
 

 

Datum: 23 mei 2020 

Excursie: Ochtendexcursie Oostvaardersplassen 

Gids: Pim 

De afgelopen maanden hebben de excursies volledig stilgelegen vanwege de  Corona-crisis. Vandaag 

(Zaterdag 23 mei 2020) was weer de eerste excursie in de Oostvaardersplassen die gids Pim 

begeleidde. Vanzelfsprekend zijn de richtlijnen van de RIVM leidend. Zo werd er geen hand gegeven 

als begroeting, werd er anderhalve meter afstand gehouden en werd de telescoop na gebruik 

schoongemaakt met alcohol. Het zijn bijzondere tijden.  

Om 7.30 werd van start gegaan met Anco en zijn oom, beiden enthousiaste fotografen. Mijn 100-400 

lens stak schraal af tegen hun lenzengeweld, de grootste was 800 mm, dat is trouwens erg verstandig 

in de uitgestrekte Oostvaardersplassen. 

We gingen van start met een wandeling door de Driehoek, het was vriendelijk lenteweer met soms 

een stevige bries. In het eerste deel van de wandeling liepen we door een wilgenbos en hoorden en 

zagen een familie Grauwe vliegenvangers. Ook hoorden we de “oorverdovende zang” van de 

inmiddels algemene Cetti’s zanger. We zagen de eerste Koekoeken en dat zou, zoals later bleek, de 

rode draad in deze excursie zijn. Blauwborst hoorde we zingen en ook was de Gekraagde roodstaart 

aanwezig. 

De Driehoek was ook ooit een wilgenbos, maar door overbegrazing van Edelherten en Konikpaarden, 

is het nu een soort mikadobos met veelal dode bomen. Jonge boompjes hadden geen schijn van 

kans. In de toekomst zullen er wellicht minder grazers in het gebied verblijven en zal het wederom 

veranderen. Echter dit dode hout zit vol met leven. Winterkoning, Spreeuw, en Gekraagde roodstaart 

komen hier voor als broedvogel en ook stikt het van de Grasmussen, Putters en ook rietvogels zoals 

Rietzanger, Kleine karekiet en Blauwborst. 

We zagen een kudde Konikpaarden, in hun gezelschap bevonden zich enkele veulens. Een aantal 

Konikpaarden zijn verhuist, o.a. naar Texel en het Lauwersmeer, maar ook naar het buitenland 

(Spanje en Wit-Rusland).  

 



 

 



 

 

 



We kwamen uiteindelijk uit bij vogelkijkhut “De Zeearend”. Heel erg in de verte zagen we de 

zeearendhorst, een volwassen Zeearend zat in de boom ernaast en kwam iets later op zijn nest 

zitten. Het jong werd ook kortstondig gezien. Vanuit de Oostvaardersplassen en omliggende landen is 

de Zeearend inmiddels weer een vee geziene broedvogel in Nederland. 

Vanuit de vogelkijkhut zagen we een Witte kwikstaart zijn jongen voeren, de vogels waren ook te 

horen. Plotseling kwam er een man Bruine kiekendief aan die wel heel dicht langs de hut kwam 

vliegen. Dit is de vleesgeworden nachtmerrie van veel vogelouders. 

 

 

 

 

 



We liepen verder en stopten bij een volgende vogelkijkhut: Wigbels Eiland. Hier zagen we diverse 

eendensoorten waaronder: Krakeend, Smient, Slobeend en Tafeleend. In de verte zagen we een 

oudervos met een jong! 

 

 

In het gebied leven veel vossen die in het voorjaar ganzenpastei eten en in het najaar en de winter 

leven op een rantsoen van hertenbiefstuk, soms afgewisseld met een karper. Er zijn vossen in de 

wereld die een slechter leven hebben! 

 

 

 

 



 

 

Vervolgens verplaatsten we ons naar het Oostvaardersveld. Vanuit een vogelkijkhut zagen we een 

grote groep Huiszwaluwen die modder kwamen halen voor hun nest. De kijkhut was het domein van 

broedende Boerenzwaluwen. Boven het water foerageerden ook Oeverzwaluwen. 

Links van de kijkhut was een kleine kolonie Kluten, ze zaten nog op hun nest en eerdaags zullen er 

kleine Kluutjes rondwandelen. Op het eiland kwam ook een Oeverloper zitten. 

Er was genoeg te zien vanuit de vogelkijkhut en de geheugenkaartjes moesten ook flink hard werken 

om alles weg te schrijven. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

Op de wandeling terug naar de Knardijk kregen we een mooie Koekoekenshow opgevoerd, drie 

exemplaren vlogen elkaar achterna. Het was leuk om deze doorgaans mysterieuze vogel zo fraai te 

kunnen zien en fotograferen. 

 

 

 



 

 

We konden op deze ochtend, waarbij de fotografie en niet het aftikken van soorten centraal stond, 

de volgende soorten zien: 

Nijlgans, Brandgans, Grauwe gans, Knobbelzwaan, Bergeend, Slobeend, Krakeend, Smient, Wilde 

eend, Tafeleend, Kuifeend, Gierzwaluw, Koekoek, Houtduif, Meerkoet, Kluut, Kievit, Kleine plevier, 

Oeverloper, Kokmeeuw, Kleine mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Visdief, Aalscholver, Grote zilverreiger, 

Blauwe reiger, Bruine kiekendief, Buizerd, Zeearend, Grote bonte specht, Gaai, Zwarte kraai, 

Koolmees, Pimpelmees, Oeverzwaluw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Cetti’s zanger, Fitis, Tjiftjaf, 

Rietzanger, Kleine karekiet, Bosrietzanger, Zwartkop, Braamsluiper, Grasmus, Winterkoning, 

Boomkruiper, Spreeuw, Merel, Grauwe vliegenvanger, Blauwborst, Gekraagde roodstaart, 

Heggemus, Witte kwikstaart, Vink, Groenling, Kneu, Putter & Rietgors. 

 


