
 

 

 
Excursie datum: 25-10-2019, half bewolkt, 16 graden. 12:00-16:45 

  
Naam excursie 

gebied: 

Oostvaardersplassen, 5600 ha groot moeraslandschap tussen de steden Almere en 

Lelystad 

  
Gids(en): Taco 

 

 
Zeearenden en Rastafari paarden, 

 

Met een prettig gezelschap uit Delft begonnen we deze middagexcursie bij het Jan van de Boschpad. 

Zowel op de heen als terug wandeling vloog er een IJsvogel over. In de wilgenstruiken kwam een 

groepje Staartmezen langs. In het bos bleven Matkop, Cetti’s zanger en Boomkruiper buitenbeeld, en 

lieten zich alleen maar horen. Op de vlakte was het relatief stil. Mooie waarnemingen van een adulte 

Zeearend en Torenvalk en vooral veel Slobeenden. 

 

Daarna op weg naar de Oostvaardersdijk. Precies in het midden maakten we een korte stop. Vlakbij 

vloog er een juveniele Zeearend langs de dijk. Bij de vluchthaven zagen we 2 stormmeeuwen. 

 

Onderweg naar de hut ‘De Grauwe Gans’ zagen Zeearend nummer 3 vliegen. Vanuit de schuilhut 

voegden we ca 70 Kluten en enkele honderden Tafeleenden aan onze lijst toe. 

 

Het weer werd steeds beter en de jassen konden uit. Na een wandeling tussen de Putters en Groenlingen 

in arriveerden we in de Kijkhut de Krakeend. Enkele tientallen Konikpaarden stonden langs de 

waterrand. Hun manen en staarten zaten vol met modder wat ze een rasta aanzien gaf. De boswachter 

maakte zich kennelijk zorgen daarover en kwam polshoogte nemen van de beesten. 

 

3 juveniele Zeearenden en enkele tientallen Grote zilverreigers waren aanwezig in de velden bij de 

Kleine Praambult. Heel gaaf. 

 

Een korte stop bij de Grote Praambult gaf ons geen nieuwe soorten maar wel meer Buizerds en 

Torenvalken, waarvan we er deze middag erg veel zagen. 

 



 

 



 

 

 
 

 

 

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 

knobbelzwaan mute swan Cygnus olor 

grauwe gans greylag goose Anser anser 

brandgans barnacle goose Branta leucopsis 

bergeend common shelduck Tadorna tadorna 

wilde eend mallard Anas platyrhynchos 

krakeend gadwall Anas strepera 

slobeend northern shoveler Anas clypeata 

wintertaling common teal Anas crecca 

tafeleend common pochard Aythya ferina 

kuifeend tufted duck Aythya fuligula 

sperwer eurasian sparrowhawk Accipiter nisus 

buizerd common buzzard Buteo buteo 

zeearend white tailed eagle Haliaeetus albicilla 

torenvalk common kestrel Falco tinnunculus 

meerkoet common coot Fulica atra 

kluut avocet Recurvirostra avosetta 

kievit northern lapwing Vanellus vanellus 

kokmeeuw black-headed gull Croicocephalus ridibundus 

stormmeeuw common gull Larus canus 

zilvermeeuw herring gull Larus argentatus 



 

 

houtduif wood pigeon Columba palumbus 

ijsvogel common kingfisher Alcedo atthis 

grote bonte specht 

greater spotted 

woodpecker Dendrocopos major 

witte kwikstaart white wagtail Motacilla alba 

Winterkoning H wren Troglodytes troglodytes 

roodborst robin Erithacus rubecula 

merel blackbird Turdus merula 

zanglijster song trush Turdus philomelos 

Cetti's zanger Cetti warbler Cettia cetti 

Goudhaan H goldcrest Regulus regulus 

Matkop H willow tit Poecile montanus 

koolmees great tit Parus major 

staartmees long-tailed tit Aegithalos caudatus 

Boomkruiper H short-toed treecreeper Certhia brachydactyla 

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 

 

49 soorten, H= alleen gehoord. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


