
Ochtendexcursie Biesbosch 

Datum: 29 september 2018 

Gids: Saskia  

Aantal deelnemers:  2  

Op deze nog frisse ochtend ontmoette ik de deelnemers van vandaag. Ze hadden van hun 
zoon een excursie cadeau gekregen, en hadden er veel zin in. 

Gezellig pratend reden we naar onze eerste stop, de Noordwaardpolder. In deze natte 
polder zochten honderden vogels hun kostje bij elkaar, of begonnen al poetsend aan de dag. 
De diverse eenden zijn bijna klaar met hun rui, en zitten weer prachtig in de veren. Hierdoor 
konden we mooi de verschillen in verenkleed bekijken. Zo zagen we wilde eenden, 
krakeenden, slobeenden en kuifeenden. Ook grote groepen wintertalingen, een kleinere 
eendensoort. Een fuut was volop visjes aan het vangen. Zijn 3 jongen, zwart-wit gestreept, 
kregen om de beurt de  vangst. Soms stopte de volwassen fuut het visje onder water, 
waarna de jongen het moesten opduiken. Erg leuk om dit te zien. 

Er liepen ook verschillende soorten steltlopers. Veel kieviten, enkele kemphanen en bonte 
strandlopers. 

We hadden al blauwe en grote zilverreigers gezien, en vanuit de auto zagen we ook een 
kleine zilverreiger. Het verschil met de grote was goed te zien: kleiner, slanker, een zwarte 
snavel, en sneller in bewegingen. 

Op het dak van een schuurtje zag ik ineens een steenuil in het zonnetje zitten. Toen ik de 
auto stopte, zodat we konden kijken, ging hij er echter snel vandoor. Jammer! Iets verderop 
reden we toch nog even een zijweg in, om vanuit een andere hoek op het schuurtje te 
kunnen kijken. En we hadden geluk, want het uiltje zat op de plank voor het invlieggat. We 
kregen zelfs de tijd om de telescoop erbij te pakken, en hem langdurig te bekijken. Heel 
mooi! 

Na koffie en een sanitaire stop maakten we een wandeling. In dit meer begroeide gedeelte  
hoorden we nog aardig wat zangvogels: kool- en pimpelmees, winterkoning, boomklever, 
boomkruiper en vink. Ook zagen we een paar grote bonte spechten, en hoorden we de roep 
van een kleine bonte specht. Een tweetal koperwieken, wintergasten in ons land, vloog over. 
En een Cetti’s zanger, een vogel oorspronkelijk uit Zuid-Europa die inmiddels talrijk in de 
Biesbosch voorkomt, liet zijn explosieve zang horen. 

De visarenden lieten zich vandaag helaas niet zien; ze zijn misschien al aan hun trek naar 
zuidelijker streken begonnen. We bekeken wel even het nest door de telescoop; bijzonder 
om te zien hoe groot het is. 

De ochtend was voorbij gevlogen.  In rustig tempo reden we door het prachtige landschap 
terug naar de carpoolplaats, waar we deze gezellige excursie beëindigden.  

 

 



1 Fuut 

2 Aalscholver 

3 Kleine zilverreiger 

4 Grote zilverreiger 

5 Blauwe reiger 

6 Knobbelzwaan 

7 Grauwe gans 

8 Canadese gans 

9 Bergeend 

10 Smient 

11 Krakeend 

12 Wintertaling 

13 Wilde eend 

14 Pijlstaart 

15 Slobeend 

16 Kuifeend 

17 Bruine kiekendief 

18 Buizerd 

19 Torenvalk 

20 Fazant 

21 Meerkoet 

22 Kievit 

23 Bonte strandloper 

24 Kemphaan 

25 Kokmeeuw 

26 Houtduif 

27 Steenuil 

28 Grote bonte specht 

29 Kleine bonte specht 

30 Graspieper 

31 Witte kwikstaart 

32 Winterkoning 

33 Koperwiek 

34 Cetti's zanger 

35 Tjiftjaf 

36 Pimpelmees 

37 Koolmees 

38 Boomklever 

39 Boomkruiper 

40 Gaai 

41 Ekster 

42 Kauw 

43 Zwarte kraai 

44 Spreeuw 

45 Ringmus 



46 Vink 

47 Kneu 

 


