
 

Datum: 14 april 2022 

Gebied: Brabantse Biesbosch 

Gids: Pim 

Omstreeks 11.00 uur ontmoette ik Peter en zijn moeder langs het Steurgat, buiten de bebouwde 

kom van Werkendam. Van de voorspelde dichte mist was gelukkig geen spoor en we waren startklaar 

voor een halve dag excursie in de Brabantse Biesbosch! 

 

We maakten allereerst een wandeling door de Noordwaard. Dit gebied is nog piepjong en amper 

vijftien jaar gelden reden hier op de uitgestrekte akkers nog kiepwagens vol met aardappelen en 

voederbieten. In het kader van “ruimte voor de rivier” is het gebied aangewezen als 

wateroverloopgebied van de rivier. Bij een extreem hoge waterstand kan de rivier zijn overtollige 

water kwijt in de Noordwaard, derhalve zijn de dijken verlaagd. Dit zorgt ervoor dat steden minder 

kans lopen op overstromingen. De mens heeft er dus profijt van, maar de natuur weet ook wel raad 

met dit enorme gebied. 

We maakten een wandeling en werden begeleid door een koor van Fitis, Tjiftjaf en zo nu en dan de 

explosieve zang van de Cetti’s zanger. 



“De cetti’s zanger heeft een verborgen levenswijze. Hij laat zich herkennen aan een zeer kenmerkende 

en explosief voorgedragen zang. De laatste jaren neemt het aantal in ons land toe doordat de winters 

niet meer zo streng zijn. Naast Zeeland en Zuid-Holland waar al langere tijd cetti’s zangers 

voorkomen, wordt de soort op steeds meer plekken in Nederland gemeld”. 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 

Zo nu en dan vlogen kleurrijke Puttertjes over en we zagen ook nog een andere vinkensoort, de 

Kneu! Met de telescoop konden we ver kijken met het heldere weer. Het was laag water en op 

drooggevallen modderplaten foerageerden Scholeksters, Tureluurs & Wintertalingen. 

Een Torenvalk was aan het bidden en een Sperwer vloog over. Ook zagen we de eerste Bruine 

kiekendieven, de vleesgeworden nachtmerrie van veel vogelsoorten. Het feest was compleet toen 

een adulte man Blauwe kiekendief op korte afstand voorbij vloog. Een wintergast in het gebied die 

als broedvogel bijna uit Nederland is verdwenen. 

In de kakofonie aan vogelgeluiden konden we Grasmus, Rietzanger & Zwartkop onderscheiden. We 

hoorden ook de zeer muzikale en heldere klanken van de Blauwborst en vervolgens kregen we een 

vogel ook goed in beeld met zijn blauwe borst en oranje waaierstaart. Wat een fraaie vogel! 

Een soort die landelijk met zo’n negentig procent is afgenomen doet het wonderwel erg goed in de 

Brabantse Biesbosch; de Veldleeuwerik. De lucht was gevuld met zijn zang en met enige moeite kon 

je de vogel in de azuurblauwe lucht ook vinden. 

“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. 



 

 

Kneu – Brabantse Biesbosch. 



 

Witte kwikstaart – Brabantse Biesbosch. 

 

Fitis – Brabantse Biesbosch. 

Op de draad van een hekwerk zat een mannetje Gele kwikstaart, vers gearriveerd uit Afrika. Langs 

het water stond een Witgat. We zagen naast vele Wintertalingen ook enkele Slobeenden & 

Bergeenden.  

 

 

 



 

 

 



 

Blauwborst – Brabantse Biesbosch.             

We reden nu naar de Bandijk waar we kortstondig stopten. Hier zagen we een groep elegante Kluten, 

Tureluurs, Grutto’s en enkele Kemphanen. Boven het water foerageerden Visdiefjes. 

 

 



 

 

Blauwe kiekendief – Brabantse Biesbosch. 



 

 

Veldleeuwerik – Brabantse Biesbosch. 

We reden verder het gebied in en moesten plotseling stoppen voor de “vliegende deur” die 

overvloog, het koosnaamje voor de majestueuze Zeearend. De vogel werd lastig gevallen door een 

Buizerd, daardoor kon je zien wat een bakbeest het eigenlijk is!  

In de Brabantse Biesbosch wonen enkele broedparen Zeearend, naast de Visarend die vorig jaar in 

het nationale park zelfs vijf nesten had. 

 

 

 



 

 

 

Kluut – Brabantse Biesbosch. 



 

Torenvalk – Brabantse Biesbosch. 

 



 

 



 

 

Buizerd & Zeearend – Brabantse Biesbosch. 

In de Brabantse Biesbosch hebben ze natuurlijke grasmaaiers ingezet om de vegetatie kort te 

houden, het overtollige rivierwater moet vrijelijk kunnen stromen indien nodig.  Naast de bekende 

Schotse hooglanders en Konikpaarden loopt er ook een grote kudde Waterbuffels, deze kunnen ook 

de waterplanten decimeren. 



 

Waterbuffel – Brabantse Biesbosch. 

 

Grote Canadese gans – Brabantse Biesbosch. 

De volgende stop was ronduit spectaculair. Nabij zijn horst zat een heuse Visarend. De verrichtingen 

van dit broedpaar zijn te volgen op www.beleefdelente.nl.  

Zijn horst (nest) was met enige moeite te zien in de telescoop.  

“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. 

http://www.beleefdelente.nl/


 

 

Visarend (bewijspixels) – Brabantse Biesbosch. 

 



De volgende stop was bij een gebouwtje voor de waterhuishouding, bovenop was een uitkijkpunt. 

We zagen een zeer fraaie Steltkluut, een schaarse soort in Nederland. Ook vlogen de eerste 

Boerenzwaluwen rond, lente! 

 

 

 



Boerenzwaluw – Brabantse Biesbosch. 

 

 

We hielden een korte pauze bij het bezoekerscentrum alias Biesboschmuseum en reden vervolgens 

naar onze laatste stop waar we een fraai uitzicht over een plas hadden die het Waddenzeegevoel 

opriep. Een enorme groep Grutto’s was te zien, minstens duizend exemplaren. Ze waren aan het 

foerageren en aan het rusten en zullen weldra verder vliegen naar hun broedgebieden. 

 

Grutto – Brabantse Biesbosch. 
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