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1. Van de voorzitter 

 
De eerste kampeervakantie na de eerste coronagolf.  
In de kampeercommissie hadden we er lang over gesproken: 
zouden we het wel doen? En zo ja onder welke voorwaarden?  
Sowieso de coronaregels van onze regering (niet meegaan als 
je klachten hebt, afstand houden, handen wassen), van 
Duitsland (binnen altijd een mondkapje), maar ook extra: geen 
kijkers van elkaar gebruiken, niet carpoolen (behalve met één 
‘vakantiemaatje’) en kleine groepjes bij de excursies.. 
Niet iedereen was het er in de Kampeercommissie mee eens, 
maar uiteindelijk hebben we besloten het toch te doen. 
Gelukkig maar! 

 
Ook bij de deelnemers was er natuurlijk vooraf een aarzeling. Maar 15 mensen hadden er toch zin in 
en we zijn er met elkaar in geslaagd binnen de groep een veilige omgeving voor elkaar te creëren. 
Het voelde goed en we hebben een geweldige vakantie gehad. 

 
Het begon eigenlijk met heel slecht nieuws: Twee deelnemers waren op weg naar Gartow bij een 
ernstig ongeluk op de autobahn betrokken geraakt. Gelukkig waren ze zelf ongedeerd en hadden 
geen schuld aan dat ongeluk, maar al hun spullen, de auto, caravan, fietsen en bagage waren 
vernield. Dat was wel even schrikken toen we dat telefoontje kregen.  
 
De eerste avond hebben we toch een choc gehouden. Met veel onderlinge afstand werd het wel een 
grote kring, maar we konden elkaar net verstaan. En het gaf gezelligheid en de mogelijkheid zaken 
met elkaar te bespreken en af te stemmen. Er waren iedere dag drie excursies, zodat we steeds met 
4,5 of 6 mensen op stap konden. En de excursies waren zo goed gekozen, dat er altijd mensen bereid 
waren te switchen als één van de groepjes te groot zou worden. 

 
Natuurlijk hielp het dat we mooi weer hadden, dat het een mooi gebied is, dat we veel konden 
fietsen en dat er veel te zien was. De kleine groep en de excursies met 4-6 deelnemers werden ook 
door iedereen erg gewaardeerd. Mijn hoogtepunt als vlinderaar waren de ontmoetingen met de 
Rouwmantel. Ik zag hem hoog overvliegen op de dag van aankomst. En pas op de laatste dag, 10 
minuten voor het einde van de laatste excursie, zat hij ineens voor me op anderhalve meter en kon ik 
hem fotograferen. Net één keer en toen vloog hij weer verder. 

 
14 jaar terug was een vakantie in Gartow onze eerste kennismaking met het kamperen met de KNNV. 
Inmiddels 25 kampeervakanties verder was het erg leuk om weer terug te zijn in Gartow. 
Een aanrader! 
Volkert Bakker 
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2. De deelnemers  (in corona opstelling) 

 
Staand van links naar rechts:  
 Anne Jansen, Ben van Veenen, Wim Baas, Jan Buijs, Pauline Wehrmeijer, Claudine Holla 
(excursieleidster), Erik Dinslage (excursieleider), Hans Fondse, Ineke Allis-Sicherer, Anne-Marie 
Fondse Visser.  

 
Zittend: 
Judith Pijnacker, Ingrid Martin, Marijke Vos, Marja Bakker-van den Berg, Volkert Bakker (voorzitter). 
 
      
                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Locatie: 
 
Een heerlijk veldje voor ons op 
Campingpark Gartow, Am Helk 3, 
29471 Gartow, Duitsland. 
Tel. +49 5846979060 
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veldsalie       blauwzwarte houtbij 

 
3. Hoogtepunten voor ons deze week  

 
De laatste choc hebben we gebruikt om even terug te kijken op de afgelopen week. Vraag was in één 
of twee woorden (zinnen) het hoogtepunt van deze week weer te geven. Dit zijn die hoogtepunten: 
Marja:  al direct de eerste avond, de zonsondergang bij de bevers 
  al die stroken langs de akkers met bloemen 
Claudine: fantastisch, geldt eigenlijk voor het hele gebied 
Ingrid:  erg genoten, vooral de stilte die hier heerst is heel bijzonder 
Judith:  trompetteren van de kraanvogels 

