
 

Datum: Vrijdag 29 maart 2019 

Excursie: Oostvaardersplassen middagexcursie 

Gids: Pim 

 

Iets na 13.00 uur ontmoette ik twee, naar later zou blijken, vriendelijke dames uit Den Haag. Zij 

hadden de juiste datum gekozen om de Oostvaardersplassen te verkennen want het was een 

werkelijk schitterende voorjaarsdag. We maakten allereerst een wandeling naar vogelkijkhut De 

Schollevaar. Onderweg hoorden we de melodieuze zang van blauwborsten, maar de vogels bleven 

laag in het riet.  

Vanuit de vogelkijkhut keken we uit over een kolonie aalscholvers waarvan veel vogels al op hun nest 

zaten. Aan de overzijde van de plas zat een mix van diverse eendensoorten waaronder wintertaling, 

slobeend, bergeend en krakeend. In een boomtop zat een havik en bruine kiekendieven vlogen 

boven het rietveld.  

Op de terugweg hoorden we het harde gegil van waterrallen en het mechanisch klinkende geluid van 

baardmannetjes. Een grote zilverreiger vloog over, een soort die vanaf de jaren tachtig van de vorige 

eeuw is gaan broeden in de Oostvaardersplassen en zich vanuit dit gebied heeft verspreid over heel 

Nederland. 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



Vervolgens reden we naar het Oostvaardersveld voor het tweede deel van de excursie. We dronken 

eerst een kop koffie met een stroopwafel erbij. Een witte kwikstaart liet zich fraai bewonderen in het 

riet en op de plas zwommen kuif-en tafeleenden. 

 

Vervolgens liepen we naar vogelkijkhut De Poelruiter, een soort bedevaartsplaats voor 

vogelfotografen. Onderweg zagen we een zingend mannetje zwartkop, vers gearriveerd uit het 

zuiden. Ook de fitis zong uit volle borst een toonladder van hoog naar laag. 

Vanaf de Kleine Praambult zagen we in de verte edelherten en konikpaarden, maar ook vele 

duizenden brandganzen, deze soort vertrekt spoedig naar het hoge noorden waaronder Nova Zembla 

in het noordpoolgebied van Rusland. 

We waren eerder ook gestopt op een plek waar we uitkeken op een omgevallen boom. In de 

wortelkluit waren ijsvogels hun nestgang aan het uitgraven. We zagen de vogels diverse malen 

overvliegen, wat een kleurenpracht! 

Ook op het Oostvaardersveld zagen we twee mannetjes roodborsttapuit. 

                                        



 

 



 



We wandelden tenslotte nog over het Julianapad bij de Oostvaardersdijk. Hier kregen we het kleinste 

vogeltje van Europa fraai te zien; de goudhaan. 

We zagen en hoorden tijdens deze middagexcursie de volgende soorten: 

Brandgans, Grauwe gans, Nijlgans, Bergeend, Krakeend, Wilde eend, Wintertaling, Slobeend, 

Pijlstaart, Kuifeend, Tafeleend, Knobbelzwaan, Meerkoet, Blauwe reiger, Grote zilverreiger, 

Aalscholver, Havik, Bruine kiekendief, Buizerd, Waterral, Meerkoet, Kievit, Kokmeeuw, Kleine 

mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Ijsvogel, Zwarte kraai, Koolmees, Pimpelmees, Staartmees, Baardman, 

Cetti’s zanger, Fitis, Tjiftjaf, Zwartkop, Goudhaan, Winterkoning, Boomkruiper, Spreeuw, Merel, 

Zanglijster, Roodborst, Blauwborst, Roodborsttapuit, Heggenmus, Witte kwikstaart, Vink, Putter en 

Rietgors. 

Bedankt voor jullie deelname aan deze excursie! 

 

 


