
 

Datum: 13 mei 2019 

Excursie: Brabantse Biesbosch 

Gids: Pim 

Al rond 7.30 ontmoette ik Peter uit Zoetermeer langs de weg “Steurgat” buiten de bebouwde kom 

van Werkendam. Op de achtergrond hoorde we een kakofonie aan vogelgeluiden, waaronder 

grasmus, nachtegaal, koekoek en de explosieve zang van de Cetti’s zanger die overigens ook explosief 

is toegenomen. Niet alleen in Nederland, maar vooral in de Brabantse Biesbosch waar ruim 700 (!) 

territoria zijn, wij hoorden er vandaag twintig roepen. 

 

Al vanaf begin maart zit er een heuse kraanvogel in het gebied die de aansluiting naar het hoge 

noorden heeft gemist. De vogel lijkt wel te kunnen overleven en wandelt soms zelfs over het erf van 

een boerderij. Bij deze kraanvogel vlogen maar liefst drie koekoeken elkaar fanatiek achterna. We 

hoorden zang van o.a. gekraagde roodstaart, Cetti’s zanger en kleine karekiet. 

 

 

 



 

 

Kraanvogel – Brabantse Biesbosch – Werkendam. 

 



 

Kraanvogel – Brabantse Biesbosch – Werkendam. 

We reden verder en stopten verderop langs het water. Het was laag water en daardoor viel veel land 

droog. We zagen een fraaie groenpootruiter, maar ook een zomertaling met de ochtendzon erop. 

Verder hier o.a. kneu, gele kwikstaart en tureluur. 

 

 



 

 

Zomertaling – Brabantse Biesbosch – Werkendam. 

“Zomertalingen zijn prachtige eenden die broeden in open moerassen en agrarisch gebied met 

voedselrijke sloten en ondiepe plassen, voorzien van rijke, niet al te hoge en dichte water- en 

oevervegetatie. Het nest bevindt zich in dichte kruidenvegetatie of in een graspol. Het voedsel bestaat 

uit allerlei plantaardig en dierlijk materiaal, en wordt op of net onder de waterspiegel verzameld. 

Zomertalingen zijn lange-afstandstrekkers die ten zuiden van de Sahara overwinteren, onder meer in 

de Sahel”.  (Bron: Vogelbescherming Nederland) 

 

 

 



 

Groenpootruiter – Brabantse Biesbosch – Werkendam. 

 

Langs de Bandijk zagen we een steenuil in een boom zitten, de vogel zat eerder op een dak van een 

klein huisje. 



 

Steenuil – Brabantse Biesbosch – Werkendam. 

 



 

 

In de Brabantse Biesbosch worden diverse grote grazers ingezet om het gebied te begrazen 

waaronder konikpaarden, Schotse hooglanders en zelfs waterbuffels. 

Waterbuffels kwamen voor de laatste ijstijd voor in Nederland. Ze kunnen goed zwemmen. 

We zagen een groep van tientallen waterbuffels waarvan er eentje zo nu en dan vrijwel geheel onder 

water verdween, een bijzonder gezicht. Een bruine kiekendief vloog over. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Bruine kiekendief – Brabantse Biesbosch – Werkendam. 

 

 



 

Grote Canadese gans – Brabantse Biesbosch – Werkendam. 

 



 

Waterbuffel – Brabantse Biesbosch – Werkendam. 

We stopten op de plek waar de afgelopen jaren de visarend heeft gebroed, helaas is op een 

stormachtige dag de burcht naar beneden gevallen. Het is nog onzeker of de visarenden elders een 



nest hebben gemaakt. Het zou helaas een arendloze dag worden, maar er viel nog genoeg te 

genieten. 

Op een bruggetje ontdekten we een ijsvogel die nabij zijn nest zat, iets later vloog een tweede 

exemplaar over. 

 

 

Zoekplaatje IJsvogel – Brabantse Biesbosch – Werkendam. 



 

 

Iets verderop dronken we een “cup-a-soup”  met op de achtergrond foeragerende huiszwaluwen, 

roepende ringmussen en kneutjes. Plotseling vloog een fraaie en schaarse vlinder over, het was de 

prachtige koninginnenpage. 

