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Inleiding 
 
De reis bestaat eigenlijk uit drie gedeelten.  
 
Het eerste deel van de reis gaat naar Müritz-Nationaalpark, waar we enkele visvijvers 
willen bezoeken en een wandeling willen maken langs het Bolter kanaal. We hopen hier 
onder anderen de Visarend, Zeearend, Bruine Kiekendief, diverse soorten waterwild enz. 
enz. enz. te zien. 
 
Na Müritz-Nationaalpark beginnen we aan het tweede deel van onze reis en gaan we op 
weg naar Rügen. Eigenlijk klopt dit niet, want we gaan niet naar het eiland Rügen, maar 
blijven op het vaste land en hebben ons overnachtingadres in Klausdorf gelegen in de 
zogenaamde Bock regio. Hier gaan we de foerageergebieden en slaapplaatsen van de 
Kraanvogels bezoeken. Verder brengen we ook nog een bezoek aan het eiland Zingst 
alwaar we een fiets willen huren. Uiteraard hopen we ook het nodige aan waterwild en 
roofpieten te zien. 
 
Nu beginnen we aan de reis naar ons laatste reisdoel Falsterbo in Zweden. We gaan met 
de boot van Sassnitz naar Trelleborg (Zweden) en rijden vervolgens gelijk door naar 
Falsterbo. Een bezoek aan Falsterbo is altijd een geweldige ervaring vanwege de enorme 
vogeltrek die hier kan worden waargenomen. Verder heeft dit zuiden van Zweden ook 
nog een aantal vogelrijke meren die het brengen van een bezoek zeker waard zijn. 
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Müritz 
 
Dag 1, Enschede – Boeker Mühle.  
 

Donderdagmorgen om precies zeven uur vertrekken we vanuit Enschede richting 
Gronau alwaar we autobaan 30 nemen naar Osnabrück. Vervolgens nemen we autobaan 2 
naar Hannover, Braunschweig en Magdeburg. Tussen Braunschweig en Magdeburg 
kregen we een fikse regenbui te verwerken, het viel werkelijk met bakken uit de “hemel”. 
Als dit maar geen voorbode wordt voor de rest van de week. We verlaten nu de autobaan 
en gaan via een mooie route langs de Elbe richting Tangermünde. Bij Zielitz reizen er een 
aantal grote lichtroodgekleurde bergen op. Het gaat hier om een puinbrekerij en als het 
puin gemalen is wordt het als grote 
bergen in het landschap gelegd. 
Het is gelukkig ondertussen droog 
geworden en net voor Rogätz zien 
we op een hoogspanningsmast een 
nest met een Visarend die zich 
prachtig laat bewonderen. Net 
weer in de auto nemen onze ogen 
plotseling twee grote roofpieten waar (Zeearenden?). De auto wordt weer aan de kant 
gezet en de verrekijkers worden opnieuw in stelling gebracht en al gauw wordt duidelijk 
dat ons vermoeden juist is, want de witte staarten van de Zeearenden zijn prachtig waar te 
nemen. Een dergelijk begin laat het bloed sneller door de aderen stromen en geeft hoop 
voor de rest van de reis. We vervolgen onze weg en ter hoogte van Kehnert heb je vanaf 
kunstmatig aangelegde heuvels een prachtig uitzicht over de Elbe. De Elbe-uiterwaarden 
hier zijn erg breed en we besluiten een uitgebreide pauze te houden en tevens even een 
rondwandeling te maken door de uiterwaarden. 

 

 
 
Tijdens de pauze/rondwandeling zagen we een aantal leuke vogelsoorten zoals, 

Raaf, Gele Kwikstaart, Watersnip, Grauwe Ganzen en enkele Knobbelzwanen. 
 

We vervolgen onze weg via de dorpjes Ringfuth en Bölsdorf naar Tangermünde. 
Hier steken we de Elbe over en volgen nu aan deze zijde weer de Elbe naar Schönhausen, 
Havelberg, Görike en Gumtow. Net voor Gumtow kregen we een spectaculaire 
vliegshow voorgeschoteld van vier Rode Wouwen en streek een groep van ongeveer 150 
Goudplevieren neer in een pas gemaaid maïsveld.  De zon begon nu ook wat meer te 
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schijnen en alles wees erop dat het de goede kant uitging met het weer. Het laatste stuk 
rijden we via Wittstock richting Röbel naar Rechlin om uiteindelijk op ons 
overnachtingadres Hotel Müritzhöh in Boeker Mühle aan te komen. 
 

Nadat we ons hebben ingecheckt gaan we nog even de omgeving verkennen. We 
brengen een bezoek aan de vogelkijkhutten tegenover het Hotel en lopen even een stuk 
langs de Müritz See en het Bolter kanaal. Deze verkenning leverde nog een Visdief, 
Krakeend, Matkop en Glanskop op. Nu is de tijd voor de inwendige mens en gaan we 
naar het Gasthaus Zum Zeeadler en nemen hier een Fischplatte. Dit is beslist aan te 
bevelen.  

 

 
 

 

Müritz-Nationaalpark 
De Müritz See is het op een na grootste meer van Duitsland (opp.:117 km²) en 
vormt de westgrens met het “Müritz-Nationaalpark” dat in 1990 is gesticht. In het 
Müritz-Nationaalpark (opp.: 318 km²) liggen meer dan 100 meren met een 
oppervlakte van meer dan 1 ha. Er zijn in het gebied maar liefst 260 vogelsoorten 
(waarvan 122 broedvogels) en 800 plantensoorten waargenomen.
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Dag 2, de visvijvers. 
 

