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Dinsdag 25 mei 2010 
 

Verzamelen bij Deventer station om 9.30. 

We vertrekken wat later, als beide busjes er zijn. 

Martien en Loes zijn de reisleiding, en besturen 

elk een busje. De reis gaat voorspoedig, en bij de 

koffiepauze op de parkeerplaats even voor 

Osnabrück zien we de eerste plantjes en vogels. 

Door Bad Oeynhausen met zijn 

stoplichten en altijd file. Dan ergens voor of na 

Hannover de afslag naar Celle. Ergens tussen 

Celle in Uelzen in het bosgebied en hier en daar 

een weiland zien we de eerste ooievaar. 

Omstreeks vijf uur arriveren we in 

Pevestorf bij Lindenhof en Lindenkrug. We 

worden over Lindenhof en Lindenkrug verdeeld; 

het eten is in Lindenkrug.  

Voor het eten lopen we nog even door de 

dorpsstraat in Pevestorf. Over een weiland tussen 

de huizen kijken we in naar de lager gelegen 

drassiger weiden, en zien de eerste kraanvogels. 

Een goed begin van de reis! 

Gerdien de Jong 
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Woensdag 26 mei 2010: Elbedijk 
 

De dag begon al goed: “onze” 

Lindenhofse hal-boerenzwaluw vloog door het 

raam naar binnen, realiseerde zich dat hij te ver 

was doorgeschoten en vloog terug naar zijn eigen 

hal. 

We lopen van ons “slaapverblijf” via  het 

grote terras van ons pension naar de eetzaal, 

waar een heerlijk – lopen – ontbijt  geserveerd 

wordt met verse warme  broodjes. We moeten 

even onze weg vinden en afspraken maken over 

het vullen van onze thermoskannen en het maken 

van lunchpakketten. Het personeel werkt zeer 

creatief mee. 

Om 9 uur zullen we aan onze wandeling – 

direkt vanuit het pension – beginnen.  

Ik ben erg benieuwd, maar deze vakantie 

kan al niet meer stuk: gisteravond – lopend langs 

de Veerweg richting Elbe, heb ik al twee paren 

kraanvogels met jongen gezien! Geweldig. 

 

We gaan het pension uit en lopen de 

smalle asfaltweg op die door de Pevestorfer 

Wiesen loopt. Gelijk aan onze rechterhand zien 

we een boomgaardreservaat waar oude 

fruitboomrassen groeien en verzameld worden.  

 

 
 

Aan de linkerkant van de weg – in de 

uitgestrekte graslanden – , horen en zien we 

kraanvogels, geelgors, koekoek, huiszwaluwen, 

en bij een boerderij zit een ooievaar op het nest. 

Ineens is er de kreet: wie doet de 

poepjes?! 

Er blijkt poep op de weg te liggen 

waarvan we het vermoeden hebben dat het van 

een das zou kunnen zijn, er loopt ook een brede 

wissel  door het gras langs de weg. Dit wordt druk 

gefotografeerd. 

Dan al verder wandelend in KNNV-tempo 

horen en zien we de gewone gele kwikstaart  zien 

we heel dichtbij een grauwe klauwier-man, 

ontdekken we een paartje oranjetippen + hun 

eitjes op de look-zonder-look.  

Een eindje verder op is een stukje weide 

afgezet: hier is één van de weinige plekken waar 

de Siberische Iris nog groeit (rode lijst soort): een 

prachtige blauw/paarse bloem. 

Het is heerlijke zonnig weer en we strijken 

neer bij een klein heuveltje aan een bosrand  voor 

de koffiepauze. Veel rust geeft dat niet: we horen 

de wielewaal en willen die natuurlijk heel graag 

zien (niet gelukt); verder zit er dichtbij een grauwe 

klauwier-vrouw, we horen de nachtegaal en jonge 

koolmezen, een torenvalk en buizerd vliegen over 

en er zitten veel schrijvertjes op het water van een 

klein meertje 

 

 
 

Na de koffie( die we ons goed hebben 

laten smaken) wandelen we verder in de richting 
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van de Elbedijk. In een wilgenbosje aan de dijk 

ontdekken we een buidelmezennest: het mannetje 

vliegt in en uit en is druk bezig zijn verzamelde 

nestmateriaal te verwerken . We bewonderen het 

prachtige nest dat er zo kwetsbaar maar ook zo 

stevig uit ziet, hangend aan een “draad” aan een 

tak, goed gecamoufleerd. 

 

 
 

We gaan de hoge dijk op, die tot onze 

teleurstelling kort hiervoor blijkt te zijn gemaaid: 

dus nauwelijks meer een plant te ontdekken. 

 

Een prachtig uitzicht over de 

langsstromende Elbe en zijn uiterwaarden. 

 

 
 

Een koninginnepage en distelvlinder 

vliegen langs. 

En dan, Jeanne en ik lopen een eind 

achter de groep, horen we een vreemd geluid: 

een soort ump- ump in twee tonen. Na lang 

luisteren komen tot de conclusie dat het een pad 

moet zijn, maar welke?? 

Gelukkig heeft Martien een i-pod met 

daarop alle vogelgeluiden en nog veel meer 

natuurgeluiden, bij zich en zo komen we er achter 

dat het door ons gehoorde paddengeluid 

waarschijnlijk van de roodbuikvuurpad komt.  

Op de terugweg naar het pension komen 

we langs een aantal poelen waar we de roodbuik 

vuurpad heel goed kunnen horen, maar ze laten 

zich niet zien…… 

 

We sluiten ons weer aan bij de groep voor 

de lunch: er liggen groepen boomstammen die 

ons als zitplaats dienen, te midden van drie oude, 

maar opgeknapte, huizen met prachtige tuinen 

daarom heen. 

