Middagexcursie Oostvaardersplassen: 11 juni 2017
Gids: Pim
Langs de Knardijk ter hoogte van het bezoekerscentrum van de Oostvaardersplassen ontmoette ik
Diederik en zijn vrouw. We besloten ondanks het warme weer de wandeling naar vogelkijkhut De
Zeearend te maken. Gelukkig zorgde een bries soms voor verkoeling,
Onderweg zagen we legio
gekraagde roodstaarten die al het
dode hout wel op waarde wisten te
schatten. Ook zijn er voldoende
nestmogelijkheden voor deze fraaie
vogel.
Ook het winterkoninkje van amper
11 centimeter groot was veelvuldig
aanwezig.
We liepen naar vogelkijkhut De
Zeearend. Het leek hier welhaast
een sauna met dit zomerse
weertype. Ook het dubbele glas
zorgde voor verdere opwarming.
Vanuit deze vogelkijkhut zagen we
vele honderden edelherten. In de
winter sterft een deel van de
popuatie, maar in de lente worden
er vele Bambi’s geboren. We zagen
diverse wit gestippelde jonge
herten.
Op de vlakte zaten tevens vele
grauwe ganzen. Er zaten ook nog
brandganzen, maar het merendeel
was al vertrokken naar Nova
Zembla om te broeden. We zagen
tevens Nijlganzen en Grote
Canadese ganzen.
In een moerasachtig gedeelte zagen
we lepelaars op hun karakteristieke
wijze foerageren.

Dat er al honderden grutto’s zaten is geen goed teken, dit zijn veelal vogels waarvan het broedsel
verloren is gegaan door overijverige boeren die elk jaar wel vroeger lijken te maaien.
In enkele vogelkijkhutten die we bezochten waren boerenzwaluwen aan het broeden, de piepjonge
boerenzwaluwen waren nog blind.

Na de wandeling reden we naar de Lage Knarsluis waar we een kop koffie dronken met daarbij een
stroopwafel. Onder de sluis nestelden vele huiszwaluwen, mede te herkennen aan de helder witte
stuit.
We maakten een wandeling over het Oostvaardersveld naar vogelkijkhut De Krakeend. Ook deze hut
was weer gekraakt door boerenzwaluwen.
Vanuit de kijkhut zagen we de zeldzame steltkluut, tevens met pullen erbij. Ook de gewone kluut liet
zich hier bewonderen. Een groep Konikpaarden zorgde voor de nodige vermaak door lekker een
frisse duik te nemen.
Een andere vogelsoort die we hier zagen was de kleine plevier en de kleine zilverreiger.
Op de terugweg zagen we nog een flinke ringslang over het fietspad kronkelen.
Het leek wel een zomerdag met een temperatuur van zeker 25 graden.
We zagen deze middagexcursie o.a. Edelhert, Heckrund, Konikpaard en Ringslang, maar ook hoorden
en zagen we de volgende 58 vogelsoorten:

Knobbelzwaan, Grauwe gans, Brandgans, Nijlgans, Grote Canadese gans, Bergeend, Wilde eend,
Krakeend, Slobeend, Tafeleend, Kuifeend, Fuut, Aalscholver, Blauwe reiger, Grote zilverreiger, Kleine
zilverreiger, Ooievaar, Lepelaar, Bruine kiekendief, Zeearend, Meerkoet, Scholekster, Kluut,
Steltkluut, Kleine plevier, Kievit, Grutto, Kleine mantelmeeuw, Kokmeeuw, Visdief, Houtduif,
Koekoek, Gierzwaluw, Huiszwaluw, Boerenzwaluw, Grote bonte specht, Witte kwikstaart,
Blauwborst, Gekraagde roodstaart, Zanglijster, Merel, Zwartkop, Grasmus, Rietzanger, Kleine
karekiet, Bosrietzanger, Fitis, Tjiftjaf, Winterkoning, Pimpelmees, Koolmees, Matkop, Zwarte kraai,
Spreeuw, Vink, Kneu, Groenling en Rietgors.
Ik hoop dat u het een leuke middag vond.

Met vriendelijke groet,

Pim Julsing

