Verslag excursie “op zoek naar de Bijeneter”
Zaterdagmorgen 8 juli vertrokken Ruud Coenders, Aegidia van Grinsven, Theo Lommen,
Henny Martens en Martijn Verheijen omgeving Roermond om enkele plekken te bekijken
waar in het verleden waarnemingen waren gemeld van Bijeneters.
Deze kleurrijke, warmteminnende vogel is de laatste jaren, mede door het stijgen van de
temperatuur, bezig aan een opmars naar het noorden.
In het SOVON verslag van de broedvogels van Nederland 2015 staat dat er in dat jaar totaal
12 broedgevallen waren in Nederland, waarvan 11 in Limburg verdeeld over twee locaties.
Op de website van de Werkgroep Bijeneters Nederland www.bijeneters.nl valt te lezen dat in
2016 op deze twee locaties respectievelijk 4
en waarschijnlijk 2 broedgevallen zijn
geweest.
Als eerste besloten we naar een groeve in
Brüggen net over de grens bij Swalmen te
rijden, waar Martijn in 2015 Bijeneters had
gezien. Daar aangekomen hoorden we direct
het gekras van een Raaf. Dus het begon al
goed. Jammer genoeg werd er geen Bijeneter
gehoord of gezien.
Na een korte wandeling werd besloten naar
een bekende locatie in Nederland te gaan.
Daar aangekomen hoorden we na enkele minuten de karakteristieke roep van de vogels.
Ook zagen we een Visarend die uit de groeve opsteeg en het luchtruim koos. Ook enkele
buizerds cirkelden in de lucht. Oeverzwaluwen broeden ook in
deze groeve en verder hebben we onder andere nog de
Geelgors, de Kneu en Kleine Plevier gezien en gehoord.
De Bijeneters lieten zich geregeld zien, al was het van een
afstand, want het gebied is niet vrij toegankelijk. Al snel was
de beheerder van het gebied aanwezig die ons kon vertellen
dat er vier broedparen zaten in de groeve, verdeeld over drie
plekken in de groeve. Aan de frequentie van het nestbezoek
was te zien dat er op twee plekken waarschijnlijk al jonge
vogels in de nesten zaten. Op de plek die het dichtste bij onze
waarnemingspositie lag was het nestbezoek het geringst.
Hieronder enkele foto’s van deze dag gemaakt door Henny Martens en Theo Lommen.

Op de weg naar huis hebben we nog de zogenaamde “Lus van Linne” bezocht wat in de
trektijd en in de winter een goede locatie is om vogels te kijken. Goed te combineren met een
bezoek aan de WML-plas.

We hebben kunnen genieten van een paar mooie vogels. Een filmpje over de bijeneter is te
zien via de volgende link:

https://www.youtube.com/watch?v=2pTtJoRxSjs.
Theo Lommen

