
Weekend Sallandse Heuvelrug – Nederland

13 – 15 april 2007

Vrijdag 13 april

Om 17h30 een half uurtje vroeger stoppen met werken dan gewoonlijk, vlug met de fiets naar

huis want het weekend naar de Sallandse Heuvelrug staat voor de deur.  In sneltempo de

laatste voorbereidingen treffen, inclusief badje nemen en hapje eten.  Even na 19h00 arriveren

we ten huize Callewaert waar er Peter en Sam ons al staan op te wachten.  Vlug de buzze en

toebehoren overladen, vrouwkes en kindertjes nog een dikke zoen en weg zijn we.  Een grote

300 km scheiden ons nog van de moaten die al vroeger op de avond vertrokken richting

Heeten.  Tegen kwart voor elf bereiken we onze bestemming: een rustig gelegen hoeve in het

hartje van Overijssel met B&B-accommodatie voor 12 personen.  En niet, zoals Peter’s GPS

ons wilde doen geloven, op de rotonde even verderop.  We worden hartelijk onthaald door de

rest van de compagnie: Geert (de Grijze van Slyps), Geert (van Mergus), Guido (van

Westland), Sofie (onze natuur.babe), André (Dreetje), Dirk (van het Aovelgemse

beheersclubke) en  niet te vergeten natuurlijk Yann (uzze Vwoarzitter).  Nog even bijpraten

bij een lekker glazeke rooie wijn en dan vlug onder de wol want morgen is het vroeg dag.

Zaterdag 14 april

5h30, de gsm maakt mij wakker.  Vlug uit de veren, even de neus buitensteken leert dat de

aanbevolen warme kledij op stal zal mogen blijven.  Aan de horizon begint de dageraad zich

al aan te kondigen.  Raprap een wasje en in de kleren springen want straks vertrekken we

richting Sallandse Heuvelrug.  Ook de anderen zijn tegen 6h00 allemaal van de partij.  De

vrouw des huizes voorziet ons op dit vroege uur al van een pistoleetje en een verse dampende

tas koffie.  Dat smaakt op zo’n vroeg uur.  Een kwartiertje later zijn we al op weg.



Na een kort ritje van zo’n dik kwartier komen we aan op de parking bij het bezoekerscentrum

van dit uitgestrekte heidegebied, wereldwijd bekend als de allerlaatste plaats waar in

Nederland nog Korhoenders leven.  Ons wacht nu nog een wandeling van zo’n 3 km voor we

op de plaats der plaatsen arriveren.  Veel tijd om te genieten van het ochtendgezang der

vogels zit er niet in.  De koplopers van het groepje zetten er een meer dan stevige pas in, als

ware het een kwestie van minuten vooraleer de laatste Neerlandse populatie Korhoenders

uitgestorven.  De wandeling leidt ons eerst door wat bos waar menig vogel zich laat horen: oa

Kool-, Pimpel-, Zwarte mees, Matkop en Glanskop, Tjiftjaf, Boomkruiper, Boomklever,

Roodborst, …  Peter en ikzelf volgen de kopgroep op een afstand, maar hoe we er ook de pas

inzetten, bijbenen doen we ze pas bij hun eerste halte op de heide.  De zangdiversiteit heeft bij

de overgang van bos naar hei een hele verandering ondergaan.  Nu horen we vooral

Boompieper en Fitis.  En we zijn zeker niet de enigen op de hei.  Menig groepje vogelkijkers

spoedt zich richting Korhoen.  En dan, in de verte, ontwaart er iemand de doelsoort waar het

dit weekend vooral om te doen is.



 Op een open plaats tussen de heidestruiken zit een mannetje Korhoen te baltsen.  Nog op

relatief grote afstand en een beetje tegenlicht, maar dit maakt de waarneming niet minder

mooi.  Na een tijdje genieten stappen we verder.  En waar we andere vogelaars vervoegen

zien we nog 2 mannetjes baltsen.  Maar nu een heel stuk dichter en mooi in het zonnetje.

