
 

Dagexcursie Naardermeer & Oostvaardersplassen 

Gids: Pim Julsing 

Weer: Tropisch rond de 30 graden! 

Langs de Verlengde Fortlaan te Naarden ontmoette ik klokslag 8.00 uur Karlijn. Ze had deze 

dagexcursie al een poos geleden van haar vriend cadeau gekregen. Vandaag ging ze dit geschenk 

verzilveren.  

We liepen eerst over een plankenpad door het moerasbos van het Naardermeer. Hier hoorde je 

voornamelijk de zang van zwartkop, tjiftjaf, fitis en gekraagde roodstaart. 

Toen we over het open veld wandelden zagen we een havik overvliegen en iets later vloog zelfs een 

tweede exemplaar over. 

We zagen opvallend veel roodborsttapuiten, minstens vijftien exemplaren. 

Via een tweede plankenpad kwamen we bij Vogelkijkhut de Wijde blik. Terwijl ik nog aan het 

opscheppen was over een visarend die ik hier ooit had gezien vloog plotseling een imposante 

visarend laag over. Wat een geluk! 

Vanuit de vogelkijkhut moest Karlijn haar oren spitsen om de zang van de snor te horen. Een witte 

kwikstaart was onderweg naar zijn jongen met voer in zijn bek. 

 

Langs het plankenpad groeide het zeldzame ronde zonnedauw; een vleesetend plantje. Je hoeft niet 

bang te zijn een vinger te verliezen, maar menig insect is door dit plantje opgevreten. 

 



Vervolgens liepen we naar de 

Bovenmeent, een zeer vogelrijk 

gebied. 

We hoorden diverse sprinkhaan-

zangers hun insectachtige roep 

produceren. 

Een gekraagde roodstaart liet zich 

fraai bewonderen en zat op een 

picknickbankje . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens stopten we bij een vogelkijkscherm. Hier zat een fraaie grote zilverreiger met prachtige 

sierveren. De vogel was in West-Europa vroeger bijna uitgestorven doordat deze sierveren zo 

populair waren op dameshoedjes. In Nederland was het in de jaren tachtig van de vorige eeuw nog 

een zeldzaamheid. Inmiddels is het overal een algemene verschijning. 

Op de plas ook de eerste lepelaar van de dag die met zijn lepelvormige snavel naar beneden gericht 

druk aan het foerageren was. Ook zwommen er enkele bergeenden op de plas. 

 

 

 



Op het plasdras gedeelte zagen we een kievit 

zitten, eigenlijk best een hele mooie vogel.  

Een kleine plevier was druk aan het baltsen 

boven de plas. Ook zat er een eenzame tureluur. 

Op het pad zat weer een hele familie 

roodborsttapuiten, graspiepers en Karlijn 

genoot met volle teugen van de kleurrijke 

putter. Deze heette vroeger distelvink omdat hij 

vaak zaden van deze plant snoept. 

Een blauwborst liet zich wel heel mooi zien. 

Zelfs de witte vlek op zijn blauwe borst was 

goed te zien. De oranje waaier staart is ook 

bijzonder. 

De vogel zong zijn vogellongetjes uit zijn lijf! 

 

 

 

 

 

 



Bij een moerasgedeelte dat onlangs is 

aangelegd als verbindingszone met de 

Ankeveense plassen zagen we enkele leuke 

eendensoorten zoals: krakeend, wilde eend, 

slobeend, kuifeend, bergeend, maar ook meer 

bijzondere soorten als zomertaling en de fel 

gekleurde krooneend! 

Enkele grutto’s stonden er beteuterd bij. 

Waarschijnlijk weer voor niks naar Nederland 

gevlogen vanuit Afrika want ze hadden hun 

nesten al verlaten. 

In de verte waren nog enkele lepelaars hun 

kostje bij elkaar aan het scharrelen. 

We zagen enkele malen een volwassen 

purperreiger overvliegen. De vogel oogt in de 

vlucht een stuk donkerder dan de blauwe 

reiger. Ook heeft hij een paarachtige tint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krooneend; links de fraai gekleurde man, rechts het vrouwtje. 

