
 

Datum: Vrijdag 9 juli 2021 

Gebied: Oostvaardersplassen 

Gids: Pim 

Rond de klok van half zeven stond ik startklaar voor een avondexcursie met Cunera, Casper, Matthijs 

& Irene aan de rand van de Oostvaardersplassen. 

 

 

Tjiftjaf – Oostvaardersplassen. 



We kwamen eerst door een spontaan ontstaan Wilgenbos waar we naast legio Tjiftjaffen ook de 

kleurrijke Putter en Zwartkop zagen. Vanuit de eerste kijkhut zagen we al direct aan de overkant een 

heuse Zeearend zitten, een onvolwassen exemplaar. Wat een bakbeest! 

“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. 

Vervolgens wandelden we door een kaler gebied: De Driehoek. Kaal, maar evengoed zeer vogelrijk. 

We zagen een Rietzanger heel mooi en hoorden zang van Kleine karekiet & Bosrietzanger. De 

Grasmus, overigens geen mus, was zeer talrijk. We zagen wederom Puttertjes, maar ook Groenling & 

Kneu. 

 

In de verte hoorden we de Koekoek zijn eigen naam roepen. Ook vlogen enkele jagende Bruine 

kiekendieven over. Dit is de meest algemene broedvogel in de Oostvaardersplassen met maar liefst 

zestig paar! 

Soms hoorden we de explosieve zang van de Cetti’s zanger, een relatieve nieuwkomer in de 

Nederlandse natuur. De vogel laat zich echter vaak lastig zien. Door het warmere klimaat heeft hij 

zijn broedgebied naar het noorden kunnen uitbreiden. 

 



 

 

 

 

Even later waren we in de “vogeltempel”  alias vogelkijkhut De Zeearend. Veel vogels die nu al 

onderweg zijn naar het zuiden zien de Oostvaardersplassen als één groot “wegrestaurant”. 

We zagen honderden Kemphanen, vooral jonge vogels die waarschijnlijk in Scandinavië uit het ei zijn 

gekropen. Ook zagen we minstens honderd Grutto’s, onze nationale vogel die in de gevarenzone 

dreigt te komen. 



 

Steltkluut – Oostvaardersplassen. 

We zagen maar liefst zevenentwintig Steltkluten, een schaarse broedvogel in de Oostvaardersplassen 

en de rest van Nederland. Ook zagen we elegante Kluten, een Groenpootruiter en een Bosruiter. 

Aan de overkant ontdekten we nog twee onvolwassen Zeearenden. Enkele Lepelaars vlogen over en 

we zagen foeragerende Grote zilverreigers.  

Ook was er een bonte verzameling van eendensoorten aanwezig waaronder Krakeend, Smient, 

Wintertaling, Slobeend & Bergeend. 

In de verte stonden honderden Edelherten in de avondzon en aan de rechterzijde van de hut zagen 

we een groep Konikpaarden. 

In de lucht waren veel Boerenzwaluwen & Oeverzwaluwen op zoek naar insecten. Ook waren 

Gierzwaluwen, een soort die zelfs in de lucht slaapt, aanwezig. 

 

 



 

Rietgors – Oostvaardersplassen. 

 

Konikpaard – Oostvaardersplassen. 

 

 

 



 

Gewone pad – Oosstvaardersplassen. 

 

Zeearend – Oostvaardersplassen. 

 



 

 

Havik – Oostvaardersplassen. 



Op weg naar een volgende (open) vogelkijkhut vloog een fraaie Havik over. Ook konden we een 

familie Roodborsttapuit langdurig bekijken. We zagen ook enkele Grote bonte spechten. 

 

We liepen over de “blauwborstboulevard”  en zagen een vrouwtje Blauwborst op het pad zitten. 

Voor het laatste deel van deze avondexcursie reden we naar het Oostvaardersveld. 

 

Wat betreft vogelsoorten was het hier een stuk rustiger. Wel zagen we Grote zilverreigers naar hun 

vermoedelijke slaapplaats vliegen. De lucht was rijkelijk gevuld met Huiszwaluwen en we hoorden 

wederom de Koekoek. 

Hoewel we met de Bever geen geluk hadden konden we toch terugkijken op een vogelrijke 

avondexcursie in de Oostvaardersplassen, onderdeel van nationaal park Nieuw Land. 

 

 

 

Foto’s & Tekst: Pim Julsing 2021. 

 

 

 


