
 

 

 
Excursie datum: 5 april 2017 

  
Naam excursie 

gebied: 

Oostvaardersplassen, 5600 ha groot moeraslandschap tussen de steden Almere en 

Lelystad, 7:45-11:50 

  
Gids(en): Taco  

 

Nederlandse naam English name 

Wetenschappelijke/Scientific 

name 

fuut great crested grebe Podiceps cristatus 

Dodaars H little grebe Tachybaptus ruficollis 

aalscholver great cormorant Phalacrocorax carbo 

grote zilverreiger great egret Casmerodius albus 

blauwe reiger grey heron Ardea cinerea 

knobbelzwaan mute swan Cygnus olor 

kolgans white fronted goose Anser albifrons 

grauwe gans greylag goose Anser anser 

brandgans barnacle goose Branta leucopsis 

bergeend common shelduck Tadorna tadorna 

nijlgans egyptian goose Alopochen aegyptiacus 

smient eurasian wigeon Anas penelope 

wilde eend mallard Anas platyrhynchos 

krakeend gadwall Anas strepera 

pijlstaart northern pintail Anas acuta 

slobeend northern shoveler Anas clypeata 

wintertaling common teal Anas crecca 

tafeleend common pochard Aythya ferina 

kuifeend tufted duck Aythya fuligula 

bruine kiekendief marsh harrier Circus aeruginosus 

sperwer eurasian sparrowhawk Accipiter nisus 

buizerd common buzzard Buteo buteo 

torenvalk common kestrel Falco tinnunculus 

meerkoet common coot Fulica atra 

scholekster oystercatcher Haematopus ostralegus 

kluut avocet Recurvirostra avosetta 

steltkluut black-winged stilt Himanotopus himanotopus 

kleine plevier lesser ringed plover Charadrius dubius 

kemphaan ruff Philomachus pugnax 

kokmeeuw black-headed gull Croicocephalus ridibundus 

stormmeeuw common gull Larus canus 

zilvermeeuw herring gull Larus argentatus 

kleine mantelmeeuw lesser black-backed gull Larus fuscus 

houtduif wood pigeon Columba palumbus 

turkse tortel collard dove Streptopelia decaocto 

grote bonte specht 

greater spotted 

woodpecker Dendrocopos major 

oeverzwaluw sand martin Riparia riparia 

boerenzwaluw barn swallow Hirundo rustica 

witte kwikstaart white wagtail Motacilla alba 

Winterkoning H wren Troglodytes troglodytes 

Heggemus H hedge accentor Prunella modularis 

roodborst robin Erithacus rubecula 



 

 

blauwborst bluethroat Luscinia svecica 

merel blackbird Turdus merula 

zanglijster song trush Turdus philomelos 

zwartkop blackcap Sylvia atricapilla  

fitis willow warbler Phylloscopus trochilus  

tjiftjaf chiffchaff Phylloscopus collybita 

matkop willow tit Poecile montanus 

pimpelmees blue tit Cyanistes caeruleus 

koolmees great tit Parus major 

Boomkruiper H short-toed treecreeper Certhia brachydactyla 

spreeuw common starling Sturnus vulgaris 

gaai eurasian jay Garrulus glandarius 

ekster magpie Pica pica 

kauw eurasian jackdaw Corvus monedula  

raaf common raven Corvus corax 

zwarte kraai carrion crow Corvus corone 

huismus house sparrow Passer domesticus 

vink chaffinch Fringilla coelebs 

groenling greenfinch Chloris chloris 

putter goldfinch Carduelis carduelis 

kneu linnet Carduelis cannabina 

rietgors reed bunting Emberiza schoeniclus 

 

64 soorten, H=alleen gehoord. 
 
Hoogtepunten van de dag:   

 

 

 Bezoekerscentrum “De Oostvaarder”; fraai gelegen gebouw met panoramisch uitzicht op het zuidelijke 

deel van de Oostvaardersplassen, soorten hier gezien: Een koude ochtend in vergelijking met de rest 

van de week. Op de eilandjes een groep van ca. 40 Kluten, zich klaarmakend om te gaan broeden. De 

eerste pullen van de Grauwe ganzen zijn uit het ei en wandelen rond. De Brandganzen maken zich op 

voor vertrek naar het noorden. Groepen van duizenden exemplaren zijn nerveus en vliegen regelmatig 

op. In het struikgewas fraai Putters en een mannetje Kneu. 

 

  “Krakeend route”, wandeling naar observatie hut uitkijkend over ondiepe plas en grasland, soorten hier 

gezien: Het voordeel van weinig blad aan de boom levert mooie waarnemingen op van Matkop en 

Zwartkop. Hoewel de namen op elkaar lijken zijn het toch hele verschillende vogels. De Zwartkop is een 

zanger en de Matkop een mees. Bij de hut zien we 3 Steltkluten, een zuid Europese soort die zich steeds 

verder naar het noorden uitbreidt. 

 

 “Praamweg”, weg door gebied waar vaak Konik paarden staan . Soorten hier gezien: Mooi waarnemingen 

van Groenling, Rietgors en Fitis. Heel kort zien we een Blauwborst laag in het riet zitten. Helaas daar 

blijft het bij. De toch wel verwachte Rietzanger missen we ook. De eerste Boerenzwaluwen en 

Oeverzwaluwen van het jaar vliegen boven het water. 

 

 “Kleine praambult”, uitkijkbult uitkijkend over het noordoostenlijke deel van het natuurgebied de 

Oostvaardersplassen. Uitgestrekt nat graslandschap. Soorten hier gezien: In de verte scharrelen 2 

kemphanen in de modder rond. Ook hier een grote groep van wel 50 Kluten. 

 

 “Grote praambult”, uitkijkbult uitkijkend over het noordoostenlijke deel van het natuurgebied de 

Oostvaardersplassen. Uitkijkend over bos, struiken en een enorm uitgestrekt graslandschap, soorten hier 



 

 

gezien:  Veel wind en erg koud, we blijven hier niet te lang. We horen hier wel een Dodaars te roepen en 

zien een Raaf vliegen. In de verte vliegen 3 a 4 Bruine Kiekendieven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


