
Verslag Excursie Munnichsbos 3-maart-2022 

Een mooie groep van 21 enthousiastelingen heeft zich deze ochtend verzameld voor wat belooft een 

mooie wandeling te gaan worden.  

Het is de eerste echte excursie van 2022, aangezien de excursie in januari geannuleerd was vanwege 

corona-maatregelen en de februari excursie volledig in het water gevallen was door windkracht 6 en 

aanhoudende regen. Dat laatste zit deze ochtend wel goed, want ondanks dat de temperatuur rond 

het vriespunt ligt, schijnt er wel een aangenaam lentezonnetje. 

 

De wandeling voert door het Munnichsbos, het landgoed Aerwinkel en langs diverse open 

landbouwgronden en boerderijen. De verschillende soorten loofbomen en het open karakter van het 

landschap zullen dus ook voor verschillende vogelsoorten zorgen.  

Het onderliggende doel bij deze excursie is om alle 5 de in Nederlands broedende spechtensoorten te 

vinden (de zeldzame draaihals even buiten beschouwing gelaten). Tijdens een excursie enkele jaren 

geleden is dit een keer gelukt dus dat streven we deze ochtend ook na. 

 

Vanaf de parkeerplaats worden al verschillende soorten zoals o.a. de geelgors waargenomen en ook 

de eerste specht, de grote bonte, laat zich al zien en horen.. We lopen door een oude bomenlaan aan 

de bosrand en zien in de verte een aantal reeën vanuit het grasland het bos in rennen. 

In de verte horen we de tweede 

spechtensoort van de dag roepen, de 

groene specht, en als we verder door deze 

laan lopen heeft Wil plots ook de derde 

spechtensoort in de kijker, de middelste 

bonte specht. Vroeger een zeer zeldzame 

soort maar de laatste jaren is deze toch iets 

algemener geworden, met name in Limburg 

en delen van Oost-Nederland.  

 

De weg leidt ons over een erf van een 

traditionele boerderij en bovenin de nok van 

de één van de stallen zien we flink wat 

vogelpoepsporen aan de gevel hangen. 

Helaas laat de veroorzaker hiervan zich niet 

zien, maar het zou zomaar een oude 

nestlocatie van een kerkuil kunnen zijn.  

Als we het boerenerf aflopen horen we de 

roep van de zwarte specht en meteen komt 

hij ook overvliegen in de kenmerkende 

golvende vlucht. Tot onze verbazing wordt 

hij gevolgd door nog twee zwarte spechten 

en één van hen blijft in een nabije beuk 

zitten zodat we hem kunnen bekijken. 

Drie zwarte spechten in 1 oogopslag, dat is zeker geen alledaags gezicht! Ook de boer van het erf 

waarop we ons bevinden komt eens even kijken waar al die verrekijkers en camera’s toch op gericht 

zijn en maakt gezellig een praatje. 

 



We vervolgen onze weg en steken via een bruggetje de Vlootbeek over. Een beek die ontspringt dicht 

bij de Duitse grens in het buitengebied van Posterholt en uitmondt in de Maas in de Linnerweerd. 

Aan deze kant van de beek maken we ons spechten-kwintet compleet, want al snel horen we de 

kenmerkende snelle roffel van de kleine bonte specht. Ook later op de route laat deze soort zich nog 

enkele malen horen, maar helaas krijgen we deze kleinste der Nederlandse spechten niet te zien 

vandaag. 

 
 

In de boomtoppen horen we nog de geluiden van appelvink en glanskop en vliegt er een havik op. 

Uit een aantal bomen die begroeid zijn met klimop en andere klimplanten horen we de roepjes van 

de vuurgoudhaan, een soort die specifiek van deze klimop begroeiing houdt. Alvorens langs een akker 

over te steken naar landgoed Aerwinkel, lopen we nog door de zogenaamde ‘Kathedraal van het 

Munnichsbos’. Dit bos wordt zo genoemd omdat het een bosperceel met prachtige oude hoge beuken 

is, dat je het gevoel geeft alsof je door het middenpad van een grote kathedraal loopt. 

 

Landgoed Aerwinkel is een landgoed met een kasteel dat dateert uit 1854 en in de afgelopen eeuwen 

verschillende doelen heeft gediend. Het kasteel is ontworpen door de bekende Roermondse architect 

Pierre Cuijpers en is omgeven door een prachtige Engelse landschapstuin met alleen al meer dan 500 

soorten bomen en heesters. 

 

 

 



Als we het landgoed betreden 

steken we weer de Vlootbeek 

over en hier zien we hoe men 

een mooi open gebied heeft 

gecreëerd langs de oever en 

iemand weet te vertellen dat 

dit gedaan is ter bevordering 

van het pimpernelblauwtje. 

Een in Nederland uiterst 

zeldzame vlinder die in maar 

in 2 gebieden voorkomt waar 

Posterholt er één van is.  

Als we over de beek naar een 

aantal buizerds staan te kijken 

vliegt er opeens een grote gele 

kwikstaart over ons heen. Een 

leuke soort die we niet 

meteen verwacht hadden 

vandaag. 

 

De route over het landgoed 

leidt ons onder andere langs 

de Vlootbeek en door een 

drassig deel van het bos, waar 

door middel van stammen en 

takken een nat stuk van het 

pad wordt overwonnen. 

Vanuit de kasteeltuin zien we 

in de lucht een kraai die een havik het leven zuur maakt en lopen we langs een boom die gevuld is met 

groenlingen en mezen. 



  
 

De terugweg vanuit hier loopt via de buurtschap ’t Reutje richting het startpunt en hier komen we nog 

een aantal typische dorpssoorten als witte kwikstaart en heggenmus tegen. 

Op de parkeerplaats kijken we terug op een geslaagde excursie met zowel een mooi aantal 

deelnemers als ook vogelsoorten. We verheugen ons al op de lente excursies waarin we een aantal 

nieuwe gebieden gaan verkennen en waarin het voorlopige 2022 jaarrecord van 43 vogelsoorten zeker 

overtroffen gaat worden. 

 

Coen Cox en Huub Loete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


