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Reisprogramma 
 
Vertrek uit Deventer op 1 oktober om circa 9.00 uur met twee personenbusjes.  
Via de A1 naar Duitsland, daar de A30 en bij Lotte-Osnabrück de A1 richting Bremen. Onderweg 
een koffiestop voorbij Osnabrück. In de middag was een excursie gepland in het natuurreservaat 
Hasbruch. Hier geluncht. Dit gedeeltelijke oerbos is gelegen ten noorden van de E22 (A28), 
afslag 18 richting Vielstedt. Vanaf de parkeerplaats aan de westzijde van het bos een wandeling 
gemaakt van circa twee uur. Via het rivierenlandschap van de Weser door de tunnel ten zuiden 
van Nordenham langs Bremerhaven naar Cuxhaven. Hier overnacht. De volgende ochtend 
ingescheept op de Atlantis (busjes bleven in Cuxhaven achter). Hier ruim twee dagen 
doorgebracht. Op 4 oktober met dezelfde boot retour naar Cuxhaven. Nu in Nordenham aan de 
westelijke oever van de Weser overnacht. Op de laatste dag ten noorwesten van Nordenham 
langs de wadplaten van het Weser estuarium gereden en op diverse plaatsen getracht 
(wad)vogels te spotten. Het slechte weer belemmerde het zicht. Na een warme drank pauze in 
een paviljoen aan het wad door de stromende regen via Oldenborg naar Nieuweschans gereden en 
vandaar naar Zwolle en Deventer.  
 
Weer 
Dit was bijna een spelbreker geweest. Vanwege de voorspelling van zware storm werd de 
reisleider op maandag gewaarschuwd dat de catamaran Halunder Jet niet zou varen en dat niet 
duidelijk was of er een vervangende boot zou zijn. Dit was pas op donderdagmorgen honderd 
procent zeker. Toen duidelijk werd dat er een vervangende boot beschikbaar was, de reis toch 
aangevangen. De overtocht ging over roerig water met veel zeezieken. Na aankomst op Helgoland 
een middag met heel veel regen. Desalniettemin ging iedereen (in regenpak gestoken) enthousiast 
mee op excursie in de zuidhoek van het eiland. De tweede dag storm en veel prachtige 
regenluchten rond het eiland te zien. Op het eiland een zeer winderige, maar droge dag gehad. 
De derde dag was een overtocht naar het naastgelegen eiland Düne mogelijk. Veel wind en een 
klein buitje.  
Mede vanwege het weer op alle dagen diverse bijzondere vogelwaarnemingen gedaan. 
 
Deelnemers 
De volgende KNNV/leden: Marian Barendtszen, Loes Bijvanck-Dieben, Jacqueline van Heek, 
Henriette van der Loo, Mimi Huibers-van Neck, Leny Huitzing, Ton Janssen,  Hetty Kole, Gerda 
Kruseman-van Houten, Ben van Muyen, Jopie Siskens (reisleider), Piet Smeets, Sijgje Smits.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 4

Dagverslagen  
 
woensdag 1 oktober 
Heenreis naar Cuxhaven en excursie in het Urwald Hasbruch. Aansluitend 
gereden door het rivierenlandschap van de Weser. 
 

 
 
Het accent lag bij de excursie in Hasbruch, tevens onze lunchplek. 
Het Urwald Hasbruch is een van de bosreservaten in Duitsland die als `Urwald´ worden betiteld. 
Van een echt oerbos is echter geen sprake. Vanaf de Middeleeuwen zijn de bossen beweid 
geweest. Sommige namen, zoals Hudewald en Weidewald herinneren daaraan. Sinds het midden 
van de negentiende eeuw is de begrazing gestopt en is het oorspronkelijk open landschap dichter 
gegroeid tot het huidige bos. Van het aaneengesloten bosgebied wordt 40 ha al meer dan 150 
jaar aan zichzelf overgelaten. Het gaat om een bos dat niet ontgonnen en ontwaterd is. Bijzonder 
zijn de eeuwenoude eiken, waarvan sommige meer dan 1000 jaar oud zijn. Deze hebben een eigen 
naam gekregen, zoals de Frederik-eik en de Amalia-eik. Deze laatste is na een geschatte leeftijd 
van 1250 jaar, omgewaaid. De omtrek van de stam was toen 10 meter. De plaats van de boom is 
nog steeds gemarkeerd.  In het bos is het aftakelingsproces van oude bomen goed te zien. Overal 
liggen afgebroken takken en stammen die bemost zijn en waarop schimmels groeien. Er zijn veel 
soorten paddestoelen. Behalve eiken komen in het bos ook beuken, elzen, berken, esdoorns en 
haagbeuken voor. De oudste haagbeuk is ook al 400 jaar oud. Er zijn ook haagbeuken te zien met 
dikke, gedraaide stammen. De grond is rijk aan voedingsstoffen. Doordat het Hasbruch al zo lang 
met rust is gelaten, is er een dikke strooisellaag met goede grond. De oude bomen bieden plaats 
aan holenbroeders. Vooral in het voorjaar is het er goed vogelen. Nu, in het najaar en met slecht 
weer was het aantal vogelwaarnemingen beperkt. In het voorjaar is het ook voor 
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plantenliefhebbers een geschikt gebied. Dan zijn de volgende soorten er onder meer te vinden:  
bosanemoon, bosklaverzuring, longkruid, slanke sleutelbloem, goudveil.   
 
