
Verslag excursie van de vogelwerkgroep naar Huis ter Heide op 25 april 2009 
 
Deelnemers: Leo Reijnierse, Thieu en Corrie Verharen, Fia Grootzwagers 
 
Om 6.30 uur vertrokken we met ons vieren naar Landgoed Huis ter Heide voor een 
ochtendwandeling. Net voorbij de Coca-Cola fabriek zagen we de roekenkolonie, de vogels 
foerageerden op de akkers. We parkeerden in de Pastoor Kampstraat en hoorden hier 
meteen de koolmees en de vink hun liedje zingen. In het pad rechtsaf richting de nieuw 
gegraven vennen deden fitis, tjiftjaf, roodborst, winterkoning en boomklever ook driftig 
mee. Een verlate paashaas dacht op het pad nog eieren te kunnen verstoppen, maar hij zag 
ons aankomen en nam het hazenpad. In het bos zagen we een ree, verder hoorden we in dit 
pad de merel, houtduif, kraai en grote bonte specht. De zon kwam op als een roodgloeiende 
bol toen we bij het eerste ven aankwamen. Hier zagen we een stel Nijlganzen, even verder 
liep een vreemd spoor over het pad, of het van een slang of hagedis is, wie het weet mag het 
zeggen! We hoorden zanglijster en koekoek, zagen blauwe reiger, witte kwikstaart, 
zwartkop, wilde eend, grote Canadese gans, bergeend en een onbekend vogeltje dat langs 
de oever op en neer scharrelde. 

  
Later bleek deze laatste de kleine plevier te zijn, minstens 4 exemplaren, en dit is natuurlijk 
een prima biotoop voor dat beestje. Rechtsaf tussen wilgen- en bramenstruweel door 
richting de uitzichttoren, hier zagen we een pimpelmeesje, maar wat nog veel mooier was: 
de blauwborst!  
Dat is toch steeds weer een mooie ervaring!  
Ja, en toen zagen we dan de kleine plevier, evenals de boerenzwaluw die later ook nog wilde 
poseren. De veldleeuwerik zong al klimmend en klimmend zijn hoogste lied, de 
roodborsttapuit liet zich ook niet onbetuigd, in de verte tegen de bosrand zagen we 
minstens 4 reeën. Even pauze op de toren (zilvermeeuwen bij de vleet, en we hoorden een 
scholekster), maar het was hier toch wel frisjes. Verder maar weer, een paartje kneutjes en 
een graspieper lieten zich goed zien, een kievit vloog over.  
 

Verscholen tussen de biezen zaten 
verschillende grauwe ganzen, op een vennetje 
de kokmeeuw, de grasmus vloog steeds op en 
neer van braamstruik voor ons naar boompje 
achter ons (maar ook die konden we mooi op 
de plaat zetten). In de verte stonden 2 
ooievaars, zouden ze de nestpaal al hebben 
ontdekt? 



Linksaf weer, een groenling vloog over, in de 
lucht hingen 2 buizerds op zoek naar prooi.  
De eerste vlinders en libellen dienden zich aan 
(bont zandoogje, klein geaderd witje, 
vuurjuffer, viervlek), ja, het werd stiekem 
warmer. Op een eilandje in het laatst gegraven 
ven zaten een paar oeverlopers, we zagen een 
grote lijster, fitis en tjiftjaf  en hoorden een 
meerkoet. Door het bos wandelden we naar 
het Bodemven, waarop de dodaars en de 

kuifeend rondzwommen, duikend naar voedsel.  
Al wandelend naar de auto hoorden we nog een boompieper.  
Een mooi afscheidsliedje van een prachtige morgen, waarop we 44 soorten vogels 
noteerden! Leo, bedankt en tot de volgende keer! 
 
Fia Grootzwagers. 


