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Op deze zomerse lenteochtend was ik in de gelukkige omstandigheid een gezelschap uit Zeeland te 

mogen begeleiden in de Brabantse Biesbosch. We gingen van start in de Noordwaard, een gebied 

waar amper vijftien jaar geleden nog kiepwagens vol met aardappelen & voederbieten over de 

uitgestrekte akkers reden. In het kader van “ruimte voor de rivier”  is een gebied van 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 naar de volgende parkeerplaats waar we een wandeling in het gebied maakten. Onderweg 

werden we begeleid door de zang van Fitis & Tjiftjaf. Ook hoorden we de explosieve zang van de 

Cetti’s zanger, een vogel die zich erg goed kan verstoppen in de vegetatie. Deze vogelsoort is een 

relatieve nieuwkomer in Nederland. 

“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. 

 

 

Fitis – Brabantse Biesbosch. 



In de lucht hing een groep Oeverzwaluwen die in de buurt hun nestkolonie hebben in een steile 

oever. Op het water waren de paartjes Fuut zeer geïnteresseerd in elkaar. Visdiefjes vlogen laag 

boven het water en doken soms naar beneden.  

Uit de rietkragen hoorden we de bescheiden zang van de Kleine karekiet en de minder bescheiden 

zang van de Rietzanger. Enkele Putters vlogen over en in een boomtop zat een Kneu, beide 

vinkachtigen. Plotseling zagen we een subliem getekend eendje dobberen die eigenlijk alleen als 

wintergast in Nederland aanwezig is; het Nonnetje.  

Echter de show werd gestolen door een fraaie Blauwborst die zijn zang met rollers en prachtige 

noten liet horen. Naast de blauwe borst is ook de oranje waaierstaart een genot om naar te kijken. 

Het goede nieuws is dat de Blauwborst steeds algemener aan het worden is. 

 

 

Fuut – Brabantse Biesbosch. 



 

 

 

Nonnetje – Brabantse Biesbosch. 

 



 

 

Blauwborst – Brabantse Biesbosch. 

Vanaf de eerste boogbrug keken we uit over het gebied. We hoorden de fraaie voorjaarszang van de 

Veldleeuwerik, deze soort is in een halve eeuw met minstens negentig procent afgenomen in 

Nederland. In de Biesbosch is het echter een algemene verschijning. 

Naast de algemene Witte kwikstaarten, zagen we ook kanariegele Gele kwikstaarten. Een Tureluur 

zat op een paaltje op de uitkijk. Een Kluut zat op zijn nest. Hoog in de lucht vlogen Gierzwaluwen en 

in de buurt van de bruggetjes zagen we voornamelijk Boerenzwaluwen. 

 Vanaf de tweede boogbrug keken we zo in het nest van een Witte kwikstaart. In de verte riep de 

Koekoek, later bij de parkeerplaats zagen we deze vreemde vogel ook overvliegen. Bij een plasdras 

zaten tientallen Grutto’s, onze nationale vogel. Ook zagen we een verre Lepelaar. Een late 

Groenpootruiter gaf ook “act de presence”. 

Op de akker zaten voornamelijk Grauwe ganzen, maar ook Nijlganzen & grote Canadese ganzen, 

beiden invasieve exoten. In een rietpluim zat een mannetje Rietgors. 

 



 

 

Visdief – Brabantse Biesbosch. 

We reden verder naar de Bandijk. Hier zat bij een moerasachtig gedeelte een groep van zo’n twintig 

Bontbekplevieren. Ook weer de nodige Grutto’s & Kluten. Op deze warme dag hadden de Schotse 

hooglanders het water opgezocht. 

Naast Schotse hooglanders zijn er in het gebied ook Konikpaarden & Waterbuffels ingezet als een 

soort natuurlijke grasmaaiers. De vegetatie moet kort blijven zodat het water, indien nodig, snel de 

Noordwaard in kan stromen. 

We stopten nog enkele malen om het gebied af te scannen en ontdekten een Buizerd en een vrouw 

Bruine kiekendief, de vleesgeworden nachtmerrie van menig vogelouder. 



 

 

Witte kwikstaart – Brabantse Biesbosch. 

 

Lepelaar – Brabantse Biesbosch. 



 

 

Boerenzwaluw – Brabantse Biesbosch. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vreemde vogel – Brabantse Biesbosch. 



 

Schotse hooglander – Brabantse Biesbosch. 

 

Veldleeuwerik – Brabantse Biesbosch. 



 

Konik – Brabantse Biesbosch. 



 

Konik – Brabantse Biesbosch. 



 

Konik – Brabantse Biesbosch. 

 

Konik – Brabantse Biesbosch. 

 

 

 



Nabij de werkschuur van Staatsbosbeheer nuttigden we onze lunch. De Visarend liet verstek gaan en 

door de begroeiing is het nest steeds moeilijker te zien. Wel zat een onvolwassen Zeearend in een 

boomtop. 

“De zeearend is een imposante, zeer grote roofvogel ('vliegende deur') van waterrijke gebieden. Leeft 

van vis, watervogels en ook van aas, vooral als er ijs ligt. Lange tijd een zeldzame wintergast, maar 

tegenwoordig zelfs broedvogel in Nederland in toenemende aantal (2021: 15 paar). Trage, diepe 

vleugelslag, maar schroeft vaak in voorjaar, zomer en herfst op thermiek. Meestal solitair, maar op 

plaatsen met veel voedsel kunnen zeearenden zich concentreren”. 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 

 

 

 

Verboden toegang – Brabantse Biesbosch. 

 

 

 

 

We reden vervolgens naar een uitkijkpunt bovenop een waterschap gebouw. In de plasdras zagen we 

nog een groep Lepelaars en een Kleine zilverreiger. Eerder zagen we ook al enkele Grote zilverreigers 

& Blauwe reigers. 

Bij het Biesboschmuseum annex bezoekerscentrum sloten we de excursie af. 

 



 

 

Brabantse Biesbosch. 
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