
 

 

Ochtendexcursie Biesbosch 1 mei 2022 

 

Aantal deelnemers: 4 

 

 

Gerda had deze excursie geboekt als verjaardagscadeau voor haar dochter. Met z’n vieren stonden ze klaar 

bij het ontmoetingspunt om op pad te gaan.  

 

Onderweg in de auto vertelden ze dat de blauwborst en het baardmannetje hoog op de verlanglijst stonden. 

Omdat de zangvogels zich vroeg in de ochtend het best laten horen, besloot ik de route wat te wijzigen, om 

de kans deze soorten te treffen te vergroten. We stapten uit bij een plek met veel water en riet. Een van de 

eerste vogels die we hoorden was…de blauwborst! Meerdere keren hoorden we hem dichtbij zingen, maar 

hij zat net onzichtbaar achter wat struiken. Meer dan een schim toen hij opvloog kregen we niet te zien. Maar 

er was genoeg ander moois. De eerste rietzanger liet zich uitbundig horen en zien. En de zwart-witte vogel 

die ze eerder al eens hadden gezien, maar niet kenden zat hier ook: de kuifeend. 

 

We reden verder. Met de ramen open genoten we van het zangvogelkoor. Zodoende hoorden we onder 

andere de koekoek, de zwartkop en de nachtegaal. Ineens hoorde ik een aaneengesloten ‘rateltje’, op een plek 

waar ik eerder al eens een snor had gehoord. Vlug de auto aan de kant en uitgestapt. En ja: overduidelijk 

klonk de zang van de snor uit het riet. En we ontdekten hem ook snel; een wat donkerder plekje in de 

rietpluimen verraadden hem. Door de telescoop hebben we hem heel goed kunnen bekijken: aan een 

rietstengel, snavel open en draaiend met zijn kop liet hij onafgebroken zijn ‘wekkertje’ horen. Een prachtige 

waarneming! 

 

Bij een volgende stop ontdekten we een groot nest in een boom, schijnbaar verlaten. En even verderop nog 

een flink nest hoog in een kale boom. Ons afvragend van welke vogels deze zouden zijn, bleven we een poos 

wachten en onder het genot van een kop koffie keken we of er iets op de nesten zou komen. Terwijl we daar 

stonden stopte er een auto. De man die uitstapte vroeg (in het Engels) of we de ‘purples’ gezien hadden. Er 

bleken twee purperreigers gezien te zijn daar. We hadden wel een paar keer een reiger zien overvliegen, 

maar omdat we totaal geen purperreigers verwachtten, ze ‘afgevinkt’ als blauwe reigers. We raakten aan de 

praat, en de man wist ons te vertellen dat het eerste nest dat we zagen van een blauwe reiger was geweest (al 

uitgevlogen). Het nest in de hoge boom was door een slechtvalk gebouwd. Het was niet meer bezet, maar het 

vrouwtje scheen nog wel af en toe terug te komen daar. 

De man raakte niet uitgepraat, maar we moesten verder. Na nog wat tips over vis- en zeearenden gekregen te 

hebben, vervolgden we onze route.  

 

Bij polder Maltha maakten we een korte wandeling naar de vogelkijkhut. Onderweg werden we van alle 

kanten toegezongen door tjiftjaffen, fitissen, zwartkoppen, rietzangers, kleine karekieten en Cetti’s zangers. 

Vanuit de hut zagen we op het water onder andere krakeenden, Canadese ganzen, en kokmeeuwen. 

Opmerkelijk was de nog late aanwezigheid van een nonnetje. Een kleine zaagbek, die alleen in Nederland 

komt om te overwinteren. Het was een mannetje, helder wit met sierlijke zwarte tekening. 

 

In de buurt van het Biesboschmuseum parkeerden we opnieuw. We wandelden een eindje om bij een 

uitzichtpunt over de natte polder Hardenhoek te komen. Ook hier weer volop gezang van o.a. zanglijster, 

nachtegaal, groenling en rietzanger. We genoten van het rustgevende uitzicht over het water en de honderden 

vogels. Een van de hoogtepunten van de dag was de blik op het visarendnest dat je vanaf hier kunt zien. Pas 

sinds 6 jaar broeden visarenden in Nederland, en tot nu toe alleen in de Biesbosch; inmiddels 5 paartjes. 

Door de telescoop konden we het imposante nest en de eveneens imposante bewoners ervan goed bekijken. 

Hiermee sloten we onze gezellige en zeer soortenrijke (66 soorten) excursie af, een prachtige ochtend! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
Soortenlijst   

    
1 Fuut 

2 Aalscholver 

3 Blauwe reiger 

4 Lepelaar 

5 Knobbelzwaan 

6 Grauwe gans 

7 Canadese gans 

8 Brandgans 

9 Bergeend 

10 Nijlgans 

11 Krakeend 

12 Wintertaling 

13 Wilde eend 

14 Pijlstaart 

15 Slobeend 

16 Kuifeend 

17 Nonnetje 

18 Buizerd 

19 Visarend 

20 Fazant 

21 Waterhoen 

22 Meerkoet 

23 Scholekster 

24 Kluut 

25 Kievit 

26 Wulp 

27 Tureluur 

28 Groenpootruiter 

29 Zwartkopmeeuw 

30 Kokmeeuw 

31 Kleine mantelmeeuw 

32 Visdief 

33 Houtduif 

34 Koekoek 

35 Grote bonte specht 

36 Veldleeuwerik 

37 Boerenzwaluw 

38 Graspieper 

39 Gele kwikstaart 

40 Witte kwikstaart 

41 Winterkoning 

42 Nachtegaal 



 

 

43 Blauwborst 

44 Gekraagde roodstaart 

45 Merel 

46 Zanglijster 

47 Cetti's zanger 

48 Snor 

49 Rietzanger 

50 Kleine karekiet 

51 Grasmus 

52 Tuinfluiter 

53 Zwartkop 

54 Tjiftjaf 

55 Fitis 

56 Koolmees 

57 Gaai 

58 Ekster 

59 Zwarte kraai 

60 Spreeuw 

61 Huismus 

62 Vink 

63 Groenling 

64 Putter 

65 Kneu 

66 Rietgors 

 


