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VOGELOBSERVATIE-MIDWEEK BERDORF G.H. LUXEMBURG 17-20 mei 2016 
 

  Verslag van de vierdaagse vogelobservatiemidweek editie 2016  van de VogelWerkgroep Noord-West Brabant met in de hoofdrollen de volgende acteurs:  Jean-Pierre & José Verduystert; Karel & Julienne Helsen;  Kristien Tant; Patrick Versonnen; Stephan De Rouck;  Hilde Van De Voorde; Frans Roggeman;  Karel Boey; Karl Van Overloop; Chris Loncke; Francis Wyns;  Hans Van Brabandt; Koen Selleslagh; Jaak Weytjens.    Foto’s en waarnemingen, per dag genoteerd, staan op http://www.vogelwerkgroepnwb.be/    
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Dag 1 - Dinsdag 17 mei 2016. 
De start … 
Dinsdag 17 mei 2016 - 06u45. Plaats van afspraak: Grimbergen, ten huize van Kristien, wwe Carlos Tant, die ons spijtig genoeg het afgelopen jaar ontvallen is. Daags tevoren hadden we van René moeten vernemen dat hijzelf onverwacht niet met ons mee kon omwille van gezondheidsproblemen van zijn echtgenote Suzanne. Zodoende startte de tocht enigszins in mineur. Ik had René beloofd om hem dagelijks verslag te doen van onze waarnemingen en ervaringen. Alle vrienden waardeerden ten zeerste dat Kristien de moedige beslissing genomen had om, zoals ze dit ook vroeger deed met Carlos, te blijven deelnemen aan onze jaarlijkse vierdaagse.  
Gewoontegetrouw, en onze ecologische voetafdruk indachtig, werd er ge-carpoold. Ik deelde mijn auto met Kristien en Francis. Wie Francis meeneemt krijgt tijdens de tocht gratis een opfrissing van zijn kennis van de wegcode. Dat was mijn voornaamste motief hem mee te nemen.  
Een eerste wandeling in La Roche-en-Ardenne 
Onderweg - tussen Grimbergen en Berdorf - had onze reisleider Jean-Pierre met zijn echtgenote Josée een wandeling gepland in La Roche-en-Ardenne. Zij waren daar reeds enkele dagen tevoren aangekomen om ons bezoek voor te bereiden. We werden door hen opgewacht op de parking van het hotel La Claire Fontaine aan de oever van de Ourthe waar onze VWG in 2007 logeerde. Om 10h waren we al op stap. Op de parking hoorden we reeds volop Staartmees, Roodborst en in de buurt Grote Lijster. In het begin van de wandeling meteen 3 Waterspreeuwen en kort daarna een trio Wespendieven samen op trek.  

 De groene pijl toont de plaats van vertrek van de wandeling: dit is de parking van  het hotel La Claire Fontaine. De rode lijn geeft het wandeltraject weer dat over 8,9 km loopt.   Onderweg passeerden alle klassiekers de revue: Zwartkop, Roodborst, Zanglijster, Merel, Boeren-, Huis- en Gierzwaluwen, Huis- en Ringmus, Geelgors, Grote Lijster. Op een bepaald moment: tik-tik-tik: hoog in een boom 4 (of waren het er 5?) Appelvinken. Ze lieten zich na wat speurwerk goed bewonderen.  Ondertussen hadden we hoog in de lucht reeds Buizerd, Rode Wouw, 2 Zwarte Ooievaars en 2 Slechtvalken gespot. In Cielle, een dorpje verderop, liet een Gekraagde Roodstaart zich zien in het struikgewas van een zalig-verwaarloosde oprit. Ook enkele Ringmussen gaven present in een lokale tuin.  Gedurende de wandeling kregen we te maken met twee merkwaardige nabootsingen: een Zwartkop die een Boomklever imiteerde en een Spreeuw die een Wielewaal nabootste.  
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Rond 14.00h was de wandeling afgelopen en dachten sommmigen dat we reeds "alles gezien hadden wat we moesten zien". Er was zelfs even sprake van om al naar Grimbergen terug te keren om René op de hoogte te brengen van dit goede nieuws. Na enige discussie reden we dan toch maar door naar onze eigenlijke bestemming in het Groothertogdom Luxemburg: Berdorf.    
  

Kennismaking met Berdorf. 

  
De groene pijl toont de locatie van ons hotel: Hotel Kinnen, Route d’Echternach L-6550 Berdorf. De rode lijn geeft het afgelegde parcours weer. Links: overzichtskaartje, rechts detailkaart.    Enkele uren later bereikten we onze bestemming: Hotel Kinnen, 2, route d'Echternach L-6550 Berdorf. www.hotelkinnen.lu . Berdorf ligt in de regio Müllerthal: een uitgestrekt plateau boven de valleien van de Ernz-Noire, de Sure en de Aesbach.   

