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EXCURSIES DOOR EN VOOR LEDEN 
 
< BUIZERD OF WESPENDIEF? > 
 
< DE ACTIVITEITENAGENDA STAAT WEER VOL > 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit voorjaar worden door leden van onze 
vogelwerkgroep diverse excursies georga-
niseerd. Ervaren vogelaars kennen de ter-
reinen goed en zullen ondermeer vertel-
len over de plaatselijke broedvogels. Over 
wat kenmerkend is voor bepaalde vogel-
soorten, het gedrag, de geluiden en het 
habitat zal ter sprake komen. Behalve 
naar vogels kijken zijn de excursies ook 
bedoeld voor nieuwe leden om elkaar en 
de vereniging beter te leren kennen. Het 
overbrengen van enthousiasme staat bij 
alle excursies voorop. Jacques van Kessel 
organiseert drie excursies en zal ons 
rondleiden op de Buikheide te Vessem en 
de Meelakkers/Groote Heide te Aalst. De 
Buikheide maakt onderdeel uit van het 
onderzoeksgebied naar roofvogels. Deze 
excursies zullen dan ook een unieke gele-
genheid zijn om verschillende roofvogels 
te leren herkennen. Speciale aandacht 
van Jacques gaat daarbij uit naar een bij-
zondere roofvogel: de Wespendief. 
Harold Bierens leidt ons in de vroege och-
tend van 28 april naar de Groote Heide en 
de Patersgronden bij de Achelse Kluis. De 
Groote Heide en de Patersgronden maken 
onderdeel uit van de omvangrijke Bos-
wachterij Leende. In de omgeving liggen 
ondermeer het Leenderbos, Kranenveld 
en het Soerendonks Goor. Op deze heide 
liggen enkele vennen en typische soorten 

KLAPEKSTERSIMULTAANTELLING 
STRABRECHTSE HEIDE, 2007. 
 
< ZEVEN OVERWINTERENDE KLAPEKSTERS > 
 
< EN TRADITIEGETROUW IS ER ERWTENSOEP > 

Voor de achttiende keer hebben leden van 
onze vogelwerkgroep op zaterdag 6 ja-
nuari de Klapeksters geteld op de Stra-
brechtsche Heide. In totaal hebben 27 
mensen aan de telling meegedaan. Na-
mens Staatsbosbeheer waren Piet Zegers 
en Sjaak Smits aanwezig, Jap Smits was 
deze keer door vakantie verhinderd. Van-
uit startpunten aan de buitenzijde van de 
heide lopen diverse routes naar het mid-
den van de heide. De waargenomen klap-
eksters worden op de kaart ingetekend. 
Tevens wordt de tijd erbij gezet en even-
tuele vliegbewegingen. Zo kan aan het 
einde van de telling bepaald worden hoe-
veel verschillende exemplaren er hun win-
terterritorium hebben. Dit jaar werden, 
ondanks de mindere weeromstandighe-
den, zeven verschillende vogels geteld. In 
een jaarlijkse reeks vanaf 1990 worden 
overwinterende Klapeksters op deze wijze 
geïnventariseerd. Na afloop van de telling 
wordt traditiegetrouw een pan met erw-
tensoep opgediend in de werkschuur van 
SBB te Heeze. Alle deelnemers worden 
bedankt voor hun medewerking.  
 

Piet van Happen 
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