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De dagen zijn door verschillende leden van de groep beschreven. De foto’s zijn 

grotendeels van Hans, die ons na afloop van ons uitstapje de prachtigste plaatjes 

mailde. 

 

Zondag 1 oktober 2017  (Marijke en Elly) 

Zondag 1 oktober zijn we om 9.00 vertrokken vanaf station Deventer, precies volgens 

planning. We zijn met 12 personen en hebben onverwachts mooi weer. Precies op 

tijd halen we de boot in Puttgarden 

(Duitsland), om daarna door Denemarken 

onze weg te vervolgen. Uiteindelijk gaan we  

over “the Bridge” naar Malmö om na een 

paar kilometers aan te komen bij ons 

logeeradres bij Falsterbo. Het is een mooi 

verbouwde Stayokay, op een prachtige plek 

aan een kanaal en met een prachtig uitzicht 

over het begin van de Oostzee. 

Onderweg zien we al van alles: Sperwers, 

Buizerds, Havik, Rode Wouw, Smelleken, Boerenzwaluwen, Kraanvogels, Bonte 

Kraaien, en nog flink wat ‘gewone’ soorten. 

 

’s Avonds vullen we alle waarnemingen in op de daglijst en dan blijkt dat we de 

eerste dag toch al gauw 38 verschillende waarnemingen bij elkaar gesprokkeld 

hebben. Wim heeft thuis zijn best gedaan en met heerlijke soep en brood sluiten we 

de eerste dag af. 

 

Maandag 2 oktober 2017  (Marijke en Elly) 

 

We staan vroeg op en na een (snel) 

ontbijt vertrekken we om 7.00 uur 

naar de punt bij de vuurtoren van 

Nabben. Het ochtendgloren is 

prachtig. Er is veel wind, maar 

gelukkig blijft het droog. Met de juiste 

kleding aan is het prima te doen om 

uren vogels te spotten. De aantallen 

zijn overweldigend. Het is fantastisch 



hoeveel, met name kleine vogels, overtrekken. 

Groepen Sijsjes, Boerenzwaluwen, Vinken, met 

daar tussen Kneutjes en Kepen trekken in een 

continue stroom over ons heen. Er was ook een 

Grote Gele Kwikstaart en Hans kreeg hem op de 

foto. Goudhaantjes zitten in de struiken en af en 

toe komt er een Boomvalk of Torenvalk voorbij. Sperwers doen uitvallen naar 

prooidieren. En niet te vergeten de 10.000 Brandganzen. Kortom, het is prachtig om 

te zien. 

‘s Middags gaan we, ondanks de regen, naar een paar meertjes bij Krankesjö. Vanaf 

de toren in de regen zien we een Visarend, de enige van deze reis. Pas aan het eind 

van de middag wordt het droog en gaan we aan zee bij Trelleborg kijken. In 

overdadig zonlicht hebben we fantastisch zicht op Kemphanen, Bontbekplevieren en 

Bonte Strandlopers. Alweer een erg mooie ervaring. Ook hier kwam weer een groep 

Brandganzen langs en een paar Rotganzen.      

 

 
 

Dan terug naar de Stayokay , even snel omkleden en heerlijk pizza eten! 

Weer thuis vullen we de checklijst in, erg leuk om te doen. Vandaag 68 verschillende 

waarnemingen. We gaan voldaan naar bed om morgen weer om 7.00 te vertrekken. 

 

Dinsdag 3 oktober 2017 (Frans)    

Vroeg opstaan begint te wennen. En dat is maar 

goed ook, want ook de rest van de week is het 

ontwaken geen minuut later dan 06.00 uur. Na een 

gezamenlijk ontbijt gaan we weer op weg naar de 

punt, waar we gisteren ook waren. Tussen de holes 

en de pijnlijk gekortwiekte golfbanen lopen we 

richting de vuurtoren en van daaruit richting “de 

punt”. Ondertussen wolken de zangertjes om ons 

heen. En het gaat maar door; met duizenden en nog 

eens duizenden loopt Scandinavië heel langzaam leeg. Tussen de Vinken vliegen 

ook andere soorten zoals Kepen en soms Baardmannetjes (foto). En verder 



Sperwers, heel veel Sperwers.  Bij de Vuurtoren tel ik er al meer dan 40. Vandaaruit 

wandelen we rustig naar de punt. En steeds trekken Vinken in grote groepen en 

hoge aantallen door. ‘s Avonds lezen we op internet dat die dag 490.000 Vinken zijn 

geteld.  En nog meer lekkers staat ons te wachten. De eerste Zeearend dient zich 

aan. Voor ons in de plas foerageren Kluten en verschillende soorten eenden.  

 

Rond 9.30 uur wandelen we terug richting de vuurtoren. Op de golfcourt horen we 

Boomleeuweriken en roepende golfspelers, die graag een balletje willen slaan maar 

worden gehinderd door trage vogelaars die aldoor maar naar boven kijken.  

 

Hierna zetten we koers naar de 

hei, zie foto. Befaamd om de 

roofvogeltrek. Maar dat is ons 

vandaag niet gegund. Het is wel 

lekker weer, maar het waait te 

hard, dus de termiek zal daardoor 

afwezig zijn. Er vliegen wel wat 

roofvogels, maar het valt tegen.  

 

Dan mar naar de haven van 

Skanör. Het blijft lekker weer en in 

het zonnetje lopen we over de pier. We zien een oeverpieper en met olie besmeurde 

Eidereenden. Hierna gaan we een rondje lopen in dit toeristisch kustgebied.  Het is 

nu erg rustig, weinig vogels. Maar een mooi open landschap is het wel. 

