
 

Datum:  Zondag 22 oktober 2017 

Excursie: Oostvaardersplassen – middagexcursie 

Gids:  Pim 

Vandaag was ik in de gelukkige omstandigheid om een reislustig stel uit Nieuw-Vennep rond te 

mogen leiden in het uitgestrekte natuurgebied “De Oostvaardersplassen” tussen Almere en Lelystad. 

Rosanne had deze excursie cadeau gedaan aan haar geliefde. 

We spraken af bij de Buitenringplaats te Almere rond 13.00 uur en reden vanaf deze locatie naar de 

Grote praambult. Een doelsoort van de dag, de zeearend alias vliegende deur, was al snel in beeld. 

Het betrof een jong exemplaar, de vogel is dan nog geheel bruin. Al voor het elfde jaar op rij broed 

een paar zeearend succesvol in het gebied. Inmiddels zijn er in Nederland al tien verschillende 

broedparen in 2017. 

  

Vanaf het bezoekerscentrum maakten we een wandeling naar vogelkijkhut “De Zeearend”. 

Onderweg kwamen we een kudde konikpaarden tegen. Konik is Pools voor klein paard. Ook zagen we 

edelherten boven de vegetatie uitsteken. Vlak voordat we bij de vogelkijkhut aankwamen was er 

blinde paniek onder de duizenden met name brandganzen en grauwe ganzen. Al snel konden we de 

veroorzakers hiervan traceren. Traag flappend vlogen twee volwassen zeearenden boven onze 

hoofden in de richting van Lelystad. 

Vanuit de luxueuze kijkhut keken we uit over de grote vlakte. In de verte honderden edelherten en 

voor de hut vooral veel eendensoorten zoals: smient, wintertaling, krakeend, wilde eend, slobeend 

en pijlstaart. Tussen de veelvuldig aanwezige kieviten zaten ook goudplevieren. 



Plotseling was er paniek onder de kieviten en ook spreeuwen werden nerveus. Een jagende 

slechtvalk was de oorzaak hiervan. Ver weg vloog een bruine kiekendief boven de uitgestrekte 

rietvelden. 

 

De weersvoorspelling voor vandaag beloofde weinig goeds, maar het was overwegend prima weer 

om buiten te zijn. Goed we hebben ook aan den lijve ondervonden wat het KNMI bedoelt met 

“buiige regen”, maar meestal was dit van korte duur. 

In het gebied leven meer dan drieduizend edelherten en momenteel moeten de stoerste herten flink 

aan de bak om hun harem te onderhouden. Sommige herten vergeten deze weken te eten, drinken 

en slapen en storten na deze bronstperiode ter aarde. Er zijn gevallen bekend van herten die echt 

totaal uitgeput neervallen. Dit is vast en zeker een eervolle dood want ze hebben hun nageslacht al 

ruimschoots veilig gesteld. We zagen een uitgeput exemplaar liggen en konden niet met zekerheid 

vaststellen of hij dood was of nog leefde. 

      



 

Op de terugweg naar het bezoekerscentrum hoorden we diverse baardmannetjes, maar ze zaten 

vaak goed verstopt in de vegetatie.  

We zagen tevens overvliegende koperwieken die 

momenteel met honderdduizenden naar het 

zuiden trekken vanuit de uitgestrekte bossen in 

Rusland en Scandinavië. 

Ook zagen we een kleine mezensoort met een 

zeurderig geluidje: de matkop. 

Vanaf het bezoekerscentrum reden we naar het 

Oostvaardersveld voor een verdiende kop koffie en 

thee met daarbij een stroopwafel. 

In het water dobberden circa vijftien dodaarzen, 

een kleine futensoort met een wollig kontje. Ook 

een clubje kuifeenden was aanwezig. 

Op een hekje aan de overzijde van de kijkhut zat 

een ijsvogel te vissen. Eénmaal had hij een visje te 

pakken die hij meteen doorslikte. Ijsvogels zijn na 

een aantal zachte winters op rij weer behoorlijk in 

aantal toegenomen. Na een strenge winter kan 

hun populatie gedecimeerd worden. Meestal zie je 

ijsvogels als een “blauwe flits” over het water 

schieten. 

 

 

 



 

Jonge zeearend – Oostvaardersplassen. 

 

IJsvogel – Oostvaardersplassen. 

Vervolgens wandelden we naar kijkhut De Krakeend waar verschillende fotografen aan het wachten 

waren op de komst van een ijsvogel. Boven de boomrand vloog een sperwer en een havik vloog 

kortstondig boven het water. Verder enkele aanwezige tafeleenden. 

Vanaf de Kleine Praambult zagen we op een dijkje een slechtvalk zitten. In duikvlucht veruit het 

snelste dier ter wereld, 390 kilometer per uur!!! 

 

 

 



 



 

Grote zilverreiger – Oostvaardersplassen. 

Tenslotte reden we naar de Oostvaardersdijk alwaar we via het Julianapad naar een vogelkijkhut 

wandelden. Door het natte en winderige weer bleven veel rietvogels laag in het riet schuilen. Wel 

hoorden we een waterral roepen. 

Ik hoop dat jullie het een leuke middag vonden. 

We zagen en hoorden de volgende 51 vogelsoorten: 

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

Pijlstaart, Slobeend, Smient, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Dodaars, Fuut, Aalscholver, Blauwe 

reiger, Grote zilverreiger, Buizerd, Torenvalk, Slechtvalk, Havik, Sperwer, Bruine kiekendief, 

Zeearend, Waterral, Waterhoen, Meerkoet, Kievit, Goudplevier, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Grote 

mantelmeeuw, Houtduif, Ijsvogel, Winterkoning, Roodborst, Zanglijster, Koperwiek, Merel, 

Koolmees, Pimpelmees, Matkop, Baardman, Ekster, Zwarte kraai, Spreeuw, Vink, Putter en 

Groenling. 

En tevens vele honderden edelherten, konikpaarden, heckrunderen en een vos! 


