
 

Datum: Donderdag 3 juni 2021 

Excursie: De Brabantse Biesbosch & De Nieuwe Dordtse Biesbosch 

Gids: Pim 

Rond de klok van kwart over 9 ontmoette ik Inge & Frank langs het Steurgat, buiten de bebouwde 

kom van Werkendam. Onder tropische omstandigheden, 27 graden en deels bewolkt (en dus 

broeierig) gingen we van start met een dagexcursie in Nationaal Park “De Biesbosch”. 

Vanaf de parkeerplaats keek je uit over de Noordwaard waar nog niet eens zo lang geleden 

kiepwagens reden vol met aardappelen en voederbieten. In het kader van “Ruimte voor de rivier” is 

dit gebied op de schop gegaan en maakt nu deel uit van de Brabantse Biesbosch.  

“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: www.levenderivieren.nl  

 Brabantse Biesbosch. 

http://www.levenderivieren.nl/


Vanaf de parkeerplaats zagen we al meteen vogels; waaronder een familie Roodborsttapuit en een 

biddende Torenvalk. Ook zagen we enkele kleurrijke Puttertjes. We reden in enkele minuten naar 

een volgende parkeerplaats waar we een fraaie en vogelrijke wandeling maakten. 

 

Torenvalk – Brabantse Biesbosch. 

We zagen langs het pad o.a. Grasmus, Rietgors, Tuinfluiter, Tjiftjaf & Fitis. Vanuit het riet hoorden en 

zagen we Kleine karekiet & Rietzanger. Een Blauwborst zong uit volle borst, maar helaas kregen we 

deze niet in de kijker. Visdiefjes vlogen boven het water en we zagen en hoorden de Tureluur, ook 

vlogen soms Scholeksters over. Langs het slik liepen Witte kwikstaarten, maar ook Gele kwikstaarten. 

Heel hoog in de lucht zongen vele Veldleeuweriken, een soort die in Nederland erg schaars is 

geworden. 

“De uitbundig klinkende zang van de veldleeuwerik kan op mooie dagen in het voorjaar van grote 

hoogte gehoord worden. De mannetjes maken spectaculaire zangvluchten. Eerst klimmen ze tot een 

hoogte van soms meer dan honderd meter, waarna ze luid zingend omlaag vliegen om in de buurt bij 

het vrouwtje te landen. Een uitzonderlijk record ligt op 56 minuten. Helaas gaat het zeer slecht met de 

veldleeuwerik. Sinds 1960 namen de aantallen met 95% af. Daarmee is deze soort een van de 

grootste slachtoffers van de intensieve landbouw en verruiging van de duinen”. 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 

Bij een bruggetje zat een fraaie Boerenzwaluw, een prachtige soort die een indrukwekkende reis 

achter de rug heeft. Ze overwinteren tot in Namibië, Botswana & Zuid-Afrika. Vroeger dachten ze dat 

Boerenzwaluwen zich in de winter ingroeven op de bodem van meren omdat de vogels plotseling 

verdwenen waren.  

“De boerenzwaluw is blauwzwart van boven. Het voorhoofd en de kin zijn rood; zwarte borstband. 

Rest roomwit. Vliegt behendig door de lucht om insecten te vangen. Om te drinken vliegen ze vlak 

boven het wateroppervlak en steken af en toe hun snavel in het water. Lange gevorkte staart”. 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 

We keken op het verste bruggetje uit over een waterrijk gebied met veel slik. Hier zagen we drie 

fraaie heren Zomertaling. Ook zagen we tientallen Grutto’s, Tureluurs en een enkele Kleine plevier. 



 

 

Boerenzwaluw – Brabantse Biesbosch. 



 

Veldleeuwerik – Brabantse Biesbosch. 

We liepen terug naar de auto en zagen een enkele Oeverzwaluw laag boven het water vliegen, bij 

een nabijgelegen kleine woonwijk zagen we Huiszwaluwen rondvliegen. 

We reden vervolgens naar de Banddijk en stopten verderop om over de Noordwaard uit te kijken. 

Hier zagen we de eerste Kluten, toch een van de meest elegante vogels van Nederland. Ook zagen we 

hier o.a. Krakeend, Bergeend & Slobeend. 

Onderweg naar een brug zagen we een beduusde Knobbelzwaan, een (groot) ei was namelijk uit zijn 

nest gerold en hij probeerde deze te redden. In een ondiep water foerageerden drie Lepelaars, een 

soort die in Nederland behoorlijk in de lift zit. 

 

 



 

Kluut – Brabantse Biesbosch. 

 

 

Grauwe gans & 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. 

In de verte zag we een onvolwassen Zeearend op de grond zitten, alleen zijn kop stak boven de 

vegetatie uit. Gelukkig gaf deze “vliegende deur” (2.30 meter spanwijdte) ook een fraaie vliegshow 

en kwam hij mooi vrij zitten. Vorig jaar zijn er in Nederland vijfentwintig zeearenden uit hun ei 

gekropen, de soort heeft dus vaste grond onder de voeten gekregen. Helaas zijn de twee nesten in 

de Biesbosch in het vroege voorjaar door slecht weer uit de boom gevallen, broedseizoen is dan 

meteen over, volgend jaar een nieuwe kans. 

 

Zeearend – Brabantse Biesbosch. 



 

Vreemde vogel 

 

 

Knobbelzwaan & Het Ei – Brabantse Biesbosch. 

We reden verder het gebied in. Om bosvorming tegen te gaan zijn verschillende “grote grazers” 

ingezet, naast de bekende Konikpaarden & Schotse hooglanders zijn ook Waterbuffels ingezet, zij 

kunnen op andere plekken foerageren. Men wil geen bosvorming want als er hoog water is moet de 

rivier snel zijn water kwijt kunnen in het gebied. 



