
 

Datum: Woensdag 26 juni 2019 

Excursie: Oostvaardersplassen 

Gids: Pim 

Rond de klok van 9.00 uur ontmoette ik de deelnemers aan een excursie in de Oostvaardersplassen 

langs de Knardijk te Lelystad. Het was een (verlaat) verjaardagscadeau van Jolanda aan Henk. We 

wandelden eerst naar vogelkijkhut De Kluut waar in een dode boom een nest van de Gekraagde 

roodstaart zat. De vogel kwam enkele malen aangevlogen, maar verdween snel in zijn nest. Een 

Blauwborst zong uit volle borst, maar was helaas niet in de kijker te krijgen. 

 

Gekraagde roodstaart – Oostvaardersplassen. 



Vervolgens maakten we een wandeling door “De Driehoek”, hier zagen we Putters, Grasmussen, veel 

groepen Spreeuwen en ook Kneutjes. Door de relatief harde wind bleven de rietvogels soms goed 

verborgen in het rietveld, wel zagen we een vrouwtje Blauwborst. Een man Bruine kiekendief was 

laag over het gebied aan het jagen, het was de eerste van een dozijn dat nog zou volgen tijdens deze 

dagexcursie. We namen een kijkje in vogelkijkhut De Zeearend waar we uitkeken over de enorme 

groene vlakte, hier waren honderden Edelherten aan het foerageren. We zagen ook veel jonge 

herten. Naast de algemeen aanwezige Grauwe ganzen zagen we ook Brandganzen, Nijlganzen en 

Grote Canadese ganzen. 

 

Bruine kiekendief – Oostvaardersplassen. 

Toen we de kijkhut verlieten en we alweer een stuk verder liepen was er paniek onder de ganzen, je 

kunt dan het beste de lucht afscannen. Een (tweede kalenderjaar) Zeearend vloog boven de 

gelijknamige vogelkijkhut. Deze “Vliegende deur” zoals zijn koosnaampje luidt heeft een spanwijdte 

van 2,30 meter! 

Na ruim anderhalf uur wandelen waren we weer bij het bezoekerscentrum en vervolgden onze weg 

naar de Oostvaardersdijk. 

We wandelden over het Julianapad, mogelijk de beste plek in het gebied om Baardmannetjes te zien, 

we zagen vooral juveniele vogels en enkele adulte mannen. 

Ook legio rietvogels waaronder Kleine karekieten, Rietzangers, Rietgorzen en we hoorde ook het 

opvallende geluid van de Snor. 

De vogelkijkhut “De Grote Zilverreiger”  is gekraakt door tientallen Boerenzwaluwen. Voor de hut 

een groep van circa zestig foeragerende Kluten, maar ook Bergeenden. 

 

 



 

 

 

 

 



 

Blauwe reiger – Oostvaardersplassen. 

 

Baardman – Oostvaardersplassen.  

 

 

 



 

 

Rietzanger – Oostvaardersplassen. 



 

Kluut – Oostvaardersplassen. 

 

 

Vervolgens reden we naar het Oostvaardersveld waar een Franse cameraploeg opnamen aan het 

maken was. We nuttigden onze lunch hier terwijl op het water Zomertalingen dobberden en ook de 

Witgat zich fraai liet zien! 



 

 



Spreeuw – Oostvaardersplassen. 

 

Grauwe gans – Oostvaardersplassen. 

Hierna maakten we een wandeling naar vogelkijkhut De Krakeend. Bij de Lage Knarsluis vlogen veel 

Huiszwaluwen. Na een grijze en winderige ochtend met ongeveer 20 graden kwam nu even het 

zonnetje door. We zagen een Koekoek en Grote bonte specht in een kale boom zitten. 

 

 



 

Witte kwikstaart – Oostvaardersplassen. 

 

Kemphaan – Oostvaardersplassen. 



Vanuit de vogelkijkhut zagen we een kemphaan in fraai kleed, ook zagen we vele tientallen 

Slobeenden, maar ook nog enkele Smienten en een Wintertaling. 

 

Slobeend – Oostvaardersplassen.  

 

Kluut – Oostvaardersplassen. 



 

 

Kluut – Oostvaardersplassen. 



Een Kluut zat op zijn nest en er wandelde een juveniele Kluut rond. Ook zagen we enkele Kleine 

plevieren en Witgatjes. 

We reden vervolgens naar de zuidelijke kant van de Oostvaardersplassen, maar stopten nog even 

langs de Praamweg waar we vier onvolwassen Zeearenden tegelijkertijd zagen. Even later zagen we 

zelfs een vijfde exemplaar! 

 

 

Zeearend – Oostvaardersplassen. 

 



 

Buizerd & Zeearend – Oostvaardersplassen. 

 

Lepelaar – Oostvaardersplassen. 

 



In Almere keken we vanaf het dak van het bezoekerscentrum van de Oostvaardersplassen uit over 

het uitgestrekte gebied. In het water foerageerden enkele Lepelaars. 

 

 

We namen nog kortstondig een kijkje bij de naastgelegen Lepelaarplassen waar we nog enkele 

Bruine kiekendieven en Grote en een kleine zilverreiger zagen. Via de Oostvaardersdijk reden we 



weer terug naar het startpunt, het laatste wapenfeit was een overvliegende Ooievaar.

 

Ooievaar – Oostvaardersplassen.  

 

 



We konden tijdens deze dagexcursie de volgende vogelsoorten “bijschrijven”: 

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

Wintertaling, Zomertaling, Slobeend, Smient, Bergeend, Tafeleend, Kuifeend, Fuut, Ooievaar, 

Lepelaar, Blauwe reiger, Grote zilverreiger, Kleine zilverreiger, Aalscholver, Bruine kiekendief, 

Zeearend, Buizerd, Waterral, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Kievit, Kleine plevier, Kemphaan, 

Oeverloper, Witgat, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine mantelmeeuw, Visdief, Houtduif, Koekoek, 

Gierzwaluw, Grote bonte specht, Gaai, Ekster, Zwarte kraai, Pimpelmees, Koolmees, Baardman, 

Oeverzwaluw, Huiszwaluw, Boerenzwaluw, Cetti’s zanger, Fitis, Tjiftjaf, Rietzanger, Kleine karekiet, 

Bosrietzanger, Spotvogel, Snor, Zwartkop, Tuinfluiter, Grasmus, Winterkoning, Spreeuw, Merel, 

Zanglijster, Grauwe vliegenvanger, Blauwborst, Gekraagde roodstaart, Heggenmus, Witte kwikstaart, 

Vink, Groenling, Kneu, Putter & Rietgors. (75 vogelsoorten). 

 

 

 

 


