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We starten vandaag met enkele graden vorst en een heldere lucht met nauwelijks 
wind; ideale omstandigheden, ondanks de kou in het begin. Na een korte wandeling 
langs en door het bos met luid blaffende reeën, komen we bij een open gebied waar 
fruitplantages nog worden besproeid, 
waardoor er zich een ijslaagje afzet op de 
fruitboompjes. Met de opkomende zon op 
de achtergrond zorgt dit voor mooie 
lichteffecten. Vlakbij begint het 
Blankwater waar we al spoedig enkele 
bokjes zien opvliegen en weer snel zien 
invallen. Zanglijster en rietgors laten zich 
goed zien en horen en vanaf het water 
klinkt het gehinnik van de dodaars. Een 
mooie plek hier om even de tijd te nemen 
en rustig rond te kijken. 
 Doorlopend komen we bij de Reichswald, een enorm bosgebied aan de Duitse 
kant van de grens. Aan de rand van het bos is voor de echte vogelkenners een 

aarzelend begin van de zang van de boompieper te 
horen. Voor iedereen duidelijk hoorbaar zijn hier de 
boomleeuweriken, die in het open gebied langs ons 
pad minimaal twee territoria bezetten. Bij de 
beklimming van het Maasterras hebben we al vijf 
mezensoorten gevonden: koolmees, pimpelmees, 
kuifmees, staartmees en glanskop. Verderop 
ontdekken we een zesde soort in het naaldbos: de 
zwarte mees. In het dichte bos worden nog een 
vijftiental wilde zwijnen gezien, die snel een goed 
heenkomen zoeken. 
 Na de mooie lus door de Reichswald komen 
we weer bij een nat gebied aan de Nederlandse 
kant, dat luistert naar de naam Elmpterbroek, niet 
te verwarren met het Elmpterbruch, dat hier vlakbij 
op Duits grondgebied ligt. Het Elmpterbroek wordt 
begraasd door schapen die nu jonge lammetjes 

hebben. Als de kudde zich voor ons uit de voeten maakt blijft één lammetje achter. 
Het moederschaap heeft dit wat laat in 
de gaten, maar keert zich gelukkig al 
blatend om bij het horen van haar junior-
schaapje. In een aandoenlijk tafereel als 
uit een filmscene met muziek van Ennio 
Morricone, rennen ze elkaar tegemoet 
en kunnen ze weer aansluiten bij de rest 
van de kudde. Natuurlijk valt hier ook het 
nodige te beleven op vogelgebied. Zo 
kan de lijst onder andere worden 
aangevuld met zomertaling en 
wintertaling, de blauwborst die zich eerst 
een paar keer laat horen en daarna ook 



even laat zien, de grote zilverreiger die in de verte helemaal in het topje van een 
boom neerstrijkt, enzovoort. 
 Vanuit het aangrenzende bos is enkele malen de snelle roffel van de kleine 

bonte specht te horen. De waterral geeft een keer 
vanuit de rietkraag zijn weinig muzikale zang ten 
beste. Kort voor het verlaten van het Elmperbroek 
wordt door enkele deelnemers een waterpieper 
gezien, die al naar zomerkleed kleurt. Inmiddels is 
het een aangename temperatuur geworden en als 
we terug op de verharde weg komen zijn wij getuige 
van een klein drama: een sperwer die een 
kramsvogel heeft verschalkt. Bij de boerderij waar de 
lammetjes worden geboren huist de huismus en 
vlakbij zit mooi zichtbaar een paartje 
roodborsttapuiten. Vanuit het plas-dras gebied links 
van de weg vliegt nog een witgatje op, nadat deze al 
op geluid was gedetermineerd. Als we na een 
kruipdoor-sluipdoor paadje door het bos en een 
veldweg weer bij de auto’s komen, blijkt dat we het 

mooie aantal van 65 soorten vogels hebben mogen noteren. 
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