
 
 
Toen ik net terug van een vakantieweekje in Duitsland het verzoek kreeg om de door Peter 
Verschure beloofde vaartocht in de Biesbosch te organiseren, had ik een stormloop van 
aanmeldingen verwacht. Voor de tocht van dinsdagmorgen 8 mei heb ik 6 aanmeldingen 
ontvangen en voor de tocht van woensdagavond 23 mei slechts 1 aanmelding, echter deze 
laatste aanmelding kon eventueel ook op 8 mei mee dus dat werd zo geregeld en de tocht van 
23 mei werd gecanceld. 
We zouden vertrekken bij de woning van Peter maar ja als je daar dan toch bent ga je graag 
even in zijn tuin kijken. Allereerst werden we door Peter meegenomen naar zijn monitor waar 
we een blik konden werpen, via een infraroodcamera, in de kerkuilenkast waar een viertal 
jongen meestal te zien zijn maar nu hadden ze zich in een hoekje verstopt. Peter heeft zijn tuin 
en aanliggende weiden aardig ingedeeld en het is geen wonder dat vele vogelsoorten zich hier 
thuis voelen en we hebben er hier een behoorlijk aantal van gezien. Dan wordt het toch tijd 
om naar de jachthaven van Drimmelen te rijden waar de boot van Peter afgemeerd ligt. 
Zouden we het droog houden deze morgen, de vooruitzichten zijn niet veel bijzonders en de 
eerste spetters vallen dan ook al uit de hemel. Bij de boot aangekomen besluiten we om eerst 
een eindje te gaan varen en later ergens aan wal gaan om een stukje te lopen. We varen de 
haven uit en steken de Amer over richting Spijkerboor om vervolgens lekker rustig de smalle 
“Sloot van St-Jan” in te varen. Hier gelijk al een nachtegalen concert. De meeste van ons 
blijven graag lekker droog onder het zeil van de boot zitten maar omdat de mast omlaag moet 
wanneer we onder een bruggetje door moeten besluiten John en Leo dat ze lekker voor op de 
boot blijven, een beetje nat nemen we op de koop toe, maar je hoort de vogels zo heerlijk. 

 



We zien diverse “ijsvogelwanden” alleen de ijsvogel laat zich vandaag niet bewonderen. We 
varen via het Middelgat van de Plomp en het Stroomgat terug de Amer op om even verder via 
het Gat van de Kerksloot, Keesjes Klieke in te varen. Wat een rust en wat een natuur, heerlijk 
zo voor op de boot terwijl het toch een beetje harder begint te regenen en we af en toe naar 
binnen gaan omdat het soms te erg wordt. We zien een koekoek, horen een Cetti’s zanger, 
zien een bruine kiekendief jagen en dan al die vogelgeluiden onderweg, wat een genot. 

 
Wanneer we de Amaliahoeve voorbij varen besluiten we iets verderop aan te leggen om de 
benen te strekken. Peter neemt ons mee over de dijken van Polder Turfzakken waar we ruim 
een uur gewandeld hebben en geloof het of niet, al die tijd dat we gewandeld hebben was het 
droog. Ook hier zien we bijzondere dingen zoals een zestal gele kwikstaarten, diverse ganzen, 
jagende bruine kiekendieven en o.a. een drietal zeearenden, circelend in de lucht. We kijken 
vanuit een uitkijkpost over “het Gat van de Zuiderklip”, een bijzonder mooi uitzicht. 
Omdat Ton een blessure aan zijn been had was hij achtergebleven bij de boot en besloten we 
dat het tijd werd om terug naar de boot te gaan en de terugreis te aanvaarden.  

 
Onze “bootbewaker” had zich ook goed vermaakt en wist ons met trots zijn aantal 
waargenomen vogelsoorten te vermelden. Op de terugvaart zijn we allen maar binnen in de 
kajuit van de boot gebleven want het regende nu weer behoorlijk, toch hebben we onderweg 
nog een aantal vogelsoorten waargenomen. Nadat we de boot weer in de haven van 
Drimmelen afgemeerd hebben, rijden we weer naar Dongen en constateren dat het daar 
helemaal niet veel geregend heeft en de bui dus in de Biesbosch is blijven hangen. Nog even 
naar de monitor in de tuin van Peter kijken of we de jonge kerkuiltjes zien en warempel ze 



laten zich een stukje zien. Al met al hebben we een leuke excursie gehad deze dag met een 
groot aantal waargenomen vogelsoorten, maar liefst 60 soorten. 
De waargenomen vogelsoorten in alfabetische volgorde; 
aalscholver, bergeend, blauwborst, blauwe reiger, boerenzwaluw, boomkruiper, boompieper, 
bosrietzanger, bruine kiekendief, buizerd, cetti’s zanger, dodaars, fitis, fuut, gele kwikstaart, 
gierzwaluw, grasmus, graspieper, grauwe gans, groenling, grote bonte specht, grote Canadese 
gans, heggenmus, houtduif, huismus, huiszwaluw, kauw, kleine mantelmeeuw, kleine 
karekiet, knobbelzwaan, koekoek, koolmees, krakeend, kuifeend, lepelaar, meerkoet, merel, 
nachtegaal, nijlgans, pimpelmees, rietgors, roodborst, snor, sperwer, spreeuw, tjiftjaf, 
torenvalk, tuinfluiter, veldleeuwerik, vink, wilde eend, winterkoning, witte kwikstaart, 
zanglijster, zeearend, zilvermeeuw, zwarte kraai en zwartkop. 
 
Peter, namens de vogelwerkgroep, bedankt voor het beschikbaar stellen van je boot en je 
genomen tijd om ons rond te leiden in de prachtige Biesbosch. 
 
 
Leo Reijnierse, coördinator VWG Ken en Geniet 

 
 
 


