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De deelnemers waren (in alfabetische volgorde): Anneke Cuiper-Pon, Annemieke 
van Vucht, Auke Cuiper, Bert van Jaarsveld, Bob Maks, Corrie Westhuis-Maatkamp, 
Han de Vries, Iet Bakx, Ine Nijmeijer, Ineke Galama, Inge van Iterson, Ingrid Mar-
tin, Jack Uiterwaal, Jan Westhuis, Janine Mariën, José Kuijken, Kees Quaadgras, 
Marian Crombach, Marijke Levy-De Hingh, Piet van Iersel, Rob van Vucht, Sicco 
Ens, Steven de Kat, Tieke Phaff, Wilma Boumans en Wim de Leeuw.

Voorwoord
De kampeervakantie Rügen kende als 
uitvalsbasis camping Haidhof te Gingst.
Sommige deelnemers hadden een écht 
dak boven het hoofd gezocht maar de 
meesten kampeerden in caravan, cam-
per of tent. De voorzitter van het kamp 
was Ine Nijmeijer, de admin Jan West-
huis en de excursiecoördinator was Bert 
van Jaarsveld. Voor een uitgebreide in-
leiding over Rügen verwijs ik de lezer 
graag naar https://www.knnv.nl/sites/
www.knnv.nl/files/2010K16Rugen.pdf
Het weer tijdens onze vogelweek was 
ietwat guur en nat (elke nacht regende 
het wel) met weinig zonnige momen-
ten. Het weer was geen beletsel om er 
elke dag op uit te trekken, maar maak-
te het de fotografen onder ons niet be-
paald makkelijk. Toch zijn er hele mooie 
foto’s gemaakt, van vogels en andere 
organismen, waaronder onszelf. In dit 
verslag vindt u een selectie van foto’s 
van Bert,  Bob, Han, Ineke, Ingrid, Jack, 
Jan, Kees, Piet, Rob, Steven en Wim. Per 
dag geef ik een of enkele sfeerverslagen 
weer van de excursies en als laatste na-
tuurlijk de lijsten met onze observaties.
Janine Mariën.



Zondag 
16 oktober

Fietstocht Kapellensee / Lieschow 
met nog een rondje Ummanz.

De beloofde regen is gelukkig niet geval-
len, maar koud was het wel. Met wee-
moed dachten we aan ons eigen landje 
waar het vandaag 19 graden wordt!
Met truien, winterjassen, sjaals, hand-
schoenen en mutsen was het wel te 
doen, maar 7 graden blijft fris!
Toch hebben we een fijne fietstocht ge-
had met bijna 50 soorten vogels, oké, we 
hebben de vogels die we bij de camping 
hebben gezien (onder andere kraanvo-
gels) ook meegeteld.
Onderweg konden zeven van de tien 
deelnemers het niet laten om ergens 
binnen koffie met gebak te gaan gebrui-
ken, de drie die niet mee wilden hebben 
zich hopelijk toch vermaakt. Ze hebben 
wel heerlijke taart gemist!
We hebben wel ons best gedaan de ca-
lorieën er weer af te fietsen dus hebben 
we nog een rondje Ummanz gefietst, de 
kraanvogels waren daar nog niet gearri-
veerd, daar komen we dus nog wel een 
keer terug.
Vlinders hebben we niet gezien, te koud 
waarschijnlijk, paddenstoelen bijna niet, 

één groepje geschubde inktzwammen, 
nog duidelijk erg vers, planten waren na-
tuurlijk bijna allemaal uitgebloeid maar 
er zijn er toch aardig wat genoteerd.

Corrie Westhuis-Maatkamp.

Zicht op Gingst - foto Wim de Leeuw

Zwarte roodstaart - foto Steven de Kat Bonte kraai - foto Wim de Leeuw



Zondag 
16 oktober

Excursie Neuendorfer Wiek 
met de fiets.