In de tuin van één van de huizen 

ontdekken we uit boomstam gebeeldhouwde 

mensfiguren; doordat ze inmiddels voor een groot 

deel met mos bedekt zijn doen ze me denken aan 

de Beatles. 

 

 
 

Na de lunch wandelen we een aan de dijk 

gelegen bos in. Inmiddels is er veel meer 

bewolking gekomen waar de zon niet goed meer 

tussen door komt. We horen en zien de fluiter, 

maar nog veel meer muggen! Dus besluiten we 

de wandeling door het bos te bekorten en terug te 

gaan naar de dijk. Gelukkig komen we daardoor 
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nog een keer langs het buidelmezennest! Het blijft 

fascinerend dat zo’n kleine vogel zo’n prachtig 

bouwwerkje kan maken alleen met zijn snavel! 

We komen uit bij de pont over de Elbe en 

lopen langs de veerweg terug in de richting van 

ons pension. 

 

 
 

Maar vlak bij ons pension staan een paar 

huizen en in één daarvan staan  veel opgezette 

vogels in de vensterbanken. De eigenaar staat in 

de tuin en Loes en Gerdien raken met hem aan 

de praat. Mijnheer nodigt ons binnen uit: hij wil 

ons de rest van zijn vogelcollectie en zijn foto’s 

laten zien. Blijkt dat hij natuurfotograaf is. Met een 

paar mensen gaan we naar binnen ( e rest loopt 

door naar het pension), we trekken onze 

modderschoenen uit op de veranda bij de 

voordeur . 

Vanuit de ramen aan de achterkant van 

het huis heeft mijnheer een prachtig uitzicht over 

de weiden, rietvelden en plasjes. Vanaf die plek 

heeft hij dan ook een prachtige fotoreportage 

gemaakt van de kraanvogels en hun jongen (zij 

broeden daar al enige jaren). 

In elke kamer van het huis hangen foto’s 

van vooral vogels en landschappen. De vogels die 

hij opgezet heeft , heeft hij de afgelopen jaren 

tijdens zijn reizen verzameld: vooral 

verkeersslachtoffers. Ook heeft hij een opgezette 

bever staan: dat is toch een veel groter beest dan 

we dachten. 

Waar ik mijn ogen ook niet van af kan 

houden: de tegelkachels in alle kamers: prachtig! 

Dan vertelt mijnheer dat hij in de unieke 

gelegenheid is geweest om ergens in Duitsland 

het kleinst waterhoen te ontdekken, te 

fotograferen en zijn geluid op te nemen! Zo uniek 

is die geluidsopname dat hij die doorgegeven 

heeft aan een uitgeverij. Blijkt dat Martien de 

bewuste opname op z'n iPod heeft!  De wereld 

kan klein zijn………. 

Helaas is onze fotograaf door een 

ongeluk wat minder mobiel geworden en 

fotografeert hij nu vooral vanuit zijn huis en in de 

naaste omgeving. 

Dit was een boeiende ontmoeting aan het 

eind van onze wandeling en na hartelijk afscheid 

te hebben genomen van onze gastheer lopen we 

terug naar ons pension om daar later van een 

heerlijke maaltijd  met pils/wijn te genieten. 

Ook ’s avonds zitten de boerenzwaluwen 

weer op hun plankjes in het halletje te 

knikkebollen: zij zijn wat eerder op stok gegaan 

dan wij ! 

 

Nel van Meijeren 

 

 

 
 

 



Donderdag 27 mei 2010: 

Ortolanen tot bevers. 
 

Een blik uit het raam doet regen 

vermoeden, maar het valt mee. Het is bewolkt met 

een beetje zon. Zwaluwen en mussen vliegen af 

en aan . Het televisieweerbericht voorspelt regen 

in de middag. Het eerste doel van vandaag is de 

weg met ortolanen, die ons woensdag door een 

Duitse vogelaar is aangeraden.  

 

 
 

Na het voortreffelijke ontbijt vertrekken we 

om 9 uur via Restorf en Gartow richting  

Nienwalde. Een en al vakwerkhuizen.  De 

ortolanenweg loopt van Nienwalde naar 

Bömenzien. En inderdaad , ze zijn er de 

ortolanen. We staan in de rij voor de telescoop. 

Maar ook geelgorzen laten zich horen en zien. 

Aan planten is er ook te genieten. Het 

akkerviooltje groeit er massaal. Bijzonder is het 

Oosters Kruiskruid, Senecio vernalis, dat bij ons 

niet voorkomt. Verder Barbara- en Sophiekruid, 

veldsla en massaal herderstasjes.  Dat er 

ortolanen zitten is bij meer vogelaars bekend, 

gezien de hoeveelheid auto’s die langs komt. Zo 

nu en dan wordt de rust verstoord door raven en 

de dagelijkse straaljager.  

 

 
 

Na een koffiepauze voor de koffieleuten 

gaat de tocht verder via Kapern naar Gummern, 

alwaar de afslag gemist wordt en we in het 

volgende dorp moeten draaien. Onderweg veel 

graan- en koolzaadakkers. Het juiste weggetje is 

smal en hobbelig en eindigt bij de Untere 

Alandniederung.  

 

Verder rijden wordt ontraden wegens 

Unfallgefahr durch Längsrillen. Dan maar te voet 

verder. We komen bij een dijk. De holle afsluitpaal 

van het pad wordt bewoond door pimpelmezen, 

die af en aan vliegen om hun jongen te voeren. 

 

 
 

 Een infobord legt uit wat Qualmwasser is. 

