
 

Datum: 20 juli 2020 

Gebied: Oostvaardersplassen 

Gids: Pim 

Jos had een excursie cadeau gedaan en zo kwam het dat ik rond de klok van kwart voor 9 zijn ouders 

ontmoette langs de Knardijk te Lelystad. Voor 1968 was dit nog een uitgestrekte watervlakte. Toen 

het gebied werd drooggelegd kwamen er tienduizenden Grauwe ganzen af op het rietmoeras. Zij 

hielden het gebied deels open en zorgden ervoor dat het niet dicht groeide met moerasbos. Het had 

er dan zeker geheel anders uitgezien en mogelijk zelfs geen natuurgebied van internationale allure 

geweest. 

 

Konikpaard – Oostvaardersplassen. 

We reden allereerst naar het Oostvaardersveld, ook wel de etalage van de Oostvaardersplassen 

genoemt. Hier was een kudde Konikpaarden aanwezig. Op de achtergrond hoorden we de 

karakteristieke zang van de Sprinkhaanzanger. Puttertjes en Kneutjes waren aanwezig vanwege de 

duizenden distels. Een Rietgors hoorden we roepen, een kort belletje. 

 

 

 



Vanuit Vogelkijkhut “De Oeverloper”  waren we getuige van een waar vogelfestijn. We zagen 

foeragerende Lepelaars, een Grote zilverreiger, Kemphanen, Kluut met pullen, Witgat en Oeverloper. 

Ook zagen we diverse eendensoorten waaronder de zeldzame Zomertaling, eenden zijn nu in hun 

eclipskleed en zullen in de winter weer transformeren naar hun prachtkleed. In de hut was een nest 

van een Boerenzwaluw en boven de plas foerageerden Oeverzwaluwen. 

 

Kluut – Oostvaardersplassen. 

We liepen via een bos naar een uitkijkheuvel: de Kleine Praambult. In de verte zagen we honderden 

Edelherten. In de nieuwe beleidsnota staat dat er in de toekomst plaats is in de Oostvaardersplassen 

voor circa 500 Edelherten. De vegetatie kan dan mogelijk herstellen wat ook de vogels ten goede 

komt.  

 

 



 

Edelhert – Oostvaardersplassen. 

 



Op grote afstand zaten twee onvolwassen Zeearenden op de grond. Veertien jaar geleden was het 

een unicum voor Nederland toen een Zeearend succesvol jongen grootbracht in de 

Oostvaardersplassen. Inmiddels is de Zeearend niet meer weg te denken uit Nederland én de 

Oostvaardersplassen, landelijk zijn er 22 (!) Zeearenden in 2020 uit het ei gekropen, een record! 

We liepen verder naar kijkhut “De Poelruiter”. Voor de hut foerageerde een Grote zilverreiger. 

 

 



 

 

Boerenzwaluw – Oostvaardersplassen. 

Vanuit het wilgenbos hoorden we zang van Zwartkop, Fitis, Tjiftjaf en Zanglijster. We zagen ook 

verschillende Huiszwaluwen met witte stuit en korte staart. 

 

 



 



Langs de Knardijk stopten we langs de Keersluisplas, naast een groep Kievitten en Kemphanen zagen 

we ook op korte afstand een fraaie onvolwassen Zeearend! 

 

 

Zeearend – Oostvaardersplassen. 



 

We maakten vervolgens een wandeling naar kijkhut De Grauwe gans. Voor de kijkhut zat een grote 

groep Kluten, Grutto’s en Kemphanen. Naast de hut scharrelden Kleine karekiet en Rietzanger. 

 

Kluut – Oostvaardersplassen. 

 

Grutto – Oostvaardersplassen. 



 

Grote zilverreiger – Oostvaardersplassen. 

 

Markermeer – Flevoland. 

 



De laatste stop was langs de Oostvaardersdijk. In de verte zagen we de “Marker Wadden”  liggen, 

deze vormen samen met het Markermeer, de Lepelaarplassen en de Oostvaardersplassen het 

nieuwe nationale park “Nieuw Land”. 

 

 

Kemphaan, Grutto & Kluut – Oostvaardersplassen. 

We bewandelden het Julianapad naar een vogelkijkhut die geheel was gekraakt door 

Boerenzwaluwen. Voor de kijkhut zaten ruim 180 Kemphanen, Kluten en Grutto’s. 

Langs het pad hoorden we plotseling een mechanisch getingel, het was het geluid van een groep 

Baardmannetjes, de vogels lieten zich helaas niet aan ons zien. 

 

 

 

 



 

Kemphaan – Oostvaardersplassen. 

 

Grutto – Oostvaardersplassen. 



 

Kluut – Oostvaardersplassen. 

Langs de Oostvaardersdijk met op de achtergrond het Markermeer en ver weg de skyline van 

Amsterdam en aan de andere kant van de dijk de uitgestrekte Oostvaardersplassen namen we 

afscheid van elkaar, we hadden een zonnige ochtendexcursie met tal van vogelsoorten! 



 

 

 

Markermeer – Skyline Amsterdam. 

 


