Datum: 13 april 2019
Excursie: Middagexcursie Brabantse Biesbosch
Gids: Pim
Rond de klok van 13.00 uur ontmoette ik Wil en zes andere deelnemers uit de regio Den Haag. Door
omstandigheden zat Wil in een rolstoel, maar ze wilde de excursie graag laten doorgaan. Met een
aangepast programma bleek dat geen enkel probleem.
We wandelden eerst over een pad nabij het Steurgat waar we al diverse eendensoorten zagen
waaronder Slobeend, Bergeend en Wintertaling. Nog amper tien jaar geleden waren op deze plek
uitgestrekte akkers met aardappelen en voederbieten, maar inmiddels was in het kader van “ruimte
voor de rivier” het gebied aangewezen als overstromingsgebied bij hoog water. Daardoor is de kans
groter dat de inwoners van Dordrecht droge voeten houden en de natuur (en de vogels) varen er wel
bij. Langs de waterkant zagen we een Witgat zitten, een steltlopersoort. In het ondiepe water
foerageerden twee kluten met hun opgewipte snavel. Een torenvalk was aan het bidden boven het
gebied.
We vervolgden onze weg per auto en stopten enkele malen. De lucht was rijkelijk gevuld met de zang
van een soort die de laatste decennia enorm is achteruit gegaan: de Veldleeuwerik. In een
hoogspanningsmast zat een Slechtvalk, een vogel die in duikvlucht 350 kilometer per uur gaat en
daar kan Max Verstappen nog een puntje aan zuigen.
In het gebied zijn diverse soorten grote grazers ingezet om de vegetatie kort te houden, waaronder
Konikpaarden, Schotse hooglanders, maar ook Waterbuffels. Deze soort kwam van nature in
Nederland voor totdat de laatste ijstijd de soort uit onze omgeving verdreef.

We zagen enkele malen een Lepelaar, een fraaie vogelsoort die helemaal ten zuiden van de Sahara
de winter doorbrengt, sommige exemplaren blijven dichter bij huis en brengen de winter door op het
Iberisch schiereiland. Dit zijn de spekkopers, zij zijn eerder weer in Nederland en krijgen daardoor de
beste nestlocatie ’s.

In een boomtop zaten nog een vijftal Kramsvogels, een soort die de winter in Nederland doorbrengt
en nu onderweg is naar zijn broedgebied in het hoge noorden.
We zagen een man Bruine kiekendief laag overvliegen, deze vogel heeft het voorzien op de kuikens
van diverse vogelsoorten.
Het was nu tijd voor een kop koffie of thee met daarbij een stroopwafel.
We wandelden over een hobbelig pad, een hele uitdaging met een rolstoel. Plotseling hing er boven
ons hoofd een onvolwassen Zeearend. Later zagen we maar liefst drie “vliegende deuren”, de
koosnaam voor een Zeearend, vliegen. Wat een spektakel!

Vanuit het rietveld hoorden we Rietzanger, Blauwborst, Rietgors en Cetti’s zanger.

Het is half april, maar we zagen en voelden toch echt enkele sneeuwvlokken op aarde neerdalen.
Boven de plas foerageerden Boerenzwaluw, Huiszwaluw en Oeverzwaluw.
De volgende stop was bij het bezoekerscentrum met Biesboschmuseum. We bleven hier even om op
te warmen en de kop soep ging er goed in.

Een Torenvalk was aan het bidden naast het bezoekerscentrum en kwam even op het begroeide dak
poseren. Torenvalken zie je vaak langs de snelweg op muizenjacht, maar de soort is de laatste jaren
toch flink achteruitgegaan.
Op het pad zat een Witte kwikstaart, eerder hadden we ook de gele kwikstaart gezien.

De laatste stop was op de locatie waar drie jaar geleden de eerste visarend met succes heeft gebroed
in Nederland. Helaas is recentelijk het enorme nest uit de boom gevallen. Gelukkig lijkt er alweer
sprake van nestbouw te zijn. Kortstondig was een visarend te zien die achter een boomgroep langs
vloog. Ondanks het grillige aprilweer zagen we veel vogels.

Tijdens deze middagexcursie zagen we de volgende 56 vogelsoorten:
Knobbelzwaan, Grauwe gans, Nijlgans, Grote Canadese gans, Brandgans, Wilde eend, Krakeend,
Smient, Wintertaling, Pijlstaart, Bergeend, Kuifeend, Fuut, Lepelaar, Grote zilverreiger, Blauwe reiger,
Aalscholver, Visarend, Zeearend, Buizerd, Bruine kiekendief, Waterhoen, Meerkoet, Kluut, Kievit,
Tureluur, Grutto, Witgat, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine mantelmeeuw, Houtduif, Torenvalk,
Slechtvalk, Zwarte kraai, Pimpelmees, Koolmees, Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Huiszwaluw,
Oeverzwaluw, Cetti’s zanger, Fitis, Tjiftjaf, Rietzanger, Winterkoning, Spreeuw, Merel, Kramsvogel,
Blauwborst, Gele kwikstaart, Witte kwikstaart, Graspieper, Vink, Putter en Rietgors.