Achter de dijk ligt namelijk een waterpartij die 

ontstaat door kwelwater dat door de druk van de 

naburige Elbe omhoog komt en daarbij ook fijne 

bodemdeeltjes omhoog doet zweven. Het effect 

heet Qualm.  
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We wandelen over de dijk en genieten 

van roerdomp, grote en kleine 

karekiet,zilverreigers, Grijskruid, Witte krodde, 

grote pollen Moeraswolfsmelk , koekoek en rode 

wouwen. Heel mooi liet zich een echtpaar bruine 

kiekendieven bewonderen, De wandeling eindigde 

bij een uitkijktoren, die bewaakt werd door een 

zwarte roodstaart.  

 

 
 

Tenslotte werd het grensmonument 

bezocht dat een beeld geeft van het ijzeren 

gordijn zoals dat tussen de DDR en West-

Duitsland was opgetrokken. Hekken, droge 

grachten en schoonzand om sporen waar te 

nemen.  

Thuis wachtte weer een goede maaltijd, 

deze keer onder meer met aspergesoep met 

slagroom.  

 

Kees  Fokkens  

 
 

27 mei 2010, ‘s Avonds een 

beverexcursie naar de Gartower See.  

1 busje vol, 9 personen. Om 9 uur tegen 

de schemering vertrokken we naar de Gartower 

See – een kunstmatig meer, dat ontstond in 1970 

toen het smalle stroombed van de Seege ( zijrivier 

van de Elbe) verbreed werd en een dam westelijk 

werd aangelegd. In 1990 werd de eerste bever 

aangetroffen aan de oever van de Elbe en begon 

de opmars van deze soort uit Mecklenburg-

Vorpommern, Brandenburg en Sachsen-Anhalt, 

waar hij al aanwezig was.  

Na een klein stukje rijden kwamen we aan 

bij de Seege. Op een groot informatiebord stond 

nog wat wetenswaardigs over de bever. Zijn revier 

(territorium)  is 0.8 tot 2 km breed. Hij is ongeveer 

1.30 lang en weegt 30 à 35 kilo. Een flink beest 

met een “Kelle” -  zijn platte staart. We moesten 

ons rustig gedragen om de bevers niet te storen. 

Het zijn hier nachtdieren en zo werd het een 

luister- en fluisterexcursie in de steeds donker 

wordende avond. Al spoedig ontwaarden we 2 

bevers die langs de oever zwommen met grote 

rimpelingen in het water. Later nog meer bevers 

(5). Ze zwommen, doken onder, speelden, 

klommen op de kant etc. Ze waren actief en 

redelijk goed te zien. Met de kop boven water – 

ogen en neus staan hoog, zodat ze zich niet te 
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ver boven het water hoeven op te richten. Het was 

al fluisterend een prachtig schouwspel. Althans 

voor mij, mijn eerste bevers. Hierna liepen we een 

stukje verder naar het eigenlijke meer, waar we 

een roze volle maan zagen opkomen uit het water 

met een reflectie in het meer. Een toevalstreffer!. 

Toen weer een vleermuis.  

Martien met zijn onvolprezen vogelgeluidendoosje 

maakte ons attent op het geluid van een 

zomertaling – een kort tikje. Rietzanger en grote 

karekiet werden gehoord evenals de alom 

aanwezige , onvermoeibare koekoek en zijn 

vrouwtje met haar specifieke geluid. En dat alles 

in het schijnsel van de volle maan, terwijl de 

muggen gonsden en dansten om onze hoofden, 

de boomkikkers met hun kek-kek-kek kwaakten 

en ook nog andere kikkers. Kortom het was een 

spektakel van jewelste, natuur die zijn eigen gang 

gaat, ‘s avonds nog intenser dan overdag. Een 

excursie die ik niet snel zal vergeten. Tegen 11 

uur waren we weer bij het gastvrije hotel/pension.  

 

Yula Fokkens-van Barneveld.  
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Vrijdag 28 mei 2010: Rivierduin  

Klein Schmölen 
 

Voor het goed verzorgde ontbijt regent 

het, maar tijdens het ontbijt breekt de zon al af en 

toe door. Wij zingen Nel toe want zij is vandaag 

jarig en zij krijgt van ons een boekje over het 

Elbe-dal. We hebben al een paar mooie 

natuurdagen achter de rug en dit belooft ook weer 

zo’n mooie te worden, een prettige spanning die 

in die richting wijst, hangt in de lucht, voelbaar, 

tastbaar bijna.  

Start 9.00 uur. Op de weg naar de pont 

op een paar honderd meter van het hotel ziet 

Jeanne een zwarte ooievaar. Alle inzittenden van 

onze bus zien ′m vervolgens goed, maar ′k geloof 

dat de voorste bus ′m gemist heeft…  

Aan de overkant van de Elbe zien we bij 

een gebouwtje tientallen huiszwaluwen met 

nesten, vele nog in de maak.  

 

 
huiszwaluw 

 

We zien ook mooie planten, onder andere 

blaassilene. Daar en onderweg richting de 

rivierduinen vanKlein Schmölen bij Dömitz zien 

we veel graspiepers, veldleeuweriken, ooievaars, 

buizerds, wouwen, bruine kiekendieven op jacht 

en, heel bijzonder, een vlucht van meer dan 

honderd kraanvogels, ze strijken neer in het 

weiland. 

 
kraanvogels 

 

 Elke nieuwe dag lijkt hier de vorige qua 

natuurschoon te willen overtreffen.  

In de rivierduinen bij Klein Schmölen is de 

natuur gevarieerd en indrukwekkend. Eerst 

maken we een korte boswandeling. We zien echte 

koekoeksbloem, hooibeestjes, wroetsporen van 

wilde zwijnen, een meertje, lelietjes-van-dalen, 

lantaarntjes, schaatsenrijders, en we horen 

vogelgeluiden. 

