
Zaterdag 13 september 2014 (roof)vogelexcursie naar de Biesbosch. 

Deelnemers: René Boeting, Edward, Mark, Truus, Dineke (vwg Walcheren), Cees 

Lavooy, Leen van Liere, Barbara, Joël en Harold en ondergetekende. 

Een uurtje na vertrek kwamen we al in het 

gebied aan en zagen onze eerste visarend. 

We zijn daar op enkele uitkijkpunten gaan 

kijken en hoopten natuurlijk op een 

zeearend. We zagen nu steeds vaker 

visarenden, soms heel dichtbij en ook zagen 

we ze soms vissen, dan bidden ze als een 

torenvalk boven het wateroppervlak.  

We hebben enkele keren gezien dat ze zich 

dan als een ‘baksteen’ naar beneden laten 

vallen en met een vis in de poten naar hun 

vaste plukplek vliegen.  

Op de plaats van de foto keken we naar een 

lange rij dode bomen die midden in het water 

stonden in de hoop daar een arend in te zien 

zitten, wat toen niet het geval was. 

We hebben allemaal veel plezier beleefd aan het 

enthousiasme van onze jongste deelnemers,  

Harold ( op de foto wilde hij een zieke karper vangen 

om zeearenden mee te lokken…) en Joël. De kreet 

…VET!!! klonk steeds als een visarend dichtbij langs 

kwam vliegen. http://jofofotografie.jimdo.com/  

 

Tussen de middag toen we terug 

waren op het parkeerterrein om even 

wat te eten en te drinken, zag Mark 

plotseling héél hoog in de lucht  

zwevende ooievaars.  

Er ontstond wat twijfel over wat we 

nog konden gaan doen, eigenlijk wilde 

niemand nog naar huis want we 

hadden nog geen zeearend gezien.  

http://jofofotografie.jimdo.com/


Na de lunch zijn we naar een uitkijkpunt gegaan aan de andere kant van een rij 

dode bomen die midden in het water staan. Edward had al verteld dat in deze 

bomen vaker arenden gezien waren.  

Op weg er naar toe zag Cees een 

kiekendief op een smal eiland invallen, die 

daarna  moeilijk te bekijken was. Mark en 

Edward dachten dat het om een grauwe 

kiekendief ging, maar toen die vogel ging 

vliegen en Mark er enkele foto’s van had 

gemaakt, werd de roofvogel toch als 

‘steppekiekendief’ gedetermineerd.  

We parkeerden de auto’s op een 

smalle dijk en gingen allemaal met 

ons gezicht richting de dode bomen 

zitten. Het uitzicht werd wat 

belemmerd door de zon maar was 

toch spectaculair omdat we het hele 

‘meer’ konden overzien. Opnieuw 

zagen we hier visarenden, er ging er 

één in een dode boom zitten. Toen hij 

opvloog om een andere arend aan te 

vallen, vlogen alle aanwezige eenden, ganzen en zwanen op…Edward riep: 

Zeearend!! De eerste die dag en de grote roofvogel 

ging in één van de dode bomen zitten. Met de 

telescopen was hij goed te zien, met de verrekijker 

wat minder. Toen kwam er nog één aanvliegen, die 

ook in één van de bomen ging zitten en later zagen 

we nog een derde, dit was een jonge zeearend die 

lekker dominant het hele meer overvloog om alle 

watervogels eens even flink schrik aan te jagen. 



 Op de parkeerplaats zagen we nog een argusvlinder en een gehakkelde aurelia 

en onderweg zagen we veel hoornaars, de grootste wespensoort van Europa. 

Biesbosch Excursie 13 sept. 2014 

Peter Boelee 

 

Waarnemingen opgetekend door Joël: 

1 groene specht 

2 torenvalk 6 

3 spreeuw 

4 kievit 

5 scholekster 

6 knobelzwaan 

7 blauwe 

reiger 

8 wulp 

9 zilvermeeuw 

10 kauw 

11 ekster    

12 buizerd 9 

13 soepgans 

14 houtduif 

15 grauwe gans 

16 nijlgans 

17 zwarte kraai 

18 aalscholver 

19 vlaamsegaai 

20 wilde eend 

21 meerkoet 

22 waterhoen 

23 smient 

24 boerenzwaluw 

25 fazant 

26 grote zilverreiger 

27 kleine mantelmeeuw 

28 visarend 4 

29 fuut 



30 ijsvogel 

31 bruine kiekendief 

32 krakeend 

33 kleine zilverreiger 

34 boomvalk 

35 brand gans 

36 kleine bonte specht 

37 cettizanger (veel) 

38 rietgors 

39 waterral 

40 pimpelmees 

41 tjiftjaf 

42 grote bonte specht  

43 groenling 

44 koolmees  

45 boomkruiper  

46 ooievaar 8 

47 canadese gans 

 

48 slechtvalk 

49 sperwer 

50 zwarte zwaan 

51 dodaars 

52 witte kwikstaart 

53 huiszwaluw 

54 kuifeend 

55 steppen kiekendief  

56 kleine plevier 

57 kemphaan 

58 tureluur 

59 watersnip 

60 putter 

61 pijlstaart 

62 wintertaling 

63 zeearend 3 

64 graspieper 

65 grote mantelmeeuw  


