
 

 

Middagexcursie Oostvaardersplassen: 14 mei 2017 

Gids: Pim. 

 

Charlotte had deze excursie samen met haar partner cadeau gedaan aan hun (schoon)vader, ook zijn 

vrouw mocht mee. Was ik maar net zo goed in namen van mensen als vogelnamen  

We besloten de route naar vogelkijkhut De Zeearend te lopen en hier minstens twee uur over te 

doen.  

Charlotte was de ontdekker van een hoogtepunt van deze excursie, een wezel liet zich langdurig 

bekijken. Dat is best bijzonder voor dit kleinste roofdier van Nederland. Eerder op de route zagen we 

al diverse rosse woelmuizen. 

 

De vriend van Charlotte bleek ook over scherpe ogen te beschikken en hij pikte de eerste adulte 

zeearend op hoog in de lucht. Een goed begin van deze excursie. 



Onderweg naar de vogelkijkhut werden we voortdurend begeleid door de zang van de gekraagde 

roodstaart, de vogel liet zich ook enkele malen fraai bewonderen. 

 

 

In het bos, of wat daarvan over was, zagen we de eerste edelherten en konikpaarden. Het dode hout 

was ook een paradijs voor witte kwikstaart, boomkruiper en winterkoninkje. 

Vanuit de luxueuze vogelkijkhut zagen we vele steltlopers waaronder groenpootruiter, zwarte ruiter, 

tureluur, kemphaan, bontbekplevier en de plaatselijk zeldzame zilverplevier. 

Ook vele eendensoorten lieten zich goed zien waaronder slobeend, krakeend, bergeend en kuifeend. 

Op de plas zagen we geoorde futen. 



Voor de hut lag een vos te slapen.  Naast de hut behalve een gele kwikstaart ook de Noordse 

kwikstaart met zwarte kop! 

 

Op de terugweg naar het bezoekerscentrum was de wenssoort van de vader van Charlotte: de 

blauwborst. Opeens hoorden we ze uit alle windrichtingen zingen en iets later konden we ze ook 

prachtig bewonderen, allen mannetjes. 

 



Bij het bezoekerscentrum hielden we kort pauze alvorens naar de Lage Knarsluis te rijden. Hier 

dronken we koffie en thee met een stroopwafel erbij. Onderwijl zagen we vele huiszwaluwen die hun 

nest aan het bouwen of renoveren waren. 

Hoewel we slechts enkele druppels waren tegengekomen begon de lucht nu erg donker te worden. 

In de verte kwam een bui op ons af. 

 

 

De vogelkijkhut De Krakeend had geen vijf minuten later moeten komen. Toen we droog in de kijkhut 

stonden viel er een behoorlijke stortbui met enkele donderklappen erbij. 

De zeldzame steltkluten waren evengoed mooi te zien in vergelijk met de meer algemene kluten. Een 

steltkluut zat tijdens de bui op zijn nest, deze dreigde bijna te overstromen. 



 

 

 



Vanuit de vogelkijkhut zagen we verder o.a. tafeleenden, oeverlopers en een kleine plevier. Ook een 

man zomertaling liet zich goed zien. In de kijkhut vlogen boerenzwaluwen af en aan. 

Aangekomen bij de auto besloten we naar de Praamweg te rijden. Na kortstondig wachten kwam 

een ijsvogel naar zijn nest gevlogen. De vogel liet zich langdurig bewonderen in een wilg. 

 

De excursie sloten we af op de Grote Praambult met zicht op het zeearendnest. Een vogel zat op het 

nest en een tweede exemplaar iets ernaast. 

We zagen vandaag edelherten, konikpaarden, heckrunderen, rosse woelmuizen en zelfs een WEZEL, 

maar we zagen tevens 69 vogelsoorten! 

Aalscholver, Bergeend, Blauwborst, Blauwe reiger, Boerenzwaluw, Bontbekplevier, Boomkruiper, 

Bosruiter, Brandgans, Bruine kiekendief, Buizerd, Ekster, Fitis, Fuut, Gekraagde roodstaart, Gele 

kwikstaart, Grasmus, Grauwe gans, Groenling, Groenpootruiter, Grote bonte specht, Grote 

zilverreiger, Heggenmus, Houtduif, Huismus, Huiszwaluw, Ijsvogel, Kemphaan, Kievit, Kleine karekiet, 

Kleine mantelmeeuw, Kleine plevier, Kluut, Knobbelzwaan, Koekoek, Kokmeeuw, Koolmees, 

Krakeend, Kuifeend, Lepelaar, Matkop, Meerkoet, Merel, Nijlgans, Noordse kwikstaart, Oeverloper, 

Pimpelmees, Putter, Rietgors, Rietzanger, Slobeend, Spreeuw, Stadsduif, Steltkluut, Tafeleend, 

Tjiftjaf, Tureluur, Vink, Wilde eend, Winterkoning, Witte kwikstaart, Zanglijster, Zeearend, 

Zilvermeeuw, Zilverplevier, Zomertaling, Zwarte kraai, Zwarte ruiter en Zwartkop. 

 


