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Tijdens mijn autorit over de A27 naar de startlocatie ontving ik van gids Saskia het bericht dat ze
betrokken was geraakt bij een ongeluk. Gelukkig bleef Saskia ongedeerd, maar haar auto was flink
beschadigd. Er zat dus niks anders op dan alleen het gezelschap van vijftien personen uit de regio Ede
te begeleiden in de uitgestrekte Brabantse Biesbosch.

Vanaf de tweede parkeerplaats langs het Steurgat maakten we een wandeling door de Noordwaard.
Je kunt je haast niet meer voorstellen dat hier amper vijftien jaar geleden kiepwagens volgeladen
met aardappelen op de akkers reden. In het kader van “Ruimte voor de rivier” is men het gebied
gaan ontpolderen.
“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. Hier foerageren zeearenden,
zweven de visarenden en laten roerdompen zich veelvuldig horen. 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: Levenderivieren.nl.
De vogel die tijdens het wandeling het meest algemeen leek te zijn was de Fitis, door de droevige
zang ook wel bekend onder zijn bijnaam “Fitis melancholitis”. Enkele exemplaren lieten zich fraai zien
in de top van een wilg.
De zeer explosieve zang was die van de Cetti’s zanger, een relatieve nieuwkomer in Nederland. Door
het warmere klimaat heeft deze soort zich verder naar het noorden kunnen uitbreiden. In de
Biesbosch zit al meer dan vijftienhonderd paar! De vogel leeft veel in de dichte onder vegetatie en is
dus behoorlijk lastig om te zien.

Fitis – Brabantse Biesbosch.
Ook hoorden we diverse Grasmussen, Tjiftjaffen, Zwartkop & Tuinfluiter. Soms vloog een klein
groepje Puttertjes over en Kneutjes, beiden vinkachtigen. Hoog in de lucht cirkelden Gierzwaluwen
en een verdieping lager vlogen Oeverzwaluwen & Boerenzwaluwen.
Vanuit het riet hoorden we de bescheiden zang van de Kleine karekiet en de minder bescheiden zang
van de Rietzanger. Een man Rietgors liet zich fraai bekijken door de telescoop.

Meerkoet – Brabantse Biesbosch.
Vanaf de eerste boogbrug hoorden we in de verte de Koekoek zingen. Hoog in de lucht leken de
Veldleeuweriken haast wel non-stop te zingen. Deze soort is vergeleken met een halve eeuw geleden
gedecimeerd.

“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.
In de verte op een slikrand zagen we een vijftal Grutto’s, onze nationale vogel. Tureluurs scharrelden
hun ontbijt bij elkaar en op het veld liepen Kieviten.

Torenvalk – Brabantse Biesbosch.
In de lucht was een Torenvalk aan het “bidden”. Boven het water waren de Visdiefjes aan het
foerageren. Plotseling zagen we boven een plas een enorme vogel vliegen, het was een onvolwassen
Zeearend. De feestvreugde werd nog groter toen het zelfs twee “vliegende deuren” betrof. Deze
roofvogels lieten zich langdurig bewonderen. Ze eten voor het grootste gedeelte, ruim zeventig
procent, vis. Echter een gans of eend gaat er op zijn tijd ook wel in. In de winter kan de Zeearend
zelfs overgaan op aas en laat een hertenbiefstuk niet staan bij strenge vorst.
De Zeearenden zorgden voor veel onrust onder de honderden Krakeenden en Bergeenden. Even
later kwam een groep Lepelaars aanvliegen en ging uitgebreid foerageren. De Zeearend werd in de
lucht lastig gevallen door Zwarte kraaien en een man Bruine kiekendief.
Op een hekje zat een fraai gekleurde man Gele kwikstaart en we zagen uiteraard Witte kwikstaarten.

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.

Zeearend – Brabantse Biesbosch.

Zeearend – Brabantse Biesbosch.
Op de terugweg naar de parkeerplaats zagen we plotseling op korte afstand een Visarend boven het
water bidden. Helaas verdween de vogel al snel uit zicht om niet weder te keren.
De Visarend is het icoon van nationaal park De Biesbosch, sinds enkele jaren broedt deze
kosmopoliet (wereldburger) in het gebied met maar liefst vijf paar. Ze eten uitsluitend vis en zijn zeer
bedreven in het vangen hiervan!
In de Brabantse Biesbosch zijn grote grazers ingezet als een soort natuurlijke grasmaaiers, het
overtollige rivierwater dat het gebied in kan stromen mag namelijk niet afgeremd worden door

bosvorming. Naast de inmiddels bekende Schotse hooglanders & Konikpaarden is ook een kudde
Waterbuffels ingezet.

Waterbuffel – Brabantse Biesbosch.
“Uniek voor Nederland is natuurlijke begrazing met waterbuffels. Hier in de natte gebieden voelen
deze grote grazers zich uitermate op hun 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”.
Bron: Freenature.nl.

Lepelaar – Brabantse Biesbosch.
We reden vervolgens naar het Biesboschmuseum voor een sanitaire stop. Daarna reden we naar het
beheercentrum van Staatsbosbeheer waar vele tientallen nesten van de Huiszwaluw onder de
dakrand zaten.
Op de naastgelegen plas zaten zeldzame vogels; een tweetal Europese flamingo’s, een Chileense
flamingo en een waarschijnlijk juveniele Chileense flamingo. Leuk zo’n groepje “zuurstokken” in de
Brabantse Biesbosch. Deze gemengde groep Flamingo’s is afkomstig uit het Zwillbrocker ven net over
de grens in Duitsland ter hoogte van Winterswijk.
Ook zagen we een tweetal oranje eenden, soms ook halfganzen genoemd, Casarca’s. Een deel is uit
gevangenschap ontsnapt, maar het merendeel komt van een Midden Europese populatie.
Ook zagen we enkele Wintertalingen, Bergeenden en vloog een adulte Zwartkopmeeuw over.

Bewijspixel Europese & Chileense flamingo – Brabantse Biesbosch.

Casarca – Brabantse Biesbosch.

Wederom zagen we een groep Lepelaars waarvan enkele exemplaren laag overvlogen. De Lepelaar
doet het erg goed in Nederland. In Nederland hadden we in 2020 zo’n 3500 broedparen!

Lepelaar – Brabantse Biesbosch.
“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. Via Franse en Spaanse moerassen trekken ze naar winterkwartieren
langs de West-Afrikaanse kust (vooral Banc d'Arguin). Lepelaars broeden in moerassige gebieden,
dichte rietkragen of moeilijk bereikbare bomen en struiken, maar ook op kwelders”.
Bron: Vogelbescherming Nederland.
Een voorbijganger wees ons op een zeldzame plantensoort; de Bijenorchis. Na enig speurwerk zagen
we diverse bloeiende exemplaren langs het pad staan, wat een sublieme schoonheid.
“De bijenorchis is een orchidee. De Nederlandse naam wordt ontleend aan het feit dat onderlip op
een bij lijkt. Die onderlip is opgebold, meestal bruin met een gele tekening en harig aan de rand, met
een groene zuil waarin twee ogen lijken te zitten”.
Bron: Wikipedia.

Bijenorchis – Brabantse Biesbosch.
Het was tijd om naar onze laatste stop te gaan, een uitkijkpunt op een waterbeheergebouw. Hier
keek je uit over het gebied. Tureluurs & Boerenzwaluwen vlogen op ooghoogte voorbij.
Wederom een grote groep Lepelaars. Ook was de lucht weer gevuld met de zang van de
Veldleeuwerik.
We hadden fijn voorjaarsweer, zelfs met een vleugje zomer.
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