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Deelnemers 
 
De volgende KNNV-leden:  

Yula van Barneveld en Kees Fokkens,  

Ietje Boukema,  

Hans Bruckman en Elly van Looijen,  

Jacqueline Cox,  

Nettie Gorter,  

Aenne Jaarsveld,  

Nico van Putten en Arja Zandstra,  

Hennie Vernooij,  

Ries van Vliet,  

Ursula Wittbrodt,  

Ineke Zwarekant. 

 

Reisleiding:  Jopie Siskens en Ben van Muyen (2e chauffeur) 
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Reisprogramma 

 
Vertrek uit Deventer op 26 september om circa 9.45 uur met twee personenbusjes.  

Via de A1 naar Duitsland, vanwege wegwerkzaamheden de A31 noordwaarts genomen richting 

Emden en vervolgens de A28 richting Oldenburg/Bremen. In de middag was een excursie gepland 

in het natuurreservaat Hasbruch. Op de parkeerplaats 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. Daarna opgewarmd in een 

Konditorei in Vielstedt. 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 Halunder Jet (busjes bleven in Cuxhaven achter). Hier twee en halve dag doorgebracht. Op 

29 september met dezelfde boot retour naar Cuxhaven. Nu in Nordenham aan de westelijke 

oever van de Weser overnacht. Op de laatste dag ten noordwesten van Nordenham door de 

weilanden en akkers naar de wadplaten van het Weser estuarium gereden en op diverse plaatsen 

vanaf de dijk (wad)vogels, ganzen en enkele zwanen gespot. Het zicht was goed, maar de vogels 

stonden bij eb ver weg op het wad. Na de lunch teruggereden via Oldenburg en Osnabrück naar 

station Deventer, waar we rond vijf uur aankwamen.  

 

Weer 
Alleen op de eerste dag veel regen gehad. Desondanks wel excursie gehouden in Hasbruch. 

Daarna droog weer, wel fris, maar prima om het volledige excursieprogramma op Helgoland uit te 

voeren. De overtocht verliep zowel op de heen- als de terugreis vlot, zonder zeezieken. Ook de 

vaartocht op de derde dag naar het naastgelegen eiland Düne, ging probleemloos. Hier prachtig 

weer gehad en een boeiende rondwandeling gemaakt. 
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Dagverslagen  
 
Zondag 26 september 
Heenreis vanaf Deventer naar Cuxhaven en excursie in het Hasbrucher Urwald. 
Aansluitend gereden door het rivierenlandschap van de Weser. 
 
Op het perron in Deventer zijn het ineens allemaal KNNV-ers, gekomen met dezelfde trein. De 

namen van de lijst van deelnemers krijgen een gezicht, voorzover ik ze niet al kende. In een lange 

optocht gaan we naar de plaats waar Ben en Jopie ons met de twee busjes staan op te wachten. 

De koffers worden ingeladen en wij stappen in. Even over tienen begint de reis; Jopie rijdt 

voorop. De mist valt in dit deel van het land mee. We volgen de A1 richting Duitsland en dan 

richting Osnabrück. Wegens werkzaamheden aan de Autobahn moeten we een andere route 

nemen. Tegen half twaalf pauzeren we kortdurend bij een wegrestaurant. Even een kop koffie en 

het toilet bezoeken, en dan weer verder.  

Er waren al even druppen op de voorruit geweest, maar intussen is het menens geworden met de 

regen. En er staat nog een wandeling op het programma, in het Hasbrucher Urwald, bij het 

dorpje Hude! Op het parkeerterreintje aan de rand van het hoogopgaande bos houden we een 

kwartiertje lunchpauze, en dan moeten we er aan geloven. De meeste mensen zullen zeggen Bah, 

ik gá niet. Zo niet KNNV-ers, die zeuren niet maar hullen zich in cape en regenbroek. We lijken 

wel een optocht monniken als we, gedoken in onze capuchons, op pad gaan. Het Hasbrucher 

Urwald is niet een echt oerbos zoals je dat in het Oosten van Duitsland wel vindt. Het is ooit 

aangeplant, maar al honderdvijftig jaar heeft men er de natuur er ongehinderd zijn gang laten 

gaan. Er liggen omgevallen bomen, en afgeknapte stronken zijn vergaan tot bizarre nonfiguratieve 

houtsculpturen. Enkele restanten zijn door de mens tot echte beelden omgetoverd. Het bos 

heeft een rijke vogelbevolking, lezen we in de beschrijving; er komen bijvoorbeeld Middelste 

bonte spechten voor. Maar het is alleen de schallende roep van de boomklever die boven het 

geruis van de regen op het bladerdak uitkomt en doordringt door onze capuchons. De 

paddenstoelen echter laten zich ongehinderd waarnemen. In onze groep zitten verscheidene 

kenners, die ons telkens weer op bijzonderheden wijzen. Laat ik een greep doen: gele knolamaniet 

(maar niet de dodelijk giftige groene), parel- en porfieramaniet, narcis-ridderzwam (die grote 

gele die naar ouderwets lichtgas ruikt), takruitertje, fopzwam, vliegenzwam, diverse soorten 

russula‟s en de grote en de kleine stinkzwam. Vooral de laatste, een slap liggend wit slangetje met 

een rode punt, is opvallend talrijk. Er zijn nog veel meer soorten, maar die zult u wel op de lijst 

van waarnemingen tegenkomen. Ik ervaar het als een belevenis, die wandeling door de lanen van 

dat hoogopgaande bos, waar het onder deze weersomstandigheden extra donker is. Je voelt je 

afgeschermd van de wereld met zijn drukte.   

We lopen maar door, over de soppende paden, terwijl de regen onafgebroken in de boomkruinen 

ruist en onze capes ons tegen de benen plakken. De Maria-eik, die moeten we nog zien, zegt 

Jopie. Wat er voor bijzonders aan die boom is ontgaat mij; misschien is hij duizend jaar oud of 

zoiets. Maar langzamerhand hebben we het wel gehad; moet dat nou echt nog ? We besluiten 

terug te gaan, de kortste weg naar de parkeerplaats. Natte regenpakken uit, instappen in de 

droge busjes en wegwezen.  

De rit die volgt voert door een afwisselend, nog vrij ongerept landschap met akkers, 

boomgroepen, boerderijen en kleine dorpjes. Het zou Drenthe of de Achterhoek kunnen zijn. 

