
Dagexcursie Oostaardersplassen en Landgoed Den Treek 
Datum: 21 juni 2017 
Aantal deelnemers: 2 
Gids: Rien 
Weer: 30 graden, onbewolkt, wind ZW, 3 Bft. 
Soorten: 90 
 
Vandaag zijn Joao en Helena te gast, jonge Portugezen die al jaren in Dublin wonen. Dat 
heeft als voordeel dat zij de namen van alle soorten Warblers vandaag beter vasthouden 
dan hun gids, die wood, willow, icterine, garden, marsh en reed aan het eind van de dag 
wat door elkaar begint te husselen. 
Kunnen deze luitjes niet beter naar een concert van Metallica gaan, vraag je je af als ze ’s 
ochtends van het station omlaag stappen. Maar Joao heeft naast tattoos, lange haren en 
piercings ook zijn scope meegebracht uit Dublin en hij bewijst vandaag naast 
musicoloog ook een heel goede vogelaar te zijn. Kort na achten staan we op deze langste 
dag van het jaar op de kijkheuvel aan het Jan van den Boschpad en noteert Joao zijn 
eerste lifer vandaag: hij heeft de blauwborst perfect in beeld. Vijf minuten later scheert 
lifer nummer twee over: zwarte ruiter in zomerkleed! Tjoewiet! Dat gaat lekker zo. 
Koekoek, Casarca en IJsvogelpaar met 3 jongen hebben zich dan ook al uitgebreid laten 
bekijken en de rest van de dag gaat het hard met de soorten. Bij kijkhut De Grauwe Gans 
registeren we lifer nummer 3: tuinfluiter. Kijkhut De Poelruiter is ook erg geschikt voor 
veel leuks: broedende steltkluten, kluten, kleine plevier, oeverzwaluwtjes, grauwe 
klauwier, witgat. Maar géén bos- en groenpootruiters, géén oeverlopertje en géén 
bontbekjes: die zou je hier toch ook verwachten. Okee, geen gezeur: de grote Praambult 
levert ook geen zeearend maar wel ineens 4 forse roofvogels ver weg, waaronder zeker 
wespendief en buizerd, maar wat zijn die andere twee? We komen er niet uit. Visarend is 
hier vandaag ook gezien, maar die is het niet. Een andere vogelaar belooft nog foto’s te 
croppen en na te sturen, maar da’s bij het ter perse gaan van dit verslagje nog niet 
gebeurd. 
Na de Oostvaardersplassen vertrekken we, om een uurtje of drie, nog naar Den Treek bij 
Amersfoort, waar best kans is op Zwarte (en ook Groene) Specht, lifers die Joao ook nog 
graag afvinkt vandaag, maar helaas. Het is warm. Bij 30 graden zijn de vogels 
verstandiger dan deze vogelaars. Met je telescoopje op de nek en je kijker eromheen 
door het losse zand over de hei sjokken houd je niet al te lang vol. Roodborsttapuit, 
kuifmees, gekraagde roodstaart en havik lukken hier nog wel, maar boompiepers en 
vliegenvangers laten het afweten, laat staan zwarte spechten. Ons geluk eindigt. Op een 
terrasje. Topdag. 
 
  
 

rietzanger sedge warbler 
 rietgors reed bunting 
 bosrietzanger marsh warbler 
 tuinfluiter garden warbler 
 fitis willow warbler 
 groenling greenfinch 
 putter goldfinch 
 heggemus dunnock 
 

  



kneu common linnet 
 braamsluiper lesser whitethroat 
 grasmus common whitethroat 
 zwartkop blackcap 
 tjiftjaf chiffchaff 
 spotvogel icterine warbler 
 Cetti's zanger cetti's warbler 
 kleine karekiet reed warbler 
 blauwborst bluethroat 
 roodborst robin 
 veldleeuwerik skylark 
 roodborsttapuit stone chat 
 gekraagde roodstaart common redstart 
 kluut avocet 
 steltkluut black-winged stilt 
 grutto bar-tailed godwit 
 scholekster oystercatcher 
 kievit lapwing 
 kleine plevier lesser ringed plover 
 witgat green sanspiper 
 tureluur common redshank 
 zwarte ruiter spotted redshank 
 waterral water rail 
 meerkoet common coot 
 dodaars little grebe 
 fuut great crested grebe 
 waterhoen moorhen 
 winterkoning common coot 
 ijsvogel kingfisher 
 grote bonte specht greater spotted woodpecker 

sperwer sparrowhawk 
 havik goshawk 

buizerd common buzzard 
bruine kiekendief marsh harrier 
wespendief honey buzzard 
torenvalk kestrel 
zanglijster song thrush 
merel  blackbird 
huismus house sparrow 
gaai  eurasian jay 
spreeuw starling 

ekster magpie 
houtduif wood pigeon 
holenduif stock pigeon 
visdief common tern 
zilvermeeuw herring gull 



kokmeeuw black-headed gull 
stormmeeuw mew gull 
kleine mantelmeeuw lesser black-backed gull 
koekoek common cuckoo 
boomkruiper treecreeper 
boomklever nuthatch 
lepelaar eurasian spoonbill 
knobbelzwaan mute swan 
bergeend common shellduck 
casarca ruddy shellduck 

grauwe gans greylag goose 
brandgans barnacle goose 
kuifeend tufted duck 
krakeend gadwall 
slobeend shoveler 
tafeleend common pochard 
wilde eend mallard 
grauwe klauwier red-backed shrike 
gierzwaluw common swift 
boerenzwaluw barn swallow 

huiszwaluw house martin 
oeverzwaluw sans martin 
vink chaffinch 
witte kwikstaart white wagtail 
baardman bearded tit 
pimpelmees blue tit 
koolmees great tit 
kuifmees crested tit 
zwarte mees coal tit 
blauwe reiger grey heron 
grote zilverreiger great egret 

kleine zilverreiger little egret 
aalscholver great cormorant 
kauw eurasian jackdaw 
zwarte kraai carrion crow 
raaf common raven 

 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
 


