
 

Datum: Hemelvaartsdag – 10 mei 2018 

Excursie: Brabantse Biesbosch (halve dag) 

Gids: Pim 

We ontmoeten elkaar op een parkeerplaats langs het Steurgat net buiten de bebouwde kom van 

Werkendam. Door een niet goed werkende Google Map link had de gids de excursiedeelnemers met 

een kluitje in het riet gestuurd. Een T-shirt van de Oostvaardersplassen waar ze eerder op pad waren 

met dezelfde gids was hopelijk een pleister op de wonden. 

De excursie begon met een fel oranje Casarca, een eendensoort die mogelijk uit Midden Europa 

komt, maar ook nog weleens ontsnapt uit waterwildcollecties. Deze vogel droeg echter geen 

kwekersring. 

We waren in de Noordwaard dat amper tien jaar geleden nog landbouwgrond was. In het kader van 

“Ruimte voor de rivier” is dit gebied jarenlang op de schop gegaan. Niet alleen de veiligheid van 

Nederland en haar inwoners zijn blij met de aanpassingen, maar ook de natuur en dan met name de 

vogels zijn razend enthousiast. Er is een wetland ontstaan met tal van moerasgebieden die een flinke 

aantrekkingskracht uitoefenen op vele duizenden vogels. 

We zagen langs de oever een oeverloper lopen, waren alle vogelnamen maar zo simpel. Een 

groenpootruiter vloog luid roepend over en in het water stonden enkele kluten. De lucht was rijkelijk 

gevuld met de voorjaarszang van veldleeuwerik, een soort die landelijk gezien al jarenlang achteruit 

gaat. 

 



We zagen in de verte een groep waterbuffels, een bijzondere grote grazer, die zo’n 126.000 jaar 

geleden van nature in Nederland voorkwam. Ook konikpaarden en Schotse hooglanders zijn in het 

gebied ingezet als grote grazers. 

We hoorden deze ochtend voortdurend de Cetti’s zanger met zijn luide roep, een soort die eerst 

redelijk zeldzaam was in Nederland, maar de laatste jaren explosief is toegenomen. We hoorden ook 

de prachtige zang van de nachtegaal en hoorden vele malen koekoeken roepen en zagen ze ook vaak 

overvliegen, ook een bruin exemplaar. 

 



Sinds 2016 broedt de visarend in Nederland en om precies te zijn hij broedt in de Brabantse 

biesbosch. We zagen al snel zijn bolvormige nest en konden ook zien dat er een oudervogel op het 

nest zat.  

Vanaf een uitkijkpunt zagen we op een akker minstens twaalf zwartkopmeeuwen. Ook vlogen er hier 

diverse gele kwikstaarten. 

We gingen een wandeling maken en hoorden vanuit het riet een blauwborst loeihard zingen, de 

vogel bleef door de aanwezige wind echter laag in het riet zitten en liet zich amper zien. Verder 

tijdens de wandeling legio Cetti’s zangers, grasmussen, rietzangers, kleine karekieten, rietgorzen, 

groenlingen en vanuit de vogelkijkhut een groepje tafeleenden. 

Na deze wandeling was het tijd voor een kop thee en koffie met stroopwafel daarbij. We gingen langs 

het fraai vormgegeven bezoekerscentrum voor een sanitaire stop. 

 

Nest visarend – Brabantse biesbosch – Werkendam. 

In polder Hardenhoek zagen we boven het water fraaie zwarte sterns en ook oeverzwaluwen 

foerageren. Op een slikplaatje zaten tientallen bontbekplevieren, maar ook enkele schaarse 

binnenlandsoorten zoals: drieteenstrandloper, een groep zilverplevieren en een steenloper. 

Vanuit een rietveld de opvallende roep van de snor, een rietvogel. In een grote groep krakeenden 

zwom een mannetje zomertaling. 

De laatste wandeling door een fraai wilgenbos verliep wat stilletjes; wel enkele roffelende grote 

bonte spechten en zingende zwartkoppen, maar de meeste vogels hielden hun siësta.  

We besloten deze vogelochtend  (met een stukje middag) langs de Bandijk waar we naast een groep 

bontbekplevieren ook enkele bonte strandlopers zagen. Een groep putters vloog voorbij. Langs het 

Steurgat namen we afscheid van elkaar. Ik hoop dat jullie het een leuke ochtend vonden, door de 

wind zaten sommige vogels wat in het riet verscholen, maar we hielden het helemaal droog.  

 



We zagen en hoorden deze ochtend de volgende 77 vogelsoorten: 

Knobbelzwaan, Grauwe gans, Grote Canadese gans, Brandgans, Bergeend, Casarca, Nijlgans, Wilde 

eend, Krakeend, Slobeend, Zomertaling, Kuifeend, Tafeleend, Fazant, Fuut, Meerkoet, Aalscholver, 

Blauwe reiger, Lepelaar, Buizerd, Torenvalk, Bruine kiekendief, Havik, Visarend, Scholekster, Kluut, 

Bontbekplevier, Kievit, Zilverplevier, Drieteenstrandloper, Steenloper, Bonte strandloper, 

Oeverloper, Tureluur, Groenpootruiter, Grutto, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine mantelmeeuw, 

Zwartkopmeeuw, Visdief, Zwarte stern, Houtduif, Holenduif, Koekoek, Gierzwaluw, Grote bonte 

specht, Veldleeuwerik, Graspieper, Boerenzwaluw, Oeverzwaluw, Huiszwaluw, Witte kwikstaart, 

Gele kwikstaart, Nachtegaal, Blauwborst, Merel, Zanglijster, Zwartkop, Grasmus, Rietzanger, Snor, 

Cetti’s zanger, Kleine karekiet, Fitis, Tjiftjaf, Winterkoning, Koolmees, Pimpelmees, Matkop, Zwarte 

kraai, Spreeuw, Huismus, Vink, Putter, Groenling en Rietgors. 

 

Bedankt en mogelijk tot ziens! 


