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Verslag van de excursie naar de Flevopolder op 5 februari 1983

Rick van den Akker

Langs de Oostvaardersdijk hebben we niet al te veel kunnen zien, omdat het nog

vrij donker was. Toch konden we Krakeenden, Kuifeenden, Tafeleenden en Wilde eenden

onderscheiden. Bij de Lepelaarsplassen zagen we o.a, 5 Kluten. Bij de weg naar

"de Vaart" probeerden we ganzen te ontdekken, maar slechts met veel moeite

konden we enkele Grauwe ganzen zien. Vervolgens reden we naar de Knardijk en hier

zagen we o.a. Nonnetjes, Buizerden, 4- Pijlstaarten, Slobeenden en Blauwe kiekendief

Nadat we op de Torenvalkweg nog 2 Grote lijsters, Kramsvogels en Graspiepers

hadden gezien, reden we naar "de Kievitslanden". Bij een wandeling naar het plasje

zagen we Bergeenden, Staartmezen, Goudhaantjes en een Matkop. Langs de Strand-

gaperweg zat een Smelleken en honderden Kolganzen met daartussen Brandganzen,

Verderop zagen we een Vlaamsegaai, Op de Kievitslanden zelf zagen we honderden

Goujiplevleren en Kieviten, Er was ook een auto met een rokende motor. De bestuurder

brachten we naar Harderwijk en daar werd ook meteen getankt. Vervolgens werd

er koers gezet naar de "de Ganzengouw", maar daar bleken de ganzen gauw ver-

dwenen te zijn. Wel zagen we op het Gooimeer 4- Aalscholvers en Grote zaagbekken
Besloten werd om naar de Arkenheemse Polder te gaan om naar de Kleine zwanen

te kijken. Onderweg zagen we het tweede mannetje Blauwe kiekendief, een schitterend

gezicht, In de Arkenheemse Polder zaten enkele honderden Kleine zwanen, die

meestal goed te bekijken waren. Verder was er nog een groep van ongeveer

300 Wulpen te zien. Op het Nijkerkernauw zaten Smienten en Wilde eenden.

Tot slot zijn we nog even bij de Stichtse Brug wezen kijken en hier zagen we

o„a. Wintertalingen, Aalscholvers, Wilde eenden en Smienten,

Terug bij de auto's namen we afscheid van elkaar, In totaal hebben we 52 vogel-
soorten gezien.

Omdat er 's nachts een flink pak sneeuw was gevallen en we daarom niet naar

Friesland durfden te gaan, gingen we om 7.15 uur op weg naar de Flevopolder.

De groep was niet al te groot. Zes personen in twee auto's. Het weer was die

dag zeer wisselend: hagel, regen en zon.


