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Voorjaarsweekend ’98 in België

Het voorjaarsweekend van de vogelwerkgroep gaat in 1998 nu eens niet naar een

van de Waddeneilanden, maar naar België.

Dit artikel dient als “opwarmertje”. Er is immers in de Hautes Fagnes voor een

vogelaar ook wel het een en ander te beleven.

Erik Lam

Agrarisch gebied

In dit gebied wordt met name

veeteelt en bosbouw bedreven.

Het landschap is kleinschalig

met vele houtwallen, meidoorn-

hagen, beekjes en grotere en

kleinere bosjes. De wat oudere

huizen zijn veelal volgens de zo-

genaamde vakwerkmethode ge-

maakt. In het oog springend zijn

de metershoge strakgeknipte

beukenhagen voor de boerde-

rijen. Te verwachten soorten in

dit landschapstype zijn: Euro-

pese kanarie, kramsvogel, rode

wouw, wespendief, grauwe

klauwier, waterspreeuw, ijsvogel
en geelgors. Het kampeerterrein

ligt midden in dit landschaps-

type.

Beekdalen en bossen

Op diverse plaatsen, binnen de

beide andere landschapstypen,

bevinden zich diep uitgesleten

beekdalen. Allerlei geologische
formaties komen hier mooi aan

de oppervlakte. Eèn der steilste

en diepste beekdalen van de Be-

nelux bevindt zich op loopaf-

stand van het kampeerterrein:
het Warchedal bij de Reinhard-

stein. In botanisch opzicht is dit

dal erg waardevol en de beek-

prik komt er ook in voor.

Aan de randen van de

veengebieden van de Hautes

Fagnes liggen ook twee prach-

tige steile beekdalen: de Helle

en de Getzbach. Deze ontsprin-

gen in het veen waardoor het

water bruinig gekleurd is. Vanaf

Ternell (ca. 30 min. rijden met

de auto) is een voettocht door

beide dalente maken. De bos-

sen op de hellingen en op de

plateaus bezitten vele kenmer-

ken van de mkJden-europese

bossen. De te verwachten soor-

ten zijn: ijsvogel, waterspreeuw,

fluiter, bergfluiter, notenkraker,

vuurgoudhaantje, appelvink,

taigaboom kruiper, en zwarte

specht. Hiernaast komen een

aantal soorten in wat lagere
dichtheden. Deze zijn zeer de

moeite waard doch moeilijk te

vinden: zwarte ooievaar,

grijskopspecht, middelstebonte

specht, draaihals, ruigpootuil,

hazelhoen, oehoe, houtsnip en

beflijster.

Hoogveengebieden
De huidige open hoogveen-

gebieden zijn het restant van de

eens zeer uitgestrekte veen-

gebieden. Vanaf halverwege de

vorige eeuw zijn de veengebie-
den op grote schaal ontwaterd

ten behoeve van de bosbouw.

Op enkele plekken is de veen-

laag echter zo dik dat deze

Rode wouw

In het weekend van 5-6-7 juni

1998 wordt er een kampeer-

weekend gehouden in noord-

oost België nabij het befaamde

gebied de “Hautes Fagnes”

(Hoge Venen). Globaal gezien

ligt dit gebied tussen Eupen,

Malmedy en Monschau, in het

grensgebied van België en

Duitsland. Het is een op zichzelf

staand gebied dat tussen de

Eifel en de Ardennen in ligt en

tevens het hoogste punt van de

Benelux vormt (hoogste punt
693 meter).

Het kijken naar vogels is hier an-

ders dan op de waddeneilanden.

Er zijn geen vogelconcentraties
waar we naar toe lopen of fiet-

sen. Het wordt een kwestie van

door een gebied heen wandelen

en onderweg goed opletten of er

wat te ontdekken valt. De omge-

ving waar we op excursie kun-

nen is grofweg in drie land-

schappen onder te verdelen;

agrarisch gebied met de be-

bouwde kommen, steile beek-

dalen en bossen en de open

hoogveengebieden. Deze wor-

den achtereenvolgens bespro-

ken.
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ontwatering gelukkig mislukt is.

De gegraven greppels, die nu

meestal in het bos liggen, kre-

gen de eerste tientallen jaren

zeer veel water te verwerken.

Daardoorontstonden er mean-

ders waardoor de greppels soms

een natuurlijk karakter kregen.
Soms brandde een stuk bos af

of verdronk, waardoor het veen

weer vrij kwam.

Het gebied is strikt reservaat

hetgeen onder andere inhoudt

dat dergelijke afgestorven bos-

sen her en der te bewonderen

zijn. In het veen ontspringen

beekjes, zijn veenputten en -bul-

ten en groeien her en der stru-

welen en bomen. Het gebied is

met name landschappelijk erg

fraai. Dit veengebied is het beste

vanaf de Baraque Michel te be-

zoeken (ca 15 min. rijden vanaf

de camping). Door het voedsel-

arme karakter komen de vogels
in lage dichtheden voor. De

vogelbevolking is specifiek: klap-

ekster, korhoen, velduil, paapje,

tapuit, roodborsttapuit, nacht-

zwaluw, sprinkhaanrietzanger,

boompieper, boomleeuwerik.

Wie doordeze beschrijving van

het gebied enthousiast gewor-

den is, kan zich nu al opgeven

voor het voorjaarsweekeinde van

1998 bij Joke van Velsen (Voor

haar gegevens: zie programma,

achterin deze Korhaan).


