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Meerkoet Krakeend Wilde Eend Kuifeend Smient

Vogels van de Ossenkampen – 2019/2021

KrakeendSmient

Kuifeend Wilde Eend

Meerkoet

Alle soorten in 2020/2021
Aalscholver (26,4), Appelvink (2,1 OV), Blauwborst (9,2), Blauwe Reiger (19,2), Boerenzwaluw (8,4), Bokje (13,3), 
Boomvalk (1,1), Bosrietzanger (9,4), Brandgans (1,3 OV), Buizerd (6,1), Dodaars (38,7), Ekster (33,21), Fazant (13,3), 
Fuut (4,2), Gaai (1,2 OV), Gele Kwikstaart (1,2 OV), Gierzwaluw (3,2), Goudvink (2,4), Grasmus (15,5), Graspieper 
(28,11), Grauwe Gans (35,25), Groene Specht (1,2 OV), Grote Canadese Gans (4,32), Grote Gele Kwikstaart (1,1 OV), 
Grote Lijster (1,1 OV), Grote Zilverreiger (6,2), Grutto (1,2 OV), Havik (1,1), Heggenmus (7,4), Holenduif (33,8), 
Houtduif (39,16), Huismus (22,61), Huiszwaluw (2,6), IJsvogel (10,3), Kauw (33,33), Keep (7,1), Kievit (8,3), Kleine 
Karekiet (11,7), Kleine Mantelmeeuw (4,2), Kleine Plevier (1,2), Kneu (11,19), Knobbelzwaan (35,6), Kokmeeuw 
(23,128), Kolgans (14,218 OV), Koolmees (13,7), Koperwiek (12,57), Krakeend (27,122), Kramsvogel (13,67), Kuifeend 
(46,61), Lepelaar (5,1), Meerkoet (48,121), Merel (2,1), Nijlgans (13,9), Oeverloper (3,1), Oeverzwaluw (4,14), Ooievaar 
(2,1 OV), Pimpelmees (15,3), Putter (25,36), Rietgors (45,28), Ringmus (1,24 OV), Roek (2,2 OV), Roodborst (21,9), 
Roodborsttapuit (29,5), Scholekster (2,3 OV), Sijs (7,30 OV), Smient (20,21), Sperwer (3,1), Spreeuw (31,30), Stadsduif 
(6,25), Stormmeeuw (8,5), Tapuit (3,1), Tjiftjaf (8,4), Torenvalk (14,2), Tureluur (1,1 OV), Turkse Tortel (12,3 OV), 
Veldleeuwerik (2,4 OV), Vink (23,27), Visdief (2,1), Waterhoen (48,24), Waterral (11,2), Watersnip (8,3), Wilde Eend 
(48,105), Winterkoning (25,8), Wintertaling (9,5), Witgat (1,1), Witte Kwikstaart (13,8), Wulp (1,2), Zanglijster (13,5), 
Zilvermeeuw (3,2), Zwarte Kraai (29,12), Zwarte Roodstaart (1,2).

Tussen haakjes: aantal keer waargenomen tussen feb 2020 en feb 2021 (totaal aantal tellingen: 48), 
hoogste aantal waargenomen vogels op een telling. OV = alleen overvliegend gezien.

Ontwikkelingen
Dit gevarieerde gebied – met open water, brede oevers en moeras, 
ruigtes en bloemstroken – is volop in ontwikkeling. Binnen één jaar 
zie je al veel spannende veranderingen:

• In de opkomende struiken in het moeras broedt de felgekleurde
Blauwborst. Deze fotogenieke soort heeft zijn jongen succesvol 
grootgebracht in de beschutting van de wilgjes.

• Vanuit de dichtbegroeide oevers zingt de Kleine Karekiet (foto 
linksonder) zijn eigen naam: “kare-kare-kiet-kiet”. Eerder nog 
afwezig, maar de oevers zijn nu breed genoeg voor wel vier nesten 
van deze luidruchtige rietvogel.

• Andere nieuwkomers zijn de Grasmus en de Bosrietzanger. Deze 
kleine bruine vogeltjes profiteren – in tegenstelling tot mensen –
van de ongemaaide (brandnetel)ruigtes. 

• De plantenzaden van de nu weelderige bloemstroken bieden in de 
winter een gedekte tafel voor de bontgekleurde Putter. 

• De topper van het gebied blijft de Meerkoet: met spectaculaire 
aantallen in de winter en piepende kuikens in de lente.

Telling de Ossenkampen
Wat? Wekelijkse ochtendtelling.
Waar? Tussen Kortenoord en Nieuwe Kanaal.
Waarom? Ontwikkelingen volgen van nieuw 
aangelegde natuur om de hoek.
Wie? Zes jonge enthousiaste ecologen. 
Contactpersoon: Rik Waenink, waeninkrik@gmail.com.
De data zijn doorgegeven aan Sovon Vogelonderzoek Nederland. 

De Roodborsttapuit is goed te 
spotten als hij zijn nest bewaakt 
vanaf een paaltje of hoge stengel. Let 
ook op het kenmerkende roepje 
“wiet… tkk, tkk”, dat klinkt als twee 
knikkers die tegen elkaar aan worden 
getikt. Verscholen tussen de bramen 
hebben afgelopen jaar twee paartjes 
gebroed. 

De meest mysterieuze vogel van het 
gebied is het Bokje. Deze wintergast 
heeft niet alleen een bijzondere naam, 
maar ook een merkwaardige levenswijze. 
Bij verstoring drukt deze moerasbewoner 
zich namelijk dicht tegen de grond en 
vertrouwt volledig op zijn camouflage. 
Je loopt er zo voorbij. Het bokje broedt in 
Scandinavië.

In vogelvlucht
• Als je door de Ossenkampen loopt, kan je op elk 

moment van het jaar zo’n 30 vogelsoorten 
tegenkomen. 

• In de afgelopen twee jaar zijn er maar liefst 97 
verschillende vogelsoorten gezien in het gebied. 

• Het aanbod varieert per seizoen: de vaste gasten 
worden ‘s winters aangevuld met vogels die in 
Scandinavië broeden en in de lente door vogels die 
in Afrika overwinteren. 

Foto’s: 
Tekeningen: Elwin van der Kolk – Vogelbescherming Nederland. Kleine 
Karekiet: Han ‘t Hoen. Bokje: Aurelien Audevard. Blauwborst, Meerkoet, 
Roodborsttapuit: Jeroen van Wijk – jeroenvanwijk.myportfolio.com.

Overwinterende watervogels
De Ossenkampen zijn ook belangrijk voor grote aantallen 
overwinterende watervogels. Op het winterse hoogtepunt 
zwemmen er meer dan 300 watervogels rond. Ze duiken bij 
onraad weg in de vele inhammen van het gebied. Hoewel 
sommige vogels in Nederland blijven broeden, vliegen de 
meeste na de winter terug naar Noord- en Oost-Europa.
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