de ontmoeting met de bever en otter tijdens het kanoën 
Anne:  otter 

blauwzwarte houtbij 
Erik:  fietsen en vogelen langs de Elbe 
Ben:  uitgestrektheid van het landschap 

sfeer in de groep was erg goed 
Anne-Marie: ultieme zomergevoel 

stemming en gezelligheid in de groep 
Hans:  kraanvogels 
Marijke: op de eerste dag de (berg)wandeling met Ineke en Pauline bij Höhbeck 

avontuur met de kano 
Jan:  familie karekiet 
  honingbijen op zuring 
Wim:   geelgors, die je overal hoort (en ziet) 
  sfeer in de groep 
  weidsheid van dit gebied 
  visarend, die vlakbij overvloog 
Ineke:  eerste dag met Marijke, Pauline en Jan op de Höhbeck 
  fietstocht naar en langs de Aland 

we hebben de big five gezien, in dit geval de visarend, zwarte ooievaar, kraanvogels, 
bevers en otters  

Pauline:              vrijheid van de natuur, alleen maar natuur, geen mensen 
               groep accepteerde elkaar. 
Volkert: Had er van te voren als enige over kunnen nadenken, maar kon niet één hoogtepunt 

noemen:  elke dag was opnieuw een feestje met deze groep. 
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4. De excursies 2020 

 

 
 
 
 
 

1. Rondje Gartowersee. Kruipwandeling. 4,7 km vanaf de camping. 
2. Beverpad. Wandeling ten oosten van de camping. 12,5 km 
3. Rondje Pevestorfer wiesen. 10 km fietsen, 4,6 km wandelen 
4. Fietstocht rondje met 2 pontjes over de Elbe. 30 km Lenzen - Schnackenburg 
5. Wandeling Nemitzer Heide 8 km auto. 
6. Höhbeck boswandeling. fiets en te voet. 4,5 km Uitzicht over de Elbe 
7. Fietstocht Elbe, heen en weer, 25 km, pontje Lenzen. 
8. Binnenduinen Klein Schmölen. Kruipwandeling. 30 km auto, wandeling 5km 
9. Beverpad. Fiets en wandel. 6 km 
10. Nachtzwaluwexcursie Nemitzer Heide. Vertrek 21:00 uur. Auto                                                 
11. Kanotocht Elbe. auto 
12. Fietsen langs het riviertje Aland. 30 km. 
13. Rambower moor. Auto 28 km Wandeling 12 km 
14. Fietsen langs de Elbe. Nu bij veerpontje Snackenburg naar rechts. 30 km 
15. Afscheid van de Elbe. Fietsen 
16. Cultuur: rundungsdörfer Lubeln en Satemin. Auto 25 km , wandelen 
17. Wandelen Höhbeck. zie exc. 6       
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5. Verslagen van de excursies 
 
1.  Rondje Gartower See.  

             
Aantal deelnemers: 6, excursieduur: ¾ dag, vervoer: te voet. 
We vertrekken om 9.00 uur. Lopend vanuit de camping werd er al veel waargenomen, waardoor de 
eerste 500 meter naar het meer al een uur duurde. We liepen links om de Gartower See over de dijk 
naar de kijkhut en dronken daar koffie. Rondom het meer mooie weilanden met koeien en heel veel 
bloemen. Aan de noordoever de Rode wouw gezien. Gegeten bij de kanovereniging waar wij niet de 
enigen waren. Een grote familie verzamelde zich daar om te gaan picknicken. De corona-afstand kwam 
in het gedrang. Vervolgens de laatste lootjes(28 C) over de dijk. We zagen veel geel walstro, andere 
mooi soorten waren: Grote pimpernel, Lange ereprijs, Muurpeper, Steenanjer en Stinkende Ballote. 
Nog wat gedronken bij de Schnell Imbiss en toen naar de camping. Om 15.00 uur waren we terug.  
Jan Buijs 
 
2.Wandeling ‘Beverpad’  

