Datum: Dinsdag 28 mei 2019
Excursie: Oostvaardersplassen ochtendexcursie
Gids: Pim
Vandaag mocht gids Pim op pad met een vriendelijk stel uit Zwolle. Peter had deze ochtendexcursie
van zijn oud-collega’s en ex-werkgever cadeau gekregen. Peter noemde zichzelf al vogelaar en later
bleek dit geen opschepperij, we hadden er gewoon een tweede gids bij!

We gingen van start in vogelkijkhut “De Kluut”, een Spotvogel liet zich slechts kort horen, maar een
Blauwborst was meer meewerkend, de vogel posseerde in een struik. We konden tijdens deze
ochtendexcursie een half dozijn blauwborsten bijschrijven.
De weersverwachting voor de ochtend was niet al te best, er zouden talrijke buien voorkomen, maar
op wat druppels na bleef het geheel droog en ook de wind hield zich koest. De vogels waren derhalve
erg actief. We zagen op vele plaatsen Koekoeken, éénmaal wel drie tegelijk. Uit het rietveld klonk
ook de bescheiden zang van de Kleine karekiet en de minder bescheiden zang van de Bosrietzanger.
Alle vogelkijkhutten waar we op deze ochtend stopten waren Boerenzwaluwen aan het broeden,
naast de Boerenzwaluw zagen we ook foeragerende Oeverzwaluwen en Huiszwaluwen. Nabij de
Oostvaardersdijk zat een flinke groep Gierzwaluwen.
In de verte boven een rietveld, waar anders, zagen we de schrik van menig vogelouder; de Bruine
kiekendief, ook een Buizerd vloog over. Eerder zagen we al langs het pad een zingend mannetje
Gekraagde roodstaart, we zagen er minstens vijf.

Boerenzwaluw (juveniel) – Oostvaardersplassen. Foto gemaakt vanuit openbare vogelkijkhut.

Blauwborst – Oostvaardersplassen.

Grote zilverreiger – Oostvaardersplassen.

Bij het tweede bruggetje aangekomen zagen we naast (gras)karpers ook een Muskusrat in het water
zwemmen. In de ondiepe plas was een Grote zilverreiger aan het foerageren. In de jaren tachtig nog
een zeldzaamheid in Nederland, maar mede door de Oostvaardersplassen nu in elke provincie te
bewonderen.

Cetti’s zangers hoorde je een jaar of tien geleden amper in de Oostvaardersplassen, maar deze van
originele zuidelijkere soort is met een opmars naar het noorden bezig. In de Oostvaardersplassen
hoor je er soms op een dag tientallen, terwijl in het nationale park Biesbosch al ruim zevenhonderd
territoria zijn geteld!
In het wilgenbos zagen we een Tuinfluiter zitten en hoorden we ook enkele Zwartkoppen, ook was
het korte riedeltje van de Boomkruiper te horen. Zanglijsters waren op zoek naar slakken om ze
vervolgens op het pad stuk te laten vallen. Vink, Groenling, Putter en veel Winterkoninkjes zaten in
het bos. Ook zagen we op grotere afstand een Kneu zitten.
Vervolgens reden we per auto naar de Oostvaardersdijk om het Julianapad te bezoeken. Langs de
Knardijk stopten we even en zagen naast tientallen foeragerende Kluten ook een tweetal Casarca’s.
Ook waren twee Groenpootruiters, onderweg naar het hoge noorden, aanwezig.
Bij het Bovenwater zat een groep Visdiefjes en op het water zagen we ook Krakeenden. De lucht was
rijkelijk gevuld met Gierzwaluwen die het grootste deel van hun leven in de lucht doorbrengen.
Het Julianapad, zo geheten omdat wijlen Prinses Julia samen met Prins Bernhard graag op bezoek
kwam in de Oostvaardersplassen, was rijk aan rietvogels. We zagen en hoorden diverse Rietzangers,
Rietgorzen en Kleine karekieten. Erg leuk was een man Baardman die zich goed liet zien. Ook voor de
Baardman heeft de Oostvaardersplassen nu en in het verleden een sleutelrol vervuld.
Vanuit de vogelkijkhut, gekraakt door tientallen Boerenzwaluwen, zagen we wederom foeragerende
kluten, Bergeenden en Slobeenden. En vanzelfsprekend de explosieve zang van de Cetti’s zanger.

Casarca – Oostvaardersplassen.

We reden vervolgens door naar het Oostvaardersveld waar we bij vogelkijkhut De Oeverloper de
lunch nuttigden. Voor de hut een tweetal Kluten, drie Kleine plevieren en enkele Konikpaarden.
Iets ervoor genoten we van een drietal Ijsvogels die langs het water zaten. Na de strenge winter
(althanse strenge winterweek) in de winter van 2017-2018 is de ijsvogelpopulatie gedecimeerd, maar
inmiddels lijken ze wat uit het dal te kruipen.
Na de lunch liepen we via vogelkijkhut De Poelruiter naar de Kleine Praambult. Hier zagen we een
onvolwassen Zeearend over het veld vliegen, vele vogels vlogen op. De “Vliegende deur”, zoals zijn
koosnaampje luidt, is al sinds twaalf jaar een broedvogel in de Oostvaardersplassen. Vele jonge
zeearenden hebben elders in Nederland nieuw broedterrein gevonden. Wederom spelen de
Oostvaardersplassen voor deze soort een belangrijke rol.
We zagen ook enkele Grutto’s, onze nationale vogel, waarmee het niet zo goed gaat. De vogel krijgt
nog amper tijd om zijn jongens groot te brengen. Predatie, overijverige boeren en omstandigheden
in zijn overwinteringsgebied zijn hier debet aan.

IJsvogel – Oostvaardersplassen.

Kluut – Oostvaardersplassen.

Kleine plevier – Oostvaardersplassen.

Boerenzwaluw – Oostvaardersplassen.

We konden tijdens deze ochtendexcursie de volgende soorten noteren:
Knobbelzwaan, Grauwe gans, Brandgans, Nijlgans, Grote Canadese gans, Bergeend, Casarca, Wilde
eend, Krakeend, Slobeend, Tafeleend, Kuifeend, Fuut, Lepelaar, Blauwe reiger, Grote zilverreiger,
Aalscholver, Bruine kiekendief, Buizerd, Zeearend, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Kievit, Kleine
plevier, Grutto, Groenpootruiter, Kokmeeuw, Kleine mantelmeeuw, Visdief, Houtduif, Koekoek,
Gierzwaluw, Ijsvogel, Grote bonte specht, Gaai, Pimpelmees, Koolmees, Baardman, Oeverzwaluw,
Huiszwaluw, Boerenzwaluw, Cetti’s zanger, Staartmees, Fitis, Tjiftjaf, Rietzanger, Kleine karekiet,
Bosrietzanger, Spotvogel, Sprinkhaanzanger, Zwartkop, Tuinfluiter, Grasmus, Winterkoning,
Boomkruiper, Spreeuw, Merel, Zanglijster, Grauwe vliegenvanger, Roodborst, Blauwborst, Gekraagde
roodstaart, Roodborsttapuit, Heggenmus, Witte kwikstaart, Vink, Appelvink, Groenling, Kneu, Putter
en Rietgors. (72 soorten)

