
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe

Na een autorit van ruim 2,5 uur worden in de omgeving van het dorpje Wagenfeld de eerste Kraanvogels
aangetroffen, de doelsoort van dit excursieweekend (i.s.m. KNNV Epe-Heerde). Op Korrelmaisakkers in de

omgeving zijn overal groepen Kraanvogels (tot enkele honderden) aan het foerageren. Het getrompetter van de
vogels klinkt al snel als muziek in de oren. Na het inchecken in het hotel in Wagenfeld, wordt een bezoek

gebracht aan één van de veengebieden in de omgeving waar nog altijd op grote schaal turf wordt gewonnen.
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Genietend van de vele Kraanvogels en de prachtige herfstkleuren in de omgeving, verzamelen de
excursiegangers zich aan het einde van de middag in het Rehdener Geestmoor. Tegen de avond trekken er een

paar duizend Kraanvogels langs, om in het uitgestrekte veengebied een slaapplaats te zoeken. Dit levert,
ondanks het grijze weer, prachtige beelden op. Vanuit de fraaie uitkijktoren is het luide getrompetter van de
vogels nog tot in de late schemering hoorbaar. Het veen wordt tevens als slaapplaats gebruikt door duizenden

ganzen en een tiental Blauwe Kiekendieven.

F. van Beek ©





Op zaterdagmorgen wordt het hotel in alle vroegte verlaten om opnieuw in het Rehdener Geestmoor de
indrukwekkende trek van de Kranen te bewonderen. In omgekeerde trekbewegingen als de voorgaande avond

verlaten de vogels massaal het veengebied om de maisakkers in de wijde omgeving weer op te zoeken. Later op
de dag worden de vogels hier al foeragerend aangetroffen. Tijdens de rondrit, over soms onverharde en

modderige landbouwwegen, wordt tevens een fraaie Slechtvalk en een Smeleken waargenomen.



In de omgeving van het Neustädter Moor is de kleurenpracht van de herfst soms adembenemend. Het is een
erg gevarieerd gebied, met naast uitgestrekt hoogveen stukken bos, hei en verruigd grasland. Vanuit een

uitkijktoren zijn meerdere Klapeksters te zien, terwijl ze vanuit de topjes van de struiken aan het jagen zijn.
Nabij een andere uitkijktoren wordt tevens een Groene specht gehoord en gezien.
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Na een heerlijke lunch in de openlucht wordt er koers gezet richting de Dümmersee. De route voert opnieuw
over modderige landbouwweggetjes, die de auto’s haast onherkenbaar maken. Onderweg laat onderstaande

Torenvalk zich onverschrokken ‘op de plaat zetten’. In de omgeving van de Dümmersee is het aantal
Kraanvogels echter een stuk minder. Na een bezoek aan opnieuw een fraaie uitkijktoren, wordt er afscheid

genomen van een zevental excursieleden, die huiswaarts keren. De overige vogelaars rijden terug naar
Wagenfeld, om opnieuw te genieten van de slaaptrek van de Kraanvogels.
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Een fraaie zonsondergang blijkt de voorbode van een mooie maar koude avond. Dit keer wordt de slaaptrek
waargenomen vanaf de Moordamm, die dwars door het Rehdener Geestmoor loopt. De aantallen Kranen zijn

opnieuw indrukwekkend en het totaal wordt geschat op zo’n 8-10.000 vogels! De vogels zijn deze avond echter
onrustiger dan een dag eerder en verplaatsen zich voortdurend op de slaapplaats. Tot in donker blijven de

vogels nog rondvliegen, alsof er getwijfeld wordt om te hier te blijven slapen.



De zondagmorgen wordt opnieuw begonnen op de Kraanvogelslaapplaats. Wanneer voor het laatst de duizenden
Kranen en ganzen zijn langsgetrokken, wordt het ontbijt genuttigd in het hotel. Na het uitchecken wordt er
een bezoek gebracht aan het Großes Moor, ten oosten van Wagenfeld. Onderweg en nabij het gebied zijn er

duidelijk minder Kraanvogels aanwezig. Vermoedelijk zijn er toch de nodige vogels weggetrokken na het
verlaten van de slaapplaatsen. Sommige vogels vertonen soms wat imponeergedrag (foto boven) of komen fraai

overvliegen (foto onder). 



Ook het Großes Moor heeft een fraaie uitkijktoren van gelijke architectuur. Opvallend aan het gebied is niet
zozeer de soortenrijkdom (slechts 1 Klapekster) maar wel de schaal waarop hier nog altijd turf wordt

gewonnen. De eindeloze rijen turven geven het gebied een bijzondere aanblik. Na een late maar opnieuw
smakelijke lunch wordt de terugreis ingezet en keren alle vogelaars in de loop van de avond weer veilig thuis.
En zo eindigt een voor alle deelnemers mooi en geslaagd Kraanvogelweekend. En dat op nog geen 3 uur van de

Veluwe!
(foto’s: Benno van den Hoek©, tenzij anders vermeld).



Deelnemers excursieweekend (16); 
VBW Noord-Veluwe (8): Roel Pannekoek, Gert van Veldhuizen, Fiet van Beek, Herman Veerbeek (introducé),

Theo den Hertog, Jeanet de Jong, Jan Nijendijk en Benno van den Hoek.
KNNV Epe-Heerde (8): Adrie Hottinga, Jan van Dijk, Rudy Heideveld, Margriet Maan, Jan Hofstede, Gert

Prins, Matthijs Bootsma en Gerard Plat.


