
 

Datum: 17 april 2022 

Gebied: Oostvaardersplassen 

Gids: Pim 

Op deze zonovergoten eerste paasdag was ik in de gelukkige omstandigheid een middagexcursie te 

begeleiden voor een gezelschap uit Lisse. Al bij de parkeerplaatsen was een kakofonie aan 

vogelgeluiden te horen, waaronder Fitis, Tjiftjaf & Braamsluiper. 

Vanuit vogelkijkhut De Kluut zagen we een zeer geconcentreerde Blauwe reiger aan het werk die zo 

nu en dan een klein visje ving. Ook waren er Kuifeenden, Grauwe ganzen & Slobeenden aanwezig. 

                              



 

 

Blauwe reiger – Oostvaardersplassen. 

We wandelden door een wilgenbos waar vooral de zang van de Zwartkop dominant was, de 

mannetjes hebben een zwarte kop en de vrouwtjes chocoladebruin. 



Een soort met een explosieve zang hoorden we regelmatig, maar is een stuk lastiger in de kijker te 

krijgen; de Cetti’s zanger. 

“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. 

We liepen vervolgens over een lange graskade met aan beide kanten rietkragen, dit noem ik 

gekscherend ook wel de “blauwborstenboulevard”. En gelukkig kregen we een Blauwborst wel erg 

fraai te zien in de telescoop met zijn felblauwe borst en oranje waaierstaart. 

Een andere soort die we fraai zagen was de Rietgors. Veel rietvogels vertrekken in het najaar naar 

Afrika aangezien ze voor hun overleving afhankelijk zijn van insekten, maar de Rietgors blijft gewoon 

in Nederland. Rietzaden zijn het hele jaar voorradig. 

 

Rietgors – Oostvaardersplassen. 

Hoog in de lucht cirkelde een Ooievaar, een soort die het momenteel weer erg naar de zin heeft in 

Nederland. We zagen ook zijn voornaamste prooi, de Groene kikker. Vanuit het rietveld hoorden we 

regelmatig de krassende zang van de Rietzanger. Ook hoorden we de snorrende zang van de Snor, 

een forse rietvogel. 

Voordat we rechtsaf sloegen naar de kijkhut de Schollevaar keken we vanaf een steiger links naar de 

enorme vlakte. We zagen een groep Edelherten. Op een aarden wal zaten twee onvolwassen 

Zeearenden, toch wel de iconische soort van de Oostvaardersplassen met zijn 2.30 meter 

spanwijdte! 



 

 

Ooievaar – 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. 

 

 

 



 

 

Grauwe gans – Oostvaardersplassen. 

Vanuit de kijkhut De Schollevaar zagen we verschillende jagende Bruine kiekendieven. In dit gebied 

zitten minstens zestig broedparen. Ook zagen we enkele Grote zilverreigers. 

Op de terugweg zagen we op afstand twee onvolwassen Zeearend in de lucht cirkelen tot 

ongenoegen van de vele ganzen in het gebied. 

We reden vervolgens naar het Oostvaardersveld waar het broedpaar van de Ijsvogel niet thuis was, 

wel zagen we een kudde Konikpaarden, Tafeleend & Wintertaling. 

 

Tenslotte reden we naar de Kleine praambult, een uitkijkheuvel. Hier zagen we op een heuvel drie 

Zeearenden op een rij. Op grote afstand was de enorme horst (nest) van de Zeearend te zien. 

We hadden ook nog even ons eigen “national geographic”  momentje met een flinke groep 

Edelherten die door het water liep. Op de vlakte liepen duizenden Brandganzen. In de verte was 

groot paniek, een vierde Zeearend was aan het jagen. 

 



 

 

Edelhert – Oostvaardersplassen. 
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