
 

Zondag 6 november 2016: Middagexcursie in de Oostvaardersplassen. 

Gids: Pim Julsing 

 

In de ochtend viel de regen nog met bakken uit de lucht, maar toen ik om 11.45 uur Celine en haar 
vader ontmoette klaarde het wonderwel op. Meestal is het een kleine zoektocht naar de doelsoort 
van veel excursies, maar we konden nu vanaf de parkeerplaats langs de Knardijk te Lelystad meteen 
drie zeearenden bijschrijven, twee onvolwassen vogels en een adult. De buit was binnen. 

We reden vervolgens naar de Grote Praambult waar je een mooi uitzicht hebt over een groot deel 
van het gebied. We zagen vele honderden konikpaarden, Heckrunderen en edelherten. Een vos viel 
enorm op onder prachtige lichtomstandigheden. Een raaf was op korte afstand te bewonderen. Bij 
een plasje zat een ijsvogel. 

 

Onderweg naar de Kleine praambult vlogen er opeens bij het Arendbuizerdveld vele ganzen op, dit 
kon niet anders betekenen dan……..inderdaad de vierde zeearend binnen een half uur. Deze 
wederom onvolwassen vogel vloog wel heel laag over onze hoofden heen en deed zijn bijnaam 
“vliegende deur” eer aan. Een veel kleinere sperwer was ook schitterend te zien.  

Toen er vanaf de Kleine Praambult alweer een jonge zeearend aankwam flappen konden we ons 
geluk niet op, hoewel dit waarschijnlijk één van de eerder geziene zeearenden was. Ach vier 
zeearenden aan het begin van een excursie is ook geen dagelijkse kost. 

 



 

 

© Pim Julsing 

Vanaf de Kleine Praambult zagen we grote groepen brandganzen. Ook konden we de eerste 
eendensoorten bijschrijven. We lieten hier de auto achter en liepen door het bos naar een 
vogelkijkhut. 
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In deze vogelkijkhut zat een horde fotografen. Ze kwamen niet voor niks want een roerdomp was aan 
de rietrand te zien.  

Langs een glibberig pad liepen we naar een volgende vogelkijkhut waar we de lunch nuttigden met 
een beker biologisch Flevo(appel)sap, nog bedankt voor het lekkere koffiebroodje!  

Op de plas zwom een paartje pijlstaarten, dodaarzen doken veelvuldig onder en ietwat verscholen 
zat een hele club watersnippen. 

Hoogtepunt, op het koffiebroodje na dan, was het mannetje ijsvogel die pal voor de hut kwam zitten. 
Wat een kleurenpracht! 
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De ijsvogel ging zelfs even boven het water “bidden”. Deze tweede ijsvogel van de dag liet zich in 
detail aan ons zien. 

 



Celine had deze excursie aan haar vader cadeau gedaan. Hij was ook vogelliefhebber en dat kon 
duidelijk merken dat hij hier oog voor had. 

 

We wandelden terug naar de auto en reden naar een andere hoek van het Oostvaardersveld. 
Onderweg naar de vogelhut waar we koffie en thee dronken werden we gevolgd door een groepje 
staartmezen. 

Vanuit de hut ontdekte de vader van Celine een waterpieper. Plotseling zagen we op de rug van een 
konikpaard een klein wit reigertje zitten; onmiskenbaar de zeldzame koereiger. 
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Ook dobberden vier wilde zwanen op de plas. Een groep van minimaal driehonderd kramsvogels zat 
in de struiken. 

Op de terugweg zagen we onze derde ijsvogel! 

We besloten deze zeer fraaie middag te eindigen aan de Oostvaardersdijk. We wandelden langs het 
Julianapad. In het riet leek het wel uitgestorven. Soms de gil van een waterral of de luide roep van de 
zeldzame Cetti’s zanger. 

Vanuit de vogelkijkhut was een jong edelhert te zien dat langs het rietmoeras aan het foerageren 
was, hij zakte flink weg in de modder. 

Al met al  was het een geslaagde excursie met fijne deelnemers, leuke vogeltjes en zeer fraaie 
luchten! 

Met vriendelijke groet, 

 

Pim Julsing namens Flevobirdwatching. 

 

Vogels waargenomen: 

Grauwe gans, Kolgans, Brandgans, Knobbelzwaan, Wilde zwaan, Nijlgans, 

Bergeend, Krakeend, Smient, Wilde eend, Slobeend, Pijlstaart, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, 

Dodaars, Fuut, Roerdomp, Koereiger, Blauwe reiger, Grote zilverreiger, 

Aalscholver, Zeearend, Sperwer, Buizerd, Waterral, Waterhoen, Meerkoet, Kievit, Goudplevier, 

Watersnip, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine mantelmeeuw, Houtduif, IJsvogel, Grote bonte specht,  

Gaai, Ekster, Zwarte kraai, Raaf, Koolmees, Pimpelmees, Staartmees, Veldleeuwerik, 



Cetti’s zanger, Goudhaan, Winterkoning, Spreeuw, Merel, Kramsvogel, Koperwiek, Zanglijster,  

Roodborst, Witte kwikstaart, Graspieper, Waterpieper, Vink, Sijs, Putter, Rietgors. 

(Vos, Heckrund, Konikpaard, Edelhert en Bever sporen). 

61 vogelsoorten. 

 


