
 

 

 
Excursie datum: 10 juli 2016 

  
Naam excursie 

gebied: 

Oostvaardersplassen, 5600 ha groot moeraslandschap tussen de steden Almere en 

Lelystad 

  
Gids: Rik Feije 

 
Nederlandse naam English name  Scientific name 

Fuut Great crested grebe Podiceps cristatus 

Aalscholver Great cormorant Phalocrocorax carbo sinensis 

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 

Grote canadese gans Greater canada goose Branta candensis 

Brandgans Barnacle goose Branta leucopsis 

Nijlgans Egyptian goose Alopochen aegyptiacus 

Wilde eend Mallard Anas platyrinchos 

Krakeend Gadwell Anas strepera 

Tafeleend (Common) Pochard Athya fernia 

Kuifeend Tufted duck Aythya fuligula 

Bruine kiekendief Marsh harrier Circus aeruginosus 

Sperwer Eurasian sparrowhawk Accipiter nisus 

Buizerd (Common) Buzzard Buteo buteo 

Zeearend White tailed eagle Haliaeetus albicilla 

Torenvalk (Common) Kestrel Falco tinunculus 

Meerkoet (Common) Coot Fulica atra 

Scholekster Oystercatcher Heamatopus ostralegus 

Kluut Avocet Recuvirostra avosetta 

Steltkluut Black winged stilt Himanotopus himanotopus 

Kleine plevier Little ringed plover Charadrius dubius 

Kievit Northern lapwing Vanellus vanellus 

Grutto Black tailed godwit Limosa limosa 

Oeverloper (Common) Sandpiper Actitis hypoleucos 

Kokmeeuw Black headed gull Chroicocephalus ridibundus 

Stormmeeuw (Common) Gull Larus canus 

Zilvermeeuw Herring gull Larus argentatus 

Kleine mantelmeeuw Lesser black backed gull Larus fuscus 

Visdief (Common) Tern Sterna hirundo 

Houtduif Wood pigeon Columba palumbus 

Holenduif Sitock dove Columba oenas 

Koekoek (Common) Cuckoo Cuculus canorus 

Gierzwaluw (Common) Swift Apus apus 

IJsvogel (Common) Kingfisher Alcedo atthis 

Grote bonte specht 

Great spotted 

woodpecker Dendrocopos major 

Veldleeuwerik Sky lark Alauda arvensis 

Oeverzwaluw Sand martin Riparia riparia 

Boerenzwaluw Barn swallow Hirundo rustica 

Huiszwaluw House martin Delichon urbica 

Witte kwikstaart White wagtail Motacilla alba 



 

 

Gele kwikstaart Yellow wagtail Motacilla flava 

Winterkoning Wren Troglodytes troglodytes 

Merel Blackbird Turdus merula 

Zanglijster 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) Whithetrhoat Sylvia communis 

Zwartkop Blackcap Sylvia articapilla  

Fitis Willow warbler Phylloscopus trochilus  

Tjiftjaf Chiffchaff Phylloscopus collybita 

Pimpelmees Blue tit Parus caeruleus 

Koolmees Great tit Parus major 

Spreeuw (Common) Starling Strunus vulgaris 

Wielewaal Golden oriole Orioles orioles 

Gaai Eurasian jay Garrulus glandarius 

Ekster Magpie Pica pica 

Kauw Eurasian jackdaw Corvus monedula  

Raaf (Common) Raven Covus corax 

Zwarte kraai Carrion crow Corvus corone 

Huismus House sparrow Passer domesticus 

Vink Chaffinch Fringilla coelebs 

Groenling Greenfinch Chloris chloris 

Putter goldfinch Carduelis carduelis 

Kneu Linnet Carduelis cannabina 

Rietgors Reed bunting Emberiza schoeniclus 

 
 Totaal aantal soorten: 71 

 

Hoogtepunten van de dag:   

 

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

soorten hier gezien: Veel Grauwe ganzen, veel Putters langs het pad foeragerend op de distels, 

Grote bonte specht, Kluut tussen de ganzen, grote groep Brandganzen, een vos langs de oever, 3 

Grutto´s, veel Bruine kiekendief en tot twee keer toe luid en duidelijk zingende Wielewaal. In het 

riet langs de sloot een Bosrietzanger. 

 

 2 “Trekvogel veldje”; kleinschalig nat graslandschap, soorten hier gezien: Meerdere keren Kneu, 

Buizerd op paaltje een veelvuldig op de grond met prooi, Grote zilverreiger, Groenling, Putter en 

Grasmus. Langs het fietspad mooi een Tuinfluiter. 

 

 3 Trekvogel” observatie hut uitkijkend over de Lepelaarsplassen en haar grote aalscholver kolonie, 

soorten hier gezien: 1 Grote canadese gans, Krakeenden, Wilde eenden en Tafeleend, Grote 

zilverreiger mooi dichtbij de hut, zeer veel Aalscholvers. 

 

 4 Parkeerplaats langs de “Oostvaardersdijk”; overzicht over de Lepelaarsplassen, soorten hier 

gezien: Zeearend erg ver weg maar duidelijk grote arend. Zeer veel Lepelaars langs de oever van 

de Grote plas tenminste 62 stuks. 

 



 

 

 5 Parkeerplaats langs de “Oostvaardersdijk”; overzicht over de Oostvaardersplassen, soorten hier 

gezien: Weer Zeearend nog steeds ver weg maar all beter te zien zat in boom vlakbij nest. Veel 

Visdief en Komeeuw op de dam ook nog een Stormeeuw. 

 

 6 “Julianapad”, wandelpad naast de dijk naar obeservatiehut, soorten hier gezien; Geen 

Baardmannewtjes maar wel vele Boeren/ en Oeverzwaluwen de laaste massaal verzameldend in het 

riet. 

 

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

soorten hier gezien: Sprinkhaanzanger luid zingend maar niet kunnen zien, Torenvalk hoog zittend 

in kale boom, op terug weg een Ijsvogel zitten op omgevallen boom boven een sloot. In de hut+ 

Overloper minimaal twee, vier Steltkluten met jongen, 1 keer Kleine plevier voor de hut, Gele 

Kwikstaart tussen de Witte kwikstaarten. 

 

  8 “Praamweg”, weg door gebied waar vaak Konik paarden staan . Soorten hier gezien: Sperwer 

hoog vliegend boven gebied, pas uitgevlogen jonge Boerenzwaluwen bij kijkscherm. 

 

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

Oostvaardersplassen. Uitkijkend over bos, struiken en een enorm uitgestrekt graslandschap, 

soorten hier gezien:  Weer ver weg Zeearend maar duidelijk twee adulten en 1 jong op het nest te 

zien, verder Raven, Kneu, 1 keer Holenduif en zeer veel Edelherten en Konikpaarden. 

 

 
 
 

 
 


