Excursie Op zoek naar de Bijeneters.

Op zaterdag 7 juli was het dan eindelijk zover, we zouden gaan kijken of we ook dit
jaar weer bijeneters zouden kunnen zien op de ons bekende plekken in de omgeving
Roermond waar we vorig jaar op één locatie daadwerkelijk bijeneters hadden
waargenomen.
Om 08.00 uur vertrokken Harrie van Heijster, Ruud Coenders, Leugene Faasen,
Gina en Martijn Verheijen vanaf de parkeerplaats van het vd Valk hotel te Venlo.
Als eerste zijn we naar een groeve net over de grens bij Swalmen gegaan waar we
vorig jaar niets hadden gezien. Na vijf tot tien minuten ter plaatse werd de eerste
bijeneter waargenomen in een berkenboom. In totaal hebben we hier drie
exemplaren waargenomen. Verder hebben we daar een kolonie oeverzwaluwen
gezien. Ook vlogen er verschillende putters en kneuen rond bij de groeve. Een ander
hoogtepunt waren de twee raven die met hun kenmerkende geluid door de groeve
vlogen.

Ook de geelgors lied zich geregeld horen en hebben we de koninginnenpage, een
prachtvlinder mogen bewonderen.

Hierna vervolgden we onze reis naar een schitterend gebied in de buurt van
Roermond langs de Roer, hier hadden de bijeneters in het verleden al eens gebroed.
Bij aankomst werden we verwelkomt door de zang van de wielewaal. Erg ver was hij
niet van ons vandaan maar vermoedelijk bevond hij zich hoog in de populieren. Na
een rondje te hebben gelopen door dit prachtige gebied werd er afscheid genomen
van Harrie en Ruud daar zij rond half twaalf verplichtingen elders hadden.

Vervolgens zijn we naar de laatste locatie gereden waar vorig jaar door ons
bijeneters waren gezien.
Ook hier is een flinke kolonie oeverzwaluwen aanwezig, bij aankomst zagen en
hoorden we de bijeneters gelijk. Hier kwamen we in gesprek met iemand die ons
vertelden dat er even verderop nog een groeve is waar ook bijeneters aanwezig
zouden zijn. We besloten om ook deze plek te bezoeken, maar bij aankomst hebben
we hier niks kunnen ontdekken.

Al met al een zeer geslaagde dag met mooie en bijzondere waarnemingen.
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