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1 Voorwoord 
 
Met genoegen heb ik dit verslag samengesteld van het KNNV kamp dat van 4 tot en met 11 oktober 
2008 werd gehouden op de camping “Naturcamp Pruchten” in de plaats Pruchten gelegen op enkele 
km’s afstand van het schiereiland Zingst in de duitse Oostzee. 
Dank gaat uit naar degenen die in de vorm van de excursie-, sfeerverslagen en/of de soortenlijsten 
hun bijdragen leverden. De foto’s zijn van Paul van der Poel en Jos Hitzert waarvoor complimenten 
en dank. 
 
Het was voor de eerste maal dat KNNV op deze plaats een kamp organiseerde. Gelet op de tijd van 
het jaar was het de verwachting dat met name de (trek)vogels veel waarneem plezier zouden 
opleveren. Op dit punt heeft ons kamp de deelnemers zeker niet teleurgesteld.  
Het weer op de aankomstdag was met name ’s middags boven wonder heel redelijk, zeker in 
vergelijking met de voorgaande dagen. Alle deelnemers arriveerden met droog weer en konden hun 
tent, caravan of camper zonder problemen op een van de voor ons gereserveerde plaatsen van de 
camping opstellen. Verdrietig was het dat twee deelnemers, die al onderweg waren, in verband met 
droeve familie omstandigheden moesten terugkeren. Met uitzondering van de eerste zondag hielden 
we droog weer met zelfs zo nu en dan een zonnetje. Fijn was het wel dat we de eerste avonden voor 
de dagelijkse programmabespreking met choc en ook voor een gezellige maaltijd op de afsluitende 
avond van de week gebruik konden maken van het restaurant van de camping.  
Ik heb het gevoel dat we een goede vakantie hebben gehad en beveel de camping en het gebied 
zeker aan voor een volgend kamp.  
Tot slot zeg ik graag alle deelnemers en in het bijzonder mijn mede kampbestuurders Thea Dammen, 
Gerard Schuitemaker en Gerrit de Weerd dank voor hun inzet en bijdragen aan het slagen van dit 
kamp.  
 
Jan Hitzert. 
Voorzitter 
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2 Deelnemers 
 
 
Naam     Woonplaats 
 
Iet Bakx    ’s Hertogenbosch 
Loek Batenburg    Maassluis 
Geertje Pettinga   Maassluis 
Thea Dammen    Amsterdam 
Gerard Schuitemaker   Amsterdam 
Wil van Putten    Hoorn     
Tom Veldheer    Hoorn 
Sicco Ens    Bennekom 
Jan Hitzert    Dordrecht 
Jos Hitzert - van Driel   Dordrecht 
Rixt Hovenkamp – Obbema  Edam 
Nel Koorengevel   Hellevoetsluis 
Rick van Kesteren   Nieuwegein 
Ruud Kuipers    Losser 
Mike Lodewijks    Zwolle 
Yvon van de Velden   Zwolle 
Harry Manniën    Hoeven 
Rina van de Linden   Hoeven 
Koen Ottjes    Santpoort-zuid 
José Ottjes – Koopmans  Santpoort-zuid 
Wilfred Ouwerkerk   Oldeholtpade 
Annette Bos    Oldeholtpade 
Dieuwke Bos    Haarlem 
Ariana Madani    Haarlem 
Paul van der Poel   Huizen 
Loes van der Poel   Huizen 
HermJan Roep    Bruinehaar 
Anna Simmelink   Bruinehaar 
Nico Taen    Boxtel 
Bea Visser    Delft 
Gerrit de Weerd    Wervershoof 
Jannie de Weerd – Nijhof  Wervershoof 
Jan Westhuis    Rockanje 
Corrie Westhuis – Maatkamp  Rockanje 
Wim Zolf    Winschoten 
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3 Verslag excursieregelaar/ sfeerverslagen 
 
Bij dit verslag van de excursieregelaar (Thea Dammen) zijn, voor zover gemaakt, de door deelnemers 
gemaakte sfeerverslagen toegevoegd. 
 