Puur genieten!  En dat terwijl we op de achtergrond meerdere mannetjes Korhoen horen

‘zingen’.  In een dode boom laat ook een wijfje zich wondermooi waarnemen.  Nooit gedacht

dat de balts van Korhoen zo mooi zou zijn.  Alle details zijn schitterend te zien: de

liervormige staart, de felrode kammetjes, het wit op de vleugels.



  Tegen een uur of negen beginnen we aan de terugweg, waarbij we nog een mannetje

Korhoen vinden.  Uiteindelijk zagen we zeker minimum 4 mannetjes en 5 wijfjes.  En dat

allemaal in een prachtig landschap bij een zomers weertje.  Daar kunnen we niet anders dan

even onze vlag te ‘hijsen’.

Er leven natuurlijk ook nog andere vogels in dit natuurgebied.  Een greep uit de

waarnemingen: baltsende Wulpen, verschillende Roodborsttapuiten, zp Sprinkhaanzanger, 1

Koekoek, Kneu’tjes, man Blauwe kiekendief, man Bruine kiekendief, 1 Smelleken, Torenvalk

& Sperwer.  En dat terwijl de voorjaarstrek in volle hevigheid aan de gang is met voortdurend

doortrekkende Graspiepers, een groepje Kramsvogels, 11 Aalscholvers, 2 Gele kwikjes,…

Uiteindelijk geraken we toch aan de auto, tijd om te gaan ontbijten.



Het ontbijt mogen we nuttigen in de eetplaats op de hoeve.  Een gedekte tafel met een

gekookt eitje, sponsbrood, mini-schellekes vlees en kaas, roze en paarse hagelslag, lekkere

warme koffie…  Genoeg om ons buikje vol te eten om er tot de avond tegen te kunnen.

Ondertussen fladderen er buiten rond de boerderij al wat Oranjetipjes en andere vlinderkes.

Rond 11 uur zijn we terug startensklaar, in zomertenue, voor een verkenning van de

uiterwaarden van de Ijssel.  Een mens hoopt altijd op mooi weer als je er op uit trekt, maar



zo’n weer half april is toch boven alle verwachting.  Dikke frak en botten zijn overbodig.  In

de plaats lopen we rond in vwg-shirt en shorts, met zonnecreme binnen handbereik.

In de plaatselijke superette van Heeten wordt nog vlug even de nodige proviand (lees: vooral

wijn en chips) ingeslaan en dan leidt onze excul Geert (den dienen van Mergus) ons naar de

uiterwaarden van de Ijssel.

  Een platgereden uil doet ons even op onze stappen terugkeren en via overleg in de walkie-

talkies komen we eruit dan het een Bosuil was.  Ja, die walkie-talkies, altijd heerlijk om die

mee te hebben op excursie om tijdens de verbindingsritten wat te zeveren tegen elkaar.

Eerste halte is de omgeving van Olst.  Een eerste Ooievaar doet ons even aan de kant van de

weg staan waar ons soortenlijstje direkt een stevige input krijgt.  Mooist waren oa een

Slechtvalk, Ooievaar op nest (in de verte).  We parkeren even verderop van waaruit we 2

korte wandelingetjes kunnen maken in de Duursche Waarden: eentje naar een immense

uitkijktoren en eentje via het ‘Laarzenpad’ naar een kijkhut.  Vanop de uitkijktoren, die vlak

naast de rivier gelegen is, kijken we bijna binnen in het nest van een Ooievaar.  Verder is het

genieten van de zon, het landschap (waar we in onze regio alleen maar kunnen van dromen)

en van vogels: oa wijfje Havik, 2 Sperwer, 4 Buizerd, 2 Torenvalk, Puttertjes, kp

Mandarijneend, kp Nijlgans, Boompieper, Huiszwaluw, Oeverzwaluw, 1 3
e
 jaars

Geelpootmeeuw,…  Voor sommigen ook tijd om even weg te dutten voor het middagslaapje.



