
 

Datum: 15 juli 2022 

Gebied: Oostvaardersplassen 

Gids: Pim 

Op deze fraaie zomerochtend mocht ik een Amsterdams viertal met een vleugje Turnhout rondleiden 

in de uitgestreekte Oostvaardersplassen, onderdeel van nationaal park “Nieuw Land”. 

Bij de parkeerplaats was vanuit het naastgelegen “Hollandse hout”, de muzikale zang van de 

Wielewaal te horen. Op de grond nabij het wildrooster zat een juveniele gekraagde roodstaart en uit 

de naastgelegen bosjes klonken de vreemde klanken van de Spotvogel. 

We wandelden allereerst naar de vogelkijkhut De Kluut waar vier paar Boerenzwaluwen hun nest 

hadden gebouwd. De ouders kwamen op korte afstand van ons in de raamopening zitten. 

Fascinerend dat deze vogelsoort ruim tienduizend kilometers vanuit Zuidelijk Afrika aflegd om hier te 

komen broeden. 

 

“De boerenzwaluw is blauwzwart van boven. Het voorhoofd en de kin zijn rood; zwarte borstband. 

Rest roomwit. Vliegt behendig door de lucht om insecten te vangen. Om te drinken vliegen ze vlak 

boven het wateroppervlak en steken af en toe hun snavel in het water. Lange gevorkte staart”. 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 

 



 

 

Boerenzwaluw – Oostvaardersplassen. 

Bescheiden klanken uit het riet was de zang van de Kleine karekiet; “je hoort hem wel, maar ziet hem 

niet”. Later tijdens de excursie kwamen we erachter dat deze wijsheid niet altijd opgaat. 

We wandelden vervolgens door een stuk wilgenbos waar we de kleine Winterkoning erg luid 

hoorden zingen en tevens hoorden we de zeer melodieuze zang van de Zwartkop. 

 



 

 

Toen we het wilgenbos net uit waren zagen we de eerste “vliegende deur” van de excursie, de 

iconische vogelsoort van de Oostvaardersplassen ook wel bekend onder de naam Zeearend. Met zijn 

2.30 meter spanwijdte is het een reus van het luchtruim. De onvolwassen vogel liet zich prachtig 

bewonderen terwijl hij hoog boven het gebied cirkelde. 

 



 

Zeearend – Oostvaardersplassen. 

“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 (2021: 20 paar). 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. 

We wandelden de Driehoek binnen en scoorden een kwartet vinkachtigen waaronder de Vink, 

Putter, Groenling & Kneu. Aangezien het zadeneters zijn hoeven ze in het najaar niet af te reizen naar 

Afrika en zijn ze het hele jaar in de Oostvaardersplassen te bewonderen. 

 

We kregen een Rietzanger kort in beeld die ook verschillende zangvluchten maakte en de 

Bosrietzanger met al zijn computerachtige geluidjes was ook goed te zien met de telescoop. Op een 

kale boom zat een jonge Blauwborst en we zagen een mannetje Rietgors. 



 

 

Konikpaard – Oostvaardersplassen. 

Langs het pad stond een Konikpaard met veulen, deze waren waarschijnlijk hun kudde kwijt en zijn al 

wekenlang te zien in dit deel van het gebied. 



 

Grote zilverreiger – Oostvaardersplassen. 

      

Enkele malen vlogen Lepelaars over en ook de Grote zilverreiger. Deze laatste soort is vanuit de 

Oostvaardersplassen en ook vanuit buurlanden inmiddels een algemene vogelsoort in Nederland 



geworden. Doordat dames enkele eeuwen geleden deftige hoedjes droegen met daarop veren was 

de Grote zilverreiger bijna geheel uit Europa verdwenen. 

 

Vos – Oostvaardersplassen. 

Vanuit vogelkijkhut De Zeearend keken we uit over de grote vlakte waar net een Vos overstak. Dit 

roofdier komt algemeen voor in de Oostvaardersplassen en heeft o.a. ganzenpastei en 

hertenbiefstuk op zijn menu staan. 



Ook kwamen Bruine kiekendieven vaak op korte afstand en laag overvliegen op zoek naar hun prooi. 