3.1 Dag 1 (zaterdag 4 oktober) 
 

3.1.1 Sfeerverslag door Jos Hitzert 

Omdat vandaag de eerste officiële dag van het kamp is en we nog wat noodzakelijke boodschappen 
moeten doen, hebben we de wekker op 7 uur gezet. 
Exact op dat moment begint het te hozen, een logisch vervolg op de vorige dag, duitse 
Herenigingsdag, een dag vol regen en wind, alle winkels gesloten en wijselijk bij de plaatselijke 
benzinepomp maar vast een extra muts gekocht. 
Positieve ervaring: ook deze ochtend om exact 7.30 uur grote vluchten kraanvogels over de camping 
op weg naar hun fourageergebieden. 
Na het ontbijt snel naar Barth, ook nog maar extra handschoenen en fleece shawls gekocht. 
Om 11 uur arriveren de eerste deelnemers, er zijn wat verschuivingen van tentcampeerders naar 
huisjeshuurders, maar na enig inventariseerwerk blijkt iedereen om  16.40 uur present te zijn, wonder 
boven wonder is het al vanaf 13.00 uur droog, zodat men zich op zijn gemak kan installeren, ook de 
dubbele convo staat al en wordt nog diezelfde avond in gebruik genomen om de choc klaar te maken. 
De eerste drie dagen kunnen we kunnen we ’s avonds nog in het restaurant terecht, eventueel ook 
om te eten,  vooral gezien de lage temperatuur een comfortabele start van het kamp. 
 

3.2 Dag 2 (zondag 5 oktober)  
 

Omgeving kamp verkend te voet. Door de stromende regen hielden de meeste mensen het snel voor 
gezien. Een kleine groep ging door richting de brug naar Zingst. Van deze excursie heb ik geen 
verslag ontvangen. 
 
 

3.3 Dag 3 (maandag 6 oktober):  

3.3.1 Hele dag excursie: Prerow/Darsser Ort/Wieck (+ 50 km.) 

Een aantal deelnemers koos ervoor met de auto naar de parkeerplaats van de Nettomarkt bij het 
stadje Zingst te rijden en van daar uit te fietsen (scheelt ongeveer 12 km,). De anderen legden de 
hele weg per fiets af. Langs de kust zijn op veel plekken toegangen tot het strand om zeevogels te 
bekijken. Bij Prerow ligt een lange pier in zee. 
Aangekomen bij de vuurtoren op de westpunt van het schiereilend blijkt dat we een groot deel van de 
groep zijn kwijtgeraakt. Zij hebben de afslag Prerow genomen om de beschilderde deuren te 
bewonderen. Bij de vuurtoren vinden we elkaar weer terug. Het bezichtigen van het 
Natureummuseum en de vuurtoren slaan we over.  
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We wandelen over de plankieren van de Darsser Ort naar de uitkijktoren aan de kust. Een prachtig 
landschap met jeneverbessen, riet en burlende edelherten. Ook de zeearenden laten zich zien. We 
vinden een kamsalamander op het pad. 
De Netto-ploeg heeft deze laatste wandeling niet gelopen; dat wordt door sommigen na de 
enthousiaste verslagen van de anderen later in de week ingehaald. 
 