 

 
 

 



 14 

 
 

Vanuit het bos komen we op de vlakte. 

We zien of horen ooievaar, paapje, viltganzerik, 

grijskruid, duinviooltje, buizerd, parelmoervlinder, 

hooibeestjes, sabelsprinkhaan, mestkever, kleine 

vuurvlinder, koekoek, raaf, asperge, 

koninginnepage, klein geaderd witje, rups van de 

kleine hageheld (een nachtvlinder), en uiteraard 

nog veel meer. Ik noem dieren, planten en andere 

waarnemingen door elkaar, zoals wij het beleven.  

 

 
 

Koffiepauze. Echter, al snel onttrekken 

sommigen zich hieraan, want de natuur moet 

immers verder onderzocht worden! Martien, na 

een tijdje tot de anderen: Kom op, mensen, aan 

het werk.  

Zestien natuurvorsers buigen zich in 

groepjes over al hetgeen hier te zien of 

anderszins waar te nemen valt. Dan ga je niet 

snel vooruit, terwijl we ook nog verder willen 

vandaag. We willen onder meer ook nog het 

hoogste duintopje beklimmen, en iemand laat zich 

ontvallen dat onze aankomst daarboven, als we in 

het huidige tempo voortgaan, wel eens pas laat in 

de namiddag zou kunnen zijn… 

 

 
 

We zien biddende buizerds, maar het zijn 

geen ruigpootbuizerds. Akkerhoornbloem, 

spinnendoder, boterbloemen, gele kwikstaart, 

bruine vuurvlinder, breukkruid, Engels gras, 

averuit, mieren. Kleine en grote bonte spechten 

roffelen. We gaan het bos weer in. Het mostapijt 

is lekker zacht. Mierenhopen, een uilenbraakbal, 

citroenvlinder, vuilboom, mierenleeuw,  

wroetsporen wilde zwijnen, klopgeluiden in een 

boom maar de specht laat zich niet zien. Naast 

alle waarnemingen wordt er ook gelachen. We 

hebben het hoogste topje bereikt en het is pas 

vroeg in de middag! 

 

 
 

Een mooie gelegenheid voor de 

lunchpauze. Maar de waarnemingen gaan door, 

we zien onder meer heidespurrie. Op weg naar 

beneden begint het een beetje te regenen. Bijna 

alle natuurvorsers doen zo snel als ze kunnen hun 

regenkleding aan en het stopt weer met regenen. 
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We wandelen terug over de vlakte en komen weer 

terug in het bos. Witte dovenetel, ijle dravik, 

fluitekruid, hemelsleutel.  

 

 
 

We rijden een stuk en eten taart en 

drinken wat ter gelegenheid van Nels verjaardag.  

 
 Jarige Nel 

 
en verjaardagskoffie 

 

Boven ons hoofd ooievaars op hun nest. 

We rijden over de brug over de Elbe en zien een 

ree met kalf en een zittende vos in het weiland. 

Naar de restanten van de oude spoorbrug over de 

Elbe bij Dömitz.  

De zon schijnt, de sfeer is ontspannen, de 

waarnemingen gaan door. Koninginnepages, een 

parend paartje. Oranjetipje, dagpauwoog, 

icarusblauwtje, soldaatje op klaver, argusvlinder, 

wielewaal, roodbuik-vuurpad, koekoek, wij zien en 

horen de zomertaling 

 

 
 

 Via Langendorf, Laase, Gorleben en 

Gartow rijden we terug naar Pevestorf, dan is het 

18.00 uur, een lange waarneemdag dus. Het eten 

′s avonds is weer een van de hoogtepunten van 

de dag. ′s Avonds nog met zes mensen naar de 

Nemitzer heide om te proberen de nachtzwaluw 

waar te nemen, deze laat zich echter zien, noch 

horen. Wel horen wij de gekraagde roodstaart en 

de rugstreeppad. Zo′n dag was het. 

 

Peter en Adri Quist 
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Zaterdag  29 mei Rambower Moor 
 

Deze dag werden wij althans gewekt door 

de wielewaal. Dat was een goed begin.  

We gingen weer met de pont naar de 

overkant (voormalig oost Duitsland). Wat een 

interessant gebied toch. Je kunt het voelen dat 

daar iets gebeurd is. De wachttoren staat er nog 

steeds. 

 

 
 

Natuurlijker weer net als gisteren. de 

zwaluwnesten (huiszwaluwen) bekijken nabij de 

pont. Opeens enthousiaste kreten: een roodmus!!! 

Het was een kneu, maar hij zat wel rood te 

wezen. Veel hilariteit. Aan de overkant werd het 

meteen een jacht op de koninginnepage! En: 

Éindelijk heel in de verte weer een zwarte 

ooievaar. 

Met het busje min of meer oostwaards of 

zuidwaards over de landweggetjes door de 

weilanden. Plotseling: STOP! Er zwom een beest 

in de sloot. Er was discussie of dit nu een 

muskusrat of een beverrat was, maar we zijn 

uitgekomen op beverrat, al of niet terecht.  

 

Door naar de dijk tegenover 

Schnackenburg. Schnackenburg lag vroeger op 

een heel geisoleerde punt van West-Duitsland. 

 

 
 

We stonden bij een overloopgebied van 

de Elbe aan de oostkant van de voormalige 

oost/west grens. Een gebied met twee dijken 

waarvan er één was doorgestoken om 

overstromingen te voorkomen. 

 

 
 

Daarna met de bus verder richting 

Rambower Moor. In Nausdorf waar geparkeerd 

werd was meteen een heel veldje vol prachtige 

knolsteenbreek. De wandeling ging over een lang 
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keienpad langs de oostkant van het Rambower 

moor. Een groot veld orchideeën was te zien. We 

sloegen af om te struinen langs het water waar 

het Moor nog moeras was. Er staken veel kikkers 

hun kop boven het wat modderige oppervlak van 

het water uit.  

