Excursie Oostvaardersplassen; zondag 7 mei 2017
Gids: Pim Julsing
Om 8.00 uur ontmoette ik Christien en Pieter langs de Knardijk te Lelystad. Zij hadden deze excursie
cadeau gekregen ter ere van hun veertigjarige huwelijksjubileum. Tevens was Pieter vandaag jarig,
nogmaals van harte gefeliciteerd.
Het eerste deel van de excursie ging naar de vogelkijkhut “De Zeearend”. Meteen al bij het eerste
bruggetje werden we begroet door boerenzwaluwen die boven het water op een tak zaten.

We wandelden door een bos of wat daarvan over was. Wilgen worden niet erg oud en met de vele
grote grazers in het gebied (edelhert, heckrund en konikpaard) hebben ontkiemende wilgen weinig
kans. Langzaam ontstaat een soort savannelandschap: De Serengeti van Europa.
In dit bos met vele dode bomen was volop leven. Vooral veel gekraagde roodstaarten en
winterkoninkjes. Ook de roep van de koekoek was te horen. In een rietveld ontwaakten enkele
edelherten, in het gebied leven ruim drieduizend herten.
Op het pad lagen enorme stapels paardenpoep, dit zijn latrines. Paarden laten hiermee zien wie de
baas is. Konikpaarden waren ook te zien met enkele veulens in de groep.

In de vogelkijkhut “De Zeearend” keken we uit over het uitgestrekte gebied. Van de zeearend die
nabij zijn nest zat bleef weinig over door de grote afstand.
Een enorme rijkdom aan steltlopers: groenpootruiter, zwarte ruiter, kemphaan, bosruiter,
bontbekplevier en bonte strandloper. Ook een kleurrijke mix van eendensoorten waaronder:
pijlstaart, smient, slobeend, wintertaling, bergeend en krakeend.
Enkele vossen waren vanuit de kijkhut te zien, later
zagen we een vos in de vegetatie langs het pad lopen.
Vossen vinden in de Oostvaardersplassen een gedekte
tafel met elke avond hertenbiefstuk en jonge gans op
het menu.

“De Serengeti van Nederland”.

Op de terugweg naar het
bezoekerscentrum zagen we nog
soorten als heggenmus, kneu, putter,
torenvalk en wederom heel veel
gekraagde roodstaarten.

Op foto’s respectievelijk: Vos,

winterkoning en kneu.

(heggenmus)
Langs de Lage Knarsluis waar tientallen huiszwaluwen hun nest aan het bouwen waren dronken we
een kop koffie met daarbij een stroopwafel.
Het tweede deel van de wandeling was in het Oostvaardersveld.

Tijdens de wandeling naar de hut hoorden we o.a. koekoek, grasmus en later ook nachtegaal.

Vanuit de vogelkijkhut, die was ingenomen door broedende boerenzwaluwen, zagen we een
zeldzame gans tussen de brandganzen: de roodhalsgans.

Op een eilandje in het water zaten maar liefst acht steltkluten, ook liepen er enkele gewone kluten.
Verder zagen we vanuit de hut: kleine plevier, Temmincks strandloper, oeverloper, tafeleend en
enkele zeer fraaie gele kwikstaarten.

Steltkluten zijn van Zuid-Europese origine en zijn in Nederland een zeldzame broedvogel.
We sloten deze vogelrijke excursie af langs de Grote Praambult alwaar we nog een paartje raven
zagen.
We zagen en hoorden vandaag de volgende 74 vogelsoorten:
Knobbelzwaan, Grauwe gans, Brandgans, Roodhalsgans, Bergeend, Wilde eend, Krakeend, Pijlstaart,
Slobeend, Smient, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Geoorde fuut, Fuut, Aalscholver, Grote
zilverreiger, Zeearend, Bruine kiekendief, Buizerd, Sperwer, Torenvalk, Meerkoet, Kluut, Steltkluut,
Bontbekplevier, Kleine plevier, Kievit, Bonte strandloper, Temmincks strandloper, Kleine strandloper,
Bosruiter, Oeverloper, Zwarte ruiter, Groenpootruiter, Kemphaan, Kokmeeuw, Kleine mantelmeeuw,
Houtduif, Holenduif, Visdief, Koekoek, Gierzwaluw, Oeverzwaluw, Huiszwaluw, Boerenzwaluw, Witte
kwikstaart, Heggenmus, Roodborst, Nachtegaal, Gekraagde roodstaart, Tapuit, Zanglijster, Merel,

Zwartkop, Matkop, Grasmus, Ekster, Rietzanger, Sprinkhaanzanger, Kleine karekiet, Fitis, Tjiftjaf,
Winterkoning, Koolmees, Zwarte kraai, Raaf, Spreeuw, Huismus, Vink, Putter, Groenling, Rietgors en
heggenmus.
Ook zagen we vele edelherten, konikpaarden, heckrunderen, een drietal reeën en enkele vossen.

Blauwe reiger met jonge grauwe gans, zwarte kraai kijkt toe.

Met vriendelijke groet,

Pim Julsing