Van de camping Haidhof naar Gingst 
over een drukke weg. Vanaf Gingst naar 
Teschvitz, weiland met uitzicht over de 
Koselower See: 
- veel te zien;
- fietsen over betonplaten en kinderkop-
  jes.
Teschwitz – Silenz – Venz (rustig), 
Venz – Kuckelvitz (afslag gemist, stukje 
over drukke weg). Daarna over onver-
harde wegen over Fuchelberg naar de 
zuidkant van Neuendorfer Wiek:
- landschappelijk heel mooi;
- prima grote rustplaats met Wiekzicht.
Via Silenz terug naar Gingst.
De route was afwisselend, variërend van 
fietsen tussen de akkers met bieten en 
ingezaaid gras en net opkomend gras tot 
paden (of wegen) door het bos. Zo afwis-
selend als het landschap was, zo afwis-
selend waren ook de paden en wegen. 
Asfaltweg, zwart sintelpad, een pad door 
grasland, lopend of ploegend over een 
traktorpad, bospad, al dan niet versterkt 
met keien of puin, en tot slot de beken-
de Oostduitse betonplaten. Die ook heel 

verschillend zijn om te zien en dus ook 
om erover te fietsen. Het land is golvend 
dus af en toe een hellinkje trekken hoort 
er ook bij. Deze tocht is ondanks dit al-
les goed te doen en heeft veel te bieden, 
zeker als er een zeearend overvliegt, de 
baardmannetjes zich verplaatsen in het 
riet, de ganzen gakkend overvliegen en 
de goudplevieren in wolken dansen.

Rob en Annemieke van Vucht.

Oostduitse betonplaten - foto Bert van Jaarsveld



Maandag 
17 oktober

Excursie Hiddensee per fiets en veer.

Om de boot van half 11 te halen fietsen 
Bob en ik om 9 uur vanaf de camping 
rechtstreeks naar Schaprode. We fietsen 
(behalve het eerste stukje naar Silenz) 
over de “grote weg”. Niet heel leuk fiet-
sen maar het verkeer houdt goed reke-
ning met fietsers en we dragen de fluo-
riserend gele hesjes van de KNNV.
Een retour met de veerdienst kost 27 
euro per persoon met fiets. De boot 
komt aan in het haventje van Neuendorf 
op het eiland Hiddensee en je kan terug 
via Vitte of Kloster. 
Aangekomen in Neuendorf gaan we eerst 
een stuk zuidwaarts. Het is een onver-
hard of een bobbelig verhard fietspad 
langs of door een smal bos. Met aan bei-
de kanten water. Aan de oostkant veel 
rietland en aan de westkant de Oostzee.
Na een kilometer of vijf (met veel af-
stappen om vogels te spotten) draaien 
we om en fietsen terug naar Neuen-
dorf. Ten noorden van dit plaatsje be-
gint een heidegebied, erg apart. Aan de 
rand hiervan eten we onze boterham-
men. Hier zie ik een barmsijsje en een 
roodborsttapuit. Wat opvalt zijn de vele 

goudhaantjes om ons heen. Deze grote 
aantallen, dat moet wel “trek” zijn!
’s Middags fietsen we naar Vitte. De 
vuurtoren bij Kloster is helaas te ver 
weg. We moeten het veer halen...Het 
noordelijke stuk van het eiland (waar de 
vuurtoren staat) is een heuvel van on-
geveer 70 meter hoog! Erg mooi.

De boot vanuit Vitte vertrekt om half vijf 
en vaart vlak langs drooggevallen zand-
platen. Hier zien we twee zeearenden 
zitten en later nog eentje. 
Vlak voor donker zijn we terug in Gingst.

Janine Mariën.

Goudhaantje - foto Bert van Jaarsveld



Maandag 
17 oktober

Fietsexcursie naar de Nonnensee.

De route: Gingst – Güttin – Grutzberg 
– Volkshagen – Willihof – Gademow – 
Nonnensee . De Nonnensee oost – noord 
– west rondgefietst. Toen terug naar 
noord. Van Nonnensee noord naar The-
senvitz – Patzig – Veikvitz – Gagern – 
Kluis – Gingst.