 

 

 

 
 

We hebben geprobeerd een ‘unieke 

moeraservaring’ op te doen maar we konden niet 

verder en moesten terug naar de uitkijktoren 

De afstand viel voor sommigen van ons 

(de helft) tegen, dus de groep ging uiteen. De ene 

helft liep door en de andere ging terug en naar het 

hotel. Makkelijk als er twee busjes zijn.  

 

De doorlopende mensen liepen langs de 

noord- en westkant van het Rambower Moor terug 

naar Nausdorf.  

 

 
 

 
buizerd boven Rambower Moor. 

 

We zagen zwaluwnesten onder de pont 

en men vertelde dat de zwaluwen gewoon 

doorgingen met broeden, dus wij wisten toen dat 

de jonge zwaluwen al vanaf hun geboorte het 

heen en weer hadden.! 

Deze avond was er een heerlijke 

barbecue. 

 

Jeanne Huissoon. 
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Zondag 30 mei 2010: Laasche 
 

De zon maakte ons deze keer niet 

wakker. Om 8.00 uur ontbijt en lunchpakket 

klaarmaken.  

Om 9.00 uur vertrokken we met de busjes 

richting Restorf. Van hieruit zouden we een 

wandeling om de Laascher See maken. Het was 

een beetje miezerig weer. We waren nog maar 

nauwelijks aan de wandel of we zagen iets 

bijzonders op het pad: een dikke onnatuurlijke 

rode rups. 

 

 
 

Bianca en Theo, de insektenexperts van 

de groep, werden al gauw benaderd voor de juiste 

informatie. Ze bekeken en bestudeerden de rups 

aandachtig en kwamen tot de conclusie, dat het 

een Wilgenhoutrups was. Op de camera werd de 

rups vastgelegd. 

 

Dit gebied behoort niet tot de 

uiterwaarden van de Elbe, maar kan wel overtollig 

water van de rivier bergen. 

 

 

 
 

 
 

Als echte KNNV-ers dronken we koffie in 

het veld met wat regen erbij. De poncho's 

kwamen dus van pas 

 

 
 

Daar zagen we weer iets bijzonders: 

'zwavelzwammen' op een eikenboom. Een 

ongelofelijk mooi gezicht, maar jammer boom 

daar ga je! 
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Een plaatselijke inwoonster zei, dat hier in 

de buurt de Zwarte Ooievaar zat. Toen ging de 

adrenaline voor de vogelaars weer werken. Maar 

helaas, geen Zwarte Ooievaar. 

 

Na de picknick in het veld liepen we terug 

naar de busjes. Nu nog even naar Stresow, want 

de Roodhalsfuut wilden we toch graag zien en op 

de lijst aantekenen. In processie liepen de 

vogelaars heen en weer op de dijk met telescopen 

en verrekijkers. Ursula was op de uitkijktoren 

geklommen en kon zo de bedrijvigheid van een 

roodstaart volgen. Henny ging nog eens de 

gedenkplaten lezen van het dorp Stresow. Hier 

zijn door het aanleggen van de grens tussen 

Oost- en Westduitsland. Na de hereniging werden 

er in 2005 zoveel bomen geplant als er 

boerderijen waren verwijderd. 

Daar kwamen de vogelaars weer aan. Nu 

werd de plas in de polder afgetuurd. Maar de 

uitsmijter van de dag was niet te bespeuren. 

 

Toch zorgden de reisleiding, Martien en 

Loes, nog voor een mooi slot van de vogelreis: 

een bezoek aan het ooievaarsdorp Wahrenberg - 

16 nesten. Bij ieder nest kon je de gegevens 

lezen van het echtpaar ooievaar: wanneer ze 

teruggekomen waren, hoeveel jongen er waren 

per jaar en wanneer de reis terug ging naar Afrika. 

 

 
We hebben niet alle 16 ooievaarsnesten bezocht, 

maar wel een aantal. 

Nu op naar de Lindenhof voor het 

afscheidsdiner met een bedankje van de groep 

aan de reisleiding. 

 

Henny Vernooij en Ursula Wittbrodt 
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Maandag 31 mei: terugreis 
 

De nacht voor het vertrek konden we 

rustig slapen. Zelfs de kikker in de tuinvijver hield 

zich gedeisd, schor als hij was door zijn pogingen 

in de nacht ervoor om het feestgedruis van de 

barbecue te overstemmen. 

Vertrek om 9 uur. We reden langs 

verlaten wegen naar Uelzen om het station te 

bekijken. Van buiten is dat door Hundertwasser 

opgepimpt met kleurige zuilen en boompjes op 

het dak. Van binnen is het helemaal in 

Hundertwasserstijl, zelfs de toiletten. Na een half 

uur gingen we verder. Vlak voor de driesprong, 

Uelzen- Braunschweich- Celle, hielden we een 

koffiestop op een kleine parkeerplaats in een bos 

vol vogelengezang en zevenster. 

Bij Hannover bevindt zich een knoedel 

van Autobahnen, waar Martien en Loes, geholpen 

door hun kaartlezers, ons vlot doorheen 

loodsten.We hielden onze lunchpauze bij 

Rastplatz Schafstrift; aanbevolen. Na de brug 

over de Weser namen we de afslag Osnabrück en 

Amsterdam en kwamen pardoes in de stad Bad 

Oeynhausen met zijn talloze stoplichten en 

eindeloze file. Een ramp, vooral voor de 

bewoners, die voortduurt tot het stuk Autobahn 

buiten de stad om klaar is, over enkele jaren. 