Na de reis van gisteren doen we het vanmorgen even rustig aan en genieten eerst 
even van een zeer uitgebreid ontbijt. Om ongeveer half negen vertrekken we eerst naar de 
vogelkijkhutten tegenover ons Hotel. Dit levert echter weinig vogels op, namelijk wat 
Dodaars, Krakeenden, Knobbelzwanen en Wilde eenden. Het weer is nog wat druilerig 

en we besluiten eerst maar eens even richting Boek te 
rijden. Onderweg zien we op twee telefoonpalen 
Visarenden zitten. We zetten onze telescopen op om ze 
wat beter te bekijken en proberen ze tevens op de foto 
vast te leggen. Op dat moment komen er fietsers aan die 
vragen wat we zien en of ze ook eens door de telescoop 
mogen kijken. Gerrit biedt, galant als hij is gelijk zijn 
telescoop ter beschikking en vraagt hier het bescheiden 
bedrag van 1 Euro voor (geintje). Echter de mevrouw die 
op dat moment kijkt duikt gelijk in de portemonnee, maar 
moet constateren dat zij alleen maar een Finse 5 eurocent 
heeft. Gerrit is nu verplicht deze 5 Eurocent te 
accepteren. Nadat iedereen gekeken heeft en alle hilariteit 
voorbij is gaan wij ook weer verder.  

 
In Boek zitten de telefoondraden vol met Boerenzwaluwen en plotseling horen we 

het geluid van trompetterende Kraanvogels. We gaan uiteraard op het geluid af en al 
gauw zien we net voorbij Boek drie Kraanvogels in de wei staan. Het duurt niet lang of 
de Kraanvogels gaan op de wieken en op dat moment verschijnt er nog even een 
Visarend aan de horizon. Omstreeks half twee begint de lucht gaten te vertonen en laat de 
zon zich zien. Wat opvalt, is dat er een behoorlijke trek gaande is van Kneu’s en Vinken. 
Eigenlijk hadden we nog naar een paar hutten willen lopen, maar omdat het weer niet erg 
betrouwbaar was en de afstanden naar de hutten toch vrij groot is hebben we besloten 
richting Mirow te rijden door een werkelijk prachtige omgeving. Goed voor Sperwer, 
Rode Wouw, Zwarte Specht en een Hermelijn. Het is raadzaam als je alle hutten wilt 
bezoeken een fiets mee te nemen of te huren ter plekke. Voor ons was helaas de tijd te 
kort om nog een fiets te huren. Op het einde van de middag hebben we nog even een 
bezoek gebracht aan de meest zuidelijke visvijver. Hier zweefde een Bruine Kiekendief 
rond die regelmatig de op de vijver zittende eenden deed opschrikken. De vijver leverde 
de volgende soorten op, Smient, Tafeleend, Wilde eend, Knobbelzwaan, Kuifeend, 
Krooneend, Wintertaling en Krakeend. Terug bij het Hotel hoorden we nog een Tjiftjaf, 
Sijsjes en Kneu’s. ‘s avonds op weg naar het eten hoorden we nog een aantal 
Groenpootruiters bij de Müritz See. 
 

 
Visarend 
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Rügen 
 
Dag 3, Boeker Mühle - Klausdorf.  
 

Vandaag gaan we op weg naar “Rügen” (Klausdorf in de Bock regio). We genieten 
eerst nog even van een goed ontbijt, waarna we om half negen vertrekken. We rijden in 
zuidelijk richting naar Rechlin en gaan vervolgens naar Röbel, Gotthum, Klink en Waren. 
In Waren vullen we de tank even en vervolgen onze weg richting Neubrandenburg. Net 
na Waren zien we een dode Das langs de weg liggen. Bij Klein Plasten staan op een 
akker 11 Kraanvogels te foerageren. Het blijft een prachtig gezicht deze gracieuze vogels 
in het zonlicht. Nu gaan we linksaf naar Reuterstadt Stavenhagen. Even voor het plaatsje 
Randow licht rechts een schitterend natuurgebied en we besluiten even een koffiepauze te 
houden. Dit was geen verkeerde beslissing, want een Raaf vloog een rondje om ons heen 
en we hoorden op de achtergrond het geluid van een groep Kraanvogels. Nadere inspectie 
leverde 30 Kraanvogels, 2 Raven en grote groepen Sijsjes en Vinken op. We moeten nu 
echter weer verder en gaan via Basepohl naar Demmin, Loitz en Grimmen. Bij 
Steinhagen gaan we linksaf richting Richtenberg en gaan vervolgens rechtsaf richting 
Barth. De weg van Reuterstadt Stavenhagen tot Steinhagen is een zogenaamde Deutsche 
Alleenstraße.   
 

 
 
Bij Duvendiek zetten we de auto maar eens even aan de kant want op een pas 

gemaaide maïsakker staan ongeveer 150 Kraanvogels. Als we later weer doorrijden 
kunnen we bij het plaatsje Künz weer de auto verlaten aangezien hier zelfs een groep van 
meer dan 400 Kraanvogels staan te foerageren. Het is wel duidelijk dat we in het gebied 
van de Kraanvogels zijn aanbeland. In Groß Mohrdorf brengen we nog even een bezoek 
aan het Kraanvogel informatiecentrum alvorens we naar ons overnachtingadres rijden. 
Nadat we de auto hebben uitgepakt gaan we richting Bisdorf, om vanuit de vogelkijkhut 
de terugkomst ‘s avonds van de 
Kraanvogels naar de slaapplaatsen te 
zien, of misschien kunnen we beter 
zeggen meebeleven, want een belevenis 
is het zeker deze grote groepen vogels te 
horen en zien aankomen. We waren 
mooi op tijd en konden eerst nog even 
genieten van twee Reuzensterns die voor 
onze ogen hun jachttechniek toonden en 
de ene na de andere duik in het water 
maakten. Uiteindelijk horen we de 
eerste Kraanvogels aankomen. Het is 
ondertussen zeven uur en de zon zakt al 

Deutsche Alleenstraße 
Dit zijn wegen die beplant zijn met eeuwenoude linden, kastanjes of iepen. Deze lanen 
zijn in Oost-Duitsland beschermd en worden in diverse folders als “Alleenstrassen” 
aangeduid. 
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aardig. Om half acht begint het spektakel echt. De ene na de andere groep Kraanvogels 
komen aangevlogen, er lijkt geen einde aan te komen en met de schitterende ondergaande 
zon is het een fantastisch schouwspel. Nog onder de indruk van het schouwspel besluiten 
we uiteindelijk om terug te keren naar de auto, want onze inwendige mens begint te 
knorren. We rijden naar Klausdorf om bij het restaurant “Zum Kranisch” onze warme 
maaltijd te eten, waarna we voldaan naar het Hotel terug keren om van een welverdiende 
nachtrust te genieten. 

