
 

Datum: 31 mei 2020 (Eerste pinksterdag) 

Gebied: Oostvaardersplassen 

Gids: Pim 

 

Anita gaf haar man voor zijn verjaardag een dagexcursie naar de Oostvaardersplassen, ook hun 

dochter ging mee. En zo gingen we “op een mooie pinksterdag” rond 8.00 uur op pad. Bij het nog 

gesloten bezoekerscentrum zagen we een fraaie vrouw Gekraagde roodstaart. In een bakje waar 

normaliter informatieve folders in zitten had de vogel zijn nest. Dat er jongen waar was duidelijk 

want de moedervogel kwam voortdurend met voer aanzetten. 

 

Gekraagde roodstaart – Oostvaardersplassen.  



Niet kort hierna flapte een flinke Zeearend over de Keersluisplas, zijn bijnaam Vliegende deur 

behoefde geen uitleg. De Zeearend is zo’n 14 jaar geleden gaan broeden in het gebied en dat was 

groot nieuws omdat dit in eeuwen niet was gebeurt. Inmiddels heeft dit Oostvaardersplassenpaar 

voor zoveel nageslacht gezorgd dat je met recht kunt stellen dat de Zeearend op steeds meer 

plaatsen wordt gezien. 

We wandelden door een Wilgenbos naar een gebied met de naam: Driehoek. Dit gebied wordt ook 

wel de Serengeti van Flevoland genoemd omdat het behoorlijk kaal aan het worden is. Door 

overbegrazing is het wilgenbos verdwenen en hebben jonge boompjes geen enkele kans. De visie op 

de Oostvaardersplassen is rigoureus aangepast en derhalve maakt de vegetatie weer kans om de 

komende jaren te groeien. 

We hoorden de snoeiharde zang van de Cetti’s zanger, een betrekkelijke nieuwkomer in Nederland 

die de klimaatverandering heeft aangegrepen om zijn broedgebied naar het noorden te verleggen. 

We hoorden vandaag minstens een half dozijn Cetti’s zangers, zien is een ander verhaal, maar we 

vingen tenminste een glimp op. Inmiddels zijn er in de Oostvaardersplassen wellicht al honderden 

vogels aanwezig, zelfs op een mooie winterdag is de vogel sporadisch te horen. 

 

 

 

 

 

Koekoek – Oostvaardersplassen. 

In de Driehoek zagen we enkele Koekoeken, een fascinerende vogelsoort die zijn ei in het nest van 

een pleegouder deponeert. De vogel parasiteert zijn hele leven op dezelfde vogelsoort en weet het ei 

van de gastheer vrijwel exact te imiteren. Een soort 3d-printer. 



                

Uiteindelijk kwamen we aan bij vogelkijkhut De Zeearend, op de vlakte zagen we vele Grauwe 

ganzen, maar ook Grote Canadese ganzen en Brandganzen. In de verte zagen we de enorme horst 

van het zeearendpaar, even later zagen we een oudervogel op het nest bewegen. 

 

Nest Zeearend – Oostvaardersplassen. 



Pal voor de kijkhut zat een fraaie Blauwborst te zingen, we zagen tijdens de excursie verschillende 

exemplaren. De vogel heeft een notenrijke zang die enigszins aarzelend van start gaat. 

 

Blauwborst – Oostvaardersplassen. 

In de verte zagen we groepen Edelherten, Konikpaarden en Heckrunderen. In een plas die nog niet 

verdampt was pleisterden bijna duizend Krakeenden en een groep van vijf Grutto’s, onze nationale 

vogel! 



 

Blauwborst – Oostvaardersplassen. 

Tijdens de wandeling en vanuit de kijkhut zagen we ook diverse Bruine kiekendieven, de schrik van  

menig vogelouder. De vogels vlogen dikwijls lagen boven het riet. 

Ook zagen we o.a. Groenling, Putter, Kneu, Rietgors en drie Roodborsttapuiten. De volgende kijkhut 

die we bezochten, Wigbels eiland, liet ons genieten van een overvliegende Zeearend die werd lastig 

gevallen door een Bruine kiekendief. In de Meidoornhaag zong o.a. Tuinfluiter, Zwartkop en Fitis. 

In deze kijkhut broeden Boerenzwaluwen, in de nachtelijke uren komt de Kerkuil op bezoek die het 

vooral op muizen heeft voorzien.  

 

 

 

 

 



 

Zeearend – Oostvaardersplassen (bewijspixels). 

 

 

Zeearend & Bruine kiekendief – Oostvaardersplassen. 



 

Winterkoning – Oostvaardersplassen. 

