
Verslag Excursie Linnerheide 05-12-2021 

Met 10 deelnemers verzamelen we deze ochtend van 5 December op de parkeerplaats aan de 

Gulikerweg voor de laatste excursie van 2021. We zijn natuurlijk allemaal benieuwd welke soorten van 

de verlanglijst de Sint ons op deze speciale dag gaat schenken. 

 

Het begin van de wandeling voert ons door het Linnerbos en zal later door het open gebied van het 

akkerreservaat Mortelshof voeren. Dit akkerreservaat is sinds 20 jaar in het bezit van de stichting ‘Het 

Limburgs Landschap’ en hier probeert men door middel van extensief beheer de biodiversiteit te 

bevorderen. Dit komt de zowel de flora als fauna ten goede en op het gebied van vogels trekt dit 

vooral roofvogels en zangvogels van de vinken en gorzen familie aan. 

 

De excursie start met een discussie over een buizerd met de witte stuit van een blauwe kiekendief, 

die laag over de akkers langs komt zweven. Als we de hoek om lopen is hij helaas niet meer te zien en 

krijgen we niet de kans om deze nog eens goed onder de loep te nemen. Vanuit hier nemen we een 

pad het bos in en merken we op dat het in dit perceel van beuk en eik, op een roepende boomklever 

en grote bonte specht na, erg rustig is. Na het oversteken van de Berkenallee komen we in een 

bosperceel met voornamelijk lariks en zien we gelijk veel meer activiteit op het gebied van vogels. We 

kijken naar een aantal sijzen en een glanskop wordt ook gehoord. Maar de mooiste soort die we in 

het bos tegenkomen is toch wel de kleine bonte specht, die zich even goed laat  bekijken. 

 

We verruilen het bosgebied voor de gure wind van het akkerland en als snel wordt in de verte een 

jagende blauwe kiekendief gespot. Dit is een soort die iedere winter in dit gebied te vinden is en dus 

ook zeker op de lijst van te verwachten vogels stond. Op een kale akker zit een grote groep ganzen. 

De meerderheid bestaat uit (toendra)rietganzen, enkele kolganzen en ook een eenzame brandgans 

valt op met zijn zwart-witte verenkleed.  Wanneer er een auto een veldweg oprijdt vliegt de hele groep 

op. Jammer van de verstoring, maar wel een spectaculair gezicht. 



Aan de andere kant van de weg zien we 5 reeën door het hoge gras stappen en komen er veel kraaien 

overvliegen met wat lijkt op walnoten in de bek. Één van die kraaien ziet er toch wat anders uit en als 

we goed kijken zien we dat deze een raaf is. Een enigszins onverwachte en mooie soort voor dit gebied. 

Met een kenmerkende korte duikvlucht neemt hij afscheid van ons en verdwijnt in de richting van het 

Munnichsbos. Misschien zien we hem hier in het voorjaar terug. 

 In de verte over de akkers zien we al de hele tijd grote groepen zangvogels rondvliegen en regelmatig 

neerstrijken. Plots is er paniek als er een sperwer door de groep vliegt. Ook een slechtvalk komt 

overvliegen om te kijken of er nog wat te halen valt, zou het één van de bewoners van de televisietoren 

in Roermond zijn?  

Na een omloop door een bosperceel, waar enkele paddenstoelen onder de loep worden genomen, 

komen we uit bij een huis dat tussen de akkers ligt. Hier concentreren de groepen zangvogels zich en 

sommigen van hen nemen een bad in de plassen op het pad. We zien grote aantallen vinken, 

groenlingen en putters, een redelijk aantal kepen en een enkele rietgors. Helaas laat de keep zijn 

kenmerkende roep ("kè-èèhhp") niet horen vandaag.  

Vanwege de regen zetten we koers richting het startpunt en onderweg komen we  langs een veld met 

kaardebollen, een plant die altijd in trek is bij vogels en met name bij putters. We zien dan ook wel 50 

tot 100 putters hier bovenin de kaardebollen hangen en ook strijkt nog een grote groep groenlingen 

hier neer op de grond.  

 

Dit was de  mooie afsluiter van een geslaagde excursie. Met 38 soorten en veel variatie tussen zang- 

en roofvogels, was dit de meest soortenrijke excursie van dit korte excursie-jaar.  

Met veel plezier kijken we uit naar wat de excursies in 2022 ons gaan brengen en welke mooie 

gebieden we weer gaan verkennen. Voor nu wensen we iedereen vast fijne feestdagen en een gelukkig 

nieuwjaar. 

Tot in het nieuwe jaar, 

Coen Cox en Huub Loete 


