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VERSLAG VWG-NACHTEXCURSIE FLEVOPOLDER 18 JUNI 1983 frank v groen 

Technische gegevens: 10 deelnemers, 3 auto ' s , onbewolkt, 18 '-12'C, NO-wind, 
vertrektijd 19,40 uur, terug ± 1.00 uur. 

Om half acht werd bij het Amstelstation verzameld. Gelukkig was het gelukt 
op het laatste moment een auto te lenen zodat toch nog iedereen meekoh. Bij 
de voorbereidingen voor deze excursie bleek maar weer eens duidelijk hoe 
groot het gebrek is aan auto 's met chauffeur onder. VWGA'ers. In ieder geval 
beloofde dit uitstapje wel wat te worden. Er was namelijk een Zwarte Ibis in 
de polder gesignaleerd. De verwachtingen waren dus hoog gespannen. 

Eenmaal in de Flevopolder werd vanaf de Oostvaardersdijk al rijdende het 
een en ander gezien, zoals een paar Bruine Kiekendieven en een~ Blauwe Kiek. 
Op de plassen zagen we verscheidene grote groepen Wilde Eenden, zich verzamel
end voor de jaarlijkse rui. In de Oostvaardersplassen doen ze dit in grote ge
tale vanwege de daar heersende rust. Op de Knardijk begonnen we de bosjes aan 
de overkant intensief af te speuren op een eventuele Zwarte Ibis, Er werden 
wel Blauwe Reigers en Zwarte Kraaien gezien. De laatsten werden er door som
migen af en toe van verdacht Zwarte Ibis te zijn. Helaas stond er een vrij 
sterke noord-oostelijke wind die het geheel een wat kouwelijke indruk gaf . 
Tijdens het speurwerk naar de ibis werden verscheidene Lepelaars, overvlieg
ende Futen, Visdieven en Zwarte Sterns gezien. Ook vlogen er groepjes Kuif-, 
Tafel- en Slobeenden langs. Na een poosje gingen we naar de hut, wat een 
Blauwborst, Grauwe Ganzen met jongen en+ 40 Zwarte Ruiters opleverde. We 
bleven er niet lang vanwege de drukte, Willem, die wat was achtergebleven, 
bleek de Zwarte Ibis toch nog langs het riet lopend gezien te hebben; de ge
luksvogel ! Eenmaal weer op de Knardijk bleek Kees een l ekke band te hebben. 
Na hem gewi sseld te hebben bereikten we de Keersluisplas. Hier zaten ± 400 
Grutto's, + 75 Kluten, een paar Bontbekplevieren, 2 Kemphanen en 2 Blauw
borsten, die een mooie beurtzang weggaven. Ook hoorden we Spotvogel, Kleine 
Karekiet, Rietzanger, Rietgors, Winterkoning, Merel, Zanglijster, Fitis, Zwart
kop, Tuinfluiter en Grasmus . Boven de Hollandse Hout zagen we een Houtsnip 
vliegen. 

Ons laatste doel was het Harderbroek. De zon was intussen ondergegaan. 
We raakten elkaar voor het einddoel kwijt, hetgeen Menno deed vermoeden dat 
de anderen koffie waren gaan drinken. Ze waren echter wat verder langs de 
dijk l angs het Harderbroek doorgereden dan wij. Gelukkig werden we hiervan op 
de hoogte gebracht door de plaatselijke boswachter. Na dit incident werd er 
intensief geluisterd, wat het volgende opleverde: Dodaars, Futen, Meerkoeten, 
Grutto' s , Witgatjes , Blauwborst, Kuifeend, wat Snorren, een Waterral en een 
Waterhoen dat een wat ander geluid maakte dan het normaal pleegt te doen. 
Slechts kort werd even een Woudaapje gehoord , terwijl Roerdomp en Porselein
hoen verstek lieten gaan, wat waarschijnlijk door de vrij lage temperatuur werd 
veroorzaakt. 

Hierna gingen we weer op Amsterdam aan, met onze gedachten nog bij 
deze leuke excursie . 


