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FLEVO-EXCURSIE 1974 
  

Tussen kerst en nieuwjaar kan haast iedereen zich wel een dag vrijmaken 
vooral als er een "Knardijkexcursie" op het programma staat. Hoewel er van de 
Knardijk in zijn geheel weinig bekoring meer uitgaat, met uitzondering van  
het eerste stuk, blijft een trip in die richting altijd de naam "Knardijk-  
excursie houden.  

Zo'n 25 deelnemers zagen tijdens de rit een waterig zonnetje alle moeite  
doen van deze dag een feest te maken en waar het zowaar voor een groot deel  
in slaagde. Dat eerste uur wordt gebruikt om oude herinneringen op te halen en  
de oude glorie van de Knardijk herleeft dan even, maar vervaagt op slag wanneer  
over de brug die oneindige vlakte van Zuidelijk Flevoland opdoemt. 
Voorbij de rotonde niet gelijk de dijk op zoals in voorgaande jaren, want dat  
loopt nu dood, maar rechtdoor en dan naar boven naar de dijk langs het Oost- 
vaarderdiep. 

Aan de rechterzijde zijn de sporen van de cultuurmachines duidelijk  
zichtbaar, maar even verder houden die sporen op en begint de brede rietzoom  
die het uitzicht zal blijven beheersen tot de Knardijk tezamen met de vogel  
die even zover binnen onze gezichtskring verblijft n.l.....de Blauwe kieken- 
dief. Wat een vlucht, wat een dreiging en wat een paniek ook. Zonder deze kiek  
zou zeker 40% van alle vogels die in het riet zitten onzichtbaar blijven.  
Het zijn vooral de Wintertalingen die bij "bossen" in wanorde het luchtruim  
kiezen en een paar honderd meter verder een goed heenkomen zoeken in een,  
van de dijk af onzichtbare plas tot ze na een kwartier, een half uur misschien 
opnieuw een aanval van de blauwe te verduren krijgen. Want rust is er in de  
Flevo niet. Zolang er riet is, is er (veel)leven. In de plasjes die wel te  
overzien zijn, zien we veel Bergeenden foerageren met soms in hun nabijheid  
enkele Grauwe of Kolganzen. 

Aan de linkerzijde is het IJsselmeer, waar op regelmatige afstanden zwarte  
en bonte velden drijven. Dichterbij gekomen blijken de zwarte uit Meerkoeten  
te bestaan en de bonte worden gevormd door duizenden Kuifeendjes. Tussen deze,  
voor de oorlog nog zeldzame eendensoort, willen zich nog wel eens enkele Bril-  
duikers verschuilen, maar zo gauw de wagens vaart minderen, laten ze alle  
moed in hun zwemvliezen zakken en vluchten weg, terwijl de kuifeendjes niet  
eens op of omkijken en vrolijk onderduiken. 

Op deze dijk vogelen is net kijken naar een tenniswedstrijd. Aan de rech- 
terzijde, de polder dus, hebben scherpe ogen tussen de Wilde eenden en talingen  
een groepje Pijlstaarten ontdekt. Nadat de ontdekker zijn medespeurders via 
paaltjes, bosjes en andere opvallende obstakels in het veld naar de Pijlstaar- 
ten heeft "gepraat", is er aan de linkerkant (dus IJsselmeer) een scherp  
afgetekende witte stip zichtbaar die de aandacht vraagt. De gok van de waar- 
nemer blijkt juist te zijn... een Grote zaagbek. Wanneer de auto langzaam tot 
stilstand komt, zwemt hij verder van de dijk weg, maar we krijgen ruimschoots  
de gelegenheid deze prachtige vogel in de kijker te volgen. Het wit van de  
lange romp (de Grote zaagbek meet + 65 cm) overheerst, met een scherp afge- 
tekende donkere kop en een lange spitse snavel. Dan is het schouwspel ten  
einde, want met een sierlijke beweging - duikeenden eigen - verdwijnt hij  
onder water op zoek naar een voorn, een witvis of iets dergelijks. 

Bij zo'n korte pauze blijkt pas dat er regelmatig groepen eenden en ganzen  
over het IJsselmeer vliegen. Soms zo ver dat er geen enkel herkenningspunt te 
ontdekken valt. De groepen die Parallel met de dijk vliegen zijn wel te deter- 
mineren en bestaan grotendeels uit talingen, Wilde eenden, Smienten en Nonnetjes. 
Deze laatste, ook weer een soort zaagbek, vindt in Nederland het overwinte- 
ringsgebied bij uitstek. Ongeveer een kwart van de wereldpopulatie brengt hier  
de koude dagen door om in februari en maart weer terug te keren naar hun 
broedgebieden in Noord-Europa en Siberië. 

