Verslag excursie Lange Vlieter en Boschmolenplas, Beegden/Heel
5 februari 2017
Op de parkeerplaats bij het sportcomplex in Beegden hebben wij om 8:30u afgesproken voor een vogelexcursie
langs de Lange Vlieter en de Boschmolenplas te Beegden/Heel, ook bekend als de WML plas. De Lange Vlieter
maakt deel uit van de Beegderheide, die ontstaan is door grindwinning en nu door de Waterleidingmij wordt
gebruikt als waterreservoir voor de drinkwatervoorziening. Vooral in de winter krijgt de plas bezoek van veel
overwinteraars, die profiteren van de voedselrijkdom en het heldere water. Ook vriest de plas niet dicht.
Met 16 liefhebbers gaan wij op pad door het stukje bos richting de plas. In de bomen zijn al de nodige vogels te
horen en te zien, zoals de groene en kleine bonte specht.
Even verder horen we zelfs de zwarte specht nog. Direct
onder aan de plas zitten de krooneenden te foerageren.
Twee mannetjes en een vrouwtje. Het mannetje is
voorzien van een prachtig bruinrode kop wat in het
zonlicht bijna goudkleurig oplicht. Op het water zijn er,
buiten de talloze meerkoeten, ook brilduikers,
tafeleenden, kuifeenden, grote zaagbekken en
aalscholvers aanwezig. Deze laatsten zitten op de oranje
en gele boeien hun veren te laten drogen. Midden op het
water een Pontische meeuw en op de gele ton een
stormmeeuw. Over het algemeen is herkenning van
meeuwen een vak apart, daar zij tot hun volwassenheid
meerdere keren van verenkleed veranderen met een
andere kleur. Aan de kant van Heel lopen wij langs de plas richting Boschmolenplas. Veelvuldig schiet er een
ijsvogel langs de oever. Ook deze profiteert van het open en heldere water. Aan de andere kant van het water
ontdekken wij na lang speuren de ijsduiker en een kuifduiker. Het zijn moeilijke soorten als ze constant duiken
en ettelijke meters verder weer boven komen. Bij het pompgemaal worden wij door Lili Welters,
penningmeester van IVN Roermond, getrakteerd op een heerlijke sterk drankje, waarmee wij direct weer
worden opgewarmd. Na deze korte pauze steken wij, na wat klimwerk over de vangrail, de weg over naar de
Boschmolenplas. Ook hier grote aantallen watervogels.
Hier zien we aardig wat dodaarzen. Een geoorde fuut
zwemt vlak aan de waterkant en ver aan de overkant een
paar nonnetjes. In de bomen rondom talrijke groenlingen,
waaronder enkele rietgorzen. We hebben heel wat tijd
besteed aan zoekwerk en het bekijken van de vogelpracht,
zodat we in een rap tempo doorlopen via de andere kant
van de Lange Vlieter naar de auto. Ondertussen laat de
ijsduiker zich nog eens van dichtbij zien. Na drie uur en
drie kwartier komen wij weer op de parkeerplaats aan en
volgens de schrijflijst hebben we 56 soorten kunnen
waarnemen. Het was een heel aangename ochtend.
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