Verslag ledenexcursie Biesbosch, 17 juni 2017
Het werd een gevarieerde dag.
Tot iets na achten hebben we gewacht of de laatste auto met twee leden nog zou komen. Daarna zijn
we vertrokken richting het Biesboschmuseum. Er werd besloten het pontje bij Drimmelen te nemen
wat twintig kilometer zou schelen.
We kwamen als eersten aan maar er was geen teken van leven te zien bij de pont. Op het
vaarschema stond dat op zaterdag de eerste vaart om 9.45 uur zou beginnen. Het was 9.00 uur! Toch
omrijden of wachten? Het werd wachten en al vlug kwamen de koffie en de eerste boterhammen te
voorschijn rond een picknicktafel om de tijd te overbruggen.
Op de parkeerplaats van het museum ontmoetten we nog twee auto’s met leden die rechtstreeks
waren gegaan.
De gereserveerde boottocht voor twintig leden zou om half een beginnen. Er was nog tijd genoeg om
een wandeling te maken in de Pannenkoek, een wandelgebied vlak bij het museum.
Veel vogelgeluiden en een grote bont specht die goed te zien was tijdens een heerlijke wandeling
met veel wilgenbomen. We zagen een bijenhotel en een eendenkooi (met uitleg van Johan) en bij
een plaggenhut werd weer een pauze ingelast.
Daar werd ik gebeld dat het verlate stel toch nog naar het museum wilde komen voor de boottocht.

Voordat de boottocht begon bleef er ruim tijd over om het museum te bezoeken en/of wat te
drinken. Ik heb begrepen dat het museum de moeite waard is voor een bezoekje.
In de tussentijd lag de fluisterboot al klaar en deelden we de boot met 28 anderen. De schipper was
gelijktijdig de gids. Ik beken eerlijk dat ik op een enkele wilde eend of een waterhoentje na, weinig
vogels heb gezien maar straks kun je lezen dat Johan weer tot 64 soorten is gekomen. Daar zullen
waarschijnlijk enkele “horen is scoren” bij zijn.

We genoten van een heerlijk relaxed vaartochtje en gleden langs kreken en smalle doorgangen met
op de achtergrond de stem van de gids die over het bestaan van de Biesbosch vertelde en ons o.a. op
beverburchten wees die voor ons niet te zien waren.
Rond twee uur meerden we weer aan en na een sanitaire stop wilden we de dag nog afsluiten met
een bezoek aan het nest van de visarenden die twee jongen aan het groot brengen zijn.
In een lange rij auto’s met Hans Susan aan kop reden we naar de plek waar vanuit de verte zeker met
een telescoop het nest met inhoud te zien zou zijn .
Voordat we daar de auto’s konden parkeren kwamen we onderweg in een bocht een “treintje met
volgkarretjes” tegen die rondreden en waarvan de chauffeur ons boos liet weten dat we daar niet
mochten rijden. Er stond een bord met “bestemmingsverkeer” maar wij vonden dat we daar ook
onder vielen.
We waren natuurlijk niet de enige vogelaars die hun telescopen op het nest gericht hadden. Op mijn
bijgaande collage is met veel moeite een visarend te zien maar met de telescoop waren zeker twee
jongen te zien en de ouders waren ook vliegend te zien. Helaas heb ik dat gemist.
Het was een prachtige afsluiting van de dag en we reden op eigen tempo weer terug naar
Zoetermeer.
Fanny
Totaal 64 soorten
Fuut, Aalscholver, Kleine zilverreiger, Lepelaar, Blauwe reiger, Knobbelzwaan, Canadese gans,
Nijlgans, Grauwe gans, Brandgans, Wilde eend, Krakeend, Kuifeend, Bruine kiekendief, Buizerd,
Visarend, Torenvalk, Fazant, Meerkoet, Waterhoen, Scholekster, Zwarte ruiter, Grutto, Kievit,
Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine mantelmeeuw, Visdief, Houtduif, Koekoek, Gierzwaluw, Grote
bonte specht, Veldleeuwerik, Oeverzwaluw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Witte kwikstaart,
Winterkoning, Roodborst, Merel, Zanglijster, Cetti’s zanger, Kleine karekiet, Tjiftjaf, Fitis , Grasmus,
Zwartkop, Tuinfluiter, Matkop, Pimpelmees, Koolmees, Boomkruiper, Spreeuw, Gaai, Ekster, Kauw
Zwarte kraai, Huismus, Ringmus, Vink, Groenling, Putter, Kneu, Rietgors.