Best leuk voor een fietstocht, zonder regen dan. In een van die dorpjes steken we aan bij een 

Konditorei, zo‟n bakkerij-annex-café. Aardbeientaart, bosbessentaart en allerlei andere 

heerlijkheden liggen er in vitrines uitgestald, in forse porties en veel met room. Heel wat leden 
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van de groep bezwijken voor de verleiding. Ik beperk me tot koffie. Het regent nog altijd als we 

teruggaan naar de busjes.  

 De reis gaat weer verder. Via de tunnel gaan we onder de Weser door. Het laatste deel van het 

landschap is kaal en open; er staan opvallend veel windmolens. Tenslotte komen we aan onze 

eindbestemming, Cuxhaven. We rijden door de stad heen en ineens is er dan de grijze Noordzee 

voor ons uit. We moeten zijn in het Lotsenviertel, in de buurt van de haven dus. Het leek allemaal 

vlot te gaan, totdat een wegafzetting ons de pas afsnijdt. Half Cuxhaven doorkruisen we, maar 

ten langen leste bereiken we toch Hotel Stadt Cuxhaven. De koffers worden uitgeladen en we 

gaan naar binnen. Nog altijd regent het. Bij de receptie worden de kamersleutels uitgereikt. Ik 

krijg een net eenpersoons kamertje op de tweede verdieping. Mijn cape en regenbroek hang ik te 

drogen en ik trek andere schoenen aan.  

Het diner is om zeven uur. Onderweg al had Jopie ons de lijst met menu‟s voorgelegd waaruit 

ieder zijn keuze kon maken: voorgerecht (soep of een salade), hoofdgerecht (vis, vlees of 

vegetarisch) en een nagerecht, en die keuzen zijn alvast telefonisch doorgegeven aan de kok. 

Ach, de kwaliteit van het geserveerde is redelijk, maar het gaat allemaal erg  traag. Vooral het 

nagerecht laat lang op zich wachten. Henny en Ursula zijn al naar hun kamer vertrokken, maar ze 

hebben dat niet aan de bediening gezegd. Resultaat is dat er met twee porties ijs geleurd wordt; 

of er nog liefhebbers zijn weet ik niet. Pas tegen negenen is het afgelopen. Ik ga direct naar 

mijn kamer. Ik heb toegezegd het verslag van deze dag te verzorgen en daarom moet ik de 

belevenissen van deze dag opschrijven voor ik ze vergeten ben.  

 

Nettie    

 

Maandag 27 september 
Overtocht Cuxhaven-Helgoland; middagexcursie Oberland 
 

Na 1 nacht te hebben geslapen in hotel Stadt Cuxhaven met prima bedden en een heerlijk 

ontbijt, hadden we eventjes de tijd om Cuxhaven te verkennen. Om half elf moesten we de 

bagage afleveren bij Ben, die alles met het busje naar de haven bracht, terwijl wij gingen lopen 

naar de boot. De busjes zouden in Cuxhaven blijven. De boot naar Helgoland ging om half twaalf, 

het was de catamaran Halunder Jet, die met grote vaart over de Noordzee stoof. Reistijd 5 

kwartier. Er stond een stevige wind en naarmate wij verder uit de kust kwamen, ontstond er 

steeds meer deining. Enkele mensen bleven aan dek, waaronder Jopie, die vlakbij Helgoland 

ineens een grote golf water over zich heen kreeg, waardoor zij drijfnat werd. Ik (Elly) stond 

gelukkig achter haar, waardoor ik maar gedeeltelijk nat werd. Onderweg zagen we de nodige 

sterns (in ieder geval grote sterns) en meeuwen, maar door de deining konden we onze kijkers 

haast niet stil houden. Ook zagen we nog een groep pijlstaarten overvliegen.  

Op Helgoland aangekomen werden wij gelijk al verrast door de grote hoeveelheid vogels, die 

overal op het gras en in de struiken zaten en rondvlogen. Grote lijsters, graspiepers, sijsjes etc. 

Maar eerst moesten we inchecken in het Falmhotel. Onze bagage werd weer voor ons vervoerd. 

Wij gingen lopen, al vogelend natuurlijk. Om 14.15 uur vertrokken we voor de middagexcursie 

over het Oberland, het hoge deel van het eiland. We kwamen ogen en oren te kort. Overal vogels. 

Grote groepen vinken en kepen, graspiepers, sijsjes met kleine barmsijsjes erbij, diverse 

lijsterachtigen, waaronder veel grote lijsters, diverse gorzen waaronder Rietgorzen en 

IJsgorzen. Even werd er gedacht aan een bosgors, maar die werd „s avonds na enige discussie en 

het bekijken van de foto van Ben, tot ijsgors gebombardeerd, al was niet iedereen het daarmee 

eens. Boven het struikgewas zagen we nog 2 jagende Sperwers. Op een uitstekende rotspunt, 

genaamd de Lange Anna, zaten Jan-van-Genten met jongen in diverse stadia, donsjongen, donkere 
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jongen met een lichte donskop en geheel donkere jongen. Heel zielig vonden wij de vele dode Jan-

van-Genten die vastgeraakt waren in de visnetten, die zij waarschijnlijk zelf meegenomen hadden 

naar het nest. De voorste groep zag nog een Slechtvalk. Na een heerlijke maaltijd in het hotel, 

waren we om 21.15 uur uitgeteld.  

Elly en Hans  
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Dinsdag 28 september 
Ochtendexcursie Unterland, noordoostelijk en noordelijk deel. 
Middagexcursie Oberland en in de namiddag bezoek aan de Vogelwarte, het 
ringstation van Helgoland. 
 
Een HELE dag Helgoland! 
Blauwe glimpen in de lucht, een verre horizon, een door donkere wolken brekende zon die lichte 

plekken op het water van de haven tovert: dat is het beeld als we de gordijnen openschuiven…..  

Dit zou wel eens een mooie dag kunnen worden!  

Om 9.00 uur verzamelen we bij de muur langs het terras van ons hotel. Wie vroeg is, staat – al 

dan niet met scope – alvast te genieten van het uitzicht en/of vogels te spotten: je kunt er 

tenslotte niet vroeg genoeg bij zijn. Piepers en vinken trekken al in groepen langs. Als we 

compleet zijn lopen we over Am Falm, onze „boulevard‟ met zijn hotels en Taxfree winkeltjes, 

langs de lift naar het Unterland en via de Millstätter Weg naar beneden. Dat gaat niet zo maar, 

want in de vegetatie is het nodige te zien en te horen. Beneden bij het Mare Frisicum, het 

zeewaterzwembad, kijken we intensief naar alles wat beweegt op en bij het grasveld en de 

Minigolf (o.a. Koperwiek, Zang- en Grote Lijster) en lopen even het openluchtmuseumpje in. 