Met z’n negenen zijn we vertrokken rich-
ting Gingst, via eerste weg rechts (Karl 
Marxstraat) en zo achter de huizen met 

tuintjes langs, kwamen we op een weg 
naar rechts, die aan het einde een on-
verhard fietspad werd.  De huizen wa-
ren net als in de Zuid-Zweedse dorpen. 
We vervolgden deze weg, in ouderwet-
se DDR-stijl. Rechtsaf richting Güttin en 
daarna linksaf. Er stond fietspad op het 
bord maar het was een omgewoeld trek-
kerpad geworden: lopen dus. In het bos 
ging het weer over een gewone zandweg 
(prachtig).
Het dode paard op het kerkhof hebben 
we in ruste gelaten, we zijn verder ge-
fietst door prachtig bos. Een omgevallen 
eikenboom zorgde voor wat oponthoud. 
De boomvellers hebben een doorgang 
voor ons gemaakt. Onderweg wel wat 
sporen gezien, eindeloos veel landbouw-
gebied. 
Na Gademow (met prachtige boerde-
rijen) oversteken en dan naar de Non-
nensee. Het oostelijke deel is mooi met 
de uitzichttoren. Veel bekende vogels 
gezien. Rondom het meer gefietst naar 
de westzijde. Aan de westkant was het 
minder mooi. Toen terug naar het noor-
den en over een prachtige route (fiets-
paden) naar Thesenvitz gereden. Heel 
heuvelachtig en heel goed te fietsen. 
Na Thesenvitz omhoog naar Patzig, een 
hele klim maar mooi. En daarna linksaf 
naar Veikvitz werd het echt landbouw-
gebied. Toch vond Bert nog speciale 
soorten tussen de zwarte richeltjes op 
het veld. Richting Kluis en daarna langs 

de openbare weg richting Gingst.
O ja, sinds de Nonnensee waren we nog 
met z’n vijven. Niet omdat het niet leuk 
was maar de een wilde nog wat anders 
en de ander had geen stroom genoeg 
meer voor de electrische fiets dus ging 
men langs de openbare weg naar huis.
De sfeer onderweg was prima. We heb-
ben een mooie fietstocht gemaakt die 
wel het nodige eist van de deelnemers 
vanwege het DDR-beton en het fietsen 
langs de openbare verbindingswegen.
Schlosspark Pansevitz houden we nog 
tegoed.

Ine Nijmeijer.

Paddestoelen: aan de oostkant van de 
Nonnensee op een dode kastanjeboom-
stronk Zadelzwam; bij de Nonnensee 
aan de straatkant: Goudhoed (Phaeo-
lepiota aurea).

Foto Steven de Kat



Dinsdag 
18 oktober

Excursie naar het Noorden.

Samen met Kees en Ineke en Jack 
(chauffeur).
De route: Gingst – Trent – Wittower 
Fahre – Wiek – Dranske – Nonnevitz 
– Putgarten – Kap Arkona – Breege – 
Glowe – Sagard – Lietzow – Bergen – 
Gingst.

We zijn op verschillende plaatsen langs 
de kust uitgestapt om een stukje te lo-
pen en vogels te spotten. Een mooie 
plaats vond ik de landtong onder Drans-
ke. Aan de westkant liggen smalle dui-
nen en een smal kiezelzandstrand, de 
oostkant is beschut door hagen. Daar-
tussen loopt een asfaltweg, die jammer 
genoeg al snel doodloopt tegen een on-
neembaar hek. 
Er was veel trek op deze landtong. Grote 
wolken kleine zangvogeltjes vlogen over 
of zaten in het struikgewas. Ik vond het 
moeilijk om ze te determineren omdat ik 
niet zo goed in vogelgeluiden ben. Maar 
vrij zeker ben ik van: staartmees, goud-
haan, vink en keep (m.b.v. foto Kees!)
Na een welverdiende koffie met taart in 
Dranske reden we naar het bos bij Non-
nenvitz. Daar parkeerden we de auto 

