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Deelnemers: Harrie van Heijster, Jos Geurts, Martijn Verheijen en Henny Martens
Om 7 uur 's morgens vertrokken we onder winterse omstandigheden vanaf de parkeerplaats bij van
der Valk.
De bestemming was de WML-plas in Heel, ook wel de Lange Vlieter genoemd, een geliefd gebied
voor vogelliefhebbers om wintergasten als bijvoorbeeld ijsduiker, grote zaagbek, kuifduiker,
krooneend, brilduiker, enz. te spotten. De wandeling om de plas is ongeveer 7 km.
Toen we aankwamen sneeuwde het nog steeds en we bevonden ons in een witte wereld.

Sfeer
We besloten om de plas tegen de richting van de klok in helemaal rond te lopen om vervolgens de
weg over te steken en via de Boschmolenplas naar de auto terug te keren.
Al snel zag Harrie op een muurtje een ijsvogel zitten. Tussen ons en de vogel zat een soort van
gaasafrastering zodat foto's een moeilijke opgave bleek.

ijsvogel
Iets verderop koos een tafeleend een beetje schuw vanaf de oever het ruime sop.
Overal langs de oever waren we getuige van knaagsporen van bevers. Zelfs vrij dikke bomen
hadden ze gewoon geveld met hun vlijmscherpe tanden.

knaagsporen bever
Verder weg zat een aalscholver op een paal en zwommen er kuifeenden en brilduikers.
Plotseling de kreet van Martijn: “overvliegende ijsduiker”. En inderdaad zagen we boven onze
hoofden deze zeldzame vogel die je meestal alleen op het water ziet dobberen.
Achter aan de plas verandert de oeverlijn in een aantal inhammen. Hier werden we verrast door drie
ijsvogels. Erg mooi om ze zo vlak boven het water heen en weer te zien vliegen.
Ook hier zagen we weer brilduikers en tafeleenden.

Brilduikers
Voorbij de bocht zagen we, behalve alweer een ijsvogel, vijf krooneenden. Deze prachtig gekleurde
eendjes waren helemaal niet schuw en het was fantastisch om te zien hoe ze steeds opnieuw naar de
bodem van het kraakheldere water doken op zoek naar kranswieren.

krooneend
Vanaf hier konden we door de telescopen van Martijn en Henny ook de ver op de plas zwemmende
kuifduiker en een drietal geoorde futen bewonderen.

Verder richting de volgende bocht zagen we baltsende futen, kuifeenden en honderden meerkoeten.

futen

kuifeenden
Opvallend was hier ook de in het water drijvende door bevers afgeknaagde stammen en takken.
Aan de overkant opnieuw een over het water scherende ijsvogel. Blijkbaar gaat het erg goed met
deze soort.
Na lang turen door zijn telescoop had Martijn eindelijk de ijsduiker in beeld. Heel ver weg
dobberde hij, ongeveer in het midden van de plas.
We verlieten de WML-plas en staken de weg over richting Boschmolenplas.
Prachtig die groep van wel meer dan 25 groenlingen. Ze vlogen heen en weer van de ene naar de
andere boom. Op de grond zagen we een groene specht en een zanglijster.
Op aanwijzen van Martijn waren we getuige van een overvliegende rietgors.
Niet in beeld, maar aan het roepje hoorden we dat er ook een keep overvloog.

groenlingen

Tot slot, teruglopend langs de kleine plasjes zagen we een grote zilverreiger, doodstil aan de
overkant.
Het was nu niet ver meer naar de parkeerplaats.
We kunnen terugzien op een zeer geslaagd en vooral gezellig uitstapje met een aantal bijzondere
soorten, karakteristiek voor dit gebied.
Waargenomen soorten: grote bonte specht, koolmees, staartmees, aalscholver, meerkoet,
waterhoen, kokmeeuw, zilvermeeuw, buizerd, kuifeend, fuut, zaagbek, ijsvogel, roodborst, ijsduiker,
merel, vink, zwarte kraai, tafeleend, kuifduiker, putter, holenduif, gaai, houtduif, brilduiker,
stormmeeuw, geoorde fuut, dodaars, krooneend, blauwe reiger, groenling, parkeend, wilde eend,
krakeend, veldleeuwerik, pimpelmees, ekster, barmsijs, groene specht, zanglijster, rietgors, keep,
parkgans, grote zilverreiger
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