Datum: Zondag 2 augustus 2020
Gebied: De Brabantse Biesbosch
Gids: Pim
Rond 14.00 uur ontmoette ik Bregje en Tanja langs het Steurgat te Werkendam. Hier aan de rand van
de Noordwaard ging de middagexcursie in dit zeer vogelrijke gebied van start. Je kunt haast niet
voorstellen dat amper tien jaar geleden hier nog uitgestrekte akkers waren met aardappelen en
voederbieten. In het kader van "Ruimte voor de rivier” heeft het gebied een andere bestemming
gekregen. Voornamelijk als overstromingsgebied bij extreem hoge waterstanden van de rivieren,
maar ook de natuur vaart er wel bij.
We stopten allereerst bij een uitgestrekte watervlakte waar we de eerste Lepelaars zagen
overvliegen, ook waren zowel de Grote als de Kleine zilverreiger (gele poten!) aanwezig.

We hadden vanaf de parkeerplaats al paniek waargenomen onder de aanwezige Kieviten, maar nu
ontdekten we ook wie de veroorzaker was. Op grote afstand zat het snelste dier op aarde; de
Slechtvalk, de vleesgeworden nachtmerrie van menig vogelsoort.

Slechtvalk (op zeer grote afstand) – Brabantse Biesbosch – Werkendam.

Grote zilverreiger – Brabantse Biesbosch – Werkendam.

We liepen door tot een brug waar we over een ander moerasgedeelte uitkeken. Hier zaten tientallen
Kemphanen die al onderweg waren van hun noordelijke broedgebieden naar het zuiden. De
Brabantse Biesbosch is eigenlijk één groot wegrestaurant voor ze.
We zagen enkele Tureluurs en zowel Witgat als Oeverloper. Wederom zagen we tientallen Lepelaars.
“De lepelaar is één van de beschermingssuccessen van Vogelbescherming. Rond 1970 waren er nog
maar 170 broedpaar in ons land, nu ruim 2.500. De Nederlandse populatie lepelaars is uniek, in
andere landen in Noordwest Europa broeden ze nauwelijks. Lepelaars bevinden zich van februari tot
september/oktober in Nederland”
Bron: Vogelbescherming Nederland.

We reden vervolgens naar een plek waar bovengemiddeld vaak leuke soorten worden waargenomen
en ook ditmaal viel het niet tegen. We zagen tweemaal een IJsvogel, helaas was het een kwestie van
seconden alvorens de vogel weer verdwenen was. We zagen tijdens de excursie vier IJsvogels!
Enkele jaren geleden is de Visarend in de Brabantse Biesbosch gaan broeden, een unicum in
Nederland. Dit jaar zijn er zelfs drie nesten in het nationale park!
Wij zagen in een groepje dode bomen maar liefst vijf Visarenden, één van de ouders kwam met een
vis aanvliegen en de jongen lieten meteen hun bedelroep horen.

Visarend – Brabantse Biesbosch – Werkendam.

Bij een grote boerderij zagen we naast bijna honderd Huiszwaluwen ook enkele Ringmussen.
“De Ringmus heeft een voorkeur voor boomrijk agrarisch cultuurland. Vooral aan de rand van dorpen
en bij boerderijen is het een vogel die om het huis is aan te treffen. Soms wonen ringmussen in bij
ooievaars. Sommige Nederlandse vogels zwerven in de winter rond en kunnen tot in Frankrijk
belanden. Maar het merendeel van de broedvogels blijft hier. Te onderscheiden van de huismus door
onder meer de roodbruine kop met wangvlek”.
Bron: Vogelbescherming Nederland.

We maakten een wandeling naar een vogelkijkhut en een verlaten huisje. Onderweg hoorden we een
Matkop roepen. De bramen waren deels al rijp en smaakten goed. Zo nu en dan zagen we sporen van
de Europese bever. We hoorden een IJsvogel roepen en op een andere plek vloog er eentje langs ons
hoofd; waarnemingsduur: 1.5 seconde!

Het was alweer tijd voor de laatste stop, een uitkijkpunt op een waterbeheer gebouw. Wederom
zagen we enkele Lepelaars, Grote zilverreigers en Grote Canadese ganzen. Toen een man Bruine
kiekendief overvloog was er even paniek in de tent. Ook enkele Watersnippen vlogen op. Op grote
afstand zagen we twee Reeën.
En zo konden we aan het einde van de excursie de balans opmaken, o.a. Slechtvalk, verschillende
Bruine kiekendieven, vier razendsnelle IJsvogels en een vijftal Visarenden!

Vermoedelijk Ruisvoorn – Brabantse Biesbosch – Werkendam.

