
Ochtendexcursie Biesbosch 

Datum: 14 oktober 2018 

Gids: Saskia  

Aantal deelnemers:  4 

Als cadeau voor een van hen gingen vier vrienden vandaag met me mee op excursie. Om half 
9 ontmoetten we elkaar, waarna we gezamenlijk op pad gingen. Vanaf de carpoolplaats 
reden we naar de Noordwaard. Het uitzicht over deze polder was fantastisch: water, veel 
vogels, konikpaarden en Schotse Hooglanders met kalfjes, en dat alles in oranje gloed door 
de opkomende zon.  

Grote aantallen wintertalingen, krakeenden, en kieviten waren ter plaatse, en vlogen soms 
op. De eerste overwinterende kolganzen vlogen over, te herkennen aan hun hoge roep en 
zwarte buikstrepen. Gaaf was de ontdekking van een slechtvalk op een paal, door een van de 
deelnemers.  

Gedaan met de rust: een grote groep andere vogelaars kwam bij ons staan, in de hoop dat 
wij iets heel bijzonders in beeld hadden. Na even praten zochten wij toch maar een andere 
plek op. Onderweg zagen we zilverreigers, zowel de grote als de kleine. Tijdens een korte 
wandeling langs polder Muggenwaard vlogen diverse groepjes zangvogels over: graspiepers, 
kneutjes en veldleeuweriken. Op het weggetje waren witte kwikstaarten op jacht achter 
vliegjes.  

Na een kop koffie of thee en een broodje, konden we weer verder. Polder Hardenhoek was 
onze volgende bestemming. Onze collega’s waren hier ook weer. Ze hadden een zeearend in 
beeld die in een dode boom aan de overkant van het water zat. Er was onder hen al enige 
discussie geweest of het om een visarend of zeearend ging, maar het profiel en de 
gigantische snavel wezen onmiskenbaar op een zeearend. Prachtig! Toen de andere 
vogelaars net weg waren, kwamen er ineens twee reeën door het water gerend. Met de 
laagstaande zon gaf dit een beeld dat zo uit ‘De Nieuwe Wildernis’ kon komen, schitterend. 
Enkele vogelaars van de andere groep kwamen terug: ze hadden een vliegende zeearend 
gezien! En inderdaad, daar kwam de ‘vliegende deur’ aan, terwijl de andere nog op zijn plek 
in de boom zat. De tweede landde op een tak laag boven het water, en veel dichterbij. Met 
de verrekijker geweldig te zien, en door de telescoop nog beter. Wat een indrukwekkend 
beest! En alsof het nog niet genoeg was, voegde zich nog een derde zeearend bij het stel. 
Deze ging, na wat geruzie en geklapwiek, ook in een boom zitten, niet ver van de andere.  

Terwijl de tweede en derde zeearend opvlogen en weer uit beeld verdwenen, bleef de 
eerste op zijn stek zitten. We besloten naar een ander uitzichtpunt te rijden, waar we wat 
dichterbij de vogel konden komen. En opnieuw hadden we geluk: de vogel zat nog op 
dezelfde plek, van dichterbij te zien, en in prachtig licht. Wat een waarneming! 

De interesse in en kennis van de natuur van ons allen, maakten dat we niet alleen oog voor 
de vogels hadden. Zo bekeken we ook planten en paddenstoelen, en wisten twee van de 
deelnemers veel te vertellen over welke eetbaar zijn. 



Tijdens onze laatste wandeling vonden we een prachtige grote rups op het pad. Aan de hand 
van de foto’s die ik gemaakt heb, kon ik hem thuis opzoeken. Het bleek de rups van een 
windepijlstaart te zijn, een zeldzame nachtvlinder.  

Na deze zeer geslaagde en gezellige excursie keerden we huiswaarts. 

 

1 Fuut 

2 Aalscholver 

3 Kleine zilverreiger 

4 Grote zilverreiger 

5 Blauwe reiger 

6 Knobbelzwaan 

7 Kolgans 

8 Grauwe gans 

9 Canadese gans 

10 Brandgans 

11 Bergeend 

12 Nijlgans 

13 Smient 

14 Krakeend 

15 Wintertaling 

16 Wilde eend 

17 Pijlstaart 

18 Slobeend 

19 Kuifeend 

20 Zeearend 

21 Buizerd 

22 Torenvalk 

23 Slechtvalk 

24 Waterral 

25 Meerkoet 

26 Kievit 

27 Watersnip 

28 Kokmeeuw 

29 Kleine mantelmeeuw 

30 Zilvermeeuw 

31 Grote mantelmeeuw 

32 Holenduif 

33 Grote bonte specht 

34 Veldleeuwerik 

35 Graspieper 

36 Witte kwikstaart 

37 Winterkoning 

38 Zanglijster 



39 Koperwiek 

40 Cetti's zanger 

41 Pimpelmees 

42 Koolmees 

43 Boomkruiper 

44 Ekster 

45 Zwarte kraai 

46 Kneu 

47 Rietgors 

 


