
Excursie plan KNNV Vriezenveen 23 maart 2019 

 

X. We rijden eerst via de N50 richting Kampen en gaan bij de eerste afslag richting Noordeinde en passeren het 

Reevediep, de nieuwe waterverbinding (bypass) tussen de IJssel en het Drontermeer hier proberen we een plek te 

vinden om onze eerste vogels te spotten.  

0. Noordeinde. En starten de excursie bij het oude Stoomgemaal aan de Waterkeringpad bij Noordeinde 

1.Rietland Elburg - Vogelkijkscherm 

Als u het scherm rustig benadert, kunt u er leuke waarnemingen doen. Denk hierbij aan bijzondere soorten zoals 
ijsvogel, visarend, baardman en waterral. Het kijkscherm is gelegen aan het Drontermeer en staat in de buurt 
van een groot rietland aan de Kamperdijk Elburg. 

2.Doornspijk - Sint Ludgeruskerk - Vogelkijkhut 

Aan het Veluwemeer gelegen, kunt u hier rietvogels, grote zilverreiger en in de wintermaanden vele honderden 
kleine zwanen zien. 

De hut ligt aan de Veldweg in Doornspijk (T-splitsing Veldweg / Kerkdijk) 

3. Polsmaten - Vogelkijkscherm 

Het scherm kijkt uit op eilandjes in het Veluwemeer en op een deels met riet omzoomde slikplaat. 's Winters kunt 

u hier wilde en kleine zwanen, nonnetjes en brilduikers. Qua steltlopers kun u diverse soorten aantreffen, 

waaronder oeverloper en bonte strandloper. In de rietkragen worden wel eens baardmannen waargenomen.  

Westelijk van Nunspeet, slaat u vanaf de N310 de Vreeweg in richting het noorden. Aan het einde van de weg 

gaat u rechtdoor het Hoge Bijsselse-pad in. Aan het einde gaat u rechtsaf, langs de camping Polsmaten. 

Hoge Bijsselse-Pad, 1 Nunspeet 8071 SN, Nederland 



 

4. Hierdensebeek - Vogelkijkhut 

Deze Vogelkijkhut is gesitueerd bij de monding van de Hierdensebeek in Hierden. Vanuit de hut is er goed zicht 
op de mooie rietkragen en is er uitzicht tot aan Elburg. 

Er zijn bij de hut zeearenden gesignaleerd en er worden ook grote groepen zwanen en ganzen gezien. Ook 
wordt deze plek bezocht door ijsvogels. 

De hut is te vinden bij de monding van de Hierdensebeek in het Veluwemeer. Oostermheenweg Hierden 

uitrijden. Aan het eindhier e is het onverhard, daar kunt u uw auto neerzetten, vanaf dit punt is het ongeveer 3 a 

400 meter lopen (over een pad tussen de weilanden door) en kunt u de hut zien. Toegankelijkheid per fiets e.d. 

via de Munnikensteeg (tussen Varelseweg, Hulshorst en Waterweg, Hierden)     Oostermheenweg Hierden 

Nu hebben we hier de gelegenheid voor een bezoek aan de visspeciaalzaak  

van Dries van de Berg  Stephensonstraat 2 3846 AK Harderwijk.(Nieuwe locatie) 

5. Harderbroek - Laarzenpad – Vogelkijkhut (in verband met de tijd deze in 2016 niet bezocht) 

Om bij de vogelkijkhut te komen, loopt u ongeveer anderhalve kilometer over het Laarzenpad. Het pad begint bij 
de parkeerplaats van Natuurmonumenten aan het Ganzenpad. De route is wit gemarkeerd en voert naar een 
uitkijkheuvel. Neem de verrekijker mee, want vanaf hier heeft u zicht op mooie vogels, zoals roerdomp, kleine 
karekiet en baardman. Heen en terug is de wandeling ongeveer 3 kilometer lang. Het pad voert grotendeels 
door het nieuwe deel van het natuurgebied. Ook loopt het door het oudere bosgedeelte. Daar slingert het pad 
langs met mos bedekte bomen, waarvan enkele joekels zijn omgevallen. 

De parkeerplaats ligt aan het Ganzenpad te Zeewolde. Volg de witte route om bij de uitkijkheuvel te komen (1,5 
km). Neem dezelfde route terug. 

6.Harderbroek - Biezenburcht - Uitkijkpunt 

Het Harderbroek, dat uit rietmoeras bestaat, biedt broed- en voedselgelegenheid aan roerdomp, kleine karekiet 
en baardman. In de nazomer verzamelen zich in de plassen vaak enkele tientallen lepelaars. Een deel van het 
riet wordt jaarlijks gemaaid, zodat het rietland niet dichtgroeit met wilgen. Bovendien vormt het eenjarig riet meer 
zaad, de wintervoedselbron voor de baardman. 

De Biezenburcht Knardijk 40 3898 LV Zeewolde 

 

7. De Kapteinshut 

Vanuit Almere/Lelystad volgt u de N302 richting Harderwijk. Op de rotonde bij Hardersluis slaat u af naar de 

N306 richting Walibi/Biddinghuizen. Komt u vanuit de richting Harderwijk, ga dan op de rotonde rechtsaf richting 

Walibi/Biddinghuizen. Na circa 3 km gaat u linksaf de Karekietweg op. Na een paar honderd meter heeft u het 

Kievitslandenpad aan uw rechterhand. Hier is aan beide zijden van de Karekietweg een parkeerplaats. Er is een 

bospad naar de hut, maar dit staat niet aangegeven. Het bospad is erg smal en moeilijk toegankelijk, het is flink 

zoeken naar de hut. Er is geen bewegwijzering aanwezig. 

 

 

 

 

Telefoon nummers: Gerard Spit: 0613097167  en  Gerrit Schepers: 0651299105 


