
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fietstocht door Helmond 
19 februari 2023 

 

Om 8:00 uur staan we met z’n drieën klaar op de parkeerplaats bij het kruispunt van de 

Steenovenweg met de Hortsedijk voor onze fietstocht om vogels te zien en te horen in 

Helmond. Naar aanleiding van de nieuwsbrief heeft zich 1 persoon gemeld, maar i.v.m. 

Carnaval zal die niet meegaan.  

 

We fietsen over de Automotive Campus naar de Schootensedreef. Tegen de schemer kun je 

hier een kerkuil zien. 

Bij Berenbroek, voor het viaduct naar Brandevoort, staat in het weiland een ooievaar, een 

blauwe reiger en een zilverreiger, ook lopen er nijlganzen.  

In een klein regenbuitje fietsen we via Diepenbroek, De Voort en Stepekolksehoeve naar het 

kanaal. De straten Stepekolk en Broekstraat liggen in gemeente Geldrop-Mierlo.  

Langs het Eindhovens Kanaal, richting Het Groot Goor, zien we paar keer een roodborst in 

de bosschages en in het kanaal zwemmen de meerkoet, waterhoen, wilde eend en fuut.  

Aangekomen in Het Groot Goor horen we diverse boomklevers en kool- en pimpelmezen. 

We pauzeren met meegenomen koffie met koek.  

Na de Goorse Baan fietsen we aan de oostkant van de Zuid-Willemsvaart naar De Groene 

Punt. Via de Stipdonkseweg komen we bij de punt van het oude en nieuwe kanaal. Daar 

zien we in de nieuwe Zuid-Willemsvaart zo’n 70 kuifeenden en een aantal krakeenden en 

aalscholvers. Doorfietsend richting de sluis bij de Vossenbeemd, ter hoogte van Brouwhuis, 

zien we een slobeend in gezelschap van een paar krakeenden. Ook zijn er futen te zien, 

maar geen futenbalst. De lijster laat zich een paar keer horen, maar we zien hem niet. 

Via het Piet van Bokhovenpad fietsen we naar huis in Helmond Noord. In de Goorkesdijk, bij 

De Braak, zien we nog een grote bonte specht. 

 
ooievaar 

 
Krakeend (rechts man, links vrouw) 



 

 
Vogels gezien 
en/of gehoord: 
 
Blauwe reiger 
Houtduif  
Pimpelmees   
Koolmees 
Groene specht 
(gehoord) 
Boomklever (gehoord) 
Ooievaar 
Nijlgans 
Kauw 
Vink 
Roodborst 
Kokmeeuw  
Krakeend 
Kuifeend 
Fuut 
Meerkoet 
Waterhoen 
Slobeend 
Merel 
Grote lijster (gehoord) 
Huismus 
Knobbelzwaan 
Wilde eend 
Aalscholver 
Zilverreiger 
Turkse tortel 
Bonte specht 

 
Kuifeend (boven man, onder vrouw) 

 
slobeend (man) 

 