min of meer. Het bos is eigenlijk één 
groot kampeerterrein of stacaravanpark 
zo je wilt. In deze tijd van het jaar is 
het verlaten, maar een mooie natuurlij-
ke omgeving vond ik het niet. Wel héél 
veel goudhaantjes!
En we deden hele mooie waarnemingen 
langs de weg richting de Bakenberg: een 
blauwe kiekendief en een mooie bidden-
de ruigpootbuizerd waren de toppers 
van de dag. 
Vervolgens naar Kap Arkona, waar je te 
voet vanuit Putgarten heen moet wande-
len, langs allerlei uitgestalde toeristische 
prullaria. Het uitzicht aldaar viel erg te-
gen: door het struikgewas kon je amper 
de zee zien en de krijtwanden waren he-
lemaal niet te zien. De trappen naar be-
neden waren afgesloten, ook meer naar 
het  oosten: daar was het wandelpad in 

z’n geheel afgesloten. 
Met de auto in de schemering over 
Schaabe (van Breege naar Glowe) naar 
Sagard gereden. We zijn op deze smal-
le landverbinding eenmaal uitgestapt, 
maar er was niet veel te zien. Ten zuiden 
van Sagard stonden ineens honderden 
kraanvogels links van de hoofdweg. We 
hebben geprobeerd om ze dichterbij te 
zien te krijgen door een bobbelige afslag 
te nemen. Erg veel dichterbij kregen we 
ze daardoor niet te zien en het weggetje 
werd almaar slechter....
In het donker reden we via Bergen terug 
naar de camping.

Janine Mariën.

Blauwe kiekendief en ruigpootbuizerd - foto’s Kees Quaadgras



Kees Quaadgras

Kees Quaadgras

Bert van Jaarsveld

Wim de Leeuw



Dinsdag 
18 oktober

Excursie Zudar met de auto.

We gingen met z’n zessen op weg in 
twee auto’s. Via Samtens en Garz naar 
Gross Schoritz. Een uitstapje gemaakt 
naar het uitzichtpunt Puddemin: een ha-
ventje met meerkoeten. Het landschap 
van de Schoritzer Wiek was mooi, er wa-
ren wintertalingen en smienten, maar 
geen goede kijkplek. We ontweken een 
bus met 40 Zweden en zijn naar het zui-

den gereden. Door onduidelijke wegbe-
wijzering belandden we in Grabow. Daar 
was een veld met zonnenbloemenzaad. 
We zagen een groep van honderden put-
tertjes, vinken, groenlingen, mussen en 
ook twee kepen.
Vervolgens naar Pritzwald (camping). 
De vogelkijkhut van 5 meter hoog, aan-
gegeven op de kaart, bleek alleen nog 
uit fundamenten te bestaan. De cam-
ping was nog wel in bedrijf maar het 
restaurant was verleden tijd. Gewandeld 
langs het strand, met veel vuurstenen. 
Brilduikers, graspiepers en zilverplevie-
ren gezien. De helft van de groep ging 
huiswaarts en de andere helft bezocht 
nog het westelijke uitzichtpunt.

Marijke Levy.

Foto Ingrid Martin

Foto Ingrid Martin

Foto Kees Quaadgras



Dinsdag 
18 oktober

Excursie naar Prora.

Tien excursiegangers, drie auto’s en met 
een goed gemoed togen we naar Prora 
dat ligt op een smalle landstrook tussen 
Sassnitz en het Ostseebad Binz aan de 
oostkust van Rügen.
Prora, het megalomane vakantieoord 
dat  Hitler voor zijn onderdanen liet bou-
wen is ca. 4,5 km lang en 6 verdiepingen 
hoog. Het ligt aan een zandkiezelstrand 
vrijwel direct aan de Oostzee. 
We parkeerden aan de achterzijde, vlak 
bij het Techniek en Spoorwegmuseum, 
staken een doorbraak van de vakan-
tieflat naar de zee door en kwamen bij 

