
 

Avondexcursie Oostvaardersplassen – Maandag 24 juli 2017 

Gids: Pim 

Sjoukje had deze avondexcursie aan haar vriend cadeau gedaan en derhalve ontmoette ik beide 

deelnemers rond 18.30 langs de Knardijk te Lelystad. 

Hoewel de weersvoorspellingen wisselend waren trokken de meest prachtige wolkenpartijen aan ons 

voorbij en hielden we het op enkele druppels na helemaal droog. 

We besloten eerst de route te lopen naar de vogelkijkhut De Zeearend. Onderweg zag je het bos 

steeds meer veranderen in een soort steppelandschap. Tussen het koolzaad zag je zo nu en dan de 

koppen uitsteken van edelherten die alert onze kant opkeken. 

 

In het gebied leven circa drieduizend edelherten.  

We hoorden en zagen tientallen puttertjes (vroeger distelvinken geheten) en enkele kneutjes. 

Ook zagen we diverse grote bonte spechten. De bruine kiekendief liet zich ook bewonderen jagend 

boven het gebied. In het hele gebied broeden minimaal 50 paartjes. 

Enkele lepelaars vlogen over en vielen erg op tegen de donkere, dreigende lucht.  

Witte kwikstaarten konden het bos met veel dood hout, door de vele insekten, ook op waarde 

schatten, 



Op een uistekende tak zat een mannetje grauwe klauwier, een lokale zeldzaamheid. Een juveniel 

exemplaar liet zich slechts enkele seconden zien. De grauwe klauwier spiest zijn prooi op de naald 

van een meidoorn of op het prikkeldraad. Hij heeft dan een soort provisiekamer voor mindere tijden. 

 

Vanuit de luxeuze vogelkijkhut zagen we maar liefst vier vossen. Ook waren er diverse ganzensoorten 

te zien waaronder: grauwe gans, Nijlgans, Grote Canadese gans en brandgans. Boven het gehele 

gebied wellicht wel duizenden oeverzwaluwen! 

Vanuit een volgende hut zat je dichter op de plas, hier zagen we de zeldzame geoorde fuut. 

Op de terugweg zagen we nog een volwassen grauwe vliegenvanger. 

Bij de parkeerplaats aangekomen keken we iets verderop uit over de Keersluisplas, hier stond in het 

ondiepe water een groep kieviten en een eenzame grutto. 

We verplaatsden ons naar het Oostvaardersveld alwaar we bij de Lage Knarsluis (huiszwaluwen) 

koffie en thee dronken, vanzelfsprekend met een stroopwafel erbij. Twee ijsvogels scheerden boven 

het water. 

 



 

 

Vanuit de vogelkijkhut de Krakeend zagen we de zeldzame steltkluut die sinds enkele jaren in de 

Oostvaardersplassen broedt. Ook zagen we een grote groep lepelaars, kleine plevieren en smienten. 

De meest fantastische luchten waren vanavond te zien door een samenspel tussen de zon en vele 

wolkenpartijen.  

Ook waren enkele kluten te zien met hun kenmerkende opgewipte snavel. 

 

 



 

De bevers waren rond zonsondergang nog niet aktief. 

We zagen en hoorden vanavond de volgende 57 vogelsoorten: 

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

Krakeend, Smient, Tafeleend, Kuifeend, Fuut, Geoorde fuut, Dodaars, Aalscholver, Grote zilverreiger, 

Blauwe reiger, lepelaar, Buizerd, Bruine kiekendief, Meerkoet, Waterhoen, Kluut, Steltkluut, Kleine 

plevier, Kievit, Grutto, Kokmeeuw, Kleine mantelmeeuw, Houtduif, Ijsvogel, Grote bonte specht, 

Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Oeverzwaluw, Witte kwikstaart, Zanglijster, Merel, Zwartkop, Grasmus, 

Kleine karekiet, Fitis, Tjiftjaf, Winterkoning, Grauwe vliegenvanger, Koolmees, Pimpelmees, Matkop, 

Gaai, Zwarte kraai. Spreeuw, Huismus, Vink, Kneu, Putter, Groenling en Rietgors. 

Alsmede Vos, Heckrund, Konikpaard, Edelhert en Konijn. 

Ik hoop dat jullie het leuk vonden! 

Met vriendelijke groet, 

Pim Julsing 



 


