
 

Datum: Zondag 30 augustus 2020 

Gebied: Oostvaardersplassen 

Gids: Pim 

Rond de klok van 13.00 uur ontmoette gids Pim de deelnemers aan de middagexcursie in de 

Oostvaardersplassen, Rocio & Peter, aan de rand van de Oostvaardersplassen te Lelystad. Door grote 

drukte besloten we de excursie te beginnen op het Oostvaardersveld. We zagen een groep 

Konikpaarden. In de manen en staart zaten zaden van de Grote klis die de paarden gebruiken als 

verspreiding van de soort. De zaden laten na verloop van tijd vanzelf los. 

 

Konikpaard – Oostvaardersplassen – Lelystad. 

In het nieuwe beleid staat dat er in de toekomst nog voor maximaal 600 Konikpaarden en 

Heckrunderen plaats is in het gebied. Er zijn het afgelopen jaar al paarden verhuist naar het 

Lauwersmeer en Texel, maar ook naar Wit-Rusland en Spanje. 

 

 



 

Konikpaard – Oostvaardersplassen – Lelystad. 

Toen we verder reden moesten we een noodstop maken; in een boomtop zat namelijk een 

onvolwassen Zeearend, de feestvreugde  was compleet toen een tweede exemplaar kwam 

aanvliegen. 

“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. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Zeearend – Oostvaardersplassen – Lelystad. 



 

Zeearend – Oostvaardersplassen – Lelystad. 

Veertien jaar geleden is het Nederlandse zeearendsprookje begonnen in de Oostvaardersplassen en 

inmiddels vliegen er in 2020 een recordaantal van 22 Zeearenden uit in Nederland! 

In de Oostvaardersplassen zitten naast het broedpaar ook minimaal zes jonge vogels die afkomen op 

de enorme voedselrijkdom. 

 

 



We gingen van start met een wandeling. Vanaf een uitkijkheuvel keken we uit op de enorme vlakte 

waar honderden Edelherten en een groep Heckrunderen liepen.  

Iets verder kwamen we uit bij een vogelkijkhut waar we de twee Zeearenden van nog dichterbij 

konden bewonderen. Ook was een drietal Lepelaars aanwezig. 

 

Vanuit een volgende vogelkijkhut zagen we diverse eendensoorten: o.a. Kuifeend, Krakeend. Wilde 

eend, Wintertaling en Slobeend. Een Witgat vloog laag over de kijkhut. 



       

Toen we bijna weer bij de auto waren kwam een onvolwassen Zeearend relatief laag overvliegen. 

 



 

Zeearend – Oostvaardersplassen – Lelystad. 

 

 

 

 

 

 

We gingen vervolgens naar een volgende vogelkijkhut waar we na een korte wandeling aankwamen. 

Door het lage water was het een waar vogelparadijs, we zagen Zwarte ruiters, Kemphanen en 

duizenden Slobeenden en Wintertalingen. Voor de kijkhut dobberden Bergeenden. 

Echter de show werd wederom gestolen door een jagende Zeearend! 



 

 

Zeearend – Oostvaardersplassen – Lelystad.  



 

Bergeend – Oostvaardersplassen – Lelystad. 

 

Nijlgans & Bergeend – Oostvaardersplassen – Lelystad. 

 

 

 

 

 

 



De laatste wandeling was bij het Julianapad, we parkeerden de auto langs de Oostvaarderdijk en 

zagen jagende visdiefjes. In de verte zag je de contouren van het jongste stukje Nederland: De 

Marker Wadden. Deze vormen samen met de Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen en het 

Markermeer het jongste nationale park: Nieuw Land. 

 

 

 

Atalanta – Oostvaardersplassen – Lelystad. 

Langs de Oostvaardersplassen had gids Pim gisteren tien Europese flamingo’s ontdekt en wat blijkt 

het zijn echte wilde vogels uit Spanje. Hoewel op grote afstand waren ze door de Swarovski 

telescoop nog goed te herkennen. 

“De Europese flamingo is herkenbaar aan het lichtroze tot bijna witte verenkleed met dieproze 

vleugels en zwarte punten. Ook de poten zijn geheel roze. Typische geknikte zachtroze snavel met een 

zwarte eindpunt. Jonge vogels zijn grijsbruin” 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 



 

 

 

 

 

 

 

Europese Flamingo – Oostvaardersplassen – Lelystad.          (onderste foto d.d. 29-08-2020) 

 

 

 

 


