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Gebied: Brabantse Biesbosch & Nieuwe Dordtse Biesbosch 

Gids: Pim 

Rond de klok van 9.00 uur ontmoette ik Hans, Coby, Sander & Annemieke langs het Steurgat buiten 

de bebouwde kom van Werkendam. We gingen eerst de Noordwaard verkennen. In dit gebied reden 

amper vijftien jaar geleden kiepwagens vol met aardappelen en voederbieten. In het kader van 

“ruimte voor de rivier”  zijn zesduizend voetbalvelden ontpolderd. 

“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 reden door naar de volgende parkeerplaats om een wandeling te maken. Het eerste deel van de 

wandeling werden we begeleid met de zang van Fitis & Tjiftjaf. Een wolkje Oeverzwaluwen hing in de 

lucht in de buurt van hun broedkolonie, een steile oeverwand. De lucht was tevens rijkelijk gevuld 

met vele tientallen Gierzwaluwen die voor hun doen opvallend laag vlogen. 



Op een slik wandelde een Oeverloper. Ook zagen we de eerste Tureluur van de dag en enkele 

Bergeenden. Futen waren in grote aantallen aanwezig, een zeer veel voorkomende vogel, maar 

daarom niet minder mooi. De eerste Lepelaars vlogen over! 

 

Fuut – Brabantse Biesbosch. 

 

Lepelaar – Brabantse Biesbosch. 



Vlak voor de eerste boogbrug hoorden we een Blauwborst uit volle borst zingen. De vogel was niet te 

vinden, maar op de terugweg zagen we dit mannetje een baltsvlucht maken. Vanuit het riet hoorden 

we tevens de bescheiden zang van de Kleine karekiet en de uitbundige zang van de Rietzanger. Een 

vogel met nog meer noten op zijn zang was de Bosrietzanger. 

 

Lepelaar – Brabantse Biesbosch. 

“De lepelaar is één van de beschermingssuccessen van Vogelbescherming. Rond 1970 waren er nog 

maar 170 broedpaar in ons land, nu ruim 2.500. De Nederlandse populatie lepelaars is uniek, in 

andere landen in Noord-West Europa broeden ze nauwelijks. Lepelaars bevinden zich van februari tot 

september/oktober in Nederland. Via Franse en Spaanse moerassen trekken ze naar winterkwartieren 

langs de West-Afrikaanse kust (vooral Banc d'Arguin). Lepelaars broeden in moerassige gebieden, 

dichte rietkragen of moeilijk bereikbare bomen en struiken, maar ook op kwelders”. 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 

Bij het open veld hingen Veldleeuweriken hoog in de lucht om hun voorjaarszang ten gehore te 

brengen. Deze soort is de laatste vijftig jaar met negentig procent achteruit gegaan. Het is 

hoopgevend dat er in de Noordwaard weer volop gebroed wordt door de Veldleeuwerik. Uiteraard 

zagen we Witte kwikstaarten, maar ook de felgele Gele kwikstaarten.  

Visdiefjes hingen te bidden boven het water en maakten soms een duikvlucht naar een visje. In de 

verte hoorden we de Koekoek roepen. Een jonge man Bruine kiekendief vloog laag boven een 

rietkraag, dit is de vleesgeworden nachtmerrie van menig vogelouder. 

 



 

 

Visdief – Brabantse Biesbosch. 

Bij de tweede boogbrug zagen we een fraaie man Rietgors. Ook zagen we honderden Krakeenden, 

tientallen Bergeenden en een man Zomertaling. Onze nationale vogel, de Grutto, was ook aanwezig 

evenals enkele Tureluurs. In de verte vloog een Buizerd over. 

Op de terugweg vlogen Putters en Kneutjes over, beide vinkachtigen. Ook was de explosieve zang te 

horen van de Cetti’s zanger die zich lastig laat zien. De teller bleef steken op veertien exemplaren 

tijdens de excursie. Het is een relatieve nieuwkomer in Nederland. 

 



 

Tureluur – Brabantse Biesbosch. 

 

Gierzwaluw – Brabantse Biesbosch. 

 



 

Lepelaar – Brabantse Biesbosch. 

 

 

 

 

 

 

Witte kwikstaart – Brabantse Biesbosch. 



 

Meerkoet – Brabantse Biesbosch. 

Op de terugweg zagen we ook nog een man Nonnetje, een wintergast in Nederland. Dit is in mei een 

enorme zeldzaamheid. De vogel is van een subtiele schoonheid; wit met een zwart lijnenspel. We 

hoorden ook de korte zang van de Grasmus.  

