LEDENEXCURSIE LEPELAARS- EN OOSTVAARDERSPLASSEN,
21 november 2015
Je weet het maar nooit met de weergoden. Zaterdag 21 november werd ik om 06.15u
gewekt door een kletterende regenbui en dacht meteen aan de vogelexcursie naar
de Oostvaardersplassen van die dag. De weerberichten van de vorige dagen waren
ook al somber maar wie niet waagt, wie niet wint.
Gelukkig waren (bijna) al de leden om 08.00u tóch op de parkeerplaats.
We wachtten tot 08.15u en verdeelden ons over drie auto’s.
Toen de motoren reeds gestart waren, kwam er nog een verlate vogelaar aan, die als
een roodborstje tegen het raam van de auto tikte, om ook nog mee te kunnen.
De buienradar had tot 12.00u droog weer voorspeld in de regio waar wij naar toe
reden. Daar aangekomen wandelden we naar de hut van de Lepelaarsplassen.
De telescopen werden opgezet en ieder verdrong zich voor de raampjes.
Natuurlijk waren er aalscholvers op de eilandjes maar ook een grote groep wilde
zwanen en veel tafeleenden.
De ijsvogel was gefotografeerd door twee vogelaars die al in de hut zaten, maar die
liet zich helaas niet meer zien.
De boterhammen en thermosflessen kwamen te voorschijn en Kees en Els werden
door ons verrast met kleine cadeautjes omdat het de laatste excursie was die ze
mede georganiseerd hebben. Volgend jaar is het de beurt aan het nieuw te vormen
excursieteam.
We waren nog maar net op de terugweg of plots klonk het geluid van een
vuurgoudhaan en een goudhaan die ook te zien waren!
Ook hebben we nog in het leuk ingerichte bezoekerscentrum rondgekeken en daar
zag ik pas hoe klein een (opgezette) wintertaling is.
Op weg naar de Oostvaardersplassen werd natuurlijk nog een stop gemaakt om de
baardmannetjes te zien. We hoorden soms wel een “ping” en wandelden naar de hut
maar er was, op wat roodborstjes na, niets te zien. Zelfs op de plas was weinig waar
te nemen. Op de Knardijk stopten we ook omdat in de naastgelegen plas een
nonnetje werd waargenomen. Allemaal de auto uit en de telescopen op. Aan de
andere kant van de weg werd weer “ping” gehoord en zagen we wel wat bewegen in
het riet maar de baardmannetjes lieten zich niet zien.

Na een sanitaire stop bij het Bezoekerscentrum wandelden we naar de grote hut die
uitkeek over de Oostvaardersplassen. Het was al na 12.00u en nog steeds droog!!!
Het pad er naar toe was veranderd van een aarden pad naar een betonnen pad
zodat ook bezoekers in rolstoelen het gebied in kunnen. Ook een houten hek was
vervangen door een ijzeren schuifhek.
Bij het stukje “bos” dat we passeerden kregen we een matkop heel goed te zien.
We zochten een boomkruiper en kregen de matkop als bonus.
Langs het riet lopend werden we onverwacht verrast door baardmannetjes! Niet dat
ze lang bleven zitten maar ze waren zeker goed te zien. Verder werden o.a. herten,
paarden, buizerd, kraaien en een raaf waargenomen.
Van buitenaf was al te zien dat de hut vol stond en er bleek een groot gezelschap
jonge mensen de hut in de greep te houden. Een gekrioel aan mensen maar wij
kregen met drie telescopen toch de ruimte.
Honderden herten in de verte, overwegend grauwe- en brandganzen en, we konden
er op wachten, Els haar stem boven alles uit: “Zeearend”!!!
Toen was de chaos kompleet. “Waar, waar”?
Op aanwijzing van Els zocht men de plas af. Jonge mensen dromden om Els heen
om ook door de telescoop te mogen kijken. Ik weet niet hoeveel vogelaars van ons
de zeearend hebben kunnen zien. Ik in ieder geval niet.
Donkere wolken pakten zich samen en toen kwam de regen. Er werden
regenbroeken, regenjacks en paraplu’s te voorschijn gehaald, maar het viel reuze
mee; de bui was van korte duur. We namen in het Bezoekerscentrum nog wat te
drinken voordat we naar de laatste plek reden: De Braambult, waar we in de
vliegende wind een kudde Konickspaarden in galop zagen rennen.
Op weg naar huis nog wat regen, maar wat hadden we geboft en wat wás ik blij dat
we de excursie niet hadden afgezegd. Het excursieteam ging na afloop samen nog
wat eten.
We waren het er over eens dat het een heel gezellige, leuke dag was geweest.
Fanny
De waarnemingen: (42 soorten):

aalscholver, brilduiker, slobeend, boomklever, koolmees, wintertaling, zwarte kraai ,
kokmeeuw, pimpelmees, zilvermeeuw , wilde eend , kauw, spreeuw, grote
mantelmeeuw, krakeend, raaf, wilde zwaan, buizerd, kuifeend, brandgans,
goudhaan, vuurgoudhaan,
bruine kiekendief, waterhoen, zeearend, meerkoet, merel, kolgans, knobbelzwaan,
zanglijster, roodborst, waterral, grauwe gans, winterkoning, staartmees, baardman,
nonnetje, grote zilverreiger, matkop, grote bonte specht, boomkruiper, tafeleend