Vrolijk geschilderde houten huisjes waar we wel even naar binnen mogen kijken, een vuurtorentje 

en een originele badkoets - met dame in decent badkostuum. Langs het mooie Kurmittelhaus lopen 

we verder en onder aanvoering van Jopie gaan we nu naar de „echte‟ bosjes. Dat worden 

vlonderpaden met heel veel bosjes en rozenbottels en riet en daar valt dus heel wat te spotten! 

Intussen breekt de lucht steeds meer open, de harde wind neemt iets af en de temperatuur 

wordt aangenamer.  

Langzaam bewegen we ons al vogelend richting Jeugdherberg en daar komen we bij het Noord-

ooststrand. Hier vallen de vogels verfrommeld en uitgeput rechtstreeks uit Scandinavië in en 

gaan heel druk achter vliegjes en hun larven aan, die kennelijk als een gedekte tafel in het vele 

aangespoelde wier zitten. Het miegelt er van de Graspiepers, Sijzen, Tapuiten, Vinken, Kepen! 

We staan even in de luwte van de pier en zien tot onze verrassing plotseling een 

STRANDLEEUWERIK, die zich heel mooi laat bekijken. Na enige discussie zijn we het erover 

eens dat we ook nog een IJsgors zien en hetzelfde geldt later voor een „bontje‟ (Bonte 

strandloper), al heeft hij wel een lange snavel. We lopen nu over het strand, met op de 

achtergrond de rode zandsteenrotsen. Soms zien we ze nu in de zon en zo springen de kleuren er 

veel meer uit! Het is fascinerend hoe het overal krioelt van de vogeltjes en we komen ogen 

tekort.  

Dan wordt het langzamerhand toch wel tijd om een hapje te gaan eten; de meesten lopen 

hiervoor terug naar het dorp. Arja ziet daarbij onderweg 2 Slechtvalken en haalt Nico op bij het 

museum, waar hij een paar interessante boeken gekocht heeft zoals „Das heilige Land der 

Friesen‟. Zij lunchen op een terrasje lekker in de zon. Ellie en Hans gaan liever nog even door op 

het strand en beklimmen daarna de trappen van de Nordklippe. Jacqueline en Aenne hebben nog 

een broodje van de dag ervoor en thee in de thermos, dus ook zij nemen alle treden naar boven 

(en dat zijn er heel wat, met als beloning een uitzicht dat steeds mooier wordt en sijsjes heel 

dichtbij) en genieten de lunch op de Nordspitze bij de Lange Anna en de Jan-van-Genten…. Op de 

terugweg „beklimmen‟ zij na het horen van de onmiskenbare, melancholieke roep van een 

Goudplevier het hoogste punt van het eiland: de 61.3 m hoge Pinneberg. En inderdaad – na enig 

geduld en zoeken vliegt er een groepje langs en gaat even zitten! Onderweg valt er weer zo veel 

te zien, dat ze moeite hebben om op tijd bij ons hotel te zijn. 
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Om 2 uur verzamelen we daar weer voor het middagprogramma. Nu bovenlangs over de 

Norderfalm en de Klippenweg („Wai langs Klef‟) met de vele volkstuintjes. Hier ook weer veel 

kleingrut: Zwartkop, Roodborst, Groenling, Graspieper en heel veel Sijzen – ook hoorbaar 

overvliegend. Wat verderop komen we langs de nog steeds zichtbare herinneringen aan de „Big 

Bang‟ van 18 april 1947. De Engelsen probeerden op die datum een groot deel van het eiland en 

daarmee de militaire voorzieningen en onderaardse systemen in één klap op te blazen. Daartoe 

werd 6700 ton munitie in de mijngangen en Kasematten via afstandsbediening tot ontploffing 

gebracht (de grootste conventionele explosie ter wereld tot dan toe) en er werd gebombardeerd. 

Hierbij sloeg de grootste blindganger van WO II – 5000 kilo - een grote krater en er ontstonden 

meerdere kleinere. Maar Helgoland hield stand: „slechts‟ de zuidpunt van het eiland vloog de lucht 

in en zo ontstond het huidige  „Mittelland‟. Dit maanlandschap werd daarna nog 3 jaar door de 

RAF gebruikt als „bombardeer-oefenplaats‟.                    On-voor-stel-baar….  

We lopen door naar de Lange Anna en nu ziet iedereen dit markante punt met zijn genten meer in 

de zon. Een juveniele Jan-van-Gent oefent zijn vleugels, maar blijkt met één poot vast te zitten 

in een net, dat door de vogels zelf als nestmateriaal aangevoerd is. Misschien is hij al verstrikt 

geraakt toen hij nog klein was en zijn voet makkelijk door de mazen ging. Het is de vraag of hij 

ooit nog loskomt en menselijke hulp is onmogelijk: de rots is zo gevaarlijk geworden, dat zij nu 

aan de krachten van de natuur is overgelaten en helaas t.z.t. zal omvallen. Niemand mag er meer 

op of bij komen. Dichtbij de plek waar wij over de Nordspitze kunnen kijken krioelt het van 

Vinken en Kepen, met dat mooie helder oranje in hun verenkleed; in de zgn. „Canyon‟ daar 

tegenover zit het vol Grote Lijsters.  

Om 16.30 staan we bij de „Vogelwarte‟ voor een rondleiding. Het is zo druk met belangstellenden, 

dat de jonge ringer die deze gaat verzorgen en hier zijn alternatieve dienstplicht vervult, er 

knap zenuwachtig door is. Het is al zo‟n drukke dag voor hen met 600 gevangen vogels; normaal 

50 tot 200. Zijn verhaal over de geschiedenis en de werkwijze van het ringstation (even met een 

echte Tuinfluiter!) verloopt echter gesmeerd. In 1909 voert Hugo Weigold het ringen van vogels 

in en zet het Ringstation op. In 1922 ontwikkelt hij de als Helgoländer Trichterreuse bekend 

geworden trechterfuik, die uniek is door de „natuurlijke‟ werkwijze en werkt zonder mistnetten 

en geluidsopnamen, zoals dat bij ons gebeurt. Daar vogels hier echter rechtuit en dus te snel in 

vlogen, konden zij zich weer te pletter vliegen tegen de verticale ruit aan het einde. Vrij snel 

werd er daarom een knik in de fuik aangebracht (de Winkelreuse) en de ruit afgeschuind.  