 Omstreeks 17.00h maakten we nog een wandeling (3,5 km) in de buurt van het hotel waar we onder meer een massa jonge Spreeuwen en Boerenzwaluwen zagen. In de top van een spar zong een 
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Geelgors duidelijk anders dan bij ons: vermoedelijk sprak hij Letzeburgs. Op het einde van de wandeling doken nog 2 Zwarte Ooievaars op.  In totaal hadden we op onze eerste dag 72 soorten waargenomen.    Het onthaal en eten in het hotel was perfect. De sfeer prima. ’s Avonds stuurden we René nog een kort verslag met onze ervaringen. Zijn antwoord was dit: “Vrienden, Dank voor de nachrichten. Leuke waarnemingen. Het wordt een record jaar. Jullie moeten ook op zoek naar de Taigaboomkruiper (naaldbomen). Hij zingt langer en mooier dan de boomkruiper. Een beetje lijk een zwarte roodstaart tegenover een gekraagde roodstaart. Ik kijk uit naar volgend verslag. Groetjes, René.” 

   

Dag 2 - Woensdag 18 mei 2016.  

De groene pijl toont de plaats van vertrek: de bezoekersparking van het lokale Jeugdhotel. We bevinden ons 400 m boven de zeespiegel. De rode lijn geeft het afgelegde parcours weer: de linker lus: voormiddag, de rechter lus: namiddag. Links: overzicht, rechts detailkaart. Totaal afgelegde afstand: 11,5 km.    De tweede dag trokken we per auto richting Echternach waar we twee wandelingen maakten. ’s Voormiddags wandelden we ten oosten van het Meer van Echternach door glooiende akkers met hier en daar wat struikgewas en enkele bosjes. Bijna de ganse dag zouden we vergezeld worden van roepende jonge Spreeuwen.  Van bij het begin van de wandeling was het bingo: een zingende Gekraagde Roodstaart en 100 meter verder in een boomgaard nog een tweede. Veldleeuweriken waren alom present. Meerdere Rode Wouwen en “biddende” Buizerds lieten zich zien. Op een gegeven ogenblik zagen we vanuit zo'n sur-place positie een geslaagde duik van een Buizerd, met als resultaat een lekkere muis in de klauwen. Geelgorzen waren de ganse dag van de partij. 
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Slechts een keer werd een Zomertortel gehoord. Dit werd ruimschoots goedgemaakt door het volgende: in de top van een dode boom konden we achtereenvolgens over het verloop van een paar minuten op dezelfde tak een Grasmus, een Geelgors en .... een Grauwe Klauwier bewonderen.   Na een wandeling van 5,6 km werd geluncht in het cafetaria van het bezoekerscentrum (annex jeugdhotel) aan het meer van Echternach. De keuze was beperkt: fish sticks met friet, of omgekeerd. Omdat Francis vegetariër is werd het voor hem friet met friet met mayonaise.   Na het eten wandelden we aan de oostelijke zijde van het meer. Nog half versuft van de kopieuze maaltijd besefte niemand wat een spectakel er ons nog te wachten stond. Kort na de start hoorden we de klagende zang van de Goudvink. Iedereen deed meteen zijn uiterste best om hem in het vizier te krijgen. Plots echter ging alle aandacht naar een naderende roofvogel: een Visarend! Deze scheerde ons voorbij, dan verder over het meer, om kort daarna aan de horizon te verdwijnen. Prachtig was dat. We waren nog niet goed bekomen van deze emotie(s) of daar kwam een andere roofvogel aangevlogen, een Zwarte Wouw dit keer.   Verderop konden we gedurende een tiental minuten een Grauwe Klauwier bewonderen. Hij vloog van de ene naar een andere boom en terug en liet zich van alle kanten bekijken. Maar nog was het feest niet voorbij: een Middelste Bonte Specht kwam even boven onze hoofden in een boom paraderen.   Verder wandelden we rustig richting meer, onder begeleiding van Geelgors, Zwartkop, Tuinfluiter, Tjiftjaf, Zanglijster, Groene Specht, af en toe Een Buizerd of een Rode Wouw. Iedereen was uiterst tevreden. Op het einde werden nog door enkele deelnemers een 100-tal foto's genomen van een Kramsvogel die zeer dichtbij te benaderen was, maar ook dit intermezzo was van korte duur toen bleek dat "onze" Visarend opnieuw present tekende en zich nog eens goed en langdurig liet bekijken.  
Na het avondeten 
Na het avondeten trokken we naar de bar van het hotel waar gezellig nagekaart werd. Er heerste bij sommigen onder ons een zekere spanning, maar bij het bekijken van het TV scherm bleek meteen waarom: het was voetbal!   Karel merkt hierover het volgende op: “Iedereen blijgezind vanwege de mooie wandeling aan het meer van Echternach. Het avondeten verloopt goed en we zijn aan het verpozen aan de bar van het hotel. Een verrassing voor alle voetballiefhebbers: Liverpool – Sevilla. Alles verloopt naar wens voor de ‘Reds’ en er volgt dan ook vlug een goal. Opeens een hels lawaai en geroep aan de toog. Ik dacht even aan het Heizeldrama van ja, ook Liverpool tegen Juventus. De jeugdige deelnemers (en dan bedoel ik veertigers en jonge vijftigers) van onze vogelreis zullen zich dat mogelijk niet meer herinneren. Het bleek dat onze hoteluitbaatster een hevige fan was van Liverpool en vanwege die eerste goal haar toog was aan het afbreken. Toch niet op mijn gemak ben ik na de rust maar gaan slapen. Dit om geen glazen en andere gevaarlijke dingen naar mijn hoofd geslingerd te krijgen. Inderdaad Karel, het liep niet goed af! In Het Nieuwsblad klonk het ’s anderendaags als volgt: “Liverpool - Sevilla: 1-3. Sevilla hakt Liverpool na rust in mootjes en wint derde Europa League op rij”.        
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Dag 3 - Donderdag 19 mei 2016. 
Voormiddag – Beaufort 

