
 

 

 
Excursie datum: 28 april 2013 

  
Naam excursie 

gebied: 

Oostvaardersplassen, 5600 ha groot moeraslandschap tussen de steden Almere en 

Lelystad 

  
Gids(en): Rik Feije 

 
 

Nederlandse naam English name  Scientific name 

fuut great crested grebe Podiceps cristatus 

Dodaars H little grebe Tachybaptus ruficollis 

aalscholver great cormorant Phalacrocorax carbo 

grote zilverreiger great egret Casmerodius albus 

blauwe reiger grey heron Ardea cinerea 

ooievaar white stork Ciconia ciconia 

lepelaar eurasian spoonbill Platalea leucorodia 

knobbelzwaan mute swan Cygnus olor 

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 

wintertaling common teal Anas crecca 

zomertaling garganey Anas querquedula 

tafeleend common pochard Aythya ferina 

kuifeend tufted duck Aythya fuligula 

bruine kiekendief marsh harrier Circus aeruginosus 

sperwer eurasian sparrowhawk Accipiter nisus 

havik northern goshawk Accipiter gentillis 

buizerd common buzzard Buteo buteo 

zeearend white tailed eagle Haliaeetus albicilla 

torenvalk common kestrel Falco tinnunculus 

waterhoen  moorhen Gallinula chloropus 

meerkoet common coot Fulica atra 

scholekster oystercatcher Haematopus ostralegus 

kleine plevier lesser ringed plover Charadrius dubius 

kievit northern lapwing Vanellus vanellus 

groenpootruiter common greenshank Tringa nebularia 

bosruiter wood sandpiper Tringa glareola 

oeverloper common sandpiper Actitis hypoleucos 

watersnip common snipe Gallinago gallinago 

kokmeeuw black-headed gull Croicocephalus ridibundus 

zilvermeeuw herring gull Larus argentatus 

grote mantelmeeuw greater black-backed gull Larus marinus 

kleine mantelmeeuw lesser black-backed gull Larus fuscus 

houtduif wood pigeon Columba palumbus 

Koekoek H common cuckoo Cuculus canorus 

gierzwaluw common swift Apus apus 

ijsvogel common kingfisher Alcedo atthis 



 

 

grote bonte specht 

greater spotted 

woodpecker Dendrocopos major 

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 

heggemus hedge accentor Prunella modularis 

Nachtegaal H rufous nightingale Luscinia megarhynchos 

gekraagde 

roodstaart common redstart Phoenicurus phoenicurus 

paapje whinchat Saxicola rubetra 

tapuit northern wheatear Oenanthte oenanthe 

merel blackbird Turdus merula 

Zanglijster H song trush Turdus philomelos 

Sprinkhaanzanger H grasshopper warbler Locustella naevia 

rietzanger sedge warbler Acrocephalus schoenobaenus 

kleine karekiet H reed warbler Acrocephalus scirpaceus 

braamsluiper lesser whitethroat Sylvia curruca 

grasmus common whitethroat Sylvia communis 

zwartkop blackcap Sylvia atricapilla  

fitis willow warbler Phylloscopus trochilus  

tjiftjaf chiffchaff Phylloscopus collybita 

matkop willow tit Poecile montanus 

pimpelmees blue tit Cyanistes caeruleus 

koolmees great tit Parus major 

Boomkruiper H short-toed treecreeper Certhia brachydactyla 

spreeuw common starling Sturnus vulgaris 

gaai eurasian jay Garrulus glandarius 

ekster magpie Pica pica 

raaf common raven Corvus corax 

zwarte kraai carrion crow Corvus corone 

huismus house sparrow Passer domesticus 

vink chaffinch Fringilla coelebs 

appelvink hawfinch 

Coccothraustes 

coccothraustes 

groenling greenfinch Chloris chloris 

putter goldfinch Carduelis carduelis 

kneu linnet Carduelis cannabina 

 

 

H = alleen gehoord    Totaal aantal soorten: 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hoogtepunten van de dag:   

 

 

 

 “Kotterbos”; recreactiebos met uitzichtheuvel uitkijkend over de Oostvaardersplassen, soorten hier 

gezien; ’s Morgens zeven uur vroeg begonnen nog fris maar de dag begon gelijk goed met twee 

Matkoppen. Veel gezang in het bos vooral van Zanglijster, Zwartkop, Fitis en Tjiftjaf. Een luid roepend 

wegvliegende Appeklvink. Vanaf de uitzichtheuvel enkele Raven, meerdere Buizerds en het nest van de 

Zeearend met een adulte vogel er bovenop. Grasmus,  Koekoek en Sprinkhaanzanger zingend ter 

plaatse. 

 

 “Trekvogel veldje”; kleinschalig nat graslandschap, soorten hier gezien: Hier zeer veel jkleine zangvogels 

Groenling, Kneu, Rietzanger, Kleine karekiet, Putter, Huismus, Fitis, Tjiftjaf en Zwartkop. Op het veldje 

vijf Grote zilverreigers waarvan slechts 1 in broedkleed! Twee Bosruiters en een Groenpootruiter en 

Oeverloper. Aan het slootrandje een Watersnip en een man Zomertaling ook Wintertalingen en 

Bergeenden. Op weg naar de hut Tuinfluiter luid zingend en de kenmerkende zang van de Boomkruiper. 

 

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

soorten hier gezien: Vele Aalscholvers, Tafel- en Kuifeenden, Futen en Grauwe ganzen. Naast de hut 

Braamsluiper, Rietgors en Grasmus. Koekoek roepend. Gierzwaluwen boven het pad. Op terugweg een 

zingende Nachtegaal nog enigzins aarzelend, drie schroevende Buizerds, een Bruine kiekendief en een 

Sperwer en Havik hoog in de lucht. Nabij het veldje snel een man Gekraagde roodstaart. 

 

 

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

gezien: Dodaars roepend vanaf plas, vrouw Gekraagde roodstaart en wederom een Braamsluiper. Bij 

modderpoel een mooie Paap en Gelekwikstaart (noordse ondersoort) en gewone op de broedhoop waren 

helaas geen Ringslangen te zien. Ijsvogel vloog snel langs luid roepend. Vanuit de hut Brandgans, twee 

Pijlstaarten, Schilekster, een enkele Smient en meerdere Kleine plevieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


