Zaterdag 7 april 2018 gingen 19 leden van de vogelwerkgroep van Ken en Geniet, op verzoek van enkele
leden, op excursie naar De Groesplaat, een natuurgebiedje tussen Sleeuwijk en Woudrichem en vervolgens
naar De Struikwaard, een gebiedje tussen Giessen en Andel. Beiden natuurgebieden in de uiterwaarden van
de Boven-Merwede. We vertrokken om 07.00 uur vanaf de parkeerplaats bij sporthal de Salamander in
Dongen met wat, volgens de weervooruitzichten, een prachtige zonnige dag zou worden. Na een klein half
uurtje rijden waren we op bestemming.
De Groesplaat is een natuurgebied in de uiterwaarden van de Boven-Merwede. De grienden zijn door het
stoppen van de griendcultuur ingestort en verruigen met soorten als smeerwortel en valeriaan. In 1999 is een
meestromende nevengeul uitgegraven van 1500 meter lang en 40 meter breed. De geul is daarmee
uitgegroeid tot een belangrijke paaiplaats voor vissen en foerageerplaats voor grote viseters zoals
aalscholver en visarend. In de graslanden broeden kievit en gele kwikstaart, terwijl kneu, putter en rietgors
in de ruigtes verblijven.
Meteen bij aankomst op het parkeerterrein zongen de tjiftjaf en de winterkoning uit volle borst, zagen we al
een aantal fazanten en vanuit de kijkhut ter plaatse, kuifeenden, meerkoet, roodborsttapuit en vlogen een
paar grauwe ganzen over. Uitkijkend over de nevengeul zagen we knobbelzwaan, aalscholver, scholekster,
smient, wilde eend, blauwe reiger en zwarte kraai. Het gebied wordt begraasd door een aantal runderen en
IJslandse pony's. Eenmaal in het gebied werden we dan ook massaal begroet.

We liepen langs het ooibos (op natuurlijke wijze ontstaan bos langs rivieren) aan de ene zijde en de rivier
aan de andere zijde en onderweg noteerden we de volgende vogelsoorten; boomkruiper, rietgors, grote
Canadese gans, nijlgans, zilvermeeuw, ekster, holenduif, spreeuw, kleine mantelmeeuw, grote bonte specht,
roodborsttapuit, roodborst, gaai, fuut, bergeend, koperwiek, kramsvogel, fazant, merel, boerenzwaluw, vink,

grote zilverreiger, soepgans, pimpelmees, een roepende groene specht, koolmees, kokmeeuw, krakeend en
een witte kwikstaart, dat alles over een lengte van 1 kilometer. Op het moment dat we weer de tocht wilden
vervolgen zagen we een drietal lijsterachtige donkere vogels een struik in vliegen die we niet gelijk thuis
konden brengen. De verrekijkers gericht en jawel, prachtig uitzicht op drie beflijsters die we mooi konden
bekijken. Ook zagen we hier nog een rouwkwikstaart aan de oever van de rivier.

beflijster
rouwkwikstaart
Toen we richting het haventje liepen zagen we onderweg nog een jagende sperwer, een zingende fitis en een
kneu. We liepen weer richting de nevengeul en zagen daar gelijk een aantal wintertalingen en iets verderop,
smient, krakeend, grutto, tureluur en een witgatje. In het struikgewas hoorden we de Cetti's zanger. In de
bomen verder op de dijk zagen we een ooievaar en in het struweel voor ons een aantal kneuen, groenling,
veldleeuwerik, roodborsttapuit en zanglijster. Terwijl de voorste groep richting het parkeerterrein liep had de
achterste groep nog een visdief in het zicht. Intussen is het kwart over tien (over een tochtje van ruim drie
kilometer doen wij dus een kleine drie uur) en is het dus tijd voor een bakske koffie voordat we naar het
volgende gebied rijden.
Een klein kwartiertje rijden richting Giessen/Andel
ligt het natuurgebied de Struikwaard.
De Struikwaard is pas ontstaan in 1995, na
ontgronding voor een nieuwe dijk. Hier zie je hoe
snel riviernatuur zich kan ontwikkelen. Op de hogere
delen schieten eiken en elzen uit de grond, op de
lagere wilgen. De plassen hebben al een mooie
rietkraag (met kleine karekiet) en onderaan de
zomerdijk ligt een moeraszone. Een kunstmatige
broedwand biedt onderdak aan tientallen paartjes van
de oeverzwaluw en een ‘hobbel’ in het ‘lange
afstandswandelpad’ (law) blijkt een onbewoonde beverburcht te zijn.
Toen we net het gebied ingingen werden we vrolijk zingend
welkom geheten door een zwartkop en een winterkoning. Het eerste
gedeelte van deze wandeling liep langs de voet van de winterdijk
van de afgedamde rivier de Maas en hier namen we de volgende
soorten waar; koolmees, meerkoet holenduif, vink, knobbelzwaan,
fuut, meerkoet, wilde eend, pimpelmees, fitis, tjiftjaf, boomkruiper,
nijlgans, buizerd, fazant, aalscholver, zilvermeeuw, grote bonte
specht en roodborsttapuit.
Centraal in dit gebied liggen twee plassen waar we nu aan de kant van de zomerkade zijn aangekomen en
een goed uitzicht hebben op de kunstmatige broedwand voor de oeverzwaluw. We werden er door Jan op
geattendeerd dat hier regelmatig ijsvogels gezien werden bij de wand en jawel.......een blauwe flits en
inderdaad een tweetal ijsvogels vlogen in en uit de broedwand. Ook zagen we nog een tweetal nestelende
meerkoeten, vloog een ooievaar over en alsof we erom gevraagd hadden kregen we zicht op een tweetal
patrijzen. Terug wandelend naar onze auto's namen we ook nog heggenmus en staartmees waar.
We besloten ter afsluiting van deze mooie morgen om een koffiestop te maken bij Fort Altena waar we alles,
onder het genot van koffie met wat lekkers, de revue lieten passeren. Totaal deze morgen hebben we 63
vogelsoorten waargenomen met een enthousiaste gezellige groep vogelliefhebbers.
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