
 

 

 
Excursie datum: 30-5-2018, 8:00 - 13:00 

  
Naam excursie 

gebied: 

Oostvaardersplassen, 5600 ha groot moeraslandschap tussen de steden Almere en 

Lelystad 

  
Gids(en): Taco  

 

 
Hoogtepunten van de dag:   

 

De ochtend begon mistig, maar het was om 8:00 toch al ruim 20 graden. Onze eerste stop was het het 

uitkijkpunt bij het Jan van den Boschpad. De wandeling er naar toe leverde al verschillende zangvogels op 

Bosrietzanger, Fitis, Winterkoning en Grasmus. Ook de eerste van verschilllende Bruine kiekendieven die we 

gedurende de ochtend zouden tegenkomen. 

 

Op de uitkijkheuvel hoorde wel al snel Kleine karekiet, Blauwborst en Rietgors. Vanwege het windstille weer 

konden we alle drie goed terugvinden en mooi in de scope bekijken. 

 

We hadden toch wel last van de ochtendmist, waardoor we de 2e plas niet heel goed konden bekijken. Kluten, 

Raven en Slobeenden waren wel te onderscheiden.  

Dichterbij zaten een 5-tal Lepelaars. Een Vos was gedurende een kwartier met een nog levende prooi 

(vermoedelijk een Grauwe gans) aan het spelen.  

Een mannetje Edelhert stak vlakbij ons op zijn gemak over van de rietkraag naar de open vlakte. Fraai om te 

zien. 

 

De volgende stop was de Grote praambult. De laatste jaren rustig wat vogels betreft. Wij konden hier toch nog 

mooi een mannetje Roodborsttapuit meepakken. De vogel zat op de bovenleiding van het spoor. Bij een 

Edelherten kadaver zat een Raaf te smikkelen. 

 

De Grote praambult werd gevolgd door de Kleine praambult. Ook hier een Vos. Terwijl we naar de Vos kijken 

zien we ineens een juveniele Zeearend zitten. De Vos en de Zeearend spelen een tijdje pakkertje. De Zeearend 

vliegt een stukje en de Vos volgt. We genieten nog even en gaan dan verder. 

 

Als over de Praamweg rijden horen we aan beide kanten Rietzangers zingen. Toch wel een doelsoort van een 

van de excursiegangers die op de gelijknamige straat woont. Gelukkig zien we enkele seconden later de 

Rietzanger vol in beeld zingen. 

 

We beeindigen de excursie met een wandeling door het 

Oostvaardersveld. Mooie waarnemingen zijn een Koekoek. Als we een 

zingende Groenling bewonderen schiet er IJsvogel op 2 meter afstand 

van ons voorbij met een vis in zijn bek. Heel kort laat een Tuinfluiter zich 

zien. We nemen kort een kijkje bij de broedhopen van de Ringslang. We 

zien nog net een staartpuntje van een Ringslang verdwijnen. Op dezelfde 

plek een Grauwe vliegenvanger. In de hut spotten we Kleine plevier en 

een Kleine zilverreiger. Er blijven tot het eind nieuwe soorten bijkomen. 

We horen duidelijk een Sprinkhaanzanger en zien deze net wegvliegen. 

Als we op de terugweg een Witte kwikstaart en een Grasmus bekijken 

door de scope, vliegen er 2 Appelvinken over. En bij nadere studie blijkt 

de Witte kwikstaart een Rouwkwikstaart te zijn. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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 

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 

buizerd common buzzard Buteo buteo 

zeearend white tailed eagle Haliaeetus albicilla 

waterhoen  moorhen Gallinula chloropus 

meerkoet common coot Fulica atra 

scholekster oystercatcher Haematopus ostralegus 

kluut avocet Recurvirostra avosetta 

kleine plevier lesser ringed plover Charadrius dubius 

kievit northern lapwing Vanellus vanellus 

kokmeeuw black-headed gull Croicocephalus ridibundus 

zilvermeeuw herring gull Larus argentatus 

grote mantelmeeuw greater black-backed gull Larus marinus 

kleine mantelmeeuw lesser black-backed gull Larus fuscus 

houtduif wood pigeon Columba palumbus 

koekoek common cuckoo Cuculus canorus 

ijsvogel common kingfisher Alcedo atthis 

Veldleeuwerik H sky lark Alauda arvensis 

boerenzwaluw barn swallow Hirundo rustica 

huiszwaluw house martin Delichon urbica 

witte kwikstaart white wagtail Motacilla alba 

rouwkwikstaart pied wagtail Motacilla alba yarrelii 

Winterkoning H wren Troglodytes troglodytes 

Heggemus H hedge accentor Prunella modularis 

blauwborst bluethroat Luscinia svecica 

roodborsttapuit common stonechat Saxicola rubicola 

merel blackbird Turdus merula 

Zanglijster H song trush Turdus philomelos 

sprinkhaanzanger grasshopper warbler Locustella naevia 

rietzanger sedge warbler Acrocephalus schoenobaenus 

bosrietzanger marsh warbler Acrocephalus palustris 



 

 

kleine karekiet reed warbler Acrocephalus scirpaceus 

tuinfluiter garden warbler Sylvia borin 

grasmus common whitethroat Sylvia communis 

Zwartkop H blackcap Sylvia atricapilla  

Fitis willow warbler Phylloscopus trochilus  

Tjiftjaf H chiffchaff Phylloscopus collybita 

grauwe vliegenvanger spotted flycatcher Muscicapa striata 

pimpelmees blue tit Cyanistes caeruleus 

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 

huismus house sparrow Passer domesticus 

vink chaffinch Fringilla coelebs 

appelvink hawfinch Coccothraustes coccothraustes 

groenling greenfinch Chloris chloris 

putter goldfinch Carduelis carduelis 

rietgors reed bunting Emberiza schoeniclus 

69 soorten (H=alleen gehoord) 