 
Dag 4, de rust en foerageergebieden.  

 

 
 

 
 
Deze ochtend is het landschap bedekt met laaghangende mistvelden. Gelukkig 

verdwijnen deze snel en komt de zon al vlot tevoorschijn. Het beloofd dus weer een 
prachtige dag te worden met temperaturen rond de 22 graden. We rijden naar het 
uitkijkpunt Kinnbackenhagen. Volgens een bord is er geen mogelijkheid om daar de auto 
te keren, maar aangekomen op de plek blijkt dat je er wel degelijk kunt keren. 
Waarschijnlijk wil men voorkomen dat iedereen er met de auto naar toe rijdt. Vanaf deze 
plek hebben we een prachtig uitzicht over het water. Grote groepen Groenlingen trekken 
aan ons voorbij en op het water zitten honderden Knobbelzwanen, Grote 
Mantelmeeuwen, Grauwe Ganzen enz. We besluiten hier maar even een kop koffie te 
drinken als plotseling het geluid van een IJsvogel klinkt en hij op 10 meter van ons 
verwijderd op een paaltje gaat zitten, prachtig in de zon. Na de koffie rijden we via Günz, 
Flemendorf en Barth naar het Eiland Zingst. Voor Flemendorf zien we op een akker een 

Nationaalpark Vorpommersche Boddenlandschaft 
Het nationaalpark ligt aan de Oostzee van het schiereiland Drass-Zingst tot aan de 
westkant van het eiland Rügen. Het gebied beslaat een opp. van 408 km² Oostzee,  
56 km² bossen, 39 km² natuurlijke vlaktes, 279 km² strandmeer en 23 km² 
cultuurlandschappen. Het gebied is het grootste noord-europese rustgebied voor 
Kraanvogels. 
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grote groep (ongeveer 2000) Kraanvogels staan. We zetten de auto even aan de kant en 
maken hier wat foto’s. Er komen nog steeds groepen Kraanvogels aanvliegen waardoor 
de groep nog groter wordt en uiteindelijk uitgroeit tot ongeveer 3500 vogels.  
 

Eenmaal op Zingst aangekomen huren we een fiets om naar de vogelkijkhut bij 
Pramort te fietsen. Het gebied kun je alleen met de fiets of lopend in aangezien het verder 
voor alle verkeer is afgesloten. Onderweg zien we op de Sundische Wiese al 
verschillende groepen Kraanvogels staan. Bij de hut zien we Kanoeten, Goudplevieren, 
Stormmeeuwen, Tureluurs, Visdiefjes, Kieviten, Canadese Ganzen, Kraanvogels enz. 
Tijdens het terugfietsen zien we nog, Tapuit, Rode Wouw, Buizerd, Grote Bonte Specht, 
veel Bonte Kraaien en nog een Vos die even op het pad gaat zitten en vervolgens weer in 
de bossen verdwijnt. 

 
Als afsluiting van de dag besluiten we om nogmaals de trek van de Kraanvogels 

naar de slaapplaatsen te bekijken. We rijden dus weer naar Bisdorf maar gaan nu niet 
naar de hut maar blijven tussen Hohendorf en Bisdorf aan de weg staan. We hebben hier 
een prachtig uitzicht en kunnen de vogels al ver van tevoren zien aankomen. Tevens 
stonden er in de akker voor ons nog zeker 1500 kraanvogels te foerageren. We kregen 
bezoek van twee fietsers, een man en vrouw. Zij hadden duidelijk geen verstand van 
vogels, want ze hadden geen idee welke vogels het waren waar wij naar stonden te 
kijken. Gerrit bood uiteraard gelijk weer zijn telescoop ter beschikking om hen even te 
laten genieten van de Kraanvogels. Dit keer was het gratis, want de ervaring van de 
vorige keer was hij nog niet vergeten. Nadat de man en vrouw weer verder gingen 
konden wij zelf weer de vogels bespieden. Het probleem van deze plek was echter de 
enorme hoeveelheden muggen. Zelf had ik er geen last van, maar Gerrit werd helemaal 
gek van de muggen. Ze staken volgens zijn zeggen zelfs dwars door de broek. Aangezien 

ik zei dat hij niet moest overdrijven (ik had 
per slot van rekening nergens last van) kreeg 
ik iets te zien dat ik hier niet kan omschrijven 
maar neem van mij aan dat hij letterlijk lek 
gestoken werd (bulten van drie centimeter 
doorsnede waren geen uitzondering). Hij 
besloot dan ook maar de regenbroek, 
regenmuts strak over zijn hoofd en 
handschoenen aan te trekken. En dat alles bij 
22 graden Celsius. Als de man en vrouw nu 
waren langsgekomen waren ze waarschijnlijk 
niet eens gestopt bij het zien van Gerrit.  

 
De eerste vogels komen weer ongeveer om zeven uur aanvliegen en het hoogtepunt 

is weer rond de klok van acht uur. Het is wederom een fantastisch schouwspel. Het geluid 
van de trompetterende vogels is oorverdovend. Heel bijzonder is ook het fluiten van de 
jonge vogels die met de volwassenen meevliegen. Het geheel duurt zeker een uur waarna 
het duidelijk minder wordt. Totaal zijn zeker 15.000 Kraanvogels overgevlogen. Nadat 
het spektakel is afgelopen pakken we de spullen in en gaan op weg naar restaurant “Zum 
Kranisch” voor het eten. Na zoveel Kraanvogels denk je dat je alles wel gehad hebt, 
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totdat er plotseling een Velduil laag over een akker zweeft. Helaas verdween hij gelijk uit 
het zicht (het was al bijna geheel donker), maar een beter einde aan de dag konden we 
ons niet wensen. 
 

