Excursie: “De Brabantse Biesbosch” Vanaf Werkendam (9.30-14.00)
Gids:

Pim

Voor de tweede keer mocht ik als gids met Karlijn op stap. Ditmaal had ze deze excursie cadeau
gedaan aan haar vader. Rond 9.30 uur gingen we van start aan de rand van de Brabantse Biesbosch.
Het gebied is de laatste jaren behoorlijk op de schop gegaan en waar eerst tractors vol voederbieten
reden foerageren nu wintertalingen en waren kieviten aan het uitrusten. Om de rivieren meer de
ruimte te geven is dit gebied aangewezen als overloopgebied. Als leuke bijkomstigheid vaart de
natuur hier wel bij.

In de verte hoorden we de luide roep van de Cetti’s zanger, vijftien jaar geleden nog een enorme
zeldzaamheid uit het zuiden van Europa, maar inmiddels door het steeds mildere klimaat een
algemene broedvogel in het Nationaal park de Biesbosch met minimaal vierhonderd broedparen.
Vanuit dit gebied zal langzaam heel Nederland bevolkt worden met dit vogeltje dat zich maar heel
moeilijk in de kijker laat zien. We hoorden vandaag minstens dertig exemplaren, soms op enkele
meters afstand, maar zagen er nul!
De Noordwaard is recentelijk veranderd in een eldorado voor vogels. We zagen hier enorme groepen
krakeenden en wintertalingen, maar ook steeds meer watersnippen. Tussen de kieviten zaten ook
enkele goudplevieren. Eerder hadden we al enkele overvliegende groenpootruiters gezien.
De eerste torenvalk was nog leuk, maar na het zoveelste exemplaar, keken we gewoon de andere
kant op. Ze zaten werkelijk overal met dit mooie herfstweer. Op een landweggetje vlogen enkele
tapuiten voor ons uit.

In de Brabantse biesbosch willen ze dat de gebieden open blijven. Dit komt de natuur ten goede,
maar daardoor functioneert het ook beter als waterbergingsgebied. Als natuurlijke grasmaaier
worden Schotse hooglanders, Konikpaarden en runderen ingezet. Echter één soort zagen Karlijn en
haar vader niet aankomen. De nieuwste aanwinst bij het grazersgilde is de waterbuffel. We zagen
enkele tientallen exemplaren. In de voorlaatste ijstijd leefden er wilde waterbuffels in de lage landen,
maar de huidige soort is afkomstig uit Azië.

Waterbuffels – Noordwaard – Brabantse Biesbosch.

De grote zilverreiger is inmiddels een veel geziene gast, in een stevige winter kunnen hier wel meer
dan duizend exemplaren samen komen. Aan het einde van de excursie zagen we op de valreep ook
nog een kleine zilverreiger met zijn opvallende gele tenen.
Toen we een toeristentreintje hadden afgeschud keken we uit over het eerste visarendnest van
Nederland waar een visarend ook daadwerkelijk jongen heeft grootgebracht (2016). De vogels waren
inmiddels uitgevlogen en in geen velden of wegen te bekennen.

Vervolgens besloten we naar een vogelkijkhut te lopen. Onderweg hoorden we vele waterrallen. Ook
de Cetti’s zangers bleven maar roepen. Ook de matkop liet zich goed horen. Een prachtige vrouw /
juveniel bruine kiekendief was fanatiek aan het jagen.
We vervolgden het pad en kwam bij een verlaten woning. Vlak ervoor zagen we duidelijke
knaagsporen van de Europese bever. Deze soort is in de jaren tachtig van de vorige eeuw
geherintroduceerd in het gebied. Inmiddels zijn ze niet meer weg te denken uit de Biesbosch.
Bij de auto aangekomen werd er een kop koffie genuttigd met een koekje erbij.
Vanuit een uitkijktoren keken we uit over een waterrijk gebied met enkele zandplaten. Hier
foerageerden een viertal bonte strandlopers. Eerder zagen we al een havik en later een sperwer
overvliegen. We hoorden ook de lachende roep van een groene specht.
We kwamen vervolgens langs het bezoekerscentrum / Biesboschmuseum. We stopten langs een plas
waar vele krakeenden, smienten en een enkele pijlstaart zaten. Ook waren een viertal lepelaars nog
niet naar Mauretanië vertrokken.

Lepelaars – Polder Hardenhoek – Brabantse Biesbosch.
De vader van Karlijn zag iets in een top van een boom zitten. Dit bleek een heuse volwassen zeearend
alias “vliegende deur”. Toen we dit gevaarte bewonderden kwam een tweede exemplaar aanvliegen.
In 2017 hebben al vier paar zeearend een broedpoging gedaan in de wijde omgeving, waaronder een
paar op het eiland Tiengemeten.

Wintertalingen & smienten – Polder Hardenhoek – Brabantse Biesbosch.

Zeearend – Polder Hardenhoek – Brabantse Biesbosch.
Net voordat we de zeearend zagen was een groene specht voor onze voeten opgevlogen.
Het was inmiddels tijd om weer naar de parkeerplaats te rijden alwaar onze wegen scheiden.
Karlijn & pa van Karlijn ik hoop dat jullie het een leuke excursie vonden.

Met vriendelijke groet,

Pim.

We zagen en hoorden vandaag de volgende 60 vogelsoorten:
Knobbelzwaan, Grauwe gans, Brandgans, Grote Canadese gans, Bergeend, Wilde eend, Krakeend,
Pijlstaart, Slobeend, Smient, Wintertaling, Kuifeend, Fuut, Aalscholver, Blauwe reiger. Grote
zilverreiger, Kleine zilverreiger, Lepelaar, Buizerd, Torenvalk, Bruine kiekendief, Havik, Sperwer,
Zeearend, Waterral, Meerkoet, Goudplevier, Kievit, Kemphaan, Groenpootruiter, Watersnip, Witgat,
Bonte strandloper, Zilvermeeuw, Kleine mantelmeeuw, Kokmeeuw, Houtduif, Grote bonte specht,
Groene specht, Veldleeuwerik, Graspieper, Merel, Zanglijster, Witte kwikstaart, Roodborst, Tapuit,
Cetti’s zanger, Tjiftjaf, Winterkoning, Koolmees, Pimpelmees, Matkop, Ekster, Gaai, Spreeuw,
Zwarte kraai, Vink, Kneu, Putter en Rietgors.
Alsmede: een dode egel, Schotse hooglanders, Konikpaarden, Waterbuffels, Europese hoornaars,
Oranje luzernevlinder en (Europese) beversporen.

