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Dagexcursie naar de Flevopolder op zondag 3 november 1991

G.T.Brouwer

Bij het wat efficiënter verdelen van de mensen over de verschillende auto's

was het nog droog, maar toen we uiteindelijk met vier auto's vertrokken begon
het toch echt te regenen.

Tegenover de uitrit van de parkeerplaats verraadde een grote witte vlek in

het weiland de aanwezigheid van Wilde Zwanen. Bij Pampushaven lagen in de

luwte van de dijk grote groepen Wilde-, Kuif- en Tafeleenden.

Een groepje Kleine Mantelmeeuwen zat op de dijk, diep in de 'schouders* ge-

doken, kop in de wind.

Op de Knardijk was er als gevolg van de harde regen nauwelijks zicht op de

Oostvaardersplassen, op de plas, aan de andere kant van de dijk lagen weer

Kuif-, Tafel- en Wilde Eenden op betere tijden te wachten.

Ook werd er een Grutto gesignaleerd, in deze tijd van het jaar wat ongebrui-

kelijk want hij had al in Afrika moeten zitten. Op een paal langs de dijk liet

een Buizerd zich uitgebreid bekijken terwijl een paar boffers een laag over-

vliegende Slechtvalk hadden gezien.

Het weerbericht op zaterdagavond beloofde weinig goeds voor de volgende

dag: buien met harde zuidwesten wind bij een temperatuur van zo'n 10 graden.
Toch waren er bij het Muiderzand, de tweede verzamelplaats, op zondagmorgen
om 7.30 uur nog 12 mensen die het aangedurfd hadden.
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Aangekomen bij de vogelobservatiehut 'De Kluut' was het zowaar droog. We

hadden vanuit de hut een riant zicht op Wintertalingen, Slobeenden en een

paar Bergeenden. Op wat grotere afstand vlogen een paar Aalscholvers en

Grauwe Ganzen.

Vlak voor de hut zaten wat Graspiepers, terwijl ook de eerder gesignaleerde
Grutto neerstreek. Hij bleek nogal beschadigd en had kennelijk om die reden

de grote reis niet kunnen beginnen.

Van 'De Kluut' naar de Noordersluizen, het was nog steeds droog zodat we

daar even konden uitwaaien, waar naast dobberende 'kuiven' en 'tafels' twee

Visdiefjes op hun opvallende manier aan het foerageren waren.

Op de terugweg - om de Oostvaardersplassen heen - zaten links en rechts

van de weg in de landerijen grote groepen Grauwe Ganzen, waartussen één

Brandgans werd gesignaleerd. Zo nu en dan steeg een wolk Smienten op om

een staaltje formatievliegen weg te geven, of misschien gewoon opgejaagd
door een laag overvliegende Buizerd.

Bij het oprijden van de autoweg Almere-Amsterdam streek vlakbij een Blauwe

Kiekendief neer.

Tegen half een waren we weer bij het Muiderzand, waar nog steeds de witte vlek

in het weiland zichtbaar was.


