
 

Datum: Vrijdag 4 juni 2021 

Gebied: Oostvaardersplassen 

Gids: Pim 

Om circa 11.30 ontmoette ik Helen langs de Knardijk te Lelystad ter hoogte van het 

bezoekerscentrum van de 5600 hectare uitgestrekte Oostvaardersplassen. We besloten, beiden 

gewapend met camera & telelens de route (4.5 kilometer) door de Driehoek naar vogelkijkhut De 

Zeearend te maken. Het weer was om te smullen, zonnig met een verkoelende wind en ongeveer 25 

graden. 

 

Nabij het bezoekerscentrum hoorden we al direct de explosieve zang van de Cetti’s zanger, een 

relatieve nieuwkomer in het gebied. Door het warmere klimaat komt deze soort steeds noordelijker 

voor. Hij staat bekend om zijn hoog verstopgehalte, maar gelukkig zijn er uitzonderingen. Zo kregen 

we een Cetti’s zanger maar liefst een halve minuut in beeld.  

“De cetti’s zanger heeft een verborgen levenswijze. Hij laat zich herkennen aan een zeer kenmerkende 

en explosief voorgedragen zang. De laatste jaren neemt het aantal in ons land toe doordat de winters 

niet meer zo streng zijn. Naast Zeeland en Zuid-Holland waar al langere tijd cetti’s zangers 

voorkomen, wordt de soort op steeds meer plekken in Nederland gemeld”. 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 



 

Cetti’s zanger – Oostvaardersplassen. 

Iets eerder voordat we aankwamen bij de vogelkijkhut De Blauwborst zagen we een vogel zitten in 

een boom die pontificaal op het pad kwam zitten. Het was een legendarische vogelsoort die zich 

normaliter heel lastig laat bekijken; de Nachtegaal. Voordat we konden bedenken om er een foto van 

te maken was de vogel alweer in het dichte struweel verdwenen. 

                 



In de kijkhut zat een Boerenzwaluw op zijn nest. In het naastgelegen riet zagen we diverse Kleine 

karekieten. Vanuit het wilgenbos hoorden we legio Zwartkoppen zingen, een enkel mannetje liet zich 

ook kortstondig zien. Een soort die we enkele seconden zagen en broedvogel is in dit gebied was de 

Grauwe vliegenvanger. Vanzelfsprekend hoorden we overal zang van Tjiftjaf en Fitis. 

          

Vogelkijkhut Blauwborst – Oostvaardersplassen. 

 

Blauwborst – Oostvaardersplassen. 



Bij de bruggetjes zat een Witte kwikstaart die een meelworm in zijn bek leek te hebben, maar op de 

foto is goed te zien dat het achterlijf van een libel uit zijn bek steekt. 

 

Witte kwikstaart – Oostvaardersplassen. 

De Driehoek ziet eruit als een woestenij met vele dode en afgebroken bomen, maar het is een waar 

vogelparadijs. We zagen en hoorden minstens acht Blauwborsten, tientallen Bosrietzangers & 

Grasmussen. De laatstgenoemde is overigens geen mus, maar dat terzijde. 

Ook konden we diverse vinkachtigen “afvinken”, de “gewone” Vink, Putter, Kneu & Groenling.  Boven 

het gebied waren diverse Torenvalken aan het jagen. Naast Boerenzwaluw zagen we ook een 

Oeverzwaluw. In de verte stond een kudde Konikpaarden. De Koekoek hoorden we vele malen 

roepen. Twee Winterkoninkjes leken elkaar leuk te vinden. 

Vanuit de luxueuze kijkhut De Zeearend zagen we, hoe kan het ook anders, de Zeearend alias 

“vliegende deur”, een jonge vogel waarschijnlijk tweede kalenderjaar vloog over tot ongenoegen van 

honderden watervogels.  



“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: 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. 

In 2006 was het de eerste keer dat een paar Zeearend in Nederland heeft gebroed, in de 

Oostvaardersplassen. Nog steeds wordt er jaarlijks gebroed, maar op steeds meer plekken in 

Nederland. 

 

Zeearend – Oostvaardersplassen. 

 

Grote zilverreiger – Oostvaardersplassen. 

Op grote afstand zagen we de enorme horst (nest) van het zeearendpaar, de contouren van een 

volwassen vogel waren te zien. Vanuit de kijkhut zagen we ook een vijftal Grote zilverreigers, 

Bergeend, Slobeend & Kluut. Edelherten liepen ver weg op de vlakte, in de toekomst is er nog plek 

voor circa 480 Edelherten in het gebied. 

 

 



Witte kwikstaart – Oostvaardersplassen. 

 

Putter – Oostvaardersplassen. 



 

 

Torenvalk – Oostvaardersplassen. 

We zagen ook enkele Bruine kiekendieven die met circa zestig paar in het gebied vertegenwoordigd 

zijn. Ze vliegen vaak laag boven de vegetatie en zijn op zoek naar kuikens of kleine zoogdieren. Vanuit 

de kijkhut zagen we ook kleurrijke Puttertjes en Witte kwikstaarten.  

“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. 

We liepen verder naar een volgend kijkpunt, Wigbels eiland, op het water zwom een groep 

Tafeleenden. Rietgorzen poseerden voor de kijkhut.  



 

 



 

 

Fitis – Oostvaardersplassen. 

 



 

Fitis – Oostvaardersplassen. 

Op de terugweg liepen we over de “blauwborstenboulevard”, we kregen ook enkele vogels fraai in 

de kijker. Het is een soort die in de lift zit, in steeds meer voornamelijk natte gebieden kom je deze 

schoonheid tegen. Een Fitis wilde wel heel graag op de foto dus dat hebben we dan ook gedaan. Zijn 

zang is goed te onderscheiden van de gelijkende Tjiftjaf (donkere pootjes), een toonladder van hoog 

naar laag.  

 

Blauwborst – Oostvaardersplassen. 

Als toetje hadden we nog een leuke ontmoeting met de mysterieuze Koekoek.  

“De koekoek zit vaak op een open plek met afhangende vleugels en nauwelijks zichtbare poten. 

Mannetjes hebben een effen blauwgrijze borst, kop en bovenzijde. De witte buik met zwarte 

bandering is scherp gescheiden van de blauwgrijze borst. Het kleed van vrouwtjes kent twee 

varianten, een grijze en een bruine”. 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 



 

Koekoek – Oostvaardersplassen. 

Op het terras van het bezoekerscentrum genoten we een drankje, dank daarvoor! Op de achtergrond 

zang van Cetti’s zanger, Gekraagde roodstaart & Blauwborst. 

 

Tekst & foto’s: Pim Julsing. 


