
 

 

 
Excursie datum: 15-03-2017, morning, between 7:45-11:30,zoning,  rond 10 C 

  
Naam excursie 

gebied: 

Oostvaardersplassen, 5600 ha groot moeraslandschap tussen de steden Almere en 

Lelystad 

  
Gids(en): Taco  

 

 

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 

wilde zwaan whooper swan Cygnus cygnus 

knobbelzwaan mute swan Cygnus olor 

toendrarietgans bean goose Anser fabalis 

kolgans white fronted goose Anser albifrons 

grauwe gans greylag goose Anser anser 

brandgans barnacle goose Branta leucopsis 

bergeend common shelduck Tadorna tadorna 

nijlgans egyptian goose Alopochen aegyptiacus 

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 

grote zaagbek common merganser Mergus merganser 

blauwe kiekendief hen harrier Circus cyaneus 

havik northern goshawk Accipiter gentillis 

buizerd common buzzard Buteo buteo 

zeearend white tailed eagle Haliaeetus albicilla 

Waterral H water rail Rallus aquaticus 

meerkoet common coot Fulica atra 

scholekster oystercatcher Haematopus ostralegus 

kluut avocet Recurvirostra avosetta 

bontbekplevier greater ringed plover Charadrius hiaticula 

goudplevier european golden plover Pluvialis apricaria 

kievit northern lapwing Vanellus vanellus 

watersnip common snipe Gallinago gallinago 

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 

witte kwikstaart white wagtail Motacilla alba 

Winterkoning H wren Troglodytes troglodytes 



 

 

heggemus hedge accentor Prunella modularis 

roodborst robin Erithacus rubecula 

merel blackbird Turdus merula 

zanglijster song trush Turdus philomelos 

tjiftjaf chiffchaff Phylloscopus collybita 

pimpelmees blue tit Cyanistes caeruleus 

koolmees great tit Parus major 

staartmees long-tailed tit Aegithalos caudatus 

klapekster great grey shrike Lanius excubitor 

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 

groenling greenfinch Chloris chloris 

putter goldfinch Carduelis carduelis 

rietgors reed bunting Emberiza schoeniclus 

 
Totaal gezien/gehoord: 61 soorten (H=alleen gehoord) 

 
Hoogtepunten van de dag:   

 

 

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

soorten hier gezien: De laatste stop van de excursie. Hier werden nog enkele soorten toegevoegd aan de 

lijst: o.a. Staartmees, Dodaars, Smient, Pijlstaart, Kluut, Goudplevier, Bontbekplevier, Watersnip en 

Putter. Op de weg er naar toe zien we een groep mannetjes Edelherten in het bos. Eén exemplaar heeft 

een bijzonder groot en mooi gewei. We moeten ons bedwingen om geen geweien te gaan zoeken in het 

bos. 

 

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

Een korte stop om het Zeearendnest in de spotting scope te bekijken. Helaas niemand thuis, of diep 

weggedoken in het nest. 

 

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

gezien: Mooie wandeling in de lentezon. Volop Tjiftjaf zang. De lente komt nu echt op gang. Dicht tegen 

een stam zien we een silhouet van een roofvogel. Door de scope zien we het beter. Heel mooi te zien 

een vrouwtje Havik. In een boom langs het kanaal zit een Klapekster op de uitkijk. Zeer goed te zien 

met de zon in de rug. Vermoedelijk dezelfde vogel zien we later nog op 2 andere plekken terug. Vlak bij 

de Klapekster zien we enkele Groenlingen in de struiken zitten. Bij de vogelhut zien we een Rietgors 

wegschieten. De Witte kwikstaarten en grote groepen Kolganzen laten zich beter zien. Helaas niet de 

gehoopte IJsvogel. Op het wandelpad zien we een Pad die uit zijn winterslaap is ontwaakt. 

 

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

Oostvaardersplassen. Uitgestrekt nat graslandschap. Soorten hier gezien: Een op zijn gemak  

rondkuierende vos. Op de grote plas een viertal Wilde zwanen. Het geel op de snavel is goed te zien.  

 

 “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: Ver weg maar door de zon in de rug en nog niet trillende lucht wel duidelijk te zien door de scop; 



 

 

een Zeearend. Vlak voordat we bij de Grote praambult zijn aangekomen zien we een vrouwtje Blauwe 

kiekendief patrouilleren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


