
Ochtend- en middagexcursie Biesbosch 

Datum: 8 juli 2017 

Gids: Saskia  

Aantal deelnemers:  2 en 2 

 

Hoogtepunten: 

 Visarenden op nest 

 Kemphanen 

 

Ochtend: 

Vandaag stonden er 2 excursies in de Biesbosch op het programma. Een in de ochtend, en 
een in de middag. Om 8 uur stapten mijn eerste twee gasten bij me in de auto. In de polders 
langs de Bandijk waren veel vogels nog in diepe rust: Flinke groepen kluten, grutto’s, kieviten 
en lepelaars stonden met hun kop in de veren, een prachtig gezicht in de ochtendnevel. Een 
leuke groep kemphanen stond druk te foerageren. De zangvogels waren ook al wakker: een 
zingende grasmus liet zich mooi zien, en in het riet zongen kleine karekieten en rietzangers. 
Een witte kwikstaart had zijn ontbijt al gevangen: een (veel te) grote libel. 

Tijdens onze wandeling in polder Muggenwaard konden we de diverse waadvogels en 
eenden goed bekijken. De gierzwaluwen en boerenzwaluwen scheerden over het water, en 
op paaltjes en draad langs het pad zagen we onder andere gele kwikstaarten, rietgorzen, een 
huismus én een ringmus. 

Vanaf een uitkijkpunt hadden we een verre blik op een van de twee in de Biesbosch 
aanwezige visarendnesten; af en toe was er wat beweging op de nestrand. Ook hier weer 
veel steltlopers, duikende visdiefjes en verschillende meeuwen. Zo konden we mooi de 
verschillen bekijken tussen een kokmeeuw en een zwartkopmeeuw. Samen met een 
fotograaf genoten we van het moment dat er kort een ree in het water verscheen. 

Onderweg rende er ineens een slank, donkerbruin beestje met zwarte staartpunt voor de 
auto langs: een hermelijntje! Wandelend in polder Maltha hoorden we van alles door elkaar 
zingen. Zo hoorden we kleine karekiet, rietgors, groenling, tuinfluiter en snor (niet te 
verwarren met de sprinkhaanzanger, die we eerder al gehoord hadden).  

De ochtend was omgevlogen, en het was alweer tijd om terug te rijden naar onze 
ontmoetingsplek. Twee dik tevreden mensen keerden huiswaarts. 

 

 

 



Middag: 

Voor mij even pauze, met een broodje en een kop koffie. Op de parkeerplaats was totaal 
geen schaduw, en het was inmiddels erg heet geworden. Ik was blij toen de middaggasten 
om 13 uur present waren; we konden weer op weg.  

Ongeveer dezelfde route als vanochtend. De vogels in de polders hadden zich inmiddels 
meer verspreid, maar er was nog genoeg te zien. De kemphanen van vanochtend waren nog 
ter plaatse; mooi was de diversiteit aan kleuren in de kragen van de mannetjes te zien: van 
bijna zwart, tot diep roodbruin en grotendeels wit. Ook nog mooie groepen lepelaars, 
kluten, en enkele grutto’s. Een grote en kleine zilverreiger stonden gebroederlijk naast 
elkaar, waardoor wij goed de verschillen (naast het verschil in grootte natuurlijk) konden 
bekijken. Leuk waren kleine groepjes kneutjes en putters, die foerageerden in op de 
zaadpluizen van de vele akkerdistels. 

In de Muggenwaard kregen we, net als vanochtend, de vraag of ‘hij’ er nog zat. Met ‘hij’ 
werd gedoeld op de Aziatische Goudplevier, die hier afgelopen week enkele dagen ter 
plaatse was. Aangezien de vogel de laatste dagen niet meer was gemeld, heb ik er ook niet 
uitgebreid naar gezocht; daarvoor was de tijd te kort. Was een leuke krent in de pap 
geweest, ook voor de deelnemers, maar helaas. 

Terwijl we stonden te wachten of er een adulte visarend bij het nest wilde verschijnen, 
raakten we aan de praat met een andere vogelaar. Hij had het nest vanaf een andere kant 
kunnen bekijken, en aan zijn foto’s te zien wat dichterbij dan waar wij nu stonden. Op zijn 
aanwijzingen zijn we naar die plek gereden, na een korte pauze met een fris drankje bij het 
Biesboschmuseum. Een paar honderd meter lopen bracht ons op de bewuste plek, en 
inderdaad: door de telescoop konden we de aanwezige vogels nu wat beter zien. Er zat 
zowel een adulte als een juveniele visarend op de nestrand. Het ‘jong’ (een van de drie) was 
al een flinke vogel, wel met nog wat dons hier en daar, en nog niet de helderwitte kop als de 
volwassen vogel. Prachtig om te zien! 

