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Rond de klok van 8.00 uur ging de dagexcursie van start met Elias, Klaas, An & Yves uit de regio
Antwerpen. Het was een verjaardagscadeau voor de twaalfde verjaardag van Elias!
We begonnen de excursie aan de zuidelijke zijde van de Oostvaardersplassen, het Jan van den
Boschpad. Het duurde niet lang voordat we de eerste Zeearenden in beeld kregen, het waren
onvolwassen vogels die op de grote voedselrijkdom van het gebied waren afgekomen.
“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). 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.
We zagen zeker zo’n vier verschillende vogels, dit tot ongenoegen van de honderden Brandganzen. In
het water zagen we vele soorten eenden, veel overwinteraars zoals Nonnetjes, Grote zaagbekken &
Smienten. Zo nu en dan hoorden we de explosieve zang van de Cetti’s zanger, een relatieve
nieuwkomer in de Oostvaardersplassen.
Soms was er grote paniek onder de vele honderden Goudplevieren & Kieviten. Ook de Scholeksters
waren weer teruggekeerd naar een aantal kleine eilandjes om te broeden. We kwamen aan bij een
uitkijkheuvel. Aan de overkant lag een Vos opgerold te slapen. Boven de goudgele en uitgestrekte
rietvelden was een Bruine kiekendief aan het jagen. De meeste Bruine kiekendieven zitten nog in
West Afrika, maar er zijn enkele vogels die de winter doorbrengen in de Oostvaardersplassen.

In totaal zagen we in deze zuidelijke helft van de Oostvaardersplassen maar liefst vier Vossen. Er is
dan ook een overvloed aan voedsel; van ganzenpastei tot hertenbiefstuk.
We zagen langs de waterkant een groep Wintertalingen. Een Rietgors riep vanuit het rietmoeras,
soms hoorden we ook het mysterieuze gegil van de Waterral.
Terug liepen we via het Oostvaardersbos waar drie Appelvinken overvlogen. Ook zagen we Vinken,
Puttertjes & Koperwieken. De Grote bonte spechten keken al uit naar het voorjaar en zaten elkaar
achterna in de boomtoppen.

Edelhert & Zeearend – Oostvaardersplassen.

Fuut – Oostvaardersplassen.

Nonnetje – Oostvaardersplassen.
We reden via binnendoorweggetjes naar de Grote Praambult waar enkele duizenden Brandganzen
verbleven. We zagen meerdere Zeearenden, drie zaten zelfs naast elkaar. In de verte was een
volwassen Zeearend zijn nest aan het herstellen. Zo’n horst kan wel 800 kilo wegen en dit nest had
de storm van ruim een week geleden niet overleefd. Ze moeten wel opschieten anders wordt het een
verloren broedseizoen!
Bij het uitkijkpunt zat het kleinste vogeltje van Europa; een Goudhaan(tje). Deze vogel weegt minder
dan een muntstuk van 20 eurocent.
Op de vlakte liepen ook wat Grote zilverreigers tussen de Heckrunderen, dit is een soort die dertig
jaar geleden nog redelijk zeldzaam was in Nederland. Inmiddels kom je ze in elke uithoek tegen.
We reden verder naar de Kleine praambult. Vanaf deze uitkijkheuvel zagen we een Vos op korte
afstand voorbij wandelen. Ver op het water was een grote groep Grutto’s aanwezig die net zijn
teruggekeerd uit het verre zuiden.
Op de vlakte zagen we honderden Kieviten & Goudplevieren. Ook Buizerds genoten van deze fraaie
winterdag.

Heckrund – Oostvaardersplassen.

Zeearend – Oostvaardersplassen.

Vos – Oostvaardersplassen.

