
 

Datum: Vrijdag 24 juli 2020 

Gebied: Oostvaardersplassen 

Gids: Pim 

Iets voor 13.00 uur ontmoette gids Pim zijn deelnemers aan de middagexcursie in de 

Oostvaardersplassen langs de Knardijk te Lelystad. We besloten wegens de drukte rondom het 

bezoekerscentrum meteen door te rijden naar het Oostvaardersveld. Hier maakten we een 

wandeling waar we bijna anderhalf uur de tijd voor namen. 

Het eerste uitkijkpunt “De Kleine Praambult”  leverde al meteen de gewenste Zeearend op. Op een 

paaltje zat de onvolwassen vogel zich wat te poetsen, later zat hij aan de rand van een plasje. De 

Zeearend is veertien jaar geleden gaan broeden in Nederland, een unicum voor Nederland. Dit jaar 

zijn er op ongeveer tien locaties in Nederland maar liefst 22 Zeearenden uit het ei gekropen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zee

arend – Oostvaardersplassen. 

 

 

 



 

Naast de eerste Zeearend van de middag zagen we ook de eerste Lepelaars overvliegen en ter 

plaatse. In het plasje foerageerden Kluten, Bergeenden en Grutto’s. Op grote afstand zagen we het 

enorme nest van de Zeearend, dit heet een horst en kan elk jaar groter worden gemaakt. 

We wandelden verder en kwamen bij de vogelkijkhut “De Poelruiter”.  

 

Vanuit deze vogelkijkhut zagen we veel eendensoorten, maar het was wel lastig doordat eenden in 

deze tijd van het jaar in hun eclipskleed zijn. Ze zijn dan bijna allemaal min of meer bruin. We zagen 

de relatief zeldzame Zomertaling, maar ook Krakeend, Wilde eend, Tafeleend, Kuifeend en Slobeend. 

In de vogelkijkhut waren diverse nesten van de Boerenzwaluw, naast deze zwaluwsoort met lange 

staartveren zagen we ook de Huiszwaluw en Oeverzwaluw. Ook de Gierzwaluw, eigenlijk niet 

verwant aan eerder genoemde soorten, vloog langs met zijn sikkelvormige vleugels. 

We zagen ook het kleinste fuutje van Europa, de Dodaars, met een wollig kontje. De eerste 

Kemphaan wandelde langs het water, er zouden er nog veel volgen. 

 



 

Boerenzwaluw – Oostvaardersplassen. 

 

 

 

 

 

 

We staken de Praamweg over en bezochten vogelkijkhut “De Oeverloper”  waar enkele Lepelaars 

aanwezig waren. Ook zagen we hier een vogelsoort met de veelzeggende naam: “Witgat”.  Een Kluut 

had enkele jongen en er waren wederom Kemphanen aanwezig. 



 

Boerenzwaluw – Oostvaardersplassen. 

 

 

Vanaf een bruggetje zochten we tevergeefs de IJsvogel, wel zagen we enkele Putterjes. Langs de 

Knardijk stopten we ook kortstondig. Hier vlogen enkele Bruine kiekendieven. 



 

Bruine kiekendief – Oostvaardersplassen. 

Op deze plek wederom Kemphanen, Kieviten, Witgatjes en enkele Grutto’s. In de verte vlogen 

tientallen Lepelaars over. Ook zagen we op een boomstronk enkele oranje gekleurde vogels, het 

waren Casarca’s. 

De volgende bestemming was vogelkijkhut “De Grauwe Gans”. Meteen bij binnenkomst zagen we al 

een onvolwassen Zeearend voor paniek zorgen onder de watervogels. In het half uur dat we in de hut 

verbleven zagen we maar liefst vier vogels! 



 

 

Zeearend – Oostvaardersplassen. 



 

Lepelaar – Oostvaardersplassen. 

 



 

 

Zeearend – Oostvaardersplassen. 



 

Lepelaar & Casarca – Oostvaardersplassen. 

 

Kluut – Oostvaardersplassen. 

 

 



Naast het kwartet Zeearenden zaten er ook veel steltlopers voor de vogelkijkhut: Circa 100 

Kemphanen, Kluten, Grutto’s en een enkele Zwarte ruiter. 

Tussen de Grauwe ganzen zat een Zwarte zwaan, een vogel die oorspronkelijk afkomstig is uit 

Australië.  

 

 

De volgende en tevens laatste stop was langs de Oostvaardersdijk. In de verte zagen we in het 

Markermeer de “Marker Wadden”  liggen. Deze vormen samen met de Oostvaardersplassen, 

Lepelaarplassen en het Markermeer het nationale park: “Nieuw Land”. 

We maakten een wandeling over het Julianapad naar een ruime vogelkijkhut. Voor de kijkhut zaten 

minimaal honderd Kemphanen, Grutto’s en Oeverlopers. En trouwens wat zijn die Kieviten fraai als 

ze zo mooi door de zon worden beschenen. 

In de kijkhut was het een komen en gaan van Boerenzwaluwen die de volledige vogelkijkhut hadden 

gekraakt. 



 

Grutto – Oostvaardersplassen. 

 

 

 

 

 

 



 

Grutto – Oostvaardersplassen. 

 



 

 

 

Kemphaan – Oostvaardersplassen. 



 



 

Kievit – Oostvaardersplassen. 



 

Oeverloper – Oostvaardersplassen. 

We zagen en/of hoorden de volgende vogelsoorten tijdens de middagexcursie: Knobbelzwaan, 

Zwarte zwaan, Grauwe gans, Nijlgans, Wilde eend, Krakeend, Slobeend, Zomertaling, Kuifeend, 

Tafeleend, Casarca, Bergeend, Gierzwaluw, Houtduif, Meerkoet, Dodaars, Fuut, Kluut, Kievit, Grutto, 

Kemphaan, Oeverloper, Witgat, Tureluur, Zwarte ruiter, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine 

mantelmeeuw, Aalscholver, Lepelaar, Blauwe reiger, Grote zilverreiger, Bruine kiekendief, Zeearend, 

Buizerd, Grote bonte specht, Torenvalk, Zwarte kraai, Matkop, Koolmees, Pimpelmees, 

Oeverzwaluw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Tjiftjaf, Kleine karekiet, Zwartkop, Winterkoning, 

Boomkruiper, Spreeuw, Merel, Witte kwikstaart, Groenling, Kneu, Putter & Rietgors. 

(56 soorten). 

 

 


