
 

Datum: Maandag 23 december 2019 

Excursie: Halve dag Oostvaardersplassen 

Gids: Pim 

Rond de klok van half tien in de ochtend ontmoette gids Pim een Hilversums gezelschap, Pieter had 

deze excursie onlangs voor zijn verjaardag cadeau gekregen. 

Onze eerste stop was in vogelkijkhut De Kluut waar we een gemengde groep Grauwe ganzen en 

Brandganzen zagen dobberen op de Keersluisplas. Brandganzen brengen soms met wel 

tienduizenden tegelijk de winter door in de Oostvaardersplassen. Ze zijn voor een groot deel uit het 

ei gekropen op Nova Zembla (noordpoolgebied van Rusland) en Spitsbergen. 

We wandelden in rustig tempo naar vogelkijkhut De Zeearend. Bij het bezoekerscentrum kregen we 

het kleinste vogeltje van Europa fraai in beeld; de Goudhaan. De vogel weegt zelfs minder dan een 

twintig eurocentmunt. Onderweg zagen we o.a. Boomkruiper, Koperwiek, Vink, Buizerd en 

Torenvalk. 

In de Oostvaardersplassen is de afgelopen maanden een echt Zeearendenfeest aan de gang, in het 

gebied verblijven ongeveer twaalf vogels. Echter het duurde even voordat we vanuit de gelijknamige 

vogelkijkhut een Zeearend op grote afstand in beeld kregen. Echter toen barstte het spektakel ook 

flink los, maar liefst vijf jonge Zeearenden waren op een prettige afstand te bewonderen, Ze grepen 

zelfs een prooi, waarschijnlijk een eendensoort. Het blijft bijzonder om deze “vliegende deur”, met 

een spanwijdte van 2.30 meter, in Nederland waar te nemen.  

 

Konikpaard – Oostvaardersplassen. 



 

Goudplevier – Oostvaardersplassen. 

 



 

 

Zeearend – Oostvaardersplassen. 



Vanuit de vogelkijkhut ontdekte één van de jongere deelnemers een fraaie Vos die pal voor de 

kijkhut liep, we zagen later nog twee Vossen op grotere afstand. In het gebied leven veel Vossen 

aangezien er voldoende voedsel voor dit grootste roofdier van Nederland is. 

 

 

Vos – Oostvaardersplassen. 

 



Een enorme groep Goudplevieren en Kieviten koos veelvuldig het luchtruim, waarschijnlijk was er 

ergens in de buurt een Slechtvalk aan het jagen. Deze kregen we niet in beeld, wel zagen we eerder 

op de ochtend een Havik! 

We liepen naar een volgende vogelkijkhut, Wigbels eiland, waar we een groep Kleine zwanen zagen. 

Deze komen uit het noorden van Rusland en brengen de wintermaanden een stuk zuidelijker door.  

 

Op de plas zaten enorm veel eendensoorten waaronder: Smient, Wintertaling, Pijlstaart, Slobeend, 

Krakeend en Bergeend.  

In de verte zag je honderden Edelherten. Een Zeearend zat op een paaltje in het veld. We hoorden op 

de terugweg naar het bezoekerscentrum op vele plaatsen Baardmannetjes roepen, maar de vogels 

bleven laag in het riet. We besloten dat ons motto was: “Horen is scoren”. 

Onderweg hoorden we verder nog Matkop, Rietgors en zagen we de Grote zilverreiger. 

Bij het gesloten bezoekerscentrum aangekomen dronken we buiten een kop koffie of thee met 

daarbij een stroopwafel en reden vervolgens naar het Oostvaardersveld aan de andere kant van het 

spoor. We wandelden naar vogelkijkhut De Poelruiter en zagen vanuit deze hut enkele Tafeleenden 

en een foeragerende Ree. In een struweel zaten zeker drie Buizerds. 

 

 



 

 

 

 

 



 

Pijlstaart – Oostvaardersplassen. 

 

Kiekeboe 

 

Buizerd – Oostvaardersplassen. 



We zagen ook nog een hele grote vogel overvliegen, de A380 van Emirates. 

 

Vervolgens begonnen we aan het nagerecht, op een niet nader te noemen locatie in Flevoland zaten 

in een boom ongeveer 22 Ransuilen.  

In de winter komen de uilen samen op een roestplaats, vaak midden in een stad, omdat hun grootste 

vijand, de Havik, hier meestal niet durft te komen. De Ransuilen waren prachtig te bewonderen met 

hun lange oorpluimen. We besloten na een tien minuten de uilen verder met rust te laten. 

 



 

Ransuil – Flevoland. 

 

 

 

 



We zagen en/ of hoorden deze ochtend de volgende vogelsoorten: 

Grauwe gans, Brandgans, Kolgans, Nijlgans, Knobbelzwaan, Kleine zwaan, Bergeend, Slobeend, 

Krakeend, Smient, Wilde eend, Pijlstaart, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Waterral, Kievit, 

Goudplevier, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Aalscholver, Blauwe reiger, Grote zilverreiger, Havik, Buizerd, 

Zeearend, Torenvalk, Ransuil, Grote bonte specht, Ekster, Zwarte kraai, Matkop, Koolmees, 

Pimpelmees, Baardman, Cetti’s zanger, Goudhaan, Winterkoning, Boomklever, Boomkruiper, 

Spreeuw, Merel, Koperwiek, Roodborst, Vink, Groenling, Putter en Rietgors. 

(48 vogelsoorten) 

Alsmede: Vos, Edelhert, Konikpaard en Ree. 

 

 

 

 

 


