
 

Datum: 12 juli 2020 

Gebied: Brabantse Biesbosch – Werkendam 

Gids: Pim 

Rond de klok van 8.00 uur ontmoette ik Gerrie en Nel aan de rand van de Brabantse Biesbosch. 

Verbazingwekkend hoeveel vogelsoorten vanaf de parkeerplaats al te horen en zien zijn. We 

besloten toch deze plek te verlaten om de Brabantse Biesbosch te gaan verkennen. 

Waar amper tien jaar geleden kiepwagens met voederbieten en aardappelen reden ligt nu een 

prachtig “wetland”.  In het kader van “Ruimte voor de rivier”  is het gebied als overloopgebied 

aangewezen als de rivieren weer buiten hun oever treden. Dordrecht houdt dus langer droge voeten 

in de toekomst en ook de natuur vaart er wel bij. 

Bij onze eerste stop was al meteen duidelijk dat het een bijzondere ochtend ging worden. 

Kemphanen in hun bonte kleed foerageerden op de slikken, evenals tientallen Grutto’s en een enkele 

Tureluur. Ook zagen we de eerste Lepelaars van de dag, er zouden er nog vele volgen. 

In de verte zagen we een grote roofvogel boven het gebied hangen die plotseling naar beneden 

dook: een Visarend! In 2020 zijn er maar liefst drie nesten in de Biesbosch.  

 

Kemphaan en een enkele Grutto – Brabantse Biesbosch – Werkendam. 

 

 



Plotseling gingen alle vogels in paniek de lucht in. Al snel hadden we de veroorzaker hiervan in beeld. 

Het was het snelste dier op aarde; de Slechtvalk. In duikvlucht kan deze vogel ruim 300 kilometer per 

uur halen. 

Behalve Schotse hooglanders, schapen en Konikpaarden zijn er in het gebied ook Waterbuffels 

ingezet voor de begrazing. Bosvorming moet worden tegengaan omdat bij een overstroming het 

water vrij moet kunnen stromen. 

Bij een volgende stop zagen we Buizerd, Kleine karekiet en Brandgans.  

Op een niet nader te noemen plek zagen we maar liefst vijf Visarenden, de hele familie compleet! 

 

Visarend – Brabantse Biesbosch – Werkendam. 

De Visarend is een ware kosmopoliet, je kunt deze in elk werelddeel (exclusief Antarctica) 

tegenkomen, de plek om ze in Nederland te zien is vanzelfsprekend de Biesbosch! 

 

 

 

 



We hoorden een Grasmus zijn korte liedje zingen en zagen een Ringmus zijn nest ingaan. Ook zagen 

we naast de vele Boerenzwaluwen ook Huiszwaluwen. 

Vanaf de openbare weg zagen we een IJsvogel een vis naar zijn kroost brengen. Meestal zijn IJsvogels 

vrij schuw, maar deze vogel liet zich geweldig bekijken! 

 

 

IJsvogel – Brabantse Biesbosch – Werkendam. 

De Brabantse Biesbosch is bijzonder visrijk en het water is ook vrij helder, dit trekt soorten als 

Visarend en IJsvogel aan. Enkele jaren geleden stortte de IJsvogel populatie in na een vrij strenge 

winter, maar het aantal IJsvogels neemt weer gestaag toe! 

 



 

Visarend – Brabantse Biesbosch – Werkendam. 

Als je denkt dat het Visarendgeweld nu voorbij was na zes waarnemingen dan heb je het mis, boven 

onze hoofden flapte een volwassen Visarend voorbij, fantastisch! 

 



 

 



 

Visarend – Brabantse Biesbosch – Werkendam. 

 

De volgende stop was bovenop een waterschapsgebouwtje. Je had hier een prachtig uitzicht over het 

gebied. We zagen een Indische gans en de Grote zilverreiger, maar ook de Kleine zilverreiger! 

 



 

Brabantse Biesbosch – Werkendam. 

Visdiefjes doken als kamikazepiloten naar beneden om een visje te bemachtigen. Op grote hoogte 

cirkelde een Boomvalk, zo’n beetje de enige roofvogel in Nederland die behendig genoeg is om een 

zwaluw uit de lucht te plukken. Ook libellen staan volop op zijn menu. 

 

 

 

De ener laatste stop, een wandeling naar een vogelkijkhut, was ook zeer vogelrijk. Op het pad zat een 

familie Gekraagde roodstaart. Op diverse plekken zongen Rietzangers en ook de snoeiharde zang van 

de Cetti’s zanger was volop te horen. 



 

Rietzanger – Brabantse Biesbosch – Werkendam. 

Het was tijd om het toetje op te halen. Na een korte stop reden we over een landweggetje naar een 

plek waar een groep runderen graast. Deze kudde stond nu elders, maar het toetje vloog net voorbij; 

een volwassen Koereiger, een zeldzaamheid in Nederland. Op de achtergrond zong de Bosrietzanger. 

We hadden stralend zomerweer en hoorden en/of zagen tijdens de ochtendexcursie de volgende 

soorten: 

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

Krakeend, Wilde eend, Kuifeend, Stadsduif, Houtduif, Waterhoen, Meerkoet, Fuut, Scholekster, 

Kievit, Grutto, Tureluur, Kemphaan, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine mantelmeeuw, Visdief, 

Aalscholver, Lepelaar, Koereiger, Blauwe reiger, Grote zilverreiger, Kleine zilverreiger, Visarend, 

Bruine kiekendief, Buizerd, IJsvogel, Grote bonte specht, Torenvalk, Boomvalk, Slechtvalk, Ekster, 

Zwarte kraai, Matkop, Pimpelmees, Koolmees, Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, 

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

Grasmus, Winterkoning, Boomkruiper, Spreeuw, Merel, Zanglijster, Gekraagde roodstaart, Ringmus, 

Witte kwikstaart, Vink, Groenling, Kneu & Rietgors (67 soorten) 


