
Weekendtrip naar de Nederlandse Flevopolder 
 

De kroniek van een half puntje tot het verschijnen van een vliegende deur 

 

Van vrijdagavond 21 november’08 tot en met zondagavond 23 november’08 trokken 

we met een 17-koppige groep Mergusleden naar de alom bekende Nederlandse Flevo-

polder. Na een autorit van een kleine drie uur, vergezeld door enkele stevige 

sneeuwbuien, arriveerden we omstreeks 22h00 aan de “Stayokay” te Soest, waar we 

twee overnachtingen met ontbijt, een warme maaltijd en twee lunchpakketten ge-

boekt hadden. 

 Na de kamerinname werd in de gezellige bar het programma voor de komende twee 

dagen voorgesteld. Het spreekt voor zich dat onze leider/entertainer Johan D. zich 

al heel vlug van zijn beste zijde liet zien. Vooral de imitatie over een in een vorige 

Mergustrip gestelde quizvraag met als eindresultaat “hm, hm, … een half puntje” 

deed toen al het beste verhopen voor de rest van wat nog komen moest … 

 

Zaterdag 22 november: 

 

Iedereen was precies om 7h30 paraat om te genieten van een zeer lekker en uitge-

breid Nederlands ontbijt. Na het zelf bereiden van een stevig lunchpakket, bestaan-

de uit broodjes, boterhammen, beleg, fruit, enz.…maakten we ons op voor een eerste 

dagje “vogelen”. 

De buitentemperatuur bedroeg 1,5 °C. Terwijl er fluks gekrabd werd om de bevro-

ren autovensters van het nachtijs te ontdoen werden op en rond de autoparking de 

eerste waarnemingen gedaan. Een groepje overvliegende Kolganzen, Kleine Zwanen, 

Vink, Aalscholver, Houtduif, Merel, Boomklever en Gaai zetten onze vogelkenners 

meteen op scherp. Het was precies om 8h30 als de vijfkoppige autocaravaan zich in 

beweging zette richting Flevopolder.  

Op weg naar ons eerste grote uitkijkpunt, vergezeld van een paar stevige winterse 

buien van hagel en natte sneeuw,  werden ook al Winterkoning, Roodborst, Fuut, Gro-

te Bonte Specht en Kuifeend waargenomen. 

 

Grote Praambult (9h15 – 10h10) 

 

Terwijl de gure koude noordenwind ons om de oren sloeg klaarde het helemaal op en 

kregen we zowaar de zon te zien. Met de spoorweg richting Lelystad vlak onder ons 

hadden we een mooi uitzicht op een schitterend stuk natuur. 

En ja hoor. Ik schat dat we amper een kleine twee minuten met de alle voorhanden 

zijnde verrekijkers en telescopen rondom ons heen aan het kijken waren toen Rik er 

ons attent op maakte dat hij waarschijnlijk de Zeearend in het vizier had. De af-

stand was wel vrij ver maar andere topwaarnemers waren het er al vlug over eens 

dat Rik gelijk had. Van een goed begin gesproken … 
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Daarnaast werden ook nog Blauwe Reiger, Koperwiek, Waterpieper, Grote Zilverrei-

ger, een koppeltje Blauwe Kiekendief, Roek, Raaf (2), Vink, Buizerd, Brandgans, Kie-

vit, Witgatje, Knobbelzwaan, Goudplevier, een familie Wilde Zwaan bestaande uit 

ouderkoppel en twee juveniel, Putter, Bonte Strandloper en Kramsvogel. 

Andere: Tientallen Edelherten, enkele vossen en een pak Heckrunderen. 

Brandganzen  

Praambos (10h15 – 10h20) 

 

Waarneming: een vrouwtje Havik, Buizerd, Wilde Eend, Wintertaling, Grauwe Gans, 

Houtduif en Holenduif. 

 

Kleine Praambult (10h25 – 10h35) 

 

Een ietsje kleiner dan zijn broer de grote praambult. Op weg ernaar kregen we met 

z’n allen een prachtexemplaar van een Ruigpootbuizerd te zien. Verder kon ons op-

nieuw de aanwezigheid van tal van vossen wel bekoren. 

