Zaterdag 27 april, Koningsdag, gingen Ken en Genieters met de vogelwerkgroep op excursie naar
natuurgebied “de Malpie” bij Valkenswaard. Om 07.00 uur was het verzamelen bij de Salamander. De
weersvooruitzichten waren niet zo gunstig voor een vogelwandeling, er was regen en veel wind voorspelt.
Het was droog toen we vertrokken en we zouden wel zien wat het werd. Twee jaar geleden stond deze tocht
voor de vogelwerkgroep ook al op het programma maar toen is hij niet doorgegaan omdat ook toen regen,
roet in het eten gooiden. Toen we na een ritje van een uur op de plek arriveerden was het nog droog al vielen
er enkele druppeltjes, dus regenkleding aan, paraplu mee en hoppa…..gaan.
De Malpie is één van de mooiste gebieden van NoordBrabant en ligt ten zuiden van Valkenswaard. Het is een
relatief klein natuurgebied, maar van ongekende
schoonheid. Het bestaat uit zo'n 350 hectare aan
stuifzanden, natte en droge heide, vennen en bos. Het
gebied is een broedplaats voor allerlei (water)vogels en
trekt veel soorten insecten, zoals vlinders aan. De
combinatie van heide en bos maakt de Malpie tot een
prachtig wandelgebied, met een rijke flora en fauna.

Direct bij de Venbergse Molen werden we begroet door
een aantal witte soepganzen die ons luid kwakend
welkom heetten. Het is een kleine honderd meter over
de openbare weg naar het bosgebied waar we toch al een
aantal vogelsoorten waarnamen waaronder; de
tuinfluiter, fitis, winterkoning, zwartkop, houtduif, vink
en tjiftjaf. De stevige wind en het toch wat druilerige
weer zorgde ervoor dat de vogels stil zijn en zich niet
laten zien dus wandelden we maar wat door op onze
tocht. Onderweg konden we op de leestafel nog een
aantal gedichten lezen.

Hier en daar stonden we stil om de vogelgeluiden tot ons te nemen en als je dan goed kijkt zie je toch de
vogels waar we toch voor komen. Uitkijkend over de Schopschoorsche Heide genoten we van het uitzicht en
zagen we merel, boomklever, boomleeuwerik en boompieper. De wind had ook in dit gedeelte goed
huisgehouden want op onze weg lagen plots een paar omgewaaide bomen, dus……door de knieën en onder
de boom door en beentjes omhoog om er over heen te klimmen. Het ging bij eenieder goed af, hier en daar
werd een handje toe gestoken en konden we onze tocht vervolgen. Toch zagen we nog een aantal vogels van
dichtbij in de bomen langs ons pad. Zo hadden we mooi zicht op een boompieper voor ons en een aantal
koolmezen, hoorden we in de verte een koekoek en vloog een blauwe reiger voorbij. In de heide voor ons
zagen we nog een roodborsttapuit en hoorden we het hoge geluid van de goudhaan in de toppen van de
bomen. Onderweg zagen we nog een aantal schitterend uitgesneden houtwerken waaronder een uitgebeelde
uil en iets verderop een mooi aangelegd insectenhotel.

We liepen nu al een uurtje in de miezelregen maar daar kwam toch een eind aan want de sluizen werden
opengegooid en werden we getrakteerd op een stevige bui die toch wel ruim een kwartier duurde. Poncho’s
werden aangedaan en paraplu’s in de wind en zo liepen we eigenlijk in het mooiste gedeelte van de Malpie
met uitkijk op een aantal mooie vennen in de stromende regen. Toch trotseerden een aantal gaaien de regen
en lieten zich luid horen dat ook zij van dit weer baalden. Het is half tien wanneer we aankwamen bij het
Grote Malpie Ven. Het waaide hier behoorlijk maar na enige tijd zwakte de wind af en werd het warempel
droog. Bij dit ven zagen we kuifeenden, baltsende futen, meerkoet, wilde eend, knobbelzwanen, dodaars,
boerenzwaluwen en oeverzwaluwen. Het werd tijd voor een bakske en dan komt een plaats waar een bank
met tafel staat goed uit, wel zagen we kort daarvoor nog
mooi een veldleeuwerik voor ons zitten en achter ons in de
struiken een grasmus. Een warm bakske zelf meegenomen
koffie ging er goed in en we namen er dan ook de tijd voor.
De poncho’s en de paraplu’s konden weer opgeruimd
worden want het was droog en af en toe dreigde zelfs de
zon door te komen, wat dan gelijk weer resulteerde in
vogelgezang van ditmaal de fitis en de winterkoning en
vloog een zwarte kraai voorbij evenals een kokmeeuw.

Na een klein kwartiertje gingen we weer op pad. De tocht vervolgend door het Dommeldal, de Dommel
stroomt hier langs het gebied, zagen een aantal van ons nog een ree oversteken en keken we met de
telescoop in de verte naar een rietgors en een roodborsttapuit in de boomtoppen op de heide. In de
boomtoppen langs de pad waarlangs we liepen alarmeerden ook nog een aantal vinken en staartmeesjes.
We naderen toch bijna het einde van de tocht en keken nog uit over een mooi ven met vele waterlelies in
knop en iets verderop een meanderende Dommel.

In de weides langs de openbare weg zagen we nog een aantal grauwe ganzen, nijlganzen, hoorden we nog de
boomkruiper, de roodborst en de groenling. Een natte tocht en ondanks het slechte weer hebben we toch nog
37 vogelsoorten waargenomen.
Aangekomen bij de plaats waar we onze auto’s geparkeerd hadden, het is intussen elf uur, besloten we nog
een afzakkertje te pakken op het terras (overdekt) bij de Venbergse Molen. We lieten ons de heerlijke
Bruegelvlaai met slagroom en koffie of warme chocomel goed smaken en sloten op een leuke manier deze
vroege vogeltocht af.
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