 



 

Het eerste deel van de excursie zat erop. We zagen bij de auto hoornaars, een soort reuzewespen. 

Het was inmiddels al goed heet geworden. We klokten een halve liter appelsap naar binnen en 

stapten vol frisse moed in de auto naar de Oostvaardersplassen. 

Helaas reden we zo in de filefuik door de vele wegwerkzaamheden, kleine troost was een jagende 

torenvalk. 

Na een sanitaire stop bij het bezoekerscentrum van de Oostvaardersplassen maakten we een 

sanitaire stop alvoren te starten aan een wandeling naar vogelkijkhut De Zeearend. 

 

In het bos, of wat daar van over was, foerageerden edelherten. 



We zagen legio winterkoninkjes, gekraagde roodstaarten en witte kwikstaarten. 

De zon deed er nog een schepje bovenop en het leek wel of we op de Afrikaanse savanne 

wandelden. 

Vanuit de vogelkijkhut zagen we op grote afstand het nest van de zeearend, je kon zien dat een van 

de oudervogels op het nest zat, maar de afstand is minimaal drie kilometer. 

Erg leuk en mooi gekleurd was een groep van tien casarca’s. 

Met dit bloedhete weer was het geen 

sinecure om een vos te vinden, maar 

uiteindelijk lukte het. 

De meeste soorten steltlopers zijn 

alweer doorgetrokken naar het 

noorden. 

Wel waren er enorm veel grauwe 

ganzen te zien en ook nog een klein 

clubje brandganzen. 

Op de vlakte lag een kaalgevreten 

kadaver van een edelhert, inclusief zijn 

gewei. 

In de verte vlogen bruine kiekendieven 

boven het uitgestrekte rietveld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gekraagde roodstaart. 

Op de terugweg waren we blij toen we in de spaarzame schaduw liepen. 

Het was tijd voor het derde en laatste deel van de excursie: Het Oostvaardersveld 

We liepen naar de vogelkijkhut de Krakeend die bewoond werd door boerenzwaluwen. 

Vanuit de kijkhut zag je minimaal twaalf zeldzame steltkluten evenals de algemene doch niet minder 

mooie kluut. Beiden waren ook aan het broeden. 



 

Steltkluut 

Nu werd de warmte ons echt te veel en de excursie had geen uur langer moeten duren of we waren 

ter aarde gestort. Vlakbij de auto gilde Karlijn het nog even uit toen een ringslang langs gleed, een 

tweede veel groter exemplaar was snel uit beeld verdwenen. 

We zagen vandaag o.a. Vos, Edelhert, Konikpaard en Ringslang, maar ook de volgende 77 

vogelsoorten: 

Aalscholver, Appelvink, Bergeend, Blauwborst, Blauwe reiger, Boerenzwaluw, Boomklever, 

Boompieper, Bosrietzanger, Braamsluiper, Brandgans, Bruine kiekendief, Buizerd, Cararca, Ekster, 

Fitis, Fuut, Gaai, Gekraagde roodstaart, Grasmus, Graspieper, Grauwe gans, Groenling, Grote bonte 

specht, Grote Canadese gans, Grote zilverreiger, Grutto, Havik, Holenduif, Houtduif, Huismus, 

Huiszwaluw, Kievit, Kleine karekiet, Kleine mantelmeeuw, Kleine plevier, Kluut, Kneu, Knobbelzwaan, 

Koekoek, Kokmeeuw, Koolmees, Krakeend, Krooneend, Kuifeend, Lepelaar, Meerkoet, Merel, 

Nachtegaal, Nijlgans, Oeverzwaluw, Pimpelmees, Purperreiger, Putter, Rietgors, Rietzanger, 

Roodborsttapuit, Scholekster, Slobeend, Snor, Spreeuw, Sprinkhaanzanger, Steltkluut, Tafeleend, 

Tjiftjaf, Torenvalk, Tureluur, Vink, Visarend, Wilde eend, Winterkoning, Witte kwikstaart, Zanglijster, 

Zeearend, Zomertaling, Zwarte kraai en Zwartkop. 

Met vriendelijke groet, 

Pim Julsing 

 

 

 

 

 



 

 

 


