
Sporen excursie Reigersbos te Oranjewoud.  
 
Zaterdag 28 januari een sporen excursie gehouden in het Reigersbos in Oranjewoud.  
Er waren 7 personen aanwezig; excursieleider was dhr. Harry Bosma. 
Prachtig mooi weer met weinig sluier bewolking, weinig wind en temperatuur net boven 
nul.  
Na eerste kennismaking zijn we even het 
weiland ingelopen langs de prinsenwijk waar 
Harry een uittreeplaats weet te vinden van de 
otter. Otters gebruiken dit soort kleine 
verhogingen langs de waterkant als territorium 
afbakening. Bij honden sprenkelen reuen een 
paar drupjes urine als markeringen, otters doen 
dit met kleine beetjes uitwerpselen.  
Hierna lopen we het bos in en zien we een 
aantal vossenkeutels. Deze zijn te herkennen 

aan de spitse punten. Even verderop zien we een 
plukplaats. Hier heeft waarschijnlijk een havik een 
duif geplukt en opgegeten. Aan de achtergebleven 
veren is te zien dat het plukken door een vogel is 
gedaan daar de veren nog hele schachten 
hebben. Als de duif door een vos was opgegeten 
dan ontbreken de puntjes van de schachten omdat 
de vos de veren van de huid afbijten.  
Al lopend door het bos komen we allerlei sporen 
tegen, pootafdrukken van honden, reeën, 
damherten en soms ook de das. Onder een 
bruggetje lans de waterkant staan allemaal 

voetafdrukken van de bruine rat. Hier en daar zit er een sleepspoor van zijn staart 
tussen, die staart is soms erg zwaar gezien de diepte van het spoor.  
Tegen het einde van de excursie weet Harry nog een dassenburcht te liggen. Heel rustig 
en muisstil lopen we rond het enorme complex dat nog bewoond 
wordt. Dassen graven holen en deponeren het zand boven de grond. 
De holen kunnen wel 7 meter diep zitten. Bij de ingang ligt het zand 
in een waaier uitgespreid, bij vossen zou het zand in een lange 
streep recht achter de ingang komt. Rond de burcht zien we een paar 
pootprenten en krabsporen rond een boom. De pootprent van de das 
is te herkennen doordat de nagels bijna op één lijn liggen, bij vossen 
en honden is de prent veel ronder. 
Al met al hebben we een prachtige wandeling door het bos gemaakt 
en veel sporen gezien maar ook achter gelaten voor 
geïnteresseerden die na ons komen. 
 
Groet Siemen 
	


