
 

Datum: Zondag 3 augustus 2019 

Excursie: Oostvaardersplassen avondexcursie 

Gids: Pim 

 

Rond de klok van 19.00 uur ontmoette ik Alfons en Claudia langs de Knardijk te Lelystad. Op het 

programma stond een avondexcursie in de Oostvaardersplassen. De weersomstandigheden waren 

uitstekend, droog en bijna windstil met een zonnetje erbij (ongeveer 21 graden). 

We besloten eerst vogelkijkhut “De Grauwe Gans” met een bezoek te vereren en dat bleek geen 

verkeerde keuze. Bij aankomst in de vogelkijkhut zagen we meteen aan de linkerkant in een boomtop 

een onvolwassen Zeearend zitten. Toen we wat beter om ons heen keken zagen we maar liefst drie 

zeearenden! Deze “Vliegende deur”, zoals zijn koosnaampje luidt, heeft een spanwijdte van 2,30 

meter. 

Door het lage water was er veel slik waar honderden vogels op foerageerden, waaronder vele 

Kemphanen, Slobeenden, Groenpootruiters en Zwarte ruiters. Ook zagen we vlakbij nog een adulte 

Blauwborst op de grond zitten.  

Eerder waren we even kort gestopt bij de Keersluisplas waar door zuurstofgebrek honderden dode 

vissen lagen, deze waren wel een feestmaal voor de honderden Kokmeeuwen.  

 

 



 

 



 

 

Kemphanen – Oostvaardersplassen. 



 

Zeearend –Oostvaardersplassen. 

 

Reuzenstern – Oostvaardersplassen. 

Opeens hoorden we een rauwe roep en vloog er een volwassen Reuzenstern over, een schaarse 

doortrekker in het gebied. Met al de nodige vogelsoorten op zak reden we vervolgens naar de 

Oostvaardersdijk om een wandeling bij het Julianapad te maken. 

 

 



 

Zeearend – Oostvaardersplassen. 

Sinds 2016 broedt de Zeearend in de Oostvaardersplassen. Jarenlang was dit eerste broedpaar van 

Nederland zeer succesvol, maar dit jaar is er niet gebroed. Mogelijk is het zeearendpaar met 

pensioen. Er zitten momenteel minimaal vijf jonge zeearenden in het gebied die mogelijk in de 

toekomst gaan broeden in het gebied. In Nederland broeden momenteel circa tien paren zeearend en 

daar zitten ook nazaten van het Oostvaardersplassenpaar tussen. In de naastgelegen Lepelaarplassen 

te Almere heeft in 2019 een paar zeearend voor het eerst een jong groot gebracht. 

Vanaf de Oostvaardersdijk zagen we in de verte “De Marker Wadden” liggen; samen met de 

Oostvaardersplassen, Markermeer en Lepelaarplassen vormt dit gebied het nationale park: “Nieuw 

Land”. 



 

Boerenzwaluw – Oostvaardersplassen. 

Vanaf de Oostvaardersdijk zagen we fantastische wolkenluchten en in de verte de bescheiden skyline 

van Amsterdam. Tijdens de wandeling naar kijkhut “De Grote Zilverreiger”  hoorden we diverse 

Kleine karekieten en Rietzangers. Net toen de gids vertelde over de opmars van de Cetti’s zanger 

begon er eentje hard te roepen. We hoorden ook het getingel van Baardmannetjes, maar de vogels 

lieten zich helaas niet zien. Wel zagen we vanuit de kijkhut een groep Witgatjes en een Nijlgans met 

jongen. Ook lag er een dode Kluut, met het warme weer en de lage waterstand ligt botulisme altijd 

op de loer. Gelukkig zijn er ook roofvogels die de dode vogels opruimen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                    



De zon was inmiddels bijna onder en we reden via de Knardijk naar het Oostvaardersveld. Langs het 

bos kwamen de Reeën uit de dekking. Bij de Keersluisplas waren honderden, wellicht bijna duizend 

Oeverzwaluwen aan het foerageren en zagen we enkele groepen Kluten. Ook zaten er vier feloranje 

Casarca’s. 

Vanaf de Kleine Praambult keken we uit over de vlakte waar we nog circa honderd Edelherten zagen. 

De laatste stop was bij een bruggetje en meteen bij aankomst zagen we een Europese bever door het 

water glijden. Op de terugweg naar de auto zagen we nog een Grauwe vliegenvanger. 

 

We hoorden en zagen op deze fraaie zomeravond de volgende vogelsoorten: 

Knobbelzwaan, Wilde eend, Slobeend, Krakeend, Kuifeend, Nijlgans, Grauwe gans, Houtduif, 

Waterral, Meerkoet, Fuut, Kluut, Kievit, Kemphaan, Witgat, Bosruiter, Groenpootruiter, Zwarte 

ruiter, Kokmeeuw, Grote mantelmeeuw, Kleine mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Reuzenstern, 

Aalscholver, Lepelaar, Blauwe reiger, Grote zilverreiger, Buizerd, Zeearend, Grote bonte specht, 

Ekster, Zwarte kraai, Koolmees, Pimpelmees, Baardman, Boerenzwaluw, Oeverzwaluw, Huiszwaluw, 

Cetti’s zanger, Fitis, Tjiftjaf, Rietzanger, Kleine karekiet, Winterkoning, Boomkruiper, Spreeuw, Merel, 

Zanglijster, Grauwe vliegenvanger, Blauwborst, Witte kwikstaart, Groenling & Putter. 

 