Falsterbo 
 
Dag 5, Klausdorf - Falsterbo.  
 

Aangezien de boot vanuit Sassnitz naar Trelleborg (Zweden)om acht uur vertrekt 
moeten we vandaag vroeg op. De overtocht duurt 3 uur en 45 minuten. We hebben 
prachtig weer op de boot en zitten dan ook heerlijk op het dek in de zon te genieten.  
Vogels zien we niet tijdens de overtocht, maar we hebben mooi even de tijd om alle 
indrukken van Rügen nog eens op een rijtje te zetten. De boot komt uiteindelijk een 
kwartier later in Trelleborg aan dan gepland. We rijden van Trelleborg gelijk door naar 
Falsterbo. Bij het Falsterbokanaal lopen we even de pier op en noteren gelijk maar even 
de Oeverloper, Noordse Stern, Grote Mantelmeeuw, Groenling en Wilde eend. 
Vervolgens rijden we even langs het kanaal naar het andere einde. Hier zien we nog een 
Boomvalk, Grote Mantelmeeuw en ook Wilde eenden. Nu gaan we op weg naar de 
camping. Op de heide tegenover de camping zitten redelijk wat vogelaars en op de 
parkeerplaats zien we de auto van een bekende (Ben, eveneens een vogelaar uit Twente) 
staan. We besluiten hem even op te zoeken en goedendag te zeggen. Dit leverde gelijk de 
waarneming van twee Visarenden en een Boomvalk op. Lang blijven we echter niet op de 
hei, want er zijn weer duizenden vrienden van Gerrit aanwezig (muggen). De middag 
gebruiken we verder even om boodschappen te doen en de omgeving te verkennen.  
‘s Avonds na het eten lopen we nog even naar Ängsnäset. Het levert geen bijzondere 
vogels op, maar het is wel even lekker om uit te waaien. 
 
 

 
 

 

Falsterbo 
Falsterbo is voor de meeste 
vogelaars in Nederland een 
begrip. Falsterbo is het meest 
zuidelijke deel van Zweden en 
sinds vele eeuwen steken hier 
vogels over naar Denemarken en 
Duitsland. Vanaf het zuidelijkste 
punt (Nabben) is het slechts 25 
km naar Denemarken. In verband 
met de roofvogeltrek is de beste 
tijd om naar Falsterbo te gaan 
vanaf medio september tot begin 
oktober.
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Dag 6, Trektelpost Nabben en Börringersjön.  
 

Vroeg uit de veren, want we willen om half zeven op de punt (Nabben) zijn. Het is 
‘s morgens eerst best nog fris, maar dat wordt gauw beter op het moment dat de zon 
erdoor komt. Er is een redelijke trek van Vinken, Sijsjes, Kepen, enz. Het is een mooi 

gezicht deze wolken van vogels 
voorbij te zien trekken.Verder zien 
we nog redelijk wat Wespendieven 
en Sperwers passeren. Een Grote 
Mantelmeeuw pakt een Wintertaling 
en drukt hem steeds onder water 
totdat de Wintertaling het volledig 
uitgeput opgeeft om nog te 
ontsnappen. De Grote Mantelmeeuw 
eet vervolgens de ingewanden op en 
laat de rest liggen. Om half elf 
houden we het voor gezien en gaan 
naar Kolabacken in de hoop daar wat 
meer roofvogels te zien. Bij 
aankomst zien we gelijk al en 
Visarend voorbij komen. Maar de 
trek zet niet echt door en we 
besluiten maar om even naar de 
camping te gaan om wat te eten en 
vervolgens naar de hei te gaan voor 
de roofvogeltrek. Aangezien de trek 
ook hier toch wat tegenvalt, 
besluiten we om naar het 
Börringersjön (een meer) te gaan. 

We rijden via Vellinge en Anderslöv richting Börringerkloster. Onderweg zien we in een 
boom vier Buizerds, twee Rode Wouwen en een Bonte Kraai zitten. We gaan bij Havgård 
linksaf. Deze weg is verboden voor auto’s en we zetten de auto dan ook in de berm en 
lopen het weggetje dat steil omhoog gaat op tot we een prachtig uitzicht over het meer 
hebben. Bij de boerderij die we passeren zien we nog een Zwarte Roodstaart. Op het 
meer zitten wat Grauwe Ganzen en eenden. Echter op een grote steen zit duidelijk iets 
anders. We zetten de telescoop erop en zien gelijk aan de witte staart dat het hier een 
Zeearend betreft. Op dat moment komen Ben en zijn vrouw er ook aan en wij laten hen 
ook nog even door de telescoop van de Zeearend genieten. We zoeken het meer nog even 
verder af om te zien of er nog Kraanvogels staan maar helaas. We rijden nu even naar 
Gärdslov, aangezien in deze omgeving de Steenarend vaak wordt waargenomen. Ben 
weet zelfs te melden dat hij vaak op de tweede hoogspanningsmast rechts van de weg zit. 
Alleen vandaag dus niet blijkbaar, want we hebben tot onze spijt geen Steenarend gezien 
en rijden nog even naar het zuidelijkste puntje van Zweden om vervolgens terug te gaan 
naar de camping. ‘s avonds wordt de lijst weer bijgewerkt met de waarnemingen van die 
dag en vervolgens gaan we onder de wol, want de volgende dag gaan we weer vroeg op. 
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Dag 7, Trektelpost Nabben en Skanor.  
 