 

 
 

 

‘s Middags gaan we naar het meer van Börringersjön. Eerst kijken we op twee 

plasjes aan de zuidkant van het meer. We zagen al meerdere Raven en Rode 

Wouwen. Maar ineens dienden zich twee Zeearenden en een Schreeuwarend aan. 

Lastig te determineren was het wel, maar het was een nieuw hoogtepunt.  Bijzonder 

was dat Hans wel de twee Zeearenden op de foto had (onscherp maar herkenbaar) 

maar de Schreeuwarend helaas niet. 



We rijden verder naar het meer en na enig tijd 

zoeken hebben we een prachtig uitzicht over het 

grote Borringersjon. Grauwe ganzen, Rietganzen 

en ook weer Zeearenden zijn mooi te zien. 

Evenals The Turning Torso, een gebouw 

ontworpen door Calatrava en dat in Malmo staat. 

Vier Kraanvogels doen ons op terugweg 

uitgeleide.  

Dan terug naar huis, omkleden en lekker eten bij 

de Thai. ‘s Avonds “lijsten” en met 75 soorten, 

waaronder enkele heel fraaie, is deze dag weer 

bijzonder geslaagd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag  4 oktober 2017  (Nico)   

Vanaf 6.15 uur rommelt weer ieder in de keuken zijn kostje 

bij elkaar. Thee, koffie, alles is er weer. Om half 8 komen 

we aan op het schiereiland. We beslissen zonder veel 

overleg om toch maar weer naar de punt bij Nabben te 

lopen, al is de wind wel aanzienlijk sterker dan de dag 

ervoor. De kleine vogeltjes hebben er zichtbaar moeite 

mee, de Sperwers lijken het makkelijker te hebben. Al 

tijdens de wandeling zien sommigen een Topper tussen de 

Kuifeenden en als de trek wat minder is dan zijn er nog 3 

Kluten en 3 Groenpootruiters te bewonderen. Maar 

vandaag is er echt minder trek.  

Om 8.15 uur begint het ook nog langzaam te regenen en 

twee van ons gaan naar de auto: ze “hebben er helemaal 

tabak van”. De rest zoekt nog een plekje bij de golfbaan in de luwte. Daar veel  

Goudhaantjes tussen de rozenbottels en ook nog een Vuurgoudhaan.  Het is wel 

weer droog maar er is niet heel veel te zien. Daarom gaan we vroeg weer terug.  

 

Het plan rijst om te vertrekken naar het strand aan de noordkant van het schiereiland 

Fotevyken.  Drie van ons blijven dan liever even thuis, dat kan allemaal. 



 
Aan de noordkant manoeuvreert Wim de bus keurig langs een paar busjes van 

werklui, maar die stellen dat niet op prijs en we rijden door naar het nabijgelegen 

schiereiland Foteviken. We wandelen het schiereiland op. Ook hier veel wind en niet 

zoveel vogels. Maar een groepje kleintje vogeltjes lokt ons steeds verder. Fraters 

misschien ?  We krijgen ze niet dichtbij te zien, maar zien aan de rotsige kustlijn wel 

een stuk of zes Zilverplevieren: een nieuwe soort. Twee dagen eerder waren hier 

Kraanvogels gezien, maar wij zien vooral ver weg zwanen,  ganzen en een grote 

groep Bonte Strandlopers  in een prachtig waddengebied.  

 

We doen we thuis de lunch met lekker gebakken eitjes en nog een restje van Wims  

soep van zondag. Om 13.30 uur vertrekken we naar Arrie Sjön. Intussen miezert het 

weer, maar we willen ook niet binnen blijven. We maken een rondwandeling en dan 

wordt het toch weer droog. Het is een mooi bosgebied met mooie meren, maar niet 

veel vogels. Wel Futen en onze eerste Slobeend. We letten op wat andere dingen 

zoals bloeiende bloemen en een grote, lange sluipwesp, volgens internet Ephialtes 

manifestator (later in mijn insectengids kom ik uit bij Dolichomites imperator, foto). 

 



Om 15.30 uur zijn we terug bij de auto. Wat nog te doen ? Het weer is niet echt 

uitnodigend. We besluiten vandaag eens wat eerder thuis te komen.  Bij het haventje 

dicht bij onze hostel, noordzijde van het kanaal, zetten we nog even de auto stil en 

dat is een mooie plaats. Vanuit de auto zien we 32 Tureluurs (nieuwe soort), zo’n 15 

Wintertalingen en een Groenpootruiter, die goed zichtbaar is. Vanuit de bus, die 

voorop rijdt, zien ze nog een Zwarte Roodstaart. Hans fotografeert nog een pieper, 

die ‘s avonds na veel discussie een Geelgors moet zijn geweest.  

 

Bijtijds naar het Sushirestaurant, maar daar zijn al heel veel tafels gereserveerd en, 

als we blijven, kunnen we alleen aan drie verschillende tafels zitten. We reserveren 

voor morgen en kiezen nu voor restaurant Millennium aan de overkant. Daar is een 

goede kaart. Wim vindt dat we niet zuinig hoeven te zijn en de bestellingen zijn ook 

navenant: van portobello tot zalm en het is allemaal heerlijk.  

Thuis bij de koffie nog even “lijsten”. Vanwege het weer is het geen topdag geweest. 

Maar we hebben ons goed vermaakt. Even nog is er discussie over de vraag wie 

vanwege een Keizerarend  in Nederland zou willen zijn, maar allemaal kiezen we 

toch voor onze zoektocht in Zweden. 

Donderdag 5 oktober 2017  (Marijke A.) 

