
 

Datum: Zondag 17 oktober 2021 

Gebied: Oostvaardersplassen 

Gids: Pim 

Deze fraaie najaarsdag stond een dagexcursie Oostvaardersplassen op het programma. Rond de klok 

van 9.00 uur ontmoette ik Inge & Matthijs bij de parkeerplaatsen nabij het bezoekerscentrum van de 

Oostvaardersplassen te Lelystad. De vogeltrek is half oktober wellicht op zijn hoogtepunt, we zagen 

en hoorden groepen Koperwieken overvliegen. Ook de vele Kepen & Sijsjes waren opvallend. Heel 

het hoge noorden lijkt op dit moment leeg te stromen richting het zuiden. 

We gingen een wandeling maken richting diverse vogelkijkpunten. Bij de eerste vogelkijkhut was al 

meteen duidelijk wat voor soort dag het ging worden. Aan de overkant van de Keersluisplas flapte 

een jonge Zeearend op majestueuze wijze langs. Ook een tweede exemplaar gaf acte de présence. 

In 2006 was het nog nationaal nieuws toen het eerste broedpaar Zeearend in de 

Oostvaardersplassen ging broeden, een unicum voor Nederland. 

 

“De zeearend is een imposante, zeer grote roofvogel ('vliegende deur') van waterrijke gebieden. Leeft 

van vis, watervogels en ook van aas, vooral als er ijs ligt. Lange tijd een zeldzame wintergast, maar 

tegenwoordig zelfs broedvogel in Nederland in toenemende aantal (2020: 15 paar en 25 jongen). 



Trage, diepe vleugelslag, maar schroeft vaak in voorjaar, zomer en herfst op thermiek. Meestal 

solitair, maar op plaatsen met veel voedsel kunnen zeearenden zich concentreren”. 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 

 

 

Zeearend – Oostvaardersplassen. 

 



We liepen eerst door een stuk Wilgenbos en na het passeren van diverse bruggetjes liepen we door 

een gebied dat een stuk kaler is. We zagen enkele posserende Vinken, maar ook enkele fraaie 

Roodborsttapuiten. Op een hekje zat kortstondig een Heggenmus. Een Torenvalk was op zoek naar 

sappige muizen. We zagen een groep Baardmannetjes overvliegen, maar ze doken alweer snel weg in 

het riet. De Baardmannetjes hoorden we nog wel diverse malen, maar ze lieten zich niet makkelijk 

zien vandaag. 

 

Zeearend – Oostvaardersplassen. 

Zo nu en dan hoorden we de explosieve zang van de Cetti’s zang, een relatieve nieuwkomer in het 

gebied. Helaas laten ze zich heel lastig zien, ze leven in de onderbegroeiing. 

“De cetti’s zanger heeft een verborgen levenswijze. Hij laat zich herkennen aan een zeer kenmerkende 

en explosief voorgedragen zang. De laatste jaren neemt het aantal in ons land toe doordat de winters 

niet meer zo streng zijn. Naast Zeeland en Zuid-Holland waar al langere tijd cetti’s zangers 

voorkomen, wordt de soort op steeds meer plekken in Nederland gemeld”. 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 

Een Putter, een zeer kleurrijke vinkachtige, vloog over.  

Uiteindelijk kwamen we aan in vogelkijkhut De Zeearend, een soort vogeltempel. Voor de kijkhut 

zaten honderden Goudplevieren & Kieviten, deze soorten hebben in het najaar en de winter een 

soort verbond gesloten. Je vindt ze vaak samen. Daardoor kunnen ze nog sneller een roofvogel 

opmerken. Ook zagen we nog een drietal Grutto’s, onze nationale vogel! 

 

 



 

Op enkele eilandjes in het water zagen we twee Vossen, wat een prachtig roofdier om zo uitgebreid 

te kunnen bekijken. In het gebied vinden ze een gedekte tafel in de vorm van ganzenpastei en 

hertenbiefstuk! 

 



 

 

Vos – Oostvaardersplassen. 

In 2021 heeft Staatsbosbeheer twaalfhonderd Lepelaars geteld in het gebied, maar we hadden geluk 

dat er nog een achttal aanwezig waren. De meeste Lepelaars zijn al enkele weken geleden naar het 

zuiden vertrokken. Een deel brengt de winter door in West-Afrika en een ander deel gaat niet verder 

dan Portugal. Het is een karakteristieke soort die in Nederland behoorlijk in de lift zit. 

Ook zagen we vele eendensoorten die massaal in de Oostvaardersplassen komen overwinteren, we 

zagen o.a. Slobeend, Wintertaling, Smient, Krakeend, Pijlstaart & Wilde eend. 

 



Plotseling was er paniek onder de watervogels en kwamen twee volwassen Zeearenden aanvliegen, 

het broedpaar van de Oostvaardersplassen. In de verte zagen we hun horst (nest) dat wel 800 kilo 

zwaar kan worden. 

 

 

Zeearend (volwassen) – Oostvaardersplassen. 

Vanuit de Zeearend was ook de hertenbronst in volle glorie te zien. Op de vlakte beschermden 

“plaatsherten”  hun harem tegen indringers. Soms hoorde je hun oergeluid; het burlen. 

