
 

6 mei 2017: Excursie Oostvaardersplassen 

Gids: Pim Julsing 

Om 8.00 vanmorgen ontmoette ik langs de Knardijk een Zuid-Hollands gezelschap, vier heren en 

twee dames. We besloten de wandeling naar vogelkijkhut “De Zeearend” te maken. Op het eerste 

bruggetje liet een boerenzwaluw zich wel heel mooi bewonderen. De vogel bleef langdurig op een 

takje zitten. 

 

Bij het tweede bruggetje werden we begroet door een groep graskarpers. De wandeling voerde door 

het bos of wat hiervan over was. Dood hout trekt allerlei vogels aan. We hoorden en zagen dozijn 

gekraagde roodstaarten, enkele exemplaren bleven poseren voor ons. 

De aanwezige 

konikpaarden hadden 

weinig oog voor ons, 

maar des te meer voor 

elkaar. Een mooi 

moment was toen twee 

paarden gingen 

steigeren. In een rietveld 

zagen we de eerste 

edelherten. 

 



Een drietal torenvalken vergezelde ons tijdens de wandeling, soms gingen ze even in een boomtop 

zitten. Ook hoorden we diverse winterkoningen. Puttertjes, een zeer kleurrijk vogeltje, vloog soms 

over. 

 

In de luxueuze vogelkijkhut aangekomen keken we uit over de uitgestrekte Oostvaardersplassen. 

Hier was het een komen en gaan van vogelsoorten. Een fraai gekleurde casarca liet zich mooi zien. 

Honderden bonte strandlopers, bontbekplevieren, groenpootruiters, bosruiters en kemphanen 

liepen op de plasdras. Een blauwborst liet zich vanuit de kijkhut goed bewonderen. 

 

Een vos lag te slapen langs een plas of was hij wellicht sluw aan het wachten op wat jonge ganzen die 

voorbij zouden komen? 



 

 

Bij het verlaten van de kijkhut zat een man beflijster in een boomtop. 

In het bezoekerscentrum hielden we een korte pauze alvorens naar het Oostvaardersveld af te 

reizen. 

Bij de Lage Knarsluis waren huiszwaluwen druk bezig hun nest aan het bouwen. Langs het water zat 

een schildpad, een gedumpt huisdier.In vogelkijkhut de Krakeend dronken we een kop koffie (5) en 

een kop thee (1) met daarbij een stroopwafel. Op een drooggevallen stuk modder foerageerden 

maar liefst negen steltkluten, een zeldzame soort in Nederland. Daarnaast enkele gewone kluten. 



In een groep brandganzen zat een heuse roodhalsgans, een zeldzame soort in Nederland. 

 

Langs de kant van het water scharrelden vijf Temmincks strandlopers. Deze soort is in de trektijd 

sporadisch te zien in dit gebied. 

 

Toen we bij de auto waren namen we afscheid van de twee dames in het gezelschap, ik hoop dat ze 

de ooievaars nog hebben gezien in de elektriciteitsmast nabij Lelystad. 

 

 

 



We besloten nog even bij de Grote Praambult te kijken, de zeearend was niet thuis, maar zijn 

imposante nest was wel te zien. Vooraan zaten twee raven. 

 

Nu was dan toch het moment aangekomen om afscheid van elkaar te nemen. 

Ik hoop dat een ieder heeft genoten van deze vogelrijke excursie! 

 

We zagen en hoorden 70 vogelsoorten: 

Fuut, Geoorde fuut, Aalscholver, Grote zilverreiger, Knobbelzwaan, Grauwe gans, Brandgans, 

Roodhalsgans, Casarca, Nijlgans, Bergeend, Smient, Wilde eend, Krakeend, Slobeend, Pijlstaart, 

Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Buizerd, Torenvalk, Bruine kiekendief, Meerkoet, Kluut, Steltkluut, 

Bontbekplevier, Kievit, Bonte strandloper, Temmincks strandloper, Kemphaan, Zwarte ruiter, 

Tureluur, Groenpootruiter, Bosruiter, Oeverloper, Kokmeeuw, Kleine mantelmeeuw, Houtduif, 

Holenduif, Koekoek, Gierzwaluw, Grote bonte specht, Oeverzwaluw, Huiszwaluw, Boerenzwaluw, 

Witte kwikstaart, Nachtegaal, Blauwborst, Gekraagde roodstaart, Beflijster, Merel, Zanglijster, 

Sprinkhaanzanger, Rietzanger, Kleine karekiet, Grasmus, Zwartkop, Fitis, Tjiftjaf, Koolmees, Spreeuw, 

Gaai, Ekster, Zwarte kraai, Raaf, Vink, Groenling, Putter, Rietgors en Winterkoning. 

Ook zagen we: Vos, Edelhert, Konikpaard, Heckrund en Schildpad spec. 