 
 
 

3.3.2 Sfeerverslag  door HermJan Roep 

Wakker worden van de roepende kraanvogels. De zon komt rood op en priemt zich door de 
mistvlagen. Het gras is bevroren, kortom het belooft een prachtige dag te worden. 
Om 9.30 hebben we het vertrek van de fietsers gepland, een half uur later dan normaal, want enkele 
KNNV-ers moeten nog een fiets huren. De verhuurder leeft nog in het DDR tempo zodat we 
uiteindelijk om 10.00 zijn vertrokken. Geen probleem want het is fris en mooi droog zonnig weer. We 
zoeken het fietspad op langs de kunstwerken en de goederenwagons en maken de eerste stop voor 
en op de brug van Bresewitz. Op de slikjes lopen de ruiters (zwarte en groenpoot), Kemphaan en 
kievitten en in het riet laten baardmannetjes zich prachtig zien. We nemen na Zingst de eerste 
strandopgang, waar ook de “Netto-Rama- groep”is neer gestreken en horen al van ver dat er een 
roodkeel duiker is gesignaleerd. Na een vluchtig bezoekje besluiten we een kleinere, rustigere 
opgang wat verder te kiezen om daar koffie te drinken. Al snel is de roodkeel duiker gevonden en ook 
nog vliegende dwergmeeuwen en grote sterns.  
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We starten voldaan weer op om de Seebrücke te bezoeken, maar slechts de voorste helft van onze 
groep komt daar aan, de andere helft heeft na een piepje van een vogeltje een stop ingelast, waaarna 
ze een andere weg richting vuurtoren hebben gekozen. 
Bij de vuurtoren komen we weer samen en met elkaar volgen we de plankieren route door het 
Darszer-Ort. Prachtig, deze wandeling door het bos, langs en door rietvelden en via duinzand naar 
een uitkijktoren. Daar genieten we van de herten (edel) het landschap en de zeearend. Snuffelend  
naar barnsteen bereiken we via het strand weer de vuurtoren waar onze fietsen staan. We nemen 
weer het modderige, heuvelachtige, bochtige, onverharde pad door het bos tot Prerow. Daar loopt 
een prachtig fietspad over de dijk naar Zingst en vandaar naar Bresewitz. Onderweg worden er nog 
notenkrakers waargenoemen en op de brug van Bresewitz ziet Paul tussen de vogelaars door nog 
een buidelmees. Terug op het kampterrrein is ook voor de kraanvogels de dag ten einde, want ze 
vliegen in lange slierten al roepend weer terug naar hun slaapplaatsen. 
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3.3.3 Halve dag excursie: met de auto naar  Wieck.  

Rondwandeling + 10 km. Naar het zuiden (uitkijkpunt Bliesenrode), dan westwaarts naar Born en 
door het bos terug. 
Geen deelnemers, geen verslag. 
 

3.4 Dag 4: (dinsdag 7 oktober): 

3.4.1 Ochtendexcursie  

Ochtendtrek kraanvogels 05.30 uur met de fiets naar de dijk bij de Nettomarkt. 
Toen wij in 2003 hier het ontwaken van de kraanvogels bekeken, vlogen ze bij honderden over. Nu 
zagen we ze wel opvliegen, maar ze vlogen van ons af naar het zuiden. Later bleek uit gesprekken 
met bewoners dat de kraanvogels nogal variëren van slaapplaats, afhankelijk van de nabijheid van 
voedselplekken. Toch altijd mooi, het opkomen van de zon. 
 

3.4.2 Hele dagexcursie:  

Fietstocht Bodstedt/Fuhlendorf/Michaelsdorf/Neuendorf Heide/Hermanshagen Dorf/Hermannhagen 
Heide/Beughorst/Kronsberg/Planitz.  
Bleek bijna 50 km. te zijn in plaats van de aangekondigde 20 km. 
 
