
 

Verslag excursie Hollandse en Brabantse Biesbosch 

zondag 10 september  
 
Om 8:00 zijn we vertrokken naar de Zuid-Hollandse Biesbosch, hier aangekomen liepen we het 
gebied in. We zagen gelijk kleine vogeltjes op een veld, telescopen erbij en het bleken kwikstaarten 
te zijn, veel witte en een enkele gele. Toen we een stukje verder liepen, vlogen er al twee kleine 
zilverreigers over en in de bomen hoorden en zagen we boomkruipers, pimpelmezen en koolmezen. 
Onderweg naar een uitzichtpunt hoorden we een stuk of 4 cetti’s zangers, later hebben we er ook 
een heel mooi gezien tussen het riet! Op het uitzichtpunt aangekomen zagen we twee zeearenden in 
de boom zitten, het was erg ver maar door de telescoop waren ze goed te zien.  
Toen we bij de vogelkijkhut kwamen zagen we opeens een visarend in de boom zitten! We hebben 
nog lang gewacht, maar helaas wilde hij/zij niet gaan vliegen. Hierna verlieten we het gebied weer en 
reden we naar de Brabantse Biesbosch, over het water met het pontje.  
Eenmaal aangekomen zagen we gelijk weer een zeearend in een van de dode bomen zitten. 
Op het veld voor ons zagen we vele witte kwikstaarten, kneutjes, canadese ganzen, een torenvalk en 
een boomvalk die een huiszwaluw jong probeerde te grijpen. De zwaluw liet zich uit de lucht vallen 
en landde voor de voeten van Martijn! Vanaf een bruggetje hebben we nog gekeken naar het nest 
van de visarend, tijdens het kijken kwam er vlak over ons hoofd een sperwer over en lieten twee 
zeearenden zich nog heel mooi vliegend zien! Hierna zijn we nog opzoek gegaan naar de visarend, 
maar helaas hebben we die niet meer gevonden. Rond 15:40 zijn we weer naar Alphen vertrokken. 
ondanks dat de arenden zich niet van dichtbij lieten zien, was het toch een fantastische excursie! 
Bedankt Martijn en Maikell voor deze leuke excursie! 
 
Damian Pieterse



1. Fuut 

2. Aalscholver 

3. Blauwe reiger 

4. Purperreiger 

5. Kleine zilverreiger 

6. Grote zilverreiger 

7. Ooievaar 

8. Lepelaar 

9. Knobbelzwaan 

10. Grauwe gans 

11. Kolgans 

12. Canadese gans 

13. Brandgans 

14. Nijlgans 

15. Wilde eend 

16. Smient 

17. Krakeend 

18. Wintertaling 

19. Slobeend 

20. Kuifeend 

21. Bruine kiekendief 

22. Buizerd 

23. Sperwer 

24. Torenvalk 

25. Boomvalk 

26. Slechtvalk 

27. Visarend 

28. Zeearend 

29. Fazant 

30. Waterral 

31. Waterhoen 

32. Meerkoet 

33. Kievit 

34. Kokmeeuw 

35. Zilvermeeuw 

36. Kleine mantelmeeuw 

37. Houtduif 

38. Turkse tortel 

39. Huizwaluw 

40. Boerenzwaluw 

41. IJsvogel 

42. Grote bonte specht 

43. Groene specht 

44. Veldleeuwerik 

45. Witte kwikstaart 

46. Gele kwikstaart 

47. Spreeuw 

48. Ekster 

49. Gaai 

50. Kauw 

51. Zwarte kraai 

52. Cetti’s zanger 

53. Tjiftjaf 

54. Zwartkop 

55. Tapuit 

56. Roodborsttapuit 

57. Merel 

58. Pimpelmees 

59. Koolmees 

60. Boomkruiper 

61. Huismus 

62. Vink 

63. Putter 

64. Kneu 

65. Rietgors 

 

 

 

 
 


