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VERSLAG VWG-EXCURSIE FLEVOLAND 19 AUGUSTUS Ronald Hofmeester 

Tegen 8 uur 's ochtends kwamen we met twee auto's en zeven man aan bij de 
Keersluisplas. De zon stond nog laag achter ons en werd door en dunne laag 
waterdamp gefilterd. Er zaten al verschillende mensen door telescopen te 
turen. Toen we "uitgepakt" waren stonden er nog vier bij en kon het speuren 
naar de Steltkluut beginnen. Hij werd al snel gevonden, al liep hij helemaal 
aan de overkant van de plas. Het was niet de enige vogel die er waadde. Er 
lipen cq stonden vele Kluten, Grutto's en Kemphanen. Zwarte- en Groenpoot
ruiters waren ook redelijk vertegenwoordigd terwijl er enkele Oeverlopers, 
Bontbekplevieren en Witgatjes rondzwierven . In de lucht waren Zwarte Sterns 
en Borenzwaluwen actief. Aangetrokken door een ogenschijnlijk andere ruiter 
liepen we naar de hoek waar het werkershuisje staat om de vogel aan een nader 
onderzoek te onderwerpen. Vlak bij de plas stonden trakteren met karren er 
achter. Vanaf de karren hadden we een prima uitzicht op de rietkraag en een 
slik ernaast. De ruiter was snel gevonden en bleek gewoon een Groenpoot
ruiter te zijn. Op het slkje werd een klein steltlopertje gesignaleerd. Op 
een afstand van ongeveer 10 meter paradeerde het voor ons. Na intensieve 
observatie en naslag in diverse gidsen waren de deskundigen het erover eens 
dat het een Amerikaanse Gestreepte Strandloper moest zijn, een soort die in 
weerwil van zijn naam overigens ook in Siberië voorkomt. Een uitvoerige be
schrijving van deze vogel vindt u verderop. 
Ondertussen waren er ook nog Bruine Kiekendieven en een mannetje Blauwe 
Kiekendief gezien. Na de koffiepauze besloten we naar een ander gedeelte 
van de Knardijk te gaan. We hoopten dat door de warme lucht de Buizerden los 
zouden komen. Dat gebeurde nog niet. Wel kwamen we langs een boerderij waarvan 
het dak van de schuur vol zat met Oeverzwaluwen, Ook boven het maisveld er
naast wemelde het ervan. We waren het erover eens dat we nog nooit zoveel 
Oeverzwaluwen bij elkaar hadden gezi en. We reden terug naar de Keersl uisplas. 
Toen we er aan kwamen cirkelden er vijf Buizerden boven ons waarvan er één 
opmerkelijk licht was. Verder zagen ·we hier nog Bonte Strandlopers en Kleine 
PLevieren. Daarna was de s chui lhut aan de beurt. Op een slikje liepen op nog 
geen 5 meter afstand een stel Zwarte Ruiters die even later gezelschap kregen 
van een Bosruiter en een Tureluur. Op het water dobberden Pijlstaarten en Slob
eenden en aan de over kant foerageerden een aantal Lepelaars. Na de hut hebben 
we nog het Bovenwater (ook wel Surfwater genoemd) en de Lepelaarsplassen be
keken. Hier werden nog een Geoorde Fuut, Dodaarzen en Krakeenden gezien. De 
lichtomstandigheden werden echter steeds slechter. Om ongeveer half vier 
waren we terug op het Stadionplein en konden terug zien op een zeer geslaag
de , warme excursie. Om tot slot een indruk te krijgen van wat we verder gezien 
hebben vermeld ik nog enkel e soorten: Tapuit, Wintert aling, Patrijs , Gele Kwik , 
Tortelduif, Goudplevier, Rietzanger, Kleine Kar, Visdi ef, Grauwe Gans en na
tuurlijk vele Aalscholvers. In totaal werden er iets meer dan 60 soorten geno
teerd. 

WAARNEMING VAN EEN AMERIKAANSE GESTREEPTE STRANDLOPER 
Me nno Huizinga 

Op 19 augus tus 1984, van ongeveer 8.30 tot 9.30 werd in het meest zui del ijke 
gedeelte van de Keersl ui splas (Oostvaarders plassen, Flevopol der) op circa 
10 meter af s t and een s t eltlop.er C~ waargenomen. De vogel liep aanvankelijk 


