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HET VOORJAARSWEEKEND IN ZUl>-LIMBURG, 6 EN 7 MEI 1989 
Willem van der Waal 

Het voorjaarsweekend werd dit jaar in Zuid-Limburg gehouden in T erziet even ten zuiden van Epen. Emile, die daar 
al verbleef in zijn tentje, had de omgeving onder tropische omstandigheden leren kennen. Op zaterdagochtend 
troffen de weekendgangers Zuid-Limburg echter onder Siberische weersomstandigheden aan. Een felle, koude wind 
deed velen naar dassen en handschoenen grijpen. Emile was zeer verheugd dat hij die nacht onder een echt dak 
mocht doorbrengen. De combinatie van een koude nacht en jankende jonge Bosuilen hadden hem een gezonde 
nachtrust onmogelijk gemaakt 
Nadat er kwartier gemaakt was en er een jonge Bosuil slapend in een soort wasmachine werd gevonden werd er 
begonnen met het verkennen van de omgeving. (Maar dit niet nadat de jonge Bosuil was wakkergeschud om het te 
laten voelen wat het is om van je slaap te worden beroofd). 
Via de Heimansgroeve ( die te huur bleek te zijn) 6epen we langs de Geul naar het Bovenste Bos. Als echte 
natuurvorsers werd er ook op planten gelet, geologische opvallendheden bekeken en naar amfibie~ gezocht. Langs 
de bosrand van het Heimansreservaat werd een padje gevonden dat na enige fysiotherapeutische handelingen als 
Vroedmeesterpad werd gedetermineerd. Voor mij een der hoogtepunten van het weekend Na het Bovenste Bos vol 
Fluiters en het Onderste Bos met een Appelvink (de voorspelde 'wolken' Appelvinken bleven uit), werd het Geuldal 
weer opgezocht om uit de wind en in het inmiddels verschenen zonnetje weer wat op te warmen. Op een terras 
gezeten en natuurlijk vlaai etend kwam er een Rode Wouw over. Deze besloot een Kievit-pulletje te pakken, de 
Kievit-ouder zette de achtervolging in en met behulp van twee Zwarte Kraaien (wie zegt dat Zwarte Kraaien 
schadelijk zijn voor weidevogels?) werd het pulletje weer op de ouderlijke grond gedeponeerd. Dit ging wel wat 
hardhandig, het pulletje werd op zo'n 20 meter hoogte losgelaten en viel met een stoffige plof op de akker. Of het 
de val en het geknijp van de Rode Wouw heeft overleefd weet ik niet. Na het avondeten maakten we nog een 
wandelingetje en daarna werden de bedden opgezocht. 
Op zondagmorgen werden de vroege opstaanders verrast door wit berijpte velden onder een stralend blauwe hemel. 
Er werd een Wielewaal gehoord en een Europese Kanarie gezien, evenals een Steenuil. Er werd zelfs een 
Dassenburcht gevonden met verse prenten in de omgeving van de burcht. Om al te enthousiaste f aunaregelaars 
werk te besparen laten we de exacte plek maar in het midden. 
Na het ontbijt werd er door allen min één weer gewandeld. Een holle weg werd op planten bekeken ( de Aronskelk 
was de meest opvallende). Een Kleine Bonte Specht liet zich mooi bekijken en boven het Elzetter Bos zagen we 
weer een Rode Wouw. Via Mechelen, met natuurlijk vlaai, wandelden we langs de Geul terug naar Ter Graat en 
onderweg werden er Grote Gele Kwikstaarten gezien en een veld vol Tapuiten plus twee Paapjes. In Ter Graat 
werden de tassen ingepakt en besloot ik het weekend met het bekijken van bloeiende Zinkviooltjes. En zo werd ik 
wé& een gelukkig mens. Emile was al gevlucht om een volksgericht te ontkomen, hij had namelijk bij een eerder 
bezoek eens pannekoeken gebakken en hiervan hingen er nog enkele aan het plafond en deegklodders sierden de 
muur. 
Het was een prima weekend, waarin 78 vogelsoorten werden waargenomen. 
Ornithologische hoogtepunten: 
Rode Wouw 6/5 1 ex Epen; 7 /5 1 ex N Elzetter Bos 
Bruine Kiekendief 7 /5 1 onvolwassen vrouw N Elzet 
Steenuil 6 /5 gehoord, Ter Graat; 7 /5 1 ad T erziet 
Bosuil 6/5 takkeling Ter Graat; 1 ad Bovenste Bos 
Kleine Bonte Specht 7 /5 1 ex roffelend T erziet; 1 vrouw Cottessen; 1 ex roffelend Ter Graat 
Oeverzwaluw 7 /5 1 ex N omg Höfke 
Grote Gele Kwikstaart 7 /5 1 man Mechelen; 1 vrouw + 1 ex omg Hofke 
Europese Kanarie 7 /5 1 ex Cottessen 
Vroedmeesterpad 6/5 1 ex Heimansreservaat 
Op 6/5 werden er 's avonds diverse soorten vleermuizen gezien, op 7 /5 twee Ree~ bij de Heimansgroeve en 
werden er enkele Veldspitsmuizen op beide dagen dood gevonden. 