“Het edelhert (Cervus elaphus) is het grootst op het land levende zoogdier van Nederland en na de 

eland de grootste soort uit de familie van de hertachtigen in Europa. Het heeft een schofthoogte van 

gemiddeld 110 cm en heeft in de zomer een roodbruine vacht (de soort wordt ook roodwild genoemd) 

die in de winter grijsachtig bruin is”. 

Bron: Zoogdiervereniging. 



 

 

 

Edelhert – Oostvaardersplassen. 

 

Vanuit een volgende vogelkijkhut zagen we op grote afstand Wilde zwanen die in Nederland 

overwinteren en afkomstig zijn uit Finland & Rusland. 



En vanuit vogelkijkhut De Brandgans zagen we een derde Vos, die Matthijs ontdekte. Ook zagen we 

Brandganzen die broeden o.a. in het noordpoolgebied van Rusland (Nova Zembla). Een Sperwer 

vloog over. 

 

Vos – Oostvaardersplassen. 

 

Lepelaar – Oostvaardersplassen. 

 

Edelhert – Oostvaardersplassen. 



 

 

We kwamen weer aan bij het bezoekerscentrum en reden in amper vijf minuten naar het 

Oostvaardersveld. Hier maakten we een korte rondwandeling langs diverse vogelkijkpunten. Vanaf 

de Kleine Praambult zagen we honderden Edelherten & Heckrunderen. Ook zagen we twee jagende 

juveniele Bruine kiekendieven. 

Bij de volgende kijkhut De Poelruiter zagen we een Grote zilverreiger in volle glorie, evenals Pijlstaart, 

Slobeend & Tafeleend.  

 

Fuut – Oostvaardersplassen. 

 

Grote zilverreiger – Oostvaardersplassen. 



En daarna bezochten we vogelkijkhut De Oeverloper waar drie Kleine zilverreigers aan het 

foerageren waren, deze soort is redelijk zeldzaam in het gebied. Ze zijn o.a. herkenbaar aan hun gele 

tenen. Op het water dobberden enkele Dodaarzen, de kleinste fuutachtige van Europa! 

 



 



 

Kleine zilverreiger – Oostvaardersplassen. 

 

Torenvalk (met muis) – Oostvaardersplassen. 

“De kleine zilverreiger is een bewoner van lagunes, moerassen en andere gebieden met ondiep zoet of 

zout water. In Nederland is de kleine zilverreiger zeldzamer dan zijn verwant - de grote zilverreiger - 

en heb je in Zeeland en op de Wadden de grootste kans om er een tegen te komen”. 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 

We reden over de Praamweg richting de Oostvaardersdijk. We stopten ever voor een groep (suffe) 

Konikpaarden. Het lijken wel “rastafarians”  met de zaden van de Grote klis in hun manen. Deze plant 

gebruikt o.a. paarden voor de verspreiding van de soort.  

 

 

 



 

Konik – Oostvaardersplassen. 

 

Markermeer – Flevoland. 

We maakten langs de Oostvaardersdijk een korte wandeling over het Julianapad naar een grote 

vogelkijkhut die in de zomermaanden is gekraakt door vele tientallen Boerenzwaluwen die er 

nestelen. Onderweg hoorden we vanuit het rietmoeras het varkensachtig gegil van de Waterral. Je 

hoort ze veel, maar ze zijn zeer moeilijk te vinden. 



 

Grauwe gans – Oostvaardersplassen. 

Langs de Oostvaardersdijk stopten we enkele malen langs de “Grote Plas”, waar Staatsbosbeheer 

bezig is met een “moeras-reset”. 

“De afgelopen jaren is het areaal jong riet in het moeras van de Oostvaardersplassen drastisch 

teruggelopen. Dat is het gevolg van een gebrek aan dynamiek in het waterpeil, en van flinke 

begrazing door ganzen. Daardoor zijn de aantallen van belangrijke en kenmerkende moeras- en 

watervogels afgenomen. We willen het jonge riet weer de ruimte geven, zodat het leefgebied van de 

vogels en de vogelstand weer verbeteren. Vogels zijn namelijk de eerste prioriteit in de 

Oostvaardersplassen”. 

Bron: Staatsbosbeheer. 

Door de verlaging van het waterpeil is er een soort binnenlandse Waddenzee ontstaan. Er is nog een 

diepe geul met vis (met name Karpers) erin die wel achttien Zeearenden naar het gebied heeft 

gelokt. Wij pikten ook vandaag een graantje mee. We zagen in totaal veertien (!) Zeearenden. 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

Zeearend – Oostvaardersplassen. 

 

 

 



De laatste stop van deze dagexcursie in de Oostvaardersplassen was bij het bezoekerscentrum aan 

de zuidelijke zijde van het gebied. Ook hier konden we niet ontkomen aan al het Zeearendgeweld, 

we zagen zes vogels, waaronder weer het adulte broedpaar. 

Ook zagen we hier honderden Konikpaarden, Edelherten & Heckrunderen. Tevens zagen we de 

tweede Slechtvalk van de dag, het snelste dier op aarde (stootduik tot 360 kilometer per uur). 

 

Heckrund & Edelhert – Oostvaardersplassen. 

 

Zeearend (volwassen) – Oostvaardersplassen. 


