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Bij een egaal gesloten wolkendek begonnen we vanmorgen met 13 deelnemers aan 
de vogelexcursie in NSG Brachter Wald. Met amper 17 graden is het nogal fris voor 
de tijd van het jaar. Dan eerst maar een stukje stevig doorstappen, want de vogels 
laten zich nog nauwelijks zien of horen. Zouden ze wel wakker zijn? De damherten 
laten zich al goed zien. Naast de normaal gekleurde exemplaren zien we ook een 

witte en wat later ook enkele zeer 
donkere. Als er ook nog een haas ons 
pad kruist lijkt het eerder een zoogdier-
excursie te worden. Maar we geven niet 
op, want de geplande afstand van 9 km 
is nog een eind waar nog veel kan 
gebeuren. Al spoedig is er een korte 
waarneming van een grauwe 
vliegenvanger waarover nog twijfels 
bestaan, maar iets verderop laat deze 
zich mooi bekijken. Ondertussen hebben 
wij ook enkele andere soorten ontdekt, 
waaronder een paartje roodborsttapuiten 

en vier boomleeuweriken, die vlak voor ons van het pad opvlogen. Op veel plekken 
horen we de grote bonte specht, die zich soms ook laat zien. Als we het uiterste punt 
van de wandeling naderen, waar je het gebied via een hek weer kunt verlaten nabij 
Brüggen, dienen zich achtereenvolgens aan: wespendief, putters, drie soorten 
zwaluwen en zowaar enkele bijeneters. Dat maakt veel goed voor de inspanningen 
die wij ons getroosten om deze extra lange vogelexcursie te lopen. Zo veel zelfs dat 
er unaniem wordt besloten om een extra lus aan het traject toe te voegen, die 
oorspronkelijk al was gepland, maar later werd geschrapt wegens het grote aantal 
kilometers. Nu komt de totale afstand op 11 km. Het gebied is erg gevarieerd en 
doordat de paden heel breed zijn heb je 
altijd veel uitzicht. In de bossen is er 
behalve gras weinig ondergroei, 
waardoor je goed tussen de 
boomstammen door kunt kijken. Voor 
de damherten is hier in ieder geval 
genoeg te eten. Her en der in het 
Brachter Wald liggen nog omwalde 
terreinen, waar zich in het verleden 
munitiedepots bevonden. Vaak staan er 
nog de bliksemafleiders naast die 
ongewenst vuurwerk moesten 
voorkomen. Enkele groeven waar we 
langslopen hebben waarschijnlijk de grond geleverd voor deze aarden wallen. Op de 
terugweg zorgt een langs vliegende sperwer voor de nodige paniek onder de 
zangvogels. Zal hij zijn aanvalsplan hebben bijgesteld bij het zien van de groep 
tweevoeters? Zo hebben wij misschien wel bijgedragen aan het overleven van een 
zangvogeltje. Kort voor wij het gebied verlaten is het ook tijd geworden voor de 
gierzwaluwen om hier op insecten te komen jagen. De soortenlijst komt daarmee op 
een totaal van 30. Niet indrukwekkend, maar wel enkele bijzondere soorten erbij en 
bovendien een erg mooi gebied om in te wandelen. 
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