Terug aan de auto’s is het tijd om wat te drinken.  André kraakt een flesje wijn en onze

Natuur.babe trakteert op lekker frisse pintjes.  Of hoe je je entree in vwg zwvl niet kunt

missen.  Ondertussen zingt een Braamsluiper vanuit de Sleedoorn en vliegen er diverse

vlinderkes in het rond waaronder Citroentjes, Oranjetip en Landkaartjes.

De Laarzenpadwandeling leidt ons o.a. langs een stuk natuurherinrichtingsproject en door de

prachtige wilgenbroeken.   Overal in de weiden is het een weelde aan bloeiende

Pinksterbloemen in de uiterwaarden (maar nog zo’n beetje overal in Overijssel).  De kijkhut

zelf levert enkel een kp Wintertaling op.  Op de terugweg genieten we nog van een



doortrekkend mannetje Bruine kiekendief en een plaatselijk koppeltje Buizerd.  En dat terwijl

we met onze voeten bijna in een wondermooie amfibiënpoel staan.



De zon straalt nog altijd volop, tijd om even verfrissing te zoeken en uit te blazen.  Een

terrasje in het nabijgelegen dorpje biedt soelaas.  En terwijl biertje of ijs ons smaken,

ontwaren we boven de rivier 3 Kleine plevieren.

En na het uurtje verpozen (en wachten op mijn tosti) zetten we onze weg verder.  Via een

kleine halte onderweg, waar we oa 1 man Havik en 1 zp Kleine karekiet hadden, bereiken we

de Tichelgaten waar we nog een kleine wandeling maken.  Net zoals overal in het Ijsselgebied

wemelt het hier van de Grauwe ganzen.  Sam haalt er voor ons nog een Ijsvogeltje uit en in de

verte wordt een streepje Goudplevieren en een Tureluur gespot.  Van plaatselijke rovers als

Buizerd en Sperwer krijgen we nooit genoeg.  Op insectengebied worden ook enkele

Wolzwevers gespot.  Voor de meesten onder ons de eerste maal dat we dit insectje zien.



Maar de avond nadert en de batterijen beginnen leeg te geraken.  Er wordt nog een laatste

korte stop voorzien waar de hele winter een groep Pestvogels zat te Zwolle.  Maar zoals te

verwachten waren de beesten niet meer thuis in het parkje.  Zou ook een beetje tegenatuurlijk

zijn: Pestvogels twitchen bij meer dan 25°C.

De magen beginnen te grommen en er wordt besloten dat het welletjes geweest is voor

vandaag.  We zoeken en vinden vlug een Italiaans restaurant in het centrum van Zwolle waar

we goed onthaald worden en lekker eten.  Voor wie ooit in de omgeving iets zoekt een

aanrader: La Stalla – Kamperstraat 7-9 – Zwolle.



 En na het eten vlug naar onze woonst.  De zon is reeds gaan slapen maar wij genieten nog na

met een glazeke wijn en overheerlijke pudding van grootmeester Geert.  En tegen half twaalf

kruipen de laatste onder de wol.  De teller staat ondertussen op 95 soorten.  Morgen is het

weer vroeg dag.

Zondag 15 april

De wekker stond ingesteld op 5h15 maar om 4h50 ontwaak ik in mijn kabouterhuisje.  Zou ik

opstaan of nog niet.  Toch maar wel.  Kleertjes aan en naar buiten.  Wie weet zit er in de

omgeving wel een uil te roepen.  Buiten is het nog pikdonker en van de reisgenoten is ook nog

geen teken van leven te bekennen.  In de nachtelijke stilte is het al na 5 minuutjes prijs:

minstens 2 Ransuilen zitten in de omgeving te roepen.  Ook een Fazant laat zich even horen.

Plots betrekkelijk dichtbij een roepend Steenuiltje.  En dan, heel in de verte, een roepende

Bosuil.  Wat kan een ochtend toch mooi beginnen.  De dageraad begint zich ondertussen aan

te kondigen, de eerste Merel begint zich te roeren.  Ondertussen kruipen de anderen ook uit

hun kaf, de een al meer uitgeslapen dan de ander.  Koffie en pistolet vallen ons om 5h45

opnieuw ten deel.  De zoon des huizes is ondertussen al aan het melken van de koeien

begonnen.  Tegen zessen zet de kleine stoet van 2 auto’s zich in gang richting Sallandse

Heuvelrug voor een 2
e
 ochtend genieten.  Het  weer ziet er alvast weer schitterend uit, de

thermometer geeft nu al 13°C aan.

