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Gids: Saskia  

Aantal deelnemers:  2 

 

Hoogtepunt: 

 Visarend 

 

Deze middag gingen een vader en zijn dochter van 12 met me mee. Ze waren een weekendje 
weg omdat de dochter dit jaar de basisschool afrondt. Ze had gekozen voor vogels kijken en 
fotograferen. Gisteren hadden ze al een fotoworkshop gedaan, en vandaag dus de Biesbosch 
in. 

Om 12 uur waren we op de afgesproken plek, en stapten ze bij me in de auto. Bij de eerste 
stop wandelden we een uurtje door de waterrijke polders. Vidiefjes en verschillende soorten 
zwaluwen scheerden over het water. In de verte zagen we een groepje rustende lepelaars, 
en wat dichterbij twee foeragerende kleine zilverreigers. Op het water was het rustig: wat 
meerkoeten en futen, en enkele kuifeenden. Leuk waren de witte en gele kwikstaarten, die 
steeds voor ons uitvlogen en dan weer op het pad of bovenin een struik landden. 

We waren net op tijd bij de auto toen het wat begon te regenen. Onderweg zagen we 
groepen grauwe en Canadese ganzen met hun kroost. Een vrouwtje bruine kiekendief liet 
zich al jagend mooi bekijken. In het hoge gras stonden twee grote zilverreigers. Af en toe 
stak ook een kleine zilverreiger zijn kop boven de begroeiing uit, waardoor we goed het 
verschil in grootte en snavel konden zien. 

Langs het pad bij polder Maltha nog behoorlijk wat zang van diverse zangvogels: kleine 
karekiet, rietgors (mooi te zien), Cetti’s zanger, en wat meer ‘gewone’ soorten als roodborst, 
winterkoning en tjiftjaf lieten zich horen. Een blik vanuit de kijkhut leverden enkele 
krakeenden en aalscholvers op. Even dacht ik een visarend in de verte te zien, maar het 
bleek een erg lichte buizerd te zijn. 

Na een kopje thee reden we naar polder Hardenhoek. Vanaf deze plek kun je het 
visarendnest zien, waar naar verluidt twee jongen grootgebracht worden. Door de telescoop 
konden we de kop van een adulte vogel boven de nestrand zien. De 12-jarige had het geluk 
de andere adult door de telescoop te zien landen op het nest. Daarna vloog hij nogmaals op; 
haar dag was goed, want het was haar wens een visarend te zien! 

Nadat we daar ook nog de diverse soorten vogels op de drooggevallen stukken hadden 
bekeken (o.a. kokmeeuwen, kleine mantelmeeuwen, kluten, bergeenden met kuikens, 
brandganzen ook met jongen, was het tijd om terug naar het ontmoetingspunt te rijden. 
Tevreden over deze mooie middag namen we afscheid van elkaar. 

 



Fuut Great Crested Grebe Podiceps cristatus 

Aalscholver Cormorant Phalacrocorax carbo 

Kleine zilverreiger Little Egret Egretta garzetta 

Grote zilverreiger Great White Egret Egretta alba 

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 

Kuifeend Tufted Duck Aythya fuligula 

Bruine kiekendief Marsh Harrier Circus aeruginosus 

Buizerd Buzzard Buteo buteo 

Visarend Osprey Pandion haliaetus 

Torenvalk Kestrel Falco tinnunculus 

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 

Tureluur Redshank Tringa totanus 

Kokmeeuw Black-headed Gull Larus ridibundus 

Kleine mantelmeeuw Lesser Black-backed Gull Larus fuscus 

Visdief Common Tern Sterna hirundo 

Holenduif Stock Dove Columba oenas 

Houtduif Woodpigeon Columba palumbus 

Gierzwaluw Swift Apus apus 

Grote bonte specht Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major 

Veldleeuwerik Skylark Alauda arvensis 

Oeverzwaluw Sand Martin Riparia riparia 

Boerenzwaluw Swallow Hirundo rustica 

Huiszwaluw House Martin Delichon urbica 

Graspieper Meadow Pipit Anthus pratensis 

Gele kwikstaart Yellow Wagtail Motacilla flava 

Witte kwikstaart White Wagtail Motacilla alba 

Winterkoning Wren Troglodytes troglodytes 

Roodborst Robin Erithacus rubecula 

Merel Blackbird Turdus merula 

Zanglijster Song Thrush Turdus philomelos 



Cetti's zanger Cetti's Warbler Cettia cetti 

Rietzanger Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus 

Kleine karekiet Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus 

Grasmus Whitethroat Sylvia communis 

Tuinfluiter Garden Warbler Sylvia borin 

Zwartkop Blackcap Sylvia atricapilla 

Tjiftjaf Chiffchaff Phylloscopus collybita 

Fitis Willow Warbler Phylloscopus trochilus 

Boomkruiper Short-toed Treecreeper Certhia brachydactyla 

Ekster Magpie Pica pica 

Kauw Jackdaw Corvus monedula 

Zwarte kraai Carrion Crow Corvus corone 

Spreeuw Starling Sturnus vulgaris 

Vink Chaffinch Fringilla coelebs 

Groenling Greenfinch Carduelis chloris 

Putter Goldfinch Carduelis carduelis 

Kneu Linnet Carduelis cannabina 

Rietgors Reed Bunting Emberiza schoeniclus 

 

 


