
 

Datum: Woensdag 30 juni 2021 

Gebied: Oostvaardersplassen 

Gids: Pim 

Op woensdag 30 juni 2021 was ik in de gelukkige omstandigheid om de “vogelgids” te mogen zijn op 

het verjaardagsfeestje van Femia. Ik ontmoette haar en nog vijf andere deelnemers rond 13.00 bij 

het bezoekerscentrum van de Oostvaardersplassen te Lelystad. 

 

Het was erg grijs, maar gelukkig droog en er stond nauwelijks wind. De Gierzwaluwen vlogen relatief 

laag op zoek naar insecten. We hoorden vanuit het wilgenbos zang van Tjiftjaf & Fitis. Verder weg 

hoorden we de explosieve zang van de Cetti’s zanger, een relatieve nieuwkomer in Nederland. 

De bescheiden zang die we op diverse plaatsen uit het riet hoorden was van de Kleine karekiet. We 

wandelden naar een vogelkijkhut waar de Boerenzwaluw zijn nest had. De jongen werden zo nu en 

dan gevoerd. Best bijzonder dat ze juist deze plek hebben gekozen, bijna 10.000 kilometer van hun 

overwinteringsgebied verwijderd.  

“De boerenzwaluw trekt in groepen naar het zuiden. In september en oktober kunnen grote groepen 

boerenzwaluwen gezien worden; deze vogels verzamelen zich voor de lange reis. De boerenzwaluwen 

die in Nederland broeden, overwinteren in West- en Centraal-Afrika, ruwweg het gebied tussen 



Ivoorkust en Angola. Tussen eind maart en begin juni (met piek in mei) keren ze terug naar ons land. 

Dagtrekker”. 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 

 

Boerenzwaluw – Oostvaardersplassen. 

Iets verderop kregen we een Putter(tje) fraai in beeld, hun oude naam is “Distelvink”  ze zijn namelijk 

verzot op de zaden van deze plant. In de lucht foerageerden ook Oeverzwaluwen. In de verte 

hoorden we de herkenbare roep van een Koekoek. Plotseling zagen we een roofvogel laag boven de 

vegetatie jagen, het was een man Bruine kiekendief. Dit is de meest algemene roofvogel in de 

Oostvaardersplassen met zo’n zestig broedparen. 

Onderweg naar vogelkijkhut De Zeearend hoorden we diverse Grasmussen en zagen enkele 

Rietgorzen. In de verte stond een groep Konikpaarden. “Konik” betekent in het Pools “klein”. 

 

 

 



 

 

 

 

Vanuit vogelkijkhut De Zeearend keken we uit over een enorme vlakte, het was een waar vogelfestijn 

met honderden Kemphanen, tientallen Grutto’s en een enkele Kluut. Ook zagen we honderden 

Slobeenden, maar ook Bergeenden en Krakeenden. 

Een Vos was op jacht en schrok er niet voor terug om door het water te lopen. In het gebied leven 

veel vossen die o.a. hertenbiefstuk en ganzenpastei op hun menu hebben staan. Ook zagen we vele 

Edelherten soms in het bijzijn van hun kalf.  In het gebied is in de toekomst plek voor zo’n 480 

edelherten. 



 

 

Vos – Oostvaardersplassen. 

Zo nu en dan vloog een Grote zilverreiger over, een soort die zich mede vanuit de 

Oostvaardersplassen over heel Nederland heeft verspreid. Tevens zagen we enkele Lepelaars, een 

soort die in Nederland toeneemt.  

 

 



 

Witte kwikstaart – Oostvaardersplassen. 

 

Grote zilverreiger – Oostvaardersplassen. 



 

 

 

Bruine kiekendief – Oostvaardersplassen. 



 

 

Edelhert – Oostvaardersplassen. 

En uiteindelijk werd ons geduld beloond; een onvolwassen Zeearend vloog over en ging verderop op 

de grond zitten. Het sprookje van de Zeearend begon in 2006 in de Oostvaardersplassen, dit was een 

unicum voor Nederland. 

“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 (2020: 15 paar & 25 jongen). 

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. 



 

 

Zeearend – Oostvaardersplassen. 



 

Zeearend – Oostvaardersplassen. 



Het bleek zelfs om twee onvolwassen Zeearenden te gaan. Naast de vogelkijkhut kwam kortstondig 

een man Grote bonte specht zitten. Je kunt uren doorbrengen in deze kijkhut en steeds weer nieuwe 

dingen zien, maar we moesten verder. 

 

Zeearend – Oostvaardersplassen. 

 

Vos – Oostvaardersplassen. 

 



 

Grote bonte specht – Oostvaardersplassen. 

 



 

Konikpaard & Konik – Oostvaardersplassen. 

In de verte zagen we ook een Heckrund stier. Deze zijn niet zo publieksvriendelijk als Schotse 

hooglanders.  

Op de terugweg, het begon nu pas te regenen, zagen we nog een zeer fraaie man Roodborsttapuit. 

 



 

Roodborsttapuit – Oostvaardersplassen. 

 

Foto’s & tekst: Pim Julsing  


