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Tja, wat moeten we van het weer zeggen deze zondagochtend. De 18 graden om 7u s ’ochtends zijn 

een aangename verrassing voor deze tijd van het jaar. De stevige wind en regen daarentegen, 

voorspellen dat het wat vogels betreft een moeilijke dag kan gaan worden. Die verschuilen zich 

namelijk liever met dit weer. En ook de trek, die op dit moment in volle gang is, zal door de stevige 

wind vanuit het zuiden niet echt op gang komen vandaag. 

Vol goede moed zetten we echter koers richting het zuiden en rijden we door de pittoreske dorpskern 

van Elsloo naar beneden richting de kasteeltuin. Aangekomen op de parkeerplaats worden we verrast 

door hardlopers die in tentjes op de parkeerplaats liggen te slapen. Deelnemers aan de ‘ROPA-RUN’ 

blijkt al snel. We laten de hardlopers verder van hun rust genieten en gaan met een groep van 11 man 

het gebied in. 

Het eerste deel van de wandeling begint in een 

parkachtige omgeving en gaat verder door een 

gebied met meertjes en beken onderaan de helling. 

Hier kun je door middel van stalen bruggen heel 

mooi door het riet en over het water wandelen en 

komen we watersoorten zoals eenden, meerkoet 

en waterhoentjes tegen. We horen de IJsvogel en 

de Glanskop roepen, maar jammer genoeg krijgen 

we deze niet te zien. Onderweg zien we 

verschillende nestkasten die opgehangen zijn door 

Vogelwerkgroep “De Wouw”, welke deel uitmaakt 

van IVN afdeling Elsloo. Op sommige nestkasten is 

met een plaatje aangegeven voor welke vogelsoort 

de nestkast bestemd is. Een korte klim tot bovenop 

de kanaaldijk geeft ons nog een blik op een 

rustende Buizerd, maar verder is het aan deze kant 

ook vrij stil.  

We vervolgen onze weg over een pad langs de 

Hemelbeek waar ook verschillende interessante 

planten te bewonderen zijn. Ook is hier te zien hoe 

er een zandvanger in de beek is aangelegd om mee 

stromend zand op te vangen. Langzaam gaat het 

pad omhoog langs de beek het hellingbos in en 

horen we in de boomkruinen een groep ruziënde 

Boomklevers.  

Het pad gaat hier door een tunnel onder de 

spoorlijn Sittard-Maastricht door en ook de beek 

stroomt door deze zelfde tunnel. De beek, de 

begroeide hellingen en deze mooie tunnel geven je 

de indruk dat je toch wel wat verder van huis bent 

dan 30 kilometer. Bij de uitgang aan de oostkant 

van de tunnel komen verschillende beken bijeen 

die samen als de Hemelbeek door de tunnel 

stromen. 



We klimmen verder omhoog door het hellingbos, horen een groene specht roepen en bereiken de 

bosrand aan het plateau. Hier lopen we via een smal pad rond een boerderij en al snel zien we 

verschillende soorten die je rondom een boerderij zou verwachten. Huismus, Turkse Tortel en Zwarte 

Roodstaart worden genoteerd en later zien we een Torenvalk op muizen jagen rondom de boerderij.  

Via een typisch Zuid-Limburgse holle weg 

wordt de terugweg ingezet. Aan 

weerzijden van deze weg zijn verschillende 

holen/burchten van Vos of Das te zien. De 

route loopt verder door zowel laag- als 

hoogstamboomgaarden en sommigen van 

ons nuttigen onderweg een peer die vers 

van de boom gevallen is. In de laatste 

boomgaard die we passeren wordt een 

middelste bonte specht gezien. Toch wel 

de meest opvallende soort van de dag. Ook 

wordt een uitstulping van een perenboom 

uitvoerig vanuit allerlei invalshoeken 

bestudeerd, aangezien deze bij aankomst 

vanuit het oosten verdacht veel leek op 

een rustende Steenuil. Helaas, het is er 

geen. En ook de nestkast voor de Steenuil 

die onderin deze zelfde boom is gehangen, 

is helaas leeg.  

Aan het eind van de wandeling genieten 

we nog van het prachtig uitzicht vanuit een 

theehuisje in het kasteelpark en kijken we 

terug op een geslaagde wandeling. Met 33 

waargenomen vogelsoorten had het wat 

vogels betreft wat meer mogen zijn, maar 

de prachtige omgeving heeft dit ruim 

gecompenseerd. 
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