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Naam excursie 

gebied: 

Ochtend groepsexcursie Oostvaardersplassen (2 personen) 

  
Gids(en): Els Luijkx 

 

Nederlandse naam English name 

Wetenschappelijke/Scientific 

name 

aalscholver great cormorant Phalacrocorax carbo 

baardman bearded tit Panurus biarmicus 

blauwe reiger grey heron Ardea cinerea 

boerenzwaluw barn swallow Hirundo rustica 

bruine kiekendief marsh harrier Circus aeruginosus 

buizerd common buzzard Buteo buteo 

dodaars little grebe Tachybaptus ruficollis 

ekster magpie Pica pica 

fitis willow warbler Phylloscopus trochilus  

fuut great crested grebe Podiceps cristatus 

grauwe gans greylag goose Anser anser 

groenling greenfinch Chloris chloris 

grote zilverreiger great egret Casmerodius albus 

grutto black-tailed godwit Limosa limosa 

holenduif stock pigeon Columba oenas 

houtduif wood pigeon Columba palumbus 

kemphaan ruff Philomachus pugnax 

kievit northern lapwing Vanellus vanellus 

kleine karekiet reed warbler Acrocephalus scirpaceus 

knobbelzwaan mute swan Cygnus olor 

koekoek common cuckoo Cuculus canorus 

kokmeeuw black-headed gull Croicocephalus ridibundus 

koolmees great tit Parus major 

krakeend gadwall Anas strepera 

meerkoet common coot Fulica atra 

merel blackbird Turdus merula 

putter goldfinch Carduelis carduelis 

rietgors reed bunting Emberiza schoeniclus 

slobeend northern shoveler Anas clypeata 

spreeuw common starling Sturnus vulgaris 

tafeleend common pochard Aythya ferina 

tjiftjaf chiffchaff Phylloscopus collybita 

visdief common tern Sterna hirundo 

waterhoen  moorhen Gallinula chloropus 

wilde eend mallard Anas platyrhynchos 

winterkoning wren Troglodytes troglodytes 

witte kwikstaart white wagtail Motacilla alba 

zanglijster song trush Turdus philomelos 

zeearend white tailed eagle Haliaeetus albicilla 

zilvermeeuw herring gull Larus argentatus 
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zwarte kraai carrion crow Corvus corone 

zwartkop blackcap Sylvia atricapilla  

 
 

 
 totaal aantal soorten 42 

 

 

Hoogte punten van de ochtend: 

 

 
 

De ochtend begon met prachtige luchten en dreigend onweer. Gelukkig pas rond 12 uur begon het te 

onweer en een paar druppels regen. Het was behoorlijk warm. 

 

Maar veel jonge vogels gezien en gehoord. Heel leuk was het oefenen de zang van de jonge 

zanglijster,tjiftjaf en winterkoning. 

 

De jonge  boerenzwaluwen lieten hun vliegkunsten zien en scheerde vlak over onze hoofden. 

Het was weer genieten. 

 

In het opengebied vanaf de Praambult waren de 2 jonge zeearenden door de telescoop te zien. 

 

 

Els. 

 

 

 


