Excursie Nijenbeker klei
21 november 2021
Het was een stralende dag. Iedereen was goed gemutst toen de reizigers per auto en de
fietsers elkaar troffen bij de oprijlaan naar de ruïne. Maar daar gingen we niet naartoe,
ruïne de Nijenbeek lieten we links liggen. Voor ons lag de route uit ons eigen VWGboekje met vogelwandelingen. Omdat de groep behoorlijk groot was (15 personen),
werd er opgesplitst in twee groepen, waarvan eentje met de klok tegen en eentje met de
klok mee de wandeling ging maken. Het onderstaande lijstje met waargenomen soorten
is een combinatie van waarnemingen uit beide groepen. Want niet iedereen zag alles.
Halverwege kwamen de groepen elkaar tegen en werd er kort wat uitgewisseld.
De wandeling voerde door uiterwaarden, over een middeleeuws dijkje, over
landgoederen (Beekzicht en de Poll), langs weides en door bossen. In een stukje saai
naaldhout vonden we ons hoogte punt; een kuifmees, bij de ene groep prachtig in beeld,
bij de andere in het oor. Het behoud van deze mooi vogel is een goede reden om niet alle
naaldhoutbossen op te ruimen! Vanaf de rotonde bij Bakker Bril loopt een landelijk pad
de weilanden in. Hier was ik nog nooit geweest en zo in de zonneschijn vond ik het hier
verrassend fraai, zeker als er dan nog geelgorzen zich melden. Helaas kregen we,
ondanks dat we diverse beekjes en watertjes passeerden, geen blauwe flitz te zien van
de ijsvogel. Sommigen hoorden hem wel en ik was de geluksvogel die onderweg op de
fiets als enige een blauwe glimp van deze wenssoort mocht spotten. Desalniettemin was
iedereen dik tevreden over deze wandeling, de waarnemingen, het weer, de groep en
smaakte het naar meer……..
Frank.

Waargenomen soorten
blauwe reiger
wilde eend
zwarte kraai
fuut
gaai
houtduif
huismus
pimpelmees
koolmees
spreeuw
vink
kokmeeuw
winterkoning
aalscholver

roodborst
merel
boomklever
kolgans
kuifmees
geelgors
buizerd
smient
dodaars
sijs
keep
knobbelzwaan
ijsvogel (geluid)
meerkoet

toendrarietgans
grauwe gans
kolgans
soepgans
blauwe reiger
boomkruiper
ekster
grote bonte specht
graspieper
krakeend
putter
groenling
dodaars
ooievaar

