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Rond de klok van 9.00 uur ontmoette ik Annelies en Aline langs de Knardijk, ter hoogte van het 

bezoekerscentrum van de Oostvaardersplassen, in Lelystad.  

Er stond één vogelsoort hoog bovenaan het wenslijstje van Eline, die vandaag haar verjaardag op 

originele wijze vierde in dit uitgestrekte gebied tussen Almere en Lelystad. De blauwborst was de 

naam van dit schepsel en of we deze ook gezien hebben vertel ik later. 

Eerst probeerde ik vanuit diverse invalshoeken iets te vertellen over de casus Oostvaardersplassen. 

Door een zware herfst en winter zijn er veel grote grazers dood gegaan. Welk beheer er in de nabije 

toekomst gevoerd gaat worden is voer voor discussie. Deze woordgrap kwam zojuist spontaan 

bovendrijven. 

We gingen eerst een wandeling maken door het gebied “De driehoek”. We kwamen door een 

wilgenbos waar we de eerste vogelsoorten tegenkwamen. We hoorden een Cetti’s zanger van zeer 

nabij zingen, een soort die amper tien jaar geleden nog een grote zeldzaamheid was in de 

Oostvaardersplassen. Door het veranderende klimaat lijkt de Cetti’s zanger zijn kans te pakken om 

zijn broedareaal naar het noorden uit te breiden. Inmiddels komen er in het gebied vele tientallen 

voor. 

Een boomkruiper hoorde we eerst door zijn korte, ijle roepje en we kregen de vogel ook goed in 

beeld klimmend naar boven in een dode boom. Ze klimmen voortdurend naar boven en vliegen dan 

vaak naar een andere boom om hetzelfde kunstje te herhalen. Voor wat bruggetjes hoorden we de 



karakteristieke zang van de bosrietzanger. Er volgden er nog velen, maar ze zaten allemaal goed 

verborgen in het rietmoeras. 

 

We kwamen na het passeren van wat bruggetjes in een kaler landschap, vele duizenden grote grazers 

gaven het bos niet de kans om te verjongen, maar het gebied is nog steeds erg geliefd door vele 

vogels. En plotseling hoorden we de wat pompend op gang komende zang van de Blauwborst en de 

vogel kregen we ook in de telescoop. Er zouden er nog meerdere volgen, maar de meest bijzondere 

ontmoeting was toch wel met een juveniele Blauwborst, waarover later meer. 

Winterkoninkjes waardeerden het steppelandschap wel met omgevallen bomen, om de zoveel meter 

zat er wel weer eentje uit volle borst te zingen. We zagen vele malen deze prachtige ochtend, 

windstil en zo’n twintig graden, Bruine kiekendieven overvliegen. 

Onder de vogelkijkhut De Zeearend was een vossenburcht, de jonge vosjes gaven niet thuis, maar je 

zag wel rondom de burcht prooiresten liggen. Vanuit de hut kijk je uit over de enorme vlakte met 

honderden edelherten en konikpaarden. Langs een water zaten twee Casarca’s! 

In het water nog tientallen slobberende Slobeenden en langs de kant Wintertalingen. In het ondiepe 

water stonden minimaal 100 Grutto’s en een enkele Tureluur. We zagen ook een redelijk schaarse 

broedvogel, namelijk de fascinerende Steltkluut met zijn lange poten. 

Verder vele Grauwe ganzen en nog een laatste groepje Brandganzen, het merendeel is al aan het 

broeden op Nova Zembla in het noordpoolgebied van Rusland.  

Toen we de vogelkijkhut verlieten zagen we op afstand een roerdomp over een rietveld vliegen, een 

heuse zeldzaamheid in het gebied met slechts enkele broedparen. Het zou mooi zijn als 

Staatsbosbeheer deze vogelsoort een handje gaat helpen, dit kan mede door het waterpeil aan te 

passen. 

 

 

 



 

Winterkoning – Oostvaardersplassen. 

De meest algemene vogel in het “Mikadobos” is naast de winterkoning de fraai gekleurde Gekraagde 

roodstaart. 

 

Gekraagde roodstaart – Oostvaardersplassen. 



 

 

Koolwitjes op paardenstront – Oostvaardersplassen. 

 

 



Vanaf de vogelkijkhut “Wigbels eiland” zaten we iets dichter op het water. Een Lepelaar liet zich fraai 

bewonderen en in de haag naar de hut toe zaten vele Groenlingen en enkele Tuinfluiters. 

De show werd echter gestolen door een jonge Blauwborst die weinig schuw was, mede te herkennen 

aan zijn oranje staartveren, wat een schoonheid. 

 

 

Blauwborst – Oostvaardersplassen. 

 

 

 



 

Konikpaard – Oostvaardersplassen. 

We kwamen uiteindelijk weer uit bij het bezoekerscentrum en na een korte stop verplaatsten we ons 

per auto naar het Oostvaardersveld. Na een kop koffie met stroopwafel gingen we wederom een 

wandeling maken. In de vogelkijkhut zaten nesten van Boerenzwaluwen. De vogels hebben een fel 

gekleurde bek om het de ouders makkelijker te maken waar ze hun voer moeten stoppen. 

 

Boerenzwaluw – Oostvaardersplassen. 

Vanuit de vogelkijkhut “De Poelruiter” een soort clubhuis en bedevaartsoord voor vogelfotografen 

zagen we twee futen die fanatiek een nest aan het bouwen waren. In een boomtop zat een fraaie 

boomvalk die zich meestal voedt met libellen en zo nu en dan een vogel. 

We kwamen vervolgens op de Kleine Praambult waar het op het eerste gezicht wat rustig leek. 

Echter we kregen een ware natuurdocumentaire voorgeschoteld door een vos die opeens uit zijn 

hinderlaag grauwe ganzen achterna rende in het water en er ook een te pakken kreeg. 

 



 



 

Vos – Oostvaardersplassen. 

Door het bos liepen we terug naar de Praamweg. We reden nog kortstondig langs een broedlocatie 

van tientallen huiszwaluwen en daarmee was de ochtend vogeltjes kijken ten einde. Missie 

blauwborst was wederom geslaagd. 

We zagen of hoorden deze ochtend de volgende 65 vogelsoorten: Brandgans, Grauwe gans, 

Knobbelzwaan, Nijlgans, Bergeend, Casarca, Slobeend, Krakeend, Wilde eend, Wintertaling, 

Tafeleend, Kuifeend, Fuut, Lepelaar, Roerdomp, Blauwe reiger, Grote zilverreiger, Aalscholver, Bruine 

kiekendief, Buizerd, Meerkoet, Scholekster, Steltkluut, Kievit, Grutto, Tureluur, Kokmeeuw, 

Zilvermeeuw, Kleine mantelmeeuw, Stadsduif, Houtduif, Koekoek, Gierzwaluw, Grote bonte specht, 

Boomvalk, Gaai, Zwarte kraai, Raaf,Pimpelmees, Koolmees, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Cetti’s 

zanger, Tjiftjaf, Fitis, Rietzanger, Kleine karekiet, Bosrietzanger, Zwartkop, Tuinfluiter, Grasmus, 

Winterkoning, Boomkruiper, Spreeuw, Merel, Zanglijster, Roodborst, Blauwborst, Gekraagde 

roodstaart, Witte kwikstaart, Vink, Groenling, Kneu, Putter en Rietgors, 

Alsmede honderden Konikpaarden, Edelherten en een jagende vos! 

 

Ik hoop dat jullie, en vooral de jarige, het een leuke ochtend vonden.  

Groet Pim. 


