
 

Avondexcursie Oostvaardersplassen, 23 mei 2017 

Gids: Pim 

Op de afgesproken plek langs de Knardijk te Lelystad ontmoette ik Jacobien en Annelies omstreeks 

18.00 uur.  

We maakten eerst een wandeling naar de luxueuze vogelkijkhut “De zeearend”. Onderweg hoorden 

we al legio gekraagde roodstaarten zingen, het duurde even voordat we een vogel subliem in beeld 

kregen. 

In het bos, of wat daarvan over was, zagen we groepen edelherten en konikpaarden. Ook het kleine 

winterkoninkje waardeerde dit rommelige “mikadobos”. 

Vanuit de vogelkijkhut konden we constateren dat de meeste steltlopers al door waren naar het 

hoge noorden, er was evengoed nog veel te bewonderen. 

 

Op de plas zwommen enkele geoorde futen in zomerkleed. Ook was een groep van tachtig 

bontbekplevieren present. Ook het eendenfront liet van zich horen met o.a.: zomertaling, krakeend, 

bergeend, slobeend en kuifeend. Naast de hut ontdekte Jacobien een koekoek die op de grond zat. 

De hut deed zijn naam eer aan; op vele kilometers zat in de nabijheid van zijn nest de zeearend. Deze 

vogel wordt ook wel “vliegende deur” genoemt door zijn enorme spanwijdte. 



 

Koekoek 

Op de vlakte foerageerden honderden edelherten, heckrunderen en we zagen ook enkele vossen! 

 

De duizenden grauwe ganzen waren eigenlijk de architecten van dit unieke natuurgebied. Als zij er 

niet waren was het gebied waarschijnlijk dicht gegroeit met moerasbos en zou hier zware industrie 

komen. In de verte zagen we een eerste steltkluut, later zouden we die nog beter gaan zien. 

 



Gekraagde roodstaart 

Op de terugweg was het eerst rustig op de “blauwborstboulevard”. Het was heerlijk weer qua 

temperatuur, maar er stond wel wat wind, rietvogels zitten dan meestal wat lager. Echter plotseling 

ging het blauwborstconcert helemaal los en zongen vijf mannetjes tegelijkertijd. 

 

Blauwborst 

Toen we bijna weer terug waren bij het bezoekerscentrum zagen we nog een grauwe vliegenvanger. 



Met de auto reden we naar de Lage Knarsluis waar we een kop koffie dronken met een stroopwafel 

daarbij. Groenling, grasmus en nestelende huiszwaluwen lieten zich hier zien. 

 

Gekraagde roodstaart 

We maakten een wandeling over het Oostvaardersveld, onderweg begeleid door de zang van 

bosrietzanger en kleine karekiet. 

Vanuit de vogelkijkhut “De Krakeend” zagen we broedende kluten, maar ook de veel zeldzamere 

steltkluut. In de hut waren boerenzwaluwen aan het broeden. 

Ook zagen we vanuit de hut enkele kleine plevieren, gele kwikstaart en oeverloper. 

Tussen wat struiken foerageerden enkele reebokken. 

De zon was al een flink stuk gezakt en inmiddels was het tijd voor de “grote finale”. In het gebied 

leven veel bevers, het grootste knaagdier van Europa. In de Lage Vaart zagen we al een bever 

zwemmen en vanaf een bruggetje nabij een beverburcht zagen we nog twee exemplaren. 

Ook de nachtegaal was fanatiek aan het zingen. 

Hier namen we afscheid van elkaar. 

 

We zagen deze avondexcursie o.a.: Heckrund, Edelhert, Konikpaard, Vos, Ree en Europese bever, 

maar ook 65 vogelsoorten waaronder: 

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

Zomertaling, Tafeleend, Kuifeend, Geoorde fuut, Fuut, Aalscholver, Grote zilverreiger, Blauwe reiger, 

Buizerd, Zeearend, Bruine kiekendief, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Steltkluut, Kleine 



plevier, Bontbekplevier, Kievit, Oeverloper, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine mantelmeeuw, 

Houtduif, Koekoek, Gierzwaluw, Grote bonte specht, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Oeverzwaluw, 

Witte kwikstaart, Gele kwikstaart, Heggenmus, Roodborst, Nachtegaal, Winterkoning, Blauwborst, 

Gekraagde roodstaart, Zanglijster, Merel, Zwartkop, Grasmus, Braamsluiper, Kleine karekiet, 

Bosrietzanger, Fitis, Tjiftjaf, Grauwe vliegenvanger, Koolmees, Pimpelmees, Zwarte kraai, Raaf, 

Spreeuw, Vink, Kneu, Putter en Groenling. 

 

 

 

 


