
 

Datum: Zondag 2 augustus 2020 

Gebied: Oostvaardersplassen 

Gids: Pim 

Rond 8.30 ontmoette ik de vier deelnemers aan de ochtendexcursie in de Oostvaardersplassen. Met 

Tanja was ik eerder op pad geweest op het “vogeleiland” Texel. 

We gingen een wandeling maken in “de driehoek”. In het gebied liggen veel dode bomen, maar deze 

leveren nog steeds broedgelegenheid voor diverse vogelsoorten. 

Vanaf de eerste bruggetjes zagen we in de verte, langs de Keersluisplas eerst twee en later zelfs drie, 

jonge Zeearenden zitten. Veertien jaar geleden is de Zeearend gaan broeden in de 

Oostvaardersplassen, een unicum voor Nederland! Dit jaar zijn er in Nederland maar liefst 22 

Zeearenden uit het ei gekropen. Het gaat de “Vliegende deur” dus voor de wind! 

 

Onderweg naar vogelkijkhut “De Zeearend”  zagen we overvliegende Kneutjes en Puttertjes. Enkele 

malen hoorden we een Winterkoning uit volle borst zingen. Deze vogel is een stuk minder winterhard 

dan zijn naam doet vermoeden. Het is een vogelsoort die in een afgestorven wilg zijn nest kan 

maken. Ook hoorden we een Rietgors diverse malen roepen die later razendsnel overvloog. Een 

Grasmus was ook weer snel in de dekking verdwenen. 

Toen we bijna bij de vogelkijkhut waren zagen we paniek onder de Kieviten en Spreeuwen, de 

veroorzaker kwam in een boomtop naast de kijkhut zitten. Het was de snelste vogel, maar tevens het 

snelste dier ter wereld: de Slechtvalk! 

 

 

 



 

 

Triple Zeearend – Oostvaardersplassen. 

 

Slechtvalk – Oostvaardersplassen. 

             



 

Rups Dagpauwoog – Oostvaardersplassen. 



Bij de volgende kijkhut liet een Puttertje, vroeger ook bekend onder de naam Distelvink, zich fraai 

bekijken. In een brandnetel zat een hele grote groep rupsen van de Dagpauwoog, een algemene 

dagvlindersoort. 

Vanuit de kijkhut, waar ook Boerenzwaluwen woonachtig waren, zagen we een groep oranje eenden. 

Het waren Casarca’s die de rest van het jaar doorbrengen op de Rijn in Zwitserland en Duitsland. In 

de groep bevond zich ook een volwassen Lepelaar. We ontdekten in totaal drie Vossen. Er is veel 

voedsel in het gebied aanwezig. Zo kunnen ze kiezen tussen hertenbiefstuk of ganzenlever. 

 



Vlak voor het bezoekerscentrum was in een ondiep plasje een Lepelaar driftig aan het foerageren. 

Binnenkort zullen de Lepelaars weer naar het zuiden vertrekken. 

 

 

Blauwe reiger & Lepelaar – Oostvaardersplassen. 

Een deel van de Lepelaars vliegt helemaal naar Mauritanië om te overwinteren, maar er zijn steeds 

meer Lepelaars die in Portugal de winter doorbrengen. Best slim want deze vogels zijn doorgaans 

sneller weer in hun broedgebied en kunnen de beste (lees: veiligste)  nestlocatie uitzoeken, 

voornamelijk in het midden van de kolonie. De Lepelaar doet het erg goed in Nederland; in 1970 

waren er slechts 170 broedparen, inmiddels rond de 2500! 

We reden vervolgens ongeveer een kilometer over de Knardijk en stopten bij de deels drooggevallen 

hoek van de Keersluisplas. Hier foerageerden tientallen Kemphanen, enkele Groenpootruiters, een 

Witgat en Kieviten. Opeens zagen we een onvolwassen Zeearend die rustig in een boom zat te 

suffen. Het werd pas een spektakel toen er nog twee vogels bijkwamen.  



 

 

 



 

 



 

Zeearend – Oostvaardersplassen. 

De show bereikte zijn hoogtepunt toen een Zeearend in de lucht werd lastig gevallen door een 

Bruine kiekendief, dit leek wel een huismus vergeleken bij de majestueuze Zeearend! 



 

Zeearend – Oostvaardersplassen. 

 

 

Markermeer – Flevoland. 



De volgende en tevens laatste stop was langs de Oostvaarderdijk met uitzicht op het Markermeer. In 

de verte lagen de Marker Wadden die samen met het Markermeer, De Oostvaardersplassen en de 

Lepelaarplassen het nationale park “Nieuw Land” vormen. 

 

Boerenzwaluw – Oostvaardersplassen. 

We wandelden over het Julianapad naar een vogelkijkhut met circa zestig Boerenzwaluwnesten. 

Voor de hut foerageerden een zestal Oeverlopers en enkele tientallen Kemphanen. Twee 

Bergeenden vlogen over. 

 


