
 

Datum: Zondag 12 augustus 2018 

Excursie: Oostvaardersplassen 

Gids: Pim 

Rond de klok van 8.30 haalde ik Raymond & Fransisco op bij hun hotel te Almere. We namen de 

snelweg richting Lelystad om de ooievaars met een bezoek te vereren. De meesten hadden al hun 

nest verlaten, maar gelukkig waren er nog enkele Ooievaars gewillig om voor ons te poseren. Er lag in 

tenminste één nest een dood jong, wellicht een slachtoffer van de langdurige droogte die ons land 

maandenlang in zijn greep had. 

 

                



 

Ooievaar – Lelystad. 

Zonder enige aantoonbare aanleiding vond een Wesp het nodig ondergetekende in zijn hals te 

steken, gelukkig had ik in de achterbak enkele ice-packs om er tegenaan te houden. De wespen 

waren op deze augustusdag erg opdringerig. 

Langs de Torenvalkweg die we richting de Oostvaardersplassen namen lag een dode Ree, door de 

bronstperiode letten ze nog minder op bij het oversteken. Zielig hoor! 

 

Ree – Lelystad. 

 

 



 

Ree – Lelystad. 

Bij het Oostvaardersveld stond een grote kudde Konikpaarden. Over deze grote grazers is veel te 

doen geweest. Er zijn mensen die vinden dat Staatsbosbeheer een zorgplicht heeft naar alle grote 

grazers, maar er zijn ook mensen die vinden dat sterven bij de natuur hoort. Op dit moment hebben 

de Konikpaarden ruim voldoende te eten en te drinken. 

 

Konikpaard – Oostvaardersveld. 

“Konik” is in het Pools klein paardje. Deze soort heeft genen van diverse paardenrassen in zijn bloed. 

Dit kun je soms nog zien door de diverse kleuren die ze kunnen hebben. Het Konikpaard schijnt het 

Tarpanpaard, het oerpaard, enigszins te benaderen. 



 

Vervolgens wandelden we naar de vogelkijkhut De Poelruiter, zeer populair bij fotografen van onze 

gevederde vrienden. De IJsvogel zat links van de hut, maar besloot er al snel pijlsnel vandoor te gaan. 

Een Fuut zat nog op zijn nest te broeden. Aan de overzijde van de hut zaten knaloranje “halfganzen”, 

namelijk Casarca’s. 

In het water een grote groep Meerkoeten, Grote zilverreigers, Lepelaars, Krakeenden en nabij de hut 

Kleine karekieten. De vogelkijkhut was bezet door diverse nesten boerenzwaluwen. Er waren jonge 

vogels van diverse leeftijden. 

 

Boerenzwaluw – Oostvaardersveld. 

Elke vogelkijkhut die we vandaag bezochten werd door Boerenzwaluwen bezet. We zagen naast 

boerenzwaluwen vandaag ook Huiszwaluwen en Oeverzwaluwen. 

 

 



 

Lepelaar – Oostvaardersveld. 

 

Casarca – Oostvaardersveld. 

                      



 



 

We vervolgden de wandeling en stopten op een uitkijkheuvel. De droogte had hier ook enorm 

toegeslagen, een hele plas was geheel verdampt. In de verte zagen we groepen Edelherten en 

Heckrunderen. 

Bij een volgende vogelkijkhut zagen we tientallen drinkende en badderende Putters en Groenlingen. 

Op het resterende water dobberden circa tien Dodaarzen, een soort mini futen. Ook waren enkele 

Oeverlopers voor de hut present, evenals Witte kwikstaarten. 

 

Op het pad foerageerden Rietgorzen en we zagen eerder al een vrouw Bruine kiekendief jagen. Een 

Kuifeend had een hele rits jongen achter zich aan zwemmen. 

We gingen vervolgens richting de Knardijk, de oudste dijk van Zuidelijk Flevoland. 



 



 



Langs de Knardijk keken we uit over de Keersluisplas. Hier zagen we enkele Kleine plevieren, Kluten 

en Blauwe reigers. Door het lage waterpeil kon je de Karpers zien zwemmen. Plotseling zagen we een 

Vos aan de rand van het rietveld zitten. Hij keek ons aan en koos toch het hazenpad. 

 

Vos – Oostvaardersplassen. 

Vervolgens wandelden we naar vogelkijkhut De grauwe gans, momenteel de “place to be”. Door het 

lage water zitten er duizenden vogels voor de kijkhut. 