Waarneming: Grauwe Gans, Sperwer, Kievit, Buizerd (3), Turkse tortel, Slobeend, 

Nijlgans, Spreeuw en een Baardmannetje. 

Op weg naar de Oostvaardersplassen werd nog een Buizerd aan onze lijst toege-

voegd 

Ruigpootbuizerd  Ruigpootbuizerd  

Blauwe Kiekendief 
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Oostvaardersplassen (10h45 – 13h45) 

 

De Oostvaardersplassen vormen een natuurgebied van zo’n 6000 ha (60 km², of een 

gebied van 6 bij 10 km) tussen Almere en Lelystad in de Nederlandse provincie Fle-

voland. De Oostvaardersplassen zijn van internationaal belang als moeras- en over-

wintergebied. 

De volgende waarnemingen werden opgetekend op weg (zeer mooie wandeling trou-

wens) van en naar kijkhut de Zeearend, terwijl we ons lunchpakket verorberden in 

het bezoekerscentrum en vanuit kijkhut de Kluut. 

Waarneming: Waterral, Waterhoen, Grote Bonte Specht, Matkop, Vink, Waterpie-

per, Koolmees, Pimpelmees, Zeearend, Brilduiker (2), Nonnetje (5+6), Krakeend, 

Baardmannetje (4), Slobeend, Smient, Grote Zilverreiger, Wintertaling, Havik, 

Grauwe Gans, Kleine Mantelmeeuw, Winterkoning. 

Andere: Vos en tientallen Edelherten. 

Grote  Zilverreiger Brilduiker  

 

Het Bovenwater – Oostvaardersdijk (13h45 – 16h45) 

 

Daarna trokken we via het Bovenwater, een redelijk grote waterplas ten westen van 

Lelystad, naar de Oostvaardersdijk, die we volledig van oost naar west afgespeurd 

hebben. Deze dijk scheidt de Oostvaardersplassen met het Markermeer en is voor-

zien van tal van kleine parkings. Vandaar kan je op een rustige manier de noordkant 

van de Oostvaardersplassen bespieden, wat we dan ook deden natuurlijk. Daarna 

werd het stilaan donker en de hoogste tijd om ons weer naar ons verblijf in Soest te 

begeven. 

Waarneming: Tafeleend, Kuifeend, Fuut, Sperwer, Grote Zaagbek, Meerkoet, 

Bergeend, Buizerd, Grote Zilverreiger, Toppereend, Bruine Kiekendief (2), 

Krakeend, Blauwe Kiekendief (1), Blauwe Reiger, Klapekster, Zeearend (3), Dwerg-

meeuw, Stormmeeuw, Pijlstaart, Grote Mantelmeeuw, Kokmeeuw, Wilde Eend, Dod-

aars, Toendrarietgans, Koperwiek, Zanglijster, Watersnip, Bonte Strandloper, 

Staartmees. 

Naar aloude gewoonte werden na het avondmaal, die door iedereen van ons heel lek-

ker bevonden werd, alle waarnemingen geteld van de afgelopen. Na algemeen overleg 

kwamen we uit op een totaal van niet minder dan … 82 soorten vogels! 
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Zondag 23 november 

 

Op zondagmorgen zelfde ritueel als daags voordien, namelijk ontbijten en lunchpak-

ket maken. Tevens moesten we nu ook reeds onze reiszak meenemen omdat we ’s na-

middags opnieuw richting Brugge zouden afreizen, vandaar. Heldere hemel deze maal 

maar in tegenstelling tot daags voordien waren alle auto’s nu bedekt met een laagje 

verse sneeuw, perfect voor een mooie groepsfoto te maken natuurlijk. 

Er werden tevens alweer enkele nieuwe soorten aan onze lijst toegevoegd en dat al-

lemaal opgemerkt rondom de parking van ons verblijf. 