Het beloofd vandaag weer een mooie dag te worden. Er worden temperaturen 
voorspeld van 25 graden en dus zou het een heel goede trekdag voor de roofvogels 
kunnen worden. We zijn weer op tijd op de punt en er gaan weer de nodige groep kleine 
vogels als vinken, sijsjes, kepen enz. voorbij. Regelmatig komen er groepen terug omdat 
ze de oversteek blijkbaar nog niet aandurven om het later nog eens proberen. Plotseling 
raken er mensen opgewonden en al gauw blijkt waarom, want er komt een 
Steppenkiekendief voorbij gevlogen. Van deze soort vliegen er jaarlijks tussen de 7-9 
over de punt en dus is het best een zeldzaamheid. Voor dit jaar blijkt het zelfs de eerste te 
zijn. Er trekken vooral bij de vuurtoren redelijk wat Wespendieven en Sperwers voorbij, 
vandaar dat we om half elf besluiten om bij de vuurtoren te gaan zitten. Net bij de 
vuurtoren aangekomen komt er een Notenkraker aangevlogen en kort daarna komen er 
nog eens drie voorbij. Het begint behoorlijk warm te worden en we vertrekken om half 

twaalf om naar de hei te gaan aangezien daar 
normaal gesproken de roofvogels lager 
overkomen en je ze dus veel beter kunt 
bekijken. Het is een superdag op de hei. De ene 
groep na de andere verschijnt aan de horizon om 
vervolgens op de thermiek wat hoogte te 
winnen en uiteindelijk door te vliegen. De 
groepen bestaan uit Buizerds, Rode Wouwen, 
Wespendieven en Sperwers. Ook vijf 
Visarenden trekken voorbij. Je weet op het 
laatst niet meer waar je kijken moet, links en 
rechts groepen van 10-25 roofvogels. Een 
fantastische belevenis. Plotseling verschijnt er 

iets anders aan de horizon en naarmate hij dichter bijkomt, neemt de spanning toe. Is het 
een Schreeuwarend? Nee, plotseling valt het woord Bastaardarend en lopen de 
gemoederen op. Iedereen begint nu goed op te letten en op het moment dat hij voorbij is 
wordt er onderling overlegd en blijkt dat er meerdere zijn die het erover eens zijn dat het 
een Bastaardarend is. Later thuis op internet nog eens even gekeken en daar stond zelfs 
bij vermeld dat het een 2de jaar Bastaardarend betrof. Dit is een zeldzaamheid, want zelfs 
voor Ben die hier nu al voor het zesde jaar komt is het een nieuwe soort. Rond half vier is 
het gebeurd met de trek en gaan we nog even naar de haven van Skanor. Terug op de 
camping gaan we wat eten en pakken we de spullen weer in, want de volgende dag gaan 
we weer aan de terugreis beginnen. 
 
Dag 8, Falsterbo – Enschede/Hengelo.  

 
Helaas, maar het zit erop. Vandaag gaan we huiswaarts, maar niet voordat we nog 

eerst even bij Krankesjön langs gaan. Dit is een zeer vogelrijk meer en vanuit de 
schitterende uitkijktoren heb je een prachtig uitzicht. We rijden via Vellinge, Skurup, 
Veberöd en Silvråkra naar Krankesjön. Vanuit de uitkijktoren hebben we een prachtig 
uitzicht over de rietvelden waar groepen van ongeveer 20 Baardmannetjes overheen 
dansen. Verder horen we een Buidelmees, Tjiftjaf, Putter, Keep, Koolmees, Roodborst, 
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Groenling en Zwarte Specht. 
Op het water zien we Grauwe 
Gans, Fuut, Tafeleend en 
Brilduikers. We zien echter 
geen Visarend waar we 
eigenlijk wel op hadden 
gerekend. Alvorens nu verder 
te rijden nemen we nog even 
een kop koffie. Tijdens het 
koffiedrinken zie ik plotseling 
een grote vogel tussen de 
bomen doorvliegen, Visarend? 
We gaan gelijk kijken en 
inderdaad het is een Visarend. 
We klimmen snel de toren in 
en zien op 100 meter de Visarend biddend boven het water die zich vervolgens met hoge 
snelheid in het water vallen. Helaas voor hem, maar hij heeft geen vis te pakken 
gekregen. Vervolgens vliegt hij nog wat rond en staat af en toe weer te bidden. Plotseling 
doet hij weer een duik en nu met meer succes, want hij heeft een behoorlijke vis in zijn 
klauwen. Een zilvermeeuw vliegt ongeduldig om de Visarend heen in de hoop blijkbaar 
dat hij ook iets kan meepikken, maar de Visarend vliegt naar het bosgebied aan de 
overzijde van het water en verdwijnt uit ons oog. Een mooiere afsluiting van een 
vogelreis kun je denk ik niet wensen en nog onder de indruk van wat we gezien hebben 
rijden we nu echt huiswaarts. We gaan via Malmö, København en Rødbyhavn, hier 
nemen we de boot naar Puttgarden. Vanaf Puttgarden nemen we autobaan 1 naar Lübeck, 
Hamburg, Bremen, Osnabrück en Enschede.  