Zoals elke ochtend vertrekken we om 7 uur naar Falsterbo, naar “de Punt” .Het is 

bewolkt, zwakke wind, 12 graden. Vanaf de parkeerplaats naar “de Punt” is het in het 

begin oppassen geblazen. Vanwege de mogelijk rondvliegende golfballen, want je 

loopt over een golfterrein. Er staat een leuk bord, dat je moet bukken als er een bal 

aan komt. Eerst komen we langs een plasje met Dodaars en Kuifeenden. We merken 

al gelijk, dat er veel trek is. Vooral veel 

Vinken met Kepen, Sijzen, Zanglijsters, 

Koperwieken, enkele Kruisbekken. 

Schatting Vinken deze ochtend van ons: 

20.000!  In werkelijkheid veel meer.  In 

de verte op een baken bij zee zit een 

Slechtvalk. Een Smelleken wordt door 

Hans gefotografeerd en door velen 

gezien.    Over zee vliegen 2 Zwarte 

Zeeeenden, enkele Eiders.    Leuk zijn 



de meer dan 50 Pimpelmeesjes, die vlakbij in de rozenbottelstruiken duiken. Vóór 

ons in het water zwemmen acht Middelste Zaagbekken. Rond half tien vertrekken we 

weer naar ons hostel, om Marijke B, Angelique en Tetje op te halen. Tussendoor 

halen we nog even bij bakker Anna brood. 

 

Kwart voor elf rijden we naar Fyledalen, best ver. Via Trelleborg richting Ystad langs 

kustweg, vóór Ystad linksaf slaan. Op een landweggetje bij Fyledalen zien we al 

gelijk een belletje roofvogels, Rode Wouw, Zeearend (zie foto), Buizerd en …. jawel 

de eerste Ruigpootbuizerd , met zijn trage slag en biddend. Fantastisch. We 

vervolgen deze weg en parkeren op de plek waar de Steenarend zou moeten zitten. 

We gaan door een heel smal poortje een weiland met uitkijkheuvel in, en wachten af 

of we de Steenarend gaan zien. Er zijn wel zeven Damherten en een kudde witte 

koeien. Na een tijdje gaan we toch maar verderop kijken of er iets te zien is. 

Misschien toch niet de goede plek. We rijden door een bos waar door Elly een 

Zwarte Specht wordt gespot.  

Angelique zoekt intussen op internet de coördinaten waar de Steenarend voor het 

laatst is gezien. Toch weer teruggereden. Daar aangekomen, bingo, binnen twee 

minuten landt hij boven in een boom. Door de telescoop kunnen we de arend met 

zijn goudbruine nek goed bewonderen. Daar blijft hij een tijdje zitten, totdat er 

vanachter de heuvel een tweede roofvogel zich even laat zien. Daardoor vliegt hij op 

en gaat even verderop weer in een boom zitten. Renée spreekt een man aan die met 

zijn camera uit het weiland komt. Hij zegt dat er nog een tweede Steenarend was die 

dag.  Als een Buizerd overvliegt, legt de man uit aan de hand van een foto in zijn 

mobiele telefoon dat het een Ruigpootbuizerd was en hoe je dat kan zien.  Angelique 

herkent de foto uit een boek en dan 

blijkt dat hij de schrijver is van dit 

roofvogelboek: Roofvogels van Europa, 

Noord-Afrika, Midden Oosten. Hij heet 

Dick Forsman en komt uit Finland. Het 

boek is door de KNNV in het 

Nederlands uitgegeven. Angelique heeft 

het boek in het engels. Dat is heel 

frappant.  



Van Wim krijgen we nog een traktatie: een Zweeds broodje, 

ter gelegenheid van Steenarend en Ruigpootbuizerd. Met de 

lokroep van de Zwarte Specht (zelf gefloten), lokt de Finse 

roofvogelkenner de Zwarte Specht, die weer antwoordt. 

Nu is het tijd om verder te gaan en nog een klein 

wandelingetje te maken door een gemengd bos met dennen, 

heuvel op, waar Kruisbekken en Raven gehoord en gezien 

worden. In het dal zijn er twee groepen Sijzen (2x30). Na de 

wandeling rond half vier, rijden we langzaam aan weer terug 

richting hostel. Vanuit de auto hoort Nico Grote lijsters. We volgen leuke weggetjes 

binnendoor, waar we een karakteristiek molentje tegenkomen, leuk voor Renée. Een 

paar keer een Ruigpootbuizerd, veel Rode 

Wouwen en een Zeearend nog weer gezien. 

En tot onze verrassing aardige groepen 

Kraanvogels (200, 330 en 70) en nog wéér 

een Ruigpootbuizerd (nummer 5). Het kan 

niet op ! Nico en Renee zagen twee zwarte 

kippen landen en vonden dat het 

Korhoenders waren.  

Door al deze waarnemingen moeten we ons 

toch weer haasten om op  tijd in het Sushi-restaurant te zijn, waar om half zes is 

afgesproken. Sorry, we zijn een kwartiertje later. Daar lekker gegeten. Na het eten 

gaan we in het hostel ons brood voor de volgende ochtend alvast klaar maken om op 

tijd te kunnen vertrekken. Dit is echt een SUPERDAG geweest. 

 

Vrijdag 6 oktober 2017  (Margriet) 

 

Vandaag ons afscheid van Falsterbo en Zweden. Vroeg 

op voor de veerboot, die om 8.00 uur uit de haven van 

Trelleborg vertrekt. Dit betekent dat we om 7.30 uur bij 

de haven moeten zijn om in te checken. Op het 

bovendek van de boot een prachtig uitzicht op het 

mooie station van Trelleborg, maar ook op het inladen 

van de vele vrachtwagens op onze veerboot. Uit een 

andere veerboot komt een complete trein rijden. In de 

stoeltjes op het bovendek kunnen we de vogels goed 

volgen. In de haven 10 Rode Wouwen, 350 Holenduiven 

en 500 Houtduiven, die via de kust naar het noorden 

trekken, en honderden Spreeuwen en Koperwieken. 

