
 

 

 

Excursie datum: 14-06-2019, ca 18 graden, zonnig, weinig wind. 

  
Naam excursie 
gebied: 

Oostvaardersplassen, 5600 ha groot moeraslandschap tussen de steden Almere en 
Lelystad 

  
Gids(en): Taco  

 
Na een aantal opeenvolgende avonden met regen en onweer was deze excursie perfect getimed. Mooi zonnig weer 
met weinig wind. Bij het Jan van de Boschpad zagen we de eerste van vele Kluten deze avond. Bij iedere stop 
zouden we er tientallen zien. Een Kleine karakiet kwam fraai in beeld zingen. En na paniek bij de Grauwe ganzen 
kwam de voorspelde Vos te voorschijn. Een Lepelaar kwam overvliegen. Een aantal vogelsoorten hebben we deze 
avond alleen maar gehoord. Eentje daarvan kort met 1 kreet. De Waterral. Op de terugweg naar de auto konden we 
minutenlang een mannetje Grote bonte specht observeren op het fietspad. 
 
Langs de Oostvaardersdijk zijn we 2 x gestopt. Helaas leverde dat niet de gewenste Zeearend op. De kans daarop 
is de laatste maanden maar 50% gebleken. Wel hoorden we Baardmannetjes roepen en zagen we Grote zilverreiger 
in prachtig broedkleed. 
 
Op de Knardijk zijn we ook 2 x gestopt. Een grote gemengde groep van Kluten en Grutto’s fourageerde in het slik. 
Tussen de Grutto’s liepen ook IJslandse grutto’s rond, een ondersoort. 
 
Bij het Oostvaardersveld aangekomen leek het wel de Kalverstaat. Ongeveer 80 vogelaars en fotografen hadden 
zich verzameld. Dan moet er wel een zeldzaamheid in de buurt zijn. Het bleek een Roodkopklauwier te zijn. Een 
zeldzame dwaalgast uit het zuiden van Europa. De waarneming is extra bijzonder omdat het om de ondersoort  
Lanius senator badius gaat die op de Balearische Eilanden, Corsica en Sardinië broedt. Deze onderscheidt zich van 
de andere ondersoorten door het (vrijwel) ontbreken van de witte handpenvlek. Het is pas de 3e keer dat deze 
ondersoort in Nederland wordt gespot. 

 
 
Nadat we de grote groep gedag hadden gezegd konden we even verderop nog een reeks nieuwe soorten voor de 
dag bijschrijven; Kleine plevier, Roodborsttapuit, Gele kwikstaart, een jagende Sperwer, Bosrietzanger, Putter en 
Kuifeend. 
 
Hierna probeerde we Bevers te spotten. Helaas lukte dit deze avond niet. Maar deze plek gaf ons wel een 
langsvliegende IJsvogel, Zanglijster, Groenling, Koekoek, Nachtegaal, 2 Reebokken, Oeverzwaluw, Huiszwaluw en 
een voor de Oostvaardersplassen best wel zeldzame Boompieper. 



 

 

 
 
Op de weg terug naar het station stopte we nog even bij een man met een grote microfoon in zijn hand. Hij was 
opnames aan het maken van de zeer zeldzame Krekelzanger. Deze liet zich luid en duidelijk horen. Een mooie 
afsluiter van deze avondexcursie. 
 
 

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 

lepelaar eurasian spoonbill Platalea leucorodia 
knobbelzwaan mute swan Cygnus olor 
grauwe gans greylag goose Anser anser 

grote canadese gans canada goose Branta canadensis 
brandgans barnacle goose Branta leucopsis 
bergeend common shelduck Tadorna tadorna 
casarca ruddy shelduck Tadorna ferruginea 

wilde eend mallard Anas platyrhynchos 
krakeend gadwall Anas strepera 
slobeend northern shoveler Anas clypeata 
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 

boomvalk hobby Falco subbuteo 
Waterral H water rail Rallus aquaticus 
meerkoet common coot Fulica atra 

kluut avocet Recurvirostra avosetta 
kleine plevier lesser ringed plover Charadrius dubius 

kievit northern lapwing Vanellus vanellus 
grutto black-tailed godwit Limosa limosa 

ijslandse grutto icelandic black-tailed godwit Limosa limosa islandica 
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 
koekoek common cuckoo Cuculus canorus 
ijsvogel common kingfisher Alcedo atthis 

grote bonte specht greater spotted woodpecker Dendrocopos major 
Veldleeuwerik H sky lark Alauda arvensis 

oeverzwaluw sand martin Riparia riparia 
boerenzwaluw barn swallow Hirundo rustica 

huiszwaluw house martin Delichon urbica 
boompieper tree pipit Anthus trivialis 

witte kwikstaart white wagtail Motacilla alba 
gele kwikstaart yellow wagtail Motacilla flava 
Winterkoning H wren Troglodytes troglodytes 

Roodborst H robin Erithacus rubecula 
Nachtegaal H rufous nightingale Luscinia megarhynchos 

roodborsttapuit common stonechat Saxicola rubicola 
merel blackbird Turdus merula 

Zanglijster song trush Turdus philomelos 
Sprinkhaanzanger H grasshopper warbler Locustella naevia 

Krekelzanger H river warbler Locustella fluviatilis 
Bosrietzanger H marsh warbler Acrocephalus palustris 
kleine karekiet reed warbler Acrocephalus scirpaceus 

Grasmus common whitethroat Sylvia communis 
Zwartkop H blackcap Sylvia atricapilla  

Fitis H willow warbler Phylloscopus trochilus  
Tjiftjaf H chiffchaff Phylloscopus collybita 

Cetti’s zanger H Cetti warbler Cettia cetti 
Baardman H bearded tit Panurus biarmicus 
pimpelmees blue tit Cyanistes caeruleus 
koolmees great tit Parus major 

roodkopklauwier Woodchat shrike Lanius senator 
spreeuw common starling Sturnus vulgaris 

gaai eurasian jay Garrulus glandarius 
ekster magpie Pica pica 
kauw eurasian jackdaw Corvus monedula  

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 
 
 
Totaal 73 soorten. H is alleen gehoord 

 


