
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het kader van de Nationale Vogelweek organiseerde de Vogelwerkgroep van 
Natuurvereniging Ken en Geniet uit Dongen een vogelexcursie op 12 mei 2012.  
Op deze zaterdagmorgen liepen we in natuurgebied Huis ter Heide, één van onze broedvogel 
monitoring routes, de gele route "Plakkeven en Velden achter de Spinder". Omdat je vogels 
het beste kunt bewonderen in de ochtendgloren zijn we de tocht om 06.30 uur begonnen. 
Vanuit de vogelwerkgroep hadden zich zes personen opgegeven en via de website van 
Vogelbescherming Nederland, waar de excursie aangemeld was, ook nog eens 9 personen 
waarvan er daadwerkelijk 7 personen zijn komen opdagen. Een zeer gevarieerde groep 
vogelliefhebbers uit o.a.; Sint-Oedenrode, Sint-Michielsgestel, Kaatsheuvel en Tilburg. 
Samen met de leden van de VWG Ken en Geniet, waar de nodige kennis in aanwezig was met 
Fia Grootzwagers als vlinder- en flora deskundige, Beppie Verhage als IVN-gids, Jan Vrinten 
als kenner van natuur in vroegere tijden, Kees van Dongen als vogelkenner, die met behulp 
van zijn meegenomen telescoop eenieder de waarnemingen van dichtbij kon tonen, Jack 
Kimenai en Leo Reijnierse die de “oortjes” van de groep waren, kon deze excursie haast niet 
meer stuk. Na een welkomstwoordje door de coördinator van de VGW trokken we het veld in. 
Over de eerste honderd meter hebben we wel dik een half uur gedaan, zoveel was er al te 
horen en te zien. Al zingend opstijgende en dalende veldleeuwerikken, een roepende koekoek, 
zich in het heerlijk zonnetje poetsende grasmussen, kwetterende putters, diverse vrolijk 
zingende roodborsttapuiten, een vrouwtje grote bonte specht die voedsel aan het verzamelen 
was, tjiftjafs, nijlganzen, heggenmus, witte kwikstaart, merels en zelfs een kwartel werd 
gehoord. Telkens als we weer een nieuwe soort zagen werden de zakvogelboeken 
tevoorschijn gehaald en werden de beelden getoond aan de aanwezigen en als het mogelijk 
was werden die via de telescoop getoond. Op ons gemak hebben we de vele ons passerende 
vogels bekeken. Bij een grote struik met meidoorn konden we de aanwezigen het verschil 
laten horen tussen het geluid van de zwartkop en de tuinfluiter en zagen we aan de bosrand de 
reeën lopen. Terwijl Beppie de aanwezigen het een en ander vertelt over de Zee-den met zijn 
grote kegels loop ik even langs een dassenburcht in de omgeving om te kijken of ik nog 



krabsporen dan wel latrines zie van de das. Omdat hier van de winter veel hout gekapt is denk 
ik dat de das voorlopig naar een ander gedeelte verhuist is. Bij het Plakkeven hoorden we de 
heikikkers volop kwaken en hoorden we de gekraagde roodstaart zingen. Hier zien we ook 
nog de blauwe reiger en de meerkoet. Beppie laat ons een kegel van de zee-den zien die 
afgekloven is door een eekhoorn en laat zien of dat het een linkshandige danwel 
rechtshandige eekhoorn is geweest. Zo leren we van elkander ook weer eens iets.  
Verder wandelend horen we ook een winterkoninkje, een grote bonte specht, vink, 
boomkruiper en een fitis met zijn bekende deuntje “ tis nou nog wel mooi weer maar dat blijft 
niet zo”. In de boomtoppen zien we duidelijk een kuifmeesje terwijl iets verderop een grote 
lijster zich uitstekend laat zien. Het wordt tijd voor een “bakske” vinden we dus stoppen we 
even om van onze zelf meegebrachte koffie en broodje te genieten in een heerlijk zonnetje. 
Op het ven voor ons zien we ook nog een aantal knobbelzwanen, nijlganzen, grauwe ganzen, 
houtduiven, bergeenden, wilde eend en een koppeltje kuifeenden. Wanneer we verder lopen 
genieten we bij de uitkijktoren van het prachtige uitzicht over het “Leikeven” waar een 
zwartkop zich laat horen en zien. Op het ven landen een paar grote Canadese ganzen en wilde 
eenden. Op “de baan achter de plakken” komen we ook weer het een en ander tegen zoals; 
roodborsttapuiten, fitissen, braamsluiper, boerenzwaluwen, gierzwaluwen en op het grote ven 
zien we ook een koppel grote Canadese ganzen met een aantal jongen, slobeend, krakeend, 
scholekster, spreeuw en achter op de rand van het ven een paar groenpootruiters. Verder 
wandelend zien we links in de bosrand een tweetal vossen en een vijftal reeën terwijl de 
kneuen, putters, rietgorzen, zich in de braamstruiken mooi laten zien. Op het einde van deze 
baan ziet mevrouw Clijsen als eerste een blauwborst, we hebben er maar kort van kunnen 
genieten want hij liet zich niet meer zien. Na drieeneenhalf uur komen we aan het einde van 
de excursie, er vliegt nog een ekster over en wanneer we bijna bij het poortje zijn vliegen er 
nog twee veldleeuwerikken al zingend op, een mooie afsluiting van deze vogelwandeltocht. 
Alle deelnemers krijgen nog een enveloppe met foldermateriaal van Vogelbescherming mee 
en met 46 waargenomen vogelsoorten, want we hebben ook nog kool- en pimpelmees en 
zwarte kraai gezien, kunnen we zeggen dat het een geslaagde tocht was. Eenieder bedankt 
voor zijn inbreng en belangstelling en tot de volgende. 
 
 
 
Leo Reijnierse, coördinator VWG Ken en Geniet Dongen  


