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VERSLAG VWG-EXCURSIE FLEVOPOLDER 28 JULI 1985 Jan Joost Bakhuizen 

Om 7 uur verzamelden zich slechts vij~ VWG-ers bij het Amstelstation. 
Nummer zes had zich wat verslapen en miste de auto. 
Afgezien van een bui bij het vertrek was het weer redelijk: geheel, licht 
bewolkt, en later zelfs wat zon, droog, zwakke z-wind en ca. 20° c. 

De excursie begon bij de Keersluisplas (Öostvaardersplassen) aan de 
Knardijk. De waterstand was laag zodat de Keersluisplas é'én grote slikplas 
was geworden. Dit tot grote vreugde van de steltlopers die er in grote ge
talen te vinden waren. Duizenden Kluten, Kemphanen en Gruttos waren er aan 
het fourageren of stonden er wat te rusten. Daartussen liepen enige Bontbek
plevieren (25), Kleine Plevieren (2), Zwarte Ruiters (15), Groenpootruiters 
(2), oeverlopers (15), een Witgatje en enige Tureluurs. Ook liepen er bij 
het strandje vier adulte Krombekstrandlopers. Achterin de plas werd, na een 
tijdje door de telescopen turen, een franjepoot gesignaleerd. Het beest 
maakte een zeer lichte indruk en was beduidend kleiner dan enkele naburige 
Gruttos en Kemphanen. De franjepoot liep druk te fourageren op de typische 
franjepootmanier: onrustig, links en rechts om zich heen naar het wateropper
vlak pikkend. Soms werd het fourageren even onderbroken door een poetsbeurt. 
Dan was te zien dat de staart geheel wit was en dat de vleugel geheel licht
grijs was, zonder enige tekening. De rug was lichtgrijs, de buik wit: De sna
vel was lang en zeer fijn. 
We hadden dus te maken met een Grote Franjepoot. De Grauwe- en Rosse Franje
poot konden worden uitgesloten, onder andere door de witte staart en door 
het ontbreken van een vleugeltekening, door de grootte en door het gedrag. 
De Grauwe- en Rosse Franjepoot hebben in alle kleden een duidelijke vleugel
streep en een zwarte band op de staart. Verder is het gedrag van de Grauwe
en Rosse Franjepoot wat onrustiger en zwemmen zij meer dan de Grote Franje
poot. 

De Grote Franjepoot is een Noordarnerikaanse dwaalgast die in ons land 
acht maal eerder is vastgesteld. Op 20 juli was de Grote Franjepoot al ont
dekt in de Keersluisplas en is daar tot en met 31 juli waargenomen. In 1985 
zijn er nog op enkel plaatsen in Nederland en Vlaanderen Grote Franjepoten 
vastgesteld, te Zeebrugge en Knokke (West-Vlaanderen), in de Lepelaarsplas
sen (Zuid-Flevoland) en op Terschelling. 

Naast dit ornithologische snoepgoed stapten nog vijf Lepelaars rond en 
er zwommen vele honderden eenden. (Slob-, Berg- en Wilde Eenden, Winterta.
lingen), allen in eclipskleed .. Tweemaäl vloog er een Blauwe Kiekendief(~) 
langs. Een Spotvogel zong in de Hollandse Hout. 
Na een bezoek aan het restaurant van het vliegveld_Lelystad bezochten wij 
Harderbroek. Daar lieten zich enkele Baardmannetjes horen en zien en in de 
plasjes zaten vele ruiende eenden. Bruine Kiekendieven vlogen er rond. 
Hierna naar de Kievitslanden. Onderweg een Buizerd. In de Kievitslanden 
zat op een paaltje een adulte Wespendief, die te herkennen was aan de slanke 
kop, lichte onderdelen en de gebandeerde staart. 
Na drie kwartier waren wij weer terug op de Knardijk, Daar keken wij eerst 
naar een grote kolonie van Oeverzwaluwen. De meeste jonge Oeverzwaluwen za
ten in de wilgen en werden door hun ouders gevoerd. 
Bij de Keersluisplas begon het te regenen en ook daar kwamen wij de zesde 
excursieganger tegen in gezelschap van enkele Diemenaren. Na deze ontmoeting 
begaven wij ons·richting huis. 
Op het Bovenwater werden nog twee Dodaarzen gezien en langs de Oostvaarders
dijk vele .honderden Grauwe Ganzen en enkele Zwarte Sterns. 
En zo kwamen wij in de stromende regen in Amsterdam aan, Het was een mooie 
steltloperdag met in totaal 75 vogelsoorten. 


