Easy Birding Ardennen
2021
11 maart – 14 maart

Georganiseerd door:

Reisschema
Dag 1 – 11 maart 2021
Omgeving Coo
Een wandeling rond het stuwmeer van Coo leverde al een Taigaboomkruiper, een koppeltje Middelste
Bonte Specht en een overvliegende Rode Wouw op. Op dit moment was het nog zonnig met niet al te
veel wind. Dit zou echter snel veranderen. De wandeling op de Vieux -Sart leverde de eerste
Kruisbekken op maar eindigde in een korte maar hevige hagelbui. Na een deugddoend diner in het
hotel werd nog een poging gedaan om Ruigpootuil te zien of minstens te horen, maar de wind speelde
te veel spelbreker.
Dag 2 – 12 maart 2021
Grand Bois – Logbiermé
Voor de middag werd het Grand Bois in Vielsalm bezocht. Dit is een gevarieer d loof- en naaldhoutbos
waar we kennismaakten met de typische bossoorten van de Ardennen: verscheidene mezen
(Koolmees, Pimpelmees, Zwarte Mees, Glanskop, Kuifmees), Boomklever, Kruisbek, Grote Lijster en
Sijs. Bepaald indrukwekkend was de enorme groep Vinken en Kepen die gedurende een kwartier
langs kwam gevlogen. Een voorzichtige schatting kwam uit op minimaal 500 vinkenachtigen.
Tijdens een korte stop in Vielsalm om onze lunch te kopen, zagen we weer enkele Rode Wouwen
overvliegen. Altijd leuk om deze elegante soort tegen te komen.
Onze lunch nuttigden we bij Mont-le-Soie waar we op de paardenweiden rond de manège een mooi
groepje Grote Lijsters en Kramsvogels vonden. Helaas was het toen weer gaan regenen, waardoor
onze zoektocht naar Notenkraker in Logbiermé geen resultaat opleverde. Ook de sterke wind was hier
zeker hulp.
Dag 3 – 13 maart 2021
Oostkantons
We startten de dag met alweer sterke wind en regen maar om een zeer goede reden kon ons dat deze
ochtend wat minder deren: we konden namelijk bij de eerste stop van de dag al genieten van een
Oehoe. Zonder twijfel het hoogtepunt van het weekend.
Op het uitzichtpunt van Holzheim zagen we meerdere Rode Wouwen, waaronder eentje op ooghoogte
voorbijzeilde en alweer enorme groepen Kepen. Dit keer zelfs nog meer dan de dag ervoor.
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In Buchholz, intussen gelukkig al in beter weer, zagen we meerdere Kruisbekken die mooi poseerden
en hoorden we een Taigaboomkruiper die zich helaas niet wilde laten zien. Om de wind te vermijden
bezochten we na de lunch in Bütgenbach nog een indrukwekkend naaldbos. Hier konden we geen
nieuwe soorten toevoegen aan de triplijst. Een mannetje Kruisbek zorgde wel voor een memorabel
moment door even op ooghoogte te komen poseren in het zonnetje dat er inmiddels was
doorgekomen. Een mooie afsluiter van een zeer gevulde dag.
Dag 4 - 14 maart 2021

Logbiermé-Fagne de Malchamps

's Ochtends bezochten we nogmaals Logbiermé voor een herkansing op Notenkraker. Bij het vertrek
aan het hotel was het nog droog maar al snel begon het te regenen en toen we bovenop het plateau
kwamen, bleek het daar zelfs te sneeuwen. Dit gaf ons echt wel het “vier seizoenen in een weekend”
gevoel. Ook de vogels waren duidelijk wat onder de indruk van deze plotse winterprik, want het hele
bos was erg stil die ochtend.

In het dorp van Logbiermé vonden we een mooi mannetje Goudvink. Bij het terugrijden naar het hotel
stopten we in Stavelot voor de Waterspreeuw aan de brug en ook terug bij het hotel gaf een koppeltje
Waterspreeuwen een showtje weg. We konden mooi zien hoe de vogel onder water dook en in de
stroming zwemmend naar eten zocht.
Na de lunch sloten we af op de Fagne de Malchamps waar we nog een Klapekster konden toevoegen
aan de al lange soortenlijst van het weekend.
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