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Tijdens deze zonovergoten lentedag was ik in de gelukkige omstandigheid een viertal tijdens een 

middagexcursie rond te leiden in de uitgestrekte Oostvaardersplassen. De focus lag vanzelfsprekend 

op de aanwezige vogelsoorten, maar we zagen ook enkele soorten dagvlinders waaronder 

Dagpauwoog, Kleine vos & Gehakkelde aurelia! 

        



 

 

Dagpauwoog – Oostvaardersplassen. 

Tijdens de eerste stop bij vogelkijkhut “Blauwborst”  zagen we al vele vogelsoorten; aan de overzijde 

van de Keersluisplas waren Bruine kiekendieven, net terug uit Afrika, aan het jagen boven het 

goudgele riet. We zagen het volwassen broedpaar Zeearend van de Oostvaardersplassen naast elkaar 

zitten in een boomtop. In 2006 was de eerste succesvolle broedpoging van deze imposante 



vogelsoort, uiteraard in de Oostvaardersplassen. Momenteel broedt de Zeearend op steeds meer 

plekken in Nederland; van het Lauwersmeer tot de Korendijksche slikken. 

 

Roodborst – Oostvaardersplassen. 

 

 

                                          

In de verte zagen we in de luwte diverse eendensoorten waaronder Tafeleend, Slobeend, Bergeend, 

Wilde eend, Nonnetje & Brilduiker. Vanuit het rietmoeras hoorden we zo nu en dan een 

varkensachtig gegil van de Waterral. De loeiharde zang van de Cetti’s zanger is inmiddels geen 

zeldzaamheid meer in het gebied. Deze vogelsoort is lastig in beeld te krijgen, we zagen een vogel 

minstens een volle seconde, meer dan gemiddeld overigens! 



 

Bruine kiekendief – Oostvaardersplassen. 

Langs een rietkraag liepen we naar vogelkijkhut De Schollevaar. Onderweg zagen en hoorden we 

enkele Baardmannetjes en jagende Bruine kiekendieven, waaronder een fraaie adulte man op korte 

afstand. Op de plas dobberden enkele Kleine mantelmeeuwen en een volwassen Pontische meeuw 

vloog voorbij.  

         



 

Rietgors – Oostvaardersplassen. 

 

Staartmees – Oostvaardersplassen. 



 

Vanuit de kijkhut zagen we een viertal Nonnetjes en een Havik bij zijn horst, tijdens de start van de 

excursie hadden we ook een Sperwer gezien. In een boomtop zat een Torenvalk. 

Langs de hut vloog een luid roepende Ijsvogel die ook korstondig in een boom langs het water kwam 

zitten. 

 

Ijsvogel – Oostvaardersplassen. 

 

Ijsvogel – Oostvaardersplassen. 



Op de plas ontdekten we tevens een drietal Pijlstaarten en langs de waterkant stond een hinde 

Edelhert. 

Op de terugweg zagen we nog een apatische Brandgans, vrijwel zeker een slachtoffer van de 

vogelgriep. De Vos zal er wel raad mee weten. 

 

Brandgans – Oostvaardersplassen. 

Verrder was de meest algemene vogel die we overal wel hoorden zingen de Tjiftjaf. Een Grote bonte 

specht zat vanuit een boom te roepen. Bij het bezoekerscentrum kwam nog een volwassen Zeearend 

relatief laag overvliegen. 

 



 

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 (2018: 14 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. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Zanglijster – Oostvaardersplassen. 

 

 

 

 

We reden vervolgens naar de Kleine praambult waar we een Zeearend naast zijn horst zagen zitten, 

zo’n nest kan wel 800 kilo wegen, zo zwaar als een (Konik)paard! 

We zagen ook vele Pijlstaarten, Bonte strandlopers en hoorden de kenmerkende roep van onze 

nationale vogel: de Grutto. 

Op de vlakte liep een manke Vos, deze vind in de Oostvaardersplassen een gedekte tafel; van 

ganzenpastei tot hertenbiefstuk. 

Hier kwam een eind aan deze vogelrijke middagexcursie! 
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