Eerder hadden we langs het water enkele oeverlopers en een Temminck’s strandloper gezien, tevens 

baltsende kleine plevieren. 

 



We reden door naar Polder Maltha waar we een wandeling naar een vogelkijkhut maakten. 

Onderweg diverse rietzangers, kleine karekieten en zelfs een zingende bosrietzanger. 

 

 



Vanaf een uitkijktoren ontdekten we een vijftal volwassen zwartkopmeeuwen. 

 

Zwartkopmeeuw – Brabantse Biesbosch – Werkendam. 

Het was nu tijd voor een sanitaire stop en de lunch in het bezoekerscentrum alias Biesboschmuseum. 

Vervolgens reden we over een landtong totdat we niet meer verder konden. Tijdens een wandeling 

zagen we een beverburcht en nu komt het bijzondere, we zagen er minimaal twee Europese bevers 

inzitten, wat een geluk! 

 

 

 

 

 



 

 

Europese bever – Brabantse Biesbosch – Werkendam. 

“De Europese bever is na de capibara het zwaarste nog levende knaagdier. Met hun zwemvliezen, 

platte zwemstaart, afsluitbare neusgaten en waterdichte vacht zijn bevers bijzonder goed aangepast 

aan het waterleven. Bevers kunnen waterlopen aan hun wensen aanpassen door dammen op te 

werpen en burchten te bouwen. Anders dan de meeste andere knaagdieren krijgen bevers maar één 

nest van 3 tot 4 jongen per jaar. De Europese bever kwam ooit in geheel Europa en een groot deel van 

Azië voor, maar is door de jacht op hun kostbare pels op veel plekken verdwenen. In Nederland zijn 

onder andere met hulp van het Wereld Natuur Fonds sinds 1988 bevers uitgezet, waardoor er nu 



weer bevers in ons land leven, met name in de Biesbosch en de Gelderse Poort”. (Bron: Wereld Natuur 

Fonds Nederland). 

 

Boerenzwaluw – Brabantse Biesbosch – Werkendam. 

 

Knobbelzwaan – Brabantse Biesbosch – Werkendam. 

 



 

Kleine vuurvlinder – Brabantse Biesbosch – Werkendam. 

We maakten een laatste stop bij de Noordwaard waar we nog een drietal zomertalingen zagen. Op 

de terugweg zagen we op de valreep nog een lepelaar. 

We hadden subliem vogelkijkweer, wat fris, maar amper wind. 

We zagen én hoorden tijdens de excursie de volgende 86 vogelsoorten: 

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

Krakeend, Slobeend, Zomertaling, Tafeleend, Kuifeend, Fazant, Fuut, Lepelaar, Blauwe reiger, Grote 

zilverreiger, Aalscholver, Bruine kiekendief, Buizerd, Meerkoet, Waterhoen, Kraanvogel, Scholekster, 

Kluut, Kievit, Kleine plevier, Grutto, Temminck’s strandloper, Oeverloper, Tureluur, Groenpootruiter, 

Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine mantelmeeuw, Zwartkopmeeuw, Visdief, Zwarte stern, Holenduif, 

Houtduif, Turkse tortel, Koekoek, Steenuil, Ijsvogel, Gierzwaluw, Grote bonte specht, Torenvalk, 

Slechtvalk, Gaai, Ekster, Kauw, Zwarte kraai, Koolmees, Veldleeuwerik, Oeverzwaluw, Huiszwaluw, 

Boerenzwaluw, Cetti’s zanger, Fitis, Tjiftjaf, Rietzanger, Kleine karekiet, Bosrietzanger, Spotvogel, 

Sprinkhaanzanger, Zwartkop, Tuinfluiter, Grasmus, Winterkoning, Boomkruiper, Spreeuw, Merel, 



Zanglijster, Roodborst, Nachtegaal, Gekraagde roodstaart, Tapuit, Huismus, Ringmus, Gele 

kwikstaart, Witte kwikstaart, Vink, Groenling, Putter, Kneu en Rietgors. 

Verder o.a.: Haas, Europese bever, Kleine vuurvlinder en Koninginnepage. 

 

 

 

 

 

 

 