De reis verliep voorspoedig, dankzij de goede chauffeurs. Het landschap veranderde van een 
boslandschap in een open rivieren landschap met weidse uitzichten. In Cuxhaven was op ons 
gerekend. Vlees, vis of vegetarisch gegeten en daarna in een comfortabel bed.  
   
Jopie  
 
donderdag 2 oktober 
Overtocht Cuxhaven-Helgoland; middagexcursie Mittelland en zuidelijk deel 
eiland. 
 
Vandaag gaan we naar Helgoland, met een zwaardere boot dan de catamaran die meestal vaart, 
daar is het weer te slecht voor. Nu hebben we dus meer kans om veilig  op het eiland aan te 
komen. Ben en Piet rijden  alle bagage naar de haven, brengen de busjes weer naar het hotel en 
lopen weer terug, sommigen van ons bewaken de bagage, anderen zijn vanaf het hotel gaan lopen 
en komen met de eerste vogelwaarneming, een huismussenkolonie. 
Het eerste wat we zien zodra zitplaatsen zijn gevonden is een zeehondenkop; leuk begin. Er 
vliegt ook van alles rond in de haven, ik hoor: Kramsvogel, Alk, Steenlopertjes, Smelleken, 
uiteraard Zilver- en Kokmeeuwen. 
In het begin van de overtocht was de zee nog redelijk rustig, maar na een uurtje veranderde dat, 
er begon van alles te vallen en weg te glijden, de keuken ging dicht, er werden zakjes uitgedeeld…  
Van het laatste deel van de overtocht kan ik niets vertellen, ogen dicht, diep ademhalen, gelukkig 
was ik niet de enige (op een of andere manier scheelt dat toch), er waren meer bleke gezichten. 
Dat was allemaal over toen we weer vaste grond voelden. Bagage werd naar het hotel gereden en 
wij volgden de aanwijzingen van Jopie en kwamen via een enorme trap (lift kon ook) op Oberland 
en bij het Falm Hotel, terwijl de regen neergutste. 
Onvangst met champagne, prettige kamers, sommigen met uitzicht op zee. 
3 uur – excursietijd, van het weer trokken we ons niets aan, het werd vandaag toch niet meer 
droog. Langs een andere trap naar beneden, daar wat rond gekeken Tapuiten, Heggemus, Bosgors, 
Roodborsttapuit, Graspiepers, daar waren er erg veel van.. en die kwamen we ook elke dag tegen. 
Maar dan de wandeling langs al die lage rozenstruikjes met grote bottels. Als je even bleef staan 
ging zo’n struikje als het ware bewegen, en dat kwam door tientallen Goudhaantjes, misschien wel 
honderden, waar je ook keek: Goudhaantjes. Helemaal geweldig. 
Ze waren waarschijnlijk net aangekomen en nu heel druk bezig met eten en bijkomen, want de 
andere dagen hebben we ze nauwelijks meer gezien. Dat kan je dus een meevaller noemen. 
Op de terugweg (zondag) deden we een rondje  “wat heeft het meeste indruk gemaakt” en 
daarbij scoorden de Goudhaantjes erg hoog. Het is  ook  een prachtig gezicht, het zijn mooie 
vogeltjes, ze zijn heel klein, ze hebben net een monstertocht achter de rug, dat geeft een hoge 
X-factor. 
Met het water bij wijze van spreken in de schoenen kwamen we weer bij Falm aan, lekker eten, 
lang nakletsen, biertje erbij, vogelboeken erbij, iedereen had het best naar de zin. 
En morgen gaan we naar de rode rotsen, de Lummelfelsen!    
 
Marian  
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vrijdag 3 oktober 
Ochtendexcursie Unterland, noordoostelijk en noordelijk deel. 
Middagexcursie Oberland en in de namiddag bezoek aan de Vogelwarte, het 
ringstation van Helgoland. 
 