Sfeerverslag door Paul van der Poel 
Op de camping hoorden en zagen wij ’s ochtends vroeg al de kraanvogels. Tegen het net opkomende 
zonnetje staken ze prachtig af. Rond 9 uur vertrokken wij, op zoek naar de groepen sierlijke wezens, 
richting de Boddenzee. In een rustig tempo fietsten we over een kronkelend pad, terwijl de 
Afrikaantjes langs ons vrolijk bloeiden. Na St. Michaels zagen we eindelijk waarop we hadden 
gehoopt: grote groepen kraanvogels die cirkelden boven de weilanden en uiteindelijk neerstreken 
vlakbij waar wij stonden. Snel de kijkers opgezet en toen onze ogen goed de kost gegeven. Wat een 
geweldig gezicht! Uitgeklapte landingsgestellen, 3 rondjes vliegend, en dan landen op het gras. Na 
deze overweldigende gebeurtenis hebben we koffie gedronken bij de oever van de Boddenzee, waar 
we nog een aantal Baardmannetjes in het riet zagen rondvliegen. Daarna fietsen we een stukje 
verder en kwamen uit op een dijkje. Het dilemma: doorfietsen of teruggaan? Het eerste leek ons het 
best en hobbel-de-bobbel door gingen we. Onze beurse billen werden belooond, want 3 zee-arenden 
zaten vlakbij op een steen in het water. Wéér de kijkers opgezet en toen vlogen ze weg, terwijl de zon 
op hun prachtige verenkleed scheen. Ook de kranen zaten er in groten getale in de weiden. Na 5 km 
hobbelen hebben we onze weg vervolgd en nog een heerlijk stuk door het bos gereden, waar we nog 
de nodige paddenstoelen hebben gezien, terwijl we eigenlijk ons hoofd aan het breken waren of we 
nou een kleine bonte of een groene specht hadden gehoord. We zullen het nooit weten. Van het 
mooie weer hebben we in ieder geval genoten en van de kranen ook. 
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3.5 Dag 5 (woensdag 8 oktober):  

3.5.1 Lange dag excursie slaapplaats Pramort.  

Omdat het invallen van de kraanvogels in de grootste slaapplaats van deze streek bij Pramort pas 
aan het begin van de avond te bewonderen valt, moest hiervoor de choc worden uitgesteld. Er 
werden vier mogelijkheden geboden om deze excursie te kunnen meemaken: 

1.   Alles per fiets (totaal ongeveer 50 km. fietsen) 
2a. Met de auto + fiets naar de (gratis) Nettoparkeerplaats (15 km. fietsen tot Pramort) en blijven 
               tot het weer terugkeren van de kraanvogels. 
2b. Idem, maar niet blijven tot de terugkeer van de kraanvogels. 
3.   Met auto + fiets vanaf de slagboom (parkeerkosten 3 euro): 8 km. fietsen tot Pramort. 

 
De weg naar Pramort is een beetje saai; wel zien we een kudde zwijnen door het ruige weiland 
rennen. Op 8 km voor Pramort is een slagboom die om 15.00 uur dichtgaat. Na drie uur moet je 5 
euro betalen om het gebied in te komen, waarschijnlijk om al te grote menigten bij de kijkhut te 
vermijden.  
 
Bij Pramort kwamen alle groepen aan het eind van de middag weer samen. We wandelen door het 
duinlandschap naar de Hohe Düne, waar we vanuit de kijkhut een grote groep Middelste zaagbekken 
prachtig kunnen bekijken. Terug bij de kijkhut Pramort vallen de eerste kraanvogels om half zes 
binnen. Van dan af is het één groot concert van trompetterende neerdalende groepen kraanvogels. 
Indrukwekkend. We wachten niet tot alle vogels binnen zijn en fietsen tegen half zeven in het donker 
terug. 
 
Als halve dag excursie was er de mogelijkheid Zingst, Kirr en het strand te verkennen. Hiervoor 
waren geen deelnemers. 
 
