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Z
o’n 150 aanhangers van  

De Fauna bescherming  

maakten op 11 mei de tocht 

op de Zilvermeeuw 2 en de wande-

ling in de Biesbosch mee. Een van hen, 

Arno Zieltjens, schreef een persoonlijk 

verslag van de dag. 

Tijdens de jaarvergadering op de rondvaartboot 

zagen we allerlei vogels op de achtergrond door 

het glas van de boot de revue passeren. Diver-

sen aalscholvers die op de kant en op het water 

aanwezig waren. Ook waren er enkele visdiefjes 

jagend op het water waar te nemen. Verder 

zagen we diverse gierzwaluwen, boerenzwalu-

wen, knobbelzwanen, enkele nijlganzen, kleine 

mantelmeeuwen en zilvermeeuwen, wilde een-

den, enkele grote zilverreigers op de kant, één 

purperreiger laag over het water vliegend en ook 

één blauwe reiger. Er vloog een mannetje bruine 

kiekendief laag over de rietkraag en verder vin-

gen enkele mensen tijdens de vergadering heel 

even een glimp op van maar liefst twee vrij laag 

vliegende zeearenden, maar het enthousiasme 

bleef een beetje getemperd om de spreker(s) niet 

te veel te storen. 

Boottocht 

Brabantse Biesbosch De Zilvermeeuw 

loodste de Fauna-

beschermers door 

de Biesbosch. 

(Foto: H. Voss)
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We legden aan bij de Deenenplaat, een stukje 

eiland waar het bos veelal bestaat uit boomsoor-

ten als wilg en populier.

Er waren vogels te horen zoals: fitis, tjiftjaf, win-

terkoning, vink, boomkruiper, groenling, zwart-

kop, tuinfluiter, gekraagde roodstaart en ook 

hoorden we heel even een grote bonte specht 

roffelend op de achtergrond. We troffen hier 

ook planten aan zoals hondsdraf, klis, kleefkruid, 

koolzaad, madelief, paardenbloem, grote muur, 

smeerwortel, speenkruid, dotterbloem, fluiten-

kruid, reuzenbalsemien, look zonder look en 

witte dovenetel.

Een bruine kikker passeerde het wandelpad en 

vluchtte haastig weg in de groene begroeiing.

Verder kregen enkelen onder ons nog heel even 

een bever te zien in een op het eiland aanwe-

zige watergang, die een lang zwem- en bellen-

spoor achterliet en vervolgens niet meer te zien 

zou zijn omdat de wandeling verder moest gaan.

De rondvaart werd vervolgd. De wind werd er 

niet minder op en heel af en toe kregen we een 

spatje regen op ons dak, maar dit mocht de pret 

niet drukken. Tijdens het vervolg van de reis bo-

vendeks zagen we onder 

meer diversen meerkoeten, 

futen, Canadese ganzen, 

enkele paartjes krakeend 

en bergeend. We zagen 

ook nog even een vrouwtje 

bruine kiekendief, die in 

een diepe kenmerkende 

v-vlucht al laag over het riet 

aan het jagen was. 

Op een gegeven moment kwamen we, op af-

stand, langs het nest van de zeearend gevaren. 

Het nest ligt nu redelijk goed gecamoufleerd 

door het vele blad aan de bomen, verborgen 

in de vork van een grote populier die boven al 

de andere bomen uitsteekt. Er is nog maar een 

heel klein stukje nest te zien als je weet waar je 

moet kijken. In de winter schijnt dit gigantische 

bouwwerk zeer opvallend te zijn. Volgens de 

boswachter was dit het tweede broedgeval. In 

2012 werd hier een jong groot gebracht en 

momenteel zijn er twee jongen aanwezig op het 

nest. In afwachting van, totdat… ja, daar was hij 

dan, een geweldig indrukwekkende verschijning, 

een zeearend, ook wel vliegende deur genoemd 

door zijn grote spanwijdte, die heel even met 

uitgestrekte vleugels over de boomtoppen ver-

scheen om vervolgens met gestrekte poten in de 

nestboom te landen. Missie geslaagd, de dag 

kon nu helemaal niet meer stuk.

De tocht werd vervolgd, waar vanuit de boot 

nog een kleine karekiet, gekraagde roodstaart en 

een enkele grasmus te horen viel. En dan flitste er 

opeens uit het niets ook nog even een slechtvalk 

voorbij, wauw. Na het brede vaarwater kwamen 

we aan in een vrij smalle vaargeul waar de boot 

met ietwat moeite langzaam zijn weg vervolgde.

Aangekomen in het territorium van de bever, 

zagen we allerlei glij- en knaagsporen en ook 

sporen in de vorm van wissels in het veld. Een 

enkeling dacht een burcht te herkennen tussen de 

begroeiing in. In de bosrand hoorden we nog 

een zanglijster en een nachtegaal zingen.

Tijdens de terugvaart zagen we een groepje 

grauwe ganzen foerageren in het veld. Ook 

zagen we een torenvalk biddend, een buizerd 

in vlucht, een enkele spreeuw, zwarte kraai, 

houtduif, twee scholeksters op de kant en diverse 

huiszwaluwen jagend over het water.

Het was een zeer aangename presentatie van 

de vergadering, een interessante excursie en de 

service aan boord was optimaal. Kort samenge-

vat: het was een zeer geslaagde dag, die ik en 

vele anderen niet hadden willen missen en ook 

niet gauw zullen vergeten. Bedankt voor deze 

memorabele dag.

 

Ja, daar was hij 

dan, een geweldig 

indrukwekkende 

verschijning, een 

zeearend.