Later, op Rügen, horen we van twee Belgen dat 

vandaag tienduizenden roofvogels gezien zijn.  De harde wind heeft gezorgd voor 

een enorme stuwing en die komt vandaag los. 



Op zee is het aantal vogels gering. We zien 

soms slierten Brand- en Kolganzen laag over 

het zeewater vliegen. Er zijn ook vogels die 

meeliftten aan boord. O.a. een Tjiftjaf, die zich 

door zijn beweeglijkheid maar moeilijk laat 

fotograferen. Op een gegeven moment schrikt 

de Tjiftjaf van een Smelleken, die over komt. 

Vliegt van boord, mogelijk zijn dood tegemoet. 

Ook een Pimpelmeesje blijft even op 

verschillende punten aan dek zitten om 

vervolgens weer terug naar Zweden te 

vliegen. Tot slot een Winterkoning, die we uit 

het oog verliezen.  

 

Na het vroege opstaan smaakt de goulashsoep om 

11.00u ons goed. Door het mooie weer is het een 

prachtige boottocht waarbij we lekker uitwaaien. 

Voor onze aankomst in de haven van Sassnitz, zijn 

de prachtige krijtrotsen van het schiereiland Rügen 

al van verre te zien. Ten opzichte van de mensen, 

die eronder lopen, merken we dat deze rotsen toch 

behoorlijk hoog zijn. Terwijl we steeds dichter bij de 

haven komen, zien we een glimp van het enorme 

flatcomplex Prora, dat in de jaren veertig van de 

vorige eeuw gebouwd is en dat voor de Duitsers 

was, die uit wilden rusten van de oorlog en weer op 

krachten konden komen. Het gebouw is nooit 

afgekomen en nooit in gebruik genomen. In de 

haven nog een bijzonder schip dat onderdelen van 

windmolens (torens, palen en wieken) vervoert 

naar windparken op zee. Om 12.15u gaan we van 

boord. cht op Rügen gaat door het nationaal park 

Jasmund. Geen verharde weg maar keien en veel gehobbel in de bus. Voor Wim, 

onze chauffeur en reisleider, een uitdaging! Onderweg veel Grote Lijsters en 

Koperwieken. Op een stopplek in dit mooie park, bijna op hetzelfde moment, drie 

Zeearenden, een Ruigpootbuizerd, een Sperwer en een gewone Buizerd. Op andere 

locaties groepjes Kraanvogels, die op akkers aan het foerageren zijn. Bij Hagen de 

verharde weg op richting Köningsstuhl (hoogste krijtrotsen). Op een  

 

 

 



uitzicht punt tussen Glowe en Lohme stappen we even uit voor een foto. Iets na 

14.00u maken we een korte wandeling naar zee. De tocht gaat door een dennenbos 

met een zachte bodem van mos. Na tien minuten zijn we bij het strand.  

 

Op een rij staan met de pootjes in het water allerlei meeuwen. Het blijkt een 

Pontische Meeuw te zijn (foto rechts), een Zilvermeeuw en een Kokmeeuw (links). 

Onze tocht gaat verder over Rügen en daarna met een autoveer naar het eiland 

Ummanz. Bij het informatiecentrum lopen we een klein rondje en bezoeken we de 

wc’s. En nog steeds is het prachtig weer. 

Via Stralsund rijden we naar ons pension in de buurt van Zingst. Stralsund is een 

mooie stad. We hebben helaas geen tijd om deze te bezoeken. Om 18.00 uur, als we 

aankomen bij ons pension Boddenblick in Bresewitz, kunnen we, als we de tassen 

op de kamers hebben gezet, gelijk terecht in een restaurant in de buurt om daar te 

eten. Tot slot, om 20.00 uur in de kelder van ons pension, het gebruikelijke “lijsten”: 

het noteren van alle vogels, welke we die dag hebben gezien. Natuurlijk met een kop 

koffie/thee/biertje of wijntje er bij, uit eigen voorraad. Het was weer een  mooie, 

geslaagde dag. Morgen vroeg op om bij zonsopgang het vertrek vanaf hun 

slaapplaatsen grote aantallen Kraanvogels waar te nemen.       

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zaterdag 7 oktober 2017  (Ria) 

Om 6.30 (zonder ontbijt) verzamelen we ons in de hal van pension Boddenblick om 2 

km verderop de eerste Kraanvogels te zien opvliegen. We krijgen een prachtig 

schouwspel te zien  van ca. 3.000 Kraanvogels tegen de achtergrond van een 

prachtige opkomende zon. Een mooi begin van de dag! 

 

Bij terugkomst in het pension genieten we van een een uitgebreid ontbijtbuffet. Na 

het ontbijt gaan we op weg naar Grosz Mohrendorf. Onderweg nemen we op enkele 

plaatsen al groepjes foeragerende Kraanvogels waar. Maar, helaas gaat de regen 

ons vanaf nu parten spelen.  

In Grosz Mohrendorf staat het “Kranorama”. Een grote hut waar de Kraanvogels 

goed, zelfs van heel dichtbij, te observeren zijn. Op deze plek worden ze bijgevoerd 

om te voorkomen dat ze de akkers van de boeren kaal vreten, aldus een 

medewerker van de Kranich-Schutz Vereniging. Het geeft een beetje een 

ongemakkelijk gevoel, maar om goodwill te kweken bij de boeren is het noodzakelijk. 

Net als de Kraanvogels worden ook wij bijgevoerd door Wim. Lekker gebak met een 

suikerlaagje boven op. In het informatiecentrum kijken we naar een verhelderende 

documentaire over Kraanvogels (broedplekken, trekroutes, verzamelplaatsen e.d.).  