Later kwamen er 3 vangkooien met verschillende landschapstypen: een open landschap met 

dijkjes, een bosgebied (de demonstratiefuik) en een moerassig gebied met watertjes. Wij gaan 

de middelste bekijken en krijgen daar een demonstratie van het ontwerp. Ringers jagen de vogels 

– soms zelfs wel eens samen met een sperwer – met angstaanjagende geluiden steeds verder de 

fuik in, tot zij via een vernuftig systeem van deuren, schuiven en een katrol uiteindelijk in de 

laatste kleine ruimte komen, waar zij gemakkelijk gepakt kunnen worden. Dan worden gewicht, 

sekse, leeftijd, vetpercentage, lengte van de vleugel e.d. onderzocht en genoteerd en de vogel is 

binnen de minuut al weer vrij. Tot slot horen wij nog interessante informatie m.b.t. de trek en de 

vangsten. 

„Moe, maar zeer voldaan‟ lopen we via de kerk met zijn aparte toren, waarvan we het interieur nog 

even bekijken, terug naar het hotel. Na de douche wacht daar weer een „plaatjesmaaltijd‟ van 3 

gangen: een heerlijke afsluiting van deze schitterende dag! 

 

Aenne en Arja 
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Woensdag 29 september 
Overgevaren naar Düne, een vlakbij gelegen eilandje met lage duinen dat deel 
uitmaakt van Helgoland. Eiland rondgelopen. `s Middags bezoek zuidwestelijke 
punt en aansluitend terugvaart naar Cuxhaven.  
 

Dag 4, Helgoland-Düne-Helgoland-Cuxhaven-Nordenham 
Vandaag is de laatste dag op Helgoland, Na het inpakken en de koffers beneden in de gang gezet 

te hebben  (er was bagagevervoer geregeld naar de boot) wacht ons nog een fraaie zonsopgang. 

Om half 8 zagen wij vanuit onze kamer met “Bella Vista” uitzicht eerst een rood stipje boven zee 

uitkomen. Binnen 5 minuten zou dat rode puntje uitgroeien tot een grote vurige bol. Pijlsnel tot 

mijn verbazing. Het was bovendien prachtig weer – lucht blauw en zee blauw.   

Beneden weer een heerlijk ontbijt en na een laatste blik op Dolly Molly of Mooie Dolly ,de grote 

grijze vis met tuitlippen in het goudvissen aquarium, liepen we naar het bootje, dat ons naar Düne 

zou brengen. In het wachtkamertje bij de boot zag ik nog een grote prent (begin vorige eeuw) 

met een jonge man erop in een jagerstenu (groen) met het volgende versje; 

 

             Irgendwo ins grüne Meer 

             Hat ein Gott mit leichtem Pinsel 

             Lächelnd, wie von ungefähr          (bij toeval)  

             Einen Fleck getupft; die Insel.                    

 

Duitsland, een land van dichters.  

Na een kort bootreisje kwamen we op het zonovergoten Düne aan, een klein eiland omgeven door 

zand /strand. Het zandige binnenland is volkomen vastgelegd  door struiken (vnl. rimpelrozen en 

duindoorns) om verstuiving tegen te gaan. Er bevindt zich dan ook een bungalowpark op het 

eilandje, een restaurant en nog wat gebouwtjes. 
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Een mooie vakantiebestemming. 

Rn ja, daar lag een flink aantal Kegelrobben, grijze zeehonden met afgeplatte neus op het strand. 

De mannetjes (bullen) 2.50 m. lang en 300 kg zwaar, 2 maal zo zwaar als de wijfjes, zoeken de 

beste plekjes op, nadat de vrouwtjes, na 4 weken zogen, met hun jongen naar zee zijn 

vertrokken. 

Overal stonden borden “30 meter afstand houden” en “niet verstoren”. 

Verder overal ook informatieborden, zeer educatief en in mooi verhalend Duits geschreven. 

Er lag ook veel wier in rijen aangespoeld op het strand: dis veel te eten voor de doortrekkende  

vogels. We zagen direct Zilverplevier en Bonte strandlopers. De wind was sterk afgenomen – 

heerlijk zonnig  weer dus. 

Plots begonnen we steentjes te zoeken,die daar volop lagen. Barnsteen misschien, stukjes 

vuursteen met een kalklaagje eromheen  en ik vond een stukje rood bont zandsteen : een mini 

kleine Anna. 

Tussen de begroeide duinen en wat meertjes zagen we regelmatig  vogels vliegen. Op Johnny Hill, 

een uitkijkpunt, zelfs een vrouwtje Blauwe kiekendief. De bottels van de rimpelrozen glansden 

oranje in de zon, evenals de duindoornbessen. 

Ik zag nog een zwartwordende rode wasplaat, een orchidee onder de paddenstoelen, vanwege de 

kleur . Het was een rijke ochtend in allerlei opzichten. Helaas gingen we weer om kwart voor 2 

met het bootje terug naar Helgoland. We zouden elkaar weer treffen bij de haven, later die 

middag. 

Op de terugweg na de koffie op een zonnig terras liepen we al winkelend en vogelend naar 

beneden. Twee pluche zeehondjes werden aangeschaft en Nettie zag  nog een Goudhaantje in een 

tuintje heel dichtbij. 

De bagage stond al klaar om in rekken op de boot gehesen te worden. 

Om half 4 gingen we ook aan boord van de Halunder Jet naar Cuxhaven. Voor mij met een beetje 

weemoed na die prachtige vogeldagen en sommigen van de groep sloten ook eventjes de ogen op 

de boot, wellicht dromend van Helgoland. 

Na 5 kwartier kwamen we in Cuxhaven aan . Tijdens het wachten op busjes en bagage  werden de 

Zilvermeeuwen gevoerd. Na 40 km rijden kwamen we in Nordenham aan. 

Tschüss, Tschüss klonk het overal in het halfduistere hotel, waar veel mannen aan de bar zaten 

(zakenhotel). 

Om 8 uur ons laatste diner samen, lekker en niet overdadig. Tussen de 2de en laatste gang kwam 

het bedanken van de leiding – Jopie voor haar uitstekende begeleiding en het geruisloos regelen 

van allerlei zaken en Ben als uitstekend chauffeur, stand-by en de gezelligheid. Als blijk van 

waardering bood Kees op hilarische wijze i.p.v. 2 zeehonden met snorren en een rode inktvis,  

weer 2 enveloppen met kaart en inhoud aan namens de groep. 

Daarna kreeg Nico het woord en die hield een dichterlijke speech over “Helgoland, o Heiliges 

Land”, zeer bevlogen. Zo beleeft ieder de reis toch op zijn eigen authentieke wijze. 

