
  
 

  

  
Excursie datum:  11th of Jun 2015  

    

Naam excursie  Oostvaardersplassen, 5600 ha groot moeraslandschap tussen de steden Almere en gebied: 

 Lelystad  

    

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  

kleine zilverreiger  little egret  Egretta garzetta  

grote zilverreiger  great egret  Casmerodius albus  

blauwe reiger  grey heron  Ardea cinerea  

ooievaar  white stork  Ciconia ciconia  

lepelaar  eurasian spoonbill  Platalea leucorodia  

knobbelzwaan  mute swan  Cygnus olor  

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  

slobeend  northern shoveler  Anas clypeata  

wintertaling  common teal  Anas crecca  

zomertaling  garganey  Anas querquedula  

tafeleend  common pochard  Aythya ferina  

kuifeend  tufted duck  Aythya fuligula  

nonnetje  smew  Mergus albellus  

bruine kiekendief  marsh harrier  Circus aeruginosus  

buizerd  common buzzard  Buteo buteo  

zeearend  white tailed eagle  Haliaeetus albicilla  

torenvalk  common kestrel  Falco tinnunculus  

boomvalk  hobby  Falco subbuteo  

waterhoen   moorhen  Gallinula chloropus  

meerkoet  common coot  Fulica atra  

scholekster  oystercatcher  Haematopus ostralegus  

kluut  avocet  Recurvirostra avosetta  

bontbekplevier  greater ringed plover  Charadrius hiaticula  

kleine plevier  lesser ringed plover  Charadrius dubius  

kievit  northern lapwing  Vanellus vanellus  

grutto  black-tailed godwit  Limosa limosa  

tureluur  common redshank  Tringa totanus  

kokmeeuw  black-headed gull  Croicocephalus ridibundus  



  
 

  

zilvermeeuw  herring gull  Larus argentatus  

kleine mantelmeeuw  lesser black-backed gull  Larus fuscus  

visdief  common tern  Sterna hirundo  

houtduif  wood pigeon  Columba palumbus  

holenduif  stock pigeon  Columba oenas  

turkse tortel  collard dove  Streptopelia decaocto  

Koekoek H  common cuckoo  Cuculus canorus  

oeverzwaluw  sand martin  Riparia riparia  

boerenzwaluw  barn swallow  Hirundo rustica  

huiszwaluw  house martin  Delichon urbica  

witte kwikstaart  white wagtail  Motacilla alba  

Winterkoning H  wren  Troglodytes troglodytes  

Heggemus H  hedge accentor  Prunella modularis  

nachtegaal  rufous nightingale  Luscinia megarhynchos  

merel  blackbird  Turdus merula  

zanglijster  song trush  Turdus philomelos  

snor  savi's warbler  Locustella luscinioides  

rietzanger  sedge warbler  Acrocephalus schoenobaenus  

bosrietzanger  marsh warbler  Acrocephalus palustris  

kleine karekiet  reed warbler  Acrocephalus scirpaceus  

Tuinfluiter H  garden warbler  Sylvia borin  

grasmus  common whitethroat  Sylvia communis  

Zwartkop H  blackcap  Sylvia atricapilla   

fitis  willow warbler  Phylloscopus trochilus   

tjiftjaf  chiffchaff  Phylloscopus collybita  

pimpelmees  blue tit  Cyanistes caeruleus  

koolmees  great tit  Parus major  

spreeuw  common starling  Sturnus vulgaris  

ekster  magpie  Pica pica  

kauw  eurasian jackdaw  Corvus monedula   

raaf  common raven  Corvus corax  

zwarte kraai  carrion crow  Corvus corone  

groenling  greenfinch  Chloris chloris  

putter  goldfinch  Carduelis carduelis  

kneu  linnet  Carduelis cannabina  

rietgors  reed bunting  Emberiza schoeniclus  

  

Totaal aantal soorten 73, H = alleen gehoord.  
  
Hoogtepunten van de dag:    

  

  

• Parkeerplaats langs de “Oostvaardersdijk”; overzicht over de Lepelaarsplassen, soorten hier gezien:  

Onze eerste stop gaf ons een schitterend schouwspel van enkele tientallen vissende Aalscholvers. Enkele 

Grote Zilverreigers probeerde een visje mee te pikken. Een grote groep van bijna 200 Grutto’s was aan 

het rusten.  

  



  
 

  

• “Natte graslanden”; nat graslandschap, soorten hier gezien: Verspreid over het gebied ongeveer 10 

Lepelaars. Vele eendensoorten waaronder heel kort een Zomertaling. Helaas niet meer teruggevonden.  

Tijdens de wandeling naar en terug van de hut mooie waarnemingen van Bruine Kiekendief, Torenvalk, 

Kneu, Groenling, Rietzanger, Fitis en Kleine karekiet. Een Bosrietzanger gaf een mooi concert van allerlei 

imitaties.  

  

• “Parkeerplaats Oostvaardersdijk Oostvaardersplassen” Een korte blik op het Zeearenden nest. Gelukkig 

waren ze thuis. In het riet veel Rietzangers en Kleine karekiet. De Snor bleef uit beeld maar het geluid 

was onmiskenbaar. Op de rotsen Holenduif en Visdief.  

  

• “Krakeend route”, wandeling naar observatie hut uitkijkend over ondiepe plas en grassland, soorte hier 

gezien: Eindelijk de Putter en Grasmus mooi in beeld. In de verte was een Boomvalk op libellen aan het 

jagen, helaas niet gezien door de klanten. Een grote Ringslang lag rustig in de broedhoop. Maar kon 

doordat het warme dag was toch ook snel weer verdwijnen. Vanuit de hut mooi Kleine plevier kunnen 

zien.  

  

  

• “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:  Naast de enorme aantallen Edelherten, Heckrunderen en Konik paarden ook enkele raven 

aanwezig.  

  


