Datum van de excursie:

19 Juni 2015

Bezochte gebied:

Oostvaardersplassen, 5600 ha wetland tussen Almere en Lelystad,
Excursie van 08.00 tot 11.40 uur

Begeleider:

Robert de Groot

(H)

Nederlandse naam
Fuut
Dodaars
Aalscholver
Grote zilverreiger
Blauwe reiger
Lepelaar
Knobbelzwaan
Grauwe gans
Bergeend
Nijlgans
Wilde eend
Krakeend
Slobeend
Kuifeend
Bruine kiekendief
Buizerd
Zeearend
Meerkoet
Scholekster
Kievit
Tureluur
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Zilvermeeuw
Grote mantelmeeuw
Kleine mantelmeeuw
Visdief
Houtduif
Holenduif
Koekoek
Gierzwaluw
Grote bonte specht
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Witte kwikstaart
Merel
Rietzanger
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English name
Great Crested Grebe
Little Grebe
Great Cormorant
Great Egret
Grey Heron
(Eurasian) Spoonbill
Mute Swan
Greylag Goose
(Common) Shelduck
Egyptian Goose
Mallard
Gadwall
(Northern) Shoveler
Tufted Duck
Marsh Harrier
(Common) Buzzard
White-tailed Eagle
(Common) Coot
Oystercatcher
Northern Lapwing
(Common) Redshank
Black headed Gull
(Common) Gull
Herring Gull
Greater Black-backed Gull
Lesser Black-backed Gull
(Common) Tern
Wood Pigeon
Stock Dove
(Common) Cuckoo
(Common) Swift
Great spotted Woodpecker
Sand Martin
Barn Swallow
House Martin
White Wagtail
Blackbird
Sedge Warbler

Scientific name
Podiceps cristatus
Tachybaptus ruficollis
Phalacrocorax carbo
Casmerodius albus
Ardea cinerea
Platalea leucorodia
Cygnus olor
Anser anser
Tadorna tadorna
Alopochen aegyptiacus
Anas platyrhynchos
Anas strepera
Anas clypeata
Aythya fuligula
Circus aeruginosus
Buteo buteo
Haliaeetus albicilla
Fulica atra
Haematopus ostralegus
Vanellus vanellus
Tringa totanus
Chroicocephalus ridibundus
Larus canus
Larus argentatus
Larus marinus
Larus fuscus
Sterna hirundo
Columba palumbus
Columba oenas
Cuculus canorus
Apus apus
Dendrocopos major
Riparia riparia
Hirundo rustica
Delichon urbica
Motacilla alba
Turdus merula
Acrocephalus schoenobaenus

(H)
(H)

Grasmus
Fitis
Tjiftjaf
Spreeuw
Gaai
Ekster
Kauw
Raaf
Zwarte kraai
Huismus
Rietgors
..
46
Soorten waargenomen /
Species observed

(Common) Whitethroat
Willow Warbler
Chiffchaff
(Common) Starling
(Eurasian) Jay
Magpie
(Eurasian)Jackdaw
(Common) Raven
Carrion Crow
House Sparrow
Reed Bunting
..
3
(H) = Alleen gehoord /
Heard only

Sylvia communis
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus collybita
Sturnus vulgaris
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula
Corvus corax
Corvus corone
Passer domesticus
Emberiza schoeniclus
..
49
Total

Opmerkelijk:
Weer: Beaufort
Nummers tussen haakjes corresponderen met nummers op de kaart hieronder. Groene tekst is algemene beschrijving, zwart is
waargenomen op excursie

