Datum: 29 april 2018
Excursie: Oostvaardersplassen (ochtend)
Gids: Pim

Rond de klok van 8.00 uur ontmoette ik vanmorgen een Brabants gezelschap uit de buurt van
Oosterhout langs de Knardijk te Lelystad. Hoewel je een uur eerder nog geen hand voor ogen zag was
de mist grotendeels opgetrokken. Het was bijzonder fraai vogelweer met nauwelijks wind.

Naast het bezoekerscentrum zagen we vrijwel direct onze eerste blauwborst van deze
ochtendexcursie in de Oostvaardersplassen.
Per auto reden we naar het Oostvaardersveld alwaar we een rondwandeling maakten. Dit was een
waar vogeleldorado want we zagen en hoorden vele vogelsoorten waaronder: Kneu,
Roodborsttapuit, Blauwborst, Rietzanger, Rietgors, Gele kwikstaart en vele grasmussen.

Een reebok was van een jonge wilg aan het knabbelen. Op een plas dobberde het kleinste fuutje van
Europa: de Dodaars! Een ijsvogel schoot als een blauwe pijl voorbij,

Ree – Oostvaardersplassen.
Een soort die we vaak hoorden was de sprinkhaanzanger, één exemplaar wilde wel heel gewillig op
de foto.

Sprinkhaanzanger – Oostvaardersplassen.

Gele kwikstaart – Oostvaardersplassen.

Gele kwikstaart – Oostvaardersplassen.
We hoorden vele malen de roep van de koekoek. Boven het water foerageerden tientallen
boerenzwaluwen. Vanuit vogelkijkhut De Poelruiter zagen we een edelhert langs het water lopen.

Edelhert – Oostvaardersplassen.

We zagen diverse eendensoorten vanuit de kijkhut waaronder: Tafeleend, Slobeend en Kuifeend.
Een paartje zeldzame steltkluten lieten zich prachtig bewonderen, evenals enkele kleine plevieren.

Blauwborst – Oostvaardersplassen.
We kwamen vervolgens bij De Kleine Praambult waar vele Konikpaarden, Heckrunderen en
Edelherten te zien waren. Ook liet een vos zich even zien. Op een plasje zwommen Smient,
Wintertaling en Pijlstaart. Ook zagen we hier zwarte ruiters en groenpootruiters. De twee steltkluten
kwamen ook nog even buurten.
Op grote afstand was het nest van de zeearend te zien, deze “vliegende deur” broedt voor het elfde
jaar in de Oostvaardersplassen. We ontdekten een adulte vogel nabij de burcht. Boven de rietvelden
vlogen legio bruine kiekendieven.
We zagen enkele Lepelaars en Grote zilverreigers, voor deze soorten hebben de Oostvaardersplassen
in het verleden een belangrijke rol gespeeld.
Op de vlakte zaten nog een kleine duizend brandganzen, het merendeel van de overwinterende
ganzen was al naar het hoge noorden, o.a. Nova Zembla, vertrokken.

Nabij de Lage Knarsluis dronken we een kop koffie en thee met daarbij een stroopwafel. In de lucht
foerageerden tientallen huiszwaluwen.
Tenslotte reden we naar de Oostvaardersdijk waar op de basaltblokken een tapuit zat. We maakten
een wandeling bij het Julianapad waar we diverse snorren hoorden. Ook de luide roep van de Cetti’s
zanger was te horen.
De enorme vogelkijkhut was gekraakt door boerenzwaluwen die hier hun nest maakten.

Boerenzwaluw – Oostvaardersplassen.

We zagen en hoorden tijdens deze ochtendexcursie in de Oostvaardersplassen de volgende 76
vogelsoorten: Knobbelzwaan, Grauwe gans, Brandgans, Nijlgans, Bergeend, Wilde eend, Krakeend,
Pijlstaart, Slobeend, Smient, Tafeleend, Kuifeend, Wintertaling, Dodaars, Fuut, Aalscholver, Grote
zilverreiger, Blauwe reiger, Lepelaar, Buizerd, Bruine kiekendief, Zeearend, Sperwer, Meerkoet,
Waterhoen, Kluut, Steltkluut, Kleine plevier, Kievit, Oeverloper, Groenpootruiter, Zwarte ruiter,
Grutto, Zilvermeeuw, Kleine mantelmeeuw, Kokmeeuw, Visdief, Houtduif, Koekoek, Ijsvogel, Grote
bonte specht, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Oeverzwaluw, Witte kwikstaart, Gele kwikstaart,
Heggenmus, Roodborst, Blauwborst, Gekraagde roodstaart, Roodborsttapuit, Tapuit, Zanglijster,
Merel, Spreeuw, Zwartkop, Tuinfluiter, Grasmus, Rietzanger, Sprinkhaanzanger, Snor, Cetti’s zanger,
Kleine karekiet, Fitis, Tjiftjaf, Winterkoning, Koolmees, Pimpelmees, Gaai, Zwarte kraai, Huismus,
Vink, Kneu, Putter, Groenling en Rietgors.
Alsmede: Konikpaard, Heckrund, Edelhert, Ree en Vos.

Ik hoop dat jullie het een leuke ochtend vonden en mogelijk tot een volgende keer!

Met vriendelijke groet,

Pim namens Flevobirdwatching.

Blauwborst – Oostvaardersplassen.