 
 
Oost west, Mij best. 
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Accommodaties  

 
Müritz  Hotel Müritzhöh 
   Boeker Mühle 
   Duitsland 
   Tel. 00 49 39 82 32 16 82 
 
 
 

 
Rügen  Hotel Pension Schwalbenhof 
   Klausdorf 
   Duitsland 
   Tel.  00 49 38 32 38 13 05 
 
 
 
 
Falsterbo  Camping Ljungens 
   Ljungens 
   Zweden 
   Tel.  00 46 40 47 11 32 
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Soortenlijst  
 

Soort Dag1 Dag2 Dag3 Dag4 Dag5 Dag6 Dag7 Dag8 Totaal 
Dodaars  x x             x 
Fuut  x x x x       x x 
Aalscholver    x x x x x x x x 
Blauwe reiger  x x x x   x x x x 
Knobbelzwaan  x x x 2500 x x x x x 
Grauwe gans  x   x x   x x x x 
Canadese gans        x         x 
Rotgans              x   x 
Bergeend          x x x   x 
Smient    x   x x x x   x 
Krakeend  x x x           x 
Wintertaling  x     x x x x   x 
Wilde eend  x x x x x x x x x 
Pijlstaart            x x   x 
Slobeend        x   x     x 
Krooneend    x             x 
Tafeleend    x           x x 
Kuifeend    x             x 
Eidereend          x x x   x 
Brilduiker            x x x x 
Middelste zaagbek            x x   x 
Wespendief          1 25 41   67 
Rode wouw  6 3 4 2   10 67 1 93 
Zeearend  2         1     3 
Bruine kuikendief  1 5 3   2 3 19   33 
Blauwe kuikendief            4 2   6 
Steppenkiekendief              1   1 
Sperwer    x x     31 225   255 
Buizerd  10 4 10 10 12 22 182 1 251 
Bastaardarend              1   1 
Visarend  1 4 2   2 1 5 1 16 
Torenvalk  x x x x x x x x x 
Smelleken            2     2 
Boomvalk          x x x   x 
Patrijs            x     x 
Fazant            x   x x 
Waterral      x           x 
Waterhoen    x x           x 
Meerkoet  x x x         x x 
Kraanvogel    17 5000 15000         20017
Scholekster        x         x 
Kluut              x   x 
Bontbekplevier              x   x 
Goudplevier  150     x         x 
Zilverplevier              x   x 
Kievit  x   x x   x   x x 
Kanoetstrandloper        x   x x   x 
Bonte strandloper            x x   x 
Watersnip  x   x     x     x 
Regenwulp            1     1 
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Soort Dag1 Dag2 Dag3 Dag4 Dag5 Dag6 Dag7 Dag8 Totaal 
Wulp      22 x   x x   x 
Zwarte ruiter            x     x 
Tureluur        x   x x   x 
Groenpootruiter    x       x x   x 
Witgatje        x         x 
Bosruiter            x x   x 
Oeverloper        x x       x 
Kokmeeuw  x x x x x x x x x 
Stormmeeuw    x   x   x x x x 
Zilvermeeuw  x x   x x x x x x 
Grote Mantelmeeuw      x x x x x x x 
Reuzenstern      2           2 
Grote stern            x x   x 
Visdiefje  x   x x x x     x 
Noordse stern          x       x 
Dwergstern            x     x 
Zwarte stern        x         x 
Holenduif            x x   x 
Houtduif  x x x x x x x x x 
Turkse tortel  x x   x   x     x 
Velduil        x         x 
IJsvogel        x         x 
Groene specht  x               x 
Zwarte specht    x x x       x x 
Grote bonte specht  x x x x         x 
Oeverzwaluw              x   x 
Boerenzwaluw  x x x x   x x x x 
Huiszwaluw  x x x x x       x 
Boompieper            x x   x 
Graspieper            x x   x 
Waterpieper            x     x 
Gele kwikstaart  x x   x   x x   x 
Grote gele kwikstaart    x         9   x 
Witte kwikstaart  x x x x x x x x x 
Winterkoning  x x   x         x 
Heggenmus              x   x 
Roodborst    x       x x x x 
Zwarte roodstaart      x x   x     x 
Gekraagde roodstaart              x   x 
Paapje            x     x 
Tapuit        x   x x   x 
Merel      x       x   x 
Kramsvogel        x         x 
Zanglijster    x x x     x x x 
Rietzanger        x         x 
Zwartkop        x         x 
Tjiftjaf    x             x 
Fitis              x   x 
Baardmees      x         x x 
Staartmees      x           x 
Glanskop x     x         x 
Matkop x x   x         x 
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Soort Dag1 Dag2 Dag3 Dag4 Dag5 Dag6 Dag7 Dag8 Totaal 
Zwarte mees        x       x x 
Pimpelmees  x x x x x x x x x 
Koolmees  x x x x x   x x x 
Boomklever  x x x x         x 
Buidelmees                x x 
Grauwe klauwier              x   x 
Ekster  x x x x x x x x x 
Notenkraker              4   4 
Kauw        x x x x x x 
Roek          x x x x x 
Zwarte kraai  x x x x x   x x x 
Bonte kraai  x x x x x x x x x 
Raaf  1   3 3         7 
Spreeuw  x x x x x x x x x 
Huismus  x x x x x x   x x 
Ringmus              x   x 
Vink  x x x x x x x x x 
Keep            x x x x 
Groenling    x x x x x x x x 
Putter    x x x   x   x x 
Sijs    x x     x x   x 
Kneu    x x x x x x   x 
Barmsijs            x     x 
Kruisbek            x x   x 
Goudvink        x         x 
Geelgors      x           x 
Rietgors              x   x 
Grauwe gors        x         x 
                    
Ondersoorten                   
Noordse gele kwikstaart           x     x 
                    
Aantal dagsoorten 42 51 50 64 34 72 72 41   
Totaal aantal soorten                 130 

 
 
Zoogdieren: 

 
Dag 1:  17 Reeën 
Dag 2: 1 Hermelijn 
Dag 3: 1 Hermelijn + 1 dode Das   
Dag 4:  1 Vos, 4 Reeën 
Dag 5: 2 Konijnen 
Dag 6:  7 Reeën 
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Bijlage A 
Routebeschrijving, dagindeling vakantie september 2003 

Müritz-Rügen-Falsterbo 
 

 
Dag 1, 11 september 2003  

 
Vertrek om 06:00 uur vanuit Enschede richting Gronau , Gildehaus naar de 
autobaan E30 (30) Osnabrück, E30 (2) Hannover, Braunschweig en Magdeburg 
(370 km). 

Hier bij afslag 70 (Magdeburg Zentrum) verlaten we de autobaan 
richting Stendal. 