Het diner eindigde met een heerlijk vruchtentoetje. Daarna lijsten voor de laatste maal  en naar 

onze grote slaapkamer met bankstel, hal en enorme badzaal. Einde van een prachtige dag. 

 

Yula  

 

Donderdag 30 september 
Vanaf Nordenham richting noordwesten naar de wadplaten langs de kust. 
Terugreis via Oldenburg en Osnabrück. 
 

Het ontbijt in Hotel-am-Markt is prima in orde, net als de maaltijd gisteren. We mogen elk twee 

gesmeerde broodjes meenemen als lunchpakket en ook weer onze thermosflessen vullen. Tegen 
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negenen verlaten we dit oord, dat eigenlijk wat te mooi is voor zo‟n troep vogelaars met truien en 

zware schoenen.  

 Voordat we de reis naar Nederland aanvangen gaan we nog kijken bij het wad aan de 

Wesermonding. Zodra we Nordenham uit zijn volgen we smalle weggetjes in de polder, een open 

landschap maar niet echt kaal. Ander verkeer is er bijna niet, en dat is maar goed ook, want je 

kunt elkaar hier nauwelijks passeren. Het is prachtig weer, wel fris, maar zonnig. Natuurlijk 

speuren we naar vogels: Kieviten, kraaien, een Wulp, een Buizerd en een Sperwer. Onderaan de 

hoge zeedijk stoppen we. Een bord geeft aan dat het hier een Wadden-landschapsreservaat is. 

Langs de lange oprit wandelen we naar boven. Een weids uitzicht over drooggevallen platen toont 

zich aan ons, met op de achtergrond de zee en de haveninstallaties van Bremerhaven. Dat het 

laagwater is maakt natuurlijk wel dat de vogels ver weg zitten, alleen wat meeuwen zijn te zien. 

We proberen het op een ander kijkpunt, een paar kilometer  verder. Op het wad valt weer niet zo 

veel te onderscheiden, een paar Bergeenden vlak bij, wat meeuwen en misschien een paar 

bontjes. Vanaf de hoge dijk hebben we echter ook een prachtig uitzicht over het polderland. Er 

vliegen bijvoorbeeld twee zwanen, Wílde zwanen, want ze hebben geel aan hun kop; voor Kleine 
zwanen hebben ze een te lange hals. En in de verte staan twee Grote zilverreigers; die zijn 

blijkbaar ook al tot Noord-Duitsland doorgedrongen. Er komt ook een groep Grauwe ganzen over, 

daarna nog een groep brandjes, en een leeuwerik laat zich nog horen – tsjirrúp. 

Voordat we de lange reis beginnen, willen we nog even koffiedrinken. Een eindje verder langs de 

dijk, bij het dorp Burhave, is een camping met een restaurant. Een groot aantal caravans staat 

daar op een buitendijks stuk grond. Hmm, het lijkt ons niet zo‟n aantrekkelijk verblijf. Er zijn 

speeltoestellen, een sportveld en een zwembad, maar er is geen enkele beschutting. Toch heeft 

Burhave zich als toeristenoord op de kaart gezet, heel letterlijk, zoals blijkt als je het op Google 

Earth opzoekt. Wij beginnen natuurlijk weer met over het wad uit te kijken. Aan het eind van een 

stenen dammetje kunnen we wat dichter bij de vogels komen. Er zijn bontjes, Tureluurs en Kok- 

en Zilvermeeuwen, en een grijzige groep kleine eendjes moeten Smienten zijn. Een Grote 

mantemeeuw is bezig een platvis te eten. Het restaurant, waar het eigenlijk om begonnen was, 

blijkt pas om twee uur open te gaan, in  de toiletten kunnen we echter wel terecht. Gelukkig is er 

aan de overkant van de weg een kiosk, Fisch Insel genaamd. Voor de prijs van slechts € 1.30 

zitten we nog even grote koppen koffie te drinken in het herfstzonnetje.  

Even over twaalven stappen we weer in de busjes, er moet tenslotte nog een heel eind gereden 

worden. We rijden door het dorp Burhave en volgen dan een heel stuk de dijk langs de 

Jadebusen. In Varel wordt nog even gestopt om te tanken. Even later komen we op de Autobahn 

met al zijn drukke verkeer, vooral met vrachtauto‟s. Veel personenauto‟s razen ons voorbij, maar 

Jopie en Ben hebben geen behoefte 130 te gaan rijden. Nog één stop krijgen we, Raststätte 

Dammer Berge. Als Jopie en Ben voldoende zijn uitgerust gaan we weer verder. 

 Vanmorgen was er in het zuidwesten al sluierbewolking te zien geweest. Die bewolking heeft nu 

de hele hemel bedekt en wordt hoe langer hoe dikker. Kort voor de Nederlandse grens begint het 

te regenen. Twente gaat schuil in de regensluiers. Nou ja, de reis zit er bijna op. Afgezien van 

dat Hasbrucher Urwald hebben we over het weer niet te klagen gehad. Klokslag vijf zijn we bij 

het station in Deventer, een applausje voor Jopie en Ben. Laat het nu juist even bijna droog zijn 

als we uitstappen en onze bagage tevoorschijn halen ? En nu valt de groep snel uit elkaar. Er 

wordt afscheid genomen en we haasten ons het station in voor de laatste etappes.  Het was een 

leuke reis.  

 

Nettie     
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HELGOLAND 
 
 
 
 
Heiliges Land der Friesen 
gegen Sansibar getauscht 
 
Wo einmal Atlantis war 
prachtvolles Königreich 
versunkes im Meerestief 
 
Zestig Meter hoch  
ragt Deine Lange Anna 
aus dem Meere 
 
Wo die Lummen 
flugunfähig tauchen und 
hinaus in die kalte 
Nordsee schwimmen 
 
Helgoland, 
Auf Wangerooge träum' ich  
von Dir 
 
Das ich Deinen 
Bundsandstein betrete 
 
Deine hohen Felzen  
wo der Sturmvogel brütet 
 
Heute Nacht mit schlechter Sicht 
 
Wo bleibst Du  
Helgoländer Leuchtturmlicht 
 
 
 
 
 
Nic. van Putten 
Wangerooge, Sommer 1993 
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Geologisch verslag KNNV Helgolandreis 1-5 oktober 2008 

Inleiding 

Helgoland (1,9 km2) ligt op zo‟n 1½ a 2½ uur 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 

145 Onder Krijt 

Jura 

Malm 

200 

Dogger 

Lias 

Trias 

Keuper 

250 

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 

540 

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 (een onderverdeling van het 

Trias, 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 

                                            
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’. 
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ligt de Detfurthserie, dan de Hardegsenserie 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:  



 20 

 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. 