De regen die ons bijna de hele tijd 

begeleid had en zo nu en dan het zicht danig 

belemmerde, hield bij Osnabrück op. Ongeveer 

kwart over 4 passeerden we de Nederlandse 

grens bij De Poppe. Kwart voor 5 waren we bij het 

station van Deventer, waar het gezelschap uiteen 

viel. Martien moest nog naar Eindhoven rijden en 

Loes naar Apeldoorn om de busjes terug te 

brengen. De anderen stapten op de trein. 

Jaap van der Veer. 
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Vogellijst Elbe reis 2010 
Martien Helmig 
 
 
gebieden 
a  Duitsland  25-5 
b  Elbholz  26-5 
c  Nienwalde + Gummern  27-5 
d  Gartower See  27-5 
e  Klein Schmölen  28-5 
f  Nemitzer Heide  28-5 
g  Lenzen-Wüstrow  29-5 
h  Laasche  30-5 
i  Gummern  30-5 
 
aantalsindicaties 
1 1 
2 2 
3 3…5 
4 6…14 
5 16…49 
6 50…200 
7 200…1000 
 
 
Vogels a b c d e f g h i 
  
Fuut   3 3 1  1  4 
Aalscholver     1  1 2 1 
Roerdomp   1      1 
Grote Zilverreiger   3    1 3 3 
Blauwe Reiger 2 4 4 2 3  3 4 4 
Zwarte Ooievaar       1 
Ooievaar 3 4 4  5  4 4 4 
 
Knobbelzwaan 3 3 4 2 4  4 5 4 
Grauwe Gans 5 4 7  5  5 5 5 
Nijlgans   3 
Bergeend       4 3 
Krakeend   1 1 2    4 
Wilde Eend  4 4 3 4  4 4 4 
Zomertaling    1 1 
Tafeleend   1 
Kuifeend 2      4 3 
Brilduiker       1 
Grote Zaagbek       1 
 
Zwarte Wouw 1 3 4 2 3  4 3 2 
Rode Wouw 1 3 4  3  4 3 2 
Zeearend  1 1  3  2 1 1 
Bruine Kiekendief   2  2  3  3 
Havik        1 
Buizerd 3 4 4  4  4 3 3 
Torenvalk 1        1 
Slechtvalk     1  4 
 
Kwartel        2 2 
Fazant  3 3 1 1  1 2 3 
Waterral         1 
Meerkoet  3 4 3 4  3 3 4 
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Kraanvogel 3 4 2 1 6  5 3 
Scholekster 1 
Kievit 1  4  4  2 4 2 
Zwarte Ruiter       1 
Oeverloper   1 
Kokmeeuw   3 
Zilvermeeuw       1 
 
Holenduif   2      2 
Houtduif 4 5 4  4  4 4 4 
Turkse Tortel 3        2 
Zomertortel       3 
Koekoek 3 4 4 4 4  4 4 3 
Gierzwaluw 4 3 4  5 1 5 4 4 
Groene Specht       1 1 
Zwarte Specht         1 
Grote Bonte Specht  4 3 4 3  4 3 3 
Kleine Bonte Specht  1   2 
Boomleeuwerik   4  3  1 
Veldleeuwerik  2 4 1 5 3 4 4 
Boerenzwaluw 5 5 5 4 6  6 5 5 
Huiszwaluw 4 5 4  6  5 4 
 
Boompieper     3 1 3 
Graspieper     2  1  1 
Gele Kwikstaart  5 3  4  5 4 4 
Witte Kwikstaart 3 4 4  4  5 4 4 
Winterkoning     1 
Heggenmus 1 2 
Roodborst 3 1 2   3 2 
Nachtegaal  3 4 2 2  3 3 3 
Zwarte Roodstaart 1 2 3  1    2 
Gekraagde Roodstaart      1 1 
Paapje  2 4  3  3  3 
Roodborsttapuit  4     3 
Merel 3 3 4 3 4 3 4 4 
Zanglijster 2 1 3  2  3 
Grote Lijster   2 
Sprinkhaanzanger  1 1 2    2 3 
Rietzanger  1  1 3  2 4 
Bosrietzanger  4 3  2  3 4 3 
Kleine Karekiet  4 3 2 3  4 2 4 
Grote Karekiet   3 2    2 3 
Spotvogel  4 4 1 2  3  2 
Braamsluiper  4 3  2  3  2 
Grasmus  5 3 2 2  3 3 3 
Tuinfluiter 1 4 2  2  3 3 2 
Zwartkop 3 4 4 1 3  4 3 3 
Fluiter  3 3  3  4 2 
Tjiftjaf 1 4 4 1 3  4 3 3 
Fitis  3 2  2  3 2 2 
Goudhaan     1 
Vuurgoudhaan  1 
Grauwe Vliegenvanger  1 
Staartmees  3 3  2  2  3 
Glanskop  1     4 
Matkop       3 
Kuifmees       2 
Zwarte Mees       1 
Pimpelmees 1 4 3  2  4 4 2 
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Koolmees  4 3  3  4 4 2 
Boomklever  2   2  2 
Boomkruiper  3 2  3  4 
Buidelmees   4 
Wielewaal  4 3  3  3 4 
Grauwe Klauwier  5 3  3  4 2 
Gaai 2 2 2    1 2 
Ekster 3 3 3  3  3  3 
Kauw 3 4 3  4  4 4 
Zwarte Kraai 4 4 4 2 4 2 4 4 3 
Bonte Kraai  1     2  3 
Raaf  3 4  4  4 3 3 
Spreeuw 4 5 4  5  5 4 5 
Huismus 4 5 3  5  5 4 4 
Ringmus  4   3  3 4 4 
Vink 2 4 4  5  5 3 3 
Europese Kanarie  3 1  2  1 1 
Groenling 3 4 2    3 2 2 
Putter  3 3  2  4 3 4 
Kneu   2  2  2  3 
Goudvink       3 
Geelgors 1 4 4  3 2 5 3 3 
Ortolaan   4 
Rietgors  5 4 2 4  4 4 4 
 