het strand. We liepen een paar kilome-
ter noordwaarts en speurden langs de 
vloedlijn naar barnsteen en hoopten op 
vogels. Veel nevel maar jammer genoeg 
weinig vogels. 
Vanaf het strand links af, via een ande-
re doorbraak richting de hoofdweg en 
de spoorlijn. Daarachter zou volgens de 
kaart een heide/vuursteenveld moeten 
liggen, een geologische bijzonderheid 
die we zeker wilden zien. Maar alle we-
gen en paden daarheen bleken dood te 
lopen. Weer terug naar de auto, nu aan 
de achterzijde van het flatgebouw. Een 
mooie wandeling langs de megaflat waar 
veel bedrijvigheid was. 

Een jeugdherberg, ateliers, restaurant 
en ander hergebruik. Daar wel vogels. 
Zwarte roodstaart en vooral goudhaan-
tjes. Een grasveld vol.
Met de auto naar het noorden, naar de 

vuursteenvelden. Vanaf een parkeer-
plaats de weg overgestoken en met ge-
vaar voor eigen leven ook de spoorlijn 
gepasseerd (die trein kwam toch sneller 
dan gedacht).

Eerst een bos met paddestoelen en 
toen zagen we tussen de bomen door 
het vuursteenveld. Heel bijzonder. Veel 



vuistgrote vuurstenen met heideveldjes 
en jeneverbessen. Het liep een beetje 
moeilijk, maar we overleefden het. Weer 
die spoorlijn, maar nu was er een brug 
over. Dat voelde veel veiliger. Nog een 
stukje verder en toen een andere par-
keerplaats met een kraampje met vas-
te en vloeibare duindoornprodukten. We 
lieten het ons goed smaken. Een deel 
van de groep liep naar de eerste par-
keerplaats om de auto’s te halen. Via 
een omweg door Binz met mooie oude 
pensions en badhotels, weer terug naar 
de camping.

Han de Vries (ook de foto’s).

Prora - foto’s Bert van Jaarsveld

Foto Steven de Kat



Woensdag 
19 oktober

Excursie naar de krijtkust in 
Nationalpark Jasmund.

Klokke negen uur draaiden twee au-
to’s met KNNV’ers rechts de weg op om 
naar het noordelijke puntje van de stad 
Sassnitz te rijden en vanaf daar langs 
de krijtkust van Rügen te wandelen. Het 
was een stuk korter geweest om van-
af de camping links de weg op te rij-
den, zoals de routeplanner ook nadruk-
kelijk aangaf. Toch vonden we tegen 
tienen een uitstekende parkeerplaats 
aan de Weddingstrasse en probeerden 
direct een pad langs het strand te vin-
den. Dat vonden we niet, maar enkelen 
van ons stonden wel watertandend voor 
Konditorei&Backerei Peters te smach-
ten naar een kop koffie. Er dreigde even 
tweespalt, sommigen vonden dat het 
niet paste om nu al een café binnen te 
gaan. Het uitzicht op ruim 25 aalschol-
vers op een pier in zee deed de vogel-
vrienden zwichten voor koffie met een 
lekker stukje koek.
Dan echt op pad. Vanaf een lus in de 
weg, waar niet geparkeerd kan worden 
maar verschillende wandelroutes begin-
nen kan er nauwelijks nog iets mis gaan. 

Achteraf bleek dat er toch een route di-
rect langs het strand gaat, maar het 
strand is soms erg smal en je loopt enig 
risico vanwege afbrokkelende delen. 
Ook is het zeer af te raden om de ran-
den van de hoge kust op te zoeken. Hele 
bomen hangen met een pakket wortels 
nog aan de bodem en er hoeft weinig te 
gebeuren of het hele pakket met boom 
en al schuift af naar het ruim 100 me-
ter lagere strand. Er staan vele bordjes, 
welke op dat risico wijzen.
Het strand is bijzonder omdat het volle-
dig uit vuursteenklompen bestaat. Deze 
zijn 67 miljoen jaar geleden in dezelfde 
tijd als het relatief zachte schrijfkrijt ont-
staan uit zeeafzettingen. De vuursteen-
banden vind je als donkere lagen in het 