 

 

 

Vogellijst 
 

KNNV-reis Helgoland (26 – 30 september 2010) 

 

Samenstelling: Jopie Siskens 
 

 

Naam  26 27 28 29 30  

Nederlands  Latijn 09 09 09 09 09  
2010 

 
FUTEN        
Fuut Podiceps cristatus      
Geoorde fuut Podiceps auritus      
Roodhalsfuut Podiceps grisegena      
       
STORMVOGELS/ 

PIJLSTORMVOGELS 

      

Noordse stormvogel Fulmaris glacialis      
Grauwe pijlstormvogel Puffinus griseus      
Noordse pijlstormvogel Puffinus puffinus      
Stormvogeltje Hydrobates pelagicus      
       



 21 

JAN-VAN-GENTEN       
Jan-van-Gent Morus bassanus  x x x  
       
AALSCHOLVERS       
Aalscholver Phalacrocorax carbo  x x x x 
Kuifaalscholver Stictocarbo aristotelis  x    
       
REIGERS       
Blauwe Reiger Ardea cinerea  x  x  
Grote zilverreiger  Ardea alba     x 
Kleine zilverreiger  Egretta garzetta      
       
OOIEVAARS       
Ooievaar Ciconia ciconea      
       
ZWANEN  
Knobbelzwaan Cygnus olor x     
Wlde zwaan Cygnus cygnus     x 
       
GANZEN       
Grauwe gans Anser anser  x   x 
Kolgans Anser albifrons     ? 
Rotgans Branta bernicla     x 
Canadese gans   Branta canadensis      
Nijlgans Alopogon aegyptiaca x     
Brandgans Branta leucopsis     x 
       
EENDEN       
Bergeend Tadorna tadorna  x   x 
Smient Anas penelope  x x x x 
Wilde eend Anas platyrhynchos    x  
Wintertaling Anas crecca      
Slobeend Anas clypeata  x  x  
Eidereend Somateria mollissima  x x  x 
Kuifeend Aythya fuligula    x  
Zwarte zee-eend Melanitta nigra      
Grote zee-eend Melanitta fusca      
Pijlstaart Anas acuta  x    
       
KIEKENDIEVEN       
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Bruine kiekendief Circus aeruginosus      
Blauwe kiekendief Circus cyaneus    x  
       
BUIZERDEN       
Buizerd Buteo buteo x    x 
Ruigpootbuizerd Buteo lagopus     x 
       
SPERWERS       
Sperwer Accipiter nisus  x x x x 
       
VALKEN       
Torenvalk Falco tinnunculus x x  x x 
Smelleken Falco columbarius      
Slechtvalk Falco peregrinus  x x   
       
FAZANTEN  

 

      

 Fazant Phasianus colchicus      
       
RALLEN       
Meerkoet Fulica atra     x 
Waterral Rallus aquaticus    h  
STELTLOPERS  

 
     

Scholekster Haematopus ostralegus  x x x x 
Kluut  Recurvirostra avosetta      
Bontbekplevier  Charadrius hiaticula    x  
Zilverplevier Pluvialis squatarola    x  
Goudplevier Pluvialis apricaria  x x x x 
Kievit Vanellus vanellus x   x x 
Drieteenstrandloper Calidris alba      
Paarse strandloper Calidris maritima      
Bonte strandloper Calidris alpina   x x  
Steenloper Arenaria interpres    x  
Witgatje Tringa ochropus      
Tureluur Tringa totanus     x 
Wulp  Numenius arquata    x x 
Rosse grutto Limosa lapponica      
Watersnip Gallinago gallinago      
Houtsnip Scolopax rusticola      
Grutto Limosa limosa     x 
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MEEUWEN       
Kokmeeuw Larus ridibundus x x x x x 

Stormmeeuw Larus canus x x x x x 
Zilvermeeuw  Larus argentatus x x x x x 
Grote mantelmeeuw Larus marinus  x x x x 
Kleine mantelmeeuw Larus fuscus  x    
Drieteenmeeuw Rissa tridactyla  ?    
       
STERNS       
Visdief Sterna hirundo      
Noordse stern  Sterna paradisaea      
Grote Stern Thalasseus (Sterna) sandvicensis  x  x  
       
ALKEN       
Kleine alk Alle alle      
Zeekoet Uria aalge      
       
DUIVEN       
Rotsduif/stadsduif  Columba livia  x    
Houtduif  Columba palumbus  x x x x 
Turkse Tortel  Streptopelia decaocto   x x  
Holenduif Columba oenas      
       
UILEN       
Ransuil Asio otus      
Velduil Asio flammeus      
       
IJSVOGELS       
IJsvogels Alcedo atthis      
       
SPECHTEN       
Grote bonte specht Dendrocopos major  x  x  
Middelste bonte specht Dendrocopos medius  x    
       
LEEUWERIKEN       
Veldleeuwerik Alauda arvensis   x x x 
Strandleeuwerik Eremophila alpestris   x x  
       
ZWALUWEN       
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Boerenzwaluw Hirundo rustica x x x x x 
Huiszwaluw Delichon urbica  x x x  
Oeverzwaluw Riparia riparia    ?  
       
PIEPERS en KWIKSTAARTEN       
Graspieper Anthus pratensis  x x x  
Boompieper Anthus trivialis   x   
Oeverpieper Anthus petrosus  x x   
Witte kwikstaart Motacilla alba  x x x x 
Gele kwikstaart Motacilla flava      
Grote gele kwikstaart Motacilla cinera    x  
       
WINTERKONINGEN       
Winterkoninkje Troglodytes troglodytes   x x  
       
HEGGENMUSSEN       
Heggenmus Prunella modularis  x x x  
       
LIJSTERS       
Merel Turdus merula   x x x 
Kramsvogel Turdus pilaris  x x   
Koperwiek Turdus iliacus  x x x  
Zanglijster Turdus philomelos  x x x x 
Grote lijster Turdus viscivorus  x x x x 
Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros  x x x  
Gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus   x x  
Roodborst Erithacus rubecula  x x x  
Tapuit Oenanthe oenanthe  x x x  
Roodborsttapuit Saxicola rubicola      
Paapje Saxicola rubetra   x   
       
ZANGERS       
Zwartkop    x x  
Fitis Phyloscopus trochilus   x x  
Tjiftjaf Phyloscopus collybita   x   
Bladkoninkje Phyloscopus inornatus      
Goudhaantje Regulus regulus    x  
Vuurgoudhaantje Regulus ignicapillus      
Tuinfluiter Sylvia borin   x x  
       



