
 

Excursie Oostvaardersplassen – 18 april 2018 (ochtend) 

Gids: Pim 

 

Je begeleid soms een excursie waarvan je meteen weet: deze gaat me heel lang bij blijven. Soms 

komt dat door een bijzondere vogel of door extreme weersomstandigheden. Vandaag kwam het 

vooral door de groepssamenstelling. Ik had de eer op pad te gaan met zes broers, allen de 60 al 

gepasseerd. En of dit al niet bijzonder genoeg was tikte de temperatuur vandaag bijna de 25 graden 

aan. 

Ik ontmoette Maarten rond 9.00 uur ter hoogte van het bezoekerscentrum van de 

Oostvaardersplassen aan de Knardijk te Lelystad. Voordat we van start gingen werden al de eerste 

vogelsoorten opgerold. Boerenzwaluwen en een enkele oeverzwaluw vlogen over. Zo nu en dan was 

de zeer luide zang van de Cettis zanger te horen. 

We besloten enkele uren te gaan wandelen. Al snel kregen we een fraaie Gekraagde roodstaart in 

beeld. Niet veel later gevolgd door diverse Zwartkoppen.  

Ik vertelde de broers over de vele protesten die de laatste tijd nabij de Oostvaardersplassen zijn 

gehouden. Dat de populatie grote grazers groter was dan de hoeveelheid voedsel. Volgens 

Staatsbosbeheer moet je dit zoveel mogelijk aan de natuur overlaten, maar veel actievoerders willen 

dat er beter voor de dieren gezorgd gaat worden. Hoe dan ook de komende tijd zal het toekomstige 

beheer van het gebied uitgebreid aan bod komen. Zelf hoop ik dat ook de vele vogelsoorten hoog op 

de agenda komen. 

 

 

 



We gingen het spoor onderdoor en betraden het Oostvaardersveld. Hier hoorden en zagen we in 

korte tijd: Rietzanger, Rietgors, Roodborsttapuit, Gele kwikstaart en de schitterende blauwborst. Eén 

exemplaar bleef wel heel lang zitten zingen in de top van een wilgje! 

 

Blauwborst – Oostvaardersveld. 

In een plas zwom een Dodaars in zomerkleed, enkele Krakeenden en Kuifeenden. We liepen naar 

vogelkijkhut De Poelruiter, een soort bedevaartsplaats voor vogelfotografen. Van de beflijsters geen 

spoor, maar we zagen wel in een groep Konikpaarden een zeer jong veulen. Ook waren hier 

Slobeend, Tafeleend en Brandgans te bewonderen. 

We werden tevens getrakteerd op een heuse slang van ruim een meter, het betrof de niet giftige 

ringslang die altijd in de buurt van water voorkomt. In het gebied zijn door mensen broedhopen 

aangelegd om deze soort te ondersteunen. De slang legt zijn eieren in de broedhoop zodat ze met 

een constante tempetatuur uitkomen. 

 

 



 

 

Ringslang – Oostvaardersveld (zoekplaatje) 

Vervolgens liepen we naar de Kleine Praambult. Op de vlakte zaten nog duizenden Brandganzen die 

elk moment kunnen vertrekken naar hun broedgebieden op Nova Zembla of Spitsbergen. 

De vele ganzen bleven stoicijns toen een vos langsliep. In een plas zwommen Pijlstaarten, 

Wintertalingen en Bergeenden. Langs de oever wandelden een tweetal Groenpootruiters. 

Op ruim drie kilometer afstand was de grote burcht (nest) van de zeearend te zien. Je later zien dat 

er een volwassen vogel opzat die gezien zijn gedrag één of meerdere jongen aan het voeren was. 

Op de vlakte zaten verder Heckrunderen, Konikpaarden en Edelherten. De groep is deze winter 

behoorlijk gedecimeerd. Mogelijk heeft dit invloed op het landschap. 

Na ruim 9000 stappen waren we weer terug bij het bezoekerscentrum. We dronken een kop koffie 

met stroopwafel in de buitenlucht en keken een informatieve film over het gebied. Voordat we 

afscheid van elkaar namen wierpen we nog een blik op de aalscholverkolonie. 

Ik hoop dat jullie het een leuke ochtend vonden. Het was een eer jullie te mogen gidsen door de 

Oostvaardersplassen. 

Groet Pim. 

We zagen en hoorden vandaag de volgende 50 vogelsoorten: 

Knobbelzwaan, Brandgans, Grauwe gans, Bergeend, Wilde eend, Krakeend, Pijlstaart, Slobeend, 

Tafeleend, Kuifeend, Fuut, Dodaars, Aalscholver, Blauwe reiger, Grote zilverreiger, Lepelaar, Bruine 

kiekendief, Zeearend, Meerkoet, Scholekster, Groenpootruiter, Kokmeeuw, Kleine mantelmeeuw, 

Graspieper, Huiszwaluw, Boerenzwaluw, Oeverzwaluw, Graspieper, Witte kwikstaart, Gele 

kwikstaart, Blauwborst, Gekraagde roodstaart, Roodborsttapuit, Zanglijster, Merel, Graspieper, 

Zwartkop, Grasmus, Rietzanger, Cetti’s zanger, Fitis, Tjiftjaf, Koolmees, Zwarte kraai, Huismus, Vink, 

Groenling, Putter, Kneu en Rietgors. 
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