Vandaag zijn we dus echt een hele dag op Helgoland. Wat zal deze dag brengen? Nou, in ieder 
geval, bleek, minder regen dan de dag ervoor, zelfs zon! 
Na de ontbijtsessie -altijd weer even zoeken waar alles staat- al vlug op weg. Begonnen werd met 
de “laaglandroute” dus eerst naar het strand via de midgetgolfbaan met een schuin oog naar de 
toch wel steeds dreigende lucht waar zelfs af en toe een donderslag uit klonk. Allerlei vogels 
werden gespot en er werd onderling driftig gediscussieerd (zie de lijst). Je struikelde over de 
graspiepers. 
De imposante rots die Helgoland eigenlijk is, torende donkerrood boven ons uit. Dit rode 
gesteente, bontzandsteen, is erg oud, ongeveer 220 miljoen jaren. Het dateert uit het Trias. 
Door de rode steen liepen, zoals het hoort, witte kalklagen. Het leek een beetje op spekkoek. 
Tussen de grote hoeveelheid losgeslagen vingerwier dribbelden diverse vogels. De Bonte 
strandloper liet je tot vlakbij komen wat leuk is als je foto’s wilt maken en geen telelens hebt. 
Iedereen genoot en drentelde langs het strand van de nog steeds wilde zee. Enkele dapperen 
namen de trap naar het plateau maar kwamen na vermoedelijk van het uitzicht genoten te 
hebben, toch weer omlaag via de eindeloze trap. Op de terugweg naar het dorp werd er ook even 
naar andere organismen gekeken: overal groeiden de wilde clematis met grote hoeveelheden 
pluishoofdjes, ook ruigpluizig waren de talloze rozengallen in de alom aanwezige wilde rozen en 
Ton vond warrachies één echte schelp! Er verdwenen vele mooie stenen links en rechts in rug- en 
jaszakken.  
Zelf even lunchen, dus de groep splinterde verder uit elkaar. Mijn kleine groep zag een Tapuit die 
zich zeer goed liet fotograferen en een vrouwtje Sperwer die door het centrum aan het jagen 
was. 
’s Middags gingen we met z’n allen de hoogvlakte bezoeken. Het was er bijzonder stormachtig 
met verraderlijke rukwinden. Gelukkig is niemand weg gewaaid.  
De zon deed haar best zodat we de Jan van Genten als glinsterende witte vogels met zwarte 
vleugelpunten tegen de donkere zee afstekend, eindeloos konden bewonderen. Ze zweefde op de 
wind waarbij ze soms een tijdlang op dezelfde plek bleven hangen. Adembenemend. We zagen hoe 
ze met een duikvlucht probeerde om vis te vangen. Tot onze grote verbazing zaten bovenop de 
Lange Anna, een alleenstaande rots vlakbij, nog 2 juveniele Jan van Genten in een soort nest, 
gezellig beschermd door hun ouders. Het leken wel 2 poelepetaten met hun gespikkeld 
jeugdkleed. Overal vlogen en visten ook de Aalscholvers. 
Weer omlaag, langzaam via volkstuintjes. Niets beters dan even rustig in een besloten hoekje 
daarvan met de wereld aan onze voeten, het leven van onszelf en van de vogels te beschouwen. 
Een Sperwer jaagde aan die voeten voorbij. We hadden medelijden met een merel die tevergeefs 
probeerden wormen te halen uit een kunstgras sportveld. 
Verder omlaag, via de trap en zo kwamen we weer op het strand. Tussen het wier liepen ineens 
een groot aantal vogels op een kluitje: gespikkelde Spreeuwen, Sneeuwgorzen, Tapuit, Piepers, 
Bonte strandlopers, Steenlopers...aahh.  
Aan de voet van een kleine lantaarn lag stil en dood een Koperwiek. Dood gevlogen of door een 
rukwind er tegen aan te pletter geslagen tegen zo’n onnozel paaltje na mogelijk honderden 
kilometers storm getrotseerd te hebben. Gelukkig als troost, voor ons dus, even later een Grote 
kruisbek in een boom bij het midgetgolfpark. 
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We verzamelen ons bij de plaatselijke vogelwacht. Hier werd uitgelegd hoe het vangsysteem 
werkte: een soort fuiken achter elkaar, wat mij wat aan de formule van een eendenkooi deed 
denken. De medewerker wachtte ons al op met een Sperwer in de hand. Vers gevangen. Daarna, 
na dit beestje vrij gelaten te hebben, diepte hij de volgende vangst op uit zijn bewaarzakje: een 
Koperwiek. Wat zijn ook die weer prachtig. Toen we daarna naar de vangnetten liepen, werd deze 
medewerker ineens zeer opgewonden want er zat een pracht van een Ransuil in het vanghok. 
Geweldig (foto)! Ze vingen van deze soort ongeveer 4 exemplaren per jaar. Nou ja, de velddag 
kon niet mooiere afgesloten worden, vond ik. 
 
Henriette  
 
zaterdag 4 oktober 
Overgevaren naar Düne, een vlak eilandje met lage duinen dat deel uitmaakt van 
Helgoland. Eiland rondgelopen. In de middag terug naar het rotseiland en daarna 
de terugvaart naar Cuxhaven.  
 
Van de rode kliffen naar de Witte Klif en weer terug. 
Weer: vrijwel droog en zonnig tot halverwege de middag; temperatuur een graad of 12. 
 
