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Tijdens deze zonovergoten eerste paasdag was ik in de gelukkige omstandigheid om een gezelschap
uit de regio Amsterdam rond te leiden in de uitgestrekte Oostvaardersplassen.
Onder begeleiding van een koor van Tjiftjaf & Fitis gingen we van start. Vanuit vogelkijkhut De Kluut
zagen we de eerste Grote zilverreiger, de hagelwitte reiger die je momenteel in heel Nederland kunt
aantreffen. Ook de eerste Kuifeenden en Slobeenden gaven “act de presence”.
We wandelden door een wilgenbos waar vooral de melodieuze snelle zang van de Zwartkop
dominant was. We zagen verschillende mannetjes met zwarte kop, maar ook een vrouwtje met
chocolade bruine kop.
“De zwartkop is de laatste decennia sterk in aantal toegenomen door natuurlijker bosbeheer en ouder
wordende bossen, zoals in Flevoland en de duinen. Heeft een voorkeur voor struiken en oudere
bomen. Laat zich niet altijd makkelijk zien, maar zijn melodieuze zang is in het voorjaar des te beter te
horen”.
Bron: Vogelbescherming Nederland.

Zwartkop – Oostvaardersplassen.

Heggenmus – Oostvaardersplassen.
Toen we het wilgenbos verlieten wandelden we over een graskade langs rietland. Dit noem ik altijd
de “blauwborstenboulevard”, maar ze waren vandaag ietwat verlegen. Gelukkig kregen we toch
enkele exemplaren in de telescoop te zien.
De Rietzanger daarentegen was volop aanwezig en maakte ook fraaie zangvluchten. En regelmatig
hoorden we de explosieve zang van de Cetti’s zanger, een relatieve nieuwkomer in de
Oostvaardersplassen. Hun zang is snoeihard, maar ze zijn nog behoorlijk lastig om goed in de kijker te
krijgen.
In de verte hoorden we een soort mishoorn of het geluid alsof iemand op een leeg colaflesje blaast,
dit gehoemp werd geproduceerd door de Roerdomp, een schuwe moerasbewoner. Van een andere
schuwe moerasbewoner, de Waterral, hoorden we ook enkele malen enkele vreemde geluiden.

Rietgors – Oostvaardersplassen.
De Rietgors was ook zo nu en dan fraai te bewonderen, deze soort kun je het hele jaar in de
Oostvaardersplassen bewonderen, hij eet namelijk rietzaden die altijd wel voorradig zijn.
Een snorrend geluid uit het riet was van een forse rietvogel; de Snor. Met enige moeite kregen we de
vogel ook te zien!
Voordat we rechtsaf sloegen naar vogelkijkhut De Schollevaar keken we vanaf een steiger uit over de
open vlakte en zagen hier de eerste groep Edelherten rusten. Op grote afstand zagen we een
onvolwassen Zeearend en later zelfs een tweede vogel!!

Rietgors – 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 (2021: 15 paar). 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.
Op een zijpad zagen we een vogel die wel iets van een Sperwer had. Het was een net gearriveerde
Koekoek die duidelijk nog aan het bijkomen was van zijn verre reis uit Afrika.
We liepen verder naar de kijkhut en zagen een kenmerkende rietvogel van de Oostvaardersplassen
die in de lente best lastig kan zijn om te vinden; het Baardmannetje. Wat een wonderschone vogel,
het mannetje met de opvallende zwarte druipsnor en gelige snavel.

Koekoek – Oostvaardersplassen.

Baardman – Oostvaardersplassen.
Twee Lepelaars vlogen over en we zagen verschillende Grote zilverreigers. Vanuit de vogelkijkhut
zagen we boven het rietveld verschillende Bruine kiekendieven jagen. Een Ijsvogel zat naast de hut
en vloog als een blauwe pijl razendsnel over het water.
Teruggekomen bij het bezoekerscentrum reden we richting het Oostvaardersveld waar we een kudde
Konikpaarden zagen en een club Reeën. Bij het ijsvogelnest was niemand thuis en we besloten door
te rijden naar de Kleine Praambult, een uitkijkheuvel.

Grauwe gans – Oostvaardersplassen.

Zwartkop (vrouw) – Oostvaardersplassen.

Vanaf de uitkijkheuvel zagen we honderden Edelherten, Heckrunderen & Konikpaarden. Op een paar
kilometer afstand was de horst (nest) van het volwassen broedpaar Zeearend te zien. Een volwassen
Zeearend zat naast dit bouwwerk dat wel achthonderd kilo kan wegen!
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