 
Nu naar Wolmirstedt, Zielitz, Rogätz, Wenddorf, Mahlwinke, Berlingen en 
Kenhert aan de Elbe.  

Hier houden we een uitgebreide pauze. Bij Kehnert bevinden zich een 
aantal kunstmatige heuvels, waardoor een fraai overzicht over de Elbe-
uiterwaarden mogelijk is. 

 
Nu vervolgen we via de dorpjes Ringfuth, Grieben, Scheldorf, Buch en Bölsdorf 
de reis naar Tangermünde. Rechtaf de Elbe over (188) en gelijk weer linksaf 
naar Schönhausen (107),  

Klietz (let hier op de bijenwagens (zeer de moeite waard), dit dateert 
nog uit de DDR tijd), tussen hier en Havelberg op Raven letten. 
 

Havelberg, Glöwen, (rechtaf) Klein Leppin, Söllenthin, Görike, 
In de omgeving van Görik en Gumtow opletten op Klapeksters en 
Grauwe Klauwieren.  

 
Spielhagen, Gumtow, Heinzhof, Brüsenhagen, Dahlhausen, Blumenthal, 
Wittstock, richting Röbel, Neukrug, Kambs, rechtaf (B198) naar Karbow, 
Rechlin en nu op naar Boeker Mühle. 
 
Geschatte afstand:650 km. 
 
Afhankelijk van het tijdstip van aankomst kunnen we nog even een kijkje nemen 
bij enkele visvijvers. Deze visvijvers zijn de belangrijkste voedselbron voor Vis- 
en Zeearend. Eventueel kan er nog een bezoek aan Federow gebracht worden 
om te kijken naar de slaaptrek van Kraanvogels. 
 

De Müritz See is het op een na grootste meer van Duitsland (opp.: 117 km2)en vormt de 
westgrens met het “Müritz-Nationaalpark” dat in 1990 is gesticht.  
In het Müritz-natinaalpark (opp.: 318 km2) liggen meer dan 100 meren met een 
oppervlakte van meer dan 1 ha. Er zijn in het gebied maar liefst 260 vogelsoorten en 800 
plantensoorten waargenomen.
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Bijlage A 
Routebeschrijving, dagindeling vakantie september 2003 

Müritz-Rügen-Falsterbo 
 
 
Dag 2, 12 september 2003 
 

‘s Morgens staat er een wandeling gepland langs de zuidkant van het Bolter 
kanaal in de richting van de Müritz See. Dit kanaal is een verbinding tussen 
enkele meren en de Müritz See. 

 
In het struweel kans op, Goudhaantjes, Tuinfluiters, Gaaien en 
Appelvinken. Verder nog kans op Boeren-, Huis- en Oeverzwaluw, 
Bruine Kiekendief en Groene Specht 

 
‘s Middags gaan we een bezoek brengen aan de vele visvijvers en meren en 
brengen we een bezoek aan het plaatsje Boek waar een eeuwenoude iep met een 
stamdiameter van 7,5 meter en drie kronen staat. 
 

Hier veel kans op waterwild, zoals: Wilde Eend, Tafeleend, Kuifeend, 
Slobeend, Meerkoet Dodaars, Wintertaling, Smient, Krakeend, Fuut, enz. 
Verder is er ook kans op steltlopers als: Kievit, Watersnip, Witgatje, 
Bontbekplevier, Zwarte Ruiter, Bonte Strandloper, Kemphaan, enz. 
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Bijlage A 
Routebeschrijving, dagindeling vakantie september 2003 

Müritz-Rügen-Falsterbo 
 
 
Dag 3, 13 september 2003 

 
’s Morgens moeten we afscheid nemen van Müritz en gaan we op weg naar 
Klausdorf (Rügen). 
We nemen de kortste route (niet de snelste dus, maar wel een mooiere) zodat we 
ter plaatse alvast wat indrukken kunnen opdoen van de omgeving. 
 
We rijden in zuidelijk richting naar Rechlin en gaan rechtsaf richting Röbel 
(B198). Na ongeveer 18 km. Rechtsaf naar Röbel (L241) en vervolgens houden 
we Gotthum aan (rechtsaf L24). Nu doorrijden naar Klink (B192) en WAREN. 
De B192 aanhouden (richting  Neubrandenburg) naar Groß Plasten. Bij Klein 
Plasten linksaf (B194) naar Große Plasten.  
Nu doorrijden naar REUTERSTADT STAVENHAGEN, Basepohl en 
DEMMIN. In Demmin linksaf de B194 (Clara-Zetkin-Strasse) aanhouden. 
Vervolgens rechtsaf (B194) naar LOITZ en nu de B194 aanhouden naar 
Poggendorf, GRIMMEN (richting Stralsund) en vervolgens bij Steinhagen 
linksaf richting Richtenberg, rechtsaf naar Jacobsdorf, Obermützkow, 
Martensdorf, richting Barth, Niepars, Duvendiek. 
 

In deze omgeving gaan we wat rondtoeren om de Kraanvogels in hun 
foerageergebieden te bekijken, waarna we richting ons overnachtingadres 
gaan.  
 
’s Avonds kunnen we eventueel nog naar de vkijkhut bij Bisdorf rijden 
om de Kraanvogels terug te zien keren naar hun slaapplaats. 
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Bijlage A 
Routebeschrijving, dagindeling vakantie september 2003 

Müritz-Rügen-Falsterbo 
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Bijlage A 
Routebeschrijving, dagindeling vakantie september 2003 

Müritz-Rügen-Falsterbo 
 
 
Dag 4, 14 september 2003 
 

Vanmorgen vertrekken we om ongeveer 06:30 uur naar de vogelkijkhut bij 
Kinnbackenhagen om het vertrek van de Kraanvogels van hun slaapplaats naar de 
foerageergebieden te bekijken. 
 
