Datum: Zondag 11 november 2018
Gebied: Oostvaardersplassen
Gids: Pim
In de auto onderweg naar de Knardijk te Lelystad viel de regen nog met bakken naar beneden. Echter
Buienradar liet duidelijk zien dat dit het staartje was van een buienfront. Toen de excursie van start
ging om 9.00 uur was het droog en ik zal het alvast verklappen het bleef droog en nog mooier soms
kwam er zelfs een waterig zonnetje tevoorschijn.

Aan mij de eer om Ot & Peer & Ivo & Meta rond te leiden in de Oostvaardersplassen, een uitgestrekt
natuurgebied tussen Lelystad en Almere, per 1 oktober onderdeel van het nationale park “Nieuw
Land” (samen met de Marker Wadden en de Lepelaarplassen).
We namen meteen een kijkje in een naastgelegen vogelkijkhut waar pal voor de hut twee volwassen
knobbelzwanen poseerden. Aan de overzijde van de Keersluisplas zaten wellicht de laatste drie
lepelaars die momenteel te vinden zijn in het gebied. Hun soortgenoten zal al een poos geleden
vertrokken naar het zuiden. Het merendeel van de lepelaars brengt de winter door in Mauritanië,
een deel blijft dichter bij huis, in Portugal.
Op het water dobberden voornamelijk bergeenden en slobeenden. In de ondiepe plas, er is vanaf
april al nauwelijks regen van enige betekenis gevallen, foerageerden grote zilverreigers en blauwe
reigers (Ot: “Ze zijn helemaal niet blauw”).
We liepen verder en bij het tweede bruggetje wandelde een grote zilverreiger door het water,
normaliter vliegen ze meteen op, maar dit was een wat stoerder exemplaar. Dat we nu in Nederland

in elke provincie grote zilverreigers zien hebben we mede te danken aan de Oostvaardersplassen. Op
het hoogtepunt wisten wel 250 paartjes hier te broeden.

Lepelaar (3) & Grote zilverreiger – Oostvaardersplassen.

Knobbelzwaan – Oostvaardersplassen.

Grote zilverreiger – Oostvaardersplassen.
We wandelden door wilgenbos en kwamen in een gebied dat ooit de naam bos mocht dragen.
Wilgenbos wordt niet zo oud en normaliter zullen er nieuwe bomen gaan groeien, maar elk
ontluikend wilgenboompje verdween de laatste jaren in de bek van één van de duizenden grote
grazers. Een commissie van wijze heren en dames, althans dat mag je veronderstellen, heeft bepaald
dat er in het gebied zo’n 560 grote grazers mogen blijven zodat de natuur en vogelstand kan
herstellen.
We zagen in het “Mikadobos” hele zwermen vinken en zo nu en dan vloog een grote zilverreiger
over. Ook zagen we heel wat roofvogels; biddende torenvalken, sperwers en buizerds.
In de verte zagen we herten uitsteken boven de hoge vegetatie. Ook stonden Konikpaarden naast het
pad, Konik is Pools voor klein paard. Een deel van de konikpaarden zal verplaatst gaan worden naar

andere gebieden.

Konikpaard – Oostvaardersplassen.
In de verte zagen we de luxueuze kijkhut “De Zeearend” al liggen. We keken uit over een enorme
vlakte en zagen honderden edelherten. In een boom zaten twee haviken. De plas die normaliter links
van de hut ligt was geheel verdampt. In de verte zagen we een groep brandganzen, in de winter
zitten er soms tienduizenden vogels in de Oostvaardersplassen. Het merendeel is uit het ei gekropen
op Nova Zembla in het noordpoolgebied van Rusland.
We wandelden door “De Driehoek” weer terug naar het bezoekerscentrum. Door de toch wel stevige
wind lieten de rietvogels het afweten. Wel zagen we o.a. waterpieper, graspieper en rietgors. Er
vlogen kieviten over en enkele goudplevieren. Een watersnip vloog zigzaggend op.
We zagen wederom een torenvalk bidden. Een torenvalk heeft veel betere ogen dan een mens en
kan ook ultraviolet zien. Een muis, zijn prooi, plast de hele dag door en de torenvalk kan deze sporen
zien. Daardoor kan hij makkelijk zijn prooi lokaliseren. Langs de diverse dijken in de omgeving zie je
ontzettend veel torenvalken, de dijklichamen zitten vol muizen.
Bij het bezoekerscentrum is een opgezette zeearend te zien, zijn koosnaampje is “vliegende deur”
omdat zijn spanwijdte zo’n 2,30 is. De vogel heeft dit jaar voor de elfde keer in het gebied gebroed.
Helaas zijn de jongen dit jaar uit het nest gevallen en overleden na een storm. Echter tien jaar ging
het wel goed en nu komen op verschillende plekken zeearenden voor in Nederland. Het
Oostvaardersplassen-effect!

