
 

Datum: Vrijdag 5 april 2019 

Excursie: Oostvaardersplassen ochtendexcursie 

Gidsen: Taco & Pim 

Op deze fraaie vrijdagochtend waren de gidsen Taco & Pim in de gelukkige omstandigheid om een 

groep uit Ede te mogen rondleiden in de Oostvaardersplassen. Al naast het bezoekerscentrum zat 

een graag geziene gast te zingen, de blauwborst. Ik zal het alvast verklappen, maar we zagen tijdens 

de excursie minstens een half dozijn blauwborsten. Wat een prachtig kleurrijke vogel met zijn blauwe 

borst en oranje waaierstaart! 

 

Blauwborst – Oostvaardersplassen. 

Bij het bezoekerscentrum zat ook een fraaie man gekraagde roodstaart in een boomtop te zingen, 

deze soort is pas enkele dagen geleden gearriveerd in de Oostvaardersplassen. We maakten een 

wandeling door de Driehoek, hier is goed te zien dat de visie op de Oostvaardersplassen aan het 

veranderen is. Niet de grote grazers komen op de eerste plaats, maar de vogels. Staatsbosbeheer had 

veel nieuwe bomen en struiken aangeplant en voorzien van rasters en hekwerk zodat niet elk pas 

ontluikend boompje verdwijnt in de bek van een grote grazer. 

In dit bos met veel dode bomen is overigens wel veel leven te vinden. Het winterkoninkje vindt er 

voldoende nestgelegenheid en we zagen ook groepen putters en kneutjes. Er waren in het gebied 

opvallend veel zanglijsters aanwezig die waarschijnlijk op de overvloed aan slakken aan het 

foerageren waren.  

 



 

 

 

Gekraagde roodstaart – Oostvaardersplassen. 

 

 



 

Winterkoning – Oostvaardersplassen. 

Vanuit de vogelkijkhut De Zeearend keken we uit over de grote vlakte waar we minimaal 

tweehonderd edelherten zagen. De populatie zal in de toekomst uit circa 490 dieren bestaan. Het 

gebied lag er er nat bij en dat oefende een grote aantrekkingskracht uit op duizenden eenden 

waaronder krakeend, bergeend, wintertaling, smient, pijlstaart en tafeleend. Ook waren duizenden 

brandganzen aan de horizon te zien. In de winter overwinteren er circa 30.000 en ze zullen spoedig 

naar hun broedgebieden in het noorden van Rusland vertrekken. 

We zagen ook tientallen kemphanen, voornamelijk jonge vogels en ook kemphanen, 

bontbekplevieren en een enkele bonte strandloper. Boven de uitgestrekte rietvelden vlogen bruine 

kiekendieven die het hebben voorzien op de kuikens van diverse vogelsoorten. We zagen ook een 

vos die aan het luieren was. Spoedig breekt een tijd van overvloed aan voor de vos als er duizenden 

juveniele grauwe ganzen over de vlakte lopen. 



 

 



 

We wandelden verder naar een volgend kijkpunt, “Wigbels eiland”.  Onderweg hierheen zagen we 

een lepelaar overvliegen alsmede een groepje grote zilverreigers. In een groep konikpaarden zat een 

veulen van vijf dagen oud! 

 



 

Konikpaard – Oostvaardersplassen. 

Ook werden de eerste boerenzwaluwen waargenomen en vloog een vrouwtype blauwe kiekendief 

over, behoorlijk schaarse soort in april. Vanuit de kijkhut zagen we een grote groep pijlstaarten. 

 

 



 

 



 

We wandelden terug naar het bezoekerscentrum en zagen onderweg nog een paartje 

roodborsttapuit. 

En vanzelfsprekend zagen we de nodige 

blauwborsten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Het was tijd voor een sanitaire stop en een kop koffie of thee met daarbij een stroopwafel terwijl er 

op enkele meters afstand een blauwborst zat te poseren. 

 



We reden vervolgens naar het Oostvaardersveld waar we naar vogelkijkhut De Poelruiter wandelden, 

langs de Praamweg hadden we al rietzangers horen zingen. We zagen de kleinste vogeltjes van 

Europa: de goudhaan en de vuurgoudhaan. 

Vanuit de vogelkijkhut zagen we een ijsvogel op grote afstand bij zijn nest zitten, ondanks de afstand 

knalde de blauwe kleur eruit. 

IJsvogel – Oostvaardersveld. 



 



 

Zwartkop – Oostvaardersplassen. 

In het dichte wilgenbos zongen legio zwartkoppen. Vanaf de Kleine praambult kwam een man bruine 

kiekendieven laag overvliegen. 

Tenslotte stopten we nog bij vogelkijkhut De Oeverloper waar we een dodaars zagen en vraatsporen 

van de Europese Bever. 

We zagen en hoorden tijdens deze ochtendexcursie de volgende 66 vogelsoorten: 

Knobbelzwaan, Brandgans, Grauwe gans, Nijlgans, Kolgans, Wilde eend, Krakeend, Wintertaling, 

Slobeend, Smient, Bergeend, Tafeleend, Kuifeend, Dodaars, Fuut, Lepelaar, Blauwe reiger. Grote 

zilverreiger, Aalscholver, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Buizerd, Waterral, Meerkoet, 

Scholekster, Kievit, Bontbekplevier, Kemphaan, Witgat, Bonte strandloper, Tureluur, Kokmeeuw, 

Zilvermeeuw, Kleine mantelmeeuw, Ijsvogel, Zwarte kraai, Raaf, Pimpelmees, Koolmees, 

Veldleeuwerik, Graspieper, Boerenzwaluw, Cetti’s zanger, Tjiftjaf, Fitis, Rietzanger, Zwartkop, 

Goudhaan, Vuurgoudhaan, Winterkoning, Boomkruiper, Spreeuw, Merel, Zanglijster, Roodborst, 



Blauwborst, Gekraagde roodstaart, Roodborsttapuit, Huismus, Heggenmus, Witte kwikstaart, Vink, 

Groenling, Kneu, Putter & Rietgors. 

En ook: Edelhert, Ree, Vos, Heckrund en Konikpaard. 

 

Witte kwikstaart – Oostvaardersplassen. 

 

 

 


