Zondag 15 oktober 2017
Excursie Brabantse Biesbosch (9.00-13.00)
Gids: Pim
Deelnemers: Marleen, Jany en Roan
Deze haast zomerse herfstochtend was ik in de gelukkige omstandigheid op pad te gaan met een
Almeers gezelschap in “de nieuwe Biesbosch”. In het kader van het project “ruimte voor de rivier”
hebben ze het landbouwgebied de afgelopen jaren flink onder handen genomen. Boerderijen zijn
afgebroken en weer bovenop een terp gebouwd.
Overal waar we kwamen hoorden we
de Cetti’s zanger zingen. Je kunt deze
soort inmiddels wel de mascotte van
het gebied dopen. Een jaar of vijftien
geleden was deze soort die normaliter
in Zuidelijk Europa tot broeden komt
nog een zeldzaamheid in Nederland,
maar sindsdien is het hard gegaan.
Inmiddels zijn er alleen al in het
nationale park “De Biesbosch” vele
honderden broedparen.
Ook in de Oostvaardersplassen neemt
deze soort explosief toe. De zang of
roep is loeihard, soms lijkt de vogel op
slechts enkele meters te zitten. Toch
lukt het maar zeer zelden om de Cetti’s
zanger goed in de kijker te krijgen.
We reden eerst naar de hoek
Lijnoorden X Boomgatweg. Een
bijzondere plek want op deze locatie
heeft de eerste visarend in Nederland in
2016 succesvol gebroed. In 2017 was
het helemaal feest en waren er in het
gebied zelfs twee nesten met elk drie
jongen!
Eerder zagen we in de top van een
elektriciteitsmast een slechtvalk zitten.
Dit is de snelste vogel ter wereld die in
duikvlucht 349 kilometer per uur kan
halen, bizar toch?

Slechtvalk – De Brabantse Biesbosch – nabij Werkendam.

Nest van de visarend – De Brabantse Biesbosch – Nabij Werkendam.
Het was op deze boterzachte ochtend druk in de lucht. Vele boompiepers, veldleeuweriken en vinken
vlogen hoog over. Soms hoorde we een clubje ringmussen overvliegen. In de verte klonk de lachende
roep van de groene specht.
Vanuit een uitkijkpunt bovenop een dijkhuisje zagen we honderden smienten, wintertalingen en
slobeenden. Een grote zilverreiger werd lastig gevallen door een wolk kokmeeuwen. Enkele witgatjes
vlogen luid roepend over.

Het was inmiddels tijd geworden voor een kop koffie met een stroopwafel om vervolgens naar een
vogelkijkhut te wandelen begeleid door de zang van vele Cetti’s zangers en roepende waterrallen.
Ook hoorden we de ijsvogel heel duidelijk roepen. Er was tevens trek van koperwieken en gelukkig
kregen we tenminste één exemplaar fraai in de telescoop.
Vanaf de vogelkijkhut liepen we nog even door naar een verlaten huisje waar jongeren de afgelopen
nacht een feestje hadden gebouwd. In de rietpluimen zaten enkele roodborsttapuiten. Ook zagen en
hoorden we matkoppen.

Man roodborsttapuit – De Brabantse Biesbosch – Nabij Werkendam.
In het prachtig vormgegeven bezoekerscentrum annex Biesboschmuseum pauzeerden we
kortstondig. Vervolgens keken we uit over Polder Maltha waar vele eenden en ganzen zaten,
waaronder pijlstaarten, grote Canadese ganzen en zelfs nog een late juveniele lepelaar.
Door het warme weer (>20 graden) leken de reeën op een eilandje wel de lente in de bol te hebben.
Ze renden elkaar dartel achterna en renden soms zelfs door het water.
Op weg naar een ander uitkijkpunt zagen we een juveniele tapuit op het pad zitten. In de vegetatie
langs de oever zat een watersnip die zich opvallend onopvallend kan voordoen!
Inmiddels was het alweer tijd om langzaam af te zakken richting Werkendam
Het was een genoegen om jullie te gidsen en mogelijk tot een volgende keer!!
We zagen en hoorden tijdens de excursie 62 vogelsoorten waaronder:
Grauwe gans, Brandgans, Grote Canadese gans, Nijlgans, Knobbelzwaan, Bergeend, Krakeend,
Smient, Wilde eend, Slobeend, Pijlstaart, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Fuut, Ooievaar, Lepelaar,
Blauwe reiger, Grote zilverreiger, Aalscholver, Zeearend, Bruine kiekendief, Buizerd, Slechtvalk,

Torenvalk, Waterral, Meerkoet, Kievit, Watersnip, Witgat, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine
mantelmeeuw, Grote mantelmeeuw, Houtduif, Ijsvogel, Grote bonte specht, Groene specht, Gaai,
Zwarte kraai, Matkop, Koolmees, Pimpelmees, Baardman, Veldleeuwerik, Cetti’s zanger, Tjiftjaf,
Winterkoning, Spreeuw, Merel, Koperwiek, Zanglijster, Roodborst, Roodborsttapuit, Tapuit, Ringmus,
Witte kwikstaart, Graspieper, Vink, Keep, Putter en Rietgors.
Alsmede: Ree, Waterbuffel (!), Schotse hooglander, Konikpaard en Beversporen.

Ree – De Brabantse Biesbosch – Nabij Werkendam.

Tapuit – De Brabantse Biesbosch – Nabij Werkendam.

Luguber – een overleden schaap vast in het hek – De Brabantse Biesbosch – Nabij Werkendam.

