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Hedenochtend was ik in de gelukkige omstandigheid om Willeke, haar zus en vader rond te leiden in 

de uitgestrekte Brabantse Biesbosch. We gingen van start in de Noordwaard. Amper vijftien jaar 

geleden reden hier nog kiepwagens gevuld met voederbieten & aardappelen. In het kader van 

“ruimte voor de rivier”  is een gebied van zesduizend voetbalvelden groot “ontpolderd”. De Nieuwe 

Merwede kan dan bij een zeer hoge waterstand zijn overtollige water in het gebied kwijt waardoor 

Dordrecht een grotere kans op droge voeten heeft.  

     

We reden naar de volgende parkeerplaats waar we een wandeling door de Noordwaard gingen 

maken. Uit het struikgewas hoorden we al diverse vogelgeluiden; het bescheiden geluid van de 

Kleine karekiet en het minder bescheiden, zeg maar gerust explosieve geluid van de Cetti’s zanger! 

“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. 



Ook hoorden we de korte zomerse zang van diverse Grasmussen, maar de vogels wisten zich redelijk 

goed te verstoppen. Plotseling hing er een Visarend boven het waterrijke gebied. We vielen met onze 

neus in de boter want de vogel was fanatiek aan het jagen. Enkele malen dook hij van grote hoogte 

naar beneden om met een grote plons in het water te belanden. 

“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. 

Inmiddels zijn er vijf nesten in het nationale park. In augustus en september trekken de vogels weg 

om de winter in Afrika door te brengen. Ze eten namelijk uitsluitend vis en nemen het risico niet dat 

de er overal ijs ligt en ze niet bij hun prooi kunnen. 

De Visarend liet zich lang bewonderen om vervolgens langzaam in de verte te verdwijnen. De lucht 

was ook rijkelijk gevuld met Huiszwaluwen, Gierzwaluwen & Boerenzwaluwen. 

 

Visarend – Brabantse Biesbosch. 

We wandelden verder en hoorden de krassende zang van de Rietzanger, de betreffende vogel was 

uitstekend te zien in de telescoop. Een mannetje Rietgors zat bovenin een wilg. Zo nu en dan vlogen 

Putters en Kneutjes over en we hoorden het kenmerkende roepje van de Groenling. 

Vanaf de eerste hoge boogbrug zagen we een viertal Grote zilverreigers en diverse groepen 

Lepelaars. Ook zagen we overvliegende groepen Kieviten & Kemphanen. Ook vloog een tweetal 

Kluten over, een zeer elegante zwart-witte vogel met omhoog gebogen snavel. 

 



 

 

Visarend – Brabantse Biesbosch. 



 

 

 

Visarend – Brabantse Biesbosch. 



 

 

 

Visarend – Brabantse Biesbosch. 

 



Bij een groot veld hoorden we hoog in de lucht de zang van een vogel die in een halve eeuw 

schrikbarend is afgenomen; de Veldleeuwerik. Na enig speurwerk konden we de vogel hoog in de 

lucht ontdekken. 

“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. 

           

 

Veldleeuwerik – Brabantse Biesbosch. 

 



 

 

 



 

Vanaf de tweede boogbrug zagen we Grutto’s, Kemphanen & Kieviten. Ook waren tientallen 

Wintertalingen, honderden Krakeenden en enkele Bergeenden te bewonderen. Een sierlijke Lepelaar 

vloog op korte afstand voorbij. De Lepelaar is een succesverhaal in Nederland waar we best trots op 

mogen zijn! We hebben meer broedende Lepelaars de onze buurlanden. 

Witte kwikstaarten zaten soms op het pad en we ontdekten ook enkele Gele kwikstaarten. 

 

 

 



 

 

Lepelaar – Brabantse Biesbosch. 

Op de terugweg naar de auto zagen we nog diverse foeragerende Visdiefjes en vloog een 

Groenpootruiter luid roepend over, deze is alweer begonnen aan zijn reis naar het zuiden, maar kan 

best enkele weken in het gebied doorbrengen om op te vetten. 

