
 

Datum: vrijdag 24 september 2021 

Gebied: Brabantse Biesbosch & Nieuwe Dordtse Biesbosch 

Gids: Pim 

Met Klaas en vier van zijn vogelmaten gingen we vandaag de Biesbosch verkennen. We gingen van 

start in de Noordwaard waar amper vijftien jaar geleden nog kiepwagens reden gevuld met 

aardappels & voederbieten. In het kader van “Ruimte voor de rivier”  zijn circa zesduizend 

voetbalvelden “ontpolderd”. 

“De Noordwaard heeft de afgelopen jaren een ware gedaantewisseling ondergaan. Na de 

herinrichting in het kader van Ruimte voor de Rivier bestaat het ruim 3000 hectare grote gebied uit 

uitgestrekte waterplassen, slikken en moerassen en zomerpolders. Hier foerageren zeearenden, 

zweven de visarenden en laten roerdompen zich veelvuldig horen. Bij extreem hoge waterstanden 

stroomt het rivierwater via de Noordwaard vlot weg naar de Haringvlietsluizen. De inrichting van de 

Noordwaard is geïnspireerd op oude topografische kaarten van het gebied. Het landschap wordt 

gevormd door water, stroming en dynamiek….”. 

Bron: levenderivieren.nl. 

 

Al meteen viel het grote aantal Torenvalken op, de teller bleef vandaag steken op zo’n 35 

exemplaren. Best veel voor een soort die sinds enkele jaren op de rode lijst staat als “kwetsbaar”. We 

zagen nog de laatste Boerenzwaluwen boven een boerenschuur die zich binnenkort gereed gaan 

maken voor hun vlucht van wel 10.000 kilometer naar Zuidelijk Afrika. 



We zagen vele Grote zilverreigers, een soort die inmiddels in elke provincie in Nederland wel voet 

aan de bodem heeft gekregen. Tijdens een strenge winter zitten er in de Biesbosch minstens 

zeshonderd.  

Plotseling zat op een stenen brug een fraai gekleurde Ijsvogel. Deze soort is in aantallen flink 

achteruit gegaan na de winterse weken in februari. Als strenge winters uitblijven dan kan de 

populatie in enkele jaren weer op peil zijn. Iets later zagen we zelfs twee vogels elkaar achterna 

vliegen. Later tijdens de excursie zagen we vlakbij de vogelkijkhut nog een Ijsvogel overvliegen. Toch 

handig dat ze even roepen als ze eraan komen! 

 

IJsvogel – Brabantse Biesbosch. 

We zagen groepen Putters & Kneutjes. In een boomtop zat een Sperwer. Klaas ontdekte een verre 

Slechtvalk, ernaast zat een tweede exemplaar. Ook de eerste Bruine kiekendief diende zich aan, we 

zagen er tijdens de excursie minstens vijf, allemaal juveniel kleed.  

Bij de tweede hoge boogbrug keken we uit over een water met honderden Krakeenden, Smienten & 

Slobeenden. Ook zaten er minstens tien Casarca’s in de groep verstopt.  

In de verte was een groep Konikpaarden & Schotse hooglanders aanwezig. Deze natuurlijke 

grasmaaiers moeten de vegetatie kort houden, de rivier moet namelijk overtollig water in het geval 

van nood razendsnel in het gebied kunnen lozen. 

We zagen de eerste wandeling voortdurend Watersnippen overvliegen, aan de grond is het lastig om 

deze goed in beeld te krijgen.  

 



 

Torenvalk – Brabantse Biesbosch. 

 

Fuut – Brabantse Biesbosch. 

 

 

 



 

 

 

 



 

Slechtvalk – Brabantse Biesbosch. 

We reden naar de Bandijk waar uitkeken over het gebied. We zagen wederom de twee Slechtvalken 

en enkele Bruine kiekendieven.  

Vanaf een zijweggetje keken we uit over een ander deel. We hoorden de roep van Groenpootruiter & 

Witgat. Een groep van zo’n twintig Lepelaars was nog aanwezig. Aan de andere kant zaten op een 

dijkje twee Purperreigers, een schaarse soort in de Biesbosch! 

 



 

Purperreiger – Brabantse Biesbosch. 

“De purperreiger is een sierlijke reiger met een fraai uiterlijk. Hij is donkerder, iets kleiner maar vooral 

slanker dan de bekende blauwe reiger. In vlucht vallen vooral de ver uitstekende poten met lange 

tenen op. De purperreiger is een moerasbewoner en broedt in kolonies in drassig, overjarig rietland 

en in door oud riet omgeven struweel. Het voedsel bestaat vooral uit vis en amfibiën, die in ondiep 

open water gevangen worden. Het zijn trekvogels, die overwinteren in West-Afrika ten zuiden van de 

Sahara. Purperreigers zijn een stuk zeldzamer dan de algemene blauwe reiger”. 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 

 

 

 

 

Lepelaar – Brabantse Biesbosch. 

Verderop in het gebied kwamen we nog een andere soort “grote grazers”  tegen, namelijk de 

Waterbuffel. Deze komen weer op andere plaatsen dan de Konikpaarden & Schotse hooglanders.  



 

 

 

 

Waterbuffel – Brabantse Biesbosch. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Knobbelzwaan – Brabantse Biesbosch. 

Nabij het kantoor van Staatsbosbeheer zochten we intensief naar de Visarend, maar zelfs met zes 

paar ogen lukte het niet deze soort te vinden. Zouden ze al naar Afrika zijn vertrokken. 

Gelukkig waren een onvolwassen en volwassen Zeearend een pleister op de wonden. Deze zijn ook 

hartje winter nog in het gebied te vinden. We zagen de eerste Pijlstaarten en een flinke groep 

Casarca’s. Aan de overkant stonden enkele Reeën. 

 

 



 

 

Zeerarend – Brabantse Biesbosch. 



 

Ree – Brabantse Biesbosch. 

De volgende stop was bij een uitkijkpunt bij een waterbeheersgebouw. We zagen een drietal Bruine 

kiekendieven, minstens vijf Buizerds en een half dozijn Torenvalken. Wederom was een jonge 

Purperreiger te bewonderen. 

Bij een volgende stop wandelden we naar een vogelkijkhut, onderweg zagen we sporen van de 

Europese bever, het grootste knaagdier van Europa. 

Op grote afstand zat een Groene specht in een boomtop, de vogel kwam ook nog even lachend 

voorbij vliegen. Over het pad vloog een IJsvogel.  

Met een veerboot staken we de Nieuwe Merwede over om het laatste uur van de excursie te 

besteden in de Nieuwe Dordtse Biesbosch. 

Hier liepen we naar een vogelkijkhut. Langs de slikranden zagen we naast Waterhoentjes ook een 

enkele Waterral. Een Zwarte ruiter in winterkleed was ook nog kortstondig te bekijken. Ook waren 

zeker een drietal Kleine zilverreigers aanwezig. 

Door het hoge water en de tijd van het jaar was het aantal steltlopers vrij laag. Terug bij de 

parkeerplaats konden we terugkijken op een fraaie vogeldag met vriendelijk weer met zo nu en dan 

zon en ongeveer 19 graden. 

 

 

 



 

Bewijspixels Groene specht – Brabantse Biesbosch. 

 



 

 

Kleine zilverreiger – Nieuwe Dordtse Biesbosch. 

 


