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Rond de klok van half tien ontmoette ik Els, Adrie & Timo aan de rand van de Noordwaard, onderdeel
van de Brabantse Biesbosch. De zomer leek eindelijk op deze 3e september van start te zijn gegaan.
Het tikte bijna de 25 graden aan en dat onder een azuurblauwe hemel; veelbelovend!
We maakten eerst een wandeling door de Noordwaard, een gebied dat minder dan vijftien jaar
geleden nog een uitgestrekt landbouwgebied was. In het kader van “ruimte voor de rivier” is een
gebied met de oppervlakte van 6000 voetbalvelden ontpolderd. Veiligheid voor de mens en een
enorm gebied nieuwe natuur voor vele planten en dieren.

In de lucht foerageerden nog vele tientallen Boerenzwaluwen, maar ook Huis-en Oeverzwaluwen.
Nog even wat aansterken en dan zullen ze zuidwaarts vliegen. De Boerenzwaluw maakt het wel heel
bont want deze vliegt door naar zuidelijk Afrika.
Vanaf een kromme brug konden we de omgeving goed bestuderen. We zagen een kudde
Konikpaarden en Schotse hooglanders. Enkele tientallen Kneutjes en Puttertjes struinden de
vegetatie af op zoek naar voedsel.

Konikpaard – Brabantse Biesbosch.

Boerenzwaluw – Brabantse Biesbosch.
Een vogel die de laatste vijftig jaar een vrije val heeft gemaakt komt hier algemeen voor; de fraaie
Veldleeuwerik. We zagen een vrouwtype Bruine kiekendief laag boven het veld vliegen en een
Buizerd zat op een paal. Op enkele kilometers afstand ontdekten we twee Visarenden!
Gelukkig besloten deze (of twee andere exemplaren) Visarenden ook dichterbij een ereronde te
maken. September is de beste maand om deze “kosmopolieten” (wereldburgers) in de kijker te
krijgen als ze naar het zuiden trekken.

“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.
Wat ontzettend gaaf om deze Visarenden hoog in de lucht te zien bidden boven het water!

Visarend – Brabantse Biesbosch.
“De visarend is een vrij kleine arend die graag boven water stilstaand 'bidt' en dan met uitgestoken
klauwen op een vis duikt. Hij is relatief sterk gezien zijn grootte en kan prooien pakken bijna even
zwaar als hijzelf. De visarend is in vlucht goed te herkennen door zijn geheel witte onderkant, zijn
chocoladebruine bovenkant en zijn enigszins 'geknikte' vleugels. Door het oog loopt een donkere
streep. Het verenkleed is bij beide geslachten gelijk”
Bron: Wikipedia.
Vanaf een tweede boogbrug keken we uit over een moerasachtig gebied. Hier waren vele honderden
Krakeenden aanwezig, maar ook tientallen Bonte strandlopers & Kemphanen.
Eerder langs het pad zagen we trouwens ook nog een onvolwassen Purperreiger, een lokale
zeldzaamheid.

Visarend – Brabantse Biesbosch.

Boerenzwaluw – Brabantse Biesbosch.

Boerenzwaluw – Brabantse Biesbosch.
Via de Bandijk reden we verder het gebied in. We zagen overvliegende Brandganzen & Grote
Canadese ganzen. Ook zagen we wederom enkele jagende Bruine kiekendieven.

Brandgans – Brabantse Biesbosch.
Bij een volgende stop was er plotseling grote paniek onder de watervogels. De oorzaak hiervan was
snel gevonden, een onvolwassen Zeearend cirkelde boven het gebied!

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.

De laatste stop voor de lunch verliep ook volgens het boekje. Zowel twee Zeearenden als een
Visarend vlogen boven het gebied. Ook zagen we een Sperwer die werd lastig gevallen door enkele
Torenvalken.

Zeearend – Brabantse Biesbosch.

Na een lunchstop in het bezoekerscentrum gingen we een wandeling maken naar een vogelkijkhut.
We vielen met onze neus in de boter want nabij de kijkhut was een zeldzame vlinder ontdekt: een
Rouwmantel!

Rouwmantel – Brabantse Biesbosch.

“De rouwmantel is een sinds 1964 verdwenen standvlinder, waarvan ieder jaar enkele zwervers
worden waargenomen; soms overwinteren ze hier zelfs. In 1995 was er sprake van een invasie en
enkele vlinders hebben hier ook overwinterd; tot een vestiging heeft het echter niet geleid. Ook in
2006 vond er een belangrijke invasie plaats met honderden rouwmantels verspreid over het hele
land”.
Bron: Vlinderstichting.

We staken met enige vertraging De Nieuwe Merwede over en arriveerden in minder dan tien
minuten in de Nieuwe Dordtse Biesbosch.
Hier wandelden we naar een vogelkijkhut waar we toch weer enkele nieuwe vogelsoorten tijdens
deze excursie zagen. Enkele Groenpootruiters foerageerden op het slik. We zagen een Witgat en een
viertal Watersnippen. Een Ooievaar foerageerde in het gebied en een Kleine zilverreiger liet zich fraai
bewonderen.
Ook zagen we enkele Slobeenden & Wintertalingen. Langs het riet zagen we de kleinste fuutachtige
van Europa; de Dodaars. Ook kregen we de schuwe Waterral even in beeld.
Met vele vogels op ons netvlies keerden we huiswaarts!

Kleine zilverreiger - Nieuwe Dordtse Biesbosch.

Blauwe reiger - Nieuwe Dordtse Biesbosch.

Ooievaar - Nieuwe Dordtse Biesbosch.
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