Ondanks de regen gaan we naar Rügen om bij Ralswieck te gaan wandelen. Ter 

plekke aangekomen blijkt het nog harder te zijn gaan regenen. Toch zijn er een paar 

fanatiekelingen die het weer trotseren. Met de waarneming van een paar 

Baardmannetjes, een Waterral en een 

IJsvogeltje moeten we de boswandeling in 

het grote natte bos afsluiten en keren we 

huiswaarts. De avond sluiten we weer af 

met een etentje in het restaurant 

tegenover het pension.  

Jammer van deze dag dat het weer zo’n 

grote rol heeft gespeeld. Met maar 51 

soorten valt deze dag tegen, maar we 

hebben wel heel veel Kraanvogels gezien.  



 

 

Zondag 8 oktober 2017  (Renée) 

 

We vertrekken om 6.45 uur en rijden naar de oude, niet 

meer in gebruik zijnde stalen brug, die vlakbij ons pension 

Boddenblick in Bresewitz ligt. Vandaag gaan we vanaf 

deze plek de ochtendtrek van de kraanvogels bekijken. Het 

is koud maar mooi, helder weer en we genieten van grote 

groepen Kraanvogels die overvliegen vanaf hun 

slaapplaats op een eiland in het water. Ook groepen 

Kieviten vliegen over. Een vijftiental Zwarte Ruiters staat in 

het water bij de brug. 

 

Daarna gaan we uitgebreid ontbijten, 

maken ons lunchpakket klaar en vertrekken 

om 9.15 uur om diverse plekken op het 

schiereiland Zingst te gaan bezoeken. Hier 

is het Nationalpark Vorpommersche 

Boddenlandschaft.We zullen eerst de 

oostkant van Zingst bezoeken.  Het is 11 

graden, met zon en wolken, we rijden door 

het dorp Zingst en parkeren de auto's, als 

we niet verder mogen rijden. 

 

We zien heel mooi Kruisbekken hoog in een 

boom, zie foto. Ook de Zwarte Specht wordt 

gezien. We lopen op een lang en 

kaarsrecht geasfalteerd pad, met zicht op duinplasjes met veel riet en zicht op de 

Ostzee in de verte. Dit gebied heet Sundische Wiese. Weer zien we de zeearend, 

maar ook een Sperwer en een aantal Rode Wouwen. 

Een pad naar zee en strand is hier niet, het is meer een moeras met een pad dat 

geheel onder water staat. Een bord geeft aan dat betreden hier levensgevaarlijk is. 

We lopen een stevig eind door, maar 

op een gegeven moment keren we 

weer om en lopen dezelfde weg terug 

naar de parkeerplaats. Op de kaart is 

te zien dat pas veel verder speciale 

uitzichtpunten zijn, maar voor ons is 

dat te ver.  

We zien Boerenzwaluwen, een 

Watersnip en Wilde Zwanen, maar 

ook Baardmannetjes, een Raaf, 

Koolmees, Pimpelmees en Tjiftjaf. 



Om 11.15 uur gaan we weer verder en rijden naar Prerow.  Als we de weg langs de 

kust rijden, zien we dat het behoorlijk druk is bij Ostseeheilbad Zingst. Het is zondag, 

het weer is goed en je kunt hier naar het strand en dan komen er veel mensen. Zicht 

op zee hebben we vanuit de auto niet: 

er staan hoge bomen langs de weg. 

We parkeren tenslotte, als we niet 

verder mogen rijden, op een groot 

parkeerterrein [betaald parkeren] en 

gaan verder naar Darsser Ort  in een 

toeristisch treintje met de mooie naam: 

Dicke Nele. [HopOn-HopOff Tour mit 

der Darssbahn]. Het lukt ons allemaal 

om er, enigszins opgepropt, in plaats 

te nemen. 

 

Daarna lopen we zo'n 2,5 km door een bos 

naar de Leuchtturm [vuurtoren]  en het 

strand. In het bos komen we een prachtige 

boom tegen vol bijzonderpaddenstoelen. 

 

Ook hier is het overal behoorlijk druk. Er 

zijn verschillende soorten meeuwen op het 

strand. Er staat een straffe wind, er wordt 

besproken hoe laat we het treintje terug 

nemen en de groep splitst zich.  Sommigen 

lopen niet over het strand, maar nemen de 

weg door het bos en de duinen. De anderen lopen wel over het strand en zij nemen, 

als ze niet verder mogen op het strand, een lang en mooi vlonderpad door de duinen. 

Onderweg zijn er diverse uitzichtpunten. Er groeit heide. 

 

 
Herten worden gezien, Zilverreigers en een groep Eidereenden, die over zee vliegen.   

Later komen de groepen weer bij elkaar en lopen we gezamenlijk verder door het 

duin- en bosgebied. Onderweg en in de buurt van de halte waar we weer op het 

treintje zullen stappen, zien we een Boomklever, Staartmees, Kuifmees, en 

Goudhaan Ook laten een Glanskop en  een Grote Bonte Specht zich zien en horen. 

 



Door snel te handelen kunnen wij om 16.00u allemaal nog net plaatsnemen in de 

Dicke Nele. Het treintje zit nu stampvol. Als we na deze rit terug zijn bij de 

parkeerplaats, stappen we weer in onze bus en 

auto en rijden naar Wieck. 

We drinken koffie en thee in restaurant Eiscafé 

Lange in Wieck am Darss. Uitgerust en opgewarmd 

gaan we  een punt bezoeken ten zuiden van Wieck.  

We proberen vlakbij het water te komen. Op de 

kaart lijkt dat mogelijk, in de praktijk stuiten we op 

prikkeldraad en hekken. In de verte zien wij de brug 

waar wij vanochtend de dag zijn begonnen. We zien 

een mooie Geelgors en een Zwarte Roodstaart die 

op een schoorsteen zit. 

