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De weersverwachtingen hadden weinig goeds voor ons in petto op deze 
zondagmorgen. Toch verschijnen behalve de twee excursieleiders nog twee 
deelnemers op de parkeerplaats bij Beegden: de echte bikkels. De meeste nattigheid 
is gedurende de nacht al naar beneden gekomen; nu hangt er nog een donkere lucht 
waar af en toe nog wat gespetter uitkomt. Onder deze omstandigheden houden ook 
de vogels zich maar gedeisd. Er valt voor hun nu toch niets te versieren. Als we 
aankomen bij de WML-plas worden we getrakteerd op een gure wind die over het 
water komt aanwaaien. Het kijken met de verrekijker is hier geen succes, want de 
objectieven zitten binnen een mum van tijd onder de waterdruppels. Desalniettemin 
slagen we er in om welgeteld drie soorten watervogels hier waar te nemen: de 
aalscholver, de fuut en de meerkoet. In plaats van het rondje om de plas te voltooien 
hebben we wegens de weersomstandigheden een andere route bedacht, die vooral 
door het bos loopt, zodat we beter beschut zijn. Daarom buigen we al snel rechtsaf 
en komen we langs een ondiepe plas waarin een grote zilverreiger zich blijkbaar 
doelloos ophoudt. Van hieruit gaan we verder in noordoostelijke richting, ongeveer 
parallel aan de Napoleonsweg. Als we langs een afrastering van de 
waterleidingmaatschappij lopen zien we een heel lichte roofvogel, die zich snel 
verstopt achter de takken. Na enig heen en weer lopen krijgen we er toch voldoende 
zicht op, om vast te stellen dat het om een buizerd gaat. 
 Na het oversteken van de Baexemerweg komen we op de Beegderheide, die 
vooral uit bos bestaat. Ook hier is het erg rustig wat betreft vogels en mensen. Alleen 
enkele heel algemene soorten als vink, koolmees en roodborst vertonen enige 
activiteit. Verderop komen we bij de echte heide ven de Beegderheide en wordt het 
terrein wat meer geaccidenteerd. Gezien de zandige grond gaat het hier 
waarschijnlijk om rivierduintjes. Boven op een topje vangen we het geluid op van een 
kuifmees, maar ondanks goed speuren krijgen we hem niet in beeld. Intussen is het 
gelukkig droog geworden en zijn de verrekijkers weer goed te gebruiken. Zo’n 
honderd meter verderop, terug in het bos, horen we de kuifmees weer en deze keer 
laten drie van deze grappige meesjes zich mooi zien. Hierna komen we weer snel uit 
bij de sportvelden van Beegden en worden we tot slot beloond met een groep 
kramsvogels die hier druk heen en weer vliegt. 
 Ondanks het slechte weer hebben we geenszins spijt ervan, dat we hier 
naartoe zijn gekomen. Ook al vormen de 19 waargenomen soorten een absoluut 
laagterecord voor de IVN-excursies. En ook al hebben we geen gebruik gemaakt van 
een van de zitbankjes, om even te genieten van een kop koffie. En ook het niet 
kunnen schieten van mooie plaatjes deze keer, heeft geen afbreuk gedaan aan het 
goede gevoel, dat je aan een excursie altijd overhoudt. Een voordeel van zo weinig 
soorten aan het begin van het jaar is, dat hierdoor een goede kans bestaat op een 
stijgende lijn in de rest van het jaar. Zo ‘heb elk nadeel zijn voordeel’, om Johan 
Cruijff nog maar eens te citeren. 
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