
 

Datum: Zaterdag 5 juni 2021 

Gebied: Oostvaardersplassen 

Gids: Pim 

Rond de klok van 8.30 uur ontmoette ik Karlijn, Ron & Wim langs de Knardijk, ter hoogte van het 

bezoekerscentrum van de Oostvaardersplassen, in Lelystad. We hadden de hele ochtend te besteden 

in dit uitgestrekte gebied. 

De excursie begon meteen met een soort die graag gezien wordt door een ieder; een Blauwborst zat 

uit volle borst te zingen. We kregen deze fraaie vogel ook nog goed in beeld.  

 

 

Blauwborst – Oostvaardersplassen. 



 

Naast het bezoekerscentrum liet een paartje Gekraagde roodstaart zich meer dan uitstekend zien. Er 

zijn een behoorlijk aantal broedparen in de Oostvaardersplassen. Dit paartje had zijn toevlucht 

gezocht in een folderbox.  

We kwamen door wilgenbos waar we zang hoorden van Tjiftjaf, Fitis & Zwartkop.  

 

Een relatieve nieuwkomer in het gebied was vooral te horen met zijn explosieve zang; de Cetti’s 

zanger. Gelukkig waren er ook enkele exemplaren die zich langer dan een seconde aan ons lieten 

zien. 

“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. 

 

Gekraagde roodstaart – Oostvaardersplassen. 



 

Witte kwikstaart – Oostvaardersplassen. 

 



 

Cetti’s zanger – Oostvaardersplassen. 

We liepen vervolgens door “de Driehoek”, waar we legio vogelsoorten tegenkwamen. We hoorden 

veel Bosrietzangers, Kleine karekieten & Blauwborsten, maar zagen ook Rietzanger, Putter & 

Groenling. Op een hek zat een hele familie Roodborsttapuit. 

 



Bosrietzanger – Oostvaardersplassen. 

 

Pimpelmees – Oostvaardersplassen. 

Vanuit vogelkijkhut De Zeearend keken we uit over de vlakte.  

Een Lepelaar vloog over en er foerageerden enkele Grote zilverreigers. Naast Bergeenden, zagen we 

ook Slobeenden, Kieviten en Kluten. In de verte zat een groep Casarca’s. En niet te vergeten de 

honderden Edelherten op grote afstand en een kudde Konikpaarden. 

We zagen diverse Bruine kiekendieven die laag boven de vegetatie aan het jagen waren, in de 

Oostvaardersplassen zitten wel zestig broedparen. Het is een roofvogel die met name op kuikens 

jaagt.  

Ron ontdekte vanuit de luxueuze kijkhut een volwassen Vos, jarenlang heeft er een burcht onder de 

hut gezeten, maar die lijkt dit jaar niet bezet. Vossen vinden een gedekte tafel in de 

Oostvaardersplassen. Zo eten ze regelmatig hertenbiefstuk afgewisseld met ganzenpastei! 



 

 



 

Vos – Oostvaardersplassen. 

 

Grote zilverreiger – Oostvaardersplassen. 



 

Lepelaar – Oostvaardersplassen. 

 

 

 

We liepen naar de volgende kijkhut “Wigbels eiland”. Op bijna drie kilometer afstand zat een 

onvolwassen Zeearend in een boomtop. Gelukkig vloog de vogel op en kwam onze richting 

opgevlogen tot ongenoegen van honderden watervogels. 

Het sprookje van de Zeearend in Nederland begon in 2006 in de 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 2020; 15 paar met 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. 



 

Putter – Oostvaardersplassen. 

Over de “blauwborstenboulevard”  liepen we terug. Hier zagen én hoorden we vanzelfsprekend 

diverse Blauwborsten, een soort die toeneemt in Nederland. Ook zagen we o.a. Bosrietzanger, 

Rietgors & Kleine karekiet. 



Een juveniele Witte kwikstaart bleef gewoon zitten toen we dichterbij kwamen. Ook de Koekoek 

hoorden we, maar kregen we ook te zien. 

 

 

Witte kwikstaart – Oostvaardersplassen. 



 

Blauwborst – Oostvaardersplassen. 

 

Tekst & foto’s: Pim Julsing. 


