
 

Datum: Dinsdag 28 september 2021 

Gebied: Oostvaardersplassen 

Gids: Pim 

Rond de klok van 9.00 uur ontmoette ik Lia en Dick in de buurt van hun accommodatie in Lelystad. 

We reden in amper drie minuten naar een zeer fraai uitkijkpunt over de uitgestrekte 

Oostvaardersplassen; de Grote Praambult.  

Hier was goed te zien dat de Edelhertenbronst van start is gegaan. Op de vlakte zagen we honderden 

herten waaronder enorme macho mannen. Door het nieuwe beleid is er in de nabije toekomst plaats 

voor 480 Edelherten in het gebied. Dan kan de vegetatie herstellen wat weer in het voordeel van 

diverse vogelsoorten is. 

 

 

Edelhert – Oostvaardersplassen. 

Op redelijke afstand zat een onvolwassen Zeearend in een boomtop, ver aan de horizon ontdekten 

we een tweede exemplaar. Rechts op de vlakte was het helemaal feest; hier vlogen vier Zeearenden! 

In 2006 was het eerste broedpaar in de Oostvaardersplassen, een unicum in Nederland. Twee weken 

geleden telde ik maar liefst 18 Zeearenden in het gebied, voornamelijk jonge vogels. Dit komt mede 

door het feit dat door een moeras-reset een lopend buffet (Schubkarpers) bij de drooggevallen 

“Grote Plas”  aanwezig is.  

 



Ook zagen we op grote afstand een flinke groep Lepelaars & Grote zilverreigers. Bijzonder voor de 

tijd van het jaar was een adult paartje Wilde zwaan. In de winter is het een redelijk algemene soort, 

veel vogels zijn afkomstig uit Finland en Rusland. 

We vervolgden de Praamweg en stopten bij het Oostvaardersveld. Vanuit een vogelkijkhut zagen we 

een fraaie Groenpootruiter. Deze soort is onderweg naar het zuiden (Afrika)  en maakt even een 

tussenstop in de Oostvaardersplassen, een soort wegrestaurant dus. 

Ook waren er diverse eendensoorten te zien waaronder: Krakeend, Wilde eend, Wintertaling, 

Pijlstaart, Slobeend & Smient. Ook zagen we vijf exemplaren van de kleinste fuutachtige van Europa: 

de Dodaars. Een juveniele Bruine kiekendief kwam overvliegen. Aan de overzijde stonden enkele 

Konikpaarden, verderop stond een grotere groep. 

 

Groenpootruiter – Oostvaardersplassen. 

“De Konik (Equus caballus var. konik) is van oorsprong een in Polen en Wit-Rusland in het halfwild 

gehouden paardenras dat klein van stuk en heel sober is. Koń is Pools voor paard, konik (konjiek) voor 

paardje”. 

Bron: Wikipedia. 



 

Slobeend – Oostvaardersplassen. 

 

Konik – Oostvaardersplassen. 

 

We reden vervolgens door naar het bezoekerscentrum waar we een wandeling maakten naar 

vogelkijkhut De Zeearend. Onderweg hoorden we de explosieve zang van de Cetti’s zanger, een 

relatieve nieuwkomer in Nederland. De vogel weet zich meestal zeer goed te verbergen. 



Naast Koolmees en Pimpelmees hoorden we ook de ietwat zeurende roep van een Matkop, een 

zwart-witte mezensoort. We zagen jagende Torenvalken, groepen Spreeuwen en hoorden zo nu en 

dan het mechanische geluid van Baardmannetjes. Enkele malen hoorden we gegil vanuit het riet; de 

Waterral. Uiteindelijk kwamen we aan in de vogelkijkhut De Zeearend, een soort vogel(aar)tempel! 

Continu vlogen groepjes Lepelaars over, deze soort kun je met recht een groot succes noemen van 

de Nederlandse natuurbescherming! Laatst zijn in de Oostvaardersplassen 1200 Lepelaars geteld. 

 

 



 

Lepelaar – Oostvaardersplassen. 

 

Vanuit de kijkhut kom je eigenlijk ogen tekort. We zagen een groep van circa honderdvijftig 

Lepelaars. Op zo’n vijf kilometer afstand zaten twee Zeearenden in een boomtop. Gelukkig kwam 

een derde vogel wel even over de plas vliegen tot ongenoegen van duizenden eenden en andere 

watervogels. 

Naast kieviten zagen we ook tientallen Goudplevieren en enkele Kemphanen. Een juveniele Bruine 

kiekendief kwam pal langs de kijkhut vliegen. Het is de meest algemene roofvogelsoort in het gebied. 

 

 

Bruine kiekendief – Oostvaardersplassen. 



 

 

Bruine kiekendief – Oostvaardersplassen. 

 



 

 

Konik – Oostvaardersplassen. 

Op de vlakte zagen we weer vele burlende edelherten en ook een enkel Heckrund. Op de vlakte 

vlogen Kneutjes, een vinkensoort.  

 

 

 



 

Lepelaar & De Maan – Oostvaardersplassen. 

 

Paardenbijter – Oostvaardersplassen. 



Op de terugweg kwamen we een groep Konikpaarden tegen met spreeuwen op hun rug. We zagen 

een viertal Paapjes, een zeldzame broedvogel in Nederland. Op het pad en in het riet zaten 

Rietgorzen en soms hoorden we roepende Baardmannetjes. 

Bij het bezoekerscentrum genoten we de luch terwijl aan de overzijde van de Keersluisplas twee 

Zeearenden kwamen zitten. 

 

 

Atalanta – Oostvaardersplassen. 



 

Atalanta – Oostvaardersplassen. 

 



 

We reden naar de Oostvaardersdijk waar we een wandeling maakten over het Julianapad naar een 

grote vogelkijkhut. Aan de overzijde zat weer een groep Lepelaars en een Grote zilverreiger.  

 

Grote zilverreiger – Oostvaardersplassen. 

 

Lepelaar – Oostvaardersplassen. 

 



Langs de Oostvaardersdijk stopten we bij twee vogelkijkpunten en keken uit op de Grote Plas, nou ja 

plas, door de moeras-reset leek het wel de Waddenzee bij laag water. We zagen zes Zeearenden, het 

zevende exemplaar was een kleinere arend-spec.  Ook zagen we vele Kluten en enkele Bruine 

kiekendieven. 

Aan de overzijde genoten Edelherten van de moerasandijvie en liep een Vos. 

 

 

Vos – Oostvaardersplassen. 

Vervolgens reden we naar de zuidelijke zijde van de Oostvaardersplassen. Hier bezochten we het 

fraaie bezoekerscentrum. Vanaf het dak zagen we minimaal drie Zeearenden, het dagtotaal zat 

daardoor tussen de 10-15 vogels! 

Ook zagen we fraaie Watersnippen en een Witgat, een steltlopersoort. Aan de overkant zat een 

groep Brandganzen en Smienten. 



In een groep Edelherten zaten enkele zwarte exemplaren die waarschijnlijk een flink modderbad 

hadden genomen. Ook zagen we vijftig Heckrunderen. 

 

 

Zeearend – Oostvaardersplassen. 

 



 

Edelhert – Oostvaardersplassen. 

We hadden enorm geluk vandaag; het was heerlijk nazomerweer met heldere luchten! 

 



 

Zeearend – Oostvaardersplassen. 