 

 



 

 

Waterbuffel – Brabantse Biesbosch. 

 



 

 

Konik – Brabantse Biesbosch. 



Bij een volgende stop konden we via een live webcam via de smartphone zien dat de Visarend op zijn 

nest zat en enkele minuten later konden we het nest “live” bewonderen via de telescoop. De vogel 

op de enorme horst was niet te zien, maar de partner zat op de uitkijk. 

“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. 

Dit jaar zou weleens een topjaar kunnen worden voor de Visarend, in de Biesbosch zijn vier nesten 

bezet en is een vijfde nest in aanbouw. Het paar van de webcam heeft drie jongen. Er is voedsel in 

overvloed in het gebied, een belangrijke voorwaarde voor deze kosmopoliet. De soort komt voor op 

in alle werelddelen, behalve Antartica. 

 

We zagen een Boomvalk, een soort die steeds zeldzamer wordt, in een boomtop zitten. Even later 

zagen we een Bruine kiekendief overvliegen die werd aangevallen door een Boomvalk! 

 

 



 

 

Bruine kiekendief & Boomvalk – Brabantse Biesbosch. 



We hoorden de snoeiharde zang van de Cetti’s zanger, een soort die door het warmer wordende 

klimaat steeds noorderlijker voorkomt. In de Biesbosch zitten al meer dan duizend paartjes! 

Bij een werkschuur van Staatsbosbeheer vlogen vele Huiszwaluwen en zagen we enkele Ringmussen. 

We hoorden zang van Groenling, Grasmus & Bosrietzanger. 

 

Ringmus – Brabantse Biesbosch. 

We reden nu naar een plek waar we een wandeling naar een vogelkijkhut gingen maken. Hier zong 

een Nachtegaal uit volle borst. Ook zagen we vraatsporen van de Europese bever, maar ook een 

prachtige pootafdruk! 

 

Pootafdruk Europese bever – Brabantse Biesbosch. 

 



 

 

 

Grote zilverreiger – Brabantse Biesbosch. 

Vanuit de kijkhut zagen we enkele Grote zilverreigers en een Kleine zilverreiger. Ook zagen we 

Krakeend, Tafeleend & Kuifeend. 

Bij de laatste stop in de Brabantse Biesbosch zagen we een groepje Staartmezen, hoorden we een 

Snor “snorren” en vlogen Zwartkopmeeuwen “miauwend” over. 

Echter hoogtepunt was wel beide Visarenden op hun horst! 



We zagen ook een groep van zeventig Bontbekplevieren en een Kleine strandloper. 

 

Visarend (1 op nest en 1 ernaast rechts) – Brabantse Biesbosch. 

Met de bescheiden veerboot staken we de Nieuwe Merwede over naar Zuid-Holland en reden in tien 

minuten naar de Nieuwe Dordtse Biesbosch.  

Hier zagen we vele paren Knobbelzwaan met jongen, maar ook de zeldzame Steltkluut! 

 

Knobbelzwaan – Nieuwe Dordtse Biesbosch. 

“De steltkluut is een gracieuze vogel met een ruim verspreidingsgebied. In Nederland is de steltkluut 

een bijzondere broedvogel. Steltkluten zijn sociale vogels die in goede leefgebieden het liefst in 

kleine groepen optrekken. Steltkluten zijn bijna kosmopolieten, op elk continent behalve Antarctica 

komen ondersoorten van de steltkluut voor”. 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 



 

Steltkluut – Nieuwe Dordtse Biesbosch. 

        

 

Kluut – Nieuwe Dordtse Biesbosch. 

We kregen een Kleine plevier fraai in beeld en een kluut met jong. In totaal zagen we vier Steltkluten. 

Het kostte enige moeite, maar het lukte om twee adulte Geoorde futen in de telescoop te zien. 

Missie geslaagd! 



 

 

Tijdens de excursie zagen en/of hoorden we de volgende 80 vogelsoorten: 

Grote Canadese gans, Nijlgans, Brandgans, Grauwe gans, Knobbelzwaan, Bergeend, Zomertaling, 

Slobeend, Krakeend, Wilde eend, Tafeleend, Kuifeend, Fazant, Gierzwaluw (gehoord), Koekoek, 

Stadsduif, Houtduif, Waterhoen, Meerkoet, Fuut, Geoorde fuut, Scholekster, Steltkluut, Kluut, Kievit, 

Bontbekplevier, Kleine plevier, Grutto, Tureluur, Kleine strandloper, Kokmeeuw, Kleine 

mantelmeeuw, Zwartkopmeeuw, Visdief, Ooievaar (mooi opgepikt door Inge), Aalscholver, Lepelaar, 

Blauwe reiger, Grote zilverreiger, Kleine zilverreiger, Visarend, Bruine kiekendief, Zeearend, Buizerd, 

Torenvalk, Boomvalk, Ekster, Zwarte kraai, Pimpelmees, Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, 

Oeverzwaluw, Cetti’s zanger, Staartmees, Fitis, Tjiftjaf, Rietzanger, Kleine karekiet, Bosrietzanger 

(gehoord), Snor (gehoord), Sprinkhaanzanger (gehoord), Zwartkop (gehoord), Tuinfluiter, Grasmus, 

Winterkoning (gehoord), Spreeuw, Merel, Blauwborst (helaas niet kunnen vinden, wel fanatiek 

zingend), Nachtegaal (zingend), Roodborsttapuit, Huismus, Ringmus, Gele kwikstaart, Witte 

kwikstaart, Graspieper, Groenling, Kneu, Putter & Rietgors! 

Tekst & foto’s: Pim Julsing 

 

 

 

 



 


