Datum: Zondag 3 maart 2019
Excursie: De Brabantse Biesbosch ochtendexcursie
Gids: Pim
Vanmorgen mocht ik een dame en heer uit het Gelderse Bennekom rondleiden in het prachtige
vogelgebied: De Brabantse Biesbosch. Ik kan alvast verklappen dat ondanks de bijna continu regenval
de excursie niet in het water is gevallen.
Langs de Bandijk zat het al vol met diverse ganzensoorten; grauwe ganzen, brandganzen, kolganzen
en grote Canadese ganzen. Ook zagen we vele eendensoorten waarvan met name het nonnetje (wat
een subtiel lijnenspel heeft dat mannetje) en de pijlstaarten erg in de smaak vielen.
Een groot deel van dit gebied was nog niet eens zo lang geleden landbouwgrond en is in het kader
van “ruimte voor de rivier” teruggeven aan de natuur. Op deze wijze heeft de natuur, maar ook de
mens (als onderdeel van deze natuur) hier profijt van.
Zo nu en dan hoorden we de explosieve zang van de Cetti’s zanger, een soort die enkele tientallen
jaren geleden schaars was te noemen in Nederland en inmiddels met name in dit gebied zeer
algemeen is te noemen. Door het mildere klimaat lijkt deze soort de grenzen van zijn broedgebied
naar het noorden uit te breiden.

We zagen diverse dieren die werden ingezet voor de begrazing van het gebied, waaronder
Konikpaard en Schotse hooglander. Een vreemde eend in de bijt als begrazer van het gebied leek wel
de kudde waterbuffels, echter voor de laatste ijstijd was dit een inheemse diersoort in Nederland.

We stopten even bij het bolvormige nest van de visarend. Drie jaar geleden is deze op deze locatie
voor het eerst met succes gaan broeden, een unicum voor Nederland. Nog even wachten en de
visarenden zullen weer arriveren in de Brabantse Biesbosch.
Over een weiland zagen we een roofvogel langzaam voorbij “flappen”, dit bleek een onvolwassen
zeearend. Momenteel zitten er in het gebied minimaal zeven zeearenden, waarvan enkelen hier
alleen de wintermaanden doorbrengen. Ter illustratie een onvolwassen zeearend die de gids een
week eerder op het Japanse Hokkaido fotografeerde.

Het was inmiddels tijd voor een erg leuke soort, de naam werd nog even geheim gehouden. Vanaf
een bruggetje zaten in het riet twee ransuilen! Deze uilensoort met uitstekende “oortjes”, heeft in de
winter roestplaatsen waar hij met meerdere soortgenoten de winter doorbrengt. Rond deze tijd
zullen de paartjes hun broedgebied weer gaan innemen.
Ransuilen komen in heel Nederland voor, maar ze zijn erg moeilijk te vinden. Ondanks het ruige weer
konden we genieten van deze twee ransuilen, waarvan eentje zich wel heel goed liet zien.
We reden naar een volgend kijkpunt en de lucht was rijkelijk gevuld met de voorjaarszang van
veldleeuwerik, langs de weg groepen graspiepers, maar ook waterpiepers en rietgorzen. Tussen de
kokmeeuwen zat een zwartkopmeeuw.
We stonden op een hoog uitkijkpunt en plotseling was er paniek en werd een zangvogel fanatiek
achterna gezeten door een slechtvalk die we op amper tien meter konden bekijken. In topsnelheid
(duikvlucht) kan deze vogel een duizelingwekkende 350 kilometer per uur bereiken, net zo hard als
de topsnelheid van de bolide van Max Verstappen.

We maakten vervolgens ondanks de regen een wandeling naar een vogelkijkhut. In de haag langs de
vogelkijkhut zaten staartmezen, goudhaantjes én vuurgoudhaantjes. Op het water dobberden met
name kuif-en tafeleenden. Ook zagen we het kleinste fuutje van Europa; de dodaars met zijn wollige
kontje. We lieten ons een kop koffie met stroopwafel goed smaken.

Bij het prachtig vormgegeven bezoekerscentrum hielden we een sanitaire stop. Een torenvalk was op
korte afstand fanatiek aan het bidden, ook zagen we een groep rietgorzen die op het natuurlijke dak
aan het foerageren waren.

De laatste stop was bij het “Oude Hardenhoek” waar we sierlijke kluten zagen, scholeksters en vele
honderden grutto’s. Een ree lag levenloos langs het water.
Zo met de wind pal tegen was het wel even afzien, maar over het algemeen hebben we weinig last
gehad van wind en regen.
We zagen én hoorden de volgende 62 vogelsoorten:
Grote Canadese gans, Brandgans, Grauwe gans, Kolgans, Zwaangans, Nijlgans, Knobbelzwaan,
Bergeend, Slobeend, Krakeend, Smient, Wilde eend, Pijlstaart, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend,
Nonnetje, Grote zaagbek, Dodaars, Fuut, Ooievaar, Blauwe reiger, Grote zilverreiger, Aalscholver,
Sperwer, Zeearend, Buizerd, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Kievit, Wulp, Grutto, Bonte
strandloper, Kokmeeuw, Zwartkopmeeuw, Kleine mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Houtduif, Ransuil,
Groene specht (roepend), Torenvalk, Slechtvalk, Kauw, Zwarte kraai, Koolmees, Pimpelmees,
Veldleeuwerik, Cetti’s zanger, Staartmees, Vuurgoudhaan, Goudhaan, Winterkoning, Spreeuw,
Merel, Roodborsttapuit, Witte kwikstaart, Graspieper, Waterpieper, Putter en Rietgors.