Laten we eens wat opnoemen: 500 Kluten, 350 Kemphanen, Grutto’s, enkele Groenpootruiters en 

Zwarte ruiters, honderden Slobeenden, Bergeenden, een enkele Krombekstrandloper, Oeverlopers 

en als klap op de vuurpijl een volwassen Reuzenstern! 

 

Reuzenstern – Oostvaardersplassen. 

En ook de minstens vijf aanwezige Steltkluten mogen niet onvermeld blijven, een soort die vanuit 

Zuidelijk Europa steeds noordelijker is gaan broeden. Ze hebben enorme lange poten, een wonder 

dat ze hiermee uit de voeten kunnen. 

 



 

 

Oeverloper – Oostvaardersplassen. 

Raymond kon zich flink uitleven in deze vogelkijkhut met zijn gehuurde camera. Plotseling vlogen de 

meeste vogels op en schoot een havik voorbij. Er stond ook een enkele Lepelaar, maar we zagen al 

eerder vandaag flinke groepen. Nog even en ze zullen vertrekken naar Mauritanië om daar te 

overwinteren. 

 



 

Kluut – Oostvaardersplassen. 

We reden vervolgens door naar de Oostvaardersdijk. Hier kon je goed zien dat het water van de 

Oostvaardersplassen een stuk lager ligt dan het aangrenzende Markermeer. Boven het meer vlogen 

legio Zwarte sterns en Visdiefjes. 

 

Visdief – Lelystad. 

 

 



 

Ver weg zag je de pas aangelegde Marker Wadden liggen, in de toekomst samen met de 

Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen een nieuw nationaal park (“Nieuw land”). 

 

Door de droogte begon de dijk scheuren te vertonen, gelukkig is het een flinke dijk en zal niet 

meteen er een gat ontstaan. We gingen een wandeling maken over het Julianapad naar de 

vogelkijkhut. Hier zat een groep van bijna duizend Oeverzwaluwen, Kemphanen, Oeverlopers, 

Bosruiters en Boerenzwaluwen. 

 

 



 

Markermeer – Marker Wadden. 

 

We reden vervolgens naar de Almere zijde van de Oostvaardersplassen en bezochten het 

bezoekerscentrum, voor het gebouw zaten Casarca’s en enkele Indische ganzen. Ook wederom 

Kemphanen, Scholekster en enkele Watersnippen. 

In de verte waren grote groepen Edelherten en Heckrunderen te zien. 

De dag vogels kijken zat erop en we konden terugkijken op een dag met zomers weer, zo’n 27 graden 

Celsius. 

 

 



 

 

Blauwe reiger – Oostvaardersplassen. 

We zagen en hoorden vandaag de volgende 64 vogelsoorten: 

Brandgans, Indische gans, Nijlgans, Grauwe gans, Casarca, Bergeend, Knobbelzwaan, Slobeend, 

Krakeend, Wilde eend, Wintertaling, Kuifeend, Dodaars, Fuut, Ooievaar, Lepelaar, Blauwe reiger, 

Grote zilverreiger, Aalscholver, Havik, Bruine kiekendief, Buizerd, Torenvalk, Waterhoen, Meerkoet, 

Scholekster, Steltkluut, Kluut, Kievit, Kleine plevier, Grutto, Kemphaan, Krombekstrandloper, 

Watersnip, Oeverloper, Witgat, Bosruiter, Zwarte ruiter, Groenpootruiter, Kokmeeuw, Stormmeeuw, 

Kleine mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Pontische meeuw, Visdief, Zwarte stern, Reuzenstern, Houtduif, 

Ijsvogel, Grote bonte specht, Ekster, Kauw, Zwarte kraai, Matkop, Pimpelmees, Koolmees, Baardman, 



Oeverzwaluw, Huiszwaluw, Boerenzwaluw, Tjiftjaf, Kleine karekiet, Winterkoning, Spreeuw, Merel, 

Grauwe vliegenvanger, Huismus, Witte kwikstaart, Vink, Groenling, Putter en Rietgors. 

Alsmede: Vos, Edelhert, Ree (dood), Heckrund & Konikpaard. 

Ik hoop dat jullie het een leuke dag vonden. 

Met vriendelijke groet, 

Pim 

 



 

 

Tekst en foto’s: P.Julsing. 

 


