Ochtendexcursie Plateaux, 5 juni 2022
Aantal deelnemers: 5
Gids: Saskia

Alle weerapps gaven voor deze ochtend wat anders aan: van de hele ochtend droog tot
onweersbuien. We besloten het erop te wagen en de excursie te laten doorgaan. Om half negen
ontmoette ik Simone en haar familie op de parkeerplaats van de Plateaux. Een zeer gevarieerd
gebied op de grens met België, met loof- en naaldbomen, heide, vennen, beekdal en vloeiweiden.
Meteen aan het begin van onze wandeling werd ook duidelijk dat het een heel vogelrijk gebied is.
We hoorden zwartkoppen, vinken, mezen en een tjiftjaf. Dichtbij zat een winterkoning luidkeels te
zingen, en hij liet zich prachtig bekijken. In een braamstruik zagen we jonge pimpelmezen, en ook
een paartje zwartkoppen met jongen.
Een eindje verderop kwamen we aan de vloeiweiden. Deze zijn ontstaan doordat vroeger de
hooilanden door een vernuftig stelsel van kanaaltjes en slootjes bevloeid werden met kalk- en
mineraalrijk Maaswater. Dit systeem is in onbruik geraakt toen men gebruik ging maken van
kunstmest, maar later is het hier in ere hersteld. De kruidenrijke hooilanden worden drie keer per
jaar gemaaid, en het maaisel wordt afgevoerd. Hierdoor blijft de voedselarme bodem bestaan, wat
bijzondere planten als wilde orchideeën en slanke sleutelbloem ten goede komt.
Bij een van de kanaaltjes, met veel riet erin, hoorden we de gevarieerde zang en imiterende zang
van de bosrietzanger. Hij imiteerde onder andere mezen en het ge-‘tepíet’ van een scholekster.
Het viel niet mee hem in beeld te krijgen, doordat hij net achter de rietkraag in een bosje zat.
Onze wandeling ging over de bloemrijke vloeiweiden. Het was genieten tussen de vele margrieten,
klaversoorten en grasklokjes. In de aangrenzende populieren hoorden we een van de
wenssoorten: de wielewaal! Horen is één, zien is een tweede… Hoewel het een knalgele vogel van
formaat is, lukte het hier niet hem te zien te krijgen.
Bij een van de slootjes zagen we wel wat ander moois: zowel de weidebeekjuffer, als de zeldzame
bosbeekjuffer vlogen er, libellensoorten. Door de verrekijker zie je hoe mooi en gedetailleerd ze
zijn, met hun donkerblauwe vleugels.
Na nog een stukje bos, waar we onder andere de gekraagde roodstaart zagen, kwamen we op de
heide. Een uitgestrekt gebied met heidevelden, korte graslanden, en verdwaalde dennen en
struiken. Ideaal terrein voor bijvoorbeeld de roodborsttapuit, én de door Simone gevonden
grauwe klauwier! Een prachtig mannetje zat in de top van een struik en liet zich heel mooi zien.

In de deels drooggevallen vennen kwaakten heel wat groene kikkers. Ook werden we daar nog
getrakteerd op twee blauwborsten. De eerste ver weg, maar de tweede behoorlijk dichtbij. Volop
zingend bovenin een dennetje.
We hadden het lang droog gehouden, maar nu begon het toch steeds harder te regenen. Na nog
even de hangbrug over de Dommel te hebben overgestoken, besloten we om te draaien en terug
te keren naar de parkeerplaats. Allemaal blij dat we toch besloten hadden te gaan, en met mooie
waarnemingen op zak namen we afscheid.
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Grote zilverreiger
Wilde eend
Torenvalk
Fazant
Waterhoen
Kokmeeuw
Houtduif
Koekoek
Zwarte specht
Grote bonte specht
Kleine bonte specht
Veldleeuwerik
Boompieper
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Witte kwikstaart
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
Blauwborst
Gekraagde roodstaart
Roodborsttapuit
Bosrietzanger
Kleine karekiet
Grasmus
Zwartkop
Tjiftjaf
Goudhaan
Grauwe vliegenvanger
Pimpelmees
Koolmees
Wielewaal
Grauwe klauwier
Zwarte kraai
Spreeuw
Vink
Kneu
Geelgors
Rietgors

