EXCURSIE OOSTVAARDERSPLASSEN
Afdeling De Bilt/Zeist, 14 februari 2014

Ron Keet

We begonnen onze ochtend op de Grote en de Kleine Praambult. De wind ging
zeer hevig tekeer, zodat wij onszelf en onze telescopen met moeite staande konden houden. Vooral op de Kleine Praambult waaiden we er bijna vanaf. Toch kon
de belevenisfilm “de nieuwe wildernis” beginnen. De konikpaarden kwamen in
grote aantallen in volle snelheid aangerend. Vossen waren met elkaar aan het
spelen en lieten zich zeer veelvuldig en goed zien.
De honderden edelherten kwamen ook in beweging. Heckrunderen bleven op een
wat grotere afstand. We gingen op zoek naar de zeearend en zagen in de verte
zijn grote nest. Het eerste wat we zagen, was een bruine kiekendief. In de verte,
in de buurt van zijn nest een zeer grote roofvogel. Dat moet de zeearend zijn,
heel veel groter dan de bruine kiekendief. Heel duidelijk laat zich echter een
prachtig waarneembare slechtvalk zien! Een aantal wilde zwanen is van dichtbij te
zien. We zijn op zoek naar de klapekster, maar die laat zich niet zien. In het riet
en gras verscholen ontdekken we wel vele grote zilverreigers, die er met hun witte
koppen parmantig bovenuit kijken.
Toch maar even opwarmen in het multifunctionele Buitencentrum van Staatsbosbeheer met prachtig uitzicht op de Oostvaardersplassen. De echte film draait er,
de opgezette zeearend en zijn omgevallen grote nest zijn er te zien. Veel vogels,
op een paar aalscholvers na, laten zich niet zien, al nemen we vanuit de uitkijktoren in het bezoekerscentrum een vrouwtje nonnetje waar. Er is sinds augustus
2013 (gelijk met de film) een prachtige grote horecagelegenheid gekomen met
Svarovski telescoop en we genieten van de koffie met appeltaart. Van een vrijwilliger van Staatsbosbeheer vernemen we dat de opgezette zeearend uit Duitsland
komt.
We vervolgen onze winderige tocht naar het Jan van den Boschpad, waar we
neerstrijken op ons volgende (beschutte) uitzichtpunt met bankjes. De wind is hier
eindelijk dragelijk en dat maakt waarnemen wat makkelijker. Duizenden brandganzen vliegen op en dat moet een oorzaak hebben: de slechtvalk, de vossen of
de zeearend. In de plas met het opspattende water ontdekken we steeds meer
eendensoorten. Er zijn veel grote zaagbekken, pijlstaarten, brilduikers en nonnetjes aanwezig. De wintertaling, tafeleend, slobeend, kuifeend, krakeend en fuut
zijn ook volop te bewonderen. Ook wegwaaiende groepen putters en sijsjes nemen we waar. De vos laat zich opvallend goed zien, een prachtig beest, al maken
we ons wel de nodige zorgen voor de lepelaars die nog moeten komen. De zon
begint gelukkig af en toe door te breken, waardoor we nog wat langer op zoek
blijven gaan naar de zeearend, die zich in de verte vaag liet zien. De ruigpootbuizerd laat het helaas afweten, maar dat komt de volgende winter wel weer. De
thuisblijvers hebben wat gemist!
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