Sfeerverslag 2a door Anna Simmelink. 
Ook voor de “Netto in vlieg fietsers”goed half 10 verzamelen ( 6 personen) en vertrekken; d.ii: tot de 
Netto markt (Zingst) fietsen in de auto en daarna met de fiets naar Pramont en terug. We gaan eerst 
naar de zeekust vanwege het licht. Al het vogelgebeuren is beter belicht, we kijken met het licht mee 
naar wat meeuwen en aalscholvers. Dan toch maar weer terug naar de andere kant met veel meer 
tegenlicht: een zeearend op een paaltje ter hoogte van Klein Kirr; lunchpauze in het gebied na de 
hefboom ( deze moest je voor 15.00 uur passeren, anders € 5,- entree); fietstocht vervolgd, lange 
rechte weg met links en rechts wat bomen met groepen spreeuwen door ruig weidelandschap met af 
en toe een kudde koeien. Bij de afslag naar Hohe Düne zagen we o.m een zeearend in prachtig 
waterrijk duinlandschap. Eindpunt Pramont 10-duizenden kraanvogels en 4 zwijnen. In donker terug; 
schitterende tocht, schiterrend landschap. 
 
Sfeerverslag 2b door Mike Lodewijks. 
De excursie “Netto fietsers z.d.” Met de auto naar Zingst (Parkeren bij de Netto) dan via de kustweg 
naar Pramont vandaar lopen naar het Hohe Düne. Terug naar Zingst z.d. (dus zonder op het dalen 
van de kraanvogels te wachten). 
Ondanks dat de woensdag als de slechtste dag van de week was voorspeld bleef het de hele dag 
schitterend weer. Wij vertrokken onder deskundige leiding die alle vogeltjes prima aanwees.  
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Hoogte punt: “Laten we hier maar eens stoppen – dan zal ik kijken of ik een zeearend kan vinden – 
kijk daar zitten er twee! Over de hele dag genomen werden er 17 zeearenden gespot waarbij er 
rekening is gehouden met dubbeltellingen. De fietstocht over de dijk met aan een kant uitzicht over de 
Bodden en aan de landkant de weiden en ruigten was schitterend. Daaarna was er een lang recht 
stuk naar wat minder te beleven was. Bij Pramort zelf was het landschap heel mooi maar de vogels 
zaten te ver weg. Het scheen ook meer begroeid te zijn in vergelijking tot 2 jaar daarvoor. (heb ik van 
horen zeggen). Na Pramort zijn we richting Hohe Düne gelopen. Op de vogelhut / platvorm bij Hohe 
Düne was er schitterend uitzicht op een groep Middelste zaagbekken die heel actief aan het duiken 
waren. Op de terugweg naar de fietsen werd door een enkeling nog een draaihals waargenomen. De 
terugrit was een straffe rit ondanks dat het eerste deel van de excursie met de auto plaatsvond was 
het nog een aardig stuk fietsen! Al met al een zeer geslaagde dag. 
 
 

3.6 Dag 6 (donderdag 9 oktober):  

3.6.1 Hele dag (auto)excursie Gross Mohrdorf (kraanvogelinfocentrum)/Hohendorf (kijkhut Utkiek). 

Deze tocht gaat door een prachtig coulisselandschap. Enorme lappen landbouwgrond vormen de 
fourageergebieden voor de kraanvogels, die vanuit kijkposten langs de weg kunnen worden 
waargenomen. Overal wordt men er op geattendeerd de vogels niet te benaderen omdat ze zeer 
schuw zijn en bij de minste verstoring opvliegen. Het informatiecentrum is klein maar leuk. Er wordt 
een mooie dvd vertoond over de broedgebieden en het leven van de kraanvogels. 
Eerder in de week vertelde iemand van een groep IVN-ers ons dat het maisveld waar de Utkiek op 
uitkijkt nog niet gemaaid was, zodat daar geen kraanvogel te zien was. Gelukkig bleek dinsdag de 
boer in actie te zijn gekomen en  kon de excursie alsnog plaatsvinden.  
Een deel van de groep is nog naar Barthoft en Zarrenzin geweest. 
 
