Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe

De Oostvaardersplassen is één van de mooiste en vogelrijkste gebieden in onze nabije regio. De maand mei is
een mooie periode om te genieten van de vele (water-)vogels, die het gebied gebruiken als broed-, rust- en
foerageergebied. We beginnen de excursie bij de Kleine- en Grote Praambult. Vanaf hier hebben we een
prachtig uitzicht over een uitgestrekte vlakte met veel vogels en dieren.

Vanaf de Praambulten zien we o.a. Kleine- en Grote zilverreigers, Raven, Strandplevier (bijzonder in deze
omgeving), Roerdomp en Boomvalk. Tot onze verbazing foerageren er ook 2 Kraanvogels, wat uiterst
ongebruikelijk is in deze tijd van het jaar. Bij het uitkijkpunt aan het Jan v.d. Bosch-pad (bij Almere) zien we
ook nog 2 Zeearenden. Daarna gaan we met een gids naar vogelhut De Schollevaar, aan de rand van de grote
Aalscholver-kolonie.

Samen met onze gids lopen we vervolgens door een gedeelte van het gebied, waar we normaal gesproken nooit
komen. In dit uiterst verlaten gebied zien en horen we, mede door de straffe wind, minder vogels dan
gehoopt. Wel ziet een oplettende excursieganger een nest van de zeldzame Buidelmees hangen!

Vanuit vogelhut De Zeearend genieten we opnieuw van grote aantallen dieren en vogels, die we eerder (op
grotere afstand) konden zien vanaf de Praambulten. Dichtbij de hut lopen ook Edelherten te grazen. Terug bij
het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer bedanken we onze gids en keren huiswaarts met een vogellijst van
maar liefst 91 soorten (foto’s: Benno van den Hoek ©).

Deelnemers excursie (7); Dimitri Mulder, Frank van Triest, Harriette Debets, Jan Nijendijk, André de Weerd,
Willem Jan en Benno van den Hoek.

coach cyber monday beats by dre black friday black infrared 6s michael kors black friday coach cyber monday
black infrared 6s north face black friday jordan 13 bred bred 13s jordan 13 grey toe legend blue 11s north
face cyber monday uggs black friday north face cyber monday lululemon cyber monday uggs cyber monday

