Datum: Zondag 16 juni 2019
Excursie: Oostvaardersplassen middagexcursie
Gids: Pim
Om 13.00 uur ontmoette ik Conchita, haar zus, twee dochters en nicht langs de Knardijk te Lelystad.
Mijn vrouw had geadviseerd de winterjas eens thuis te laten en vol goede moed stond ik startklaar
zonder jas, het was immers lekker aan het opwarmen.

We wandelden allereerst naar vogelkijkhut De Kluut waar de Boerenzwaluwen ons meteen om de
oren vlogen. De hut was zelfs gekraakt door diverse broedparen. Voor de hut was het zicht
belemmerd door dicht riet en moerasandijvie. Toen we de hut verlieten zagen we diverse Gekraagde
roodstaarten, een ouder met jong, in het struikgewas.
We wandelden vervolgens door een wilgenbos waar we o.a. Fitis, Tjiftjaf en Tuinfluiter
tegenkwamen. In het rietveld zag een prachtige blauwborst te zingen die zich langdurig liet
bewonderen, wat een kleurenpracht!

Nest boerenzwaluwen in vogelkijkhut – Oostvaardersplassen.

Boerenzwaluw – Oostvaardersplassen.

Blauwborst – Oostvaardersplassen.
Bij de bruggetjes waren enkele jonge boerenzwaluwen niet erg schuw, de ouders vlogen langs met
een bek vol insecten.

Vlak voor de excursie had ik Buienradar.nl nog geraadpleegd, er was geen regen te zien op de radar.
Echter een klein kwartier viel er een stortbui. In totale verstandsverbijstering vergat ik dat er zeer
vlakbij een tunneltje was waar we konden schuilen, maar de eerste tien minuten onder enkele wilgen
was ook hilarisch.

Enfin, na een kwartier klaarde het op en leek het wel hoogzomer.
Het tweede deel van de excursie gingen we naar het Oostvaardersveld en dronken een kop thee met
daarbij een stroopwafel in vogelkijkhut De Oeverloper.
Het water was hier erg laag tot grote vreugde van een drietal Bosruiters en enkele Kleine plevieren.
Op de moddervlakte wandelden ook enkele Witte kwikstaarten en in een laag water foerageerde een
Kluut. De Bruine kiekendief, de angst van menig vogelmoeder, was laag boven het veld aan het jagen.
Deze fraaie roofvogel is erg algemeen in de Oostvaardersplassen en tevens het symbool van
Flevoland.
We maakten een wandeling naar een andere vogelkijkhut waar we een groep Tafeleenden, een
Lepelaar en wederom Boerenzwaluwen konden bewonderen.
Vanaf de Kleine Praambult zagen we tientallen Konikpaarden en Edelherten, een Koekoek vloog
voorlangs.
Vanaf de openbare weg keken we naar een plek waar de ijsvogel dit jaar met succes heeft gebroed
en tot ieders vreugde zagen we ook nog zo’n blauwe rakker, later vloog hij over het water en stak de
Praamweg over!

Konikpaard – Oostvaardersplassen.

Atalanta – Oostvaardersplassen.

Huismus – Oostvaardersplassen.

Bergeend – Markermeer.
Vervolgens reden we via de Knardijk naar de Oostvaardersdijk, onderweg zagen we bij de
Keersluisplas nog tientallen Kluten, een Grutto en enkele Kieviten.
Vanaf de Oostvaardersdijk zagen we in de verte de “Marker Wadden” liggen, deze vormen samen
met de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen het nationale park “Nieuw Land”.
De laatste wandeling voerde ons over het Julianapad. Hier hoorden we de eerste Rietzangers, maar
ook veel Kleine karekieten. Plotseling hoorden we het mechanisch getingel van een groep
Baardmannetjes, het waren voornamelijk jonge vogels. Wederom liet een Blauwborst zich goed
bekijken.
Vanuit de ruime vogelkijkhut zagen we een Lepelaar actief foerageren.
Voor de vogelkijkhut zat een jonge fitis die zich minutenlang liet bekijken.
We hoorden vandaag op diverse plekken de explosieve zang van Cetti’s zangers en eerder op de
middag hoorden en zagen we de lokaal schaarse Kleine bonte specht!

Blauwborst – Oostvaardersplassen.

Fitis – Oostvaardersplassen.

Boerenzwaluw – Oostvaardersplassen.
Tijdens deze middagexcursie konden we de volgende vogelsoorten bijschrijven:
Knobbelzwaan, Grauwe gans, Wilde eend, Krakeend, Slobeend, Bergeend, Tafeleend, Kuifeend, Fuut,
Lepelaar, Blauwe reiger, Grote zilverreiger, Aalscholver, Bruine kiekendief, Buizerd, Torenvalk,
Meerkoet, Kluut, Kievit, Kleine plevier, Grutto, Bosruiter, Kokmeeuw, Kleine mantelmeeuw,
Zilvermeeuw, Visdief, Stadsduif, Houtduif, Koekoek, Gierzwaluw, IJsvogel, Kleine bonte specht, Grote
bonte specht, Zwarte kraai, Matkop, Koolmees, Pimpelmees, Baardman, Boerenzwaluw, Huiszwaluw,
Oeverzwaluw, Cetti’s zanger, Fitis, Tjiftjaf, Rietzanger, Kleine karekiet, Bosrietzanger, Zwartkop,
Tuinfluiter, Grasmus, Winterkoning, Boomkruiper, Spreeuw, Merel, Blauwborst, Grauwe
vliegenvanger, Gekraagde roodstaart, Huismus, Witte kwikstaart, Vink, Groenling, Kneu, Putter en
Rietgors.
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