Datum: Vrijdag 14 juni 2019
Excursie: Middagexcursie Oostvaardersplassen
Gids: Pim
De regen trok rond het middaguur weg en het klaarde niet alleen op, het leek opeens een zomerse
middag. Gids Pim mocht een excursie begeleiden met vier deelnemers uit Amsterdam & Hillegom.
Omdat één van de deelnemers zwanger was gingen we voor diverse korte wandelingen en
tussendoor enkele verplaatsingen per auto.

We gingen van start bij het bezoekerscentrum en bij het tweede bruggetje zagen we naast vele
(gras)karpers ook een Muskusrat door het water glijden. De vogels waardeerden het enorm dat de
zon volop was gaan schijnen en zongen uit volle borst; Tjiftjaf, Fitis, Putter, Groenling, Vink; teveel
om op te noemen.
We hoorden diverse malen de explosieve zang van de Cetti’s zanger, een soort die de laatste 10-15
jaar een stuk noorderlijker is gaan broeden. Ik was net aan het vertellen dat je de soort steeds vaker
hoort in de Oostvaardersplassen, maar eigenlijk nooit goed in beeld krijgt. Terwijl ik dit verkondig
komt een Cetti’s zanger op korte afstand helemaal vrij op een tak zitten, geen seconden, nee maar
liefst tientallen seconden. Dat maak je niet dagelijks mee!

Cetti’s zanger – Oostvaardersplassen.

“Kunnen vandaag de Zeearend ook zien” was een volgende vraag. Nou vertelde ik oprecht; de kans
om er eentje te zien is om en nabij de vijftig procent de laatste maanden. En prompt vliegen er drie
onvolwassen “vliegende deuren” boven ons in de lucht. De drie zeearenden geven een prachtige
show en minstens tien minuten genieten we allemaal van dit schouwspel.
Als er een buizerd met ze meevliegt kun je pas goed inschatten hoe groot de zeearend eigenlijk is, ze
hebben een spanwijdte van 2,30 meter!

Zeearend – Oostvaardersplassen.
Op de terugweg naar het bezoekerscentrum zien we nog o.a. Rietgors, Kneu, Grasmus, Huiszwaluw,
Gierzwaluw, Gekraagde roodstaart. Grauwe vliegenvanger en nog veel meer.
Eerder stak een Rosse woelmuis het pad over, het is een erg goed muizenjaar en dat is goed nieuws
voor de diverse uilensoorten die ons land rijk is.

Grauwe vliegenvanger – Oostvaardersplassen.
Er zijn ook vogels die we slechts horen, maar hun zang is zo onmiskenbaar dat het gezegde “horen is
scoren” van toepassing is, o.a. Matkop, Kleine karekiet (“je hoort me wel maar je ziet me niet) en
Bosrietzanger verstoppen zich iets te goed.
Na het bezoekerscentrum bezoeken we vogelkijkhut De Kluut waar diverse nesten van de
Boerenzwaluw te bewonderen zijn. Voor de hut groeit Moerasandijvie, een pionier plantensoort.

Gekraagde roodstaart – Oostvaardersplassen.
We verplaatsen ons nu naar het Oostvaardersveld. Hier drinken we bij vogelkijkhut De Oeverloper
een kop koffie of thee met daarbij een stroopwafel. Voor de hut zien we een schaarse Bosruiter
wandelen, evenals een Kleine plevier en enkele Kluten.
Een Lepelaar vloog laag over en op de Akkerdistel foerageerde een Distelvlinder. Al eerder zagen we
een flinke kudde Konikpaarden.
We besluiten even bij een oud ijsvogelnest te posten (vanaf de openbare weg) en het duurt niet lang
voordat we een fraaie Ijsvogel in beeld hebben!

Kluut – Oostvaardersplassen.

Distelvlinder – Oostvaardersplassen.

Lepelaar – Oostvaardersplassen.
We rijden nu richting de Oostvaardersdijk, maar stoppen nog even langs de Knardijk waar we een
groep van ruim honderd Grutto’s in het ondiepe water zien staan samen met tientallen Kluten, we
zien tijdens de middagexcursie ook diverse Bruine kiekendieven.
Vanaf de Oostvaardersdijk zien we in de verte de “Marker Wadden” liggen, samen met de
Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen vormt dit het nieuwe nationale park: “Nieuw Land”.

Casarca – Oostvaardersplassen.
We wandelen over het Julianapad en horen de eerste Rietzangers, maar ook een Blauwborst fanatiek
zingen, maar de vogel is lastig te zien. Vanuit de kijkhut zien we een oranje gekleurde Casarca.

Ook zwemmen voor de hut Slobeenden, Grauwe ganzen en horen we later uit het rietmoeras de
Waterral gillen.
In het rietveld, zonder een zuchtje wind, lijkt het wel tropisch. We rijden terug naar het
bezoekerscentrum en kunnen terugkijken op een vogelrijke excursie!

Tijdens de excursie wisten we de volgende vogelsoorten te “scoren”:
Knobbelzwaan, Grauwe gans, Nijlgans, Grote Canadese gans, Casarca, Bergeend, Wilde eend,
Krakeend, Slobeend, Kuifeend, Tafeleend, Fuut, Lepelaar, Blauwe reiger, Aalscholver, Bruine
kiekendief, Buizerd, Zeearend, Waterral, Meerkoet, Kluut, Kievit, Kleine plevier, Grutto, Bosruiter,
Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine mantelmeeuw, Visdief, Houtduif, Koekoek, Gierzwaluw, Ijsvogel,
Grote bonte specht, Gaai, Zwarte kraai, Matkop, Koolmees, Pimpelmees, Oeverzwaluw,
Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Cetti’s zanger, Fitis, Tjiftjaf, Rietzanger, Kleine karekiet, Bosrietzanger,
Zwartkop, Tuinfluiter, Grasmus, Winterkoning, Boomkruiper, Spreeuw, Merel, Grauwe vliegenvanger,
Blauwborst, Gekraagde roodstaart, Roodborsttapuit, Witte kwikstaart, Vink, Groenling, Kneu, Putter
& Rietgors. (65 soorten)

