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Ochtend

Middag

Sliedrechtse Biesbosch
Om 7:15 is iedereen keurig op tijd present in de Biesbosch. We starten de excursie in de Biesbosch
vandaag met een vaartocht in de Sliedrechtse Biesbosch. De zalmdrijvers waarmee we meevaren zijn
er nog niet, dus we hebben nog even tijd om kennis te maken. Een Groene Specht laat zijn
kenmerkende roep al horen op de achtergrond. Als de boten er zijn, varen we direct de smalle kreken
in waar de Biesbosch bekend om staat. Met een waterig zonnetje en wat lage mist op het water is het
een prachtig begin van de morgen. Het water staat erg laag, dus langs de waterkant zijn wat mooie
slikrandjes. Een Witgatje foerageert hier, aan het aansterken voordat hij de grote reis naar het zuiden
gaat maken. Omdat we zo vroeg zijn, hebben er nog geen andere boten gevaren. We zijn dus extra
alert op de bekendste bewoner van de Biesbosch, de bever. Op een aantal plekken zien we glijsporen
op de oever, en niet veel later is het al raak! Een bever zwemt rustig naast de boot! Af en toe duikt hij
onder, maar steeds vinden we hem weer terug en kan iedereen ‘m goed bekijken. Iets verderop
zwemt een tweede exemplaar. Deze besluit zelfs om even op de kant te klimmen, waardoor we z’n
platte staart goed kunnen zien. Ook is goed te zien wat een groot beest het eigenlijk is. Iedereen
geniet volop van dit moment! Ondanks dat de bever het erg goed doet in de Biesbosch, blijft het een
unieke kans om er eentje goed te zien te krijgen. Tijdens de vaartocht is het al rustig met zangvogels.
Veel van deze vogels zijn zich al aan het klaarmaken om weer weg te trekken naar het zuiden. We
horen af en toe een Zwartkop roepen, maar alleen de Winterkoning en de Cetti’s Zanger laten af en
toe nog hun gezang horen. De Cetti’s Zanger was tot een paar jaar geleden een zeldzame vogel in
Nederland, maar heeft een enorme opmars gemaakt met de Biesbosch als kerngebied. Nu kan je
bijna geen tochtje meer maken in de Biesbosch zonder de explosieve zang van dit roodbruine vogeltje
te horen. Zien blijft echter een enorme uitdaging, en ook vandaag zal dat niet lukken.
Tijdens de vaartocht werken de Blauwe Reigers mooi mee voor de foto. We zien een Ijsvogel
wegflitsen voor de boot, maar daar blijft het bij. We maken een koffiestop met gebak bij een
vogelkijkhut bij de Mariapolder. Op een paar Kieviten na, is het rustig op het water. Vanuit de boot
zien we nog wel een Groene Specht en een Grote Bonte Specht. We vervolgen onze vaarroute en
varen nog door wat prachtige kreken. We eindigen de vaartocht bij het nest van de Visarend. Dit jaar
hebben er 3 paar succesvol gebroed. Een aantal weken eerder zijn er 3 gezonde jongen uitgevlogen
uit dit nest in de Sliedrechtse Biesbosch. We zien daarom alleen het nest. Zowel de jongen als de
oudervogels hebben hier nu weinig meer te zoeken. We hopen dat we er later op de dag nog eentje
tegenkomen.
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Blauwe Reiger (foto: Arthur)

Witgat (foto: Janine)

Bever (Foto: Arthur)

Sliedrechtse Biesbosch (foto: Janine)

Bever (foto: Janine)
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Brabantse Biesbosch
Na de boottocht vertrekken we richting de Brabantse Biesbosch. We maken nog een tussenstop bij de
Nieuwe Dordtse Biesbosch. Onderweg zien we nog heel kort een Steenuil, maar die verstopt zich snel
weer in z’n kast die bij de boerderij hangt. De Nieuwe Dordtse Biesbosch is een stukje
natuurontwikkeling, waar de polder deels onder water is gezet. Veel vogels hebben dit meteen
gevonden. Tussen de tientallen Meerkoeten vinden we twee Zomertalingen. Onze zoektocht naar de
Geoorde Fuut slaagt helaas niet, maar wel zien we een aantal leuke Dodaarsen. Zowel de Kleine als
de Grote Zilverreiger heeft het gebied ook gevonden en een Groenpootruiter laat zich even leuk
bekijken. Ook houden we lucht in de gaten. In eerste instantie levert dat alleen een Torenvalk op,
maar later vliegt er een mooie Bruine Kiekendief langs, en als hoogtepunt komt er een prachtige
Boomvalk al jagend langs!

Boomvalk (foto: Janine)

Kleine Zilverreiger (foto: Janine)

We vervolgen onze weg naar de veerpont. Hier is het ontzettend druk, dus we moeten de boot een
paar keer laten gaan zonder zelf mee te kunnen. Deze tijd gebruiken we dan maar om onze lunch te
nuttigen. Eenmaal allemaal aan de overkant, zitten we meteen volop tussen de vogels. Polder
Hardenhoek zit vol met vogels, waaronder grote aantallen eenden en ganzen en een groepje
Lepelaars. Ook foerageert er een grote groep Boeren- en Huiszwaluwen boven het water. Vanaf het
Biesboschmuseum maken we een wandeling langs Polder Hardenhoek en de Pannekoek. Een mooie
Slechtvalk zit op z’n gemakje in een dode boom. We turen in de lucht, op zoek naar de twee
blikvangers van de Biesbosch: de Zeearend en Visarend. Vooralsnog zonder succes. Een witte
buizerd doet ons even opschrikken, maar we kunnen er echt geen Visarend van maken. Na een bakje
koffie in het restaurant van het Biesboschmuseum rijden we richting Werkendam. In het kader van de
Ruimte voor de Rivier projecten zijn er in dit deel van de Biesbosch grote delen van de oorspronkelijke
polders afgegraven om de waterveiligheid te vergroten. Daarnaast het dat voor een mooie
natuurontwikkeling gezorgd. Als we langs Polder Maltha rijden valt ons oog op een grote roofvogel.
Snel gaan alle auto’s de kant in (waar gelukkig voldoende plek voor is), en al gauw zien we dat het
hier om een prachtige Visarend gaat! Deze Visarend geeft een mooie show weg, met zelfs wat
duikvluchten het water in.

Visarend (foto: Janine)

Pannekoek (foto: Janine)

We sluiten de dag af nabij Werkendam. Het water staat erg laag, dus de vogels zitten ver weg. We
zien nog een groepje Lepelaars, Kluten en een aantal Bruine Kiekendieven. Rond 17:00u zeggen we
elkaar gedag na een geslaagde excursie!
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Brabantse Biesbosch (foto: Janine)

Bruine Kiekendief (foto: Janine)

Slechtvalk (foto: Janine)

Foto voorkant: Turend naar de bever (Janine).
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