
 

Datum: Zaterdag 2 oktober 2021 

Gebied: Brabantse Biesbosch 

Gids: Pim 

Met een viertal deelnemers uit de regio Rotterdam ging ik in de middag de Brabantse Biesbosch 

verkennen. We maakten allereerst een wandeling aan de rand van de Noordwaard. Het is haast niet 

meer voor te stellen dat hier amper vijftien jaar geleden grote kiepwagen met voederbieten en 

aardappels af en aan reden. 

“De Noordwaard heeft de afgelopen jaren een ware gedaantewisseling ondergaan. Na de 

herinrichting in het kader van Ruimte voor de Rivier bestaat het ruim 3000 hectare grote gebied uit 

uitgestrekte waterplassen, slikken en moerassen en zomerpolders. Bij extreem hoge waterstanden 

stroomt het rivierwater via de Noordwaard vlot weg naar de Haringvlietsluizen. De inrichting van de 

Noordwaard is geïnspireerd op oude topografische kaarten van het gebied. Het landschap wordt 

gevormd door water, stroming en dynamiek….”.  

Bron: levende rivieren.nl. 

 

De Noordwaard – Brabantse Biesbosch. 



Tijdens de wandeling zagen we de eerste “biddende” Torenvalken, we zagen tijdens de gehele 

middagexcursie een half dozijn Torenvalken. Het zijn echte “muizenkillers”  en er zal dus ruim 

voldoende voedsel in het gebied aanwezig zijn. 

In de verte zagen we de eerste Bruine kiekendief, een juveniel exemplaar. Zijn ouders zijn al naar het 

zuiden vertrokken en binnen korte tijd zullen de jonge vogels volgen. Een klein deel van de Bruine 

kiekendieven brengt de winter in Nederland door. 

“Van de kiekendieven die in Nederland voorkomen, is de bruine kiekendief verreweg de algemeenste. 

Hij is een echte moerasvogel, met een voorkeur voor rietland. Lokaal kan de soort, als er sprake is van 

een hoge muizendichtheid, ook droger habitat bezetten, zoals bouwland. Van de drie soorten broedt 

en jaagt de bruine kiekendief in de natste en hoogste vegetaties”. 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 

Op een paal op grote afstand zat een volwassen Slechtvalk, in duikvlucht is dit het snelste dier op 

aarde. De vogel kan snelheden tot circa 360 kilometer per uur bereiken. Ernaast zat een Buizerd, de 

meest algemene roofvogelsoort in Nederland. 

 

Slechtvalk – Brabantse Biesbosch. 

Ook zagen en hoorden we een vogelsoort die enorm is afgenomen de afgelopen vijftig jaar; de 

Veldleeuwerik. In de Noordwaard is dit een algemene broedvogel. In het voorjaar is de lucht rijkelijk 

gevuld met de zang van tientallen Veldleeuweriken. 

“De uitbundig klinkende zang van de veldleeuwerik kan op mooie dagen in het voorjaar van grote 

hoogte gehoord worden. De mannetjes maken spectaculaire zangvluchten. Eerst klimmen ze tot een 



hoogte van soms meer dan honderd meter, waarna ze luid zingend omlaag vliegen om in de buurt bij 

het vrouwtje te landen. Een uitzonderlijk record ligt op 56 minuten. Helaas gaat het zeer slecht met de 

veldleeuwerik. Sinds 1960 namen de aantallen met 95% af. Daarmee is deze soort een van de 

grootste slachtoffers van de intensieve landbouw en verruiging van de duinen”. 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 

 

Konik – Brabantse Biesbosch. 

 

Torenvalk – Brabantse Biesbosch. 

In het gebied zijn “grote grazers” ingezet als een soort natuurlijke grasmaaiers. Het rivierwater wat 

eens in de zoveel jaar het gebied instroomt moet namelijk niet afgeremd worden door bosvorming. 

Voor deze belangrijke taak zijn Schotse hooglanders, Konikpaarden en Waterbuffels ingezet! 

“Uniek voor Nederland is natuurlijke begrazing met waterbuffels. Hier in de natte gebieden voor deze 

grote grazers zich uitermate op zijn gemak. Heel lang geleden, zo’n 126.00 jaar terug, waren er nog 

wilde waterbuffels in ons land. De huidige waterbuffels stammen af van dieren uit de Balkan waar ze 

gehouden worden als werkdier of voor de melk. Natuurlijke begrazing met waterbuffels is nieuw in 

Nederland. Vanwege hun dikke huid liggen ze ‘s zomers vaak in het water om af te koelen, maar ze 

kunnen ook goed tegen onze winters. Waterbuffels zijn niet gevaarlijk, maar wel erg nieuwsgierig. 

