
 

Datum: Zondag 6 juni 2021 

Gebied: Oostvaardersplassen 

Gids: Pim 

Rond de klok van 9.00 uur ontmoette ik Liesbeth & Irene langs de Knardijk, ter hoogte van het 

bezoekerscentrum van de Oostvaardersplassen, te Lelystad. We hadden de hele ochtend tot onze 

beschikking op zoek naar fraaie vogelsoorten. 

 

En het was een erg goede start. Vanuit het riet naast de parkeerplaatsen hoorden we de 

karakteristieke roep van een Sprinkhaanzanger, ook zag hier een Bosrietzanger te zingen. Hoewel het 

nog het begin van de ochtend was vloog er toch een roofvogel over, het was een heuse volwassenen 

Wespendief! 

 

“Unieke roofvogel door zijn uitgesproken voedselvoorkeur: larven, poppen, volwassen wespen en 

honing. Graaft grondnesten van wespen uit. Stijve schubachtige kopveren en dikke huid op poten 

voorkomt dat de wespendief lek gestoken wordt. Zomervogel, overwintert ten zuiden van de Sahara”. 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 

 

 



 

Wespendief – Oostvaardersplassen. 

 

Gekraagde roodstaart. 

Een volgende “smulvogel”  diende zich alweer aan. In een oude folderbox had een paartje Gekraagde 

roodstaart zijn nest. Het wonderschone gekleurde mannetje zat op de uitkijk. Deze vogelsoort is vrij 



algemeen in de Oostvaardersplassen, ook in dode bomen vind de vogel nog voldoende 

nestgelegenheid en insecten. 

Enkele jonge Huismussen waren een zandbad aan het nemen, o.a. om ongedierte kwijt te raken, 

maar volgens mij moet dat heerlijk zijn om zo te rollen in dat warme zand! 

 

 

Huismus – Oostvaardersplassen. 

“Huismussen nemen graag een stofbad. Tijdens het stofbaden draait de huismus zich in stof of zand, 

gooit de fijne deeltjes over zijn vleugels en lichaam en wrijft ze in zijn verenkleed om ze vervolgens 

weer uit te schudden. Met een stofbad wordt overmatige stuitklierolie van de veren verwijderd, zodat 

die niet te vet worden. 

Stofbaden helpen ook om schadelijke parasieten, zoals luizen en mijten, kwijt te raken. Van 

spreeuwen en kauwtjes is bekend dat ze af en toe ook een rookbad nemen. Ze laten dan de rook die 

uit de schoorsteen komt langs hun veren gaan om ze de parasieten te verdrijven. Er is zelfs ooit een 

spreeuw gezien die een nog rokende sigarettenpeuk met zijn snavel oppakte en onder zijn vleugels 

hield om ze parastieten weg te pesten. Best slim” 

Bron: Nico de Haan via Vivara.nl. 



 

 

Huismus – Oostvaardersplassen. 

We kwamen over enkele bruggetjes, bij het tweede bruggetjes waren Karpers aan het bedelen, 

wellicht hebben ze zo nu en dan succes. Aan de overkant zat een mysterieuze Koekoek in een 

boomtop die we fraai konden bekijken met de telescoop. We liepen door wilgenbos waar we zang 

hoorden van o.a. Zwartkop, Winterkoning & Merel. 



Daarna staken we weer enkele bruggetjes over. Hier zagen we Witte kwikstaarten, Boerenzwaluwen 

en Huiszwaluwen. 

 

Een vogel die meester is in de verstopkunst kregen we zowaar secondenlang in beeld; de Cetti’s 

zanger. Deze vogel heeft een explosieve zang en is ook explosief toegenomen in Nederland. 

 

Cetti’s zanger – Oostvaardersplassen. 

“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. 



 

Bosrietzanger – Oostvaardersplassen. 



 

Lepelaar – Oostvaardersplassen. 

 

We wandelden door een gebied dat de Driehoek heet; een soort Serengeti van Flevoland. Hier zagen 

we vele vogelsoorten waaronder: Groenling, Kneu, Putter, Grasmus, Roodborsttapuit, Bosrietzanger, 

Rietzanger, Kleine karekiet & Rietgors. 

Een Torenvalk was op zoek naar een muis en Bruine kiekendieven vlogen laag boven de vegetatie. 

Hoog in de lucht zagen we ook Gierzwaluwen die bijna hun hele leven in de lucht doorbrengen! 

Uiteindelijk kwamen we aan in de luxueuze kijkhut De Zeearend. Plotseling was er grote paniek 

onder de watervogels en het duurde niet lang voordat we een Zeearend, een jong exemplaar, zagen 

overvliegen. Deze “vliegende deur”, zoals zijn koosnaampje luidt, broedt sinds 2006 in het gebied. 



 

Zeearend – 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, 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. 

We zagen een groep van bijna honderd Bontbekplevieren nerveus rondvliegen en zagen diverse 

eendensoorten waaronder Kuifeend, Bergeend & Slobeend. 

Naast de elegante Kluut zagen we ook de veel zeldzamere Steltkluut, maar liefst drie vogels. Op grote 

afstand zagen we tientallen Casarca’s. Grote zilverreigers foerageerden in het ondiepe water. Op 

enkele kilometers afstand zagen we de enorme horst (nest) van de Zeearend, je zag dat er een vogel 

op het nest zat. 

         



 

Edelhert – Oostvaardersplassen. 

 

Winterkoning – Oostvaardersplassen. 



Vanuit een volgende kijkhut, Wigbels Eiland, zagen we een volwassen Zeearend die op jacht was. Ook 

zwom er voor de hut een paartje volwassen Geoorde futen met hun opvallende gele oorpluimen. 

Ook was een paartje Smient vergeten dat ze slechts in Nederland overwinteren. 

 

Geoorde fuut – Oostvaardersplassen. 

 



 

Rietgors – Oostvaardersplassen. 

We liepen naar een kijkhut vlak naast het spoor; De Brandgans. Hier kregen we een onvolwassen 

Zeearend wel heel mooi in beeld, lui zittend op de vlakte. Een Bruine kiekendief kwam voorbij vliegen 

en we zagen een foeragerende Grote zilverreiger. 



 

Fitis – Oostvaardersplassen. 

Grote zilverreiger – Oostvaardersplassen. 

 



 

Bruine kiekendief – Oostvaardersplassen. 

“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. 

 

 



 

Zeearend – Oostvaardersplassen. 

 

 

 

 

Via de blauwborstenboulevard liepen we terug naar het bezoekerscentrum. Vanzelfsprekend liet de 

Blauwborst zich uitstekend bewonderen. Deze zeer fraaie vogelsoort neemt toe in Nederland. 



 

 



 

 

Blauwborst – Oostvaardersplassen. 

Foto’s en tekst: Pim Julsing. 