  Links: overzicht, rechts detailkaart.  Voor het ontbijt waagden sommigen zich aan een wandeling in het nabijgelegen bos en hadden zowaar opnieuw een Middelste Bonte Specht gezien, net zoals de ochtend tevoren.  De voormiddagwandeling vond plaats in de buurt van het kasteel van Beaufort, een 10 tal km ten westen van Berdorf. De vlaggen op het kasteel hingen er slapjes bij, nul Beaufort. Het zag er wat regenachtig uit en later in de voormiddag zou er wel wat regen vallen, maar het kon ons niet deren.  We vertrokken voor een flinke boswandeling. Kort na het vertrek werden 2 Grote Gele Kwikstaarten gespot in de gracht rond het kasteel. Verderop Zwarte Mezen en Glanskopmezen, en volop Goudhaantjes en Vuurgoudhaantjes. Ook een Fluiter liet zich horen.  Op verzoek van René meldde zich een Taigaboomkruiper. Even later hoorden we een rare Koekoek, of was het een uil? Neen, een snodaard in de verte bootste een dezer vogels na. Over een beekje scheerde een Waterspreeuw.  Na 6,5 km wandelen belandden we in een lokale kroeg voor de lunch. We opteerden voor een lichte maaltijd: daags tevoren hadden we immers geleerd hoe overvloedig de maaltijden in ons hotel waren. De kroeg werd uitgebaat door Nederlanders en heette daarom “Auberge Rustique”. Naast de voordeur hing een bord waarop te lezen was “De koffie is bruin”. Ooit stond er dat hij klar was, maar dat kwam bij de Duitstaligen naar verluidt niet goed over.  
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Namiddag –Berdorf 

  Links: overzicht, rechts detailkaart.  In de namiddag volgde een wandeling eerst doorheen de akkers in de buurt van het hotel. Daar wachttten Tapuit en Rode Wouw en meerdere Torenvalken ons op. Verderop bereikten we een bos waar ons een prachtig stuk natuur opwachtte. Het werd een daal- en klimpartij langs rotsen en kloven, smalle paden tussen alpinisten en andere wandelaars.  Ondertussen konden we genieten van enkele Fluiters, Glanskop, Middelste Bonte Specht. Verder in het dorp zongen meerdere Zwarte Roodstaarten. Deze flink uit de kluiten gewassen namiddagwandeling was goed voor 7,5 km.    
Dag 4 - Vrijdag 20 mei 2016.  

   Op onze laatste dag maakten we nog een korte voormiddagwandeling in het zuidelijk deel van onze tijdelijke biotoop. Onieuw werden talrijke prachtige waarnemingen gedaan: Grauwe Klauwier, Rode en Zwarte Wouw, Zwarte Roodstaart, Braamsluiper, Ringmus, Buizerd, Raaf, …    
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Daarna trok de VWG naar Echternach voor de afsluitende lunch. In het centrum van het stadje wachtte ons nog een laatste nieuwe soort voor deze reis op: de Europese Kanarie. Zodoende werden in het totaal 95 vogelsoorten waargenomen.   
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  Uw dienaar, Hans.  De foto’s in dit verlag zijn van Francis en Karl (rara … wie van de drie?). 


