
Datum: 13 april 2019 

Excursie: Ochtendexcursie Oostvaardersplassen 

Gids: Pim 

Om 8.00 uur ontmoette ik de deelnemers aan de ochtendexcursie in de Oostvaardersplassen, oude 

bekenden uit Bennekom die eerder dit jaar met mij naar de Brabantse Biesbosch zijn geweest. 

We wandelden de route door de Driehoek naar vogelkijkhut De Zeearend. Ondanks de koude, het 

was slechts enkele graden boven het vriespunt, hoorden we nabij het bezoekerscentrum de eerste 

gekraagde roodstaarten en blauwborsten zingen, beide soorten zijn onlangs vanuit het zuiden 

gearriveerd. 

 

Gekraagde roodstaart – Oostvaardersplassen. 

De Driehoek staat model voor de nieuwe visie omtrent de Oostvaardersplassen, er is bos aangeplant 

en de bomen worden voorlopig beschermd tegen de vraat van grote grazers. We zagen een flinke 

groep edelherten die het moeras in verdween. Het bijzondere gebied met veel omgevallen bomen is 

een walhalla voor winterkoninkjes die er broedgelegenheid en voedsel vinden. Ook zagen we legio 

witte kwikstaarten en grauwe ganzen met jongen.  

Langs een veldje met recentelijk aangeplante boompjes zagen we een zeldzame doortrekker, 

onderweg naar Scandinavië, namelijk een mannetje beflijster! 



 

 

 

We zagen tientallen zanglijsters die op de grond op zoek zijn naar slakken. Ook zagen we kneu, 

graspieper, witte kwikstaart en rietgors. 

 

 



 

Buizerd – Oostvaardersplassen. 

De eerste boerenzwaluwen waren weer terug 

vanuit hun winterkwartieren in het (verre) zuiden. 

Vroeger dachten ze dat zwaluwen de winter 

doorbrachten op de bodem van een meer. 

Inmiddels weten we mede door ringonderzoek 

redelijk precies waar “onze” boerenzwaluwen de 

winter doorbrengen. 

Soms hoorden we de explosieve zang van Cetti’s 

zangers. Deze vogel staat er bekend om dat hij 

graag verstoppertje speelt. Door het mildere 

klimaat in Nederland heeft de vogel zijn 

broedgebied naar het noorden opgeschoven. 

We kwamen aan in de vogelkijkhut De Zeearend 

en deze luxueuze kijkhut maakte zijn naam meer 

dan waar, op de vlakte zat een onvolwassen 

zeearend. Ook zagen we een drietal 

groenpootruiter en honderden kemphanen. 

 

 



 

 

 

Onderweg naar een volgend kijkpunt zagen we een groep Konikpaarden met enkele veulentjes. Een 

deel van de groep paarden is verplaatst naar andere natuurgebieden in binnen-en buitenland. 



 

Konik – Oostvaardersplassen. 

In de haag voor de kijkhut zagen we het kleinste vogeltje van Europa, het goudhaantje. In de plas 

zwommen honderden of wellicht wel duizenden eenden: wintertaling, slobeend, pijlstaart, smient, 

bergeend, kuifeend, krakeend en tafeleend. 

Toen we de kijkhut verlieten zagen we een vos langs het pad lopen die nadat hij ons zag het 

hazenpad koos. In het gebied zit een grote populatie vossen die hertenbiefstuk en jonge gans op het 

menu hebben staan.  

 

 

 



 

 

Tafeleend – Oostvaardersplassen. 

Wederom vloog een “vliegende deur”, de bijnaam van een zeearend, over het gebied. Het was een 

onvolwassen exemplaar. We zagen een late adulte ruigpootbuizerd overvliegen.  

 

 

 

 

 



 

Zeearend – Oostvaardersplassen. 

 



 

 

Het tweede deel van de excursie ging van start in het Oostvaardersveld, terwijl we stonden te kijken 

naar een zeer fraaie ijsvogel kwam een wielrennerspeleton voorbij rijden. Op de achtergrond 

hoorden we rietzanger, blauwborst en rietgors. 

 

 

 



We hadden ook nog een hele leuke roofvogel die zich fraai liet zien en redelijk zeldzaam is te 

noemen, het was een rode wouw! Deze soort is zeldzaam in de Oostvaardersplassen. 

 

Rode wouw – Oostvaardersplassen. 

 

 



 

IJsvogel – Oostvaardersplassen. 

 

 



We wandelden naar vogelkijkhut De Poelruiter, meestal rijkelijk gevuld met vogelfotografen, maar 

we hadden de hut voor ons eigen. Er was paniek onder de brandganzen en we zagen wederom een 

fraaie onvolwassen zeearend overflappen, deze liet zich wel heel gaaf zien! 

 

Zeearend – Oostvaardersplassen. 

Naast de hut riep een Cetti’s zanger zeer luid, maar verwacht maar niet dat dit vogeltje zich makkelijk 

laat zien. Op de terugweg lieten enkele matkoppen zich fraai bekijken. 

 

 

 

 

 



 

Matkop – Oostvaardersplassen. 

 

Rode wouw – Oostvaardersplassen. 

 



 

Brandgans – Oostvaardersplassen.  

 

Edelhert – Oostvaardersplassen. 



De laatste stop was bij vogelkijkhut De Oeverloper waar we een witgat, een steltlopersoort zagen. 

Langs de kant zaten twee watersnippen. 

 

Rietzanger – Oostvaardersplassen. 

Tijdens deze ochtendexcursie zagen we de volgende 71 vogelsoorten: 

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

Wintertaling, Slobeend, Pijlstaart, Smient, Kuifeend, Tafeleend, Fuut, Lepelaar, Blauwe reiger, Grote 

zilverreiger, Aalscholver. Bruine kiekendief, Rode wouw, Zeearend, Ruigpootbuizerd, Buizerd, 

Meerkoet, Scholekster, Kluut, Kievit, Bontbekplevier, Kleine plevier, Kemphaan, Watersnip, Witgat, 

Groenpootruiter, Zilvermeeuw, Kleine mantelmeeuw, Kokmeeuw, Houtduif, Ijsvogel, Raaf, Zwarte 

kraai, Matkop, Pimpelmees, Koolmees, Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Cetti’s zanger. Graspieper, 

Fitis, Tjiftjaf, Rietzanger, Zwartkop, Goudhaan, Winterkoning, Boomkruiper, Spreeuw, Beflijster, 

Merel, Zanglijster, Roodborst, Blauwborst, Gekraagde roodstaart, Huismus, Heggenmus, Gele 

kwikstaart, Witte kwikstaart, Vink, Groenling, Kneu, Putter en rietgors. 