Aangekomen op de parking begint de wandelrush richting Korhoenders opnieuw.  We zijn er

zeker al niet meer de eerste groep.  Het aangehouden wandeltempo zou menig wandelclublid

in het zand doen bijten.  Alleen voor de zonsopgang maken sommigen even een korte

adembenemende pauze.

De Korhoenders stelen weer de show, al kwamen ze vandaag iets minder mooi in beeld dan

gisteren.  Het idee om al de vrijdagavond te vertrekken om zo 2 ochtenden te hebben, bewijst

hiermee zijn nut.  In totaal noteren we toch zeker 7 man en 4 wijf Korhoen.  Voor de rest een

beetje hetzelfde als gisteren, alleen veel meer volk en deze ochtend zo goed als geen doortrek

van Graspiepers of wat dan ook.  Tp wel 3 zp Sprinkhaanzanger en 2 Zwarte spechten.  Die

laatste werden jammer genoeg niet door iedereen waargenomen.



Op de terugweg ook nog een kortstondige zangstonde van een Gekraagde roodstaart en een

mooie waarneming van 2 Groene spechten.  Ondertussen al 17°C.

Terug in ‘De Aarnink’ nuttigen we het uitgebreide ontbijt, vandaag zelfs inclusief chocopasta.

De buzze wordt ingepakt en ingeladen.  De afrekening gemaakt.  En rond 11h vertrekken we

richting Flevoland.

Het binnenrijden van de Flevo’s toont ons het gekende beeld van ‘Olland’: vlak land,

windmolens en bloembollenvelden.  Schitterend op kleur.

Een korte halte aan de ‘Wildroosters’ aan de Praamweg doet vlug vergeten dat de Flevo-

gevangenis misschien nog zo mis niet zou zijn als trektelpost.

De eerste echte halte wordt de Kleine Praambult, gelegen in de luwte en dus in een

verzengende hitte.  Vanop het kleine bultje zijn er over de Oostvaardersplassen vele Bruine

kiekendieven en Buizerds te zien, maar ook mooikes als 1 Smelleken, 1 Slechtvalk, 1 Blauwe

kiekendief, 1 w Havik.  Veel Grauwe ganzen die hier al met jonkies zitten.  Een

overvliegende Appelvink weet niet aan onze aandacht te ontsnappen, evenals een Blauwborst



en een zingende Rietzanger.  Op de grote vlakte krioelt het van grote grazers (zowel dood als

levend) en Brandganzen maar ook een Vos.  Een Kolgans was blijkbaar vergeten naar het

noorden te vertrekken.  Op het water een hele resem eenden en wat stelten.  Het zoeken van

de verre rovers afgaande op de aanwijzingen van anderen lijkt soms frustrerend moeilijk maar

we laten de moed nooit zakken.   Geert haalt er zowaar de Zeearend uit.  Onnoemelijk ver,

een heel klein deurtje dus.  De meesten slagen er jammer genoeg niet in hem in de tele te

krijgen.  Het jeugdig enthousiasme viert hoogtij als Sofie plots een Tapuit vindt.  Altijd leuk

als je zelf iets vindt, ook al hadden bijna alle anderen de Tapuit een half uur eerder ook al in

de mot gehad.  Verkoeling dringt zich op, een korte verplaatsing met de auto moet volstaan.

