
Wandelroute Vennen van Huis ter Heide 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 16 april 2022 zou de eerste wandeling van de vogelwerkgroep zijn na de corona-periode. 

Slechts acht leden hadden zich voor de tocht opgegeven en drie leden hadden zich van te voren al afgemeld 

omdat ze ofwel in het buitenland vertoefde, moesten gidsen in de Biesbosch of al een andere afspraak 

hadden. Door mijn leesfout kwam ik er achter dat iemand zich voor deze tocht opgegeven had maar dat 

bleek voor de tocht van 16 juli, Door diverse omstandigheden hebben zich nog twee personen afgemeld 

zodat we de tocht begonnen met 5 personen. De zon stond al vuurrood aan de hemel en het beloofde een 

mooie zonnige dag te worden al was de temperatuur bij de start, door een flinke oostelijke wind, slechts 8 

graden. We waren gestart op de hoek Galgeneindsestraat, Pastoor Kampstraat in de Moer.  

 

Vanaf onze startpositie hadden we al een aantal waarnemingen 

gedaan van o.a.; witte kwikstaart, holenduif, houtduif, 

zwartkop,roodborst, boomkruiper, koolmees, merel, spreeuw en 

tjiftjaf. Terwijl we aan onze rechterkant naar een afgraving, waar 

veel water in stond, stonden te kijken keek een ree ons verbaasd 

aan en besloot maar om er vandoor te gaan. In het gedeelte waar 

we meanderend door het bos liepen hadden we nog de 

waarnemingen van boomklever, vink, grote bonte specht, 

winterkoning en zanglijster genoteerd. 

We waren intussen het bos uit en bij de vennen aangekomen. 

 

Het gebied telt ruim dertig vennen die ook allemaal een naam 

hebben zoals, van west naar oost; de Rauwe Vennen 1 t/m 5, 

Zwartven, Vossebergvennen 1 t/m 4, Moerven (het grootste ven)  

Leikeven, Moordgat, Argelozenven, Galgenven 1 en 2, 

Heihoefvennen, Achterste Plakkevennen 1 t/m 5, Plakkeven, 

Vlindervennen en in het noorden nog het Bodemven. 

 

Aangekomen bij het Moerven, waar een vlonderpad ligt, zagen 

we slobeenden, kuifeenden, wilde eenden en kokmeeuwen. 

Bij de Rauwe vennen zagen we grauwe ganzen, grote Canadese 

ganzen, kieviten. Hoog boven ons hoorden we de veldleeuwerik en dat blijft een adembenemend gezicht hoe 

dat vogeltje zich al zingend in de lucht voortbeweegt. 



Ook een bijzondere waarnemeing was de tapuit. De tapuit is een insecteneter die op de grond foerageert, 

bijvoorbeeld op kort grasland. Het voedsel bestaat uit kevers, rupsen, spinnen en sprinkhanen. In Nederland 

staat de tapuit op de rode lijst. Wij hadden er vandaag slechts twee exemplaren van gezien. We waren 

intussen bij de uitkijktoren, welke achter op het Moerven staat, aangekomen maar besloten door de koude 

wind hier maar geen gebruik van te maken en ons pad al meanderend voort te zetten waar we onderweg ook 

nog een aantal veldleeuwerikken, grasmussen en roodborsttapuiten zagen. Op de Vossenbergvennen 

verbleven o.a. nijlganzen, kuifeenden en bergeenden en stond er nog een blauwe reiger. 

 

Bij het Moordgat was een schaapsherder met haar kudde aan 

het grazen en zagen we ook dat haar hond, een Bordercollie 

kon vliegen……. een mooi gezicht hoe die hond getraind 

was om de schapen naar een bepaald punt te dirigeren. 

Het was bij de schapen waar we een drietal gele kwikstaarten 

zagen maar ook kneuen, een biddende torenvalk en een 

voorbij vliegend witgatje. We lieten het Argelozenven rechts 

van ons liggen, er was geen vogelsoort op te bekennen en 

namen plaats op de bank “Nie kniezen, nie zeuren……” om 

van ons zelf meegebrachte koffie te genieten. 

 

Terwijl we op ons gemak van een bakske genoten zag ik in mijn ooghoek een vogel in de struiken neerdalen. 

Ik twijfelde even maar pakte mijn kijker en jawel hoor een blauwborst. Vlug de anderen op de hoogte 

gebracht en minutenlang hebben we van een paartje blauwborsten mogen genieten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We vervolgden onze tocht en hebben een kleine omweg gelopen omdat er een paar flinke Schotse 

Hooglanders ons de weg versperden. Op de pad tussen het Galgenven en de Heihoefvennen namen we nog 

de fitis, vinken, tjiftjafs, winterkoning, roek, ooievaar, boompieper, boomleeuwerik en tuinfluiter waar. 

Op de Achterste Plakkevennen namen we buiten de knobbelzwanen en kuifeenden nog een tweetal kleine 

plevieren waar. Door het bos liepen we richting het Bodemmeer en onderweg hoorden we nog de groene 

specht en heggenmus. Op het meer zelf grauwe gans, Nijlgans en een viertal dodaarsjes. We komen weer 

richting het startpunt en onderweg hebben we nog een mooi beeld van de gekraagde roodstaart en 

pimpelmees. Na vier en een half uur wandelen door dit mooie gebied waren we wel toe aan een terras voor 

een koffietje met een heerlijke appelpunt waarvan we genoten hebben bij de Moerse Hoeve. 

Negen en veertig verschillende vogelsoorten, een ree, een konijn en een 

(paas) haas, dat was het resultaat van deze wandeling.  

Tot de volgende excursie van de vogelwerkgroep. 

 

Leo Reijnierse, coördinator VWG Ken en Geniet 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Insecten

