Datum: Zondag 28 juni 2020
Gebied: Ochtendexcursie Brabantse Biesbosch
Gids: Pim
Rond 9.00 stond gids Pim startklaar met vijf deelnemers aan de rand van de Brabantse Biesbosch.
Waar je nu uitkeek over een vogelrijk wetland reden minder dan tien jaar gelden nog kiepwagens
met voederbieten en aardappelen. In het kader van “Ruimte voor de rivier” is landbouwgebied
omgezet in overloopgebied, als de rivier (in dit geval de Nieuwe Merwede) zijn water niet meer op
een normale wijze kan afvoeren dan kan het gebied dienen als waterberging. Het is dus een goede
oplossing voor mens én dier.
Onze eerste stop was langs de Bandijk, we keken uit over de uitgestrekte Noordwaard. Tal van
Kemphanen waren ter plaatse, hun verenkleed kan enorm variëren in kleur. Ook was er een groep
van ruim zestig Lepelaars aanwezig. Ook de nodige Tureluurs en “onze” nationale vogel: De Grutto!

Grutto – Noordwaard – Brabantse Biesbosch.

We reden vervolgens het gebied binnen. Afgebroken boerderijen waren smaakvol herbouwd op
moderne terpen. In het gebied zijn diverse soorten grazers ingezet die dienen als natuurlijke
grasmaaiers. Het water van de rivier moet indien nodig snel het gebied in kunnen stromen. Als
grazers dienen Konikpaarden, Schotse hooglanders en een kudde schapen. Echter ook een unieke
soort voor begrazing in Nederland wordt in het gebied ingezet: de Waterbuffel!

Grutto – Noordwaard – Brabantse Biesbosch.

Op vele plaatsen hoorden we de explosieve zang van de Cetti’s zanger, een vogel die in de Biesbosch,
maar inmiddels in grote delen van Nederland enorm is toegenomen. Verderop in het gebied stopten
we bij een aantal bruggetjes. Hier hoorden we een IJsvogel roepen die we gelukkig ook ter plaatse
fraai konden bewonderen. Bij een schuur vlogen vele tientallen Huiszwaluwen en waren ook
Ringmussen aanwezig.

Lepelaar – Noordwaard – Brabantse Biesbosch.

Ringmus – Brabantse Biesbosch – Werkendam.

Vanaf een bruggetje zagen we de horst van een Visarend met een volwassen vogel een stuk erboven.
Sinds 2016 broedt deze roofvogel die je in de gehele wereld kunt tegenkomen in Nederland, een
unicum. Dit jaar broeden er zelfs een drietal paartjes, een record!

Visarend – Brabantse Biesbosch – Werkendam.

Visarend – Brabantse Biesbosch – Werkendam.

Vervolgens stopten we kortstondig bij het bezoekerscentrum / Biesboschmuseum. In de tuin
groeiden Kattenstaarten die je veel ziet in het rivierengebied, ook bloeide de beschermde
Zwanenbloem.

Zwanenbloem – Brabantse Biesbosch – Werkendam.

Kattenstaart – Brabantse Biesbosch – Werkendam.

We bezochten nu een uitkijkpunt bovenop een waterschapsgebouw, de wind begon behoorlijk aan te
trekken. In een naastgelegen moerasgebied zagen we naast Grote zilverreiger en Lepelaar ook de
Kleine zilverreiger. Ook weer enkele tientallen Kemphanen en jagende Visdiefjes. Een groep Casarca’s
waren fraai op kleur.
We maakten een wandeling door de voormalige polder Maltha. We zagen knaagsporen van de
Europese bever. Uit een electriciteitsmast vloog een Slechtvalk op, hij ging enkele masten verder
weer zitten en leek een prooi op te eten. Iets eerder zagen we al een volwassen Zeearend op grote
afstand overvliegen. Een Sperwer vloog pijlsnel voorbij.
De laatste stop was bij een groot spaarbekken, maar de gewenste dwaalgast, werd niet gevonden.
Mogelijk zat de Buffelkopeend door de wind helemaal aan de overzijde. Desalniettemin was de
excursie vogelrijk en werden maar liefst zeven soorten roofvogels gezien!
De volgende vogelsoorten werden gezien en/of gehoord:
Grote Canadese gans, Brandgans, Grauwe gans, Knobbelzwaan, Nijlgans, Bergeend, Casarca,
Slobeend, Krakeend, Wilde eend, Wintertaling, Kuifeend, Gierzwaluw, Koekoek, Houtduif, Meerkoet,
Fuut, Scholekster, Kievit, Grutto, Kemphaan, Tureluur, Kokmeeuw, Kleine mantelmeeuw,
Zilvermeeuw, Visdief, Aalscholver, Lepelaar, Blauwe reiger, Grote zilverreiger, Kleine zilverreiger,
Visarend, Sperwer, Bruine kiekendief, Zeearend, Buizerd, IJsvogel, Torenvalk, Slechtvalk, Gaai, Zwarte
kraai, Pimpelmees, Koolmees, Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Cetti’s zanger,
Staartmees, Tjiftjaf, Rietzanger, Kleine karekiet, Zwartkop, Grasmus, Winterkoning, Spreeuw,
Gekraagde roodstaart, Ringmus, Gele kwikstaart, Witte kwikstaart, Vink, Groenling, Putter &
Rietgors. (63 vogelsoorten!)

Brabantse Biesbosch – Werkendam.
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