Toen we zondagochtend 14 april om 06.00 uur verzamelden bij het opstappunt bij de
Salamander voor de "vroege vogeltocht" was het nog pikkedonker, maar zongen de vogels al
uit volle borst. Twee en twintig personen hadden zich opgegeven voor deze tocht door
natuurgebied Huis ter Heide. Nadat Ad en Lenie de wagens ingedeeld hadden reden we naar
het gebied. Aangekomen op de parkeerplaats aan de Middelstraat in de Moer stonden Corrie
en Thieu ons al op te wachten, die waren met de fiets vanuit 's-Gravenmoer gekomen. De
gidsen voor vandaag waren Eric en Leo en Eric verzocht eenieder om te proberen de tocht stil
te beginnen zodat we konden horen welke vogels het eerste hun gezang ten gehore brachten.
Vogels zingen van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Vanaf een half uur voor tot een uur na
zonsopkomst zingen de vogels het uitbundigst. Als eerste begint de merel te zingen, gevolgd
door de zanglijster, roodborst, grote lijster, fitis en winterkoning. Na de territoriumgrenzen
veilig te hebben gesteld gaan de vogels voedsel zoeken. Het zoeken naar insecten en zaden
kan het beste als het licht is. Het is daarom verstandig van vogels om in de vroege ochtend te
gaan zingen en hun territorium vast te stellen, zodat ze bij voldoende licht meteen kunnen
profiteren van het voedsel in hun leefgebied.
Via de Molenbaan trokken we het bospad in en stopten toen we het geluid van een bosuil
hoorden, ook de zanglijster, merel, roodborst en winterkoning lieten zich al goed horen. In dit
gedeelte hoorden we ook al diverse grote bonte spechten die met hun geroffel hun territorium
verdedigden en hoorden we het alarmgeluid van de havik. Ze zijn nog niet zo lang in ons land
maar toch hoorden we de tjiftjafs en de fitissen al volop zingen. We vervolgden onze weg en
regelmatig stonden we even stil om te luisteren of we nog een nieuwe vogelsoort op ons lijstje
konden noteren. Eric vertelde diverse keren bijzonderheden over een bepaalde vogelsoort en
het voordeel van zo'n grote groep is dat eenieder wel iets in te brengen heeft wat voor een
ander interessant kan zijn. Er werden dan ook vele wetenswaardigheden uitgewisseld. Stil aan
werd het lichter en konden we de vogels al onderscheiden en zochten de boomtoppen af naar
de zanglijster die zijn uiterste best deed. Met zijn allen keken we naar dat kleine vogeltje dat
in de boom zijn best deed om onze aandacht te krijgen, een boompieper. Vanuit een boom
begon deze vogel omhoog te vliegen om vervolgens als een parachute of een
badmintonshuttle met stijve vleugels en hangende poten weer in een boom te landen, een
schitterend gezicht. Toen we ter hoogte van de Tussenbaan uit het bos kwamen keken we over
het open veld naar een zevental reeën die ongestoord fourageerden. Iets verderop zagen we
een buizerd in het veld zitten. We zagen een aantal kramsvogels uit de bosrand vliegen en
hoorden een boomleeuwerik maar zagen hem nog niet totdat ie op een paaltje in de wei gaat
zitten en zich mooi liet bewonderen. We liepen over de Galgeneindsestraat richting Plakkeven
en zagen door het bos een grote zilverreiger opvliegen. Een aantal Nijlganzen vlogen over en
toen we bij het ven aankwamen vlogen hier de grauwe ganzen op terwijl een tweetal
meerkoeten zich niets van ons aantrokken en gewoon verder gingen met waar ze mee bezig
waren, namelijk nestmateriaal verzamelen. We vervolgden onze weg en gingen via de

Galgenbaan naar de oude uitkijkpost aan de Baan achter de Ruwe Bossen waar wij ook wat
zijn gaan fourageren en onze meegebrachte koffie en boterham verorberden. Hier heb je een
prachtige uitkijk over dit gedeelte van het Leikeven en daar genoten we van de watervogels
die daar verbleven zoals; wilde eend, knobbelzwaan, kuifeend, baltsende futen, grote
mantelmeeuw, slobeenden, grote Canadese ganzen, bergeenden, witgatjes en aalscholvers.
We werkten ons vogeltellijstje ook maar eens bij en noteerden ook nog zwarte kraai, kauw,
ekster, gaai, boomkruiper, boomklever, goudhaantje,groenling, houtduif, koolmees,
pimpelmees, vink en hoorden en zagen we ook nog de veldleeuwerik. Nadat we onze koffie
genuttigd hadden en de vele vogels rondom ons bewonderd hebben liepen we door het bos
richting Bodemvem. Onderweg kwamen we nog vele kennissen van Natuurmonumenten
tegen die of aan het inventariseren warenn of een excursie leidden. Op het Bodemven zagen
we o.a dodaarsjes, kuifeendjes, knobbelzwanen, blauwe reiger wilde eend en een aantal
meerkoeten. In het struikgewas zagen we ook nog een tweetal zwartkoppen die ook al in ons
land gearriveerd waren en liet een groene specht zich horen. We vervolgden onze weg om via
de Galgeneindsebaan, het "Acacialaantje", terug te keren naar het parkeerterrein waar we onze
wagens geparkeerd hadden. Na drie en een half uur gewandeld te hebben en genoten van de
vogelzang is het weer tijd om huiswaarts te keren met op ons tellijstje toch 43 vogelsoorten.
Namens de groep dankte Christ de gidsen voor het uitzetten van de tocht en het begeleiden
ervan en wenste iedereen nog een fijne dag.
Leo Reijnierse, coördinator Vogelwerkgroep

