
 

Ochtendexcursie Oostvaardersplassen: 14 mei 2017 

Gids: Pim. 

Aan mij de eer om een vriendelijk stel uit het Oosten des lands rond te leiden in “de nieuwe 

wildernis”: De Oostvaardersplassen. 

We besloten allereerst de route naar vogelkijkhut De Zeearend te lopen in langzaam tempo en hier 

circa twee uur over te doen. 

Bij de eerste vogelkijkhut stonden we oog in oog met de prachtige blauwborst! 

 

De vogel liet zich in volle glorie zien. De buit was binnen en we konden wel weer naar huis ware het 

niet dat nog vele vogelsoorten vol verlangen op ons wachten. 

Tijdens de wandeling werden we continu begeleid door vele gekraagde roodstaarten.  

Het riedeltje klonk werkelijk overal. Er is zelfs kan dat als de 

excursiedeelnemers gaan slapen ze nog steeds de zang van 

deze prachtige vogel horen. 

Er zat er zelfs eentje op het met riet bedekte dak van de 

luxueuze kijkhut. Eventjes was hij samen met een vrouwtje 

te zien. Minder uitbundig, maar subtiele schoonheid! 

 

 



 

 

Vanuit de vogelkijkhut kijk je uit over de Serengeti van Nederland. In de plasdras konden we een 

dozijn steltlopers aan de daglijst toevoegen waaronder o.a. groenpootruiter, zwarte ruiter, bosruiter, 

bontbekplevier, bonte strandloper, kleine strandloper, tureluur en de plaatselijk zeldzame 

zilverplevier (volledig in zomerkleed). 

Voor de hut lag een vos prinsheerlijk te luieren. Op de vlakte zagen we nog minstens vier andere, 

meer actieve vossen. 

 



In het gebied leven circa tweehonderd vossen die elke dag hertenbiefstuk met ganzenpastei op het 

menu hebben staan. Doordat ze niet bejaagd worden laten ze hun natuurlijke gedrag zien. 

Op grote afstand zagen we het enorme nest 

van de zeearend, een takkenbos van wel vier 

meter breed. Een volwassen zeearend zat in de 

buurt van het nest op de uitkijk. 

Boven de rietvelden waren bruine 

kiekendieven aan het jagen. Hun naam is een 

verbastering van “kuikendief”, ze zijn dan ook 

de schrik van vele eendenmoeders. 

Vanuit de hut zagen we ook legio 

eendensoorten waaronder o.a. pijlstaart, 

krakeend, tafeleend, kuifeend, slobeend en 

bergeend. De wintertalingen en smienten 

leken nu echt naar hun broedgebieden 

vertrokken. 

In de verte waren honderden edelherten aan 

het grazen, evenals Heckrunderen. In het bos 

voor de kijkhut zagen we al de wilde paarden, 

konikpaarden. Konik is in het Pools: klein 

paard. 

De paarden leven zonder hulp van de mens in 

het gebied. Geboorte en de dood horen bij de 

kringloop van hun leven. 

 

 

 



 

Bij het bezoekerscentrum aangekomen zagen we vanaf een bruggetje behalve graskarpers ook een 

enorme schildpad, een gedumpt huisdier die hier zelfs weet te overwinteren. Het lijkt een uit de 

kluiten gewassen roodwangschildpad. 

 

Bij het bezoekerscentrum hielden we een korte pauze alvorens naar de Lage Knarsluis te rijden. 

Onder het genot van een bak koffie met stroopwafel genoten we van vele tientallen huiszwaluwen 

die hun nest aan het bouwen en renoveren waren. 

We liepen naar de vogelkijkhut De Krakeend. Vanuit de hut zagen we een elftal steltkluten, landelijk 

gezien een zeldzaamheid. 



 

Op deze foto staat een vrouwtje steltkluut met een plaatselijk schaarse (man) zomertaling. 

 

In de hut waren boerenzwaluwen aan het broeden. 

De koekoek liet zich gedurende de ochtend op vele plaatsen horen en ook eenmaal goed zien. 



 

Op de terugweg naar de auto hoorden we de zang van een nachtegaal, vele zwartkoppen en een 

tuinfluiter. 

 



 

(Tuinfluiter). 

We stopten langs de Praamweg in de buurt van een ijsvogelnest en al snel zagen we maar liefst twee 

ijsvogels. Zijn blauwe kleur deed bijna pijn aan onze ogen! 

We sloten de excursie af op de Kleine Praambult waar we het nest van de zeearend iets beter konden 

zien. Op de plas zagen we eerder al maar liefst zes geoorde futen. 

De jonge vosjes waren niet thuis, maar we moeten iets te wensen over houden. 

We zagen behalve konikpaard, heckrund, edelhert en vos, maar liefst 75 vogelsoorten: 

Aalscholver, Bergeend, Blauwborst, Blauwe reiger, Boerenzwaluw, Bontbekplevier, Bonte strandloper, Bosrietzanger, 

Bosruiter, Brandgans, Bruine kiekendief, Buizerd, Ekster, Fitis, Fuut, Gele kwikstaart, Grasmus, Grauwe gans, Groenling, 

Groenpootruiter, Gekraagde roodstaart, Grote bonte specht, Grote zilverreiger, Houtduif, Huismus, Huiszwaluw, Ijsvogel, 

Kauw, Kievit, Kleine karekiet, Kleine mantelmeeuw, Kleine plevier, Kleine strandloper, Kluut, Kneu, Knobbelzwaan, Koekoek, 

Kokmeeuw, Koolmees, Krakeend, Kuifeend, Lepelaar, Matkop, Meerkoet, Merel, Nijlgans, Oeverloper, Oeverzwaluw, 

Ooievaar, Paapje, Pijlstaart, Pimpelmees, Putter, Rietgors, Rietzanger, Scholekster, Slobeend, Spreeuw, Sprinkhaanzanger, 

Steltkluut, Tafeleend, Tapuit, Tjiftjaf, Tureluur, Vink, Wilde eend, Winterkoning, Witte kwikstaart, Zanglijster, Zilvermeeuw, 

Zilverplevier, Zomertaling, Zwarte kraai, Zwarte ruiter en Zwartkop. 

Met vriendelijke groet, 

Pim Julsing 

06 14489367 


