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Excursie Haaksbergerveen

Vrijdag 4-2 was het weer eens een grijze en kille dag, met veel wind. Als dat
maar goed gaat, morgen, daar in het Haaksbergerveen. De weersvoorspellingen
wezen gelukkig in de goede richting. En ja hoor, zaterdagmorgen zag de wereld
er zowaar heel anders uit en naast enkele wolken was de lucht stralend blauw,
was de wind wat gaan liggen en, belangrijk, van regen was geen sprake. Wel
lekker fris rond de 5 graden Celsius.

Net op tijd verscheen ik even voor 10 uur op de parkeerplaats bij de kruising
Wennewickweg en Stratersdijk, geen van de excursiegangers was op de fiets, niet
zo gek, want dit veen ligt echt in het buitengebied, tegen de Duitse grens aan.
We waren met zijn vijven. Niet veel, zou ik zeggen, wel met de aantekening dat
er twee afzeggingen waren.

Wat zou het mooi zijn, wanneer we onze activiteiten met een wat grotere
groep zouden kunnen uitvoeren. Wie weet, krijgen we dat dit jaar nog wel voor
elkaar.

Terug naar de actualiteit van deze excursie. Kevin bijt het spits af met
enkele wetenswaardigheden over de vogel, die we zo dadelijk op willen sporen,
de klapekster. Hij wil van ons weten, wat zijn latijnse naam is. Niemand, ook
de gymnasiasten onder ons, die er opkomt; dan Kevin maar: Lanius excubitor.
Vertaald betekent het zoiets als “een slachter die (op zijn uitkijkpost) de wacht
houdt”. Staat dan ook als agressief bekend en deinst er niet voor terug een
iets grotere vogel (lijster, merel) te vangen en te doden. Zelfs een buizerd van
zijn nest jagen is waargenomen. Hoe de klapekster met zijn prooi (o.a. muizen,
hagedissen en vogeltjes) omgaat, is best speciaal en tevens een kenmerk. Zo
wordt een gevangen muis aan een spies (bijv. van een sleedoorn) vastgeprikt al-
vorens het peuzelen begint. Wanneer de honger wat gestild is, kan de klapekster
ook besluiten de prooi aan het spies te laten hangen om er later alsnog van te
smullen. Uit braakballenonderzoek blijkt ie in de winter vaak (mest)kevers te
verorberen en naast de al genoemde slachtoffers zijn de zomerdag insecten ook
vaak het haasje. In onze contreien broedt hij jammer genoeg al lang niet meer
en in de winter is het een vrij zeldzame trekvogel geworden.

Na deze korte, maar o zo kernachtige ornithologische boost, duiken we het
veen in. Wim B., met telescoop op zijn nek, ziet direct al iets. Een geelgors
hoog in de boom. Dat belooft vast wat vandaag. Ietsje verder, aan de overkant
van een vrij grote plas water zitten een en of twee vogels verscholen tussen het
gras; waterpiepers volgens onze kenners. Terwijl we nog bezig zijn deze vogels
in het vizier te krijgen, volgt er als het ware uit het niets een enthousiaste gil,
van Rebecca (“wie anders”), “ik zie ’m, ik zie ’m”. Wij stonden er nog met de
rug naar toe, maar Rebecca had zich al gedraaid en had de klapekster gelijk in
haar blikveld.

Binnen ons gezelschap was ik verdorie de enige die nooit eerder een klapekster
had gezien. Maar ook nu zag ik onze blikvanger niet direct, evenals Martin
trouwens. Er stonden meerdere berken voor onze neus en in een van deze moest
ie zitten. In de derde boom, onderste tak als ik het goed heb en dan een hangend
takkie naar links. Er kan op gezette tijden best wat gedold worden, maar op
zo’n moment, komen er van alle kanten aanwijzingen, zodat uiteindelijk ieder
slaagt. De uitroepen zijn voorstelbaar “oh , wat mooi, wat een gaaf koppie. . . ”,
en wat zit ie “weer mooi op de uitkijk”. . . Ook zit ie, volgens Wim, zelfs lekker te
schransen aan een maaltje dat ooit een leven had als hagedis. Deze waarneming
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was voor ons niet echt te controleren. We waren nog geen kwartier op stap ,
nauwelijks begonnen en toch eigenlijk al missie geslaagd. Rechtsomkeert maken
zou dan een optie zijn, maar nee, dat gaan we niet doen. Immers, wie weet, wat
ons nog te wachten staat en bovendien genieten we met volop van het heerlijke
weer.

Onderweg worden de lopende werkzaamheden in het veen heel zichtbaar, op
meerdere plekken staan machines; aan weerskanten van de paden is opslag ver-
wijderd, op andere plekken moeten bomen plaats maken, omdat deze bijv. veel
water opslurpen en dat komt de waterhuishouding in een veen niet ten goede.
Het moet er drassig zijn en blijven. Toch doet dergelijk fors ingrijpen aanvan-
kelijk bijna pijn aan de ogen en doet het veen in deze staat kaal aan. Beheer
is een kwestie van lange adem, realiseren we ons dan maar. Staatsbosbeheer
organiseert deze natuur herstelpogingen uit naam van de provincie. Ook staan
we even stil bij de overheersende aanwezigheid van het pijpenstrootje, dat een
beeld oproept van monocultuur en verdroging. Echt werk aan de winkel dus.
De vermeende geluiden van kraanvogels leiden ons gelukkig af van deze wat
sombere beschouwing over de stand van het veen.

We lopen van het ene pad naar het andere, met gelukkig ook nog heel natte
stukken en plassen, maar weinig watervogels op dit moment, geen eend gezien.
Wel de meer gangbare vogels, als kraaien, mezen, roodborst etc. En een over-
vliegende ooievaar.

Op de paden verbazen de rupsafdrukken geenszins, veel verrassender vinden
we over een hele afstand de afdruk van een voet van de menselijke soort, gewoon
bloot. Wel apart!

Een fraaie afsluiting stond ons toen nog te wachten. Ineens was ie daar weer,
de klapekster, op een karakteristieke uitkijkpost, onverstoorbaar. Het duurde
nu niet lang of iedereen had ’m in beeld.

Een gitzwarte driehoornmestkever vormde het klapstuk van de ochtend. Mis-
schien had de klapekster deze prooi al in het vizier?! Of het met deze mestkever
goed is afgelopen, hebben we niet meer meegekregen.

Tekst: Jan
Redactie: WimB
Foto’s: Rebecca
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Kramsvogels. Foto Rebecca

Klapekster. Foto Rebecca
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Oud nest van de eikenprocessierups. Foto Rebecca

Kolganzen. Foto Rebecca
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Klapekster in beeld. Foto Rebecca

Excursie. Foto Rebecca
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VeenPijpenstrootje. Foto Rebecca

Paddenstoelen. Foto Rebecca
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Excursie. Foto Rebecca

Driehoornmestkever. Foto Rebecca
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Driehoornmestkever. Foto Rebecca
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Voetafdruk. Foto Rebecca
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