 
Op de eerste excursiedag, een zonnige, warme dag, vertrokken stipt op tijd 5 dapperen om 12 km te 
lopen. Vanaf de camping langs de Gartower See en de Seege. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we 
een lusje van 2 km hebben overgeslagen. 
Het was een mooie wandeling over goed begaanbare paden, waarbij veel waarnemingen werden 
gedaan. Toen we eenmaal aan de noordkant van de Seege over het fietspad liepen zijn we aan de 
andere kant van de dijk gaan lopen, omdat daar veel meer te zien was. 
We vonden een heel goede lunchplek, halverwege bij een uitzichttoren, met rondom aan de voet 
bankjes, zodat we heerlijk in de schaduw konden uitrusten. Bij terugkomst in Gartow bij het Slot 
konden we taart met vruchtensap niet weerstaan. Daarna teruggelopen naar de camping. Eventueel 
kan de wandeling worden ingekort door te starten bij het Slot. Je mist dan wel een heerlijk stuk langs 
de Gartower See, maar de wandeling is ook 4 km korter. 
We hebben onderweg nauwelijks mensen gezien. Wel veel vogels, vlinders en planten. Rond half vier 
waren we terug op de camping. Marja Bakker-van den Berg 
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3.  De Pevestorfer Wiesen  
  
Aantal deelnemers: 4, waardering: 6, Onderwerp:  planten, vogels. 
Route per fiets Restorf, Pevestorf, onderlangs de Elbedijk naar Schnackendorf en binnendoor langs 
moeilijk te vinden en soms slechte fietspaden terug naar Gartow. 
De excursieregelaar had voor ons de wandeling door de Pevestorfer Wiesen uit het 
boekje   “Outdoor, 25 Wanderungen Wendland” bedacht. En we zijn ook vast van plan dit zo uit te 
voeren. Onderweg naar Pevestorf genieten we in de buurt van Restorf van de mooie weilanden in 
het beekdal van de Seege. Er lopen hier zelfs kraanvogels en langs de weg kleuren sommige stukken 
paars van het Engels gras; een prachtig gezicht. Ook  zien we de wielewaal en een grauwe klauwier. 
Een veelbelovend begin van deze excursie. Bij het startpunt van de wandeling bij de Lindenkrug 
besluiten we nog maar even door te fietsen tot aan het veer naar Lenzen. Dit blijkt een goede keuze, 
want de weg is vrij druk, wat saai en ook nog wel lang. We kijken even bij het veer en zoeken dan een 
plek voor koffie op de dijk met uitzicht op de Elbe. Helaas is alles gemaaid, dus ook hier is wandelen 
wat saai. We besluiten uiteindelijk helemaal niet te gaan wandelen, maar naar Schnackenburg door 
te fietsen. Dit is een leuk plaatsje met mooie oude huizen op de markt. Hier is ook het 
grenslandmuseum, waar de bewogen geschiedenis van de grens tussen Oost en West Duitsland 
belicht wordt. We bezoeken dit museum niet en hopen op horeca, die er niet is. We rusten even uit 
met een flesje water onder een boom. Daarna fietsen we binnendoor terug via fietspaden die af en 
toe moeilijk te vinden en soms ook slecht begaanbaar zijn. Wel zijn er langs de route leuke plasjes, 
waar we nog wat naar vogels kijken. Als we bijna in Gartow zijn, vliegt er nog een rouwmantel uit een 
bosje. Hoewel we de excursie behoorlijk aangepast hebben, hadden we een fantastische dag. 
Anne-Marie Fondse  

  

 
4. Fietsexcursie rondje Elbe.  
 
Via Gartow richting pontje bij Lenzen aan overkant van de Elbe. Aan de overkant via de dijk langs de 
Elbe op naar het oosten en via de pond naar Schnackenburg weer over de Elbe. Dan via fietspad en 
de weg weer naar Gartow terug. 
 

 

 
  
 
Vanaf de camping vertrokken we met 6 personen. Het had flink geregend en er zou nog meer regen 

komen, de regenpakken waren mee. Langs het meertje bij Gartow over de dijk. Meteen al veel te 
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zien. Daarna langs de bevers richting bruggetje over de Seege. De Eisvogel. Via het dorp Restorf 

richting Pevestorf. Om de 20 meter stonden we stil om weer andere vogels te bekijken . Groepen 

haussperling door de velden, overal de klank  de Goldammer, steeds het gekwetter van de schwalben 

en veel leuke vogel waarnemingen. Vb. De Goldamsel. Het begon te regenen in Pevestorf. Het café 

om te schuilen was dicht. Onder de Lindenboom koffie gedronken. Weer verder richting Elbe. Flinke 

regenbui gehad en bij het pondje werd het droog. Overtocht was 2 euro pp. Aan de overkant weer 

verder. Weer veel te zien. Over de dijk stroomopwaarts. Tempo was weer erg laag. Wat een geweldig 

rijke omgeving is het hier. We hadden mooi uitzicht over de hele omgeving. Daar hoorde we de 

