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Met een vriendelijk gezelschap uit de regio Hilversum ging ik tijdens deze middagexcursie de 

Brabantse Biesbosch verkennen. We ontmoeten elkaar aan de rand van de Noordwaard. Je kunt je 

haast niet voorstellen dat amper tien jaar geleden hier nog kiepwagens reden gevuld met 

aardappelen en voederbieten. In het kader van “ruimte voor de rivier”  is men dit 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. 

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: Levende rivieren. 



Meteen werd onze aandacht getrokken door een Torenvalk die laag boven het gebied aan het 

“bidden” was. Ook hoorden we al de zang van Fitis & Tjiftjaf. 

 

 

Torenvalk – Brabantse Biesbosch. 

We reden naar een volgende parkeerplaats om een wandeling te maken door het gebied. Door het 

zomerachtige lenteweer waren we niet de enigen die het plan hadden opgevat de middag hier door 

te brengen. 



Op het pad kwam kortstondig een Blauwborst zitten en even later zat een tweede exemplaar een 

tiental seconden in de top van een wilg. Vanuit het riet hoorden we de opvallende zang van 

Rietzanger & Kleine karekiet. 

Een vogel die zich luid en duidelijk liet horen met explosieve zang was de Cetti’s zanger, helaas heeft 

deze vogel een zeer verborgen levenswijze. 

“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. 

De Fitis liet zich makkelijker bekijken en een aantal Kneutjes vlogen over; vinkachtigen. Op een 

slikplaat liepen enkele Bontbekplevieren, een Scholekster & Bergeenden. 

Vanaf de eerste hoge boogbrug hoorden we de karakteristieke voorjaarszang van Veldleeuweriken, 

erg bijzonder want de soort is de laatste halve eeuw schrikbarend achteruit gegaan. 

“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. 

 

Fitis – Brabantse Biesbosch. 

Eerder op de wandeling hadden we al tientallen Oeverzwaluwen gezien, maar later zagen we ook 

Boerenzwaluwen met hun opvallende lange staartpennen. Enkele Gele kwikstaarten vlogen over en 

langs het water zaten Witte kwikstaarten.  



 

Boerenzwaluw – Brabantse Biesbosch. 

 

Veldleeuwerik – Brabantse Biesbosch. 

Erg leuk was de waarneming van een Kievit met enkele piepkleine pulletjes. Boven het water was een 

Visdief driftig aan het foerageren. Op de vlakte zaten vele tientallen Grauwe ganzen & Grote 

Canadese ganzen. Ook zagen en hoorden we de Tureluur met zijn oranje poten en lange snavel. 

Vanaf het tweede bruggetje zagen we een ware zeldzaamheid; een drietal Steltkluten kwamen 

aanvliegen. Deze vogel is afkomstig uit zuidelijke landen en is met een opmars bezig in Nederland.  

 



 

 

Kievit – Brabantse Biesbosch. 



 

 

Kievit – Brabantse Biesbosch. 

 

 

 

 



 

 

Visdief – Brabantse Biesbosch. 



 

 

 



 

Visdief – Brabantse Biesbosch. 

We reden richting de Bandijk waar we kortstondig stopten en zeer leuke vogelsoorten zagen. 

Allereerst een groep Wulpen en een enkele Kemphaan. Een man Nonnetje was een verrassing, dit is 

in Nederland een wintergast. Een zeer fraaie eend van de zaagbekkenfamilie! 

Ook zagen we enkele Kluten, Tureluurs, Bergeenden, Bontbekplevieren en was een Graspieper aan 

het zingen. Ook was onze nationale vogel vertegenwoordigd, de Grutto. Ook zagen we een fraaie 

eendensoort; de Zomertaling! 

                



 

 

Veldleeuwerik – Brabantse Biesbosch. 

Een volgende stop was wat stilletjes, maar we zagen wel een grote groep Konikpaarden en een 

Buizerd. Ook waren op het weiland Brandganzen aanwezig. 

 

 



 

 

Konik – Brabantse Biesbosch. 

In de Biesbosch zijn grote grazers ingezet om te voorkomen dat er bos gaat groeien. Bos kan het 

rivierwater afremmen bij een hoge waterstand en het is juist de bedoeling dat het water 

ongehinderd in het gebied kan stromen bij extreem hoge waterstanden. 

Naast Konikpaarden grazen er ook Schotse hooglanders & Waterbuffels in het gebied! 

 



 

 

Konik – Brabantse Biesbosch. 

 



Bij de volgende stop was het passen en meten om precies een klein gat te vinden in een wilgenbos 

om de horst van de Visarend te zien. Dit nest is te volgen via www.beleefdelente.nl.  

Met enige moeite kregen we zelfs een stukje Visarend te zien op het nest. Spoedig zullen de drie 

eieren uitkomen! 

“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. 

 

 

Ringmus – Brabantse Biesbosch. 

 

http://www.beleefdelente.nl/


We zagen enkele Ringmussen die je steeds minder lijkt te zien in Nederland. Ook zagen we twee 

Koekoeken laag overvliegen en gaf een man Bruine kiekendief “act de presence”. 

Vanuit een wilg hoorden we de nasale roep van een Groenling en een Buizerd was aan het bidden 

boven het gebied. Tevens zagen we sporen van de Europese bever, een knaagdier van ruim een 

meter. 

 



We reden alweer naar de laatste stop van deze middagexcursie. Hier hadden we vanaf een 

waterbeheergebouwtje een fraai uitzicht rondom. We zagen Tureluurs, Boerenzwaluwen & Visdiefjes 

op ooghoogte. 

 

Tureluur – Brabantse Biesbosch. 



 

 



 

 

Veldleeuwerik – Brabantse Biesbosch. 

Het was een extreem warme meidag waarbij de temperatuur een zomerse waarde van minstens 25 

graden wist te bereiken. 
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