Jopie heeft geregeld dat we een half uur eerder mogen onbijten (07.30 uur) zodat we met het 
bootje van 8.30 uur naar Düne kunnen varen. De bagage is dan al ingepakt en staat voor de deur 
van het bureautje van mw. Martens.  
We prijzen ons gelukkig met een stralende ochtend. Mimi zag de zon boven zee op komen en 
staat nog enige minuten voor het raam van haar kamer van het uitzicht op Düne en de oostelijke 
hemel te genieten.  
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Op de kade bewonderen we een Grote gele Kwikstaart die, tot zeker een halve meter hoog 
springend, insecten onder de overkapping van een muurtje wegvangt. Eenmaal ingescheept brengt 
het bootje ’De Witte Klif’ ons in 5 minuten over de Reede naar Düne. Tot in de 18e eeuw vormden 
Helgoland en Düne – toen de Witte Klif geheten - één eiland verbonden door een landtong. Het 
‘bovenste middelste Bontzandsteen’ waaruit de landtong bestond, is echter erg gevoelig voor 
erosie en werd bij een storm in 1720 weggeslagen. Helgoland is 1,9 km2 en Düne is nog kleiner: 
0,9 km2. 
Op de kade van Düne zien we twee Bonte kraaien. We wandelen naar het noordelijke strand; 
achter de pier ligt een vijftiental gewone zeehonden plus vijf Grijze zeehonden, ook wel 
Kegelrobben genoemd, lekker te luieren. Twee grote kegelrobben zijn er aan het bakkeleien: 
luiden zij het paarseizoen in?  
Op het strand ligt een metersbrede gordel van losgewoeld Vingerwier; hiertussen zoeken 
Steenlopertjes naar voedsel. Hetty en ik zoeken er fossielen en rood vuursteen dat noordelijk 
van het stand in het Bovenkrijt aanwezig is. Het strand ligt vol grillig gevormde vuursteen; de 
verleiding is groot om het vuursteen stuk te slaan om te zien of het van binnen rood is. Stuk 
slaan is echter streng verboden omdat blootvoetse badgasten evenals zeehonden zich aan de 
scherpe vuursteen kunnen verwonden.  
Ik krijg ogen op steeltjes van dat gezoek en besluit voor het grote geheel te gaan. Op de 
Noordoosthoek van Düne tref ik de andere reisgenoten die door kijkers en telescopen naar een 
Bontbekpleviertje staan te turen. Boven het oostelijke strand vliegen Grote sterns; er liggen 
hele gordels rolstenen: zwerfstenen die door de branding zijn gepolijst. Ik bezwijk voor de 
verleiding en raap de ene na de andere mooie graniet, kwartsiet of porfier op. De tijd vliegt naar 
11.35 uur. Om 12.00 uur moeten we bij het bootje zijn; ik hol met zeker twee kilo zwerfstenen 
terug naar de boot en zie nog net hoe zo’n honderd gewone en Grijze zeehonden door een bijna 
even groot aantal Homo sapiens wordt bekeken. Bij het vliegveld zie ik een twintigtal 
Sneeuwgorzen in winterkleed. Geen tijd meer om ze te bewonderen.  
Vlakbij de boot tref ik Hetty die diverse verkiezelde belemnieten heeft gevonden en een paar 
kleine stukjes rood vuursteen. De anderen hebben vele vogels gezien (zie lijst) en ik ben een paar 
kilo zwerfstenen zwaarder. 
Jopie weet na het nodige getelefoneer dat we ook ditmaal niet met de catamaran maar gewoon 
met de Atlantis naar het vasteland zullen varen; afvaart om 15.00 uur. Terug op Helgoland 
spreken we af dat we om 14.45 onder de lift - waarmee je tegen betaling van Unterland naar 
Oberland gaat - te verzamelen.  
Hetty en ik gaan naar het Museum om de fossielenverzameling te bekijken. Een van Hetty’s 
belemnieten blijkt een Hyolithes; de kleine korte kronkelende gangetjes in menige kalksteen 
blijken door een recente borstelworm - Polydora silicata - te zijn gemaakt. Het rode 
krijtgesteente uit het Cenomaam (Bovenkrijt) ziet er toch anders uit dan onze rode steentjes; 
die zijn helaas gewoon geërodeerde baksteenfragmenten. Er is ook een mooi schaalmodel van 
Helgoland. Een wandtableau legt uit hoe het Zechsteinzout het erboven gelegen bontzandsteen 3 
kilometer omhoog heeft gedrukt langs een breuk. Daarbij is de gesteenteserie ook nog eens 
gekanteld – het helt naar het noordoosten - zodat de lagen die eerst boven elkaar lagen, nu min 
of meer naast elkaar liggen. De westelijke rotskust zat onderop en is dus het oudste (248 
miljoen jaar), de oostelijke rotskust van Helgoland is 5 - 6,5 miljoen jaar jonger; het meest 
oostelijk deel – nu het eiland Düne – lag bovenop en is het jongste: respect. Muschelkalk en Krijt.  
Sinds 65 miljoen ligt het Bontzandsteen aan het aardoppervlak en hebben de eroderende 
krachten vrij spel. Het landijs van de voorlaatste ijstijd (Saale) heeft het eiland afgevlakt; sinds 
vierduizend jaar is Helgoland – opnieuw – een eiland en heeft de branding een klifkust 
uitgeprepareerd. Onderweg naar de Atlantis bewonderen we nog een Vuurgoudhaantje in de 
bottelrozen.  
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Om 15.00 schepen we ons in; de Atlantis vertrekt om 16.00 en om 18.30 zetten we voet aan wal in 
Cuxhaven. De terugreis was beter te verteren voor gevoelige magen en evenwichtsorganen dan de 
heenreis. Ben en Piet halen de busjes en om 19.15 gaan we op weg naar ons hotel ‘Am Marktplatz’, 
aan de Marktstrasse, in Nordenham. Jopie heeft de tomtom geïnstrueerd dat de straat van het 
hotel ‘Am Marktplatz’ heet – het is ook wel heel verwarrend - dus brengt tante Truus ons niet 
naar het hotel. Jopie belt de receptie die ons naar het hotel dirigeert waar we het busje van Piet 
al zien staan. In het chique hotel wacht ons een heerlijk diner. Om 22.30 uur rollen we 
weldoorvoed maar vermoeid in onze bedden en slapen heerlijk op de uitstekende matrassen onder 
(helaas weer te warme) dekbedden. 
  
Leny 
 
zondag 5 oktober 
Vanaf Nordenham richting noordwesten naar de wadplaten langs de kust. 
Terugreis via Oldenborg en Nieuweschans. 
 
