
Middagexcursie Biesbosch 

Datum: 12 april 2018 

Gids: Saskia  

Aantal deelnemers:  2 

 

Hoogtepunten: 

 Tapuit 

 Visarend 

 Slechtvalk 

De deelnemers van vandaag hadden van hun kinderen een excursie aangeboden gekregen. 
In een mistig Werkendam ontmoetten we elkaar, waar we 1 auto achterlieten om 
gezamenlijk op pad te gaan.  

De eerste stop was langs de Bandijk, waar we vanaf het fietspad over polder Noordwaard 
uitkeken. In het lage water foerageerden onder andere kluten, tureluurs, kieviten, 
scholeksters, en allerlei eenden zoals pijlstaarten, wintertalingen, wilde eenden en 
krakeenden. Ook stond er een klein groepje lepelaars. 

Een stukje verderop parkeerden we opnieuw de auto. Via het fietspad liepen we een eindje 
terug, zodat we beide zijden van de weg konden bekijken. Vanaf een brug hadden we goed 
zicht op een flinke beverburcht. Verder zagen we grote en kleine mantelmeeuwen, grauwe 
ganzen en brandganzen. Een groepje graspiepers vloog steeds op, en we hoorden een 
zingende tjiftjaf. Terug bij de auto aten we onze meegebrachte lunch. Onder het genot van 
een kopje koffie en thee, zagen we voor ons een witte kwikstaart op een paaltje, en enkele 
paaltjes verderop liet een mannetje tapuit zich prachtig zien.  

Bij polder Hardenhoek gingen we weer uit de auto, inmiddels met wat regen. Via een klein 
paadje kwamen we bij het water uit en daar hadden we een prachtig uitzicht over het 
gebied. Op een eilandje bivakkeerden honderden kokmeeuwen en zwartkopmeeuwen. Een 
grote groep grutto’s liep in het water naar voedsel te zoeken. Op weg terug naar de auto 
zagen we ineens een visarend overvliegen, met een vis in zijn klauwen. Vanaf een andere 
plek hadden we met de telescoop goed zicht op het visarendnest waar al twee jaar succesvol 
gebroed is. De visarend zelf liet zich daar helaas niet zien. 

Onze laatste stop was bij polder Maltha. Het werd weer wat lichter, en later zelfs zonnig, wat 
meteen effect had op de vogels. We hoorden rietzangers, cetti’s zangers en rietgorzen. Een 
havik kwam in volle vaart voorbij, en landde heel even in een kale boom. Ook een bruine 
kiekendief zeilde over het riet.  Vanuit de vogelkijkhut konden we onder andere een paartje 
nonnetjes mooi bekijken. In een hoogspanningsmast bleek een slechtvalk te zitten, ook heel 
mooi te zien door de telescoop. 

De middag was omgevlogen. Via de smalle weggetjes reden we door het weidse landschap 
terug naar Werkendam alwaar we zeer tevreden afscheid namen. 



 

Soortenlijst Biesbosch 12 april 2018 
      
Dodaars Little Grebe Tachybaptus ruficollis 

Fuut Great Crested Grebe Podiceps cristatus 

Aalscholver Cormorant Phalacrocorax carbo 

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 

Wintertaling Teal Anas crecca 

Wilde eend Mallard Anas platyrhynchos 

Pijlstaart Pintail Anas acuta 

Slobeend Shoveler Anas clypeata 

Tafeleend Pochard Aythya ferina 

Kuifeend Tufted Duck Aythya fuligula 

Nonnetje Smew Mergus albellus 

Bruine kiekendief Marsh Harrier Circus aeruginosus 

Havik Goshawk Accipiter gentilis 

Buizerd Buzzard Buteo buteo 

Visarend Osprey Pandion haliaetus 

Torenvalk Kestrel Falco tinnunculus 

Slechtvalk Peregrine Falco peregrinus 

Fazant Pheasant Phasianus colchicus 

Waterhoen Moorhen Gallinula chloropus 

Meerkoet Coot Fulica atra 

Scholekster Oystercatcher Haematopus ostralegus 

Kluut Avocet Recurvirostra avosetta 

Kievit Lapwing Vanellus vanellus 

Grutto Black-tailed Godwit Limosa limosa 

Wulp Curlew Numenius arquata 

Tureluur Redshank Tringa totanus 

Zwartkopmeeuw Mediterranean Gull Larus melanocephalus 

Kokmeeuw Black-headed Gull Larus ridibundus 

Stormmeeuw Common Gull Larus canus 

Kleine mantelmeeuw Lesser Black-backed Gull Larus fuscus 

Grote mantelmeeuw Great Black-backed Gull Larus marinus 



Holenduif Stock Dove Columba oenas 

Houtduif Woodpigeon Columba palumbus 

Grote bonte specht Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major 

Veldleeuwerik Skylark Alauda arvensis 

Graspieper Meadow Pipit Anthus pratensis 

Witte kwikstaart White Wagtail Motacilla alba 

Tapuit Wheatear Oenanthe oenanthe 

Zanglijster Song Thrush Turdus philomelos 

Cetti's zanger Cetti's Warbler Cettia cetti 

Rietzanger Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus 

Zwartkop Blackcap Sylvia atricapilla 

Tjiftjaf Chiffchaff Phylloscopus collybita 

Fitis Willow Warbler Phylloscopus trochilus 

Koolmees Great Tit Parus major 

Ekster Magpie Pica pica 

Zwarte kraai Carrion Crow Corvus corone 

Spreeuw Starling Sturnus vulgaris 

Vink Chaffinch Fringilla coelebs 

Rietgors Reed Bunting Emberiza schoeniclus 

 


