Met 14 leden van de vogelwerkgroep vertrokken we zaterdagmorgen om 07.30 uur vanaf de parkeerplaats
bij de Salamander naar "Landgoed Plantloon", een bosrijk gebied aan de noordkant van de Loonse- en
Drunense Duinen.
Het bosrijke Plantloon met zijn statige lanen, middeleeuwse hoeves, dijkjes en lieflijke graslanden kent een
eeuwenoude geschiedenis. In ecologisch en cultuurhistorisch opzicht is het een pareltje. In de bossen huizen
roofvogels en uilen. De graslanden zijn broedplaatsen voor weidevogels.
Plantloon maakt onderdeel uit van Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen en ligt tegen de zuidkant
van Waalwijk. Een toekomstvisie voor dit gebied is belangrijk, omdat er duidelijk in wordt vastgelegd welke
waarden van het gebied je wilt beschermen en waarom. Maar ook nieuwe ideeën, die passen bij een
duurzame toekomst, kunnen hierin worden vastgelegd. Omdat Plantloon een sterk contrast vormt met het
dynamische stuifzandlandschap verderop, vraagt dit gebied ook een heel ander beheer, wat recht doet aan
het bijzondere karakter van dit landgoed.
Cultuurhistorie, natuur en recreatie zijn belangrijke pijlers voor de toekomstvisie van Plantloon. De
uitdaging is om een goede balans te vinden in het verder ontwikkelen en beschermen van de natuur, het
behouden van elementen die de geschiedenis van het gebied vertellen en het ontvangen van publiek. Men
zullen keuzes moeten maken en die maken ze graag met de gebruikers van Plantloon. Dus voor ons een
mooie uitdaging om het gebied eens te verkennen en te ontdekken wat Natuurmonumenten in de toekomst
wil veiligstellen dan wel wil verbeteren.
Toen we veertien dagen eerder het gebied verkenden waren door de langdurige regenval een aantal paden
behoorlijk drassig maar nu waren alle paden goed te belopen. We waren de tocht begonnen vanaf de
parkeerplaats aan de Plantloonseweg. Nu verwacht je rond deze tijd dat je toch al een groot aantal vogels
kunt horen maar ook dat je ze, omdat er nog geen bladeren aan de bomen zitten, goed kunt zien. Op dit deel
van het gebied, met natuurlijke gevarieerde bossen met hier en daar nog herkenbaar dat het een
houtproductiebos is geweest, hadden we, een enkele winterkoning, vinken en roodborstjes hun lied ten
gehore horen brengen. We hoorden ze wel maar zagen ze nog niet, de groene en grote bonte specht.
Eindelijk kwamen ze dan toch tevoorschijn en hadden we zicht op boomklevers en een groot aantal
koolmezen. In de top van een spar laat de zanglijster zich luid horen.

Met Christ in ons midden, die wekelijks in dit gebied wandelt, hadden we een uitstekende gids deze morgen
en wist ons veel over het gebied te vertellen. We kwamen aan op de rand van het gebied waar
Natuurmonumenten een aantal poelen wil aanleggen en zagen een aantal reeën voorbij flitsen. Wanneer we
iets verder lopen zagen we het grote aantal van liefst 11 reeën. Ook zagen we een buizerd over de weilanden
vliegen en vloog een merel ons voorbij. Toch is het vrij stil aan de rand van het bosgebied.

We kwamen aan bij de voormalige boswachterswoning en de nabij gelegen woonboerderij bij de Achterste
Hoeven. De boerderij is al mooi, maar de ligging is misschien nog fraaier! Diffuus licht dat door het
bladerdak schijnt, zorgt voor een unieke sfeer midden op landgoed Plantloon.
Fraaie lanen, dijken en open velden geven het gebied de uitstraling van een landgoed in Engelse
landschapsstijl. De boerderij gaat hier helemaal in op, waarbij de rieten kap, de ramen met vlakverdeling,
buitenluiken en de grote staldeuren het romantische beeld versterken. Het is hier waar we de zwarte specht
hoorden, we een tweetal buizerds zagen en de zanglijsters zich tegoed deden aan de wormen in de
weilanden. Terwijl we stil stonden bij een vennetje achter de boerderij zien we een tweetal sperwers voorbij
vliegen. Dat een storm tekeer kan gaan blijkt uit een gigantische afgebroken tak waar we toch even bij stil
stonden.

Dat er ook kunstenaars in dit bos rondwandelen bleek uit een houtsnijwerk wat in een
boomstam gemaakt was.
In het gedeelte vanaf de woonboerderij tot aan dit kunststuk namen we uiteraard ook
een aantal vogelsoorten waar waaronder grote bonte specht, merel, roodborst, blauwe
reiger, holenduif, spreeuw, de kleine bonte specht en een tweetal boomkruipers. We
liepen over een smal pad met aan weerszijden kruiden- en faunarijke graslanden waar
het toch goed toeven moet zijn voor onze gevleugelde vrienden maar vandaag zien we
een enkele gaai, een winterkoninkje en een ekster.
We kwamen aan bij een poel waar een paartje wilde eend zich verscholen in de
omgeving. Het is hier waar men een turfvaart herkenbaar en beleefbaar wil maken.
Het is tijd voor een "bakske" zou wijlen Kees de Wit gezegd hebben maar
tegenwoordig maakt Ad Leeggangers ons daar op attent.
Bij Hoeve Plantloon was daar een uitstekende plaats voor. Een bank waar enkele van ons konden rusten en
een hek waar we onze meegebrachte koffiekannen op kwijt konden.

Ook op deze plaats zagen we holenduiven, houtduiven, een drietal buizerds, zwarte kraai, een blauwe reiger
in de wei en een aantal staartmeesjes. Onze tocht vervolgend stonden we op een hoge dijk uitkijkend op het
Galgenwiel. Wie liepen door een laan om het Galgenwiel van dichtbij te bekijken en zagen hier naast de
grote bonte specht, een aantal goudhaantjes, zwarte mezen en boomklevers. Op het wiel zagen we een
aalscholver en een blauwe reiger vloog op. Ook zagen we hier nog een aantal sijsjes. Natuurmonumenten is
hier begonnen met het verbeteren van de waterkwaliteit en het herstel van flora en fauna.
Langzaam aan lopen we richting de parkeerplaats en besloten een kop koffie te gaan drinken bij restaurant
"de Roestelberg". Eenieder bestelde een kop koffie of iets dergelijks maar niemand bestelde wat lekkers bij
de koffie waarop Ton zei dat ie wel wat lekkers bij de koffie lustte en van het een kwam het ander en enige
tijd later zaten velen van ons het heerlijke appelgebak te verorberen. Wederom een leuke wandeling waar we
niet zo heel veel vogels gezien hebben maar toch nog op 28 soorten komen.
Eenieder bedankt voor zijn of haar inbreng en tot de volgende.

Leo Reijnierse, coördinator VWG Ken en Geniet.

