
 

Datum: Donderdag 16 september 2021 

Gebied: Brabantse Biesbosch 

Gids: Pim 

Vandaag had ik het genoegen om met twee dames op pad te gaan in de uitgestrekte Brabantse 

Biesbosch. We troffen elkaar rond 10.00 uur aan de rand van de Noordwaard. Waar nu een prachtig 

natuurgebied ligt reden amper vijftien jaar geleden kiepwagens af en aan met aardappelen en 

voederbieten. Circa zesduizend voetbalvelden zijn ontpolderd om de nabijgelegen rivier, de Nieuwe 

Merwede, ruimte te geven bij een (zeer) hoge waterafvoer. Het overtollige water kan dan makkelijk 

de Noordwaard instromen zodat bijvoorbeeld Dordrecht langer droge voeten houdt. 

“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. 

 



We maakten allereerst een wandeling door de Noordwaard. We zagen Futen hun jongen voeren met 

nog bescheiden visjes. In het riet zat een familie Pimpelmees en we hoorden de hoge roep van de 

Rietgors. We zagen op vele plaatsen de Grote zilverreiger, een soort die de laatste dertig jaar enorm 

is toegenomen in Nederland. Vooral tijdens een langdurige winterse periode trekken veel Grote 

zilverreigers naar de Biesbosch, soms wel meer dan vijfhonderd vogels. We zagen ook de Kleine 

zilverreiger, deze is mede te herkennen aan zijn knalgele tenen, zwarte snavel en sierveer op de kop. 

“De kleine zilverreiger is een bewoner van lagunes, moerassen en andere gebieden met ondiep zoet of 

zout water. In Nederland is de kleine zilverreiger zeldzamer dan zijn verwant - de grote zilverreiger - 

en heb je in Zeeland en op de Wadden de grootste kans om er een tegen te komen”. 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 

 

(Onscherpe) Kleine zilverreiger – Brabantse Biesbosch.     (Je ziet nog net de gele poten) 



 

Grauwe gans – Brabantse Biesbosch. 

In de lucht zagen we nog een gemengde groep Boeren-en huiszwaluwen. Binnen enkele weken zullen 

ze hun reis naar het zuiden aanvaarden en zullen we weer tot maart moeten wachten om ze in 

Nederland te verwelkomen. Boerenzwaluwen zijn echte lange afstandstrekkers, ze overwinteren o.a. 

in Namibië, Botswana & Zuid-Afrika, een reis van minimaal tienduizend kilometer en dat op een dieet 

van insecten.  

We zagen veel Grauwe ganzen, maar ook luidruchtige Grote Canadese ganzen, later op de ochtend 

zagen we ook grote groepen Brandganzen. Het merendeel van de populatie zit nu nog in het 

noordpoolgebied, o.a. Nova Zembla in het noorden van Rusland. 

Behalve Konikpaarden & Schotse hooglanders, zijn in de Brabantse Biesbosch ook Waterbuffels 

ingezet als “grote grazers”. De bedoeling is dat deze natuurlijke grasmaaiers bosvorming tegengaan 

zodat het overtollige water van de rivier indien nodig ongehinderd het gebied in kan stromen. 



 

 

 

Waterbuffel – Brabantse Biesbosch. 

 

 



Het aantal Bruine kiekendieven & Torenvalken dat we zagen tijdens de excursie was extreem hoog, 

vele tientallen. Ook vloog een Havik over de Bandijk, dit tot ongenoegen van vele eenden. 

“Van de kiekendieven die in Nederland voorkomen, is de bruine kiekendief verreweg de algemeenste. 

Hij is een echte moerasvogel, met een voorkeur voor rietland. Lokaal kan de soort, als er sprake is van 

een hoge muizendichtheid, ook droger habitat bezetten, zoals bouwland. Van de drie soorten broedt 

en jaagt de bruine kiekendief in de natste en hoogste vegetaties”. 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 

 

Torenvalk – Brabantse Biesbosch. 

 

Op verschillende plekken zagen we groepen Lepelaars, nog even en ze trekken naar het zuiden om te 

overwinteren in Mauritanië, hoewel steeds meer Lepelaars ook de winter in Portugal doorbrengen. 

We zagen vele Witte kwikstaarten, hoorden Graspiepers en zagen enkele overvliegende Putters & 

Kneutjes. Ook hoorden we op verschillende plekken de explosieve zang van de Cetti’s zanger, een 

relatieve nieuwkomer in Nederland. Door het warmere klimaat heeft hij zijn broedgebied uitgebreid 

van Noord-Frankrijk tot het noorden van Nederland. 



          

De volgende stop was nabij het gebouw van Staatsbosbeheer. Hier zagen we zo’n vijftig fel oranje 

gekleurde Casarca’s. 

“De casarca (Tadorna ferruginea), ook wel roestgans genoemd, is een oranjebruine halfgans. De 

vogel broedt in het noordoosten van Afrika, Zuidoost-Europa, Centraal-Azië en het zuidwesten van 

China, en overwintert in India en Zuidoost-Azië”. 



Bron: Wikipedia. 

De Casarca’s in Nederland, en dat zijn er vele honderden, zijn nazaten van ontsnapte vogels. Deze 

exoten trekken tussen de Donau in Oostenrijk en Nederland. 

 

Casarca – Brabantse Biesbosch. 

 

 

 

Het was even zoeken, maar plotseling zagen we een vrij grote roofvogel die in een boom ging zitten. 

Het was onmiskenbaar een fraaie Visarend, een soort die is verweven met de Biesbosch. In de 

wintermaanden zitten de Visarenden in Afrika. 

“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. 

 

Visarend – Brabantse Biesbosch. 

“De Visarend is de enige roofvogel die langere tijd biddend boven water waargenomen kan worden 

om prooi te lokaliseren. Ziet hij een prooi dan duikt hij vervolgens met de poten vooruit het water in. 

Hierbij verdwijnt hij soms geheel onder water. Gemiddeld worden vissen van zo'n 250 gram 

gevangen. De Visarend zit ook graag in een boom met uitzicht op water. De Visarend is sinds 2016 

een broedvogel in Nederland. In 2017 zijn er twee broedparen vastgesteld. Beide is de Biesbosch. 

Het is een soort waar we in de komende jaren mogelijk wel meer van kunnen verwachten als 

broedvogel. Visarenden zijn in Nederland en België vrij algemeen op doortrek, vooral in augustus-

september en in april”. 

Bron: Waarneming.nl. 

De volgende stop was bovenop een “waterbeheersgebouw”, je had hierop een prachtig uitzicht over 

het gebied. We zagen vanzelfsprekend weer jagende Bruine kiekendieven en een tweetal 

overvliegende Watersnippen. Op het water dobberden Krakeenden en Wintertalingen, eerder zagen 

we ook Bergeenden en Smienten. 



 

 



 

Bruine kiekendief – Brabantse Biesbosch. 

 

Brandgans – Brabantse Biesbosch. 



 

 



 

 

Visarend – Brabantse Biesbosch. 

En we kregen nog een heerlijk nagerecht in de vorm van een tweede Visarend. Dit alles onder 

optimale weersomstandigheden, een azuurblauwe lucht en zo’n twintig graden. 
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