 

Nu gaan we op weg om de slaaptrek van de Kraanvogels te bekijken vanaf het 

uitzichtpunt bij Zingst. Er staan al veel mensen, de lucht is prachtig, er is een mooie 

zonsondergang, maar de kraanvogels laten het afweten. We wachten tot tegen 19 

uur, maar de grote groepen Kraanvogels komen niet. Waar zijn ze? Waarschijnlijk 

zijn ze op andere plaatsen ingevallen of misschien al wel verder naar het zuiden 

getrokken. 

Dan gaan wij naar restaurant Zingster Fischerklause waar wij vanavond gaan eten. 

We zitten weer gezellig aan één grote tafel. Het eten is heerlijk en tot slot kan 

iedereen een dessert bestellen. 

 

 

Onze reisleider Wim en 

Hans, onze chauffeur die 

het busje moet volgen, 

worden toegesproken en 

hartelijk bedankt voor hun 

inzet tijdens deze mooie 

reis.  

 

 

Wim zingt  met een warme stem een paar regels van Huub Oosterhuis: ”Waar 

vriendschap is en liefde, daar is het goed”. Tot slot gaan we “lijsten”. Het markeert  

het einde van een mooie dag. Morgen reizen we terug naar huis.  

 

 

 

 

 

 

 



Maandag 9 oktober 2017 (Wim) 

De dag van vertrek. We gaan weer naar Nederland. Omdat we op tijd willen 

arriveren, ontbijten we al om 7.00 uur. Het hotel werkt gelukkig mee. Wim rekent af 

en gaf een goeie tip aan de hoteleigenaar, omdat we wel van de café-kelder gebruik 

hebben gemaakt, maar niets consumeerden. Er was nog genoeg drank over uit 

Zweden.  

Om 8.00 uur vertrekken we, met overvliegende 

Kruisbekken, naar Nederland.  Eerst nog even 

een heel korte stop bij de brug naar Zingst om 

afscheid te nemen van de Kraanvogels. Die 

bleken al vertrokken te zijn. We zagen ze tot 

aan de snelweg bij Rostock op de bouwlanden 

in groepjes foerageren.  

De reis door Duitsland verloopt voorspoedig en 

er is weinig vrachtverkeer.  We hebben een 

omleiding en omweg van 20 km voor Hamburg, 

richting Lubeck, maar we staan maar één keer 

echt even stil. En soms is het erg druk. Maar er 

zijn geen files zoals we op de heenreis zagen 

en meemaakten. Kennelijk repareren ze in 

Duitsland de snelweg in het weekend.   

Gelukkig ziet Wim nog een Rode Wouw vliegen. Op alle dagen zijn er een of 

meerdere Rode wouwen waargenomen, behalve op de regenachtige zaterdag.  

Verder vliegt er niets bijzonders meer langs. Toch gaat het nog een beetje regenen 

achter Hamburg en ook in Nederland is het mooie weer die dag afgelopen.    

 

Tegen 16.00 uur zijn we al weer in Deventer. Angelique moet nog door naar 

Walcheren en heeft nog een stuk treinen voor de boeg. We nemen snel afscheid en 

Nico brengt haar nog naar de trein. De rest van de 

groep gaat nog lekker Chinezen, vlak in de buurt.  Een 

mooie afsluiting van een heerlijke reis. Het eten is 

voortreffelijk en tevreden gaat ieder om 18.00 uur weer 

door naar huis.  Zo wil je wel vaker op vakantie.  

 

In bijgaande lijst staan alle vogels die we gezien 

hebben.  123 totaal voor de groep, de Korhoen heb ik 

maar meegeteld.  Wat moest het anders zijn?   Alleen 

Nico en Renee hebben ze, het waren er twee, gezien. 

Een mooie score, de andere keren dat Wim in Zweden 

was, 5 dagen, waren er 108.  

Thuis lag als kado van de groep het boek Roofvogels 

van Europa, van Dick Forsman, de man die we in 

Fyledalen zagen. Angelique had het boek besteld via 

internet.  Super, dank jullie wel allemaal.   



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Vogels van Falsterbo en Zingst e.o. 1 - 8 oktober 2017 

 

Name Naam NL 1 okt 
17 

2 okt 
17 

3 okt 
17 

4 okt 
17 

5 okt 
17 

6 okt 
17 

7 okt 
17 

8 okt 
17 

  De-
ven-
ter 
Fal- 
ster-
bo 

Nab-
ben 
Kran 
ke- 
sjon 

Nab-
ben 
Bor-
ringe- 
sjon 

Nab-
ben 
Arie 
sjon 

Nab- 
ben 
Fyle 
da-
len 

Trel-
le-
borg 
Ru-
gen 

Gros 
Mohr 
dorf 
Ru-
gen 

Zing-
st 
NO 
NW 
 

1. Black-throated diver 
Gavia artica 

Parelduiker   1   3   

2.- Great Crested Grebe  
Podiceps cristatus  

Fuut  2 1 6 2 1   

3- Little Grebe  
Tachybaptus ruficollis  

Dodaars   20 4 2   2 

4 .-Great Cormorant  
Phalacrocorax carbo  

Aalscholver 1000
-den 

100- 
den 

100 50 200 150 50 150 

5.-Grey Heron  
Ardea cinerea  

Blauwe Reiger 10 4 5 4 10 4 6 10 

6. White Stork           
Ciconia ciconia 

Ooievaar 2 3       

7.  Great White Egret  
Egretta alba 

Grote 
Zilverreiger 

 1    4 25 25 

8.-Mallard 
Anas platyrhynchos 

Wilde Eend 50 50 40 80 50 6 40 10 

9.-Eurasian Wigeon 
 Anas penelope  

Smient  20 16 12 40 12 10 40 

10.-Gadwall  
Anas  streptera  

Krakeend  5 20 10 30  4  

11.-Common Teal  
Anas crecca  

Wintertaling  10 15 20 3 2  10 

12.-Northern Pintail  
Anas acuta  

Pijlstaart    1 8    

13.-Northern Shoveler  
Anas clypeata  

Slobeend    2 
 

    



