Verslag excursie Koningsteen/Kessenich 2 april 2017
Het is onbewolkt en zeven graden, een mooie dag voor een excursie naar het Belgische
Kessenich met aansluitend een bezoek aan
Koningsteen te Thorn. Negentien liefhebbers
komen bij elkaar om acht uur en vertrekken
richting Kessenich. Bij de poort steken we de
grens over en rechts ligt het nieuwe
natuurgebied. Overal zien we de fitissen, die
zojuist terug zijn gekomen van Afrika. Op het
water van het gegraven vennetje hinniken
een paar dodaars. In het riet zit al een van de
mooiste aankondigers van het voorjaar, de
blauwborst. Het lijkt alsof hij nog op gang
moet komen om zijn beste lied naar voren te
brengen, maar dit is zijn normale zang. Het is een mooi ingericht gebied met tussen het riet
door opdoemende hoger gelegen kerkje van
Kessenich. Op het open landschap langs de
grindgaten zijn de veldleeuweriken aan het
wedijveren voor de beste broedplaatsen.
Onder luid gezang vliegen zij de hoogte in
om daarna snel in het gras te duiken en te
verdwijnen. De eerste boerenzwaluwen
plukken de insecten boven het veld weg om
toch maar weer snel de reserves aan te
vullen die zij verloren hebben tijdens hun
lange reis vanuit Afrika. We lopen
terug over de grens en gaan
Koningsteen op. Op de dijk kijken wij
over de gecreëerde eilandjes in het
grindgat aan de Belgische kant.
Massaal wordt dit nu al gebruikt als
verblijfplaats voor watervogels. We
zien hier dan ook vele berg-, slob-,
krak-, wilde- en kuifeenden. Na lang
twijfelen zien we zelfs een pijlstaart
koppeltje. Enkele Canadese en
brandganzen zitten op het opgespoten
zand. Heel in de verte langs het water
foerageren enkele klein pleviertjes, die alleen met een telescoop te ontdekken zijn.
Vergezeld van de fitissen, tjiftjaffen, zwartkoppen en heggenmussen vervolgen wij onze weg
over de Koningsteen. We buigen linksaf en hier bevinden zich enkele Konikpaarden.
Argwanend kijken ze ons aan terwijl een veulen zich tegoed doet aan de moedermelk. Ook
kalfjes van de Galloway runderen dartelen rond. In het bos horen we de havik kekkeren. Op

het binnen vennetje zitten een
paar knobbelzwanen en op het
eiland is een enorme burcht van
een beverechtpaar aangelegd. Er
valt echter geen ijsvogeltje te
ontdekken. Langs de maas lopend
is het een lust om te zien welke
verscheidenheid aan
groenkleuren er zijn. Weer
aangekomen langs de grens zien
we dat het nu mogelijk is om een
route te wandelen over België en
via een aangelegde dijk langs de
Nederlandse kant weer terug te keren. Als dit dadelijk aangegroeid is met bomen struiken
ontstaat hier een prachtig natuurgebied,
waar het geweldig genieten is. In de verte
nemen wij een weg vluchtende reebok
waar. Enkele achterblijvers zien nog een
visarend over het water naar het
noorden trekken. De temperatuur is
inmiddels gestegen tot zo’n 14 graden en
dit betekent dat het voor de vlinders
aanleiding is om te profiteren van de
warmte. We zien dan ook enkele
oranjetipjes, dagpauwogen, gehakkelde
aurelia, citroenvlinder en een bont
zandoogje. We komen aan bij de auto’s
en ondanks dat nog lang niet alle vogels
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terug zijn van hun winterverblijf, hebben
wij toch nog 56 soorten kunnen noteren.
Sommigen van ons gaan nog een stukje aan de Belgische kant verkennen en anderen keren
huiswaarts.
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Aalscholver
Appelvink
Barmsijs
Bergeend
Blauwborst
Blauwe Kiekendief
Blauwe Reiger
Boerenzwaluw
Bonte Vliegenvanger
Boomklever
Boomkruiper
Boomleeuwerik
Boompieper
Boomvalk
Bosrietzanger
Bosuil
Braamsluiper
Brandgans
Brilduiker
Bruine Kiekendief
Buidelmees
Buizerd
Canadese Gans
Dodaars
Ekster
Europese Kanarie
Fazant
Fitis
Fluiter
Fuut
Gaai
Geelgors
Geelpootmeeuw
Gekraagde Roodstaart
Gele Kwikstaart
Geoorde Fuut
Gierzwaluw
Glanskop
Goudhaantje
Goudvink
Grasmus
Graspieper
Grauwe Gans
Grauwe Klauwier
Grauwe Vliegenvanger
Groene Specht
Groenling

Groenpootruiter
Grote Bonte Specht
Grote Gele Kwikstaart
Grote Lijster
Grote Mantelmeeuw
Grote Zaagbek
Grote Zilverreiger
Grutto
Havik
Heggenmus
Holenduif
Houtduif
Houtsnip
Huismus
Huiszwaluw
Ijsduiker
IJsvogel
Indische Gans
Kauw
Keep
Kemphaan
Kerkuil
Kievit
Klapekster
Kleine Bonte Specht
Kleine Karekiet
Kleine Mantelmeeuw
Kleine Plevier
Kleine Zwaan
Kneu
Knobbelzwaan
Koekoek
Kokmeeuw
Kolgans
Koolmees
Koperwiek
Kraai
Kraanvogel
Krakeend
Kramsvogel
Krooneend
Kruisbek
Kuifeend
Kuifmees
Mandarijneend
Matkop
Meerkoet

MJVDV

2 april 2017
7 tot 14 graden onbewolkt
19
Aantal waargenomen soorten:
Merel
Midd.Bonte Specht
Nachtegaal
Nachtzwaluw
Nonnetje
Nijlgans
Oeverloper
Oeverzwaluw
Ooievaar
Paapje
Patrijs
Pijlstaart
Pimpelmees
Putter
Ransuil
Rietgans
Rietgors
Rietzanger
Ringmus
Rode Wouw
Roek
Roodborst
Roodb.tapuit
Roodhalsfuut
Rotgans
Scholekster
Sijs
Slechtvalk
Slobeend
Smient
Snor
Sperwer
Spotvogel
Spreeuw
Sprinkhaanzanger
Staartmees
Steenuil
Stormmeeuw
Tafeleend
Tapuit
Tjiftjaf
Torenvalk
Tuinfluiter
Tureluur
Turkse Tortel
Veldleeuwerik
Vink

56

Visarend
Visdief
Vuurgoudhaantje
Waterhoen
Waterral
Watersnip
Wespendief
Wielewaal
Wilde Eend
Wilde Zwaan
Winterkoning
Wintertaling
Witgatje
Witte Kwikstaart
Wulp
Zanglijster
Zilvermeeuw
Zomertaling
Zomertortel
Zwarte Mees
Zwarte Roodstaart
Zwarte Ruiter
Zwarte Specht
Zwarte Stern
Zwarte Zwaan
Zwartkop
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