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Rond 20.00 gingen we van start met een avondexcursie aan de zuidelijke kant van de uitgestrekte
Oostvaardersplassen. Met bijna dertig graden op de thermometer, in de schaduw wel te verstaan,
kon je het zelfs een tropische avondexcursie noemen.
We keken naast het bezoekerscentrum uit over de vlakte. In het water foerageerde een Lepelaar op
zijn karakteristieke wijze. We hebben een aantal jaren geleden de Grutto gekozen als “nationale
vogel”, maar de Lepelaar is veel meer een succesverhaal terwijl de Grutto aan een vrije val is
begonnen door minder geschikt broedbiotoop.
“De lepelaar is één van de beschermingssuccessen van Vogelbescherming. Rond 1970 waren er nog
maar 170 broedpaar in ons land, nu ruim 2.500. De Nederlandse populatie lepelaars is uniek, in
andere landen in Noord-West Europa broeden ze nauwelijks. Lepelaars bevinden zich van februari tot
september/oktober in Nederland. Via Franse en Spaanse moerassen trekken ze naar winterkwartieren
langs de West-Afrikaanse kust (vooral Banc d'Arguin). Lepelaars broeden in moerassige gebieden,
dichte rietkragen of moeilijk bereikbare bomen en struiken, maar ook op kwelders”.
Bron: Vogelbescherming Nederland.

Honderden Grauwe ganzen dobberden in het water en aan de overkant was een groep Kieviten aan
het rusten. We hoorden zo nu en dan de snoeiharde zang van de Cetti’s zanger, een relatieve
nieuwkomer in de Nederlandse natuur.
Op de wandeling naar een uitkijkheuvel hoorde we zang van de Kleine karekiet, “je hoort me wel
maar je ziet me niet” en de Rietzanger. In de verte, op enkele kilometers afstand, stond een enorme
kudde Heckrunderen, dichterbij stonden drie dieren deels in het water op zoek naar verkoeling.
Op de uitkijkheuvel zagen we steeds meer Edelherten uit het rietveld tevoorschijn komen, een
exemplaar was vergezeld door twee “Bambi’s”. In het gebied leven momenteel nog steeds ongeveer
vijftienhonderd Edelherten, maar in de nabije toekomst zal er plaats zijn voor zo’n zeshonderd
Edelherten.

De Konikpaarden, de derde “natuurlijke grasmaaier” in de Oostvaardersplassen, liet zich niet aan ons
zien. Het gebied is zo’n tien bij drie kilometer, voldoende plekken dus om je terug te trekken.
In de lucht vlogen Boerenzwaluwen, deze vogels leggen ruim tienduizend kilometer af om hier te
komen broeden! Boven het rietveld waren enkele roofvogels aan het jagen, het waren Bruine
kiekendieven. In de Oostvaardersplassen zitten ruim zestig broedparen.
“Van de kiekendieven die in Nederland voorkomen, is de bruine kiekendief verreweg de algemeenste.
Hij is een echte moerasvogel, met een voorkeur voor rietland. Lokaal kan de soort, als er sprake is van
een hoge muizendichtheid, ook droger habitat bezetten, zoals bouwland. Van de drie soorten broedt
en jaagt de bruine kiekendief in de natste en hoogste vegetaties”.
Bron: Vogelbescherming Nederland.

Heckrund – Oostvaardersplassen.
Via het Oostvaardersbos wandelden we terug naar de parkeerplaats. We kregen een aantal
Groenlingen fraai in beeld, een vinkachtige met een stevige snavel. Ook zat een Koekoek geduldig in
een boomtop, een mysterieuze vogel die wel iets wegheeft van de Sperwer. De Koekoek noemen we
een “broedparasiet” omdat hij zijn ei legt in het nest van een rietvogel en de Koekoek dus ook niet
zijn eigen kinderen opvoed. Koekoeksjong is dus ook geen eretitel en betekend o.a. “Iemand die
profiteert van andermans goedheid” en “Klaploper”.
“Koekoeken leggen hun eieren in de nesten van zogeheten waardvogels, gedrag dat overigens ook bij
andere soortgroepen zoals zoogdieren en insecten wordt aangetroffen. Een vrouwtjeskoekoek
specialiseert zich op een bepaalde vogelsoort of -familie. Zo zijn er 'heggenmus-koekoeken' en
'karekiet-koekoeken'. De eieren lijken sterk op die van de waardvogel. De koekoek heeft het moeilijk.
In heel West-Europa zijn we in enkele tientallen jaren misschien wel de helft van de koekoeken
kwijtgeraakt. De oorzaken zijn nog niet helemaal duidelijk”.
Bron: Vogelbescherming Nederland.

Koekoek – Oostvaardersplassen.

Lepelaar – Oostvaardersplassen.

Lepelaar & Grauwe gans – Oostvaardersplassen.

De zon zakte langzaam achter de horizon toen we weer terugkwamen op de parkeerplaats.