Omstreeks 10:00 uur gaan we verder naar Zingst, alwaar we Zeearenden en 
Slechtvalken hopen te zien. Tevens kunnen we hier een fiets huren om het gebied 
een eind in te fietsen. 
 

Route naar Zingst: 
Neu Bartelshagen, Groß Kordshagen, BARTH, ZINGST. 

 
We gaan niet te laat terug, dit aangezien we de volgende morgen vroeg moeten 
vertrekken voor de boot. We kunnen eventueel nog even op de terugweg de 
slaapplaatsen bezoeken. 
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Bijlage A 
Routebeschrijving, dagindeling vakantie september 2003 

Müritz-Rügen-Falsterbo 
 
 
Dag 5, 15 september 2003 
 

Vandaag vroeg op. Namelijk ongeveer 05:00 uur, aangezien we om uiterlijk 07:30 
bij de boot moeten zijn in Sassnitz. De reistijd naar de boot is minimaal 1:15 
minuten. 
Uiterlijk 06:00 uur moeten we dus zijn vertrokken van ons verblijf. 
De Boot vertrekt om 08:00 uur en komt om ongeveer 11:45 uur aan in Trelleborg. 
 

We gaan nu eerst rechtstreeks naar Falsterbo volgens de volgende route. 
De E22, E6 richting Vellinge en vervolgens de eerste afslag links naar 
Kurland, Skåre, Höllviken, Ljunghusen. 
 

Hier gaan we even een bezoek brengen aan het Falsterbokanaal, 
vaak een goede plek om watervogels te zien. Eerst zetten we bij het 
touristinfo de auto en lopen de pier op. Daarna gaan we met de 
auto langs het kanaal naar het andere einde. 
 

Vervolgens rijden we door naar de Camping Ljungens. 
 

Nu hebben we nog even de tijd om de omgeving te verkennen en 
eventueel nog wat boodschappen te doen.  
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Bijlage A 
Routebeschrijving, dagindeling vakantie september 2003 

Müritz-Rügen-Falsterbo 
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Bijlage A 
Routebeschrijving, dagindeling vakantie september 2003 

Müritz-Rügen-Falsterbo 
 
 
Dag 6, 16 september 2003 

 
Weer vroeg op, want we moeten om ongeveer 6:30 uur op de plek zijn. 
’s Morgens zullen we op de punt vertoeven om de trek te volgen. 
 

Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen we ’s middags nog even 
op de heidevelden gaan kijken voor de roofvogeltrek om vervolgens koers 
te zetten naar Börringersjön.  
 
Route: 

Vellinge, Ö Grevie, Alstad en Anderslöv.  
In Anderslöv linksaf naar Sörby richting Börringekloster. Net 
voorbij Sörby Kratt zie je links een weg die vrij steil omhoog 
gaat. Deze weg is verboden voor auto’s. We zetten de auto dan ook 
aan de kant en gaan lopend naar boven vanwaar we een prachtig 
uitzicht hebben over het meer (Börringersjön). Kans op ganzen, 
kraanvogels, Zeearend enz. 
 
Hierna vervolgen we de weg naar Börringestation, Byn, 
rechtsaf(E65) naar Börringe, richting Skurup. Bij Eksmaden 
rechtsaf richting Gärdslov (Let op: de Steenarend zit vaak op de 
2de hoogspanningsmast aan je rechterzijde) Een grindpad met 
bomen aan beide zijden van de weg inrijden tot de parkeerplaats. 
Vanaf deze plek heb je een goed uitzicht over het gebied van de 
Steenarend. 
 
Nu weer terug naar de camping. 
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Dag 7, 17 september 2003 
 
Weer vroeg op, want we moeten om ongeveer 6:30 uur op de plek zijn. 
’s Morgens zullen we op deze uitpunt vertoeven om de trek te volgen. 
 

Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen we ’s middags nog even 
op de heidevelden gaan kijken voor de roofvogeltrek. Verder gaan we 
vanmiddag de directe omgeving maar eens verkennen. Hieronder staan 
enkele mogelijkheden: 
 

1. Aan het einde van de weg die naar de camping loopt kun je naar 
het strand lopen. Kans op eenden, ganzen, steltlopers en wie weet 
misschien wel een Oosterse Vorkstaartplevier. 
 

2. Met de auto naar Knösgården en vandaar naar Knössen lopen. 
Hier kans op steltlopers, eenden, ganzen enz. 
 

3. Met de auto naar Skanor om daar de auto te parkeren en even in 
de haven te kijken en eventueel de landtong op te lopen (+/- 3 km). 
Goede plek voor diverse steltlopers, eenden, ganzen en mischien 
wel zeehonden. 
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Dag 8, 18 september 2003 
 
We kunnen nu eventueel nog een keer naar de punt tot ongeveer 10:00 uur. 
Daarna vertrekken we richting huis. 
 
Alvorens we de route naar huis volgen gaan we nog eerst even bij Krankasjön 
langs. Hier staat een hoge uitkijktoren die beslist een bezoek waard is. 

 
Route naar Krankesjön: 
Vellinge, Ö Grevie, richting Alstad, voor Alstad linksaf naar Svedala 
(106), Skurup (E65), Veberöd (102), Skälbäck, Lavelünd en Silvåkra. Na 
Silvåkra linksaf, doodlopende weg naar de uitkijktoren. 
Nu zit het er echt op en beginnen we aan de terugreis. 

 
Route naar huis: 
Malmö, København (E20 Tol), Solrød (E20,E47,E55), Rønnede (E47, 
E55), Sakskøbing (E47), Rødby, Rødbyhavn. 
Hier pakken we de boot naar Puttgarden. Overtocht van 45 minuten. 
 
Nu vervolgen we de E47(autobaan 1) richting Lübeck, Hamburg, 
Bremen, Osnabrück en bij AB-Kr. Lotte/Osnabrück vervolgen we 
autobaan 30 naar Rheine, Enschede. 
 

Oost west, Mij best. 
 