Na een heerlijk ontbijt en met een lunchpakket en flesjes en thermoskannen gevuld gaan we op 
stap. Het weer laat ons alweer in de steek; veel wind en regen.  Ten Noordwesten van Nordenham 
ligt het Wattenmeer met wadplaten, een geschikt gebied voor wadlopers. We doen op diverse 
plaatsen een poging iets waar te nemen, maar we worden van de dijk afgeblazen. In andere 
jaargetijden is dit een mooi gebied, waar vast veel te zien is. Er loopt een fietsroute. De 
soortenlijst van vogels wordt nog wel iets uitgebreid, maar we geven het op en gaan na de koffie 
en chocolademelk op weg naar huis. Vanwege overlast aan het spoor kiezen we voor een 
noordelijke route via Nieuweschans naar Zwolle, waar de meeste deelneemrs de trein naar 
utrecht nemen. De rest rijdt mee naar Deventer. Al met al een avontuurlijke reis met leuke 
waarnemingen en een prettig, gemotiveerd gezelschap. 
 
Jopie 
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Geologisch verslag KNNV Helgolandreis 1-5/10/08 

Inleiding 
Helgoland (1,9 km2) ligt op zo’n 2½ km varen van Cuxhaven en bestaat voornamelijk uit – vooral in 
natte toestand - rode rotsen. Als je met de boot uit het zuiden aan komt varen, vallen echter 
vooral de menselijke toevoegingen, zoals pieren en havenwerken erg op1. De rotsen vormen het 
Oberland van Helgoland; aan de oost- en zuidzijde, enkele meters boven de zeespiegel, ligt 
tientallen meters lager het Unterland. Oostelijk van Helgoland ligt het eilandje Düne (0,9 
km2)dat tot in de 18e eeuw de Witte Klif werd genoemd: de ondergrond wordt nl. gevormd door 
Muschelkalkafzettingen en – vooral het oostelijke deel – witte kalk uit het Krijt. 

Tabel 1: Sterk vereenvoudigd schema van de geologische tijdperken 

Eon Era Periode Epoch Begin (miljoen jaar 
geleden) 

P
h
a
n
e
ro
z
o
ïc
u
m
 

Cenozoïcum 

Kwartair 
Holoceen 0,01 

Pleistoceen 2 

Tertiair 

Plicoeen 7 

Mioceen 25 

Oligoceen 35 

Eoceen 55 

Paleoceen 65 

Mesozoïcum 

Krijt 
Boven Krijt 

135 Onder Krijt 

Jura 

Malm 

195 

Dogger 

Lias 

Trias 

Keuper 

225 

Muschelkalk 

Bont Zandsteen 

Paleozoïcum 

Perm 
Zechstein 

280 Rotliegendes 

Carboon 
Boven Carboon 

345 Onder Carboon 

Devoon 

Boven Devoon 

395 

Midden Devoon 

Onder Devoon 

Sliluur  430 

Ordovicium  500 

Cambrium 

Boven Cambrium 

570 

Midden Cambrium 

Onder Cambrium 

Pre- 
cambrium 

Proterozoïcum (Archeozoïcum) 
Archaïcum of Azoïcum 

3500 
4600 

 

Bont Zandsteen 
De rode rotsen zijn gevormd tijdens het Middelste Bont Zandsteen (zie tabel) toen Duitsland ter 
hoogte van de huidige Sahara lag - en bestaan uit afwisselende lagen zandsteen, mergel en klei. 
De onderste laag is de Volpriehausenserie2, daarop ligt de Detfurthserie, dan de Hardegsenserie 
                                            
1
 Gewoonlijk maakt de boot – wij voeren met de Atlantis – een rondje rond Helgoland en Düne maar wegens het 

stormachtige weer is daarvan afgezien.  
2
 Ik weet niet of ik ‘serie’ hier terecht gebruik. In het Duits staat ‘Folge’. 



 12

en vervolgens de Sollingserie. De Volpriehausenserie is bruinrood en is doorspekt met heel licht 
gekleurde lagen zog. Katerzand, een windafzetting. De Detfurthserie, die dus op de 
Volpriehausen ligt, is valer en violetbruin van kleur; deze laag wordt afgewisseld met blauwgrijze 
lagen. Het kleurverschil tussen beide lagen is mooi te zien aan de noordwestelijke rotsen zoals de 
Lange Anna.  
 

 
Figuur 1: Kleurverschil tussen Volpriehausen- en Detfurthserie bij de Lange Anna (foto 

Hetty Kole) 

 
De Hardeggsen- en Sollingserie zijn in het zuiden en westen door erosie verdwenen en komen 
alleen in het noorden en oosten voor.  
De lagen van het Bont Zandsteen zijn afgezet in een milieu vergelijkbaar met huidige woestijnen. 
Er is geen neerslagoverschot, zoals hier te lande, maar een ‘verdampingsoverschot’ waardoor 
opgeloste mineralen (capillaire werking) aan het ‘maaiveld’ komen. De meest oplosbare zijn 
verdwenen; aluminum- en ijzerverbinding omgeven de zandkorrels als een huidje en zijn 
verantwoordelijk voor de rode gloed (oxiden3). Zo nu en dan regent het heftig in/op de lokale 
heuvels/bergen (restant Variscisch gebergte). Er is (nog) nauwelijks vegetatie die de erosie zou 
kunnen remmen; de heftige regens leiden tot wadi’s die het zand naar het Germaans Bekken 
voeren voeren waar het in kleipoelen bezinkt. [Bont zandsteen is overigens afgezet in vrijwel heel 
het huidige Duitsland plus oostelijk (tot aan de Weichsel) en noordelijk daarvan. Ook tussen het 
grind van de Rijn zit ook bont zandsteen.] 