Op de Grote Praambult beetje hetzelfde beeld, maar hier wel met een lekker fris pintje in de

hand (merci, Sofie).  En het helpt.  De Zeearend wordt terug gespot, nu een stukje dichter.  En

deze keer moest niemand hem missen.  Het jeugdig enthousiasme bereikt een hiermee een

nieuw hoogtepunt.  Voor de rest nog wat verre Lepelaars, beetje hetzelfde roofvogelgamma(

met oa 2 Haviken en een ad Slechtvalk), 2 Grote zilverreigers.  In de verte speelt een groepje

van zo’n 700 Goudplevieren in de wemelde lucht.  Maar de klok tikt ongenadig, we moeten

verder.



Na een korte sightseeing rond een typisch Nederlands woningbouwproject vinden we de

parking van het Kotterbos.

 Een korte wandeling leidt ons naar, jawel, opnieuw een bult met zich op de

Oostvaardersplassen.  En in dat zicht is het nest van de Zeearenden te zien.  Maar ze geven

jammer genoeg niet thuis.  Toch niet dat wij kunnen zien.  Dan maar nog wat Bruine

kiekendieven kijken maar ook een Buizerd op nest en een koppel Blauwe kiekendief

verdienen onze aandacht.  Wel opvallend dat de begroeiing overal zeer kort staat.  Zouden er

dan toch teveel grazers rondlopen in de Oostvaarders?  En terwijl we terug, danzij de zon, ons

kookpunt beginnen te naderen haalt Geert er zowaar een Rode wouw uit.  Het oefenen met

aanwijzingen in het zoeken van rovers werpt zijn vruchten af want iedereen krijgt het mooie

dier in beeld.  Maar het vroege opstaan en de hitte beginnen hun tol te eisen.  Het kwik geeft

nu toch 30°C aan!!

Volgende en tevens laatste halte, zo zou blijken, wordt het Jan van de Boshpad.  Peter moet

eerst wat bekomen en de innerlijke mens versterken.  In gespreide slagorde gaan we op pad.



Van de ochtendlijke marskadans is weinig meer te merken.  Maar het loont de moeite.

Uitzicht op een stukje Oostvaarders zonder hinderlijke treinroute voor onze neus.  Een wat

verkoeling brengend briesje en prachtig omgeving: water, riet, grasvlakte.  Genoeg om de

soortenlijst nog een laatste serieuze boost te geven.  Honderden Slobeenden dobberen in het

water met ertussen een keur van andere eenderie met oa 4 m Zomertaling.  Vele tientallen

Grutto’s doen zich te goed aan het onderwaterleven, ertussen ook enkele andere stelten als

Rosse Grutto, Kemphaan, Bonte strandloper, een Zwarte ruiter en een Bontbekplevier.  Een

adulte Lepelaar heeft heel wat miserie met het binnenwerken van een puit.

Ook hier alom tegenwoordige Buizerds en Bruine kiekendieven.  Ondertussen beginnen de

lotgenoten verder te bezwijken onder de hitte.  De batterijen zijn gesmolten.  Er wordt

besloten huiswaarts te keren.  Maar niet nadat Sofie ons overhaald heeft een groepsfoto met

vlag te maken.  Peter vindt vlug een vriendelijke collega-vogelkijker die de klus wil klaren.



Een mooi  einde van ons prachtig weekend.  En dan naar de auto, ’t is uiteindelijk nog een

hele rit.  Weinigen willen nog wel doorgaan maar we sluiten ons probleemloos aan bij de

meerderheid.

Een verfrissing wordt nog genuttigd bij het 2
e
 tankstation op de terugweg.  En wel degelijk

verfrissing, want alcohol is er niet te krijgen.  Hier scheiden onze wegen.  Iedereen groet

iedereen en we wensen elkaar een behouden terugkeer.

Peter, Sam & ik stoppen nog in het wegrestaurant van Nazareth om een lekker hapje te eten

(ragoût van Korhoen a la Greque met veenbessen en denneappeltjes staat gelukkig niet op de

kaart) en nog wat na te kaarten.  Om 21h is het nog steeds 20°C.  En dan in rechte lijn naar

huis waar vrouwlief en de kindjes toch ook genoten hebben van het mooie weekend.

Een weekend uit de duizend, dankzij de oude en nieuwe moaten.  Om zeker te herhalen.

Christoph Wintein


