
Middagexcursie Biesbosch 

Datum: 5 juli 2018 

Gids: Saskia  

Aantal deelnemers:  2 

 

De deelnemers van deze middag hadden er al een autorit van 2 uur opzitten toen we elkaar 
ontmoetten. Vanuit België waren ze naar de Biesbosch gekomen.  

Het broedseizoen is voor de meeste vogels al vergevorderd, maar dat maakte de excursie er 
niet minder aantrekkelijk op. We zagen veel vogels met jongen lopen, zwemmen of zitten. 
Bij de grauwe en Canadese ganzen was al nauwelijks verschil meer te zien tussen de adulte 
en juveniele vogels. Kluten stonden met hun kroost op de drooggevallen strandjes in de 
polder, en volwassen kokmeeuwen werden piepend achtervolgd door hun even grote 
jongen met bruin verenkleed. Een koppel bergeenden had nog een hele club donsjongen 
achter zich aan zwemmen.  

Erg mooi was een groep van tientallen lepelaars met jongen. Door de warmtetrilling wat 
minder scherp te zien, maar toch indrukwekkend. Een fuut zwom met haar jongen, die al te 
groot waren om nog op haar rug te kunnen meeliften. Leuk zijn ze, met hun gestreepte 
kopjes. 

Maar het hoogtepunt vanmiddag was toch wel het koppel visarenden. Door de telescoop 
was het nest goed te zien, waar we meteen al een volwassen vogel op de rand zagen zitten. 
Na even wachten, kwamen een voor een de kopjes van 3 jongen boven de rand uit. Al 
behoorlijke vogels; zo te zien al goed in de veren. Toen wat later ook de tweede volwassen 
visarend arriveerde was het familietafereel compleet. Geweldig om te zien! Opnieuw een 
succesvol broedseizoen voor de visarenden in de Biesbosch, voor het derde 
achtereenvolgende jaar. 

Onze laatste korte wandeling maakten we in polder Keizersguldenwaard. Ik verwachtte hier 
niet veel andere soorten meer te treffen dan we al hadden. Maar onverwacht vlogen hier 
nogal wat oeverzwaluwen, die in de kant langs het water bleken te broeden.  

Een leuke afsluiter van deze zomerse excursie. 

 

1 Fuut 

2 Aalscholver 

3 Kleine zilverreiger 

4 Blauwe reiger 

5 Lepelaar 

6 Knobbelzwaan 

7 Grauwe gans 

8 Canadese gans 

9 Brandgans 

10 Bergeend 

11 Wilde eend 



12 Bruine kiekendief 

13 Buizerd 

14 Visarend 

15 Torenvalk 

16 Meerkoet 

17 Scholekster 

18 Kluut 

19 Kievit 

20 Kemphaan 

21 Grutto 

22 Tureluur 

23 Oeverloper 

24 Kokmeeuw 

25 Kleine mantelmeeuw 

26 Visdief 

27 Holenduif 

28 Houtduif 

29 Gierzwaluw 

30 Veldleeuwerik 

31 Oeverzwaluw 

32 Boerenzwaluw 

33 Huiszwaluw 

34 Gele kwikstaart 

35 Witte kwikstaart 

36 Roodborst 

37 Cetti's zanger 

38 Rietzanger 

39 Kleine karekiet 

40 Grasmus 

41 Zwartkop 

42 Tjiftjaf 

43 Zwarte kraai 

44 Spreeuw 

45 Ringmus 

46 Putter 

47 Rietgors 

 

 

 


