
 

Datum: Zaterdag 12 juni 2021 

Gebied: Oostvaardersplassen 

Gids: Pim 

Om 7.00 uur stond ik klaar met Sophie & Marcel voor een (vroege) ochtendexcursie in de 

uitgestrekte Oostvaardersplassen. We wandelden allereerst langs een voormalige folderbox die sinds 

enkele jaren gekraakt is door een paartje Gekraagde roodstaart. Het vrouwtje kwam juist uit het 

kastje vliegen en enkele uren later zagen we ook kortstondig het mannetje. Het is een algemene 

broedvogel in de Oostvaardersplassen die ook wel raad weet met de vele afgestorven wilgen. 

 

We kwamen door een puzzelstukje “oerbos” van voornamelijk wilgen en zagen en hoorden vele 

vogelsoorten waaronder o.a. Zwartkop, Winterkoning, Grote bonte specht & Cetti’s zanger. 

Deze laatstgenoemde vogelsoort is een relatieve nieuwkomer in Nederland. Door het warmere 

klimaat is de soort steeds noordelijker gaan broeden. Hoewel ze Europees kampioen zijn in 

verstoppertje spelen kregen we toch minimaal één Cetti’s zanger goed te zien. 

“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. 

 

We wandelden het wilgenbosje uit en een Koekoek kwam laag overvliegen. Ook zagen we een 

andere zeer fraaie vogelsoort bovenin een meidoornstruik zitten; de Blauwborst! 

                                   



 

Koekoek – Oostvaardersplassen. 

 

Blauwborst – Oostvaardersplassen. 

Hoewel veel vogelsoorten de laatste decennia achteruit gaan gaat het de Blauwborst juist voor de 

wind. 

“De blauwborst is door zijn kleuren en een uitbundige zang een opvallende verschijning in de 

Nederlandse vogelwereld. Blauwborsten hebben de afgelopen decennia in Nederland een flinke 

opmars gemaakt. Dit komt doordat er meer geschikt leefgebied is bijgekomen. Het is een van de 

weinige soorten die van de Rode Lijst is geschrapt, omdat het zo goed gaat”. 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 

We liepen verder door een deel dat wel de “Serengeti van Flevoland” wordt genoemd. Mede door 

overbegrazing is het gebied in een kale woestenij veranderd, maar absoluut niet vogelloos. We zagen 

en hoorden weer vele vogelsoorten waaronder: Kleine karekiet, Bosrietzanger, Rietzanger, Rietgors, 

Groenling, Putter & Kneu. Een Torenvalk was op zoek naar een sappige muis. 

We zagen ook een verfomfaaide Vos, met een ontstoken oog en manke poot. Toch heeft deze 

onfortuinlijke Vos een overlevingskans in de Oostvaardersplassen met dagelijks hertenbiefstuk & 

ganzenpastei! 



 

 



 

Vos – Oostvaardersplassen. 

Vanuit de vogelkijkhut De Zeearend zagen we een groep van 1000-1200 Grutto’s, allemaal adulte 

vogels. Dit is geen goed teken. Hun jongen zijn hoogstwaarschijnlijk verloren gegaan tijdens 

maaiwerkzaamheden van boeren. Op deze wijze zal onze nationale vogel ons land de rug toekeren 

en dat zou heel spijtig zijn. 

 



 

Grutto – Oostvaardersplassen. 

Ook kwamen enkele Bruine kiekendieven vlak voor de hut langs vliegen op zoek naar jonge vogels. 

We zagen een grote verscheidenheid aan eendensoorten, waaronder o.a. Zomertaling, Wintertaling, 

Bergeend, Slobeend, Casarca & Krakeend. Op grote afstand foerageerden enkele Bontbekplevieren. 

Vanzelfsprekend zagen we ook honderden Edelherten & Heckrunderen. 

 

Bruine kiekendief – Oostvaardersplassen. 

“Van de kiekendieven die in Nederland voorkomen, is de bruine kiekendief verreweg de algemeenste. 

Hij is een echte moerasvogel, met een voorkeur voor rietland. Lokaal kan de soort, als er sprake is van 

een hoge muizendichtheid, ook droger habitat bezetten, zoals bouwland. Van de drie soorten broedt 

en jaagt de bruine kiekendief in de natste en hoogste vegetaties”. 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 

Vlak voor de kijkhut zagen we kortstondig een Grauwe vliegenvanger. Ook zagen we een Putter fraai 

poseren en zagen we diverse Grasmussen. Een algemene soort, de Winterkoning, was mooi in de 

telescoop te bewonderen. 

 

 



 

 

Winterkoning – Oostvaardersplassen. 

Bij een volgende kijkhut “Wigbels Eiland”  zwom een groep Kuif-en Tafeleenden. We zagen op 

afstand de enorme horst (nest) van de Zeearend en zagen een volwassen vogel zijn jong voeren.  

“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 & 25 

jongen). 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. 



 

Rietgors – Oostvaardersplassen. 

 

Huismus – Oostvaardersplassen. 



Langs de “blauwborstenboulevard”  kregen we nog een Blauwborst mooi te zien. Aangekomen bij 

het bezoekerscentrum verplaatsten we ons naar het Oostvaardersveld. Een groep Konikpaarden was 

van dichtbij te bewonderen, vooral een veulen stal de show! 

 

 

Konik – Oostvaardersplassen. 



 

Konik – Oostvaardersplassen. 

 



We maakten tenslotte nog een wandeling naar vogelkijkhut De Poelruiter. Hier zaten diverse nesten 

van de Boerenzwaluw in de kijkhut. Een Oeverzwaluw zat in het riet voor de kijkhut. 

 

Boerenzwaluw – Oostvaardersplassen. 

 

Oeverzwaluw – Oostvaardersplassen. 

Aan de overzijde liep een Gele kwikstaart en foerageerden enkele Grote zilverreigers en naast de hut 

hoorden we de explosieve zang van de Cetti’s zanger. Tenslotte vloog nog een volwassen Lepelaar 

over! 



 

Blauwe reiger – Oostvaardersplassen. 

 

Cetti’s zanger – Oostvaardersplassen. 

 

Foto’s & tekst: Pim Julsing. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