krijt terug. Het zachte krijt is door het 
zeewater opgelost, de knollen blijven in 
bijzondere vormen achter en verzame-
len zich tegen de kust.
Voor zeevogels is de afstand te groot om 
deze op naam te brengen, ook omdat we 
geen telescoop wilden meetorsen. Voor-
al aalscholvers, zilvermeeuwen, grote 
mantelmeeuwen en kokmeeuwen. De 
bosvogels het gewone werk voor deze 
tijd van het jaar.
In het voorjaar zal er in het bos een in-
drukwekkende variatie van planten voor-
komen, dankzij de kalkrijke grond, wel-
ke afgewisseld is met mergel.  Op veilige 
afstand van de rand lopen we door de 
700 jaar oude beukenbossen, waar op-
vallend veel essen tussen staan. 

Uitleg over krijtrotsformatie - foto Bob Maks



Een deel van de KNNV’ers blijven op 
een stuk van het strand achter om 
vuursteenklompen te verzamelen en te 
bekijken. De overigen stappen in het 
steeds miezerig wordende weer zo 
stevig mogelijk als KNNV’ers kunnen 
door.  We besluiten niet helemaal tot de 
Köningstuhl te lopen, maar de Brisnitzer 
Bach te volgen naar de parkeerplaats van 
Hagen, waarvandaan de bus ons ieder 
half uur naar Sassnitz kan brengen. We  
kruisen de L303 al voor de parkeerplaats 
en de oplettenden onder ons zien daar 
ook een bushalte dus wat is logischer 
om daar op de bus te wachten. Gelukkig 
maar, want binnen 10 minuten komt de 
bus voorrijden en wordt voorkomen dat 
we als verzopen katten huiswaarts ke-
ren. De bus stopt op drie minuten lopen 
van onze geparkeerde auto 
en via de kortste weg zijn 
we snel weer op de cam-
ping. 

Bob Maks.

De krijtrotsen van Jasmund vanaf Kollic-
ker Ort. Het romantische landschap zo-
als Caspas David Friedrich dit zo graag 
schilderde - foto Bob Maks

Uitzicht op de krijtrotsen - 
foto Ingrid Martin



Woensdag 
19 oktober

Tocht naar het noorden van Rügen. 

Een grijze dag met af en toe wat mie-
zerregen in de ochtend en in de twee-
de helft van de middag serieuze buien 
begon met naar het veer van Wittow te 
rijden. De slagbomen waren al dicht, 
maar de veerbaas was zo aardig ze voor 
ons weer te openen. Aan de overkant 
zijn we eerst bij Kammin gaan kijken 
naar de binnenzee maar dat leverde 
niets bijzonders op. Vervolgens reden 
we naar Dranske waar we uitzicht had-
den over de Oostzee. Helaas was het 
nog zo nevelig dat er weinig uitzicht 
was, laat staan dat we Møn konden zien. 
Daarna zijn we naar het bos bij Baken-
berg gereden waarin zich meerdere va-
kantieparken bevinden. Als je net voor 
het laatste park parkeert kan je langs 
de huisjes naar de kust lopen en sta je 
hoog boven de zee. Verderop zijn ook 
prachtige nieuwe trappen met nu nog 
een glanzende houten trapleuning om 
op het strand te komen. Maar behalve 
wat aalscholvers en meeuwen leverde 
het niets bijzonder op. Nou ja, als je die 
tientallen goudhaantjes normaal vindt 
tenminste en dat worden ze al na een 

paar dagen Rügen.
Van Bakenberg zijn we naar Varnkevitz 
gereden. Daar hebben we gewandeld 
over een prachtig zandfietspad naar Kap 
Arkona. Het was inmiddels iets helder-