Name Naam NL 1 okt 
17 

2 okt 
17 

3 okt 
17 

4 okt 
17 

5 okt 
17 

6 okt 
17 

7 okt 
17 

8 okt 
17 

14.- Tufted Duck 
Aythya fuligula 

Kuifeend 10 40 60 80 40    

15.-Common Pochard 
 Aythya ferina  

Tafeleend  2 10 1     

16.-Greater Scaup  
Aythya marila  

Toppereend    1     

17.-Common Goldeneye 
 Bucephala clangula  

Brilduiker  6 20 15 15    
 

18.-Common Eider 
Somateria mollisima 

Eidereend 1 5 10  20 50  60 

19.-  Black Scoter 
Melanitta nigra 

Zwarte Zeeeend    6  2 20  20 

20.-Redbreasted Mergans 
Mergus serrator 

Middelste 
Zaagbek 

 2 10  16 25  15 

21.-Common Shelduck  
Tadorna tadorna  

Bergeend   1 1 1   1 

22. Mute Swan  
Cignus olor 

Knobbelzwaan 4 40 100-
den 

200 40 50 60 100 

23.-Wooper Swan  
Cygnus cygnus 

Wilde Zwaan        4 

24.-Greylag Goose  
Anser anser  

Grauwe Gans 20 40 400 400 200 20 40 80 

25.Greater Whitefronted 
Anser albifrons 

Kolgans  5 6  2  80 200 

26.-Barnacle Goose Branta 
leucopsis  

Brandgans  9999 
>> 

7000 1000 2000 50 10 500 

27.Darkbellied Brentgoose 
Branta bernicla 

Rotgans  4  65 20 20   

28.-Bean Goose       
Anser fabalis 

Rietgans   2  10  3  

29.-Greater Canada Goose 
Branta canadensis 

Gr. Canadese 
Gans 

  100-
den 

2   20  

30.-Golden Eagle 
Aquila chrysaetos 

Steenarend     2    

31.-Lesser Spotted Eagle 
Aquila pomerans 

Schreeuwarend   1      

32.- White tailed Eagle 
Haliaetus albicilla 

Zeearend   4 1 3 7 1 2 

33.-Osprey                               
Pandion haliaetus 

Visarend 
 

 1       

34.-Common Buzzard  
Buteo buteo  

Buizerd 20 6 30 8 20 6 10 4 

35.-Roughlegged Buzzard  
Buteo lagopus 

Ruigpootbuizerd     5 1 1  

36.-Northerm Goshawk 
Accipiter gentilis  

Havik 1        

37.-Sparrowhawk   
Accipiter nisus  

Sperwer 1 20 80 80 50 10 2 2 

38.-Red Kite  
Milvus milvus  

Rode Wouw 1 6 25 5 20 12  4 

39.-Marsh Harrier  
Circus aeruginosus  

Bruine 
Kiekendief 

  1      

40.-Eurasian Hobby  
Falco subbuteo  

Boomvalk  1 2  1    

41.-Peregrine 
Falco perergrinus 

Slechtvalk     1  1 1 
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17 

2 okt 
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42.-Common Kestrel  
Falco tinnuculus  

Torenvalk 3 10 20 10 10 6 2 2 

43.-Merlin  
Falco columbarius  

Smelleken 1 1 4  2 2  1 

44.- Black Grouse        
Tetrao tetrix 

Korhoen     2    

45.-Common pheasant 
Phasianus colchicus 

Fazant 2 20 20 12 4    

46.- Water Rail             
Rallus aquaticus  

Waterral   1    1  

47.-Eurasian Coot  
Fulica atra  

Meerkoet 100 1000 300 200 100 10  3 

48.-Common Crane  
Grus grus  

Kraanvogel 15  4  600 1000 5000 4500 

49.-Northern Lapwing 
Vanellus vanellus  

Kievit 20 20 70 400 40  200 500 

50.- Oystercatcher 
Haematopus ostralegus 

Scholekster   1      

51.-European Golden 
Plover Pluvialis apricaria  

Goudplevier     100    

52.-Grey Plover  
Pluvialis squatarola  

Zilverplevier    6     

53.-Comm. Ringed Plover 
Charadrius hiaticula  

Bontbekplevier  8       

54.-Common Redshank 
Tringa totanus  

Tureluur    32     

55.-Spotted Redshank  
Tringa erythropus  

Zwarte Ruiter        15 

56.-Common Greenshank 
Tringa nebularia  

Groenpootruiter   8 3 1    

57.-Dunlin 
 Calidris alpina  

Bonte 
Strandloper 

 6  100     

58.-Ruff  
Philomachus pugnax  

Kemphaan  8   19    

59.-Common Snipe 
Gallinago Gallinago 

Watersnip        1 

60.-Avocet                          
Avocetta recurvirostra 

Kluut   20 3 4    

61.-Arctic Skua 
Stercorarius  parasiticus 

Kleine Jager     1    

62. Great Black backed  
Larus marinus 

Grote Mantel-
meeuw 

12 20 30 10 20 20 10 20 

63.-Black-headed Gull  
Larus ridibundus  

Kokmeeuw 60 200 200 400 
 

100 50 50 10 

64.-Mew Gull                
Larus canus 

Stormmeeuw 200 40 20 50 200 100 100 10 

65. Eur. Herring Gull         
Larus argentatus 

Zilvermeeuw 200 200 100 100 100 30 30 50 

66.-  Pontic Herring Gull   
Larus ponticus 

Pontische 
meeuw 

     1   

67.-Stock Dove  
Columba oenas  

Holenduif 4 4 10 10 10 200   

68.-Common Woodpigeon 
Columba palumbus  

Houtduif 50 100 100 50 50 40 50 50 
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69.-Eurasian Collared Dove 
Streptopelia decaocto  