Sfeerverslag door Iet Bakx. 
Kranen, kranen en nog eens kranen. Vanaf het vlonder bij Zipke genoten van de vele vele 
kraanvogels die in de verte aan het foerageren waren. Vanaf de volgende kijkhut zien we hoe 
massaal slierten en wolken kraanvogels dalen achter het maisveld waar de boeren aan het maaien 
zijn. Dan het kleine maar interressante informatiecentrum met mooie dvd voorstelling. De pracht van 
de kraanvogels neemt op deze dag voortdurend toe. Boeiend zo veel en zo dichtbij de foeragerende 
vogels te zien vanuit de hut bij de “Utkiek”. Bij Barthoft en Zarrenzins was er niet veel te zien. Hoewel 
in de telescoop van Ruud een wasbeerhond. Helaas maar kort en daardoor slechts door 3 
waargenomen. Op de terugweg het meest indrukwekkende. Duizenden landende en foeragerende 
kranen die plotseling allen op de wieken gingen en de lucht donker kleurden. 
 

3.6.2 Halve dag excursie fiets/wandelen: landpunt Bresewitz.  

Betonnen weg tot einde landpunt. Veel trek van kleine zangvogels op de landbouwgrond (grote 
groepen sijsjes, veldleeuweriken, kneutjes, putters, vinken, kepen). Uitzicht op Oie, alwaar 
zeearenden.  
Plus: linksaf bij Tannenheim lopen naar het uitzichtspunt bij Hinterse Bergen. 
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Sfeerverslag door José Ottjes – Koopmans. 
9.30 uur vertrok een groep van 6 enthousiastelingen op de fiets van de camping. We gingen eerst 
richting Barth. Onderweg op verschillende plekken gestopt om te kijken en te luisteren. Onze 
luistervink Paul was er ook bij en die hoorde heel veel, waardoor de andere deelnemers het één en 
ander hebben bijgeleerd om vogels te herkennen op geluid. Dat is niet makkelijk maar wel leuk. 
Halverwege de betonweg even gestopt om uitzicht te hebben op de Barther Strom. We zagen een 
heel troepje baardmannen en ook nog 2 boerenzwaluwen. Een paar honderd meter verder was de 
keercirkel. Daar onze fietsen neergezet en in een picknick huisje heerlijk koffie gedronken. Na de 
koffie in de benenwagen om het stukje naar het uitzichtpunt bij Hinterste Berge te voet te doen. Nog 
even een landje op, waar zonnedauw zou moeten staan. Dat hebben we niet gevonden. Loes vond 
nog wel een kraanvogelveer. In het bos stonden veel paddestoelen. Jos heeft er foto’s van gemaakt 
om ze op naam te kunnen brengen. Bij het uitzichtpunt hoorden en zagen we een kleine bonte 
specht. Dat was een aardige waarneming. Paul is nog even snel teruggelopen naar de fietsen om het 
brood te halen, want we wilden op dit punt eten. Hij kwam op de fiets terug. We wilden langs de dijk 
teruglopen, maar er bleek geen afslag te zijn, dus we moesten dezelfde dijk weer terug. Er bloeiden 
nog klaprozen en korenbloemen. In de middag naar de punt bij Bresewitz. Daar zagen we in het land 
een x-vogel, dat is een vogel die niet direct op naam gebracht kan worden. Als toetje kregen we op 
de punt nog een zeearend te zien. Rond half 5 gingen we weer terug richting camping. Het was een 
geslaagde dag met veel leuke waarnemingen.  
 
N.b. de x-vogel bleek goudplevier te zijn. 
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3.7 Dag 6: vrijdag 10 oktober: kliekjesdag.  
Degenen die de plankierroute bij Darsser Ort nog niet gelopen hebben doen dit per fiets of auto. Een 
andere groep gaat de bossen ten zuiden van Darsser Ort verkennen.  
 