der geworden en nu hadden we uitzicht 
op middelste zaagbekken, twee vrouwen 
en een man. We hebben daarboven ge-
noten van de goudhaantjes, de vinken, 
de raven en een stel witkopstaartmezen 
en een duinpieper.
Terug in de auto begon het net weer 
wat meer te regenen en reden we naar 
Sagard. Op het kruispunt met de weg 
naar..... zagen we op een hoek werke-
lijk duizenden kraanvogels bovenop een 
maisakker staan. We keerden om en 
volgden de weg naar het zuiden, genie-
tend van de kraanvogels en hun geroep. 
Af en toe was er een klein stukje asfalt 
waar je kon stoppen. 
Je hoorde dat er aan de achterkant van 
de heuvel nog veel meer zaten, een 
goede reden om die akkers ook van 
de andere kant te benaderen. Een leu-
ke uitdaging weer, we zijn inmiddels al 

Impressie van het fietspad in 
herfstkleuren

Uitzicht over de zee Ex-DDR wegen.....



enigzins gewend aan ex-DDR-wegen, 
maar dit was er een die niet in de col-
lectie mocht ontbreken! De weg van 
Sagard naar Polkvitz, begint leuk met 
asfalt, maar dan.......Een auto breed, 
lekker opgehoogd in het midden waar-
door je gegarandeerd de bodemplaten 
goed kon raken mits je niet enigzins 
aangepast daaroverheen reed. 

De route was het helemaal waard, 
zeker toen de weg een bocht naar links 
en weer naar rechts maakte konden we 
dichtbij de kraanvogels stoppen en uit-
stappen. Aan het eind van de weg was 
nog een zeer vervallen boerderij met 
paal met ooievaarsnest. Een Duitse vorm 
van de ‘Ferme des Grues’  bij het Lac 
du Der. Het maisveld werd afgewisseld 

met grasland. Het stuk land waarop ze 
stonden was ongeveer 500 x 500 m en 
daar stonden ze werkelijk van links naar 
rechts. Daarvoor en wat verderweg zaten 
ook nog grote groepen grauwe ganzen.  

Rob en Annemieke van Vucht.

Donderdag 
20 oktober/
Vrijdag

21 oktober
Van de excursies die we op deze twee 
dagen hebben gemaakt heb ik weinig 
verslagen gekregen. De excursies wa-
ren ook vaak herhalingen van eerder 
beschreven tochten. Sommigen van ons 
zijn naar Ummanz gegaan, sommigen 
waren niet weg te slaan bij de Udarser 
Wiek, een zekere spotplaats voor zee-
arenden. Ook werd het eilandje Pulitz 
bezocht door Bob en Janine. Daar kun 
je een rondwandeling maken met veel 
mooie oude lindebomenlanen. Het uit-
zicht op de Jasmunder Bodden viel tegen 
en ook de vogels lieten zich niet zien.  



Vrijdag 
21 oktober

Excursie naar de Nonnensee.

We vertrokken gezellig op de fiets naar 
het oosten langs het dorp Gingst en 
direct de fietspaden op, zodat we niet 
door de auto’s gestoord zouden worden. 
Onze eerste stop was bij het dorp zelf 
waar we Bonte kraaien en Eksters bij el-
kaar zagen. Verder op het zandpad stop-

ten we bij een bosje en akker, waarvan 
de maïs geoogst was. We troffen daar 
zowel sporen van een ree als van een 
edelhert aan. Ook liggen daar oude graf-
heuvels midden in de akkers. Zo reden 
we het bos in. We kwamen langs de be-
graafplaats van paarden. Dat sprak aan, 
dus even gestopt. Bij een hele dikke oude 

