Oostvaardersplassen, 18 april, ochtend
Deelnemers: The Staples family (4 pers), Zuid-Afrika
Zonnig, 25 graden
Wind zuidoost 2 Bft.
Gids: Rien
Hoogtepunten: 2 vliegende zeearenden, blauwborst dichtbij. En een ontmoeting met
collega Pim Julsing.
Hee! Het Oostvaardersbos is nog steeds gesloten. In de winterstand, daar hadden we
niet op gerekend. Het Jan van den Boschpad is altijd een mooi begin om even de
Oostvaardersplassen te zien en te voelen. Vandaag voelt het als zomer, maar gaan we
merken dat het nog maar vroeg voorjaar is: veel vogels zijn nog onderweg naar NL.
De familie Staples is alvast begonnen met vogelen en stelt vast dat de boerenzwaluw die
nu boven ons hoofd vliegt, twee weken geleden nog boven hun huis vloog aan de andere
kant van de wereld. Wat een weerzien, wat een plek.
Vader Staples is de 'keen birder' in het gezelschap, vrouw, zoon en schoondochter
hebben veel geduld en duidelijk veel ervaring met vaders passie. Links en rechts maken
ze extra foto's ter ondersteuning van pa, en wijzen ze op LBJ's, Little Brown Jobs, oftewel
kleine bruine vogeltjes. Fitissen en tjiftjaffen vliegen overal in het rond, terwijl grasmus
en veel rietvogeltjes nog zo goed als afwezig zijn.
Om echt IN het gebied te zijn, gaan we naar de Lepelaarplassen en op het Lepelaarveld
treffen we direct zwartkoppen, kneu, onze eerste bruine kiekendief, eerste
bosrietzanger dit jaar, grote zilverreiger, een alles overstemmende Cetti's zanger en de
blauwborst, vol in beeld. De kop is eraf.
Grote bonte spechten en merels zijn voor Zuidafrikanen erg interessant, omdat ze ze
daar niet hebben. De hele dag informeren we elkaar of die-en-die-soort ook bij ons
voorkomt. Is jullie Wielewaal dezelfde als de onze?
Bij de kijkhut in het Lepelaarbos heerst zoveel rust dat onze hartslag direct met 40
slagen per minuut daalt. Blauwe reigers en aalscholvers broeden, tafel- en slobeenden
dobberen. Bosvogelgeluiden maken deze plek ons laaglandregenwoud.
Terug bij informatiecentrum de Trekvogel zien we hoog twee volwassen zeearenden
cirkelen, aangevallen door een pesterige buizerd. Ze drijven langzaam af naar Marken.
De slikplaat aan het eind van het Jan van den Boschpad staat onder water. Jammer, want
altijd goed voor leuke steltlopers. De aan de Oostvaardersdijk broedende Lepelaars zijn
goed verstopt in het riet, je ziet nauwelijks dat er een kolonie zit.
De zon brandt intensief op onze tere witte huidjes en we smeren tussen wat
stroopwafels en koffie door. Bij de hut aan het Julianapad treffen we uiteraard onze
volgende Cetti's zanger. Was het ooit een unieke plek om deze vogel te horen, nu haal je
bijna onverschillig je schouders op bij het horen van zijn zang. De boerenzwaluwen zijn
nog maar net begonnen met hun nestbouw maar hebben haast. Ze laten zich nauwelijks
storen door ons.
Bij het bezoekerscentrum aan de Kitsweg treffen we collega Pim Julsing met een groep
die op weg is naar kijkhut De Kluut: een heel bijzondere waarneming, die Pim. En
boswachter Ineke vertelt hoe de toestand met de dieren het team de afgelopen weken in
beslag heeft genomen, tot en met de doodsbedreigingen aan hun adres aan toe. Het
aantal gestorven grote grazers loopt in de 3000. Volgende winter zal er in ieder geval

voldoende voedsel zijn voor de gehalveerde(!) populatie grote grazers, dat is de winst
van alle sterfgevallen.
Ook de IJsvogels bij kijkhut De Poelruiter hebben de winter niet overleefd. Daar hoor je
dan weer bijna niemand over. De takken vlak voor de hut zijn abnormaal leeg. Ook de
boerenzwaluwen die er wel zijn hebben geen tijd om erop te gaan zitten, die moeten
nesten bouwen. Steltkluten zijn er nog niet, terwijl de klapekster net vertrokken is naar
het noorden. Wel: de ratel van de sprinkhaanzanger. Die van de snor hoorden we al
eerder vandaag. Nog even en het Oostvaardersveld zit weer vol leuke soortjes.
Op de Grote Praambult zit ons gezelschap er inmiddels behoorlijk doorheen. Tijd voor
wat eten en wat rust. De zeearend op zijn nest kan niet op veel aandacht rekenen. Maar
het was een fraaie zomerochtend. Zeker voor medio april.
aalscholver
blauwborst
blauwe reiger
boerenzwaluw
bosrietzanger
bruine kiekendief
buizerd
canadese gans
cetti's zanger
ekster
fitis
fuut
gaai
gele kwikstaart
grauwe gans
groenling
grote bonte specht
grote zilverreiger
grutto
heggemus
holenduif
houtduif
huismus
kauw
kievit
kleine karekiet
kleine mantelmeeuw
kluut
kneu
knobbelzwaan
kokmeeuw
koolmees
krakeend
kuifeend
lepelaar
meerkoet
merel

nijlgans
pimpelmees
putter
rietgors
rietzanger
scholekster
slobeend
snor
sprinkhaanzanger
tafeleend
tjiftjaf
torenvalk
vink visdief
wilde eend
winterkoning
witte kwikstaart
zanglijster
zeearend
zilvermeeuw
zwarte kraai
zwartkop
59 soorten

