
Boswandeling Landgoed Matthenburgh (Peter B. 28-8-2021) 

Door Corona zijn bijeenkomsten al lange tijd niet meer mogelijk. Mensen 

sluiten zich aan bij een vereniging om gezamenlijk deel te kunnen nemen aan 

activiteiten. En door corona lag dat wat de activiteiten van de VWG betreft 

helemaal stil. Het gevaar is dat mensen dan gaan afhaken. Dus vond ik het tijd 

geworden om een activiteit te organiseren waarbij mensen elkaar weer konden 

ontmoeten en bijpraten. Een natuurwandeling op landgoed de Mattenburgh 

leende zich daar goed voor omdat het niet te verwachten was om in de maand 

augustus nog veel bosvogels te zien of te horen. Maar dat pakte anders uit. 

Omdat nog niet iedereen zo ver was om met meer mensen in één auto te zitten 

spraken we op de carpool van Hoogerheide af. 

Met Addy S. Hans K. Rien W. Wilma van R. Petra, 

Ben S. met vrouw en zwager, Wim, Raoul en Cor 

reden we van de carpool naar de plek waar 

vandaan we zijn gaan wandelen. Met Rien er bij 

misten we geen geluidje want enkele mannen 

onder ons, waaronder ikzelf, krijgen steeds meer 

moeite om al die piepjes nog te horen. Al op de 

parkeerplaats zag Rien de Slechtvalk die richting 

Markiezaat vloog. Onderweg hoorden we overal 

Boomklevers waardoor we ze ook nog konden 

zien. Een Goudvink die dus niet iedereen hoorde. 

Nog meer bosvogels verraadden hun 

aanwezigheid door het geluid dat ze maakten, 

zoals de Grote Bonte Specht, Boomkruipers, 

Roodborst, Tjif Tjaf, Vink, Houtduif, Kool-Pimpel- 

en Staartmees. 

Boven het Bloempjesven heel veel Boeren- en Huiszwaluwen, in het ven tussen 

de waterlelies enkele Wilde Eenden en een Dodaarsje. We liepen de 

Woensdrechtse Hei op, prachtig paars natuurlijk maar helaas ook hier veel te 

veel gras op het heideveld. We hoorden een Wulp, een Boompieper en een 

Keep. Het was heel mooi weer met prachtige wolkenluchten, net niet te koud. 

Op de terugweg die Raoul gelukkig met zijn telefoon kon vinden hoorden we 

nog Goudhaantjes en Gaaien. Al met al dus veel meer vogels dan ik verwacht 

had. Het was fijn om weer eens even elkaar te zien, Corona of geen Corona  dit 

gaan we elke maand doen. Gewoon er even op uit… 