Oostvaarder(1), NME Centrum gemeente Almere. Twee verdiepingen vogelplezier. Op de eerst verdieping
een zaal met glazen ramen die een goed uitzicht biedt op de Oostvaardersplassen. Soms, in de zomer,
kunnen de ramen open geschoven. Op de tweede verdieping ligt het Kraaiennest, een open balkon, wel met
een dak erboven, maar zonder de vertekening die zelfs de beste ruiten toch nog altijd geven. Op de eilandjes
in het meer voor dit gebouw broeden Kluut, Kievit, Kleine Plevier: Altijd zijn er Grauwe Ganzen en het
spektakel van een Vos in de lente die de gansjes belaagt. Goede kans op meerdere soorten roofvogels,
Zeearend, Slechtvalk, Bruine Kiekendief maar ook Sperwer, Havik, Buizerd en soms, voor een paar dagen in
de herfst Visarend: Terwijl we uitkijken over de grote vlakte, komt een Vos in beeld. De ganzen zijn allemaal
alert, maar minder paniekerig dan eerder in het seizoen. De meeste jongen kunnen nu genoeg vaart maken
om te ontsnappen? Nijlganzen zitten op het eilandje naast het gebouw. Daar kunnen we om deze tijd nog
niet in, en als er dan ineens een bui aankomt kunnen we het best naar de auto gaan. Via de rand van het
Fluitbos (Edelherten) rijden we richting Oostvaardersdijk.
Parking Zuid (16), Parkeerplaats met inrit die haaks staat op de Oostvaardersdijk, voorzichtig. Naast de dijk
is er een tien meter brede rietrand, natuurlijk afhankelijk van seizoen een kans op Blauwborst, Waterral,
maar vaak doortrekkende vogels, de Oostvaardersdijk is een trekroute voor zangvogels maar ook voor
Koekoek, Boomvalk, Sperwer. Het blijft hier opletten. In het ondiepe meer staat een lange rij struiken die als
broedkolonie dienen voor Aalscholvers, maar ook voor Lepelaar en zeker als roest voor deze soorten en
Grote Zilverreiger : Vanwege die nog steeds durende plotse bui hier eerst maar even koffie drinken.
Gierzwaluwen vliegen vlak langs ons op ooghoogte soms, dat voorspelt niet veel goeds voor het weer. Toch
klaart het op en kunnen we ook in de droogte nog even uitkijken. Grote Zilverreigers vliegen boven het
rietmoeras, Bruine Kiekendief komt best dichtbij. Achter ons krijst af en toe een Visdief. Een Holenduif sprint
uit beeld.
Parking Noord (17), Ruime parkeerplaats met makkelijke inrit. Aan de oostkant van de parkeerplaats is in de
verte, op 3.1 km afstand, het nest van de Zeearend te zien. Dichterbij op het ondiepe meer zelden heel veel
vogels, maar bij een sterke westenwind willen grote groepen duikeenden (Kuif en Tafel) en Slobeend wel
eens schuilen. Het water van dat meer is ondiep en wordt snel troebel door golfslag die modder opwervelt.
Aan de kant van het IJsselmeer ligt een schuilhaven met steigers en golfbrekers. In de zomer heel veel
Visdieven, maar ook Noordse Sterns, Kokmeeuwen, Stormmeeuwen en broedende Holenduiven op de
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golfbreker. De struiken iets meer naar het noorden beschutten soms grote groepen waadvogels, tientallen
Watersnippen : De Zeearenden zitten op en bij het nest, twee dieren steken boven de rand uit en een derde
zit in een boomtop, een klein stukje verder. Die kunnen op de lijst. Nog meer Bruine Kiekendief, mooi in
beeld, met de zon er op! Er zingt een Rietgors, en die blijft netjes zitten, iedereen kan het dier zien door de
telescoop. Rietzanger komt ook netjes acte de presence geven, de oogstreep is goed te zien, maar het beest
is ook herkenbaar door zijn vluchtpatroon, het parachuteren en de krassende zang. Stilletjes vliegt er een
Koekoek voorbij, die roepen soms in hun vlucht, maar deze houdt de snavel stijf dicht.
