Toen we (17 werkgroepleden) ons om 07.00 uur verzamelden bij de parkeerplaats van de Salamander was
het weer nog gunstig en leek het zelfs een klein beetje op te klaren. Enkelen vroegen of we laarzen nodig
hadden maar onze gids zei dat bij de voorbereiding van de tocht het dagen daarvoor ook flink geregend had
en wij ze toen niet nodig hadden. We gingen vandaag een excursie doen in het Nationaal Park De Groote
Peel. Echter toen we om kwart over acht aankwamen bij bezoekerscentrum "De Pelen" in Ospel zag de
wolkenhemel er minder goed, zeg maar grauw, uit. Het regende ook al een beetje licht dus werden de
poncho's en regenkleding omgedaan, werden de paraplu's opgestoken en gingen we toch maar op stap, het
zou immers volgens "Buienradar" over drie kwartier droog zijn voor de rest van de ochtend.

Een unieke plek in Limburg waar natuur en cultuurhistorie onlosmakelijk met elkaar verweven zijn, is
Nationaal Park De Groote Peel. Dit uitzonderlijke natuurgebied vinden we op de grens van Limburg en
Noord-Brabant tussen de plaatsen Meijel, Asten en Nederweert. Nationaal Park De Groote Peel is een
hoogveengebied, maar doordat hier vroeger veel turf afgestoken werd, is het hoogveen grotendeels
verdwenen. Tegenwoordig vinden we hier een weids landschap met moerassen, heidegebieden, bos en
vennen. Karakteristiek zijn ook de knuppelbruggetjes die de moerassen toegankelijk maken. Ontdek ook de
sporen in het landschap die over zijn gebleven uit de tijd van de turfstekers.
Nationaal Park De Groote Peel is een vogelrijk natuurgebied en een paradijs voor wandelaars en
vogelliefhebbers. In het park vinden we onder andere vogeluitkijktorens en een vogelkijkhut, die uitzicht
bieden over de vennen en het weidse landschap.
We liepen de gemarkeerde blauwe route in tegenovergestelde richting om het
mooiste van de tocht voor het laatst te bewaren. Door de heftige regenval van de
laatste dagen waren de paden toch behoorlijk drassig geworden en hadden sommige
van ons toch liever de raad van de gids niet opgevolgd en de laarzen aangedaan. Ook
de vogels hadden er deze morgen niet veel zin in want slechts een enkeling liet zich
horen dan wel zien. In het eerste kwartier slechts merel, vink, zanglijster,
winterkoning, boomklever, tjiftjaf en zwartkop. In de nabij gelegen weilanden met
aangelegde poelen kievit, wilde eend en een aantal grauwe ganzen. Toen we op de
hoek van de Mussenbaan bij het poeltje stil hielden was het al gestopt met regenen en
werden de paraplu's en poncho's al weer opgeborgen. In die tussentijd hadden we al
wel het een en ander waargenomen zoals zwarte kraai, overvliegende blauwe reiger,

kleine karekiet, luid roepende koekoek, spreeuw, hout- en holenduiven, dodaars, torenvalk, voorbij
vliegende sperwer, rietgors, meerkoet en roodborsttapuit. Al met al hebben we maar ruim een half uurtje
last van de regen gehad al waren de paden wel drassig maar konden we goed onze weg vervolgen.

Regelmatig stonden we stil als we weer een vogelgeluid hoorden maar de soort nog niet thuis konden
brengen en ook om van de omgeving te genieten. In dit gedeelte van de Mussenbaan, tussen tien over negen
en tien voor tien hebben we de volgende soorten waargenomen; fitis, tjiftjaf, grasmus, buizerd,
gierzwaluwen, winterkoning, wulp, boomvalk, boompieper, kokmeeuw, nijlgans, wilde eend, boeren- en
huiszwaluw, rietgors, grote lijster, grote bonte specht, putters en groene specht. Een aantal soorten zaten te
ver weg om te determineren, was het nu een roofvogel in die berkenboom of gewoon een houtduif en wat zat
er dichterbij op die dooie tak. Een blik door de verrekijker en met de telelenzen op de camera's bracht geen
uitkomst. Door het slechte weer hadden we de scoops deze keer niet meegenomen dus bleef het bij gissen.
"Kijk hier eens wat een
eigenaardig beestje"; zei
Hans en Leo zag het
gelijk...... een dagactief
zeldzaam nachtvlindertje,
de Phegeavlinder of wel
melkdrupke genoemd.
"Hier zit er nog een en hier
en hier"; iedereen
enthousiast en foto's maken
van dit mooie vlindertje.
Een soort met populaties in
de noordelijke helft van
Limburg, het aangrenzende deel van Noord-Brabant en in de buurt van Bergen op Zoom. Andere
werkgroepleden keken in de vogelboeken naar het verschil tussen de boom- en de graspieper, die op het
paaltje voor hun zat.... door de duidelijke borsttekening en de witte zijstaart was het de graspieper.
We vervolgden onze weg over modderige wegen en uiteindelijk kwamen we bij het knuppelpad waarna de
weg over zou gaan naar een verharde asfaltpad......gelukkig.

Onderweg toch nog een paar soorten kunnen waarnemen zoals de boomleeuwerik, koolmees, graspieper,
sprinkhaanzanger, roodborsttapuit, aalscholver, boompiepers en tjiftjafs. Intussen was het tien voor half elf
toen we bij de plaats aankwamen waar we een bakske konden doen, een droge bank onder een rieten dak.
Hier hebben we ruim een half uur gepauzeerd en het over van alles en nog wat gehad, zijn er oude koeien uit
de sloot gehaald en is er flink wat afgelachen.

Om elf uur vervolgden we onze tocht over verharde paden met aan weerszijde een prachtig uitzicht over het
gebied. Langs het pad stond ook nog een "huisje" wat vroeger gebruikt werd als onderkomen voor de
turfstekers. Op een uitkijkpost keken we uit over de velden waar in de herfstmaanden de kraanvogels
massaal fourageren, bezochten we nog een vogelkijkhut aan het Meerbaansblaak waar we nog een mooi
uitzicht hadden op een dodaars met jong. Onderweg hier naartoe hebben we nog een aantal soorten vogels
waargenomen zo als de kneu, veldleeuwerik, staartmees, grasmus, roodborsttapuit, winterkoning, en
hoorden we de waterral. Ook zagen we nog het groot dikkopje en bont zandoogje en een koraaljuffer.

We liepen nog door de "Kruidentuin" waar Ellie nog een paar leuke micro-waarnemingen deed om tenslotte
om half een weer te eindigen bij het bezoekerscentrum "De Pelen" waar we nog heerlijk genoten hebben van
het intussen traditionele "Bakske Koffie met".......een heerlijk stuk Limburgse vlaai, deze keer.
Onderweg hier naartoe hebben we nog de winterkoning, roodborst, tuinfluiter, groenling en gekraagde
roodstaart genoteerd op ons lijstje waardoor we uitkomen op 50 waargenomen vogelsoorten.
Vele vogelsoorten zijn intussen klaar met broeden en vertrekken weer in zuidelijke richting en ook de
werkgroepleden gaan genieten van hun vakantie dus zijn er de komende maanden geen excursies gepland.
De eerstvolgende excursie is de trekvogeltocht in oktober naar natuurpark " 't Zwin".
Leo Reijnierse, coördinator VWG Ken en Geniet.