Aan de overkant zagen we een Reegeit. Ook zagen we diverse sporen van de Europese bever, het 

grootste knaagdier van Europa, deze is in 1988 geherintroduceerd in de Biesbosch en neemt in heel 

Nederland toe. 

 

 

 

Nonnetje – Brabantse Biesbosch. 



 

Ree – Brabantse Biesbosch. 

We reden naar de Bandijk waar we over een waterrijk gebied uitkeken. Boven het water was een 

Visarend aan het jagen, soms hing hij bijna stil in de lucht. De Visarend is wel de meest iconische 

soort van de Biesbosch die hier enkele jaren geleden is gaan broeden, een unicum in Nederland. 

Inmiddels zitten er vijf broedparen in het gebied en is er in Nederland ruimte voor nog veel meer 

broedparen. 

 

 



 

 

Visarend – Brabantse Biesbosch. 

Ook waren op deze plek tientallen Grutto’s & Kluten aanwezig. Een Graspieper maakte een 

baltsvlucht en landde op een paaltje. 



 

 

 

Grutto – Brabantse Biesbosch. 



 

Konik – Brabantse Biesbosch. 

We zagen diverse “grote grazers” waaronder Konikpaarden & Schotse hooglanders. Door een 

wielerkoers vervolgden we weer de Bandijk in de richting van het Biesboschmuseum. Op de nok van 

een klein huisje zat een Steenuil die helaas al snel richting een bomengroep vloog. 

“De steenuil is de bekendste van de kleinere uilensoorten. In ons land is hij van oudsher een bekende 

verschijning in vooral kleinschalig agrarisch cultuurlandschap. De steenuil schuwt de menselijke 

omgeving niet en broedt vaak op boerenerven, vooral als deze voldoende natuurlijke variatie bieden. 

Dan kan een steenuil op een klein oppervlak alles vinden wat hij nodig heeft. Vanaf paaltjes of andere 

verhogingen zoekt de steenuil naar voedsel en vliegt daar in golvende vlucht op af”. 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 

 



 

Bergeend – Brabantse Biesbosch. 

Bij een volgende stop wandelden we naar de punt van een schiereiland. Bergeenden vlogen laag over 

en we zagen een fraaie man Kneu. Aan de overkant zagen we de enorme horst (nest)  van een 

Visarend. Je kon door de telescoop zien dat een ouder op het nest zat.  

Vervolgens was het tijd voor een welverdiende pauze, nabij het Biesboschmuseum.  

De volgende stop nabij de werkschuur van Staatsbosbeheer was zeer succesvol. We zagen wederom 

de Visarend op zijn nest, maar ook de partner naast het nest. Alsof dit nog niet genoeg was gaven 

ook nog twee onvolwassen Zeearenden “act de presence”! 

Boven de werkschuur vlogen tientallen Huiszwaluwen. 

Vervolgens  gingen we een wandeling maken door een typisch Biesboschlandschap met kreken en 

wilgenbos. We hoorden legio Zwartkoppen. Ook de karakteristieke zang van de Nachtegaal was te 



horen en we hoorden de Gekraagde roodstaart. Aan het eind van de wandeling lieten een tweetal 

Koekoen zich wel heel fraai zien! 

 

 

 



 

Zeearend – Brabantse Biesbosch. 

 

Kleine zilverreiger – Brabantse Biesbosch. 



 

 



Groenling – Brabantse Biesbosch. 

 

 



 

 

 

Met de veerboot staken we de Nieuwe Merwede over en reden naar de Nieuwe Dordtse Biesbosch. 

 



Knobbelzwaan - Nieuwe Dordtse Biesbosch. 

 

We kregen een achttal Steltkluten wel erg fraai en van dichtbij te zien! Ook waren weer diverse 

Lepelaars aan het foerageren.  

 



 

 

Steltkluut - Nieuwe Dordtse Biesbosch. 

 

 

 

Tafeleend - Nieuwe Dordtse Biesbosch. 



 

 

Zomertaling - Nieuwe Dordtse Biesbosch. 

 

 

 

We zagen een viertal Kleine plevieren en een groep Tafeleenden. De laatste drie Lepelaars van deze 

dagexcursie in de Biesbosch waren erg mooi te zien. 



 

 

 



 

 

Lepelaar - Nieuwe Dordtse Biesbosch. 
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