                                            
3
 De ijzeroxiden dienen bij de diagenese als bindmiddel en ontbreken in het Katerzand. 
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De Volpriehausenserie bestaat uit een afwisseling van sloef- en fijn tot middelgrof zand en 
kleilagen. Tijdens droge perioden zouden zelfs duinen gevormd zijn: het Katerzand dat een 
windafzetting is. De Detfurthserie is gevarieerder: sloefig fijn zand, middelkorrelig zand, fijne 
en grovere mergel plus klei.  

Muschelkalk en Krijt 
Na de Bontzandsteenperiode is tijdens de Muschelkalk (tabel 1) een ondiepe (?) zee ontstaan 
waarin o.m. kalk is afgezet. Er zijn geen afzettingen bekend uit Keuper en ook niet uit de Jura. 
(Kennelijk stak Helgoland toen boven zee uit of zijn de afzettingen inmiddels door erosie weer 
verdwenen). Wel zijn er sedimentlagen uit Onder- en BovenKrijt. Er zijn ook geen tertiaire lagen 
afgezet. 

De werking van het Zechsteinzout 
Helgoland lag tijdens het Zechstein (Onder Perm) aan de noordrand van de Zechsteinzee. Het 
Middelste Bont Zandsteen is afgezet bovenop het Zechsteinzout. Onder druk wordt steenzout 
niet dichter dan 2,2g/cm3 terwijl het Bont Zandsteen tot 2,4g/cm3 wordt gecomprimeerd. Daar 
het steenzout onder druk ook plastisch wordt zal het langs breuken omhoog kruipen. Die breuken 
waren/zijn voorhanden (en hebben te maken met de Alpiene plooiing?). Bij zijn weg omhoog heeft 
het zout de bovenliggende bontzandsteenlagen 3 km omhooggestuwd: 65 miljoen jaar geleden – 
einde Krijt dus – trad het Bontzandsteen aan het oppervlak en kregen de eroderende krachten er 
vat op. 
Direct westelijk van Helgoland loopt een zuidoost-noordwest gerichte breuk. De oostelijk hiervan 
gelegen schol (Helgoland inclusief Düne) is veel verder omhoog gekomen dan de westelijke schol 
(nu zeebodem). 
Tijdens de reis omhoog, zijn de bontzandsteenlagen ook gekanteld: ze hellen nu 20° naar het 
noordoosten. Hierdoor komen aan de (zuid)westkant van het eiland veel oudere lagen aan het 
aardoppervlak dan in het (noord)oosten. Lagen die oorspronkelijk boven elkaar lagen, liggen nu 
min of meer naast elkaar. Dit verklaart waarom de (zuid)westelijke rotsen - de 
Volpriehausenserie waarop de Detfurthserie ligt - ouder zijn dan de (noord)oostelijke rotsen – 
de Hardegsen- respectievelijk de Sollingenserie. Deze afzettingen lagen bovenop de 
Detfurthserie maar zijn in het westen door erosie verdwenen.  
Het oostelijk gelegen eilandje Düne is nog weer jonger: Muschelkalk- en Krijtlagen dagzomen 
hier. Tot in de 18e eeuw vormden Düne en Helgoland één eiland, nu worden zij geschieden doorr 
de ondiepe Reede. De ondergrond van de Reede bestaat namelijk uit het voor erosie zeer 
gevoelige Bovenste Bont Zandsteen; een flinke storm in 1720 vernielde de verbindende landtong. 

Pleistoceen 
Het landijs van twee ijstijden - Elster en Saale – heeft het oppervlak van Helgoland afgevlakt en 
keileem met zwerfstenen achtergelaten.Het meeste keileem is door erosie al weer verdwenen. 
Helgoland is pas sinds vierduizend jaar – opnieuw – een eiland; sindsdien heeft de zee de huidige 
klifkust gevormd. Aan de noordoostzijde is bij eb een abrasievlakte – door de werking van 
branding ontstane vlakte -zichtbaar. 
Ik vermoed dat het Unterland – afgezien van de door menselijke ingrijpen ontstane aanwas – een 
‘raised beach’is uit het Atlanticum (4000-7000 jaar geleden) toen de zeen hoger stond dan nu. 

