
 

Datum: Zaterdag 3 augustus 2019 

Excursie: Middagexcursie Brabantse Biesbosch 

Gids: Pim 

Voor de tweede keer mocht ik dit jaar een excursie begeleiden voor Niek en zijn vrouw, maar ditmaal 

waren ook zijn vader, zus en zwager mee. Om iets na 13.00 uur gingen we van start langs het 

Steurgat te Werkendam. Waar je nu een uitgestrekt wetland zag, reden amper tien jaar geleden nog 

kiepwagens met piepers en voederbieten. In het kader van “Ruimte voor de rivier” is de Noordwaard 

teruggeven aan de natuur, zowel mens als dier zullen hiervan profiteren. 

We maakten eerst een korte wandeling en stopten bij een bijna verlaten Oeverzwaluwkolonie, de 

meeste jongen waren al uitgevlogen en we zagen nog enkele vogels boven de plas. 

 

“Oeverzwaluwen zijn kenmerkende vogels van open terreinen met zoet water (bijvoorbeeld rivieren). 

Het broedgebied moet aan twee belangrijke voorwaarden voldoen: er moet een kale zandige of 

lemige steilwand zijn (waarin de nestholen uitgegraven kunnen worden) en er moeten flink wat 

muggen of andere insecten rondvliegen. De winter brengen zij door in Afrika”. 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 



We reden vervolgens een stuk verder over de Bandijk. Bij de volgende stop zagen we twee 

vrouwtype Bruine kiekendief laag jagen boven het gebied. Deze “kuikendief”  is de schrik van menig 

vogelouder. Bij een ondiep plasje vlogen enkele Witgatjes op en zagen we een Kleine plevier met 

opvallende gele oogring. 

 

Witte kwikstaart & Kleine plevier – De Brabantse Biesbosch – Werkendam. 

 

 



 

 



Waterbuffel – De Brabantse Biesbosch – Werkendam. 

Voor de begrazing worden naast Schotse hooglanders en Konikpaarden ook Waterbuffels ingezet, 

een unicum in Nederland. Het lijken exotische dieren, maar tijdens de laatste ijstijd kwamen ze in het 

wild voor in West-Europa. 

Gele kwikstaarten vlogen over en weigerden te poseren en zeker noemenswaardig was een groepje 

overvliegende Regenwulpen. 

Vervolgens reden we verder het gebied in. Drie jaar geleden is de Visarend gaan broeden in het 

gebied, voor de eerste keer in Nederland. Dit jaar leek het helemaal mis te gaan, het nest viel in het 

voorjaar vlak voor de vogels uit Afrika arriveerden uit de boom. Gelukkig hebben de Visarenden weer 

een nieuw nest gebouwd en zijn drie jongen uit hun ei gekropen. In het gebied is zelfs een tweede 

nest aanwezig, met waarschijnlijk één jong. 

Terwijl we de Visarenden bewonderden, eentje met een vis in de klauwen, vlogen enkele Ijsvogels 

elkaar achterna over het water. In het riet hoorden we allerlei vreemde geluiden van Kleine 

karekieten. Op een weiland foerageerden een tweetal Ooievaars, een soort die in de jaren zeventig 

erg achteruit was gegaan, maar inmiddels weer algemeen te zien is in grote delen van Nederland. Bij 

het beheergebouw van Staatsbosbeheer zagen we enkele Ringmussen. 

 

Visarend (met prooi) – De Brabantse Biesbosch – Werkendam. 



 

 

 

Visarend – De Brabantse Biesbosch – Werkendam. 

De feestvreugde was natuurlijk compleet toen Niek pal boven ons hoofd een Zeearend ontdekte. 

Deze “Vliegende deur”, zoals zijn koosnaampje luidt, heeft een spanwijdte van 2.30 meter. Ook de 

Zeearend behoort tot de broedvogels in het nationale park. 

 

 



 

 

 

Zeearend – De Brabantse Biesbosch – Werkendam. 

 

 

 

 



 

 

 



 

Zeearend – De Brabantse Biesbosch – Werkendam. 

 

Het was nu tijd voor een korte pauze in het bezoekerscentrum alvorens we vertrokken naar een 

groep zeldzame reigertjes verderop in het gebied. 

Al een poosje trekken er een aantal zeldzame Koereigers op met een groep runderen, eerst betrof dit 

steeds een drietal vogels, maar vandaag zagen we maar liefst zeven vogels! 

“De van oorsprong uit Afrika afkomstige koereiger is één van de zeldzamere reigersoorten in ons 

land. De aantallen lijken de laatste jaren toe te nemen en in 1998 is voor het eerst met zekerheid 

gebroed in de Wieden (Overijssel), zonder succes overigens. In 2006 was er een evenmin succesvol 

broedgeval in de Braakman (Zeeland). Koereigers zijn minder dan andere reigers gebonden aan 

water, en aan te treffen in weilanden met koeien, paarden of schapen. Ook liften ze graag op de rug 

van een schaap of koe mee”. 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 

De Koereigers waren een bont gezelschap, drie adulte vogels nog in zomerkleed, twee adulte vogels 

in winterkleed en twee jonge vogels. Zouden ze dan toch stiekem binnen de landsgrenzen gebroed 

hebben. Er is nog nooit eerder met zekerheid een succesvol broedgeval van Koereigers in Nederland 

vastgesteld. 

Naast Koereigers zagen we vandaag ook Blauwe reigers, Grote zilverreigers en Kleine zilverreigers. 

 



 

 

 



 

Koereiger – De Brabantse Biesbosch – Werkendam. 

 

Koereiger – De Brabantse Biesbosch – Werkendam. 

Het was alweer tijd voor de laatste stop, wederom bij een onder water gezette polder; Polder 

Hardenhoek. In de verte zagen we wederom een Visarend en er wat ook een grote groep Lepelaars 

aanwezig. 



 

Lepelaar – De Brabantse Biesbosch – Werkendam. 

 

 



 

 

 

 

 



 

Tijdens deze middagexcursie konden we de volgende soorten bijschrijven: 

Grauwe gans, Grote Canadese gans, Brandgans, Nijlgans, Wilde eend, Krakeend, Bergeend, 

Gierzwaluw, Ijsvogel, Holenduif, Houtduif, Turkse tortel, Meerkoet, Fuut, Scholekster, Kluut, Kievit, 

Kleine plevier, Regenwulp, Witgat, Oeverloper, Tureluur, Kokmeeuw, Kleine mantelmeeuw, 

Zilvermeeuw, Visdief, Ooievaar, Aalscholver, Lepelaar, Koereiger, Blauwe reiger, Grote zilverreiger, 

Kleine zilverreiger, Visarend, Zeearend, Buizerd, Torenvalk, Bruine kiekendief, Grote bonte specht, 

Ekster, Zwarte kraai, Pimpelmees, Koolmees, Graspieper, Oeverzwaluw, Huiszwaluw, Boerenzwaluw, 

Witte kwikstaart, Gele kwikstaart, Kleine karekiet, Spreeuw, Ringmus, Groenling, Putter, Kneu & 

rietgors. 

 

Ooievaar – De Brabantse Biesbosch – Werkendam. 

 

 

 