Naarmate we de Knardijk steeds meer naderen, worden ook de groepen ganzen 
talrijker. Het blijft bij de twee al eerder genoemde soorten. Overigens een 
heugelijk feit, als we bedenken dat binnen de dijken van Zuidelijk Flevoland  
sinds enkele jaren de Grauwe gans met succes tot broeden is gekomen.  
Aangekomen bij de afslag naar de Knardijk zien we voor ons uit grote groepen  
ganzen in het weiland grazen. Vanuit de auto zijn de bewegingen goed te volgen  
maar wanneer een paar vogelaars van een andere excursie de auto verlaten, vliegt 
alles op. 
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Het is een fantastisch schouwspel duizenden vogels in wolken op te zien  
vliegen en ook de geluiden die ze daarbij maken, laat een diepe indruk achter 
maar......moet dat nou? Je kan er toch moeilijk trots op zijn, en zeker een  
vogelaar niet, dat je zo'n spektakel veroorzaakt hebt. Het parool blijft dan 
ook, wil je vogelen in de Flevo......blijf dan in de auto. 
Het ongelukkige toeval wil, dat we dit later op de dag nog eens moesten door-  
maken, maar nu bij het weidevogelreservaat in Oostelijk Flevoland. Dit keer was  
de dader een in keurig groen (hoed, colbert, pofbroek of d....vanger en kousen) 
uitgedoste societyvogelaar, die zo nodig de benen moest strekken en de man  
knikte nog vriendelijk goedemiddag ook. 

Nog later op de middag zagen we tussen de inmiddels teruggekeerde Brand- 
en Kolganzen een exemplaar met een gekleurde halsband. Deze Kolgans werd  
gevangen en van een geel-rode band voorzien om de gedragingen van deze soort  
op de voet te kunnen volgen. In Oost-Duitsland wordt ditzelfde gedaan met de  
Grauwe gans die daarvoor een geel-blauwe ring omgeschoven krijgt. Uiteraard  
is deze waarneming aan de betreffende instantie doorgezonden, waarvan tot op  
heden nog geen reactie is binnengekomen. 

Maar we zijn afgedwaald. We zaten in de auto aan het begin van de Knardijk  
en van daar ging de tocht langs Lelystadhaven over de dijk naar de nieuwe brug  
over het Oostvaarderdiep. Op dat stukje weer veel Kuifeenden, Tafeleenden en 
Nonnetjes en.....1 Zwarte zeeëend. 

En toen zijn we heel even stout geweest. Heel even heeft geen van de 25 paar  
ogen het bordje "verboden toegang" gezien en reden we over de nieuwe brug de 
Markerwaarddijk op. Deze zonde leverde ons een prachtige vlucht Sneeuwgorzen op  
en een Roodkeelduiker die hier al even ongewoon is als de Zwarte zeeëend.  
En net als met de ganzen eindigde dit nogal abrupt door de nadering van een  
bekende blauwe auto en het (gelukkig) vriendelijk doch zeer besliste verzoek  
weg te wezen. 

Teruggereden naar Lelystadhaven had iedereen bij de welbekende parkeer- 
plaats ineens trek in koffie, waarvoor na enige aarzeling het houten onderkomen  
werd uitverkoren. Het bruine vocht wat daar werd aangeboden maakte voor de  
toekomst van iedere twijfel een zekerheid....daar nooit meer! 

Vervolgens via de Knardijk naar de Torenvalkweg, waar de verwachte wolken  
kleine zangvogels, zoals Vinken, Kneuen, Groenlingen en dergelijke nogal tegen- 
vielen, maar niet het Smelleken, dat met een paar razendsnelle stoten hevige  
paniek veroorzaakte onder het "kleine gedoe". Dicht bij elkaar geklit hingen ze  
op een 20 meter hoogte af te wachten wat er ging gebeuren. Na nog zo’n schijn- 
aanval was een zangertje "los" geraakt uit de bal vogels, wat hem direct de schrik 
van zijn leven bezorgde. De snelheid en wendbaarheid waarmee de kleine valk  
zijn adspirant prooi belaagde, laat zich niet onder woorden brengen. Voor zover  
dit jachttafereel te volgen was, was het valkjes moeite echter tevergeefs. Maar 
zulke momenten vormen een klein plaatsje in het geheugen en het zal er nog  
vele malen uit opgediept worden. 

Eveneens tevergeefs was onze moeite om nog een paar Velduilen te verschalken, 
tenminste tot het moment waarop het grootste deel van de deelnemers besloot 
huiswaarts te keren. Zo niet de chauffeur van de wagen waar ondergetekende een 
plaatsje in had gevonden. Via allerlei zijwegen en kruisingen weer bij de Toren- 
valkweg aangeland, jaagde er één op de bekende wijze vlak langs de weg. Lichte 
polsvlekken, stompe kop, diepe vleugelslag, vlucht laag en om de haverklap een 
uitval naar de grond,(het wemelt er van de muizen), ziedaar een deel van het  
gedrag van de Velduil tijdens de jacht. 
Dit was blijkbaar ook het sein voor nog meer exemplaren, want even later  
telden we er 4, die zich geen van alle iets van ons aantrokken en tot op  
10 meter van de auto hun kostje bij elkaar scharrelden. 

Tot zover een nog niet eens volledig relaas van een Flevo-excursie. 
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