
Watervogels bij het IJsselmeer 
 
Datum: zaterdag 12 november 2016 09:00 uur 
Type activiteit: Excursie 
We gaan watervogels observeren vanuit de auto op de weg van Lelystad naar Almere met het zicht op het 
IJsselmeer. 
Aanvangstijd en plaats: 09:00 uur vanaf parkeerterrein langs de A6 bij het Tjeukemeer richting Lemmer 
Deelnemers: Ada, Marten Venema, Meindert, David en Siemen. 

 
In twee auto’s zijn we om negen uur vertrokken naar Lemmer waar we nabij de sluis als 

eerste de havenkom hebben geïnspecteerd. Hier komen we niet 
verder dan fuut, kokmeeuw en meerkoet. Vervolgens is de reis 
langs de meest westelijke rondweg naar Urk gegaan waarbij 
onderweg holenduif, twee groepen van 150 en 200 exemplaren, 
en ganzen gespot zijn op het akker- en weiland. Bij het gemaal van 
Urk weer even over de dijk op het IJsselmeer gekeken naar vogels. 
Het is hier “waterkoud” en we komen dan ook niet verder dan wat 
aalscholvers, zilvermeeuwen en een blauwe reiger. 
Na een pitstop bij Mac Donald in Lelystad voor een bakje koffie 
gaat het op naar de Knardijk in de Oostvaarders plassen. Hier 
bezoeken we eerst de vogelkijkhut “De Kluut” waar een tiental 

grote zilverreigers te zien zijn, soms tot vlakbij de hut zelf. We maken een wandeling 
door het gebied naar de observatie hut “De Zeearend”. En waarachtig deze hut doet zijn 
naam eer aan want we krijgen de zeearend te zien. Het is wat ver weg maar met de 
meegebrachte telescopen is de vogel mooi te observeren. Verder zien we een grote 
groep konikspaarden en edelherten. 
We vervolgen de reis over de oude rijksweg naar Almere. Hier blijven de waarnemingen 
beperkt en daar het inmiddels al half drie in de middag is 
besluiten we om huiswaarts te keren.  
 
Waarnemingen: Fuut, Kokmeeuw, Meerkoet, Pimpelmees, 
Wilde eend, Houtduif, Zwarte kraai, Ekster, Kramsvogel, 
Buizerd, Merel, Holenduif, Knobbelzwaan, Grauwe gans, 
Kauw, Spreeuw, Aalscholver, Blauwe reiger, Zilvermeeuw, 
Torenvalk, Grote zilverreiger, Bergeend, Slobeend, Grote 
zaagbek, Kuifeend, Krakeend, Vink, Brandgans, Zeearend, 
Grote mantelmeeuw, Bruine kiekendief, Kievit en 
Stormmeeuw (Den Oever). 
 
Siemen. 
De eerste twee foto’s zijn genomen met de iPhone door de telescoop, sorry voor de slechte kwaliteit. 

 

 
Zilverreiger (foto van Ada) 1 

 