Sfeerverslag door Gerard Schuitemaker 
Fietstocht van Pruchten richting Exper Ort aan de Oostzee.  
Rick had de leiding, met zeven personen gingen we eerst richting Wieck. De tocht voer over de brug 
na Pruchten naar een dijkje,  zuidwestelijk van het schiereiland. We fietsten achter elkaar over dit 
dijkje met rechts van ons akkerland en links rietvelden. De baardmannetjes lieten zich regelmatig zien 
en horen. In het dorp Wieck hebben we geluncht. Er vloog een zeearend over die op de akker landde. 
Na de lunch stelde Rik voor om naar een camping bij Borger Bülten. Wij hadden een landschappelijk 
mooie tocht over de Oost-Duitse plattenweg. Onderweg bleek een deel van de doorgaande weg 
versperd door een landhuis. Wij bekeken de kaart: de weg moest hier doorlopen dus we gingen door 
het hek het erf op. “Was muss hier? Vortmachen”. Wij gingen met de landheer met hond in discussie 
en hij wees ons de weg achter zijn huis langs. De camping, mooi gelegen aan zee, bleek een gebied 
te zijn geworden met zomerhuisjes. Rick kan hier in 2009 zijn tent niet neerzetten. Wij gingen het bos 
in. Koen en Rick overlegden hoe wij door het bos aan het strand moesten geraken waar hele bomen 
door de zee werden ingenomen. Toen wij aankwamen lagen er wat bomen en stobben in zee. 
Verderop was te zien dat gehele stukken waren ingenomen. Dit gaf een woeste indruk in dit 
landschap. Wij gingen terug met nog een stop. José mat ruim zestig kilometer. Wij speculeerden over 
het voorjaar hier. Wat zou dat ook mooi zijn. De bossen met het geroffel van de spechten en gejodel 
van wielewalen. Overal zingende en kwetterende vogels. Er komt vast een kamp hier in deze streek 
en in het voorjaar! 
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4 Soortenlijst vogels 
Lijst opgesteld door Jan Westhuis, mmv. Paul van der Poel en Loek Batenburg. 

 

Soort 

Aantal 
maal 
waarge-
nomen  

1. Aalscholver 9
2. Baardmannetje 8

3. Bergeend 1

4. Blauwe Kiekendief 2

5. Blauwe Reiger 10
6. Boerenzwaluw 2
7. Bokje 1

8. Bonapartes Strandloper 1

9. Bontbekplevier 2
10. Bonte Kraai 10

11. Bonte Strandloper 5
12. Boomklever 6
13. Boomkruiper 4
14. Bosuil 1

15. Brandgans 2
16. Brilduiker 1
17. Bruine Kiekendief 1
18. Buidelmees 1

19. Buizerd 9

20. Canadese Gans 2

21. Dodaars 4
22. Draaihals 2

23. Drieteenstrandloper 3

24. Dwergmeeuw 4

25. Eidereend 3
26. Ekster 10

27. Fazant 3

28. Fuut 5
29. Geelgors 6
30. Gele Kwikstaart 1
31. Glanskop 7
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Soort 

