich concentreren”.
Bron: Vogelbescherming Nederland.

We reden vervolgens in een drietal minuten naar het Oostvaardersveld waar we een rondwandeling
maakten naar een drietal fraaie vogelkijkpunten. Vanaf de Kleine Praambult keken we uit over de
uitgestrekte vlakte en zagen circa tweehonderd Edelherten
We zagen ook nog Lepelaars, waarvan de meesten al onderweg zijn naar Afrika (en Portugal). Naast
honderden Kieviten zagen we ook een enorm lint aan Goudplevieren.

Edelhert – Oostvaardersplassen.

Fuut – Oostvaardersplassen.
In kijkhut De Poelruiter misten we een Visarend op een haar na, maar hadden we veel geluk met een
over de plas overvliegende IJsvogel. Na de paar weken winter in februari 2021 is minstens 70 procent
van deze kleurrijke vogel overleden, gelukkig compenseren ze dit met grote broedsels.
Vanuit de laatste kijkhut zagen we naast een Grote zilverreiger ook een zestal Kleine zilverreigers. We
zagen ook het kleinste fuutje van Europa; de Dodaars.
De Wintertaling had ook zijn prachtkleed al, in de winter zijn er soms duizenden in de
Oostvaardersplassen te zien. Van zeer dichtbij hoorden we de Waterral, maar zoals ik al eerder
schreef laat de vogel zich nauwelijks zien.

Grote Zilverreiger & Kleine zilverreiger – Oostvaardersplassen.
Het was een zonovergoten middag met veel vogels, maar ook herten.