We kwamen uiteindelijk weer uit bij het bezoekerscentrum waar we buiten op een bankje even 

pauzeerden om de stortvloed aan vogels te verwerken. Het nestje van de Gekraagde roodstaart trok 

veel bekijks, best bijzonder dat fotografen met enorme telelenzen toch op twee meter afstand 

blijven staan! 



 

 

Gekraagde roodstaart – Oostvaardersplassen. 



We reden vervolgens in slechts drie minuten naar het Oostvaardersveld, een veel groener gebied. 

Hier zagen we Koekoeken elkaar achterna vliegen. Vanaf het bruggetje zag Anita een IJsvogel, iets 

later kwam de bevestiging van de gids. Waarschijnlijk zat de vogel in de buurt van zijn nest. 

Voor de kijkhut De Krakeend zagen we een groep Konikpaarden, Pools voor “klein paard”. 

 

 

Konikpaard – Oostvaardersplassen. 



In de kijkhut hadden Boerenzwaluwen wederom hun nesten gebouwd. Op een eilandje naast de hut 

waren Kluten aan het broeden, het is een kwestie van dagen voordat de eieren uitkomen. 

Boerenzwaluw – Oostvaardersplassen. 

 

 



 

Boerenzwaluw – Oostvaardersplassen. 

Ook een paartje Kleine plevier gaf “act de presence”. Huiszwaluwen kwamen langs de waterkant 

modder halen voor hun nest. Op het water dobberden enkele Slobeenden. 

 



 

Kluut – Oostvaardersplassen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kleine plevier – Oostvaardersplassen. 

Op de terugweg naar de auto vloog er een fraaie man Grauwe kiekendief hoog over richting de 

polder, in oostelijke richting. Dit is een zeldzame broedvogel in Flevoland en Groningen! 



 

Kluut – Oostvaardersplassen. 

Vervolgens reden we naar De Grote Praambult, een uitkijkpunt. Hier kon je goed zien dat het een 

behoorlijk groot natuurgebied is, onderdeel van het nationale park: Nieuw Land. 

We zagen hier twee Vossen, deze vinden in het gebied een gedekte tafel en eten ganzenpastei en 

hertenbiefstuk. Er zijn vossen die het slechter hebben! 

Vervolgens reden we naar de Oostvaardersdijk om het Julianapad te bewandelen. In de verte lagen 

de Marker Wadden en we zagen ook de skyline van Amsterdam en “Het paard van Marken”. 

 

Marker Wadden – Nationaal Park Nieuw Land. 

 

 

 

 

 



 

Amsterdam. 

 

Lepelaar – Markermeer. 

 

Visdief – Markermeer. 



Langs het Julianapad hoorden en zagen we diverse rietvogels; Rietzangers en Kleine karekieten. De 

kijkhut was wederom gekraakt door Boerenzwaluwen.  

 

 

Kokmeeuw – Oostvaardersplassen. 



 

We reden vervolgens naar de zuidelijke kant van de Oostvaardersplassen in de gemeente Almere. 

Vogeltechnisch gezien was het rustig, de wind was verder toegenomen, maar we zagen wel een 

enorme kudde Konikpaarden.  

 

Konikpaard – Oostvaardersplassen. 

We zagen en/of hoorden tijdens de excursie de volgende vogelsoorten: 

Grote Canadese gans, Brandgans, Grauwe gans, Nijlgans, Knobbelzwaan, Bergeend, Slobeend, 

Krakeend, Wilde eend, Wintertaling, Kuifeend, Tafeleend, Gierzwaluw, Koekoek, Houtduif, Meerkoet, 

Fuut, Kluut, Kievit, Kleine plevier, Grutto, Kokmeeuw, Kleine mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Visdief, 

Aalscholver, Lepelaar, Blauwe reiger, Grote zilverreiger, Havik, Bruine kiekendief, Grauwe kiekendief, 

Zeearend, Buizerd, IJsvogel, Grote bonte specht, Torenvalk, Gaai, Ekster, Kauw, Zwarte kraai, 

Koolmees, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Cetti’s zanger, Fitis, Tjiftjaf, Rietzanger, Kleine karekiet, 

Bosrietzanger, Zwartkop, Tuinfluiter, Grasmus, Winterkoning, Boomkruiper, Spreeuw, Merel, Grote 

lijster, Blauwborst, Nachtegaal, Gekraagde roodstaart, Roodborsttapuit, Huismus, Witte kwikstaart, 

Vink, Appelvink, Groenling, Kneu, Putter & Rietgors. (70 vogelsoorten). 

 

Tekst & foto’s: Pim Julsing. 