Overige beesten: 
Roodbuikvuurpad  3   5 
Gewone pad  1 
Rugstreeppad      3 
Boomkikker 3  5   4 
Groene kikker 3 3 4 4 4 1 
Haas 1 3 2 1 2 
Eekhoorn   1 
Beverrat       1 
Bever    3 
Das 1 
Vos   1  1 
Ree 3 3 4  3  4 
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Plantenlijst Elbe reis 2010 
Kees Fokkens 
 
 
Pteridophyta   vaatcryptogamen 
 Equisetaceae   Paardenstaartfamilie 
  Equisetum arvense   Heermoes   
 Polypodiaceae  Eikvarenfamilie 
  Polypodium vulgare   Eikvaren    
 
Spermatophyta zaadplanten 
Gymnospermae naaktzadigen 
 Pinaceae   Dennenfamilie 
  Pinus nigra   Zwarte den   
  Pinus sylvestris   Grove den   
 
Angiospermae bedektzadigen 
 Nymphaeaceae  Waterleliefamilie 
  Nymphaea alba   Witte waterlelie   
 
 Eenzaadlobbigen 
 Orchidaceae    Orchideeënfamilie  
  Dactylorhiza majalis    Brede orchis   
 Iridaceae   Lissenfamilie 
  Iris pseudacorus  Gele lis   
  Iris siberica  
 Asparagaceae   Aspergefamilie 
  Asparagus officinalis   Asperge   
  Ornithogalum umbellatum  Gewone vogelmelk  
  Convallaria majalis   Lelietje van dalen 
 Alliaceae   Lookfamilie 
  Allium scorodoprasum  Slangenlook  
  Allium vineale    Kraailook   
 Typhaceae   Lisdoddenfamilie 
  Typha latifolia   Grote lisdodde 
 Cyperaceae   Cypergrassenfamilie 
  Carex arenaria    Zandzegge   
 Poaceae   Grassenfamilie 
  Alopecurus pratensis  Grote vossenstaart 
  Bromus hordeaceus  Zachte dravik 
  Corynephorus canescens Buntgras 
  Dactylis glomerata  Kropaar 
  Deschampsia flexuosa  Bochtige smele 
 
