
 

Ochtendexcursie Oostvaardersplassen: 26 mei 2017 

Gids: Pim Julsing 

Om 8.00 uur ontmoette ik langs de Knardijk een, zo zou later blijken, vriendelijk stel uit Amsterdam. 

We besloten eerst de route te lopen naar de luxueuze vogelkijkhut de Zeearend en hier ruim de tijd 

voor te nemen. 

Het bos, of wat daar van over was, was rijk aan vele vogelsoorten, maar de winterkoning en de 

gekraagde roodstaart  spanden wel de kroon. 

De winterkoning is bijna het kleinste 

vogeltje van Nederland. De goudhaan is 

nog een centimeter kleiner. 

De vogel is herkenbaar door zijn vaak 

omhoog staande staart. 

Zijn naam zou doen vermoeden dat het 

een echte stoere overwinteraar is, maar 

juist in stevige winters leggen de 

winterkoninkjes massaal het loodje. 

Rond de eeuwwisseling waren er nog 

zeker 500.000-600.000 broedparen. De 

soort lijkt redelijk stabiel. 

In het “mikadobos”, bijna geen boom 

staat nog overeind, is voldoende 

broedgelegenheid voor dit vogeltje van 

amper 10 centimeter. 

 

We zagen een aantal edelherten die op de voege ochtend al last leken te hebben van de warmte, 

eentje koos later het ruime sop. De konikpaarden hadden een uitstekende schutkleur in dit (bijna) 

savannelandschap. 

In het gebied komen ruim drieduizend edelherten voor. In de 

zomer is het gebied een waar paradijs, maar in een lange 

winter, vooral met sneeuwval, kan wel 10-20 procent van de 

populatie sterven. 

Deze kadavers laat Staatsbosbeheer liggen en vormt voedsel 

voor mestkevers, vossen, raven en zelfs de zeearend. 

De grote hoeveelheid edelherten zorgen ervoor dat het 

wilgenbos zich niet meer kan verjongen. Jonge boompjes 



maken geen enkele kans. 

 

Aangekomen bij de vogelkijkhut de Zeearend keken we uit over het gebied. De meeste steltlopers 

waren al naar hun noordelijke broedgebieden vertrokken, maar we zagen evengoed nog kemphanen, 

grutto’s, tureluurs, kluten en groenpootruiter. Ook de waren er diverse eendensoorten te zien 

waaronder: slobeend, bergeend, krakeend, kuifeend, tafeleend en zomertaling. 

Op de vlakte liepen enkele vossen. In de 

Oostvaardersplassen vinden ze een gedekte tafel met 

elke dag hertenbiefstuk en jonge ganzen. 

Er leven in het gebied circa tweehonderd vossen. 

Doordat ze niet bejaagd worden laten ze zich ook 

overdag goed zien. 

We zagen nog enkele brandganzen, de groep van 

tienduizenden exemplaren zit momenteel al op Nova 

Zembla om te broeden. 

Grauwe ganzen zijn er nog in overvloed, slechts een 

klein deel van de ganzen haalt het eerste levensjaar. 

In het plasdrasgedeelte was een edelhert gestorven zijn 

kadaver lag er nog grotendeels schoongevreten en intact 

bij. 

 

 

 

 



 

 

 

Uitzicht uit de vogelkijkhut de Zeearend. 

De gekraagde roodstaart zat op vele 

plaatsen vanuit zijn uitkijkpost te 

zingen. We zagen en hoorden 

minstens tien vogels. 

Het mannetje is het meest 

opvallend zoals bij de meeste 

vogelsoorten. 

De soort is een holenbroeder. Hij 

neemt iets af in aantal in 

Nederland. 

De vogels overwinteren in de Sahel 

regio in Afrika. 

Het liedje is een kort deuntje. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ook grauwe vliegenvangers, slechts enkele weken terug uit Afrika, waarderen het insectrijke gebied. 

Met enige moeite lukte het een blauwborst goed 

in de kijker te krijgen, het is een vogel met 

opvallend blauwe borst en oranje waaierstaart. 

 

Zijn zang begint twijfelend en dan volgt een 

explosie van noten. 

 

Ook de koekoek was diverse malen overvliegend 

te zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Na een sanitaire stop bij het bezoekerscentrum gingen we naar het Oostvaardersveld voor het 

tweede deel van deze excursie. Het was inmiddels rond de 25 graden en daardoor hadden we veel 

geluk. We zagen een hele kluwen ringslangen, indrukwekkend! 

 

Deze slang is ongevaarlijk en leeft altijd in de nabijheid van water. De slang kan wel een ruime meter 

tot 1.20 worden. 

In het gebied leeft ook een gezonde populatie Europese bevers. 

We liepen naar de vogelkijkhut de Krakeend. Vanuit deze hut zagen we de zeldzame steltkluut en zijn 

algemenere neef de kluut. Beide soorten waren aan het broeden op hun simpele nest. 

In de hut werden we gewezen op een man 

grauwe klauwier die in de top van een boom zat. 

Deze “killer”spiest zijn prooi vast aan de 

priknaalden van struiken of prikkeldraad. 

Dit bij wijze van provisiekamer. 

De soort is in Flevoland zeldzaam en algemener 

in de Oostelijke helft van Nederland. 

 

In de winter zit zijn familielid de klapekster vaak 

in het gebied, dit zijn solitaire vogels. 

 



 

 

 

Langs de Praamweg keken we nog bij een 

ijsvogelnest, maar de bewoners lieten zich 

niet zien. Mogelijk was het gewoon te 

warm voor enige activiteit. 

Vanaf de Grote Praambult zagen we op 

grote afstand het nest van de zeearend. Je 

kon duidelijk zien dat het nest bezet was. 

Er zijn dit jaar maar liefst twee jongen 

geboren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zagen vandaag o.a. Heckrund, Konikpaard, Edelhert, Vos en Ringslang, maar ook de volgende 62 

vogelsoorten: 

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

Zomertaling, Tafeleend, Kuifeend, Fuut, Aalscholver, Grote zilverreiger, Blauwe reiger, Lepelaar, 

Buizerd, Bruine kiekendief, Zeearend, Meerkoet, Kluut, Steltkluut, Kleine plevier, Kievit, Tureluur, 

Groenpootruiter, Grutto, Kemphaan, Kokmeeuw, Kleine mantelmeeuw, Houtduif, Koekoek, 

Gierzwaluw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Witte kwikstaart, Nachtegaal, Blauwborst, Gekraagde 

roodstaart, Zanglijster, Merel, Zwartkop, Grasmus, Rietzanger, Kleine karekiet, Bosrietzanger, Fitis, 

Tjiftjaf, Winterkoning, Grauwe vliegenvanger, Koolmees, Pimpelmees, Grauwe klauwier, Zwarte 

kraai, Spreeuw, Huismus, Vink, Appelvink, Kneu, Putter, Groenling en Rietgors. 



 

 

 

 

 

 

 

 


