
Dagexcursie Oostvaardersplassen 

Datum: 2 juli 2017 

Gids: Saskia  

Aantal deelnemers:  1 

Hoogtepunten: 

 Steltkluut 

 Baardman 

Gisteren ingevlogen vanuit de VS, en vanochtend stond Scott om 8 uur paraat voor 2 dagen 
vogels kijken. Ik haalde hem op bij zijn hotel, en we gingen op weg naar de 
Oostvaardersplassen.  

Hij had me een lijstje gestuurd met een twintigtal vogelsoorten die hij graag zou zien. De 
eerste konden we op de snelweg al afvinken: een ooievaar in een weiland. 

We begonnen bij de grote Praambult, waar je een mooi uitzicht hebt over een deel van het 
gebied. Honderden edelherten en konikspaarden stonden te grazen tussen de gele 
bloemenzee van (vermoedelijk) jacobskruiskruid. Door de telescoop konden we het 
zeearendnest zien, waar volgens een medevogelaar nog 1 jong op zou zitten; het andere was 
uitgevlogen, vertelde hij. In een dode boom zagen we een volwassen zeearend zitten: 
duidelijk was de witte staart te zien. 

In de bomen rondom zongen zwartkoppen, grasmussen en tuinfluiters, alle lastig te vinden 
tussen de bladeren. 

Vanaf de kleine Praambult besloten we een wandeling over het Oostvaardersveld te maken. 
Een goede keus: veel zingende kleine karekieten, rietgorzen, en meerdere jagende bruine 
kiekendieven. Ook prachtig was een overvliegende havik, nog een van het lijstje. In de 
kijkhutten langs de route was het goed toeven. Diverse eenden en reigers, en terwijl een 
boerenzwaluw ons toezong vanaf een kijkopening, hadden we zicht op twee steltkluten, heel 
mooi! 

In de buurt van het bezoekerscentrum bezochten we kijkhut “De kluut”. In eerste instantie 
viel er niet veel te zien, dus mooi tijd om onze lunch op te eten. Ineens het geping van 
baardmannetjes. We zagen ze meerdere keren heen en weer vliegen tussen de rietkragen 
naast de hut. Later kregen we een juveniel baardmannetje even heel dichtbij in de kijker 
langs het pad naar kijkhut De Zilverreiger. 

De tijd was voorbij gevlogen, dus al tijd voor onze laatste stop, bij uitkijkpunt Nonnetje. 
Vanaf een dijk kijk je hier op een brede rietkraag langs het water. Een grote groep 
kuifeenden en tafeleenden dobberden op de plas. Vooraan in het riet wemelde het van de 
kleine karekieten en rietgorzen. Af en toe klonk opnieuw het ping-ping roepje van de 
baardmannetjes, en meerdere keren zagen we er enkele vliegen. 

Na een gezellige autorit zette ik Scott weer af bij zijn hotel in Eindhoven; morgenochtend 
haal ik hem weer op voor nog een dag vogels kijken. 

Fuut Great Crested Grebe Podiceps cristatus 

Aalscholver Cormorant Phalacrocorax carbo 



Kleine zilverreiger Little Egret Egretta garzetta 

Grote zilverreiger Great White Egret Egretta alba 

Blauwe reiger Grey Heron Ardea cinerea 

Ooievaar White Stork Ciconia ciconia 

Lepelaar Spoonbill Platalea leucorodia 

Knobbelzwaan Mute Swan Cygnus olor 

Grauwe gans Greylag Goose Anser anser 

Brandgans Barnacle Goose Branta leucopsis 

Nijlgans Egyptian Goose Alopochen aegyptiaca 

Krakeend Gadwall Anas strepera 

Wilde eend Mallard Anas platyrhynchos 

Slobeend Shoveler Anas clypeata 

Tafeleend Pochard Aythya ferina 

Kuifeend Tufted Duck Aythya fuligula 

Rosse stekelstaart Ruddy duck Oxyura jamaicensis 

Zeearend White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla 

Bruine kiekendief Marsh Harrier Circus aeruginosus 

Havik Goshawk Accipiter gentilis 

Buizerd Buzzard Buteo buteo 

Waterhoen Moorhen Gallinula chloropus 

Meerkoet Coot Fulica atra 

Steltkluut Black-winged Stilt Himantopus himantopus 

Kluut Avocet Recurvirostra avosetta 

Kievit Lapwing Vanellus vanellus 

Kemphaan Ruff Philomachus pugnax 

Grutto Black-tailed Godwit Limosa limosa 

Wulp Curlew Numenius arquata 

Kokmeeuw Black-headed Gull Larus ridibundus 

Kleine mantelmeeuw Lesser Black-backed Gull Larus fuscus 

Zilvermeeuw Herring Gull Larus argentatus 

Visdief Common Tern Sterna hirundo 

Houtduif Woodpigeon Columba palumbus 

Koekoek Cuckoo Cuculus canorus 

Gierzwaluw Swift Apus apus 

Grote bonte specht Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major 

Oeverzwaluw Sand Martin Riparia riparia 

Boerenzwaluw Swallow Hirundo rustica 

Huiszwaluw House Martin Delichon urbica 

Witte kwikstaart White Wagtail Motacilla alba 

Winterkoning Wren Troglodytes troglodytes 

Roodborst Robin Erithacus rubecula 

Gekraagde roodstaart Redstart Phoenicurus phoenicurus 

Merel Blackbird Turdus merula 

Zanglijster Song Thrush Turdus philomelos 

Rietzanger Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus 



Bosrietzanger Marsh Warbler Acrocephalus palustris 

Kleine karekiet Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus 

Grasmus Whitethroat Sylvia communis 

Tuinfluiter Garden Warbler Sylvia borin 

Zwartkop Blackcap Sylvia atricapilla 

Tjiftjaf Chiffchaff Phylloscopus collybita 

Baardmannetje Bearded Tit Panurus biarmicus 

Matkop Willow Tit Parus montanus 

Pimpelmees Blue Tit Parus caeruleus 

Boomklever Nuthatch Sitta europaea 

Ekster Magpie Pica pica 

Zwarte kraai Carrion Crow Corvus corone 

Spreeuw Starling Sturnus vulgaris 

Vink Chaffinch Fringilla coelebs 

Groenling Greenfinch Carduelis chloris 

Putter Goldfinch Carduelis carduelis 

Kneu Linnet Carduelis cannabina 

Rietgors Reed Bunting Emberiza schoeniclus 

 


