Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen.
Gids: Pim

Om 18.15 uur trof ik mijn enthousiaste excursiedeelnemers uit het Nood Hollandse Uitgeest. We
reden allereerst naar de Grote praambult om een mooi panorama uitzicht over het gebied te krijgen.
We kregen diverse vossen in beeld, maar de zeearend liet het vooralsnog afweten.
Vanaf de Kleine praambult iets verderop zagen we in de verte flinke onrust onder de ganzen en al
snel zagen we een volwassen zeearend in een boomtop zitten. In het plasje zwommen diverse
eendensoorten: krakeend, slobeend en bergeend. Ook was een groepje kluten aanwezig. We zagen
minimaal vier verschillende vossen.
De volgende stop was het Oostvaardersveld. Ik had amper vertelt dat hier de laatste tijd steltkluten
worden gezien en dat dit in Nederland een zeldzame soort is toen we een paartje in beeld kregen.
Tijdens de excursie zagen we maar liefst tien van deze sierlijke vogels op hun hoge stelten. Er werd
zelfs een copulatie waargenomen.

We liepen naar een vogelkijkhut alwaar we een vissende ijsvogel langdurig konden bewonderen. Op
het veld zagen we diverse reeën. Naast de algemene grote zilverreigers zagen we ook een minder
algemene kleine zilverreiger met sierveer op zijn kop.

Kleine zilverreiger – Oostvaardersveld.

Vervolgens reden we over de Knardijk naar de Oostvaardersdijk waar we een wandeling door een
rietveld maakten. We hoorden de explosieve zang van een Cetti’s zanger en hoorden diverse
rietvogels: rietgors, kleine karekiet, rietzanger, snor en blauwborst. Deze laatste soort kregen we ook
goed in het vizier.

In de door boerenzwaluwen gekraakte vogelkijkhut dronken we een kop koffie / thee. We hadden in
ons gezelschap ook een vissenliefhebber dus besloten ook een korte stop te maken bij het
bezoekerscentrum waar bij het tweede bruggetje vaak karpers zijn te zien.

Het was inmiddels al een stuk later en we begonnen met de grote finale. We wilden eindigen op het
Oostvaardersveld om in de avondschemering bevers te zien. Echter een bever gooide roet in het eten
door al rond 21.00 uur op slechts enkele meters afstand te gaan foerageren. Het dier liet zich zeer
goed zien alvorens ontspannen verder te zwemmen. Wat een bakbeest van minimaal een meter!!

Europese bever – Oostvaardersveld.

We liepen naar een vogelkijkhut waar we weer enkele steltkluten van dichtbij konden zien. Ook
zaten hier een witgat en oeverloper, eerder zagen we ook al een groenpootruiter. Eerder zagen we
trouwens op de
beverlocatie diverse
ijsvogels.

Steltkluut – Oostvaardersveld.

Ook vermeldingswaardig, eerder op de avond zagen we een wezel die de Oostvaardersdijk overstak.
Het was een avond dat alles mee zat, dit kwam mede door de afwezigheid van wind en een
aangename temperatuur.
We reden vervolgens terug naar de Buitenringplaats te Almere en vlak voor de auto stak een ree
over. We hadden een geslaagde excursie met leuke soorten.

Knobbelzwaan
Kolgans
Grauwe gans
Brandgans
Nijlgans
Bergeend

Wilde eend
Krakeend
Slobeend
Tafeleend
Kuifeend
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Kokmeeuw
Zilvermeeuw
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Grote zilverreiger
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Lepelaar
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Zeearend
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Boerenzwaluw
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Witte kwikstaart
Roodborst
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