
 

Datum: Zondag 4 juli 2021 

Gebied: Oostvaardersplassen 

Gids: Pim 

Rond de klok van 8.30 ontmoette ik Eline & Rik aan de Knardijk te Lelystad ter hoogte van het 

bezoekerscentrum van de uitgestrekte Oostvaardersplassen. Terwijl ik nog druk zat te vertellen over 

de nog jonge geschiedenis van het gebied eiste een mannetje Gekraagde roodstaart de nodige 

aandacht op. We wandelden naar een naastgelegen vogelkijkhut De Kluut. Vanuit het rietveld klonk 

de bescheiden zang van een Kleine karekiet. 

 

Ook hoorden we de melodieuze zang van een Blauwborst, maar was de vogel niet te vinden in de 

dichte vegetatie. Later zou dit nog ruimschoots goedkomen. We passeerden enkele bruggetjes met 

bedelende karpers en kwamen door een wilgenbos. Merel & Zanglijster waren aanwezig.  

Vanuit de volgende kijkhut, zoals elke vogelkijkhut gekraakt door Boerenzwaluwen, zagen we een 

familie Meerkoet, dobberende Grauwe ganzen en zagen we laag foeragerende Gierzwaluwen.  

“Huizen, kantoorgebouwen, kerken en andere bouwsels van de mens zijn voor gierzwaluwen net een 

rotslandschap vol met holtes, waarin zij kunnen broeden. Vooral oude gebouwen, vaak in de 



binnenstad van steden, zijn in trek. Een groot deel van hun leven bevinden ze zich in de lucht. Tijdens 

de broedtijd zitten ze op hun nesten”. 

“Gierzwaluwen zijn geheel donker met alleen moeilijk waarneembare lichte keelvlek. Heeft 

kenmerkende sikkelvormige vleugels. De vlucht is afwisselend met snelle, diepe vleugelslagen en 

lange glij- of zweefvluchten. Vaak te zien in groepjes, elkaar achtervolgend en daarbij het typische 

schreeuwende geluid producerend. Korte, spitse snavel en zeer korte poten”. 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 

We liepen verder door het wilgenbos en een Grauwe vliegenvanger liet zich heel fraai zien.  

 

Grauwe vliegenvanger – Oostvaardersplassen. 

Via enkele aan elkaar geschakelde bruggetjes kwamen we in een stuk kaler gebied, maar wel zeer 

vogelrijk. We zagen vinkensoorten zoals Putter, Kneu & Groenling. 



 

Meerkoet – Oostvaardersplassen. 

 

Boerenzwaluw – Oostvaardersplassen. 

 

Torenvalk – Oostvaardersplassen. 



Een soort die we enkele malen goed zagen was de Grasmus, die overigens niet tot de mussen 

behoort. Ook kregen we een Rietzanger fraai in beeld. Een Torenvalk zat op de uitkijk op zoek naar 

sappige muizen. 

Vanuit vogelkijkhut De Zeearend kon het vogelspektakel beginnen, op de plasdras zaten duizenden 

vogels. Heel veel verschillende soorten, waaronder steltlopers zoals Kievit, Tureluur, Grutto, 

Bosruiter, Witgat & Kluut, maar ook honderden Kemphanen alweer op hun terugweg naar Afrika. We 

kregen ook een aantal zeldzame Steltkluten in beeld, er liepen circa vijftien vogels! Best een enorme 

hoeveelheid omdat er in Nederland zo’n 33 paartjes broeden (Bron: Sovon). 

“De steltkluut is een gracieuze vogel met een ruim verspreidingsgebied. In Nederland is de steltkluut 

een bijzondere broedvogel. Steltkluten zijn sociale vogels die in goede leefgebieden het liefst in kleine 

groepen optrekken. Steltkluten zijn bijna kosmopolieten, op elk continent behalve Antarctica komen 

ondersoorten van de steltkluut voor”. 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 

 

Steltkluut & Kokmeeuw – Oostvaardersplassen. 



 

 

Steltkluut – Oostvaardersplassen. 

Ook zagen we op de kilometerslange plas vele eendensoorten waaronder; Slobeend, Krakeend, 

Wintertaling, Smient, Bergeend & Casarca. Wat een vogelrijkdom! 

Op grote afstand zaten twee onvolwassen vogels in een boom, later zagen we nog twee exemplaren 

en tijdens de gehele ochtendexcursie zagen we 4-5 verschillende “Vliegende deuren”. 

 



“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. 

 



Bij de volgende vogelkijkhut, Wigbels eiland, zagen we een Zeearend relatief dichtbij. Ook zagen we 

een Tafeleend met rode kop en rode ogen. Op grote afstand lag een groep Edelherten te rusten. In 

de kijkhut zaten net uitgevlogen Boerenzwaluwen. Aan het eind van de zomer zullen ze weer 

vertrekken op hun 10.000 kilometer lange reis naar zuidelijk Afrika. 

 

Jonge Boerenzwaluw – Oostvaardersplassen. 

 

Cetti’s zanger – Oostvaardersplassen. 



 

Een vogelsoort die we vooral vaak hoorden met zijn explosieve zang was de Cetti’s zanger, de laatste 

15 jaar is deze soort ook explosief toegenomen in Nederland. Dit hangt samen met het warmere 

klimaat.  

“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. 

 



 

Bruine kiekendief – Oostvaardersplassen. 

De meest algemene roofvogelsoort in de Oostvaardersplassen is de Bruine kiekendief, er zitten wel 

ongeveer zestig broedparen. De soort jaagt vaak laag boven de vegetatie op zoek naar kuikens van 

diverse vogelsoorten. 

We liepen over een pad dat ik gekscherend de “blauwborstenboulevard” noemde. En dit bleek nog te 

kloppen; we zagen diverse Blauwborstel, zowel het mannetje als het vrouwtje. 

 

Kneu – Oostvaardersplassen. 



 

 

We reden in ongeveer vijf minuten naar het Oostvaardersveld waar we nog een korte rondwandeling 

langs diverse kijkpunten liepen. Vanaf de Kleine Praambult zagen we weer enkele Zeearenden, 

Bruine kiekendief & Casarca’s.  

Vanuit vogelkijkhut De Poelruiter waren we getuige van een Boerenzwaluw die zijn jongen voerde.  

 



 

Boerenzwaluw – Oostvaardersplassen. 

Een Buizerd zat langdurig in een boomtop en aan de overkant foerageerde een Grote zilverreiger, 

eerder hadden we tijdens de excursie al Lepelaars gezien. 

We hadden fraai zomerweer, de regen bleef weg en het was behoorlijk warm, ongeveer 23 graden. 

 

Foto’s & Tekst: Pim Julsing. 

 



 

 

 

 

 

 

 


