
 

 

Ochtendexcursie Biesbosch, 9 april 2022 
 
Aantal deelnemers: 4 
 
 
Vandaag ging ik op pad met Elja, Ramon, Theo en José. Na kennismaking en het overladen van 
spullen reden we de Biesbosch in om onze eerste stop te maken. Vanaf het fietspad keken we uit 
over het weidse landschap. De polder stond flink onder water. We zagen onder andere wilde 
eenden, krakeenden, wintertalingen, bergeenden, en er vlogen twee wulpen en een lepelaar over. 
Ook de zangvogels lieten zich zien en horen: graspiepers en witte kwikstaarten, en we hoorden 
veldleeuweriken zingen boven ons hoofd. Ineens zat redelijk dichtbij een blauwborst te zingen. Hij 
zat met zijn rug naar ons toe, maar door de telescoop konden we af en toe toch zijn blauwe keel 
zien. 
 
Onderweg naar onze volgende plek stopten we aan een wat kleinere plas om even te kijken. 
Enkele wintertalingen zaten vlakbij te rusten, waardoor we de prachtige kleuren goed konden 
zien. Aan de rand zwom ook een paartje zomertalingen. Terwijl we deze vanuit de auto zaten te 
bekijken kwam er even een fikse hagelbui uit de lucht. Ondanks de af en toe pikdonkere lucht zou 
dit de enige bui van vanochtend zijn; we hadden geluk. 
 
Bij polder Muggenwaard stapten we opnieuw uit, en maakten een wandeling. Hier zagen we 
onder andere wat tureluurs, scholeksters en kemphanen, grauwe en Canadese ganzen, en 
ringmussen. Weer een zingende blauwborst en een zingende rietgors, maar deze lieten zich niet 
zien. 
Ook in polder Hardenhoek stond het water hoog. Veel vogels aanwezig, maar veelal ver weg. 
Grote groepen kluten en grutto’s stonden aan de rand van een eilandje te rusten. Daar ook 
honderden meeuwen, waaronder kokmeeuwen, kleine mantelmeeuwen en zwartkokmeeuwen. 
Van die laatste kwamen er twee overvliegen, duidelijk te herkennen aan hun roep (‘kjáh’), en de 
spierwitte vleugels. Vanaf het uitkijkplatform hadden we al de explosieve zang van de Cetti’s 
zanger gehoord, en ineens zat er eentje vrij in beeld vlak voor onze neus. Een unicum, want deze 
vogel leeft heel verborgen. 
 
Terwijl we terugliepen richting auto zagen we ineens een visarend overvliegen; best dichtbij dus 
goed te zien. Gaaf dat ze weer terug zijn voor een nieuw broedseizoen in de Biesbosch. 
Toen we op een passeerplaats even stilstonden om het meeuweneilandje vanaf de andere kant te 
bekijken, ontdekte ik dat je vanaf die plek ‘het’ visarend nest kunt zien. Een nest dat voorzien is 
van een camera, waardoor je via internet kunt zien wat er allemaal gebeurt. We zagen er eentje 
op het nest zitten, en later zelfs op de camera. Ramon had het geluk hem ook nog een prachtige 
vlucht over het water te zien maken. 
 
Bij polder Maltha bezochten we de vogelkijkhut. Er dobberden wat kuifeenden en Canadese 
ganzen. Mooi was een paartje baltsende futen. Zoals op veel plekken hoorden we hier ook weer 
tjiftjaffen en fitissen zingen. 
Na nog een korte wandeling kwam er een einde aan onze vogelrijke en gezellige excursie. 
 
 
 
 
 



 

 

  
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 Zomertaling 

15 Kuifeend 

16 Bruine kiekendief 

17 Buizerd 

18 Visarend 

19 Torenvalk 

20 Waterhoen 

21 Meerkoet 

22 Scholekster 

23 Kluut 

24 Kievit 

25 Kemphaan 

26 Grutto 

27 Wulp 

28 Tureluur 

29 Zwartkopmeeuw 

30 Kokmeeuw 

31 Kleine mantelmeeuw 

32 Holenduif 

33 Veldleeuwerik 

34 Boerenzwaluw 

35 Graspieper 

36 Witte kwikstaart 

37 Winterkoning 

38 Blauwborst 

39 Cetti's zanger 

40 Zwartkop 

41 Tjiftjaf 

42 Fitis 



 

 

43 Koolmees 

44 Ekster 

45 Zwarte kraai 

46 Spreeuw 

47 Ringmus 

48 Vink 

49 Groenling 

50 Rietgors 

  

 