Daarom wordt geadviseerd voldoende afstand te houden. 

De waterbuffels worden in de Noordwaard ingezet met een specifiek doel. Zij kunnen die plekken 

bereiken waar andere grazers niet komen. Ze zwemen graag door het het water en leggen grote 

afstanden af. Waterbuffels zijn een stuk groter dan bijvoorbeeld de Schotse Hooglander en konik. 

Hierdoor zijn ze nog beter in staat ruw voedsel te verteren, zoals bijvoorbeeld ouder riet of lisdodde”. 

(Bron: Free nature.nl) 



 

Buizerd – Brabantse Biesbosch. 

We zagen zo nu en dan een Watersnip overvliegen, maar bij de volgende stop langs de Bandijk zagen 

we ook enkele exemplaren aan de grond! 

 

Bewijspixels Watersnip – Brabantse Biesbosch. 

 

Grote zilverreiger – Brabantse Biesbosch. 



We zagen een aantal eendensoorten waaronder Krakeend, Wilde eend, Slobeend, Wintertaling, 

Smient & Bergeend. Ook zagen we de Slechtvalk weer, iets dichterbij ditmaal! 

 

 

Diverse malen tijdens de excursie hoorden we uit het rietveld een explosieve zang. Dit was van een 

relatieve nieuwkomer; de Cetti’s zanger. Door het warmere klimaat in Nederland de laatste decennia 

heeft de soort zijn broedgebied naar het noorden kunnen uitbreiden. Hoewel de zang snoeihard is, is 

het zeer lastig om de soort goed in beeld te krijgen. Hij leeft vaak in de ruigte. 

Eerder zagen we trouwens ook nog een Lepelaar overvliegen, maar aan het eind van de excursie 

konden we concluderen dat de grote groepen Lepelaars inmiddels naar het zuiden zijn vertrokken 

om daar de winter door te brengen. 

 



Grote zilverreiger – Brabantse Biesbosch. 

 

Bruine kiekendief – Brabantse Biesbosch. 

Tijdens een volgende stop konden we nog drie Bruine kiekendieven bijschrijven, een juveniele vogel 

kwam op redelijke afstand overvliegen. Ook zagen we Grauwe ganzen, Brandganzen en Grote 

Canadese ganzen.  

Het was nu tijd voor een korte wandeling. Ik hoorde enkele malen de karakteristieke roep van de 

IJsvogel, maar de vogel liet zich ook na grondig zoeken niet aan ons zien.  

In de berm lag een dode Vos, een roofdier die je in heel Nederland (exclusief de Waddeneilanden) 

kunt aantreffen. Het was niet geheel duidelijk hoe het dier aan zijn eind was gekomen, maar een 

aanvaring met een auto is de meest waarschijnlijke oorzaak. 

 

 

 



 

Vos (RIP) – Brabantse Biesbosch. 

 

Vos – Brabantse Biesbosch. 

Op een ondiepe plas zagen we een groep fel oranje gekleurde Casarca’s, maar ook een eendensoort 

die in Nederland in redelijke aantallen komt overwinteren; de Pijlstaart. Aan de overzijde van de plas 

waren zes Reeën aan het foerageren. 

Er was paniek boven de plas, de veroorzaker was een onvolwassen Havik. Echter iets later was er 

totale paniek en het was behoorlijk frustrerend dat de veroorzaker hiervan voor ons onzichtbaar 

bleef. 



 

Fuut – Brabantse Biesbosch. 



 

Fuut – Brabantse Biesbosch. 

Het was nu alweer tijd voor de laatste stop. Bovenop een waterbeheer gebouw was een uitkijkpunt 

geplaatst. Hier kon je tot aan de horizon het gebied verkennen. Op de weilanden foerageerden 

tientallen Grote zilverreigers. Een juveniele Purperreiger was helaas snel weer in de vegetatie 

verdwenen. 

Op het water dobberden honderden Wintertalingen, een soort die met vele duizenden tegelijk de 

winter doorbrengt in de Biesbosch. 

Ik begeleidde de deelnemers naar de afslag naar de veerboot naar Kop van ’t Land. Bedankt allemaal! 



 

 

Brandgans – Brabantse Biesbosch. 

 

 