Brandgans – Oostvaardersplassen.
We maakten vanaf de Kleine praambult een rondwandeling. We kregen een Vuurgoudhaan
kortstondig in beeld en hoorden de hoge roep van de Boomkruiper, Vanuit vogelkijkhut De Poelruiter
zagen we Wintertalingen, Slobeenden & Tafeleenden.
Een Torenvalk zat in de top van een struik en we zagen hoog in de lucht cirkelende Buizerds. Nabij
het bezoekerscentrum genoten we van de lunch.

In het Hollandse hout was het erg stil dus we besloten een bonus te verzilveren. Bij de sluizen van de
Houtribdijk te Lelystad zagen we in een grote groep Futen een zeldzame Roodhalsfuut!
“De roodhalsfuut is geen alledaagse verschijning. Pas sinds 1985 is het een jaarlijkse broedvogel in
Nederland, in zeer kleine aantallen. In Drentse veengebieden lijkt de roodhalsfuut een min of meer
vaste verschijning als broedvogel. Ook elders kunnen ze opduiken. Het is een broedvogel van
overwegend Midden- en Oost-Europa. In West-Europa heeft de soort geen aaneengesloten
verspreidingsgebied”.
Bron: Vogelbescherming Nederland.

Roodhalsfuut – Lelystad.
We zagen minstens twintig Middelste zaagbekken, een schaarse soort buiten de kust. Ook zagen we
circa tien Grote zaagbekken en zes Nonnetjes!

Torenvalk – Lelystad.

Grote zaagbek – Lelystad.

Middelste zaagbek – Lelystad.

Scholekster – Lelystad.
We reden weer terug naar de Oostvaardersplassen, onderdeel van nationaal park: “Nieuw Land”. We
maakten een korte wandeling over het Julianapad. We hoorden weer de Waterral. Een Grote
zilverreiger vloog over. Op het water dobberden op afstand Nonnetjes.

Grote zilverreiger – Oostvaardersplassen.

Amsterdam vanaf de Oostvaardersdijk te Almere.

Langs de Oostvaardersdijk zagen we nog een aantal Zeearenden waaronder een gave adulte vogel,
ons dagtotaal kwam uit op maar liefst twaalf Zeearenden!
Ook zagen we een Sperwer en in de verte een groep Kluten. Ook zagen we een groep van minstens
honderdvijftig Pijlstaarten. We reden via de Oostvaardersdijk verder naar de Lepelaarplassen. Bij de
Kwelplas vloog een Bruine kiekendief over.
We wandelden naar vogelkijkhut De Oeverloper en keken uit over de Natte graslanden. Een
Slechtvalk veroorzaakte paniek onder de watervogels. Voor de hut staken Tafeleenden hun kop in de
modder en waren Bergeenden aan het knokken.

Tafeleend – Oostvaardersplassen.

Groenling – Lepelaarplassen.

Bergeend – Lepelaarplassen.
We zagen tijdens deze dagexcursie onder een azuurblauwe hemel de volgende 70 soorten:
Brandgans, Grauwe gans, Kolgans, Nijlgans, Knobbelzwaan, Bergeend, Slobeend, Krakeend, Smient,
Wilde eend, Pijlstaart, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Nonnetje, Grote zaagbek, Middelste
zaagbek, Houtduif, Waterral, Waterhoen, Meerkoet, Dodaars, Roodhalsfuut, Fuut, Scholekster, Kluut,
Kievit, Goudplevier, Grutto, Watersnip, Kokmeeuw, Kleine mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Pontische
meeuw, Aalscholver, Blauwe reiger, Grote zilverreiger, Sperwer, Bruine kiekendief, Zeearend,
Buizerd, Grote bonte specht, Torenvalk, Slechtvalk, Ekster, Kauw, Zwarte kraai, Koolmees,
Pimpelmees, Cetti’s zanger, Staartmees, Goudhaan, Vuurgoudhaan, Winterkoning, Boomkruiper,
Spreeuw, Merel, Kramsvogel, Koperwiek, Zanglijster, Roodborst, Huismus, Heggenmus, Witte
kwikstaart, Graspieper, Vink, Appelvink, Groenling, Putter & Rietgors!
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