 25 

MEZEN 

 

      

Koolmees Parus major x     
Zwarte mees Parus ater      
Pimpelmees Parus caeruleus x     
Glanskop Parus palustris      
Kuifmees Lophophanes cristatus      
Staartmees Aegithalos caudatus x     
       
BOOMKLEVERS       
Boomklever Sitta europaea x     
       
BOOMKRUIPERS       
Boomkruiper Certhia brachidactyla      
       
KLAPEKSTERS       
Klapekster Lanius excubitor      
       
KRAAIEN       
Ekster Pica pica  x x x x 
Gaai Garrulus glandarius    x  
Kauw Corvus monedula x x x x x 
Roek Corvus frugilegus    x  
Zwarte kraai Corvus corone x x x x x 
Bonte kraai Corvus cornix    x  
Raaf Corvus corax      
       
SPREEUWEN       
Spreeuw Sturnus vulgaris x x x x x 
Rosse spreeuw Sturnus roseus      
       
MUSSEN       
Huismus Passer domesticus x x x x x 
       
VINKEN       
Vink Frilingilla coelebs  x x x  
Keep Frilingilla montifringilla  x x x  
Kneu Carduelis cannabina   x x  
Frater Carduelis flavirostris      
Putter Carduelis carduelis  x    
Groenling Chloris chloris    x  
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Kruisbek Loxia curvirostra      
Grote kruisbek Loxia pytyopsittacus      
Sijs Carduelis spinus  x x x  
Kleine barmsijs Carduelis cabaret  x x   
       
GORZEN       
Rietgors Emberiza schoeniclus  x x x  
Dwerggors Emberiza pusilla      
Bosgors Emberiza rustica  x    
IJsgors Calcarius lapponicus  x x   
Sneeuwgors Plectrophenax nivalis    x  
       
VERKLARING TEKENS       
h = gehoord       
? = waarneming niet bevestigd       
       
       
 

FUTEN        
Fuut Podiceps cristatus      
Geoorde fuut Podiceps auritus      
Roodhalsfuut Podiceps grisegena      
       
STORMVOGELS/ 

PIJLSTORMVOGELS 

      

Noordse stormvogel Fulmaris glacialis      
Grauwe pijlstormvogel Puffinus griseus      
Noordse pijlstormvogel Puffinus puffinus      
Stormvogeltje Hydrobates pelagicus      
       
JAN-VAN-GENTEN       
Jan-van-Gent Morus bassanus  x x x  
       
AALSCHOLVERS       
Aalscholver Phalacrocorax carbo  x x x x 
Kuifaalscholver Stictocarbo aristotelis  x    
       
REIGERS       
Blauwe Reiger Ardea cinerea  x  x  
Grote zilverreiger  Ardea alba     x 
Kleine zilverreiger  Egretta garzetta      
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OOIEVAARS       
Ooievaar Ciconia ciconea      
       
ZWANEN  
Knobbelzwaan Cygnus olor x     
Wlde zwaan Cygnus cygnus     x 
       
GANZEN       
Grauwe gans Anser anser  x   x 
Kolgans Anser albifrons     ? 
Rotgans Branta bernicla     x 
Canadese gans   Branta canadensis      
Nijlgans Alopogon aegyptiaca x     
Brandgans Branta leucopsis     x 
       
EENDEN       
Bergeend Tadorna tadorna  x   x 
Smient Anas penelope  x x x x 
Wilde eend Anas platyrhynchos    x  
Wintertaling Anas crecca      
Slobeend Anas clypeata  x  x  
Eidereend Somateria mollissima  x x  x 
Kuifeend Aythya fuligula    x  
Zwarte zee-eend Melanitta nigra      
Grote zee-eend Melanitta fusca      
Pijlstaart Anas acuta  x    
       
KIEKENDIEVEN       
Bruine kiekendief Circus aeruginosus      
Blauwe kiekendief Circus cyaneus    x  
       
BUIZERDEN       
Buizerd Buteo buteo x    x 
Ruigpootbuizerd Buteo lagopus     x 
       
SPERWERS       
Sperwer Accipiter nisus  x x x x 
       
VALKEN       
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Torenvalk Falco tinnunculus x x  x x 
Smelleken Falco columbarius      
Slechtvalk Falco peregrinus  x x   
       
FAZANTEN  

 

      

 Fazant Phasianus colchicus      
       
RALLEN       
Meerkoet Fulica atra     x 
Waterral Rallus aquaticus    h  
STELTLOPERS  

 
     

Scholekster Haematopus ostralegus  x x x x 
Kluut  Recurvirostra avosetta      
Bontbekplevier  Charadrius hiaticula    x  
Zilverplevier Pluvialis squatarola    x  
Goudplevier Pluvialis apricaria  x x x x 
Kievit Vanellus vanellus x   x x 
Drieteenstrandloper Calidris alba      
Paarse strandloper Calidris maritima      
Bonte strandloper Calidris alpina   x x  
Steenloper Arenaria interpres    x  
Witgatje Tringa ochropus      
Tureluur Tringa totanus     x 
Wulp  Numenius arquata    x x 
Rosse grutto Limosa lapponica      
Watersnip Gallinago gallinago      
Houtsnip Scolopax rusticola      
Grutto Limosa limosa     x 
       
MEEUWEN       
Kokmeeuw Larus ridibundus x x x x x 

Stormmeeuw Larus canus x x x x x 
Zilvermeeuw  Larus argentatus x x x x x 
Grote mantelmeeuw Larus marinus  x x x x 
Kleine mantelmeeuw Larus fuscus  x    
Drieteenmeeuw Rissa tridactyla  ?    
       
STERNS       
Visdief Sterna hirundo      
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Noordse stern  Sterna paradisaea      
Grote Stern Thalasseus (Sterna) sandvicensis  x  x  
       
ALKEN       
Kleine alk Alle alle      
Zeekoet Uria aalge      
       
DUIVEN       
Rotsduif/stadsduif  Columba livia  x    
Houtduif  Columba palumbus  x x x x 
Turkse Tortel  Streptopelia decaocto   x x  
Holenduif Columba oenas      
       
UILEN       
Ransuil Asio otus      
Velduil Asio flammeus      
       
IJSVOGELS       
IJsvogels Alcedo atthis      
       
SPECHTEN       
Grote bonte specht Dendrocopos major  x  x  
Middelste bonte specht Dendrocopos medius  x    
       
LEEUWERIKEN       
Veldleeuwerik Alauda arvensis   x x x 
Strandleeuwerik Eremophila alpestris   x x  
       
ZWALUWEN       
Boerenzwaluw Hirundo rustica x x x x x 
Huiszwaluw Delichon urbica  x x x  
Oeverzwaluw Riparia riparia    ?  
       
