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Na een korte inleiding van onze gids over de geschiedenis, het bestuur, het eigendom, het gebruik en het 
terreinbeheer van de Leusderhei togen we bergopwaarts. In de tachtiger jaren kwam het voor dat de wulp 
met negen territoria vertegenwoordigd was tegen de nachtzwaluw met vijf. Terwijl nu de wulp verdwenen is,  
heeft de nachtzwaluw er zo’n dertig tot vijfendertig territoria. Ook de roodborstttapuit doet het met honderden 
territoria erg goed hier. 
Halverwege de helling gaan we rechtsaf het militaire oefenterrein op. Er zijn vanavond oefeningen en 
daarom is het goed aan de toezichthpuder te melden dat er een groep van twintig wandelaars te velde is. 
Meer dan motorgeronk op enkele honderden meters  is het voor ons niet geworden. 
We gaan op weg naar een hoogte van circa 45 meter. Op honderd meter staat een ree aan de bosrand. 
Halverwegede hoogte stoppen we om eikenstrubben, restanten van het oerbos hier, te bezichtigen. De 
eerste ratel van de nachtzwaluw laat zich horen en tot tweemaal toe komt een mannetje houtsnip in 
baltsvlucht over, compleet met z’n scherpe dubbele tsip-roep. We slaan rechtsaf en er ontstaat een 
achterhoede van zeven man, die rechts naast het pad onze enige nachtzwaluw van die avond ziet opvliegen 
en achter de groep aan de andere kant van het pad weer uit het oog verliezen. 
Het is opdringerig gaan regenen en omdat er al een half uur geen vervolgwaarnemingen zijn zetten we koers 
naar een plaats waar de nachtzwaluw met grote regelmaat wel waar te nemen is. Zo niet deze avond . 
Waarschijnlijk is er ook niets aan nachtvlinderprooi in de lucht, zodat jachtvluchten zinloos zijn. 
Om kwart over elf zijn we terug bij ons vertrekpunt. Nog in geen twintig jaar ooit zo’n magere oogst aan 
waarnemingen gehad, verzekert Bert ons. Volgend jaar gaan we het met hetzelfde gezelschap nog een keer 
proberen. 
De Bilt meldt voor de hele negentiende juni nul millimeter neerslag. Of de lokale hoogte van 45 meter ons 
een stijgregen bezorgd heeft of dat een toevallige plaatselijke bui er toch wel geweest zou zijn zullen we 
nooit te weten komen. 
 
Temp: 15 °C Wind ca 1 Bft WNW Bewolking 1 
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