
Excursie naar de Oostvaardersplassen     
 

Wellicht heeft u de bioscoopfilm De Nieuwe Wildernis al gezien. Maar het is toch vele 

malen leuker om de wildernis in het echt te aanschouwen. Deze unieke kans krijgt u via 

de Natuurgroep. Op zaterdag 23 november houden we weer onze traditionele excursie 

naar de Oostvaardersplassen. Daar valt altijd een hoop te zien en te beleven. Dit mag je 

gewoon niet missen..  

 

De Oostvaardersplassen is een uniek natuurgebied dat ligt in de Flevopolders, nabij 

Lelystad. Het is een ongerept moerasgebied met plassen, wuivende rietvelden en 

wilgenbossen, afgewisseld met ruige graslanden. Het gebied is niet alleen uniek voor 

Nederland, maar voor heel Europa. Duizenden jaren geleden zag ons hele land er zo uit. 

Om te voorkomen dat het gebied met bomen zou dichtgroeien, heeft Staatsbosbeheer er 

wilde heckrunderen, konikpaarden en edelherten naartoe gebracht. Met elkaar leven 

deze dieren hier een natuurlijk leven, in een gebied waar de natuur het voor het zeggen 

heeft.  

 

                
herten                                                                           nieuwe bezoekerscentrum 

 

We bezoeken verschillende observatieplekken en –hutten vanwaar we de vogels en wilde 

dieren goed kunnen bekijken en we gaan ook even kijken in het nieuwe 

bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer (ook voor de koffie/thee!).  

 

We rekenen onder meer op waarnemingen van de zeldzame Zeearend (heeft er ook dit 

jaar weer gebroed), Ruigpootbuizerd, Zilverreigers, Roerdomp, Klapekster, 

Baardmannetjes en natuurlijk veel, heel veel ganzen. Maar ook het zien van de duizenden 

wilde heckrunderen, konikpaarden en edelherten is een bijzondere belevenis. En 

misschien zien we de vos ook nog rondscharren. 

 

 



 

Datum:23 november 

Tijd:   Vertrek : 8:00 uur bij de rustende boer (supermarkt) 

 Terug: ca.: 15:00 – 16:00 uur 

Ook kinderen zijn van harte welkom (jonger dan 12 jaar onder begeleiding). 

 

Meenemen: - regenkleding (afhankelijk van de weersverwachting) 

- waterdichte wandelschoenen of laarzen;  

- een verrekijker en vogelboek als je die hebt; 

- brood en drinken voor tussen de middag 

 

Opgave bij Gerard van Zuijlen via email:  gerard.van.zuylen@natuurgroepkockengen.nl  

Graag vermelden of je eventueel een auto ter beschikking hebt. 

Er kunnen maximaal 20 personen mee. 

De bijdrage in de reiskosten is €5,00 per persoon (te verrekenen met de chauffeur) 

 

In deze tijd van het jaar kan het gebeuren dat, vanwege heel slecht weer, de excursie 

moet worden afgeblazen. Als dat zo is, dan krijgen jullie daar vrijdagavond 22 november 

bericht van. Maar we gaan voor mooi weer.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Gerard van Zuijlen 
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