Keersluisplas en Bovenwater(9) De eerste ligt ten zuiden van de Knardijk, is ondiep, troebel en vaak goed
voor Slobeenden en Lepelaars. Deze plas vriest snel dicht en dan verdwijnen de vogels ook allemaal. De
ander kant van de dijk heeft het diepere Bovenwater, met waterplanten, helderder. In de winter langer open,
en dan goed voor Brilduiker, Nonnetjes, Fuut en vaak Rosse Stekelstaarteend. In trektijd soms honderden
Zwarte Sterns en Dwergmeeuwen. Let ook op kleine fuutachtigen: Dodaars en Geoorde Fuut, zelfs vaak in
prachtkleed en dan onmiskenbaar, in de winter soms ook Kuifduiker : Afgezien van heel veel zwart-wit,
Meerkoeten en Knobbelzwanen, zit er niet zo veel extra. Een paar Kuifeenden, wat Grauwe Ganzen en
Nijlganzen. Op de nu langzaam droogvallende Keersluisplas lopen veel Kokmeeuwen in de modder. Een paar
Bergeenden aan het verre randje. We zien ook een deel van de grote Aalscholverkolonie. En onder aan de
Knardijk staan in totaal drie Reeën, een bok met een hinde en verderop nog een hinde. Op het doodlopende
gedeelte van de Knardijk stoppen we om de schade door de Bevers te bekijken. Als je alles goed
interpreteert lopen die dieren met stammen van 2 meter lang en 15 cm doorsnee te sjouwen. Bij de sluis,
zoals in de zomer gewoonlijk, veel Huiszwaluwen en ook enkele Gierzwaluwen. Een wel heel lichte Buizerd
vliegt er in die buurt, we zien meerdere Buizerds die dag, in allerlei gradaties van licht tot donkerbruin.
Krakeendhut (5) en Poelruiterhut (6) Een terrein dat opnieuw is ingericht om dezelfde vier landschappen te
hebben als in de Oostvaardersplassen. Maar hier is een aantal paden aangelegd waardoor men toegang heeft
en die landschappen kan verkennen. Open water, grasland, rietkragen en wilgenbos. De twee metalen hutten
stonden er van oudsher al, het houten kijkscherm is nieuw: . Drie Lepelaars die het even niet aandurven om
dicht in de buurt te foerageren, maar later op een afstandje wel hoofdschuddend hun voer ophalen. Een
ervan pakt een behoorlijk grote vis. Er lopen hier nog steeds veel Grauwe Ganzen, we zien de Konikpaarden
en wat zwanen. Gauw verder naar:
Grote Praambult (8) Uitzicht over een heel groot terrein. Recht vooruit het oude talud van de brug. Links
ervan de restanten van een bos van Vlier, wilg en wat Meidoorn. Volkomen weggegeten door Edelherten en
Konik-paarden, die in de winter de bast van de bomen pellen. Rechts een zandvlakte met waterplassen, let
hier op Vos, Raaf, in de bomen er om heen zit ook vaker een Havik en vrijwel zeker Buizerd. Heckrund loopt
hier ook meestal in beeld: Geen Havik, maar wel twee duttende Vossen. Een ervan wordt wat actiever loopt
10 meter weg, keert om, loopt terug en gaat weer verder met slapen. De jongste deelnemer is erg
opgetogen over de treinen die met hoge frequentie hier langs komen. Twee Raven op het oude weggegraven
talud. De grote grazers komen ook in beeld, een kudde van meerdere honderden paarden is imposant.
Meer weten? Boeken over de Oostvaardersplassen:
Titel: De Oostvaardersplassen, voorbij de grenzen
van het vertrouwde. Fotography: Ruben Smit.
Tekst: Rinske Hillen and Jan Daan Hillen, in samenwerking
met Frans Vera. ISBN 978-90-816300-1-6.

Titel: Oostvaardersplassen, nieuwe natuur op oude
zeebodem. Samenstelling: Bremer, P., Berg, L van den,
Euverman, G., Wigbels, V., Tempel, J. Uitgever :
Staatsbosbeheer
ISBN: 90-805009-2-5
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Hutten en uitkijkheuvels in Flevoland, in of bij het gebied van de Oostvaardersplassen.
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