
 

Datum: Zaterdag 4 mei 2019 

Excursie: Brabantse Biesbosch middagexcursie 

Gids: Pim 

Zonder hoge verwachtingen door de onheilspellende weersberichten ging ik van start met deze 

middagexcursie in de Brabantse Biesbosch, maar wat zaten de weerprofeten ernaast. Op een enkele 

korte bui na, was het volop zonnig en droog. Wat een aangename verassing. 

Ik ontmoette de elf deelnemers net buiten de bebouwde kom van Werkendam. We gingen vanaf de 

parkeerplaats een korte wandeling maken. In de lucht was een torenvalk aan het bidden, langs de 

oever vloog een………oeverloper op. Ook zagen we hier een heleboel oeverzwaluwen en ook andere 

soorten zoals de gierzwaluw, boerenzwaluw en huiszwaluw. 

Net aan de rand van de Brabantse Biesbosch zit al wekenlang een kraanvogel, het betreft een jonge 

vogel die de aansluiting naar het noorden gemist lijkt te hebben. Hij lijkt hier goed te kunnen 

overleven en kan wellicht in het najaar aanhaken. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraanvogel – Brabantse Biesbosch. 

Vanuit het naastgelegen rietveld hoorden we rietzanger en grasmus zingen, een buizerd vloog laag 

over. De zeldzame kraanvogel was een leuke bonus. 

In een colonne reden we vervolgens naar de Bandijk. In het gebied worden grazers ingezet om de 

vegetatie kort te houden; konikpaarden en Schotse hooglanders, maar ook een kudde waterbuffels! 



 

Konikpaard – Brabantse Biesbosch. 

 



We stopten nog even bij de oude nestlocatie van de visarend, het nest is helaas uit de boom 

gevallen, maar er was geen vogel te bekennen. Onderweg zagen we naast de grote zilverreiger 

diverse lepelaars. 

 

Nijlgans – Brabantse Biesbosch. 

 

Voordat we polder Maltha betraden dronken we een kop koffie of thee met een stroopwafel. 

Plotseling komt er een roerdomp laag overvliegen. Een waar cadeautje in deze tijd van het jaar! 



 

 

Roerdomp – Brabantse Biesbosch. 

 



 

Roerdomp – Brabantse Biesbosch. 

Vanuit de vogelkijkhut zagen we een man pijlstaart en onderweg legio vogelsoorten waaronder 

Cetti’s zanger, tuinfluiter en we hoorden de heldere noten van een nachtegaal. 

We hielden een sanitaire stop in het fraaie bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer. 

 



Daarna stopten we bij het spaarbekken Petrus alwaar een fraaie kuifduiker zwom in zomerkleed, 

wederom een schaarse soort in het binnenland. 

 

 



Tenslotte stopten we nog bij een plas waar vele visdiefjes, zwarte sterns en diverse zwaluwsoorten 

rondvlogen. Ook lieten enkele kluten zich fraai bewonderen. 

 

Visdief – Brabantse Biesbosch. 



 

Zwarte stern – Brabantse Biesbosch. 

 

Knobbelzwaan – Brabantse Biesbosch. 

 

 

 

 



We hoorden en zagen tijdens de middagexcursie de volgende 71 vogelsoorten: 

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

Wilde eend, Pijlstaart, Kuifeend, Fazant, Fuut, Kuifduiker, Lepelaar, Roerdomp, Blauwe reiger. Grote 

zilverreiger, Aalscholver, Sperwer, Havik, Bruine kiekendief, Buizerd, Torenvalk, Meerkoet, 

Kraanvogel, Scholekster, Kluut, Kievit, Kleine plevier, Oeverloper, Tureluur, Poelruiter, 

Groenpootruiter, Kokmeeuw, Kleine mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Visdief, Zwarte stern, Stadsduif, 

Houtduif, Koekoek, Gierzwaluw, Boerenzwaluw, Oeverzwaluw, Huiszwaluw, Grote bonte specht, 

Kauw, Zwarte kraai, Koolmees, Pimpelmees, Staartmees, Veldleeuwerik, Cetti’s zanger, Fitis, Tjiftjaf, 

Rietzanger, Kleine karekiet, Zwartkop, Tuinfluiter, Grasmus, Winterkoning, Boomkruiper, Spreeuw, 

Blauwborst, Nachtegaal, Witte kwikstaart, Vink, Groenling, Kneu, Putter & Rietgors. 

 


