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Verslag Vi\lG-excursie Arkenheempolder en Flevoland, op 12-12-1976 
Vertrek: 9.00 uur. Aantal deelnemers: ll. ·------- ~ -~ -~.- - . ---. -- .. - '. ' 

~·ét · weer was' 's mor·gens · niet al te best, voor .± 70 % bewolkt en 
buiig, maar 's middags klaarde het mooi op en kwam het zonnetje het 
winterse landschap opvrolijken. Wind N~, - + 6 Beaufort, vrij koud, 
+ 4~ Celsius. · -

Ten Zuiden van Muiderberg zagen wij 69 Kleine Zwanen, iets verder 
rijdend nog 10. Vlak voor de brug bij Muiderberg hielden zich 6rige- . 
veer 25 roeken op. Wij maakten een windelingetje over h~i tri~
parcours ten Z.O. van de brug, en zagen ~l 6 pijlstaart, 1 brilduiker, 
3 torenvalken en 2 ê + 1 o grote zaagbek . 

+ 
Vervolgens reden wij richting Nijkerk - Spakenburg; op het Gooimeer 
bij Huizen lagen onge ve e r 200 Kleine Zwanen. 
In de Eembrugg.erpolder werd tijdens een regenbui . koffie gedronken; 
09_k toen .het d·ro,og was geworden zagen we daar niets, 

Nogeens 540 Kleine Zwanen namen wij in de hrkenheempolder waar; 
verder vrij ~eel ki eviten, ein groep van minstens 100 goudplevi e ren, 
vrij veel bonte kraaien en langsvliegende groepjes ganzen, meest_ 
kol·ganzen. 

Om+ 12.00 uur r e d e n wij Zuidelijk Flevoland binnen, waar wij werden 
verwelkomd door een grote groep wilde eenden, een riet gors, een hegge
mus en 22 kolganzen. Rijdend richting Oqstelijk Flevoland ont~6~ll~~ -
wij vrij veel torenvalken, 3 buizerden, 4 ~~ blauwe kiekendief, 2 
bergeenden en bonte kraaien. · 

In Zuid-Flevoland, vlakbij de Knardijk, lunchten wij, kijkend naar 
de hoogspanningsmasten, waar de v e r wachte zeearend zich niet wilde 
vertonen; wij zagen hem ook nergens anders\ \Jél -veel 'ganzen: (een 
latere telling l eerde ons, dat h e t e r+ 4000 wir~n),~nl . kolganzen, 
wat minder grauwe ganzen , nog minde r b~andganzen en slechts hier en 
daar een rietgans, di e ruw verstoord werden door vogelfotograÏen ! ·--· 
Verder nog 2 buizerdcri, 2 ruigpoot'Óuizerden en ve.el :torenvalken •. 

Op een stil weggetje, rijdend onde r , de hoogspanningskabels, zagen 
wij prachtig een klapekst~r, . verder grote zaagbekken, 6 tafeleend~n 
alsmede een reëenpaartje. , 

Terugrijdend richting Knardijk verfoond e n zich 5 v e lduilen, waarvan 
2 zich door ~e auto nièt wilden l a t~n afschrikken . Vanaf een afstand 
van 8 m konde n we z~ s chitterend b~kijke n. Zo rondwar e nd, nog steeds 
in de bu~rt van de 4000 ganzen, za~en ~i + 25 ~anzen overvliegen. 
1N ij hoorden 2 tot 3 maa·l een hoog, kort "wiek .• , wiek •• 11 roepen, als 
een hoge kolgans. Volge ns hd was dát nou de dwerggans, voor velen 
een nieuwe soort, áls het e r een was. Door tegenlicht en dat soort slech
te omstandigheden, konden wij hem er met h e t oog niet uithalen. De 
verdere reis l e v e rde nog 4 oen 2 ê blauwe kiekendieven en 2 buizer-

+ den op. 

Behalve slob eenden en bergeenden zagen wij op de Knardijk helemaal 
niets. Vlak voor het invallen der duisternis vertoonden zich langs 
de Oostvaardersdijk nog verschiliende groepjes brilduikers, 3 grauwe 
ganzen lang s de weg , 1 dodaars, in totaal+ 60 grote zaagbekken, 2 
krakeenden, 8 fut en en 3 aalscholvers. -

Met 55 soorten, en mooi weer in de middag, mogen we dit wel een ge
slaagde excursie no èfue n. Di e zeearend zien we nog wel eens ! 

\v im Haver 

december 1976, WH/vDr 