eik met daarvoor een Eikhaas (padden-
stoel) en bordjes met namen van paar-
den hebben we stilgestaan. Zo verder 
door het bos met natuurlijk de bekende 
bosvogels zoals de mezenfamilie en de 
Zwarte specht. Het pad was maar net 
te fietsen. Toen we het bos uitkwamen 
hebben we even gepauzeerd om thee en 
koffie te drinken.
Zo fietsten we door het herfstlandschap 
richting Gademow. Daar troffen we de 
Zeearend en de Rode wouw aan. Op de 
akkers zaten de Kokmeeuwen en Storm-
meeuwen hun kostje bij elkaar te schar-
relen. Een Bonte kraai was bezig een 
noot kleiner te krijgen. Zo kwamen we 
aan de zuidkant van de Nonnensee aan. 
Bij een bankje hebben we naar de plas 
zitten staren waarbij de Kuifeend en de 
Tafeleend langs zwommen. Verderop 
kwamen we bij de uitkijktoren, waarvan-
daan de Nonnetjes werden ontdekt. Nou 

dat past wel bij de naam van het meer. 
Aan de zuidzijde staan kleine boompjes 
in het water die enige tijd geleden zijn 
overleden toen het water weer eens 
steeg. De Nonnensee staat erom bekend 
dat droogmaken moet overgelaten wor-
den aan Nederlanders. Die hebben daar 
wel een oplossing voor. Terug fietsten 
we langs de noordkant van de weg die 
Gingst en Bergen verbindt. Deels door 
het bos wat in het begin flink trappen 
opleverde maar later suisden we naar de 
camping, alleen het laatste stuk moest 
weer over de drukke weg met alle geva-
ren van dien. Maar we zijn heelhuids bij 
de camping aangekomen. De huurfiet-
sen hebben we na een kopje thee inge-
leverd. 

Piet van Iersel.



De soorten-
lijstjes

Over houtwallen, kruidenrijke 
akkerranden en groenbemesters op 
Rügen.

Een grote diversiteit aan vogels zie je op 
Rügen in de houtwallen  langs de akkers. 
Nog mooier voor  vogels en vele andere 
organismen wanneer de naast gelegen 
akker een rand heeft die ingezaaid is 
met een kruidenmengsel . 
We zagen het in Rügen en je kunt het 
lezen in het artikel in de Volkskrant van 22 
november 2016. Akkerbouwer Mulder in 
Muntendam (Gr.) vertelt over zijn meer 
natuurlijke wijze van boeren en het 
succes voor vogels en de gezondheid 
van de bodem.
Langs de dijkjes van Udars groeit een 
brede houtwal met een grote diversiteit 
aan bomen en struiken. De volgende 
soorten zijn door ons opgemerkt:
Zomereik
Es
Esdoorn
Wilg
Populier
Els
Berk
Vlier
Gelderse Roos

Hondsroos
Lijsterbes
Sleedoorn
Meidoorn
Vuilboom
Wegedoorn
Kardinaalsmuts
Liguster
Rode Kornoelje
Bosrank
Heggenrank
Hop
Kamperfoelie

Alle soorten passen in de  
associatie van sleedoorn en eenstijlige 
meidoorn (Wikipedia). Zie voor de aan-
getroffen vogels de bijbehorende dag-
lijsten.
De akkers ingezaaid met groenbemester 
waren in hoofdzaak met gele mosterd 
ingezaaid, maar we troffen bij Granske-
vitz  een grote akker met een mengsel 
van boekweit, komkommerkruid (Berna-
gie), zonnebloem, gele mosterd, slan-
genkruid, phacelia,  bladrammenas en 
slaapmutsje.
Langs de randen zonnebloem die niet 
geoogst zijn. Op de geoogste maisak-
kers was het een komen en gaan van 
ganzen en kraanvogels, vanwege de res-
ten maïskolven. De ganzen en kraanvo-
gels werden verjaagd van het ingezaai-
de winterkoren. 

Bob Maks.
Kraanvogels tussen het mais - 

foto Jan Westhuis

Foto’s Kees Quaadgras



105 soorten
vogels

Piet van Iersel heeft alle waarnemingen 
in een excelbestand gezet. De kolom 
“aantal maal gezien” betreft het aan-
tal excursies waarbij de soort is gezien. 
Het maximum is dus 16. De waarne-
mingen van Piet zelf zijn terug te vin-
den op: http://observado.org/gebied/
view/33406

Kees Quaadgras