 Primitieve Tweezaadlobbigen 
 Ranunculaceae  Ranonkelfamilie 
  Caltha palustris    Dotterbloem   
  Ficaria verna    Speenkruid  
  Myosurus minimum   Muizenstaart  
  Ranunculus acris  Scherpe boterbloem   
  Ranunculus repens  Kruipende boterbloem   
  Ranunculus sarduus   Behaarde boterbloem 
  Ranunculus spec.   Waterranonkel spec.  
 Papaveraceae   Papaverfamlie 
  Chelidonium majus  Stinkende gouwe   
  Papaver argemone   Ruige klaproos  
  Papaver rhoeas   Grote klaproos   
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 Geavanceerde Tweezaadlobbigen 
 Plumbaginaceae  Strandkruidfamilie 
  Armeria maritima  Engels gras   
 Polygonaceae   Duizendknoopfamilie 
  Fallopia japonica   Japanse duizendknoop 
  Rumex acetosa   Veldzuring   
  Rumex acetosella   Schapenzuring   
  Rumex obtusifolius   Ridderzuring 
 Caryophyllaceae   Anjerfamilie 
  Cerastium arvense  Akkerhoornbloem 
  Herniaria glabra   Kaal breukkruid   
  Silene dioica    Dagkoekoeksbloem   
  Silene flos-cuculi  Echte koekoeksbloem   
  Silene latifolia    Avondkoekoeksbloem   
  Silene vulgaris    Blaassilene   
  Spergula morrisonii   Heidespurrie   
  Spergularia rubra  Rode schijnspurrie   
  Stellaria graminea   Grasmuur   
  Stellaria media   Vogelmuur 
 Portulacacea    Posteleinfamilie  
  Claytonia perfoliata   Winterpostelein  
 Saxifragaceae    Steenbreekfamilie  
  Saxifraga granulata   Knolsteenbreek   
 Crassulaceae   Vetplantenfamilie 
  Sedum acre    Muurpeper   
  Sedum rupestre   Tripmadam   
  Sedum telephium   Hemelsleutel   
 Geraniaceae   Ooievaarsbekfamilie 
  Erodium cicutarium   Reigersbek   
  Geranium dissectum   Slipbladige ooievaarsbek   
  Geranium molle   Zachte ooievaarsbek   
  Geranium robertianum   Robertskruid   
 Salicaceae   Wilgenfamilie 
  Salix alba    Schietwilg  
 Violaceae   Viooltjesfamilie 
  Viola arvensis    Akkerviooltje   
  Viola riviana    Bleeksporig bosviooltje  
  Viola curtisii   Duinviooltje   
 Euphorbiaceae   Wolfsmelkfamilie 
  Euphorbia cyparissias   Cypreswolfsmelk  
  Euphorbia esula   Heksenmelk   
  Euphorbia palustris   Moeraswolfsmelk  
 Hypericaceae    Hertshooifamilie  
  Hypericum perforatum  St. Janskruid   
 Fabaceae   Vlinderbloemenfamilie 
  Astragalus glycyphyllos   Hokjespeul  
  Cytisus scoparius   Brem  
  Lotus sativus   Rechte rolklaver  
  Medicago lupulina   Hopklaver   
  Onobrychis vciifolia   Esparcette  
  Trifolium incarnatum   Inkarnaatklaver  
  Trifolium pratense  Rode klaver   
  Trifolium repens   Witte klaver   
  Vicia nigra   Smalle wikke   
  Vicia sepium    Heggenwikke   
 Rosaceae   Rozenfamilie 
  Crataegus monogyna   Eenstijlige meidoorn 
  Filipendula ulmaria  Moerasspirea 
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  Geum rivale    Knikkend nagelkruid 
  Geum urbanum   Geel nagelkruid   
  Potentilla anserina   Zilverschoon  
  Potentilla argentea   Viltganzerik   
  Potentilla reptans   Vijfvingerkruid   
  Prunus serotina   Amerikaanse vogelkers 
  Rubus fruticosus  Gewone braam    
  Sanguisorba minor  Kleine pimpernel 
 Urticaceae   Brandnetelfamilie 
  Urtica dioica   Grote brandnetel   
 Fagaceae   Napjesdragersfamilie 
  Quecus robur    Zomereik   
  Fagus sylvatica    Beuk  
 Betulaceae   Berkenfamilie 
  Alnus glutinosa   Zwarte els   
  Betula pendula   Ruwe berk   
 Brassicaceae   Kruisbloemenfamilie 
  Alliaria petiolata   Look-zonder-look   
  Armoracia rusticana   Mierikswortel  
  Barbarea stricta   Stijf barbarakruid  
  Berteroa incana   Grijskruid   
  Capsella bursa pastoris   Herderstasje   
  Cardamine pratensis  Pinksterbloem 
  Descurainia sophia  Sophiekruid 
  Erophila verna    Vroegeling   
  Erysimum cheiranthoides Gewone steenraket   
  Rorippa sylvestris   Akkerkers  
  Sisymbrium altissimum  Hongaarse raket 
  Teesdalia  nudicaulis   Klein tasjeskruid  
  Thlaspi arvense   Witte krodde 
 Sapindaceae   Zeepboomfamilie 
  Acer campestre   Spaanse aak 
  Acer pseudoplatanus  Gewone esdoorn 
 Balsaminaceae   Balsemienfamilie 
  Impatiens parviflora  Klein springzaad   
 Primulaceae    Sleutelbloemfamilie  
  Hottonia palustris  Waterviolier 
 Ericaceae   Heidefamilie 
  Vaccinium myrtillus   Blauwe bosbes 
  Calluna vulgaris   Struikhei 
 Boraginaceae   Ruwbladigenfamilie 
  Anchusa arvensis   Kromhals   
  Myosotis ramosissima  Ruw vergeet-mij-nietje   
  Symphytum officinale  Gewone smeerwortel   
 Rubiaceae   Sterbladigenfamilie 
  Cruciata laevipes   Kruisbladwalstro  
  Galium aparine    Kleefkruid   
  Galium mollugo   Glad walstro     
 Lamiaceae    Lipbloemenfamilie  
  Ajuga reptans    Kruipend zenegroen  
  Glechoma hederacea   Hondsdraf     
  Lamiastrum galeobdolon  Bonte gele dovenetel 
  Mentha aquatica  Watermunt 
  Stachys sylvatica   Bosandoorn   
 Orobanchaceae   Bremraapfamilie 
  Melampyrum pratense   Hengel   
  Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar 
 Plantaginaceae   Weegbreefamilie 
  Linaria vulgaris    Vlasbekje   
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  Plantago lanceolata  Smalle weegbree   
  Plantago major   Grote weegbree  
  Veronica chamaedrys  Gewone ereprijs  
  Veronica hederifolia  Klimop ereprijs 
 Apiaceae   Schermbloemenfamilie 
  Aegopodium podagraria  Zevenblad 
  Anthriscus caucalis   Fijne kervel 
  Anthriscus sylvestris   Fluitenkruid   
  Eryngium campestre   Kruisdistel   
  Valerianella locusta   Veldsla  
 Adoxaceae    Muskuskruidfamilie  
  Sambucus nigra   Gewone vlier 
 Campanulaceae  Klokjesfamilie 
  Campanula patula   Weideklokje   
 Asteraceae    Composietenfamilie 
  Achillea millefolium   Duizendblad   
  Artemisia campestris   Wilde averuit 
  Artemisia vulgaris   Bijvoet   
  Carduus crispus   Kruldistel   
  Centaurea cyanus   Korenbloem   
  Cirsium arvense   Akkerdistel  
  Circium oleraceum   Moesdistel   
  Filago arvensis    Akkerviltkruid  
  Hieracium pilosella   Muizenoor   
  Leucanthemum vulgare  Gewone margriet   
  Matricaria chamomilla  Echte kamille   
  Matricaria discoidea   Schijfkamille   
  Onopordum acanthium   Wegdistel   
  Senecio vernalis   Oostelijk kruiskruid  
  Tanacetum vulgare   Boerenwormkruid   
  Tragopogon pratensis  Gele morgenster   
  Tussilago farfara   Klein hoefblad 
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Vlinderlijst Elbe reis 2010 
Bianca Kobus en Theo van Druten 
 
 
Dagvlinders: 
 Oranjetipje m/v 
 Eitjes oranjetipjes  
 Bruin blauwtje 
 Citroenvlinder 
 Klein geaderd witje 
 Vuurvlinder 
 Hooibeestje 
 Dagpauwoog 
 Gehakkelde Aurelia 
 Bosparelmoervlinder 
 Koninginnepage 
 Groot Koolwitje 
 Icarusvlinder 
 KleinKoolwitje 
 Bruine vuurvlinder 
 Argusvlinder 
 Kleine vos 
 Boomblauwtje 
 
 
Nachtvlinders: 
 Wilgenhoutrups 
 Lieveling 
 Klaverspanner 
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