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Het wordt echt weer tijd om een excursie te organiseren naar de zeer vervelende maanden 
als gevolg van het Covid-virus. Het is echter nog niet mogelijk om met een grote groep rond 
te lopen en daarom is er besloten om het op te splitsen in twee groepen over twee 
zondagen. Beide keren starten we op de parkeerplaats bij de spoorwegovergang van de 
Meinweg. Na de hevige branden van een paar maanden geleden, zien we dat de de natuur 
zich toch snel herstelt. Ook tussen de heide ontwaren we de vogels, zoals tapuit, 
roodborsttapuit vinken, kneus en koolmezen. Onderling worden de indrukken en ervaringen 
van de zomer met elkaar uitgewisseld terwijl we doorlopen richting rolvennen. Door de 
grote droogte van afgelopen maanden is deze nagenoeg drooggevallen en dus bevinden er 
zich hier geen watervogels op. Wel horen we in de verte op twee plaatsen de zwarte specht.  

 
Ondanks het mooie 
weer en heldere 
lucht zien wij toch 
geen roofvogels. Ook 
het Elfenmeertje lijdt 
onder de droogte, 
waar de glanskoppen 
zich snel verplaatsen 
in de bomen. Door 
het bos komen we 
aan in het gebied 
waar de branden 
waren begonnen. Zo 
te zien hebben de 
bomen er niet zoveel 
onder gelden, maar 

struiken zijn nagenoeg verdwenen of laten hun geblakerde silhouetten zien. Hier valt het 
pracht gejodel van de boomleeuweriken op. Als we richting de lange luier lopen horen we 
plots het geratel van een nachtzwaluw, die dan opvliegt en een klein rondje draait. Dit is een 
prachtige waarneming om half elf, terwijl het toch voornamelijk nachtvogels zijn. Het is 
zelden dat deze vogels overdag kunt zien. 
Op de lange luier aangekomen merken we, dat door het mooie weer de mensen massaal de 
natuur intrekken al dan niet voorzien van de meegenomen versnaperingen. De 
parkeerplaats  staat helemaal vol als we huiswaarts keren. De eerste groep van 12 mensen 
hebben in totaal 27 soorten aangetroffen en de tweede groep van 11 mensen 43 soorten. 
Beide dagen met prachtig weer genoten van ons samen zijn en van de natuur. 
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