
 

Datum: Donderdag 1 juli 2021 

Gebied: Brabantse Biesbosch 

Gids: Pim 

Rond 16.00 uur in de namiddag ontmoette ik Irene & Joke aan de rand van de Brabantse Biesbosch. 

Waar we de eerste wandeling maakten was amper tien jaar geleden nog een uitgestrekt 

landbouwgebied. In het kader van “Ruimte voor de rivier”  is besloten het gebied te gebruiken als 

overstromingsgebied waar de nabijgelegen rivier zijn overtollige water kwijt kan. Daardoor is de kans 

op overstromingen in bijvoorbeeld Dordrecht een stuk minder. Een veilige situatie voor de mens, 

maar ook een fantastisch nieuw natuurgebied! 

 

Op de eerste parkeerplaats was een Torenvalk boven onze hoofden actief aan het jagen. Op de 

tweede parkeerplaats hadden we ook veel geluk; een heuse Visarend was boven het waterrijke 

gebied aan het jagen. Net als de Torenvalk was de vogel voortdurend aan het “bidden”. 

“De visarend is een unieke roofvogel omdat hij uitsluitend vis eet. Hij is niet verwant aan andere 

roofvogelsoorten. Lange tijd was hij alleen doortrekker, maar ze blijven steeds vaker hier hangen in 

de broedtijd. Het eerste broedgeval van de visarend in Nederland deed zich in 2016 voor in de 

Biesbosch”. 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 

 

Torenvalk – Brabantse Biesbosch. 



 

Visarend – Brabantse Biesbosch. 

We maakten een wandeling door de Noordwaard. In de lucht vlogen vele tientallen Gierzwaluwen, 

maar ook Oeverzwaluwen en een enkele Boerenzwaluw. Een mannetje Rietzanger liet zich fraai zien 

in de telescoop. We hoorden de vrolijke zang van Veldleeuweriken, een soort die in Nederland 

enorm achteruit is gegaan, maar in de Biesbosch nog veelvuldig aanwezig is. 

Op een bruggetje keken we uit over het gebied, we zagen een grote groep Lepelaars. Opeens gingen 

de meeste vogel op de wieken. De veroorzaker van deze paniek was snel gevonden. Een onvolwassen 

Zeearend vloog over en ging verderop zitten op de grond. 

 



 

Op de terugweg naar de parkeerplaats kwamen we weer de fraaie Visarend tegen. De Visarend komt 

voor in de gehele wereld, exclusief Antarctica. Ze eten uitsluitend vis die ze met hun enorme poten 

uit het water tillen om vervolgens in een boom op te eten. 



 

Visarend – Brabantse Biesbosch. 

 

Kleine zilverreiger – Brabantse Biesbosch. 

Langs de Bandijk stopten we en bij een klein plasje zaten drie Kleine zilverreigers. Ook vlogen 

Kieviten over en zagen we een Tureluur. In het riet zat een hele familie Kleine karekiet. 

Vanaf wederom een boogbrug zagen we een tweede onvolwassen Zeearend op de grond ziten. Even 

later vloog de vogel op en konden we deze langdurig volgen alvorens hij uit beeld verdween. Op een 

hekje zaten enkele Ringmussen, een soort die behoorlijk schaars is geworden in Nederland. Een 

enorme groep Brandganzen met jongen staken over. De meeste soortgenoten zitten in het hoge 

noorden, o.a. Nova zembla. 

 

 



 

 

Zeearend – Brabantse Biesbosch. 



 

Ringmus – Brabantse Biesbosch. 

 

Brandgans – Brabantse Biesbosch. 



 

Zeearend – Brabantse Biesbosch. 



 

 

Zeearend – Brabantse Biesbosch. 

 

 



“De zeearend is een imposante, zeer grote roofvogel ('vliegende deur') van waterrijke gebieden. Leeft 

van vis, watervogels en ook van aas, vooral als er ijs ligt. Lange tijd een zeldzame wintergast, maar 

tegenwoordig zelfs broedvogel in Nederland in toenemende aantal (2020: 15 paar). Trage, diepe 

vleugelslag, maar schroeft vaak in voorjaar, zomer en herfst op thermiek. Meestal solitair, maar op 

plaatsen met veel voedsel kunnen zeearenden zich concentreren” 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 

Zo nu en dan hoorden we de snoeiharde zang van de Cetti’s zanger, een relatieve nieuwkomer in de 

Nederlandse natuur. Ook hoorden we zang van Zwartkop, Tjiftjaf & Zanglijster. 

 



 

Konikpaard & Zeearend – Brabantse Biesbosch. 

 

Waterbuffel – Brabantse Biesbosch. 

Voor de begrazing van het gebied zijn diverse “natuurlijke grasmaaiers” ingezet waaronder 

Konikpaarden, Schotse hooglanders, schapen en Waterbuffels. Het gebied moet namelijk niet 

dichtgroeien met bos, bij extreem hoog water moet het ongehinderd het gebied in kunnen stromen. 

Nabij het kantoor van Staatsbosbeheer nuttigden we een simpele broodmaaltijd met perensap. 

Onder de dakrand van het gebouw hadden tientallen Huiszwaluwen hun nest. Ook vlogen wederom 

Ringmussen over. 

 

 



 

Op steenworp afstand zagen we een Visarend boven zijn enorme horst (nest) de wacht houden. Dit 

nest met drie jongen is ook live te volgen via www.beleefdelente.nl.  

 

Visarend – Brabantse Biesbosch. 

http://www.beleefdelente.nl/


We kregen opeens een derde Zeearend in het vizier, die in een boomtop fanatiek werd lastig gevallen 

door Zwarte kraaien. 

 

Zeearend – Brabantse Biesbosch. 



 

 



 

Zeearend – Brabantse Biesbosch. 

De laatste wandeling was naar een vogelkijkhut, met een bezet nestje Boerenzwaluw. Langs het pad 

zat een fraai mannetje Kneu. Ook zagen we een Grote bonte specht.  

We hielden het de gehele excursie droog.  

 

Kneu – Brabantse Biesbosch. 

Tekst & foto’s: Pim Julsing. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


