Vogelverschrikker-wandeling
Vogelverschrikkers
Ik zal me even voorstellen, mijn naam is Mari de Bijl en ik ben beheerder voor Brabants Landschap
met als werkschuur Heeze. Ik schrijf intussen al weer een jaar of negen een wekelijkse natuurcolumn
voor het Eindhovens dagblad en werk al 38 jaar in de natuurbescherming. Dat is geen straf overigens
want mijn hart ligt er. Natuur zal me altijd blijven boeien, het is een wezenlijk deel van me.
‘Of wij een vogelverschrikkerwandeling door ons gebied willen leiden, liefst in Valkenswaard’. Met die
vraag kwam Odette bij de werkschuur van Brabants Landschap in Heeze aan. Ik vind het houden van
een vogelverschrikkerfestival zeer origineel en ben in de beginperiode al eens wezen kijken. Het hangt
me nog bij dat een van de vogelverschrikkers het hoofd had gekregen van de burgemeester. Humor is
een belangrijk onderdeel van dit bijzondere festival. Mooi dat het wordt voortgezet.
Vogellokkers!
Het vogelverschrikkerfestival bracht me ook op een idee. Wellicht dat wij een afgeleide van dit
evenement konden gebruiken bij de Week van het Landschap die wij in Heeze moesten organiseren.
Als wij de bezoekers nou eens vogel-lokkers lieten bouwen! Puur jatwerk natuurlijk maar ik deins
nergens voor terug, zeker niet als het de natuur ten goede komt. Ik zag het al voor me. Dertig palen in
de grond in een aangrenzend weiland, overal volwassenen en kinderen die enthousiast probeerden de
mooiste vogellokkers te maken. De een misschien door te werken met geluid, de ander die de lokker
helemaal vol zou hangen met nestmateriaal en weer een ander die zoveel vogelvoer in de lokker zou
verwerken dat de palen op breken zouden staan.
Wandeling
Het was een leuk idee maar we hebben er niks mee gedaan. Zoals dat met zoveel ideeën gaat. We
gaan die wandeling natuurlijk doen waarbij 25 mensen meekunnen. We gaan wandelen op het nabije
Valkenhorst en het zou ontzettend leuk zijn als er langs de route een vogellokker wordt gebouwd
die ook echt wat vogels extra aantrekt. Die zou kunnen worden geplaatst in een wei of akker waar
we langs lopen. Er is in het najaar veel vogeltrek dus een vogellokker met wat strooivoer eromheen
zou heel goed vogels naar beneden kunnen lokken. Aan jullie Valkenswaardse breinen zijn al zoveel
mooie ideeën ontsproten dat ik zeker weet dat dat gaat lukken. En wij gaan bij de vogelverschrikkerexcursie op gepaste afstand, met een verrekijker voor de ogen, kijken welke vogels dat dan zijn, de
gidsen bij de hand. Je moet wel zelf voor een verrekijker zorgen.
Op 18 oktober om 8 uur s ’morgens gaan we met maximaal 25 mensen de vogelwandeling op
Valkenhorst houden. Van te voren opgeven is noodzakelijk. Wellicht tot ziens op deze wandeling!

