
Halve dag excursie Biesbosch 

Datum: 10 mei 2018 

Gids: Saskia  

Aantal deelnemers:  4 

 

Met 4 dames die al een paar keer eerder met Flevobirdwatching op pad waren geweest ging 
ik vandaag naar de Biesbosch. Marijke, Diny en Heleen haalde ik op bij het station van           
’s Hertogenbosch, en Yvon kwam met de auto naar Werkendam. Om 10 uur gingen we daar 
van start.  

Langs de Bandijk stopten we op meerdere plekken om over polder Noordwaard uit te kijken. 
Een uitgestrekt plas-drasgebied, wat aantrekkelijk is voor allerlei vogels. Diverse 
eendensoorten als krakeend, kuifeend, wilde eend en slobeend foerageerden er. Ook 
steltlopers van verschillend pluimage, als tureluur, grutto, kievit en kluut. Bovendien vlogen 
er veel gierzwaluwen, en ook boeren- en huiszwaluwen. Leuke ‘krenten in de pap’ waren 
een aantal zilverplevieren, waarvan eentje prachtig in zomerkleed, en een oeverloper.  

Twee andere vogelaars die ons passeerden vertelden ons dat er enkele zwarte sterns en 
dwergmeeuwen in de verte zouden vliegen. Helaas konden we die niet vinden. Wel ontdekte 
Diny een prachtig mannetje zomertaling; op zijn gemak foeragerend, dus goed te bekijken. 
Het waaide flink bovenop de dijk, wat de temperatuur een stuk minder aangenaam maakte 
dan in de afgelopen week. Op weg terug naar de auto vloog een groepje putters en kneutjes 
voor ons uit. We konden ze mooi zien toen ze op een draad landden. 

Na een kop koffie en thee en een boterham konden we er weer even tegen. Langs het 
paadje door polder Hardenhoek zongen ons kleine karekieten, fitissen en Cetti’s zangers toe. 
Ook liet een sprinkhaanzanger zich even horen. Inmiddels was de bewolking deels 
verdwenen, en konden we in de zon van het weidse uitzicht over het water genieten. In de 
verte op enkele drooggevallen stukken zaten tientallen smienten en bergeenden. Op een 
eilandje waren ook veel kokmeeuwen en zwartkopmeeuwen te zien. Van deze laatste kwam 
er een overgevlogen, te horen aan zijn karakteristieke roep. En hier vlogen wél zwarte 
sterns, zeker een stuk of 7. Samen met een aantal visdiefjes doken ze om de beurt naar het 
water, erg mooi om te zien. 

We besloten bij het Biesboschmuseum een korte pauze in te lassen. Toen we ernaartoe 
liepen hoorde ik in de verte een wielewaal zingen. Helaas liepen de deelneemsters al wat 
verder voor me uit, waardoor ik hen hem niet kon laten horen. Tijdens onze onderbreking 
spraken we af dat we nog naar het visarendnest zouden gaan kijken, en daarna de dag 
zouden afsluiten.  

Zo gezegd zo gedaan. Door de telescoop waren eerst beide visarenden, en even later het 
broedende vrouwtje goed te zien. Wel wat kleiner dan de dames verwacht hadden, maar het 
nest is alleen vanaf flinke afstand te bekijken. Na ook nog twee voorbijgangsters blij gemaakt 
te hebben met een kijkje op het nest, vonden we het tijd om naar huis te gaan. We namen 
afscheid van Yvon, en nagenietend van wat we allemaal gezien hadden reden de andere 
dames en ik weer naar Den Bosch. Een mooie en soortenrijke dag. 

 



1 Fuut 

2 Aalscholver 

3 Blauwe reiger 

4 Knobbelzwaan 

5 Grauwe gans 

6 Canadese gans 

7 Bergeend 

8 Nijlgans 

9 Smient 

10 Krakeend 

11 Wilde eend 

12 Zomertaling 

13 Slobeend 

14 Kuifeend 

15 Buizerd 

16 Visarend 

17 Meerkoet 

18 Scholekster 

19 Kluut 

20 Bontbekplevier 

21 Zilverplevier 

22 Kievit 

23 Grutto 

24 Tureluur 

25 Groenpootruiter 

26 Oeverloper 

27 Zwartkopmeeuw 

28 Kokmeeuw 

29 Zilvermeeuw 

30 Visdief 

31 Zwarte stern 

32 Holenduif 

33 Houtduif 

34 Koekoek 

35 Gierzwaluw 

36 Veldleeuwerik 

37 Boerenzwaluw 

38 Huiszwaluw 

39 Graspieper 

40 Witte kwikstaart 

41 Cetti's zanger 

42 Sprinkhaanzanger 

43 Rietzanger 

44 Kleine karekiet 

45 Grasmus 



46 Tuinfluiter 

47 Zwartkop 

48 Tjiftjaf 

49 Fitis 

50 Wielewaal 

51 Ekster 

52 Kauw 

53 Zwarte kraai 

54 Spreeuw 

55 Huismus 

56 Putter 

57 Kneu 

58 Rietgors 

 

 


