
 

Datum: 12 juli 2020 

Gebied: Oostvaardersplassen 

Gids: Pim 

Rond de klok van 19.00 uur stond Gids Pim startklaar met vier deelnemers voor een avondexcursie in 

de Oostvaardersplassen. Een betere avond hadden ze niet kunnen uitkiezen. Helder zomerweer en 

nauwelijks wind. We besloten een ronde door de Driehoek te maken naar de vogelkijkhut De 

Zeearend. 

Bij het bezoekerscentrum zat een Zanglijster al zijn vogellongen uit zijn lijf aan het zingen, de vogel 

heeft veel verschillende wijsjes die hij altijd twee-of zelfs driemaal ten gehore brent. In het eerste 

deel, een wilgenbos, hoorden we o.a. Zwartkop, Tjiftjaf en Winterkoning. 

Bij de bruggetjes zat een Witte kwikstaart met voer in zijn bek, dat kan maar een ding betekenen; er 

moeten hongerige jongen van voedsel worden voorzien. 

 

Witte kwikstaart – Oostvaardersplassen. 

De Witte kwikstaart is een algemene broedvogel in Nederland, maar zeker ook in de 

Oostvaardersplassen. Hij zoekt vaak grote hopen paardenpoep op en hoopt hier sappige insekten te 

vinden. Witte kwikstaarten trekken grotendeels in de winter weg naar het Iberisch schiereiland en 

Marokko. Ze zijn vroeg in maart weer terug in Nederland.  

Tijdens de wandeling door de Driehoek zagen en hoorden we vele vogelsoorten. Vooral de Groenling 

liet zich veelvuldig horen én zien. 

 

 



 

 

Groenling – Oostvaardersplassen. 



Vanaf een bruggetje zagen we in de verte in een boomtop een onvolwassen Zeearend zitten. Toen de 

vogel wegvloog gingen alle andere vogels in de wijde omgeving op de wieken. Ook een groep 

Lepelaars was niet zo gesteld op de aanwezigheid van deze “Vliegende deur’, zijn koosnaam omdat 

de spanwijdte van zijn vleugels 2.30 is.  

De Zeearend is veertien jaar geleden gaan broeden in de Oostvaardersplassen en dit succesvolle paar 

heeft heel Nederland voorzien van Zeearenden. Dit jaar is er een recordaantal van 22 Zeearenden uit 

het ei gekropen! 

 

Vanuit de luxueuze vogelkijkhut “De Zeearend”  zagen we bij een plasje de zeldzame Steltkluut en de 

regionaal zeldzame Kanoet. Verder ook een groep Grutto’s, Lepelaars en Kemphanen. 

Op de vlakte zagen we honderden Edelherten, maar ook een flinke groep Heckrunderen.  

In de jaren twintig en dertig probeerden Heinz en Lutz Heck een runderras te creëren met dezelfde 

eigenschappen als de uitgestorven wilde voorouder van hedendaagse runderrassen: het oerrund 

(Bos primigenius). Hun methode bestond in het kruisen van "primitieve rassen" zoals het Corsicaanse 

bergrund, de Spaanse vechtstier, de Schotse hooglander en het Hongaarse stepperund. Hierdoor 

verkreeg het heckrund enkele "wilde eigenschappen" die in de meeste gedomesticeerde koeien zijn 

"weggeselecteerd". Het terugfokken van het oerrund was evenwel vanaf het begin een 

wetenschappelijk omstreden zaak. Het is ook nooit gelukt om alle kenmerken van het oerrund terug 

te krijgen. Desalniettemin kon het project van de Hecks vanaf 1933 terugvallen op steun van de 

nationaalsocialistische overheid. De toenmalige Reichforstmeister en Reichsjägermeister Hermann 

Göring liet heckrunderen grazen in zijn jachtgebied Rominten (Krasnolesye) nabij de Russisch-Poolse 

grens. (Bron: Wikipedia) 

 

 

 



 

Heckrund – Oostvaardersplassen.  

Naast Heckrunderen en Edelherten grazen er ook Konikpaarden in de Oostvaardersplassen. In de 

jongste beleidsnota omtrent de Oostvaardersplassen staat dat ze in het gebied 500 Edelherten een 

verblijfsvergunning verschaffen en 600 Heckrunderen en Konikpaarden. Er zullen dus in de toekomst 

nog Konikpaarden verplaatst worden. 

 



 

 

Konikpaard (en Spreeuw) – Oostvaardersplassen. 

 

 



 

 

 

Bruine kikker – Oostvaardersplassen. 

 

Op de terugweg werden we nog getrakteerd op twee jonge Zeearenden die langzaam voorbijvlogen. 

Ook liet een drietal Bruine kiekendieven zich fraai zien. 

 

Zeearend – Oostvaardersplassen. 



 



 

Bruine kiekendief – Oostvaardersplassen. 

 



 

Oostvaardersplassen – Foto gemaakt door gids vanaf de Grote Praambult. 

We zagen en/of hoorden tijdens de avondexcursie de volgende soorten: 

Grauwe gans, Zwarte zwaan, Knobbelzwaan, Nijlgans, Bergeend, Wilde eend, Kuifeend, Meerkoet, 

Steltkluut, Kluut, Kievit, Grutto, Kanoet, Kemphaan, Kokmeeuw, Kleine mantelmeeuw, Aalscholver, 

Lepelaar, Buizerd, Zeearend, Bruine kiekendief, Gaai, Ekster, Zwarte kraai, Pimpelmees, Koolmees, 

Oeverzwaluw, Boerenzwaluw, Fitis, tjiftjaf, Rietzanger, Kleine karekiet, Zwartkop, Grasmus, 

Winterkoning, Spreeuw, Merel, Zanglijster, Roodborsttapuit, Witte kwikstaart, Vink, Groenling, Kneu, 

Putter & Rietgors. (45 soorten) 

 

 

 


