
Ochtendexcursie Biesbosch 

Datum: 12 mei 2018 

Gids: Saskia  

Aantal deelnemers:  3 

 

Om 8 uur ontmoetten de deelnemers van deze ochtendexcursie en ik elkaar in Werkendam. 
We reden naar polder Keizersguldenwaard, waar we begonnen met een wandeling. Het 
vroege uur zorgde voor veel uitbundig zingende vogels. Al snel hadden we een rietgors mooi 
in beeld, en even daarna een grasmus, te herkennen aan zijn witte keeltje. Grote zwermen 
vliegjes en muggen waren een gedekte tafel voor gierzwaluwen en boerenzwaluwen. Op het 
water zwommen onder andere futen, kuif- en krakeenden, en grauwe ganzen, en kieviten 
buitelden luid roepend door de lucht. Langs een slikrandje foerageerden enkele oeverlopers, 
en in de verte ook twee bosruiters. 

Ons geduld werd aardig op de proef gesteld door een zingende blauwborst, die we hoorden 
vanaf de oever aan de overkant van het water. Steeds hoorden we hem zingen, maar diverse 
pogingen hem te vinden waren tevergeefs. Toen we weer in de auto zaten, reden we langs 
de betreffende oever, en zagen een ‘verdachte’ vogel in het riet landen. We stapten uit en 
na een poosje kwam hij dan toch tevoorschijn: een blauwborst, en hij ging ook nog goed 
zichtbaar op een rietstengel zitten! De eerste topper van deze dag. 

Onderweg naar de volgende plek konden we een boerenzwaluw van heel dichtbij bekijken. 
Hij zat op de reling van een brug, en bleef mooi zitten toen we stopten. 

Doordat we het raam van de auto open hadden, hoorden we nog meer zangvogels. 
Meerdere nachtegalen lieten hun prachtige lied horen, en ook zanglijsters, rietzangers en 
een gekraagde roodstaart. Bij een klein moerassig stukje kregen we een buizerd heel mooi te 
zien, die in het topje van een boom zat. En ineens vloog er een lepelaar op, die blijkbaar 
tussen het riet had gestaan. Achter ons verraadde een kleine plevier zich  met zijn roep; 
anders hadden we het kleine en goed gecamoufleerde vogeltje nooit opgemerkt op die grote 
kale akker. 

Een blik op het visarendnest mocht natuurlijk niet ontbreken. Helaas moesten we het door 
een mankement zonder telescoop bekijken. Er zat een visarend op het nest, maar de afstand  
was te groot om het duidelijk te kunnen zien, erg jammer.  

Onze laatste stops waren bij de polders Hardenhoek en Noordwaard. Door de 
getijdenwerking waren grote stukken drooggevallen, waarop onder andere diverse 
steltlopers en veel bergeenden verbleven. Waar nog wat meer water stond doken visdiefjes 
om een visje te vangen.  

 Napratend over wat we allemaal gezien hadden reden we langs de plassen en kreken terug 
naar onze startplek. Zo te horen hadden we allemaal erg genoten van deze mooie ochtend. 

 



 

1 Fuut 

2 Aalscholver 

3 Blauwe reiger 

4 Lepelaar 

5 Knobbelzwaan 

6 Grauwe gans 

7 Canadese gans 

8 Brandgans 

9 Bergeend 

10 Nijlgans 

11 Smient 

12 Krakeend 

13 Wilde eend 

14 Slobeend 

15 Tafeleend 

16 Kuifeend 

17 Bruine kiekendief 

18 Havik 

19 Buizerd 

20 Visarend 

21 Torenvalk 

22 Meerkoet 

23 Scholekster 

24 Kluut 

25 Kleine plevier 

26 Kievit 

27 Tureluur 

28 Groenpootruiter 

29 Bosruiter 

30 Oeverloper 

31 Kokmeeuw 

32 Kleine mantelmeeuw 

33 Zilvermeeuw 

34 Visdief 

35 Houtduif 

36 Koekoek 

37 Gierzwaluw 

38 Grote bonte specht 

39 Veldleeuwerik 

40 Boerenzwaluw 

41 Graspieper 

42 Gele kwikstaart 

43 Witte kwikstaart 



44 Winterkoning 

45 Nachtegaal 

46 Blauwborst 

47 Gekraagde roodstaart 

48 Zanglijster 

49 Cetti's zanger 

50 Rietzanger 

51 Kleine karekiet 

52 Grasmus 

53 Tuinfluiter 

54 Tjiftjaf 

55 Fitis 

56 Koolmees 

57 Ekster 

58 Zwarte kraai 

59 Spreeuw 

60 Putter 

61 Kneu 

62 Rietgors 

 


