Ochtendexcursie Biesbosch, 16 april 2022
Aantal deelnemers: 2

Om 9 uur maakte ik kennis met Ad en Nelleke, de deelnemers aan deze excursie. Een stralend
zonnetje beloofde een mooie ochtend, dus vol verwachting reden we de Biesbosch in.
Onze eerste stop leverde al heel wat leuke vogelsoorten op. In de drassige polder foerageerden
onder andere wintertalingen, bergeenden, krakeenden, wilde eenden, en slobeenden. Met het
mooie licht konden we hun prachtige kleuren goed zien.
Ook verschillende steltlopers waren ter plaatse: grutto’s en tureluurs scharrelden hun kostje bij
elkaar, terwijl een groep kluten nog met de kop in de veren stond.
Een veldleeuwerik zong boven ons hoofd het hoogste lied, kneutjes vlogen over en de eerste
rietzanger liet zich geweldig horen en zien.
Bij polder Muggenwaard maakten we een mooie wandeling. Ook hier was duidelijk dat de
rietzangers weer in het land zijn; op diverse plekken horen en zagen we ze. Opnieuw een groepje
kneutjes; nu zaten ze een eindje voor ons op het prikkeldraad, waardoor we ze mooi konden zien.
Op het pad landden twee witte kwikstaarten. In de polder zagen we onder andere kieviten,
tureluurs, grauwe ganzen, Canadese ganzen, en een vrouwtje bruine kiekendief vloog over.
We reden verder, naar polder Hardenhoek. Nog maar net uit de auto hoorden we hier de eerste
kleine karekiet, wederom rietzangers, en niet te missen: de explosieve zang van de Cetti’s zanger.
Aan de andere kant van het pad, vanuit de bomen, klonk het dalende deuntje van de fitis. Na een
korte wandeling zagen we vanaf het uitkijkpunt de honderden kokmeeuwen, kleine
mantelmeeuwen, zwartkopmeeuwen en brandganzen die in de polder broeden. Ook enorme
groepen grutto’s en kluten, die hier komen om op te vetten voor de broedperiode. In minder grote
getale, maar erg leuk waren de eerste visdiefjes, die zich verraadden door hun kirrende geluid. We
zagen hun typische manier van foerageren: biddend boven het water om een visje in het vizier te
krijgen.
Onder het genot van een boterham en koffie in het veld, speurden we de rietkragen af naar een
van de gewenste soorten: de ijsvogel. Helaas hadden we hierbij geen geluk. Hierna wandelden we
door de ‘Pannekoek’, waar we een poosje op een perfecte ijsvogelplek hebben gepost. Ook hier
niets, jammer genoeg. Opnieuw kwamen we uit bij polder Hardenhoek, die we nu vanuit een
andere richting konden bekijken. En niet voor niets, want vanaf dit punt hadden we zicht op een
visarendnest. Op flinke afstand, maar door de telescoop konden we het nest goed zien, inclusief
het paartje visarenden! We konden er bijna geen genoeg van krijgen, maar na een laatste blik
door de telescoop besloten we terug te wandelen, en onze excursie te besluiten. Een prachtige
ochtend!

Soortenlijst
1 Fuut
2 Blauwe reiger
3 Knobbelzwaan
4 Grauwe gans
5 Canadese gans
6 Brandgans
7 Bergeend
8 Nijlgans
9 Krakeend
10 Wintertaling
11 Wilde eend
12 Pijlstaart
13 Slobeend
14 Bruine kiekendief
15 Buizerd
16 Visarend
17 Torenvalk
18 Waterhoen
19 Meerkoet
20 Scholekster
21 Kluut
22 Kievit
23 Grutto
24 Tureluur
25 Zwartkopmeeuw
26 Kokmeeuw
27 Kleine mantelmeeuw
28 Visdief
29 Holenduif
30 Houtduif
31 Veldleeuwerik
32 Boerenzwaluw
33 Graspieper
34 Gele kwikstaart
35 Witte kwikstaart
36 Winterkoning
37 Gekraagde roodstaart
38 Merel
39 Cetti's zanger
40 Rietzanger
41 Kleine karekiet
42 Zwartkop

43 Tjiftjaf
44 Fitis
45 Matkop
46 Pimpelmees
47 Koolmees
48 Boomkruiper
49 Ekster
50 Zwarte kraai
51 Spreeuw
52 Groenling
53 Putter
54 Kneu
55 Rietgors

