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Verslag vogelexcursie Delta

Schuitenbeek en Oldenaller

Door dichte mist moest het roer wat worden omgegooid en zo bracht een

geplande excursie naar Delta Schuitenbeek, bij de brug over het Nijkerkernauw
naar Flevoland, ons ook nog naar het Landgoed Oldenaller.

Noor van Heusden & Arnold Top

Landgoed Oldenaller is eigen-

domvan Natuurmonumentenen

bleek te bestaan uit een afwisse-

lend terrein van mooieeiken-

lanen, stukken bos van vooral

eik en beuk aangevuld met de

nodige exoten (onder andere

een fraaie moerascipres), stuk-

ken wei- en bouwland, vijvers,

boerderijen en een kasteel met

onderandere een boomgaard.

Een idealebiotoop dus voor een

breed scala aan vogels. Hier

werden heggenmus, buizerd,

koolmees, roodborst, boomkle-

ver, pimpelmees, houtduif en

grote bonte specht waargeno-

men. In de vijvers zaten wilde

(park) eenden en op het kasteel

een groot aantal kauwen.

Vanafhet bos terug naar de dijk

bij het Nuldernauw. Waar de

omgeving op de heenweg nog

verstopt was in een dikke mist

was nu een heel ander landelijk

landschep te zien. In de weilan-

den zaten grote groepenkievi-

ten zich vol te eten voor de trek.

Aangekomen bij de dijk stonden

er ai een paar vogelaars van de

lokale vogelwerkgroep. Doordat

een gedeelte van het water is

afgesloten voor boten is dit een

ideale plaats voor watervogels.

Op de palen grote groepen aal-

scholvers, kokmeeuwen en een

paar zilvermeeuwen. Op het wa-

ter een zeer grote groep smien-

ten en kleinere groepen kuif-

eend en meerkoeten. Verder

zwommen er nog enkele krak-

eenden en een fuut. Er kwamen

zelfs nog een paar tafeleenden

aanvliegen die een plekje tussen

de kuifeenden zochten. Op het

eiland dat de vaargeul afscheid,

liepen twee watersnippen, een

blauwe reiger, een kleine

mantelmeeuwen een nijlgans.
Aan de oever van de dijk vloog
een paartje rietgors en in het riet

zag een enkeling een waterral

zijn hoofd even buiten het riet

steken. Op weg naar huis langs
de A28 en Al maar liefst vijf bui-

zerds gezien, waarvan er één op

een straatlantaarn stond langs

de snelweg.

Helaas geen echt bijzondere

soorten gezien maar het prach-

tige weer en de gezellige groep

maakte het toch een leuke ex-

cursie.

Aalscholver

Op 12 oktober 2003vond de ex-

cursie naar Delta Schuitenbeek

en Oldenaller plaats, onder lei-

ding van Rob Kole en Piet Spo-

renberg. Voor deze excursie

kwamen dertig enthousiaste-

lingen opdagen.

In dichte mist reden we via Bun-

schoten richting Nijkerk, waar

we het natuurontwikkelingsge-
bied Delta Schuitenbeek zouden

bezoeken. Vanwege de dichte

mist konden we alleenwat

blauwe reigers die langs de slo-

ten vlak langs de weg stonden,

ontwaren. Nadat we op de

plaats van bestemming allemaal

uit onze auto’s waren gestapt en

de verrekijkers haddenomge-

hangen en de telescopen ge-

pakt, besloot Rob Kole dat we

maar weer in onze auto’s moes-

ten stappen, want met deze mist

was er voorlopig toch niets te

zien. We zouden eerst maar

even naar landgoed Oldenaller

gaanvoor debosvogels.
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