
Dagexcursie Biesbosch 

Datum: 15 mei 2018 

Gids: Saskia  

Aantal deelnemers:  2 

 

De deelnemers van vandaag logeerden in een hotel in de Biesbosch, waar ik hen om 9 uur 
ophaalde. Het vogelen begon al voordat we in de auto stapten: om de hoek bij het hotel zat 
een sprinkhaanzanger volop te zingen. We hebben een poos gezocht, maar konden hem niet 
ontdekken tussen al het frisse groen. Een zingende grasmus liet zich wel goed zien, en aan 
de andere kant van de weg hoorden we de eerste nachtegaal. 

Ons eerste doel was een spotvogel, een soort die je niet elke dag tegenkomt. Door een tip 
van een bevriende vogelaar had ik deze op weg naar het hotel al gevonden, dus we reden 
naar de bewuste plek. Het bosje waar hij zat ligt aan een drukke weg, maar vanaf het 
tegenoverliggende fietspad was de vogel goed te horen. Meer dan een glimp in vlucht 
kregen we helaas niet te zien, maar toch een erg leuke waarneming. Ook mooi waren een 
aantal huiszwaluwen die steeds in de buurt vlogen. 

Vanaf deze plek hadden we ook goed zicht op het eilandje in polder Hardenhoek, waar een 
meeuwenkolonie zit. Door de telescoop konden we goed het verschil zien tussen 
kokmeeuwen en zwartkopmeeuwen. Verder zaten er o.a. kleine mantelmeeuwen, kieviten, 
kluten, tureluurs, brandganzen en Canadese ganzen. Leuk was een zwarte zwaan tussen de 
knobbelzwanen. 

Een wandeling langs de Muggenwaard leverde onder andere diverse eenden op, waaronder 
een prachtig mannetje pijlstaart. Verder ook diverse zangvogels, zoals kneutjes, een putter, 
gele en witte kwikstaarten en een ringmus.  

Na onze picknick, op een bankje in de zon met geweldig uitzicht, maakten we een wandeling 
in polder Keizersguldenwaard. Hier liet een bosrietzanger zich van zijn beste kant zien en 
horen. Er foerageerden allerlei vogels, zoals boerenzwaluwen, oeverlopers en lepelaars. 

Onderweg naar polder Maltha stapten we een paar keer uit om te luisteren naar een 
gekraagde roodstaart en een blauwborst. Ook zweefden een sperwer en een buizerd 
gezamenlijk op de thermiek, waardoor goed het verschil was te zien. 

Een van de hoogtepunten was een kijkje op het visarendnest, waarop we de broedende 
visarend zagen zitten. We hebben een tijd staan kijken, hopend dat de wederhelft zou 
komen aanvliegen met vis, maar helaas.  

Onze laatste stop was op een plek waar al meerdere keren een wielewaal is waargenomen.  
We zagen heel kort een kraai die verjaagd werd door twee vogels, maar het ging te snel om 
de vogels goed te kunnen bekijken. Een kwartiertje posten leverde verder helaas niets op. 

Zonder wielewaal, maar met een mooi resultaat van 68 vogelsoorten, beëindigden we deze 
gezellige en zonovergoten excursie. 

 

 



1 Fuut 

2 Aalscholver 

3 Blauwe reiger 

4 Lepelaar 

5 Knobbelzwaan 

6 Zwarte zwaan 

7 Grauwe gans 

8 Canadese gans 

9 Brandgans 

10 Bergeend 

11 Nijlgans 

12 Smient 

13 Krakeend 

14 Wilde eend 

15 Pijlstaart 

16 Slobeend 

17 Tafeleend 

18 Kuifeend 

19 Sperwer 

20 Buizerd 

21 Visarend 

22 Fazant 

23 Waterhoen 

24 Meerkoet 

25 Scholekster 

26 Kluut 

27 Kievit 

28 Wulp 

29 Tureluur 

30 Groenpootruiter 

31 Oeverloper 

32 Zwartkopmeeuw 

33 Kokmeeuw 

34 Kleine mantelmeeuw 

35 Visdief 

36 Houtduif 

37 Koekoek 

38 Veldleeuwerik 

39 Boerenzwaluw 

40 Huiszwaluw 

41 Gele kwikstaart 

42 Witte kwikstaart 

43 Winterkoning 

44 Nachtegaal 

45 Blauwborst 



46 Gekraagde roodstaart 

47 Zanglijster 

48 Cetti's zanger 

49 Sprinkhaanzanger 

50 Rietzanger 

51 Bosrietzanger 

52 Kleine karekiet 

53 Spotvogel 

54 Grasmus 

55 Tuinfluiter 

56 Zwartkop 

57 Tjiftjaf 

58 Fitis 

59 Ekster 

60 Kauw 

61 Zwarte kraai 

62 Spreeuw 

63 Huismus 

64 Ringmus 

65 Vink 

66 Putter 

67 Kneu 

68 Rietgors 

 

 

 