PIEPERS en KWIKSTAARTEN       
Graspieper Anthus pratensis  x x x  
Boompieper Anthus trivialis   x   
Oeverpieper Anthus petrosus  x x   
Witte kwikstaart Motacilla alba  x x x x 
Gele kwikstaart Motacilla flava      
Grote gele kwikstaart Motacilla cinera    x  
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WINTERKONINGEN       
Winterkoninkje Troglodytes troglodytes   x x  
       
HEGGENMUSSEN       
Heggenmus Prunella modularis  x x x  
       
LIJSTERS       
Merel Turdus merula   x x x 
Kramsvogel Turdus pilaris  x x   
Koperwiek Turdus iliacus  x x x  
Zanglijster Turdus philomelos  x x x x 
Grote lijster Turdus viscivorus  x x x x 
Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros  x x x  
Gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus   x x  
Roodborst Erithacus rubecula  x x x  
Tapuit Oenanthe oenanthe  x x x  
Roodborsttapuit Saxicola rubicola      
Paapje Saxicola rubetra   x   
       
ZANGERS       
Zwartkop    x x  
Fitis Phyloscopus trochilus   x x  
Tjiftjaf Phyloscopus collybita   x   
Bladkoninkje Phyloscopus inornatus      
Goudhaantje Regulus regulus    x  
Vuurgoudhaantje Regulus ignicapillus      
Tuinfluiter Sylvia borin   x x  
       
MEZEN 

 

      

Koolmees Parus major x     
Zwarte mees Parus ater      
Pimpelmees Parus caeruleus x     
Glanskop Parus palustris      
Kuifmees Lophophanes cristatus      
Staartmees Aegithalos caudatus x     
       
BOOMKLEVERS       
Boomklever Sitta europaea x     
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BOOMKRUIPERS       
Boomkruiper Certhia brachidactyla      
       
KLAPEKSTERS       
Klapekster Lanius excubitor      
       
KRAAIEN       
Ekster Pica pica  x x x x 
Gaai Garrulus glandarius    x  
Kauw Corvus monedula x x x x x 
Roek Corvus frugilegus    x  
Zwarte kraai Corvus corone x x x x x 
Bonte kraai Corvus cornix    x  
Raaf Corvus corax      
       
SPREEUWEN       
Spreeuw Sturnus vulgaris x x x x x 
Rosse spreeuw Sturnus roseus      
       
MUSSEN       
Huismus Passer domesticus x x x x x 
       
VINKEN       
Vink Frilingilla coelebs  x x x  
Keep Frilingilla montifringilla  x x x  
Kneu Carduelis cannabina   x x  
Frater Carduelis flavirostris      
Putter Carduelis carduelis  x    
Groenling Chloris chloris    x  
Kruisbek Loxia curvirostra      
Grote kruisbek Loxia pytyopsittacus      
Sijs Carduelis spinus  x x x  
Kleine barmsijs Carduelis cabaret  x x   
       
GORZEN       
Rietgors Emberiza schoeniclus  x x x  
Dwerggors Emberiza pusilla      
Bosgors Emberiza rustica  x    
IJsgors Calcarius lapponicus  x x   
Sneeuwgors Plectrophenax nivalis    x  
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VERKLARING TEKENS       
h = gehoord       
? = waarneming niet bevestigd       
       
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paddenstoelenlijst,  Hasbrucher Urwald  
 

Agaricales – plaatjeszwammen  
 

Boleten  

Xerocomus badius –   Kastanjeboleet  

Paxillaceae  

Paxillus involutus –   Gewone krulzoom  

Russula‟s  

Russula claroflava –   Gele berkenrussula  

Russula fellea –   Beukenrussula  

Russula mairei –   Stevige braakrussula  

 

Melkzwammen  

Lactarius blennius –   Grijsgroene melkzwam  

Lactarius hepaticus –   Levermelkzwam  
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Lactarius quietus –   Kaneelkleurige melkzwam  

Lactarius subdulcis –   Bitterzoete melkzwam 

 

Trechterzwammen  

Clitocybe geotropa –  Grote trechterzwam  

Laccaria‟s  

Laccaria amethystina – Amethistzwam ( Rode kool zwam)  

Laccaria laccata –  Gewone fopzwam  

 

Ridderzwammen  

Tricholoma sulphureum – Narcisridderzwam  

Veldridderzwammen  

Melanoleuca polioleuca – Zwartwitte veldridderzwam  

Oudemansiella /Xerula 

Oudemansiella mucida –  Porseleinzwam  

Xerula radicata –     Beukwortelzwam  

 

Taailingen  

Marasmiuscohaerens –    Hoornsteeltaailing   

Collybia‟s  

Collybia maculata –       Roestvlekkenzwam  

Vaalhoeden  

Hebeloma       Radijsvaalhoed  

crustuliniforme 

 

Honingzwammen  

Armillaria mellea –    Echte honingzwam  

Armillaria ostoyae –    Sombere honingzwam  

 

Oorzwammetjes  

Crepidotus mollis –    Week oorzwammetje  

 

 

Psilocybes  

Psilocybe fascicularis –   Gewone zwavelkop  

Psilocybe caerulea –     Valse kopergroenzwam  

 

Amanieten  

Amanita citrina –     Gele knolamaniet  

Amanita fulva –     Roodbruine slanke amaniet  

Amanita muscaria –     Vliegenzwam  

Amanita pantherina –     Panteramaniet  

Amanita rubescens –     Parelamaniet  

 

Buikzwammen  

Lycoperdonperlatum –     Parelstuifzwam  

Mutinus caninus –     Kleine stinkzwam  

Phallus impudicus –     Grote stinkzwam  

Scleroderma citrinum –  Aardappelbovist  
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Aphyllophorales – gaatjeszwammen  
 

Calocera cornea –     Geel hoorntje  

Calocera viscosa –     Kleverig koraalzwammetje  

Fistulina hepatica –     Biefstukzwam  

Ganoderma lipsiense –     Platte tonderzwam  

Lenzites betulinus –     Fopelfenbankje  

Stereum gausapatum –    Eikenbloedzwam  

Trametes versicolor –     Elfenbankje  

 

Ascomyceten   

Bulgaria inquinqans –     Zwarte knoopzwam  

Xylaria  hypoxylon –     Geweizwam  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


