Datum van de excursie:

25 September 2015

Bezochte gebied:

Oostvaardersplassen, 5600 ha wetland tussen Almere en Lelystad,
Excursie van 12.49 tot 16.45 uur

Begeleider:

Robert de Groot

Opmerkelijk: Zeearend
Weer: Telkens net tegen druppeltjes aan. Wind tot 2 Beaufort uit West. Temperatuur niet veel hoger dan
15°C

(H)

Nederlandse naam
Aalscholver
Grote zilverreiger
Blauwe reiger
Knobbelzwaan
Grauwe gans
Brandgans
Nijlgans
Smient
Wilde eend
Krakeend
Tafeleend
Kuifeend
Sperwer
Buizerd
Zeearend
Torenvalk
Waterhoen
Meerkoet
Kievit
Kokmeeuw
Zilvermeeuw
Houtduif
Grote bonte specht
Boerenzwaluw
Winterkoning
Roodborst
Merel
Pimpelmees
Koolmees
Boomkruiper
Spreeuw
Gaai
Ekster
Kauw
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English name
Great Cormorant
Great Egret
Grey Heron
Mute Swan
Greylag Goose
Barnacle Goose
Egyptian Goose
(Eurasian) Wigeon
Mallard
Gadwall
(Common) Pochard
Tufted Duck
(Eurasian) Sparrowhawk
(Common) Buzzard
White-tailed Eagle
(Common) Kestrel
Moorhen
(Common) Coot
Northern Lapwing
Black headed Gull
Herring Gull
Wood Pigeon
Great spotted Woodpecker
Barn Swallow
Wren
Robin
Blackbird
Blue Tit
Great Tit
Short-toed Treecreeper
(Common) Starling
(Eurasian) Jay
Magpie
(Eurasian)Jackdaw

Scientific name
Phalacrocorax carbo
Casmerodius albus
Ardea cinerea
Cygnus olor
Anser anser
Branta leucopsis
Alopochen aegyptiacus
Anas penelope
Anas platyrhynchos
Anas strepera
Aythya ferina
Aythya fuligula
Accipiter nisus
Buteo buteo
Haliaeetus albicilla
Falco tinnunculus
Gallinula chloropus
Fulica atra
Vanellus vanellus
Chroicocephalus ridibundus
Larus argentatus
Columba palumbus
Dendrocopos major
Hirundo rustica
Troglodytes troglodytes
Erithacus rubecula
Turdus merula
Parus caeruleus
Parus major
Certhia brachydactyla
Sturnus vulgaris
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula

Zwarte kraai
Groenling
Putter
Kneu
..
37
Soorten waargenomen /
Species observed

Carrion Crow
Greenfinch
Goldfinch
Linnet
..
1
(H) = Alleen gehoord /
Heard only

Corvus corone
Chloris chloris
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
..
38
Total

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

Onderweg naar startpunt van de excursie een half uur file. Dan redt je het net niet op tijd, nogmaals
excuses.
Zeearend (10) Deze plek wordt in de winter vaak afgesloten, om in de Driehoek (het voormalig bos er vlak
voor) rust te bieden aan de grote grazers. Het pad naar deze hut begint bij het Bezoekerscentrum van
Staatsbosbeheer aan de Knardijk. Vandaar kan je in 15 minuten naar deze hut wandelen, maar er is vaak
onderweg meer te zien. Karpers onder de bruggen, mezen, Boomkruiper en soms Grauwe Vliegenvanger in
het bos. Daarna Fuut bij de Zigzag brug en dan in het knekelveld van dode bomen vaak Putter, Vink,
Gekraagde Roodstaart, Tjiftjaf en soms Raaf. Een groep Belgen zag hier ooit de Eleonora’s Valk. Dat is voor
mindere goden niet weggelegd. Vanuit de hut een weids uitzicht. Let vooral op langs de randen van alle
plassen, altijd waadvogels en eenden. Ook een blik op het nest van de Zeearend, maar dan wel 3.3 kilometer
ver: Eerst een wandeling het gebied in. Karpers bedelend bij de brug. Dan op de heen weg door het bos
eigenlijk weinig. Bij de zigzagbrug een drietal Groenlingen. In de kale takken van de nog overeind staande
bomen zitten meerdere groepen vogels. We nemen best veel tijd om elke soort zo goed mogelijk te bekijken.
Putters, Vinken, Groenling, Spreeuw en Kneu komen in beeld. De Kneu overigens maar heel kort, laag bij de
grond. Er vallen een paar druppels regen, maar het zet niet door. Een Grote Bonte Specht roept, en verraadt
daarmee waar hij zit. Het laatste stuk van het pad wordt nu afgemaakt. Een schuine strook klinkers moet de
ingang van de hut ook bereikbaar maken voor rolstoelen. Alleen liggen de klinkers er nog niet, we lopen om
het project in aanbouw. Zou er binnen een lift komen, want die trap gaat echt niet met een rolstoel. En de
benedenverdieping heeft geen uitzicht. Van uit de hut zien we Konikpaard, meerdere honderden. Ook
Edelherten. Grauwe Ganzen, Brandganzen, Kievit. En heel in de verte Zeearenden. Twee stuks als donkere
knobbels boven in kale takken. Het silhouet is breed, zware schouders en groot. Heel benieuwd waar ze
volgende lente beginnen met een nieuw nest. Via een andere route langs het kanaal lopen we terug. In het
bos een tweetal Boomkruipers, het kost moeite om allemaal tenminste een van deze beesten te zien in de
kijker. .
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: We brengen hier nog een klein uurtje door. Vanaf de bult ook weer zicht op een
Zeearend. Meerdere Buizerds, en die worden ook door anderen bewonderd; nog al wat andere bezoekers
kijken even mee door de telescoop. Groepjes Putters vliegen voorbij, en landen aan de andere kant van de
spoorweg. Geel gerande vleugels en prettig gekleurde koppies. Dat de oude naam Distelvink was, wordt hier
ook duidelijk. Maar ook andere planten worden bezocht. Verrassend grote groepen Boerenzwaluwen vliegen
nog her en der boven de grasvlakten. Hun algehele vliegrichting is niet eens duidelijk naar het zuiden.
Misschien is hun KNMI, dat in hun koppies zit, nog accurater dan het onze. De volgende dag is het ook nog
mooi warm weer, met veel insecten in de lucht.
Meer weten? Boeken over de Oostvaardersplassen:
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Titel: De Oostvaardersplassen, voorbij de grenzen
van het vertrouwde. Fotografie: 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
Hutten en uitkijkheuvels in Flevoland, in of bij het gebied van de Oostvaardersplassen.
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