
 

 

 

Excursie datum: 28-09-2017, van 13:00 tot 16:45 

  
Naam excursie 

gebied: 

Oostvaardersplassen, 5600 ha groot moeraslandschap tussen de steden Almere en 

Lelystad 

  
Gids(en): Taco  

 

 

 

Hoogtepunten van de dag:   

 

 

 “Jan van den Boschpad”; zuidelijk uitkijkpunt met zicht over natte graslanden en ondiepe plassen, 

soorten hier gezien: Een rustige dag wat betreft aantallen vogels. Opvallend, geen enkele steltloper. We 

horen roepjes van overtrekkende Veldleeuweriken. De Zeearend laat zich dit keer niet zien. Heel fraai 

krijgen we een show van een jagende Sperwer te zien. Een lange duikvlucht wat resulteert in een 

smakelijke Putter. Baardmannetjes komen een paar keer goed in beeld. Fraai beest. Ver weg in een 

boom zit een juveniele Havik. En op een stammetje een Slechtvalk. De Grote bonte specht laat zich 

zowel op de heen als terug wandeling goed zien. In het bos stil. Op wat Roodborst en Winterkoning getik 

niks te horen. 

 

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

gezien:De Konikpaarden zien we hier wat dichterbij. De Spreeuwen liften mee. Bij de schuilhut zien we 

veel Witte kwikstaarten en enkele Lepelaars. In de kale bomen laten Torenvalk, Putter en Groenling zich 

goed zien. 

 

 “Praamweg”, weg door gebied waar vaak Konik paarden staan . Soorten hier gezien: Veel Dodaarzen en 

een tweetal Pijlstaarten. 

 

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

Oostvaardersplassen. Uitgestrekt nat graslandschap. Soorten hier gezien: Als we uitstappen vliegt er een 

Raaf langs. De Edelherten zijn al aan het burlen. Een Vos kuiert op zijn gemak rond. En een groep van 

ca 30 Lepelaars is startklaar voor vertrek naar West Afrika. 

 

 

Nederlandse naam English name 

Wetenschappelijke/Scientific 

name 

fuut great crested grebe Podiceps cristatus 

dodaars 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 

brandgans barnacle goose Branta leucopsis 

bergeend common shelduck Tadorna tadorna 

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 

sperwer eurasian sparrowhawk Accipiter nisus 

havik northern goshawk Accipiter gentillis 

buizerd common buzzard Buteo buteo 

torenvalk common kestrel Falco tinnunculus 

slechtvalk peregrine falcon Falco peregrinus 

meerkoet common coot Fulica atra 

kievit northern lapwing Vanellus vanellus 

kokmeeuw black-headed gull Croicocephalus ridibundus 

zilvermeeuw herring gull Larus argentatus 

kleine mantelmeeuw lesser black-backed gull Larus fuscus 

houtduif wood pigeon Columba palumbus 

grote bonte specht 

greater spotted 

woodpecker Dendrocopos major 

veldleeuwerik sky lark Alauda arvensis 

witte kwikstaart white wagtail Motacilla alba 

winterkoning wren Troglodytes troglodytes 

roodborst robin Erithacus rubecula 

merel blackbird Turdus merula 

tjiftjaf chiffchaff Phylloscopus collybita 

baardman bearded tit Panurus biarmicus 

matkop willow tit Poecile montanus 

koolmees great tit Parus major 

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 

vink chaffinch Fringilla coelebs 

groenling greenfinch Chloris chloris 

putter goldfinch Carduelis carduelis 

 

 

Soorten gezien/gehoord: 48 (H=alleen gehoord) 

 



 

 



 

 

 