Aantal 
maal 
waarge-
nomen 

32. Goudhaantje 7

33. Goudplevier 2
34. Goudvink 1
35. Graspieper 10

36. Grauwe Gans 10
37. Grauwe Klauwier 1
38. Groene Specht 3
39. Groenling 9

40. Groenpootruiter 4
41. Grote Bonte Specht 7
42. Grote Lijster 1

43. Grote Mantelmeeuw 8

44. Grote Stern 3

45. Grote Zaagbek 2

46. Grote Zilverreiger 2
47. Heggemus 6

48. Houtduif 10
49. Huismus 10
50. IJsvogel 7

51. Ivoormeeuw 2

52. Jan van Gent 1
53. Kauw 6
54. Keep 6

55. Kemphaan 5

56. Kievit 8
57. Klapekster 1
58. Kleine Bonte Specht 1

59. Kleine Mantelmeeuw 4

60. Kleine Strandloper 1

61. Kluut 1
62. Kneu 5

63. Knobbelzwaan 10

64. Kokmeeuw 9

65. Kolgans 9
66. Koolmees 10
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Soort 

Aantal 
maal 
waarge-
nomen 

67. Koperwiek 4

68. Kraanvogel 9

69. Krakeend 7
70. Kramsvogel 4
71. Krombekstrandloper 1
72. Kruisbek 1

73. Kuifduiker 1

74. Kuifeend 4
75. Kuifmees 5
76. Matkop 3

77. Meerkoet 6
78. Merel 9

79. Middelste Zaagbek 4
80. Notenkraker 2

81. Pijlstaart 5
82. Pimpelmees 9
83. Putter 6
84. Raaf 8
85. Reuzenstern 1
86. Rietgors 7
87. Ringmus 10

88. Rode Wouw 3
89. Roek 2

90. Roerdomp 1
91. Roodborst 8
92. Roodborsttapuit 1

93. Roodkeelduiker 2

94. Rotgans 3
95. Sijs 6

96. Slobeend 3

97. Smient 9

98. Sperwer 3
99. Spreeuw 9
100. Staartmees 4

101. Steenloper 1
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Soort 

Aantal 
maal 
waarge-
nomen 

102. Stormmeeuw 8

103. Tafeleend 2
104. Taigaboomkruiper 2
105. Tapuit 3
106. Tjiftjaf 6

107. Torenvalk 10

108. Turkse Tortel 4
109. Veldleeuwerik 7
110. Vink 10

111. Visdief 2
112. Vlaamse Gaai 8
113. Vuurgoudhaantje 1

114. Waterhoen 7
115. Waterpieper 1

116. Waterral 3

117. Watersnip 7

118. Wilde Eend 9

119. Wilde Zwaan 3
120. Winterkoning 7

121. Wintertaling 10
122. Witkopstaartmees 5
123. Witte Kwikstaart 9

124. Wulp 5
125. Zanglijster 4

126. Zeearend 26

127. Zilvermeeuw 8

128. Zilverplevier 3
129. Zwarte Kraai 3
130. Zwarte Mees 5
131. Zwarte Roodstaart 8

132. Zwarte Ruiter 4
133. Zwarte Specht 1

134. Zwarte Zeeëend 2
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5 Heel klein plantenlijstje 
Als opgesteld door Geertje Pettinga. 
 
Zondag 5 oktober. 
In de regen vanaf camping richting brug, over fietspad terug. 

• Grijskruid  Beteroa incana 
• Zandblauwtje  Jasione montana 
• Koekoeksbloem  (met grote opgeblazen , behaarde kelk, stengel bovenaan klierachtig 

   behaard, ca. 24 nerven op kelk met weinig verbindingen, geen  
   Blaassilene, misschien Kegelsilene, Silene conica, maar die bloeit 
   roodpaars en wij zagen allemaal  witte). 

• Zweedse lijsterbes Sorbus intermedia 
• Klein streepzaad Crepis capillaris 
• Wilde bertram  Achillea ptarmica 
• Strobloem  Helichrysum arenarium 

 
Maandag 6 oktober. 
Op Zingst. 

• Zeekool   Cahile maritima 
 
Woensdag 8 oktober. 
Op Zingst, vanaf Pramort naar Hoge duinen, vond Bea mooie  

• gefranjerde Anjer, heel lichtpaars,  Dianthus arenarius? 
 
Donderdag 9 oktober. 
In de buurt van de camping. 

• Engels gras   Armeria maritima 
• Muizenoor   Hieracium pilosella 
• Gewoon biggenkruid  Hypochaeris radicata 
• Hazenpootje   Trifolium arvense 
• Gewone spurrie   Spergula avrense 
• Goudknopje   Cotula coronopifolia 
• Boerenwormkruid  Tanecetum vulgare 

 
Vrijdag 10 oktober. 

• Duifkruid   Scabiosa columbaria 