We reden vervolgens naar de Bandijk en reden door het gebied. Om bosvorming tegen te gaan zijn 

diverse “natuurlijke grasmaaiers”  ingezet waaronder Schotse hooglander, Konikpaard & 

Waterbuffel. 

“Uniek voor Nederland is natuurlijke begrazing met waterbuffels. Hier in de natte gebieden voelen 

deze grote grazers zich uitermate op hun gemak. Heel lang geleden, zo’n 126.00 jaar terug, waren er 

nog wilde waterbuffels in ons land. De huidige waterbuffels stammen af van dieren uit de Balkan 

waar ze gehouden worden als werkdier of voor de melk. Natuurlijke begrazing met waterbuffels is 

nieuw in Nederland. Vanwege hun dikke huid liggen ze ‘s zomers vaak in het water om af te koelen, 

maar ze kunnen ook goed tegen onze winters. Waterbuffels zijn niet gevaarlijk, maar wel erg 

nieuwsgierig. Daarom wordt geadviseerd voldoende afstand te houden”. 

Bron: Free Nature. 



 

Waterbuffel – Brabantse Biesbosch. 

Bovenop een waterbeheergebouw was een kijkpunt neergezet. Je kon alle kanten opkijken en vooral 

de kleurenpracht was erg mooi om te zien. Aan de ene kant was geel dominant en aan de andere 

kant zag het paars van de Kattenstaart. 

Ook hing er weer een Veldleeuwerik in de lucht en zagen we enkele Tureluurs. Een Kleine zilverreiger 

vloog over, maar verdween snel in de hoge vegetatie. Ook de Boerenzwaluw en de Huiszwaluw was 

nu op ooghoogte te zien. 

Grote Canadese ganzen zie je veel in het gebied, een exoot die niet op eigen kracht naar Nederland is 

gekomen. Bovenin een elektriciteitsmast zat een verlaten nest (horst)  van een Visarend en in de 

verte hoorden we de karakteristieke zang van de Koekoek, een nestparasiet! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

We reden enkele minuten naar een hobbelige parkeerplaats en maakten een wandeling naar een 

vogelkijkhut in Polder Maltha. De wandeling naar deze kijkhut verliep onder tropische 

omstandigheden, het was erg warm uit de wind. 

We hoorden twee Koekoeken en een exemplaar liet zich met enige moeite zien. Ook hoorden we uit 

de dichte wilgen de snelle zang van de Zwartkop en vlogen enkele Grote bonte spechten voor ons uit. 



 

Koekoek – Brabantse Biesbosch. 

Onderweg naar de kijkhut zagen we diverse sporen van de Europese bever. Op het pad waren 

tientallen vlinders aan het zonnen, voornamelijk Dagpauwogen & Atalanta’s. 

In de kijkhut was een Boerenzwaluw druk in de weer zijn jongen te voeren. Op het dak van de hut zat 

een pas uitgevlogen Witte kwikstaart. 



 

 



 

 

Boerenzwaluw – Brabantse Biesbosch. 

 

 

 



 

Witte kwikstaart – Brabantse Biesbosch. 

Na een sanitaire stop bij het Biesboschmuseum maakten we nog een laatste korte wandeling bij de 

“Pannenkoek”, een waterrijk gebied. We gingen op kraamvisite bij een koppel Visarenden! 

Een Bosrietzanger liet zich duidelijk horen met al zijn vreemde geluiden, we kregen de vogel ook te 

zien. 

 

Dagpauwoog – Brabantse Biesbosch. 



 

 



 

Bewijspixels – Visarend – Brabantse Biesbosch. 

Vanaf de punt van het schiereiland zagen we een visarendhorst met daarop drie jongen, de trotse 

ouders zaten in een boom naast het nest.  

 

Tekst & foto’s: Pim Julsing © 2022. 

 

 

 

 

 

 

 


