
 

Zomeravondexcursie Oostvaardersplassen: 21 juni 2017 

Gids: Pim 

Er was geen beter moment denkbaar voor deze avondexcursie: de dag van de zonnewende of de 

langste dag van het jaar. De temperatuur deed eerder denken aan de Okavang delta dan “de nieuwe 

wildernis” in zuidelijk Flevoland en schommelde ergens tussen de 25-30 graden celcius. 

 

Man gekraagde roodstaart 

Ondanks dat het nationale hitteplan in werking was getreden besloten we de excursie te starten met 

een wandeling naar vogelkijkhut De Zeearend.  Bijkomend voordeel we hadden het uitgestrekte 

gebied helemaal voor ons eigen. Dat wil zeggen er waren nauwelijks tweevoeters in de vorm van 

homo sapiens aanwezig, de vogels lieten zich ondanks de warmte schitterend zien. 

In het bos of wat daarvan nog over was zagen we legio gekraagde roodstaarten. We zagen minimaal 

tien exemplaren. In het dode hout vinden ze voedsel en nog voldoende nestgelegenheid. 

 

 

 



 

Vrouw gekraagde roodstaart 

Een andere vogel die dit “mikado-bos” op waarde wist te schatten was de winterkoning, na de 

goudhaan met elf centimeter het kleinste vogeltje ter wereld. Ze broeden ook bij mensen in de tuin 

en hebben het erg zwaar tijdens stevige winters. 

Het duurde niet lang of we zagen in de verte de eerste edelherten. Ook een vrouw en later een man 

bruine kiekendief waren actief aan het jagen boven het gebied. Ze zijn op zoek naar sappige kuikens 

van meerkoeten of eendensoorten. 

Putters (vroeger distelvinken geheten) zagen we veelvuldig tijdens de wandeling dit tot genoegen 

van de aanstaande jarige. Ze zijn zeer algemeen maar desalniettemin oogverblindend mooi. 

In de vogelkijkhut de zeearend was het een waar vogelfestijn met honderden grauwe ganzen, 

brandganzen en grote Canadese ganzen. Al snel werd een volwassen vos ontdekt op relatief korte 

afstand. De vogels in de buurt waren niet erg onder de indruk van dit roofdier. 

Ook foerageerden op korte afstand een groepje lepelaars. Een grote zilverreiger vloog langs en in de 

verte liepen honderden edelherten soms met kleine wit gestippelde bambi’s ertussen. 

Op zeer grote afstand zagen we in de top van een dode boom een visarend zitten. Bovenop het nest 

van de zeearend zagen we minimaal één juveniele vogel zitten. 

 

 

 

 



 

 

De zuurstof raakte snel op in de luxueuze vogelkijkhut en we besloten de wandeling te vervolgen, 

wederom begeleid door vele gekraagde roodstaarten. Ook zagen we de eerste kneutjes, het betrof 

veelal jonge vogels.  

Ook de koekoek liet zijn kenmerkende roep horen. In de lucht waren gierzwaluwen aan het jagen en 

in de verte zat een jonge buizerd op de uitkijk. 

 

 

 



 

 

 

Ook vlogen er boerenzwaluwen en huiszwaluwen in 

de lucht op zoek naar wat voedselrijke insecten. 

 

We hadden al vanuit de kijkhut een mooie vos 

gezien, maar werden langs het wandelpad enorm 

verwend met twee jonge vossen. Eentje liet zich 

werkelijk prachtig bewonderen en was in het geheel 

niet schuw, een buitenkansje! De geheugenkaart 

van de camera had het zwaar te verduren! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Deze jonge vos zal na een poos door zijn ouder verjaagd worden uit hun territorium en op zoek 

moeten gaan naar zijn eigen leefgebied. 

We kregen ook de blauwborst mooi te zien door de telecoop. De vogel spreekt tot de verbeelding 

met zijn blauwe borst en oranje waaierstaart. 

Aangekomen bij het bezoekerscentrum reden we naar het Oostvaardersveld waar we een bak koffie 

dronken met een stroopwafel erbij. In een plasje dobberde een dodaars in zomerkleed. Bij een 

groepje duindoornstruiken zagen we een zeldzame man grauwe klauwier. 

Vervolgens reden we naar de Lage Knarsluis waar we begonnen aan de laatste wandeling van deze 

avondexcursie. We liepen langs de Lage Vaart en zagen ideale broedplaatsen voor ijsvogels, je zag 

zelfs enkele nestgaten. De vogels lieten zich echter (nog) niet zien. 

 

Vanuit de vogekijkhut de krakeend zagen we de bijzondere steltkluten en gewone kluten, beiden met 

jongen. Ook liet de kleine plevier zich hier zien evenals een witgat. 

Steltkluut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

We zagen op het Oostvaardersveld ook een groep wilde konikpaarden evenals een rennende ree. 

Het was echt een prachtige zomeravond en rond 22.00 uur stonden we op een bruggetje nabij een 

beverburcht. In het kwartier dat we hier stonden zagen we helaas geen bevers, het was echt nog iets 

te licht, maar wel hoorden we een ijsvogel aankomen en zagen hem pijlsnel over het water vliegen. 

Een leuke afsluiting van een naar mijn inziens geslaagde excursie. Ik hoop dat jullie genoten hebben. 

 

 

 



We zagen en hoorden vandaag maar liefst 71 vogelsoorten (alsmede vos, edelhert, ree, konikpaard 

en heckrund): 

Knobbelzwaan, Grauwe gans, Grote Canadese gans, Brandgans, Nijlgans, Casarca, Bergeend, Wilde 

eend, Krakeend, Slobeend, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Dodaars, Aalscholver, Blauwe reiger, 

Grote zilverreiger, Lepelaar, Buizerd, Bruine kiekendief, Visarend, Zeearend, Meerkoet, Scholekster, 

Kluut, Steltkluut, Bontbekplevier, Kleine plevier, Grutto, Tureluur, Witgat, Kokmeeuw, Kleine 

mantelmeeuw, Houtduif, Koekoek, Gierzwaluw, Ijsvogel, Grote bonte specht, Huiszwaluw, 

Boerenzwaluw, Witte kwikstaart, Heggenmus, Blauwborst, Gekraagde roodstaart, Zanglijster, Merel, 

Tuinfluiter, Zwartkop, Grasmus, Braamsluiper, Rietzanger, Sprinkhaanzanger, Kleine karekiet, 

Bosrietzanger, Fitis, Tjiftjaf, Winterkoning, Grauwe vliegenvanger, Koolmees, Pimpelmees, Matkop, 

Staartmees, Grauwe klauwier, Zwarte kraai, Spreeuw, Huismus, Vink, Kneu, Putter, Groenling en 

Rietgors.      Met vriendelijke groet,  Pim Julsing 

 


