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Met een tlental vogel- en na-
tuurliefhebbers en -sters be-
gonnen we om 6 uur aan een
wandeling op het landgoed "de
Vielewaal" van de familie Phi-
1ips.
De Vielewaal is een ca l-60 ha.
groot boscomplex, gelegen aan
de noordwest-rand van de be-
bouwde kom van El,ndhoven. Het
rnaakt deel uit van een belang-
riJk bosecosysteem, i.n sauen-
hang met de naastgelegen bos-
en parkgebleden: Gemeentelijk
Fhl1i,ps-de J oagh Vande lpark,
Spr:rtpark de Herdgang, de bos-
sen tot aaa de Achtse Veg,
ziekenhuis "De Grote Beek", de
bosstrr:ken van het Drlehoeks-
bos en de in het zuldwesten
gelegen gebieden tussen de
Vense en Velschapse DiJk. Dit
gehele gebied fungeert als een
zeer belangrijk rust- en leef-
gebied voor a1lerlei plante-
en diersoorten, het is eerr
zgt. brongebied.
Onze belangstelllng ElnB deze
keer uÍt naar het voorknmen
van de verschillende vogel-
soorten, die we door rniddel
van de zang op naam hebben
gebracht.
Er zijn twee wandel-routes ult-
gezet: een korte en een lange
route. Het bosgebied was za
fascinerend dat we beide rou-
tes hebben gelopen. Je wordt
geboeld door de zware eikenla-
nen, doorzlchten en vergezi-ch-
ten, de afwisseling 1n hoge en
lage beplantingen, "heidege-
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bieden" en ze.lf s weiden en
landbouwpercelen. En natuur-
liJk niet te vergeten de Rho-
dodendronpartijen nabij de
parkaanleg van het landhuis.
Ve ha.dden nog nooit zulke hoge
(tot 5 à6meter) Rhododen-
drons gezien!
De vogels:
In dit gevarieerd bosgebied
hebben bre vel,e soorten ge-
hoord. Langs de grote route
naast algeuenere soorten aIs
Koolmees, Pimpelmees, Viak,
I{eggemus, Vinterkonlng en
Rccciborst ook soorten a 1s
Gr-ote Bonte Specht { ca, 7 ) ,

Groene Specht (3), Grauwe
Vliegenvanger (l-), Zwarte Mees
(5-6 ) , Kuif rnees <3-4) , Goud--
haantje (30-40), ZangLijster
(15), Grote Lljster (3), Boom-
kruiper (l-O), Staartmezen met
j r:ngen, Viaamse Gaai (3) en
Koekoek (1).
Plcltsellng zagen we een ree-
geit tussen de bomen door naar
een heidegrasterrein springerr;
een fraai gezicht, dat lichte
bruin in he'u donkere, met
zonaestral-en doorbreken bos.
tra de grote route wilden we
ook nog even de kleine doen.
Hier noteerden we Boornklever
(1), Zwarie Kraai <2> , Kauw
(1) Boomkruiper (2), Lrinterko-
ning (3) , Zwartkop {.2) , }Ier-el
(9), Vink (l-), Heggemus (1"),
Zang:-ijster (2), Tjiftiaf (L),
Koolmees (1), Pimpelmees (3),
Zwarte Mees (1), Roodborst
(2), Goudhaantje (4), Houtduif
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Í=) eE Eoleuduif (L). Het was
:rounerrs wel een erg korte
=!'rJte.3pwa1leud rvas dat we een aan-
:.a- vcgelsoorten nlet gehoord
:ebbea, terwlJ I het biotoop
í;abitat) van de betreffende
-sr-t rel aanwezlg was. Ye
:e'Leu dan aan Fi.tis, Tuin-
f iartE,er, Spotvogel, FluÍter en
lie,:te Specht.
lè treLren ook nleuwsglerlg wat

er zoar- in de nestkasten zaL
broeden! Er hangen er zoveel
d.at het een zware klus ls om
ze ieder Jaar te controleren
en schoon te maken. I{eer vari-
atie in nestkasttypen is ge-
wenst.
Kortom een excursle dle een
aantal bosvo6els opleverde,
die zlcb goed lleten zlerr.
Zeker voor herhallng vatbaar.
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