Het is de algemeenste roofvogel in het gebied met zo’n zestig broedparen. 

“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. 

 

 

Vos – Oostvaardersplassen. 

Ook zagen we fel oranje gekleurde eenden; Casarca’s. In de verte zagen we zo’n 500-600 Edelherten, 

Heckrunderen & Konikpaarden. In de plasdras foerageerden Kluten, Grutto’s, Kieviten & Kemphanen. 

Toen er paniek was onder de ganzen moesten we diep door de knieën om het volwassen paar 

Zeearenden in de lucht te zien cirkelen. Hun hagelwitte staart was goed te zien ondanks de enorme 

hoogte waarop ze vlogen. Hun horst (nest) is eind februari 2022 uit de boom gewaaid en derhalve 

wordt er dit jaar niet gebroed. Volgend jaar een nieuwe kans! 

 

 



 

Bruine kiekendief – Oostvaardersplassen. 

 

Heckrund – Oostvaardersplassen. 

We liepen naar een volgende kijkhut die volledig was bezet door een fotografengilde. Een man 

Bruine kiekendief kwam zeer laag overvliegen en dook naar beneden naar een prooi. In een grote 

groep Kleine mantelmeeuwen vloog ook een Raaf, een aasetende vogelsoort die in de 

Oostvaardersplassen een gedekte tafel aantreft. 

 

 



 

 

Bruine kiekendief – Oostvaardersplassen. 



 

 

Bruine kiekendief – Oostvaardersplassen. 

 

Casarca – Oostvaardersplassen. 



Vervolgens liepen we over de Blauwborsten-boulevard. Het is wat aan de late kant voor 

Blauwborsten, maar we zagen toch twee juveniele vogels op de grond zitten. Helaas zijn deze nog 

niet op kleur.  

 

Blauwborst – Oostvaardersplassen. 

Bij het wilgenbos aangekomen zagen we een Zanglijster een slak vakkundig slopen.  

 

Zanglijster – Oostvaardersplassen. 



 

 

 

Zanglijster – Oostvaardersplassen. 



Vanaf een bruggetje vlakbij het bezoekerscentrum werden we getrakteerd op een ware 

zeldzaamheid; de Kwak, een nachtreiger. De vogel zat goed verscholen onder wat wilgen. 

“De kwak is een koloniebroeder van uitgestrekte moerasgebieden. Nederland ligt aan de noordgrens 

van het verspreidingsgebied. De vogels foerageren vooral 's nachts. Hoewel kwakken op het eerste 

gezicht opvallende vogels lijken, valt het zeker niet mee er een te zien door hun nachtelijke en 

verborgen levenswijze”. 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 

 

Hoofdloze Kwak – Oostvaardersplassen. 

                           



 

Holenduif – Oostvaardersplassen. 

  



We reden nu naar het Oostvaardersveld waar we nog een korte wandeling maakten naar een tweetal 

vogelkijkhutten. In de eerste kijkhut zaten weer enkele broedparen van de Boerenzwaluw.  

Boerenzwaluw – Oostvaardersplassen. 

                  

Boerenzwaluw – Oostvaardersplassen. 



 

Ringslang (uit de grasmaaier) – Oostvaardersplassen. 

Aan de overzijde van de kijkhut stond een kudde Konikpaarden en in het water wandelde de Grote 

zilverreiger. Op de terugweg zagen we nog een onfortuinlijke Ringslang die tijdens het zonnen door 

de maaimachine was gedood. In het gebied zitten vele Ringslangen. 



 

Kleine karekiet – Oostvaardersplassen. 

 

Konikpaard – Oostvaardersplassen. 

 



 

Kleine karekiet – Oostvaardersplassen. 

 

Grutto – Oostvaardersplassen. 

Het laatste wapenfeit was een bezoek aan vogelkijkhut De Oeverloper. Hier zagen we Grutto’s van 

dichtbij en ook een negental Kemphanen. Dit allemaal onder prettige weersomstandigheden van 20-

23 graden! 



 

Kokmeeuw & Grutto – Oostvaardersplassen. 

 

Kemphaan, Kievit & Grauwe gans – Oostvaardersplassen. 
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