Waarneming: Zwarte Mees, Boomkruiper, Boomklever, Glanskop, een koppel Goud-

vink, Houtsnip, Vink, Koperwiek, Pimpelmees, Blauwe Reiger, Goudhaantje, Heggen-

mus en Grauwe Gans. 

Leider Johan had ons intussen het programma van de zondag mede gedeeld. Het was 

de bedoeling om vanaf de A27 het Eemmeer te bereiken en alzo in oostelijke rich-

ting verder alle bestaande meren af te speuren naar nieuwe en reeds gedetermi-

neerde vogelsoorten. Deze meren zijn trouwens ontstaan bij de aanleg van de Flevo-

polder in het Ijselmeer. Er is geen scheepvaart maar wel enige vorm van waterre-

creatie. 

Op weg naar het Eemmeer werden nog Roek, Krakeend, Wilde Eend, Kuifeend, Kievit 

en Buizerd genoteerd. 

Buizerd  Een koppel Krakeend  

Eemmeer (9h20) 

 

Waarneming: Meerkoet, Kuifeend, Smient, Nijlgans, Fuut, Grote Zilverreiger, Bril-

duiker, Spreeuw, Kokmeeuw, Aalscholver, Blauwe Kiekendief (m), Koperwiek en 

Zwarte Kraai. 

 

Nijkernauw (9h50) 

 

Op weg naar het Nijkernauw ontwaarden we nog een Torenvalk. 

Waarneming: Meerkoet, Smient, Pijlstaart, Nijlgans, Slobeend, Tafeleend, Blauwe 

Kiekendief (v), Blauwe Reiger, Aalscholver, Grote Zilvermeeuw. 
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Zeewolde, Harderbroek, Veluwemeer, Drontermeer en Ketelmeer (10h45 – 

15h00) 

 

Zo’n 31 Krooneenden tussen een grote groep Kuifeenden en Smienten (Harderbroek). 

Opvallend eigenlijk hoeveel Kuifeenden, Smienten, Futen en Meerkoeten in zeer gro-

te aantallen aanwezig waren. Hier spreken we dan niet over bijvoorbeeld 500 vogels 

maar pak maar gerust het viervoudige! Je moet het echt gezien hebben om het te 

geloven. 

Waarneming: Meerkoet, Graspieper, Veldleeuwerik, Kievit, Witte Kwikstaart, Ta-

feleend, Pijlstaart, Barmsijs, Buizerd, Bonte Strandloper, Wintertaling, Grote Zil-

verreiger (4), Blauwe Reiger, Zeearend, Torenvalk, Knobbelzwaan, Fuut, Kuifeend, 

Witgatje, Ekster, Roek, Wilde eend, Gaai, Zwarte Kraai, 6 koppel Grote Zaagbek; 

Over de middag hebben we dan ons lunchpakket genuttigd in “De Oase”, een zeer 

mooie plek met een zeer mooi uitzicht op het Drontermeer waar rondom nog Toen-

drarietgans (2), Sijs (35), Putter (3), Kleine Zwaan en een Pijlstaart gesignaleerd 

werden. Zo kwamen we aan een totaal van 93 gespotte vogelsoorten! 

Tot slot kregen we nog allemaal de kans om de Zeearend in volle glorie te aanschou-

wen. Als een volleerd zeiler zweefde hij over het Drontermeer. Nu weten we alle-

maal waarom de Nederlanders hem de bijnaam van “vliegende deur” gegeven hebben. 

Of we ooit nog dat ontbrekende half puntje zullen verdienen zullen we u pas bij een 

volgende weekendtrip kunnen vertellen. 

Staand: Jef, Marc, Valérie, Johan, Stijn, Roland, Danny, 

Romain, Johan, Geert en Antoine. 

Zittend: Wim, Geert, Johan, Walter en Rik. 

(Foto FDC) 

Met dank aan Johan Debuck voor het organiseren  van de geslaagde weekendtrip. 

Met dank aan Patrick Keirsebilck voor het gebruik van de bijhorende foto’s. 

Verslag: Filip De Coster 
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