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Genieten van vogelgeluiden 
De natuur dichtbij huis, in eigen tuin en soms in eigen vensterbank: er is zo vaak 
iets bijzonders te zien. Maar... je moet er oog voor hebben. IVN Bergeijk-Eersel 
helpt de lezers om meer te zien, te horen en te beleven. 
Deze week natuur dichtbij huis....genieten van vogelgeluiden. 

(door Anny van Kessel) 

 
Foto: ondanks het sombere weer floten de vogels volop bij ’t Schut in Bergeijk 

Vorige week was het ondanks de lente toch herfstachtig weer. Een grote tegenstelling tot de 

week ervoor, toen het bijna zomer was en later die week, toen er zelfs sneeuw viel. Drie 

typen weer binnen enkele weken tijd! Hoe is het toch mogelijk? Ondanks de miezer trokken 

mijn man en ik weer onze wandelschoenen aan en besloten we op een dinsdagmorgen naar 

’t Schut in Bergeijk te gaan. We hadden de verrekijkers thuisgelaten, want door de regen zou 

het toch geen weer zijn om vogeltjes te spotten. Wat hadden we een spijt. Aangekomen bij 

’t Schut en de vispassage naast de Beekloop was het een drukte van jewelste. Gelukkig niet 

van wandelaars, maar van vogeltjes. We hoorden de tjiftjaf (die zijn naam roept), een 

roodborstje, een bonte en groene specht, koolmeesjes, pimpelmeesjes en waarschijnlijk een 

fitis.  



Vogelcursus 

We hebben dus niet alle vogeltjes gezien, maar wel gehoord. En wat is het leuk dat je dan 

toch weet welke vogels in je omgeving zijn. Dat heb ik geleerd tijdens de vogelcursus die het 

IVN Bergeijk-Eersel mij gaf in 2014. Sinds die tijd is mijn interesse voor de natuur nóg groter 

geworden. Het is namelijk erg leuk als je de namen kent van de vogels die je hoort en ziet. En 

zoals de leraar zei: “Net zoals het ook leuker is als je de namen van je buurtgenoten kent, 

dan dat je moet zeggen ‘die man met baard van nummer 14’. Toch?” Wij hebben in ieder 

geval erg genoten van al dat vrolijke gekwetter van de vogels, die (soms) vanuit Zuid Europa 

gevlogen zijn om hier een partner te zoeken en voor nageslacht te zorgen. De tjiftjaf is daar 

een goed voorbeeld van. Altijd leuk om dat vogeltje te horen, want dan komt de lente! 

IVN-opleidingen 

Regelmatig organiseert het IVN cursussen en opleidingen, maar ook worden er lezingen 

gegeven om de kennis van geïnteresseerden bij te spijkeren. Vind jij het leuk om ook meer 

van de natuur te leren? Kijk dan regelmatig op onze website, op facebook of in de lokale 

krantjes. Maar nog beter is het om lid te worden van onze vereniging, dan wordt je als eerste 

op de hoogte gebracht van het cursus- en lezingenaanbod. 

Info 

Elke twee weken wordt een natuurweetje gepubliceerd. Alle gepubliceerde natuurweetjes 

lezen? Kijk op onze website https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-bergeijk-eersel/natuurweetjes 

Of wil je meer weten over de natuur? Wordt dan lid van IVN Bergeijk-Eersel.  

Aanmelden kan via https://www.ivn.nl/be of stuur een mailtje naar 

secretaris.ivnbe@gmail.com  
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