
Ochtendexcursie Biesbosch 

Datum: 28 april 2018 

Gids: Saskia  

Aantal deelnemers:  2 

 

Twee vriendinnen waren dit weekend vanuit Noord-Holland naar de Biesbosch gekomen om 
vogels te kijken. Ze wilden graag een privé-excursie, en na kort mailcontact hadden we een 
‘date’.  

Vanaf het ontmoetingspunt reden we naar polder Noordwaard. Vanaf de Bandijk keken we 
uit over de vele plassen, waar o.a. krakeenden, wilde eenden en kluten foerageerden. Ook 
gierzwaluwen en boerenzwaluwen scheerden over het water.  

Tijdens een wandeling door de polder lieten diverse zangvogels zich horen en zien. Na 
enkele pogingen lukte het om een gele kwikstaart prachtig te bekijken door de telescoop. 
Ook zijn witte neefje kwam voorbij. Kneutjes kwetterden voor ons uit, en vanuit de verte 
hoorden we een blauwborst en zelfs een nachtegaal zingen. Een grasmus liet zich meerdere 
keren horen, maar hem vinden bleek lastiger.  

Verder op onze route stopten we de auto bij wat plasjes, waar een meerkoet op het nest zat, 
en twee groenpootruiters ter plaatse waren. Helaas vlogen ze op voordat we ze goed 
konden bekijken. Onderweg zagen we ook een koppeltje knobbelzwanen op het nest; we 
konden zelfs een ei zien liggen. Op een graslandje ontdekten we een mooi groepje tapuiten; 
niet zo algemene  zangvogels die net terug zijn uit hun overwinteringsgebieden.  

Ook de visarend bleek gearriveerd. Het nest waarop de afgelopen twee jaar succesvol is 
gebroed, was weer bezet. Door de telescoop konden we de vogel goed zien zitten. Weer 
terug in de auto passeerden we een drassig stukje, waar een van de deelneemsters een 
kleine plevier ontdekte. Hij zat vrij dichtbij, en was dus heel goed te zien.  

Wandelend naar de vogelkijkhut in polder Maltha, kregen we een rietzanger en een rietgors 
mooi in beeld. We hoorden daar ook een kleine karekiet, een tjiftjaf en een fitis. Van die 
laatste twee was goed het verschil in zang te horen. Opnieuw zong ook hier een grasmus, 
zonder zich te willen laten zien. Een grote bonte specht daarentegen poseerde geweldig. 
Hun kenmerkende roep verraadde twee overvliegende zwartkopmeeuwen, een niet 
alledaagse meeuwensoort waarvan een kolonie in de Biesbosch broedt.  

Als laatste stopten we voor een korte wandeling naar een uitkijkpunt in polder Hardenhoek. 
Hier kijk je uit over het water, waar door enige getijdenwerking regelmatig wat slikplaatjes 
droogvallen; diverse steltlopers kunnen hier dan foerageren. We zagen onder meer kluten 
en scholeksters. Op een eilandje zaten honderden meeuwen en ganzen te rusten, terwijl 
krakeenden, wintertalingen en een late smient op het water dobberden. Terwijl we op weg 
terug naar de auto de aanwezige beverburcht stonden te bekijken, was daar dan toch ineens 
een grasmus! Een paar keer kwam hij uit de struiken tevoorschijn, waardoor we even goed 
zijn kenmerkende witte keeltje konden zien.  

Een waardige afsluiter van deze mooie en gezellige ochtend. 

 



 

1 Fuut 

2 Aalscholver 

3 Blauwe reiger 

4 Knobbelzwaan 

5 Grauwe gans 

6 Canadese gans 

7 Brandgans 

8 Bergeend 

9 Nijlgans 

10 Smient 

11 Krakeend 

12 Wintertaling 

13 Wilde eend 

14 Slobeend 

15 Tafeleend 

16 Kuifeend 

17 Bruine kiekendief 

18 Buizerd 

19 Visarend 

20 Torenvalk 

21 Fazant 

22 Waterhoen 

23 Meerkoet 

24 Scholekster 

25 Kluut 

26 Kleine plevier 

27 Kievit 

28 Groenpootruiter 

29 Zwartkopmeeuw 

30 Kokmeeuw 

31 Kleine mantelmeeuw 

32 Zilvermeeuw 

33 Visdief 

34 Holenduif 

35 Koekoek 

36 Gierzwaluw 

37 Grote bonte specht 

38 Veldleeuwerik 

39 Boerenzwaluw 

40 Huiszwaluw 

41 Graspieper 

42 Gele kwikstaart 

43 Witte kwikstaart 



44 Nachtegaal 

45 Blauwborst 

46 Gekraagde roodstaart 

47 Tapuit 

48 Merel 

49 Cetti's zanger 

50 Rietzanger 

51 Kleine karekiet 

52 Grasmus 

53 Tuinfluiter 

54 Zwartkop 

55 Tjiftjaf 

56 Fitis 

57 Zwarte kraai 

58 Spreeuw 

59 Kneu 

60 Rietgors 

 