Turkse Tortel     4 2 1 1 

70.- River Kingfisher     
Alcedo atthis 

IJsvogel       1 2 

71.- Barnswallow                               
Hirundo rustico                 

Boerenzwaluw 20 30 5 3 15 10  15 

72.-House Martin 
Delichon urbicum 

Huiszwaluw  2       

73.-Sand Martin 
Riparia riparia 

Oeverzwaluw  2       

74.-Great Sp.Woodpecker 
Dendrocopos major  

Grote Bonte 
Specht 

    1   2 

75. Black Woodpecker 
Dryocopus martius 

Zwarte Specht     3   1 

76.-Euresian Skylark 
 Alauda arvensis 

Veldleeuwerik  1 5 12 10 1 15 2 

77.-Woodlark 
 Lullula arborea 

Boomleeuwerik   2  1 1   

78.-Meadow Pipit 
 Anthus pratensis  

Graspieper  20 50 20 10 6 5 15 

79.- Rock Pipit                 
Anthus petrosus 

Oeverpieper   2      

80.- Red throated Pipit    
Anthus cervinus 

Roodkeelpieper   2      

81.-White Wagtail  
Motacilla alba  

Witte Kwikstaart 1 20 3 6 2 6 4 1 

82.-Yellow Wagtail  
Motacilla flava  

Gele Kwikstaart  10  1     

83.-Grey Wagtail 
 Motacilla cinerea  

Grote Gele 
Kwikstaart 

 3   1    

84.-Winter Wren  
Troglodytes troglodytes  

Winterkoning    1  1   

85.-Northern Wheatear 
Oenanthe oenanthe  

Tapuit   2 1     

86.-European Robin  
Erithacus rubecula  

Roodborst  10 1  1 4 2 2 

87.-Black Redstart 
Phoenicurus ochruros  

Zwarte 
Roodstaart 

   1  1 5 2 

88.-Common Blackbird 
Turdus merula  

Merel 2 4 1 1 1 1 10 2 

89.-Song Thrusth  
Turdus philomelos  

Zanglijster 
 

 2  6 10 1   

90.-Redwing  
Turdus iliacus  

Koperwiek 
 

    20 10   

91.-Mistle Thrush  
Turdus viscivorus  

Grote Lijster     2 20 1  

92.-Common Chiffchaff 
Phylloscopus collybita  

Tjiftjaf  1  2  1  2 

94.-Goldcrest  
Regulus regulus  

Goudhaan  2  6 1 1  2 

95.- Firecrest                
Regulus ignicapillus 

Vuurgoudhaan    1     

96.-Marsh Tit  
Parus pallustris  

Glanskop   1     1 

97.-Long-tailed Tit  
Aeghitalos caudatus  

Staartmees        2 
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98.-Great Tit  
Parus major  

Koolmees 2 8 5 2 3 2 5 5 

99.-Blue Tit  
Parus caeruleus  

Pimpelmees 1  50 2 5 1 2 5 

100. -Crested Tit               
Parus cristatus 

Kuifmees        2 

101.-Bearded Reedling      
Panarus biarmicus 

Baardman   4  1  4 2 

102.-Eurasian Nuthatch  
Sitta europaea  

Boomklever  2   2  1 2 

103.  Reed Bunting 
Emberiza schoeniclus  

Rietgors   1  1 1 1 1 

104.-Yellow  Bunting  
Emberzia citrinella 

Geelgors    1    2 

105.-Corn Bnting 
Emberiza calandra 

Grauwe Gors      1   

106.-Eurasian Bullfinch 
Pyrrhula pyrrhula  

Goudvink     1    

107.-European Greenfinch 
Carduelis chloris  

Groenling   20  10 6   

108.-European Goldfinch 
Carduelis carduelis  

Putter  20 20  30    

109.-European Siskin  
Carduelis spinus  

Sijs  40 80 10 100-
den 

  2 

110.-Common Linnet  
Carduelis cannabina  

Kneu 4  10 10 30    

111.-Common Crossbill  
Loxia curvirostra  

Kruisbek  60 8  100  6 10 

112.-Common Chaffinch 
Fringilla coelebs  

Vink 40 1000
-den 

100.0

00den 
1000
-den 

100.
000 

500 30 4 

113.- Bramling                 
Fringilla montifringilla 

Keep  10 5 4 40  1 1 

114.-Common Starling  
Sturnus vulgaris  

Spreeuw 120 40 40 80 100 100 200 200 

115.-House Sparrow  
Passer domesticus  

Huismus 
 

 10  10 2 10 20 4 

116.-Eurasian Tree 
Sparrow Passer montanus  

Ringmus  10 11   25 2  

117.-Western Jackdaw 
 Corvus monedula  

Kauw 60 200 80 30 80 50 20  

118.-Carrion Crow  
Corvus corone  

Zwarte Kraai 100 5 15  20 2  2 

119.-Hooded Crow  
Corvus cornix 

Bonte Kraai 30 50 30 30 30 20 30 20 

120.-Rook 
Corvus frugilegus 

Roek 100 200 10 30 50 65 10  

121.-Common Raven  
Corvus corax  

Raaf 1 1 2  5 5 20 2 

122.-Eurasian Jay 
 Garrulus glandarius  

Gaai 1 2     4 5 

123.-Common Magpie  
Pica pica  

Ekster 20 20 30 20 30 12 20 4 

 
 
 


