
 

 

Dagexcursie De Plateaux 

Datum: 7 juni 2015  

Gids: Saskia Verberne 

Aantal deelnemers: 2 

 

Hoogtepunten: 

 Overvliegende wielewaal 

 Cirkelende wespendief 

 Roodborsttapuiten met jongen 

 

Een flinke wandeling op deze zonovergoten dag, met veel zingende vogels. 

Op het parkeerterrein werden we verwelkomd door een zingende tjiftjaf, een vogel waar we 
het in de auto al over hadden gehad. Die konden we dus meteen live beluisteren. In het bos 
nog veel meer gezang van o.a. zwartkop, tuinfluiter, fitis, spotvogel, winterkoning en 
roodborst. Nu de bomen weer volop in blad staan, valt het niet altijd mee de vogels ook te 
zien, maar we hebben er een aantal toch kunnen bekijken. 

Bij de vloeiweiden zagen we een paartje roodborsttapuiten met hun kroost. Ook hoorden we 
daar een wielewaal roepen, en kort zijn prachtige lied zingen. En wat een geluk: we zagen 
het mannetje zelfs vliegen! 

Op de heide wederom roodborsttapuiten, grasmussen (ook met jongen), en boompiepers die 
als een parachuutje naar beneden zweefden. De koekoek hoorden we vrijwel constant. Toen 
we dachten “weer” een buizerd te zien zweven, bleek het na een tweede blik een 
wespendief! De streping op de staart, de langere vleugels en de smalle, duifachtige kop 
waren goed te zien. 

Op onze route hoorden we o.a. nog geelgorzen, een kleine karekiet en een blauwborst. We 
hebben vooral ook genoten van de prachtige weidse vergezichten, libelles, tientallen 
kwakende groene kikkers, en de typische planten voor dit gebied, als veenpluis, gagel en 
zonnedauw.  

Moe maar voldaan zijn we huiswaarts gekeerd. 

 

Soortenlijst: 



 

 

Nederlandse naam Engelse naam Wetenschappelijke naam

Grauwe gans Greylag goose Anser anser

Nijlgans Egyptian goose Alopochen aegyptiaca

Wilde eend Mallard Anas platyrhynchos

Blauwe reiger Grey heron Ardea cinerea

Buizerd Common buzzard Buteo buteo

Wespendief European honey buzzard Pernis apivorus

Torenvalk Common kestrel Falco tinninculus

Meerkoet Eurasian coot Fulica atra

Scholekster Eurasian oystercatcher Haematopus ostralegus

Kleine plevier Little ringed plover Charadrius dubius

Kievit Northern lapwing Vanellus vanellus

Kokmeeuw Blackheaded gull Chroicocephalus ridibundus

Houtduif Common wood pigeon Columba palumbus

Koekoek Common cuckoo Cuculus canorus

Gierzwaluw Common swift Apus apus

Grote bonte specht Great spotted woodpecker Dendrocopos major

Veldleeuwerik Eurasian skylark Alauda arvensis

Boomleeuwerik Woodlark Lullula arborea

Boerenzwaluw Barn swallow Hirundo rustica

Boompieper Tree pipit Anthus trivialis

Witte kwikstaart White wagtail Motacilla alba

Roodborst  European robin Erithacus rubecula

Blauwborst Bluethroat Luscinia svecica

Roodborsttapuit European stonechat Saxicola rubicola

Merel Common blackbird Turdus merula

Tuinfluiter Garden warbler Sylvia borin

Zwartkop Eurasian blackcap Sylvia atricapilla

Grasmus Common whitethroat Sylvia communis

Sprinkhaanzanger Common grasshopper warbler Locustella naevia

Kleine karekiet Eurasian reed warbler Acrocephalus scirpaceus

Spotvogel Icterine warbler Hippolais icterina

Fitis Willow warbler Phylloscopus trochilus

Tjiftjaf Common chiffchaff Phylloscopus collybita

Winterkoning Winter wren Troglodytes troglodytes

Bonte vliegenvanger European pied flycatcher Ficedula hypoleuca

Koolmees Great tit Parus major

Pimpelmees European blue tit Cyanistes caerulus

Kuifmees European crested tit Laphophanes cristatus

Boomklever Eurasian nuthatch Sitta europaea

Boomkruiper Short-toed treecreeper Certhia brachydactyla

Gaai Eurasian jay Garrulus glandarius

Zwarte kraai Carrion crow Corvus corone

Spreeuw Common starling Sturnus vulgaris

Wielewaal Eurasian golden oriole Oriolus oriolus

Vink Common chaffinch Fringilla coelebs

Rietgors Common reed bunting Emberiza schoeniclus

Geelgors Yellowhammer Emberiza citrinella

Totaal aantal soorten 47  


