
 

Datum: Zondag 8 september 2019 

Gebied: Oostvaardersplassen 

Gids: Pim 

 

Om 7.45 ging ik op pad met een gezelschap van acht personen. We liepen allereerst de route naar 

vogelkijkhut “De Schollevaar”, Oud-Nederlands voor aalscholver. Onderweg hoorden we al op 

diverse plaatsen de explosieve roep van de Cetti’s zanger. Door het warmer wordende klimaat heeft 

deze vogelsoort zijn broedgrens naar het noorden verplaatst en is steeds vaker in Nederland te 

horen. Zien doe je deze vogel zelden aangezien hij een meester is in verstoppertje spelen. 

In het wilgenbos horen we een Matkop roepen, een kleurloze mees die veel in het gebied voorkomt. 

Bij de bruggetjes zien we de eerste Zeearend van deze ochtendexcursie, het betreft een onvolwassen 

vogel die in een boomtop zit. Even later vliegt hij weg en gaat naast een tweede Zeearend zitten 

naast de gelijknamige vogelkijkhut. 

Een Lepelaar vliegt boven het gebied en we zien een fraaie Buizerd, ook is er een Torenvalk 

aanwezig. Op het laatste stuk naar de vogelkijkhut horen we Baardmannetjes, maar de vogels laten 

zich moeilijk bekijken met fel tegenlicht. 

 



 

 

Zeearend – Oostvaardersplassen. 



 

Zeearend – Oostvaardersplassen. 

Ook zien we enkele Rietgorzen, Pimpelmezen en op grote afstand een groep van circa honderd 

Edelherten, er leven in het gebied zo’n zevenhonderd exemplaren. In een boomtop zit een Grote 

bonte specht. 



 

Buizerd – Oostvaardersplassen. 

In de vogelkijkhut aangekomen blijkt dat we niet de enigen zijn, een heel bataljon fotografen zit al 

klaar voor de show. We zien maar liefst zes (!) Zeearenden, waaronder vijf onvolwassen vogels en 

één adult. Pas als ze op de wieken gaan zie je waarom ze het koosnaampje “Vliegende deur” hebben! 

In het water dobberen tientallen Wintertalingen en langs het water foerageren Kemphanen en 

Bontbekplevieren, onderaan de kijkhut loopt een Groenpootruiter. 

Als we terug lopen krijgen we een korte, maar felle bui over ons heen, terwijl ook de zon nog 

uitbundig blijft schijnen.  

We horen een IJsvogel roepen, maar krijgen de vogel helaas niet te zien. In de lucht foerageren 

tientallen Boerenzwaluwen. 

 



 

 

 

 

 

Zeearend – Oostvaardersplassen. 

 

 



 

 

 

 

Zeearend – Oostvaardersplassen. 



 

Zeearend – Oostvaardersplassen. 

 

Wintertaling – Oostvaardersplassen. 



 

 



 

Na het bezoekerscentrum verplaatsen we ons richting parkeerplaatsen verderop langs de Knardijk en 

maken een wandeling naar vogelkijkhut “De Grauwe Gans”. 

 

 



 

 

 



Het begint al bijna een sleur te worden, maar we zien vanuit deze vogelkijkhut weer drie Zeearenden, 

waaronder één adult. Later krijgen we een fraaie show van een Zeearend die een eend lijkt te 

verzuipen en er vervolgens mee weg vliegt. 

Tussen de honderden Slobeenden zitten ook enkele Grutto’s en Zwarte ruiters, ook is er een groep 

Lepelaars aanwezig. 

Na een welverdiende kop koffie of thee met een stroopwafel vertrekken we naar de 

Oostvaardersdijk. In de verte zien we de Marker Wadden liggen. 

 

We wandelen over het Julianapad naar vogelkijkhut “De Grote Zilverreiger”. Vanuit deze kijkhut zien 

we een groepje Paapjes, een vogel die momenteel aan zijn trek naar het zuiden is begonnen. 

Ook laten de Boerenzwaluwen zich fraai zien, soms zit er een Huiszwaluw of Oeverzwaluw in de 

groep.  



 

 

Paapje – Oostvaardersplassen. 

 

 

 

 

 



 

Tijdens de ochtendexcursie konden we de volgende soorten bijschrijven: 

Knobbelzwaan, Grauwe gans, Wilde eend, Wintertaling, Slobeend, Kuifeend, Bergeend, Blauwe 

reiger, Stadsduif, Houtduif, Waterral, Meerkoet, Fuut, Kluut, Kievit, Bontbekplevier, Grutto, 

Kemphaan, Watersnip, Witgat, Tureluur, Zwarte ruiter, Groenpootruiter, Kokmeeuw, Stormmeeuw, 

Grote mantelmeeuw, Visdief, Aalscholver, Lepelaar, Buizerd, Zeearend (10!!!), Torenvalk, IJsvogel, 

Grote bonte specht, Gaai, Zwarte kraai, Koolmees, Pimpelmees, Matkop, Boomkruiper, 

Oeverzwaluw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Cetti’s zanger, Graspieper, Tjiftjaf, Winterkoning, 

Spreeuw, Roodborst, Merel, Paapje, Witte kwikstaart en Rietgors. 

 

Kluut – Oostvaardersplassen. 