Menselijke verdediging en vernieling 
Rond Helgoland ligt heel veel van de rotsen gevallen bont zandsteen in rode en grijze 
kleurschakeringen. De erosie door de zee is echter sinds beging 20e eeuw sterk verminderd 
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doordat men langs de hele westkust een dam heeft aangelegd zodat de branding de voet van de 
rotsen niet meer bereikt en het neergestorte puin onderaan de rotsen blijft liggen. De branding 
bereikt wel de noordoostelijke rotsen (Petersens Horn): de eerste 10 – 50 m. van de zee is er 
dan ook rood van het bonte zand dat 100 – 200 m oostelijk wordt afgezet: daar is tamelijk 
recent een strandje ontstaan. 
Tijdens WO II is het eiland heel erg gebombardeerd. April(?) 1945 hebben duizend Engelse 
vliegtuigen bommen afgeworpen. April 1947 hebben de Engelsen geprobeerd het hele eiland op te 
blazen. Dat is dus niet gelukt; wel is het centrum van het eiland zwaar beschadigd en is het 
Oberland – vooral aan de zuidwestzijde - bezaaid met bomkraters. Als gevolg van de 
bombardementen is zelfs een nieuw niveau ontstaan: het Mittelland, de bodem van een bomkrater 
in het Oberland waarin nu het ziekenhuis ligt. 

Fossielen en stenen 
Op bovengenoemd strandje bij de Petersens Horn vind je heel veel bontzandsteenfragmenten in 
allerlei groottes en vormen, sommige met golfribbels wat wijst op afzetting in een ondiep meer 
of een ondiepe zee.  
 

 
Figuur 2: Puin met fossiele golfribbels op het strand bij Petersens Horn (foto Hetty Kole) 

Het rode zandsteen is soms doorspekt met het grijze zandsteen bv. doordat op een uitgedroogde 
zeebodem met krimpscheuren de scheuren later zijn opgevuld met het lichtgekleurde zand 
(zonder het rode bindmiddel dus). 
Ook vind je er zwerfstenen. Die vind je echter vooral aan de oost- en zuidzijde van Düne. 
De volgende zwerfstenen worden aangetroffen:  
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• basalt uit Zuid-Zweden; 
• graniet uit het gebied rond Stockholm; 
• rood graniet en granietporfier van de Ǻlandeilanden; 
• porfieren uit Dalarne (midden Zweden); 
• diabaas (= doleriet) uit Midden- en Noord-Zweden; 
• sparagmietzandsteen uit Noord- en Zuid-Zweden; 
• kwartsbreccie uit Zuid-Zweden (Uppsala); 
• niet tot een bepaald gebied herleidbare diorieten, kwartsieten en gneizen. 
 
Noordelijk van Düne wordt de zeebodem gevormd door het Bovenste Krijt waarin rood vuursteen 
voorkomt. Daarvan worden op Helgoland mooie sieraden gemaakt. Op ditzelfde strandje worden – 
al dan niet verkiezelde – zeeëgels, schelpen (Brachiopoden), sponzen etc. gevonden uit het Krijt. 
Het bonte zandsteen is niet rijk aan fossielen; in 1910 is er de fossiele kop van een vroege 
amfibie Parotosaurus helgolandiae gevonden.  

Literatuur:  
• Förster, M.-B., Fraedrich, W., Riegert, J. ,Schrebert, M. – Felseninsel Helgoland: ein 

geologischer Führer. Enke Verlag, Stuttgart. 2000. 156 pag. 
• Schmidt-Thomé, P. Helgoland, Seine Dünen-Insel, die umgebenden Klippen und Meeresgründe. 

Sammlung Geologischer Führer 82. Gebr. Borntraeger. Berlin. Stuttgart. 1987. 
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Vogelwaarnemingen 
(wetenschappelijke namen naar Clements 6

e
 editie 2007) 

 
         Heen     H e l g o l a n d  Terug 

Nr 
 

Latijnse naam Nederlandse 
naam 

1/ 
A 

10 
B 

2/10 3/10 4/10 5/10 Opmerkingen 

 Podiceps cristatus Fuut     x   

          

 Fulmaris glacialis Noordse 
stormvogel 

  x X    

 Puffinus griseus Grauwe 
pijlstormvogel 

       

 Puffinus puffinus Noordse 
pijlstormvogel 

  x X    

 Hydrobates 
pelagicus 

Gewoon 
stormvogeltje 

    x   

          

 Morus bassanus Jan van Gent   x xx x   

          

 Phalacocorax 
carbo 

Aalscholver x  xxx xxx xxx x  

          

 Ardea cinerea Blauwe reiger x     x  

 Ardea alba Grote zilverreiger x     x  

 Ciconia ciconia Ooievaar x       

          

 Cygnus olor Knobbelzwaan x     x  

 Anser anser Grauwe gans      xx  

 Branta bernicla Rotgans     xx   

 Branta canadensis Canadese gans      x  

 Alopogon 
aegyptiaca 

Nijlgans x     x  

 Tadorna tadorna Bergeend x     x  

 Anas penelope Smient    x  xx  

 Anas 
platyrhynchos 

Wilde eend x   x x   

 Anas clypeata Slobeend      x  

 Aythya fuligula Kuifeend x     x  
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       Heen   H e l g o l a n d Terug 

Nr 
 

Latijnse naam Nederlandse 
naam 

1/ 
A 

10 
B 

2/10 3/10 4/10 5/10 Opmerkingen 

 Somateria mollissima Eidereend   x x xx   

 Melanitta nigra Zwarte zee-eend   x x x   

 Melanitta fusca Grote zee-eend    x    

          

 Buteo buteo Buizerd x x    x  

 Accipiter nissus Sperwer    x x x  

 Falco tinnunculus Torenvalk x x x x x x  

 Falco columbarius Smelleken   x     

 Falco peregrinus Slechtvalk     x   

          

 Fulica atra Meerkoet x     x  

          

