
Datum: Woensdag 10 oktober 2018 

Gebied: Oostvaardersplassen 

Gids: Pim 

 

Op deze ongelooflijk mooie oktoberdag, het leek wel hartje augustus, mocht ik op pad met een zeer 

vriendelijk echtpaar uit het Zeeuwse Middelburg. 

We besloten van start te gaan naar de “hotspot” van de Oostvaardersplassen van afgelopen zomer; 

vogelkijkhut De Grauwe gans. Door de enorme droogte is de waterstand enorm laag waardoor een 

deel van de Hoekplas droog is gevallen. Deze modderige bodem is als een magneet voor vele 

steltlopers en eendensoorten. Het merendeel is al doorgetrokken, maar er waren nog volop vogels te 

zien. 

Een gemengde groep van honderden slobeenden en wintertalingen, al een eind op weg naar hun 

prachtkleed. Op de modderplaten wandelden honderden kieviten, tientallen kemphanen en een 

groep bonte strandlopers. Hiertussen zat ook de minder algemene kleine strandloper.  

In de verte een groep van ruim tachtig kluten, nog enkele grutto’s  en een enorme groep van 

honderden tafeleenden. Op de terugweg vanaf de kijkhut hoorden we de explosieve zang van de 

Cetti’s zanger. Niet alleen zijn zang is explosief, door het warmere klimaat is deze vogelsoort in delen 

van Nederland ook explosief toegenomen. 

 

 



 

 

Bergeend – Oostvaardersplassen. 

 

 



Toen we weer bij de Knardijk aankwamen, eigenlijk een rijksmonument want op deze plek werd  

gestart Zuidelijk Flevoland in 1968 droog te leggen, zagen we al een fotograaf die zich verdekt 

opstelde. Wat bleek op korte afstand zat een fraaie torenvalk! 

 

Torenvalk – Oostvaardersplassen. 

Torenvalken zitten vaak op de uitkijk om hun favoriete prooi te vinden. Soms hangen ze biddend 

bijna stil in de lucht. Ze hebben met hun ogen het vermogen om ultraviolette kleuren te zien, in 

tegenstelling tot mensen. Muizen plassen voortdurend en de torenvalken zien dit urinespoor door de 

ultraviolette kleuren hierin. Zo sporen ze sneller de muis op. 

Hoewel je torenvalken regelmatig ziet zijn ze recentelijk op de rode lijst van Nederlandse 

broedvogels geplaatst, dit door een sterke afname van het aantal broedparen. Zou Nederland teveel 

aangeharkt zijn voor de torenvalk? 



 

Torenvalk – Oostvaardersplassen. 

 

Kemphaan & Kievit – Oostvaardersplassen. 



 



Vervolgens reden we richting de Oostvaardersdijk om het Julianapad te bewandelen. De doelsoort 

was het baardmannetje. Het beste kun je hier zijn op een zonnige, windstille winterdag, maar het 

lukte ons om een baardman-vrouwtje mooi in de kijker te krijgen. We hoorden wel meerdere 

exemplaren roepen.  

Ook op deze plek enkele Cetti’s zangers die hard aan het roepen waren. Tevens een grote bonte 

specht en een rietgors die van het pad opvlogen. 

Een andere wenssoort was de zeearend. Ik moest eerlijk zijn, de zeearend is de laatste maand soms 

lastig te vinden, maar inmiddels heb ik door waar dit echtpaar de meeste tijd doorbrengt. Deze plek 

is te overzien vanaf de Oostvaardersdijk. En wis en warempel, het adulte paar zeearend was hier 

wederom aanwezig. De afstand was vrij groot, maar de vreugde was er niet minder om. 

Deze vliegende deur zoals zijn koosnaampje luidt broedt al elf jaar in het gebied. De 

Oostvaardersplassen zijn er mede verantwoordelijk voor dat we nu in Nederland een gezonde 

populatie zeearenden hebben aangevuld met vogels uit aangrenzende landen. Dit jaar zijn bij een 

storm de beide jongen uit het nest gevallen en omgekomen. Ook dat is de natuur, vaak 

wonderschoon, maar soms ook wreed.  

 

Zeearend- Oostvaardersplassen. 

We reden weer terug naar de noordelijke zijde van de Oostvaardersplassen waar we bij het 

bezoekerscentrum een baardman of moet ik zeggen baardmannetje in de persoon van Nico de Haan 

tegenkwamen. 

We gingen vervolgens naar het Oostvaardersveld waar we eerst de bedevaartsplaats van 

vogelfotografen bezochten; vogelkijkhut De Poelruiter. De hoofdrolspeler zat meteen rechts van de 

hut in het riet verscholen. Het was de kleurrijke ijsvogel. Afgelopen winter is bijna 80 procent van de 

ijsvogelpopulatie gestorven door de winterkoude en ijsvorming. Gelukkig maken ze soms wel drie 

nesten in een broedseizoen van soms wel zes vogels per nest. De populatie kan zo in een aantal jaren 

weer hersteld zijn. 

 



 



 



 

IJsvogel – Oostvaardersplassen. 

Vanuit de kijkhut zagen we de nodige grote zilverreigers, ook weer een soort waarbij de 

Oostvaardersplassen een sleutelrol vervuld hebben. Inmiddels kom je deze witte reigersoort weer in 

elke provincie tegen. 

Ook vele eendensoorten waaronder krakeend, smient, kuifeend, tafeleend, wintertaling, wilde eend 

en pijlstaart.  

We wandelden in rustig tempo naar de Kleine Praambult, in de verte zagen we honderden 

edelherten en konikpaarden. De bronstperiode is nog volop aan de gang. 

 



De commissie van Geel heeft geadviseerd om het aantal grazers in het gebied tot 1100 dieren te 

handhaven. Dit advies is door de Provincie Flevoland overgenomen. De Oostvaardersplassen zullen 

de komende decennia dus een grote transformatie ondergaan. 

 

Tenslotte dronken we in Vogelkijkhut De Oeverloper een kop koffie met daarbij een stroopwafel. In 

het plasje ernaast enkele dodaarzen. We konden terugkijken naar een zonnige middag met vele 

leuke vogelsoorten. 

We zagen en hoorden tijdens deze middagexcursie de volgende vogelsoorten: 

Knobbelzwaan, Grauwe gans, Brandgans, Kolgans, Bergeend, Slobeend, Krakeend, Smient, Wilde 

eend, Pijlstaart, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Fuut, Dodaars, Blauwe reiger, Grote zilverreiger, 

Aalscholver, Zeearend, Buizerd, Torenvalk, Meerkoet, Kluut, Kievit, Grutto, Kemphaan, Bonte 

strandloper, Kleine strandloper, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Kleine mantelmeeuw, Zilvermeeuw, 

Houtduif, IJsvogel, Grote bonte specht, Gaai, Ekster, Zwarte kraai, Matkop. Pimpelmees, Koolmees, 

Baardman, Cetti’s zanger, Staartmees, Winterkoning, Boomkruiper, Spreeuw, Merel, Zanglijster, 

Roodborst, Huismus, Witte kwikstaart, Graspieper, Vink, Keep, Appelvink, Groenling, Putter en 

Rietgors! 

 


