
 

Excursie Oostvaardersplassen: Zondag 7 mei 2017 

Gids: Pim Julsing 

Alex en zijn broer deden deze excursie aan hun vader cadeau ter ere van zijn verjaardag.  

We besloten eerst de route naar vogelkijkhut De Zeearend te lopen en hoorden en zagen onderweg 

legio gekraagde roodstaarten. Ook liet een drietal edelherten zich van zeer dichtbij bewonderen. 

 

In het gebied leven circa 

drieduizend edelherten. Het 

wilgenbos sterft langzaam af 

omdat ontkiemde zaden geen 

kans hebben door de grote 

groepen grazers.  

Dit op het eerste gezicht dode 

bos herbergt veel leven in 

zich: veel witte kwikstaarten, 

winterkoninkjes en we zagen 

zelfs de eerste grauwe 

vliegenvanger. 

 

 

 



 

 

Vanuit de vogelkijkhut De Zeearend zagen we de “vliegende deur” op grote afstand in een boomtop 

zitten. Voor de hut grote groepen steltlopers waaronder groenpootruiter, bosruiter en kemphaan. 

Een vos kwam over de moddervlakte onze richting op gelopen. 

 

 

 



 

Vossen vinden in de Oostvaardersplassen een gedekte tafel met elke dag hertenbiefstuk en jonge 

ganzen als dessert. 

Op de terugweg zagen we wederom veel gekraagde roodstaarten. 

Na een kop koffie en thee met stroopwafel langs de Lage Vaart begonnen we aan het tweede deel 

van de excursie door het Oostvaardersveld. 

In de vogelkijkhut was het even zoeken, maar toen hadden we een zeldzame roodhalsgans in beeld. 

 



Ook hier een achttal steltkluten. 

 

De foto’s van roodhalsgans en steltkluut zijn gemaakt tijdens de ochtendexcursie van vandaag! 

Een ijsvogel zien is vaak een kwestie van geluk, maar geluk kun je ook afdwingen. 

Toen we ons vizier hadden gericht op een ijsvogelnest, kwam de vogel meteen aanvliegen, met 

euforie tot gevolg. 

 

We begonnen aan het derde en tevens laatste deel van deze excursie. 

Langs de Oostvaardersdijk ligt het Julianapad. Hier hoorden we de explosieve zang van de Cetti’s 

zanger. Verder rietvogels als kleine karekiet, rietgors en rietzanger. Boven het rietveld waren een 

drietal bruine kiekendieven aan het jagen. 



Voor de kijkhut die was gekraakt door vele boerenzwaluwen waren kluten aan het foerageren. 

 

Weer terug bij de auto namen we afscheid van 

elkaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zagen en hoorden deze middagexcursie 77 vogelsoorten waaronder: 

Knobbelzwaan, Grauwe gans, Brandgans, Roodhalsgans, Bergeend, Casarca, Nijlgans, Wilde eend, 

Krakeend, Pijlstaart, Slobeend, Smient, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Geoorde fuut, Aalscholver, 

Kleine zilverreiger, Grote zilverreiger, Blauwe reiger, Zeearend, Bruine kiekendief, Buizerd, Torenvalk, 

Meerkoet, Scholekster, Kluut, Steltkluut, Bontbekplevier, Kievit, Bonte strandloper, Temmincks 

strandloper, Bosruiter, Oeverloper, Zwarte ruiter, Groenpootruiter, Kemphaan, Kokmeeuw, Kleine 

mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Visdief, Holenduif, Houtduif, Koekoek, Gierzwaluw, IJsvogel, 

Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Witte kwikstaart, Gele kwikstaart, Gekraagde roodstaart, Tapuit, 

Zanglijster, Merel, Tuinfluiter, Zwartkop, Grasmus, Rietzanger, Cettis zanger, Kleine karekiet, 

Spotvogel, Fitis, Tjiftjaf, Winterkoning, Grauwe vliegenvanger, Pimpelmees, Koolmees, Ekster, Zwarte 

kraai, Spreeuw, Huismus, Vink, Kneu, Putter, Groenling en Rietgors. 

Verder ook: Heckrund, Edelhert, Konikpaard en Vos. 



 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Pim Julsing. 

 

 

 

 

 

 