Onze laatste stop was de kijkhut in polder Maltha. De zangvogels waren wat rustiger dan 
vanochtend, maar we vonden toch nog een kleine karekiet, rietzangers en rietgorzen. Net 
voordat we het paadje naar de kijkhut in liepen, verscheen een havik in de lucht. Altijd een 
mooie roofvogel om te zien, en een leuke afwisseling naast de diverse bruine kiekendieven 
die we vandaag ook zagen. Vanuit de hut zagen we enkele futen, en eenden als wilde eend, 
kuifeend en krakeend in een flinke groep. De eenden zien er nu allemaal nagenoeg hetzelfde 
uit doordat ze in de rui zijn en het zogenaamde eclipskleed hebben: bruin.  

Tussen de weidse polders door reden we terug naar het ontmoetingspunt, waar onze wegen 
weer scheidden. Minstens zo enthousiast als mijn gasten vandaag, reed ik naar huis. 

Fuut Great Crested Grebe Podiceps cristatus 

Aalscholver Cormorant Phalacrocorax carbo 

Kleine zilverreiger Little Egret Egretta garzetta 

Grote zilverreiger Great White Egret Egretta alba 

Blauwe reiger Grey Heron Ardea cinerea 

Lepelaar Spoonbill Platalea leucorodia 

Knobbelzwaan Mute Swan Cygnus olor 



Grauwe gans Greylag Goose Anser anser 

Canadese gans Canada Goose Branta canadensis 

Brandgans Barnacle Goose Branta leucopsis 

Bergeend Shelduck Tadorna tadorna 

Nijlgans Egyptian Goose Alopochen aegyptiaca 

Krakeend Gadwall Anas strepera 

Wilde eend Mallard Anas platyrhynchos 

Kuifeend Tufted Duck Aythya fuligula 

Bruine kiekendief Marsh Harrier Circus aeruginosus 

Havik Goshawk Accipiter gentilis 

Buizerd Buzzard Buteo buteo 

Visarend Osprey Pandion haliaetus 

Torenvalk Kestrel Falco tinnunculus 

Waterhoen Moorhen Gallinula chloropus 

Meerkoet Coot Fulica atra 

Scholekster Oystercatcher Haematopus ostralegus 

Kluut Avocet Recurvirostra avosetta 

Kievit Lapwing Vanellus vanellus 

Kemphaan Ruff Philomachus pugnax 

Grutto Black-tailed Godwit Limosa limosa 

Tureluur Redshank Tringa totanus 

Zwartkopmeeuw Mediterranean Gull Larus melanocephalus 

Kokmeeuw Black-headed Gull Larus ridibundus 

Kleine mantelmeeuw Lesser Black-backed Gull Larus fuscus 

Visdief Common Tern Sterna hirundo 

Zwarte stern Black Tern Chlidonias niger 

Holenduif Stock Dove Columba oenas 

Houtduif Woodpigeon Columba palumbus 

Gierzwaluw Swift Apus apus 

Groene specht Green Woodpecker Picus viridis 

Grote bonte specht Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major 

Veldleeuwerik Skylark Alauda arvensis 

Oeverzwaluw Sand Martin Riparia riparia 

Boerenzwaluw Swallow Hirundo rustica 

Graspieper Meadow Pipit Anthus pratensis 

Gele kwikstaart Yellow Wagtail Motacilla flava 

Witte kwikstaart White Wagtail Motacilla alba 

Winterkoning Wren Troglodytes troglodytes 

Roodborst Robin Erithacus rubecula 

Merel Blackbird Turdus merula 

Zanglijster Song Thrush Turdus philomelos 

Cetti's zanger Cetti's Warbler Cettia cetti 

Sprinkhaanzanger Grasshopper Warbler Locustella naevia 

Snor Savi's Warbler Locustella luscinioides 

Rietzanger Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus 



Bosrietzanger Marsh Warbler Acrocephalus palustris 

Kleine karekiet Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus 

Grasmus Whitethroat Sylvia communis 

Tuinfluiter Garden Warbler Sylvia borin 

Zwartkop Blackcap Sylvia atricapilla 

Tjiftjaf Chiffchaff Phylloscopus collybita 

Pimpelmees Blue Tit Parus caeruleus 

Koolmees Great Tit Parus major 

Ekster Magpie Pica pica 

Zwarte kraai Carrion Crow Corvus corone 

Spreeuw Starling Sturnus vulgaris 

Huismus House Sparrow Passer domesticus 

Ringmus Tree Sparrow Passer montanus 

Vink Chaffinch Fringilla coelebs 

Groenling Greenfinch Carduelis chloris 

Putter Goldfinch Carduelis carduelis 

Kneu Linnet Carduelis cannabina 

Rietgors Reed Bunting Emberiza schoeniclus 

 

 

 

 

 