 Haemantopus 
ostralegus 

Scholekster     x x  

 Recurvirostra 
avosetta 

Kluut      x  

 Vanellus vanellus Kievit x     x  

 Pluvialis apricaria Goudplevier   x x    

 Pluvialis squatarola Zilverplevier    x  xx  

 Chadrius hiaticula Bontbekplevier     x   

 Gallinago gallinago Watersnip   x  x   

 Numenius arquata Wulp      400  

 Tringa totanus Tureluur      x  

 Arenaria interpres Steenloper   x x xx   

 Calidris alpina Bonte strandloper   x x x   

          

 Larus ridibundus Kokmeeuw x  xx xx xx x  

 Larus canus Stormmeeuw x  xx  xx x  

 Larus marinus Grote 
mantelmeeuw 

  xx xxx xxx   

 Larus argentatus Zilvermeeuw x  xx xxx xx x  
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     Heen    H e l g o l a n d Terug  

Nr 
 

Latijnse naam Nederlandse 
naam 

1/ 
A 

10 
B 

2/10 3/10 4/10 5/10 Opmerkingen 

 Larus fuscus Kleine mantelmeeuw   x x xx x  

 Rissa tridactyla Drieteenmeeuw     x   

 Sterna paradisaea Noordse stern     x   

 Thalasseus 
sandvicensis 

Grote stern   x  xx   

          

 Stercorarius skua Grote jager   x  x   

 Stercorarius 
pomarinus 

Middelste jager   x     

          

 Alle alle Kleine alk   x  x   

          

 Columba oenas Holenduif x  x x xx   

 Columba 
palumbus 

Houtduif x   x xx xx  

 Streptopelia 
decaocto 

Tortelduif   x x x   

          

 Asio otus Ransuil    x    

 Asio flammeus Velduil    x x   

          

 Dendrocopus 
major 

Grote bonte specht   x x x   

          

 Alauda arvensis Veldleeuwerik     x   

          

 Hirundo rustica Boerenzwaluw   x x x xx  

 Delichon urbicum Huiszwaluw   x x x x  

          

 Anthus pratensis Graspieper   xxx xxx xxx x  

 Anthus trivialis Boompieper   x x    

 Anthus petrosus Rotspieper    xx xx   

 Motacilla alba Witte kwikstaart    x x x  
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           Heen   H e l g o l a n d Terug    

Nr 
 

Latijnse naam Nederlandse 
naam 

1/ 
A 

10 
B 

2/10 3/10 4/10 5/10 Opmerkingen 

 Motacilla flava Gele kwikstaart   x x    

 Motacilla cinerea Grote gele kwikstaart x  x x x   

          

 Regulus regulus Goudhaantje  x xx x x   

 Regulus ignicapilla Vuurgoudhaantje     x   

          

 Troglodytes 
troglodytes 

Winterkoninkje     x   

 Prunella modularis Heggemus   x x x   

          

 Turdus merula Merel  x x x x x  

 Turdus pilaris Kramsvogel   xxx xxx xxx   

 Turdus iliacus Koperwiek x  x xx xx   

 Turdus philomelos Zanglijster   xx  x   

 Turdus viscivorus Grote lijster    xx    

 Phyloscopus 
trochilus 

Fitis   x x    

 Phyloscopus 
collybita 

Tjiftjaf   x x x   

 Phyloscopus 
inornatus 

Bladkoninkje   x x    

 Sylvia atricapilla Zwartkop   x x x   

 Erythacus rubecula Roodborst  x x x x   

 Phoenicurus 
ocgruros 

Zwarte roodstraat     x   

 Phoenicurus 
phoenicurus 

Gekraagde 
roodstaart 

   x    

 Saxicola rubetra Paapje   x x    

 Saxicola rubicola Roodborsttapuit    x xx   

 Oenanthe 
oenanthe 

Tapuit   x xx xx   

          

 Aegithalos 
caudatus 

Staartmees  x      

 Parus ater Zwarte mees  x      

 Lophophanes  
cristatus 

Kuifmees  x      
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            Heen  H e l g o l a n d  Terug  

 
 

Latijnse naam Nederlandse 
naam 

1/ 
A 

10 
B 

2/10 3/10 4/10 5/10 Opmerking 

 Parus major Koolmees  x x x x   

 Parus caeruleus Pimpelmees  x   x   

          

 Sitta europaea Boomklever  x      

       x   

 Lanius excubitor Klapekster        

          

 Garrulus glandarius Gaai  x      

 Pica pica Ekster x  x x x x  

 Covus monedula Kauw   x x x xx  

 Corvus frugilegus Roek x       

 Corvus corone Zwarte kraai x  x x x x  

 Corvus cornix Bonte kraai     x   

 Sturnus vulgaris Spreeuw x  xx xx xx xx  

          

 Passer domesticus Huismus x  x x x x  

          

 Fringilla coelebs Vink  x x x xx   

 Fringilla montifringilla Keep    x x   

 Loxia pytyopsittacus Grote kruisbek    x    

 Carduelis chloris Groenling    x    

 Carduelis carduelis Puttertje        

 Carduelis cannabina Kneu    x xx   

          

 Emberizza pusilla Dwerggors     x   

 Emberiza rustica Bosgors   x x x   

 Calcarius lapponicus IJsgors     x   

 Plectophenax nivalis Sneeuwgors    xx xx   
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