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Met een vriendelijk  tweetal afkomstig uit het Land van Maas en Waal, ik moet dan toch automatisch 

denken aan het fabuleuze lied van Boudewijn de Groot, ging ik tijdens een ochtendexcursie de 

uitgestrekte Oostvaardersplassen verkennen. 

We gingen van start aan de zuidelijke zijde van het gebied, het Jan van den Boschpad. Meestal bouw 

ik de spanning wat op van zo’n excursie, maar we kregen binnen een minuut een Zeearend in beeld 

die bovenin een dode boom zat op grote afstand. 

“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. 

 

Konikpaard & Zeearend – Oostvaardersplassen. 

Een groep van zo’n honderdertig Konikpaarden was ook een imposant gezicht. Boven de paarden 

vloog een grote zwerm Spreeuwen. We wandelden langs een rietveld naar een uitkijkheuvel. 

Onderweg hoorden we enkele malen de explosieve zang van de Cetti’s zanger, een relatieve 

nieuwkomer in Nederland. In de Oostvaardersplassen zijn al honderden exemplaren te vinden, de 

vogel kan door het warmere klimaat zijn broedgebied naar het noorden uitbreiden. Het is een vogel 

die zich lastig laat zien en veel in de vegetatie verstopt zit. 

 



 

 

Konik – Oostvaardersplassen. 

 

Zeearend – Oostvaardersplassen. 



 

We zagen vanaf een hek twee jonge Zeearenden die zelfs contact met elkaar zochten in de lucht. 

Vanaf de uitkijkheuvel zagen we vele vogelsoorten; een groep Kluten, Groenpootruiters, Zwarte 

ruiters en een Witgat, eerder zagen we al een Oeverloper. 

Een drietal fel oranje gekleurde eenden (of halfganzen) vlogen over, deze Casarca’s komen 

oorspronkelijk uit het Himalaya gebied en worden in Nederland beschouwd als exoten. 

 

Casarca – Oostvaardersplassen. 

Op kilometers afstand zagen we geweien van Edelherten boven de vegetatie uitsteken, de 

bronstperiode staat op het punt van beginnen. Ook zagen we een enorme kudde Heckrunderen. 

Plotseling vloog een zeldzame reiger, althans zeker voor de Oostvaardersplassen, over. Het was een 

jonge Purperreiger. We zagen ook volop Blauwe reigers en de meer algemene Grote zilverreiger.  

 



 

Purperreiger – Oostvaardersplassen. 

“De purperreiger is een sierlijke reiger met een fraai uiterlijk. Hij is donkerder, iets kleiner maar vooral 

slanker dan de bekende blauwe reiger. In vlucht vallen vooral de ver uitstekende poten met lange 

tenen op. De purperreiger is een moerasbewoner en broedt in kolonies in drassig, overjarig rietland 

en in door oud riet omgeven struweel. Het voedsel bestaat vooral uit vis en amfibiën, die in ondiep 

open water gevangen worden. Het zijn trekvogels, die overwinteren in West-Afrika ten zuiden van de 

Sahara. Purperreigers zijn een stuk zeldzamer dan de algemene blauwe reiger”. 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 

Ook waren vele eendensoorten te bewonderen waaronder: Slobeend, Krakeend, Wilde eend, 

Wintertaling & Smient. We zagen ook de meest algemene roofvogel van het gebied; de Bruine 

kiekendief. In de Oostvaardersplassen zitten circa zestig broedparen! 

Bij de uitkijkheuvel vloog ook een groep Kneutjes, een vinkensoort. Ook zagen we Boerenzwaluwen 

die spoedig weer naar Zuidelijk Afrika zullen vertrekken. 

Via het bos, waar het nu redelijk stil is te noemen, wandelden we naar het bezoekerscentrum. 

Onderweg zagen we nog een Grote bonte specht. Vanaf het dak van het gebouw zagen we in de 

verte de hele familie Zeearend. Het adulte paar met een jonge vogel, mogelijk hun jong! 

 

 

Zeearend (adult) – Oostvaardersplassen. 



 

 

Zeearend (adulte paar) – Oostvaardersplassen. 

 

 

Vanaf dit fraaie uitkijkpunt kregen we ook nog een Watersnip mooi in de telescoop, deze vogel stond 

vroeger op het biljet van honderd gulden. Op grote afstand zagen we nog een groep Edelherten. We 

zagen naast de algemene Grauwe gans, ook de Brandgans, Grote Canadese gans & Kolgans. 



 

 

“Moeras-reset” – Oostvaardersplassen. 

We reden na een kop koffie met stroopwafel door naar de Oostvaardersdijk. Hier laten ze de Grote 

Plas een jaar droogstaan, daarna gaat er weer water in. Je krijgt dan veel aangroei van jong moeras 

waar vele vogelsoorten positief op reageren. Echter door deze drooglegging zijn de vele 

Schubkarpers een heerlijke maaltijd voor vele vogelsoorten. Vooral de Zeearenden hebben aan 

elkaar doorgegeven dat het momenteel een gedekte tafel is in de Oostvaardersplassen. We telden 

(met de eerdere vogels) in totaal dertien exemplaren! Ook zagen we grote groepen meeuwen en 

steltlopers, waaronder Kluten.  

We vervolgden de Oostvaardersdijk en parkeerden langs het Markermeer. In de verte zag je het 

jongste stukje Nederland “De Marker Wadden”. Samen met de Oostvaardersplassen, 

Lepelaarplassen en het Markermeer vormt dit het nationale park “Nieuw Land”. 

We maakten hier een wandeling over het Julianapad naar een vogelkijkhut. Hier zagen we volwassen 

Lepelaars met hun continu om voedsel bedelende jongen, om hoorndol van te worden! 

 

 



 

 

 

Marker meer & Marker Wadden – Flevoland. 

 



 

 

 

Lepelaar – Oostvaardersplassen. 

 

Hier kwam onze excursie ten einde, dit allemaal onder een azuurblauwe lucht en ongeveer twintig 

graden! 
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