Het was hoog tijd om af te reizen naar de “hotspot” van de Oostvaardersplassen. We dronken eerst
een kop koffie of een blikje ice tea met stroopwafel. Vervolgens liepen we naar de kijkhut “De
Grauwe gans”. Door het lage water is dit een waar vogeleldorado.
Bij aankomst zagen we honderden kluten, ruim achthonderd bonte strandlopers, honderden
goudplevieren en honderden kieviten. Wat een enorme vogelrijkdom. Ook de nationale vogel van
Nederland, de grutto, was nog aanwezig. Ook erg laat overigens. Ook de rosse grutto hebben we
gezien, een lokale zeldzaamheid!
Zo nu en dan was er paniek onder de tienduizenden vogels waarschijnlijk veroorzaakt door een
jagende havik. Ook waren er veel eenden aanwezig waaronder honderden slobeenden en
wintertalingen en een groep pijlstaarten.

Kluut – Oostvaardersplassen.

Bonte strandlopers – Oostvaardersplassen.

We reden vervolgens over de Oostvaardersdijk naar de zuidelijke kant van de Oostvaardersplassen.
Vanaf het dak van het bezoekerscentrum hadden we een wijds uitzicht. Op grote afstand zat een
volwassen zeearend en vervolgens zagen we nog een tweede jong exemplaar een stuk dichterbij.

Onvolwassen zeearend – Oostvaardersplassen.
We zagen een groep van honderden konikpaarden en ook veel edelherten. Langs het water zat een
groep smienten, een overwinterende eendensoort in Nederland die een fluitend geluid maken.
Binnendoor reden we naar de “Grote praambult”. Hier zagen we een relatief zeldzame
ruigpootbuizerd. Onderweg hadden we al een blauwe kiekendief waargenomen. In een struik zat een
sperwer op zoek naar zangvogeltjes.
Het laatste onderdeel was een wandeling naar enkele vogelkijkpunten. Vanuit een vogelkijkhut zagen
we wederom pijlstaarten, maar ook groenling en zanglijster. We hoorden vandaag diverse malen de
explosieve zang van Cetti’s zangers, die zich heel moeilijk laten zien.
De laatste stop was op de “Kleine praambult”. Hier wilde een slechtvalk wel even meehelpen er een
hele rijke roofvogeldag van te maken.
Na 13.275 stappen (volgens mijn stapenteller) waren we weer terug bij het startpunt. Ot en Peer
verdienen echt een groot compliment, de expeditie Oostvaardersplassen was met succes afgerond!
We zagen en/of hoorden vandaag de volgende 67 vogelsoorten:
Brandgans, Grauwe gans, Nijlgans, Kolgans, Knobbelzwaan, Kleine zwaan, Bergeend, Slobeend,
Krakeend, Smient, Wilde eend, Pijlstaart, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Dodaars, Fuut, Lepelaar,
Blauwe reiger, Grote zilverreiger, Aalscholver, Sperwer, Havik, Blauwe kiekendief, Zeearend,
Ruigpootbuizerd, Buizerd, Meerkoet, Kluut, Kievit, Goudplevier, Rosse grutto, Grutto, Kemphaan,
Bonte strandloper, Watersnip, Zwarte ruiter, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Pontische meeuw, Houtduif,

Grote bonte specht, Torenvalk, Slechtvalk, Gaai, Ekster, Zwarte kraai, Raaf, Pimpelmees, Koolmees,
Cetti’s zanger, Staartmees, Vuurgoudhaan, Goudhaan, Winterkoning, Boomkruiper, Spreeuw, Merel,
Koperwiek, Zanglijster, Roodborst, Witte kwikstaart, Graspieper, Waterpieper, Vink, Groenling en
Rietgors.

