
 

Datum: Zondag 19 september 2021 

Gebied: Oostvaardersplassen 

Gids: Pim 

Rond de klok van 13.00 uur stond ik samen met Madelon & Eric startklaar om de zuidelijke helft van 

de Oostvaardersplassen, het Jan van den Boschpad, te gaan verkennen.  

Op het pad zat een enorme sprinkhaan; de grote groene Sabelsprinkhaan. Het was een vrouwtje 

want je kon duidelijk de legbuis zien. Een vrouwtje kan wel bijna veertig centimeter groot worden. 

 

Grote groene sabelsprinkhaan – Oostvaardersplassen. 

Op de vlakte zagen we een grote groep Konikpaarden, zo’n honderdertig exemplaren. Een grote 

groep Spreeuwen vloog tevens over de vlakte en ging soms op de ruggen van de paarden zitten. 

Tijdens de wandeling hoorden we verschillende malen de explosieve zang van de Cetti’s zanger. 

“De cetti’s zanger heeft een verborgen levenswijze. Hij laat zich herkennen aan een zeer kenmerkende 

en explosief voorgedragen zang. De laatste jaren neemt het aantal in ons land toe doordat de winters 

niet meer zo streng zijn. Naast Zeeland en Zuid-Holland waar al langere tijd cetti’s zangers 

voorkomen, wordt de soort op steeds meer plekken in Nederland gemeld”. 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 

Terwijl we bij een hek over de vlakte keken vloog een enorme Raaf over, deze aaseter heeft het erg 

naar zijn zin in de Oostvaardersplassen. Regelmatig ligt er op de vlakte een kadaver van een Edelhert, 

een feestmaal voor Raven die zo groot als een Buizerd zijn! 

Raven waren halverwege vorige eeuw uit Nederland verdwenen door de jacht, maar zijn weer 

geherintroduceerd, en met succes. Op de Veluwe is de Raaf nu een algemene verschijning. 



 

 

Konik – Oostvaardersplassen. 

Vanaf de uitkijkheuvel zagen we enkele Lepelaars, adulte vogels en jonge exemplaren. Ook zagen we 

een Zwarte ruiter in winterkleed en een groep Kluten. We zagen verschillende eendensoorten 

waaronder Slobeend, Wintertaling & Smient. 

Boven de vlakte zagen we verschillende Torenvalken “bidden”, deze roofvogelsoort is voortdurend 

op zoek naar muizen. We zagen ook een jagende Bruine kiekendief, de meest algemene roofvogel in 

de Oostvaardersplassen met ongeveer zestig nesten. De oudervogels zijn grotendeels al naar het 

zuiden vertrokken en de jonge vogels zullen weldra volgen. 

In de lucht ook nog foeragerende Boerenzwaluwen. Deze soort zal over enkele weken zijn enorme 

reis naar Zuidelijk Afrika aanvaarden, meer dan 10.000 kilometer om in het voorjaar weer in de 

Oostvaardersplassen te arriveren. 

 

 

 

 

Konik – Oostvaardersplassen. 

Vanaf het dak van het bezoekerscentrum keken we uit over het gebied. Op een afstand van minimaal 

drie kilometer zagen we met de telescoop een groep Edelherten, allemaal geweidragers. De 

bronstperiode staat op het punt van beginnen! 



 

 

Vos – Oostvaardersplassen. 

We zagen onrust bij de aanwezige Grauwe ganzen, Brandganzen, Grote Canadese ganzen & 

Kolganzen. De veroorzaker was een Vos die schijnbaar ontspannen voorbij liep. In het gebied vind de 

Vos een gedekte tafel in de vorm van hertenbiefstuk en ganzenpastei. 

Een Groenpootruiter, die op zijn trek naar het zuiden de Oostvaardersplassen als wegrestaurant 

beschouwd, landde langs een eiland voor het uitkijkpunt. Op zeer grote afstand vloog op 

majestueuze wijze een onvolwassen Zeearend over. Deze koning van het luchtruim heeft een 

spanwijdte van maar liefst 2.30 meter! 

“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 & Grauwe gans – Oostvaardersplassen. 

Vervolgens reden we naar de Oostvaardersdijk. Hier is Staatsbosbeheer van start gegaan met de 

“moeras-reset”, een trucje om het weer vele moerasvogels in de nabije toekomst naar de zin te 

maken. 

“De afgelopen jaren is het areaal jong riet in het moeras van de Oostvaardersplassen drastisch 

teruggelopen. Dat is het gevolg van een gebrek aan dynamiek in het waterpeil, en van flinke 

begrazing door ganzen. Daardoor zijn de aantallen van belangrijke en kenmerkende moeras- en 

watervogels afgenomen. We willen het jonge riet weer de ruimte geven, zodat het leefgebied van de 

vogels en de vogelstand weer verbeteren. Vogels zijn namelijk de eerste prioriteit in de 

Oostvaardersplassen. 

Dat doen we door het waterpeil in het westelijk deel van het moeras tijdelijk te verlagen. Daardoor 

krijgt het jonge riet weer de gelegenheid zich uit te breiden. 

Tijdens deze ‘reset’ van het moeras valt de grote plas gedeeltelijk droog en ontstaan er poelen en 

slikvlaktes. Dat is weer goed voor andere soorten vogels. Afgelopen droge zomer was dat al te zien 

aan de grotere groepen steltlopers en reigerachtigen”. 

Bron: Staatsbosbeheer. 

Door deze tijdelijke verlaging van het water zijn er vele karpers gestorven, vanuit karper perspectief 

niet leuk, maar een zegen voor vele vogelsoorten. We telden minimaal twaalf jonge Zeearenden, aan 

de overkant zaten er zelfs vijf bij elkaar! 

Ook waren enorme groepen meeuwen te zien, waaronder de zeldzame Pontische meeuw. Een 

Bruine kiekendief zat op de grond en Torenvalken vlogen over. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

Zeearend – Oostvaardersplassen. 

 

Zeearend – Oostvaardersplassen. 

 

We vervolgden de Oostvaardersdijk en parkeerden langs het Markermeer. Samen met de 

Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen en de Marker Wadden vormen deze het nationale park 

“Nieuw Land”. 

We maakten een wandeling over het Julianapad naar een grote vogelkijkhut. Voor de hut zagen we 

enkele Lepelaars, maar een Edelhert hinde met haar kalf stal de show. 

 

Edelhert & Lepelaar – Oostvaardersplassen. 

 



 

 

Edelhert – Oostvaardersplassen. 
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