Feldschwirl. Tegen half 1 kwamen we bij de vogelhut en het begon weer te regenen. Mooie  plek 

voor lunch. We ontmoette daar drie Duitse mannen die drie weken met de kano aan het varen 

waren. Na fotosessie met de Duitsers en onze dagvogeltopper weer verder richting pondje. De 

regenkleding kon uitblijven. We zaten vol en hadden erg veel gezien. Het fietsen ging een stuk 

sneller. Na het pondje naar Schnackenburg nog even de kerk bekeken en toen weer door richting 

Gartow. Niet meer gestopt bij een paar kraanvogels in het veld. Tegen 16.00 waren we terug. Het 

was een fantastische vogeldag.  Wim Baas 

 

Geel walstro          Grote pimpernel 

 

5. Wandelexcursie Nemitzer Heide 
 
Datum: 20 juli 2020. Aantal deelnemers  5,.Excursieleider:  Anne-Marie Fondse  
Onderwerp:   Planten en vogels. Waardering: 6. Route auto: Gartow  -  Trebel  - Nemitzer Heide, 
parkeren:  Nemitzer Heide 
 
De Nemitzer Heide is een nog jong heidegebied, dat ontstaan is na een grote bosbrand in 1975, 
waarbij een groot stuk dennenbos in rook opging. Op de voedselarme en droge grond is een prachtig 
uitgestrekt heidegebied ontstaan, waarin bijna geen pijpenstrootje voorkomt. 
Bij de parkeerplaats wordt  allereerst uitgebreid gekeken naar de plantengroei met o.a. kaal 
breukkruid.  Vervolgens lopen we via de weg naar Nemitz. We worden overvallen door een bui met 
harde regen. Gelukkig kunnen we schuilen in een overdekte rustplaats langs de weg.  In Nemitz 
wordt het straatbeeld bepaald door een prachtige dubbele rij oude lindebomen.  Na de bui lopen we 
verder over de heide naar de schaapskooi en nemen voor de schaapskooi al een mooi pad naar 
rechts. Hier weinig  struikheide maar heel veel Jeneverbesstruiken, een zgn. “wacholderheide”. De 
jeneverbessen hebben hier en daar bruine stukken, waarschijnlijk ontstaan door verbranding tijdens 
de extreem hete zomer van vorig jaar. Wel vindt er nog verjonging  van jeneverbessen plaats, iets 
wat in Nederland nauwelijks nog voorkomt. We horen  luid en duidelijk een wielewaal die we helaas 
niet in beeld  krijgen. Wel zien we een groene specht  Inmiddels is ons wel duidelijk dat we bij de 
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schaapskooi niet helemaal goed gelopen zijn. Vanaf  een hooggelegen picknicktafel waar we lunchen, 
kunnen we de  uitgezette wandelroute zien. Hier lopen duidelijk meer wandelaars  en na de 
lunchpauze pakken ook wij deze route weer op. We wandelen nu tamelijk lang door een droog en 
wat eentonig struikheidegebied.  Om een uur of half vier zijn we terug bij het Nemitzer Heidehaus, 
wat helaas gesloten is.   
  
 

 
Kraanvogels 
 
Tijdens de excursies werden vaak kraanvogels gespot. Ook in het oosten van Nederland, zoals in de 
Achterhoek trekken in het voor- en najaar kleine aantallen kraanvogels door. Hans las tijdens het 
noemen van de waargenomen vogels het eerste couplet van het door A.C.W, Staring geschreven 
gedicht: “Op het Gezigt van Trekkende Kraanvogels” voor.  Het geluid van overtrekkende kraanvogels 
heeft altijd sterk tot de verbeelding gesproken. Het gevoel van  het landvolk wordt door Staring 
weergegeven in dit gedicht, waarvan het eerste couplet staat afgedrukt in het boekje ‘Zien is Kennen’ 
bij de beschrijving van de kraanvogel. 
 
Laatst, als ik op mijn eenzaam pad, 
door wijnmaands bleke lovers trad, 
zo kwam van ver een vreemd gerucht; 
zo kwam een lange kranenvlucht, 
en hield naar ’t wijkend avondlicht, 
het spitse van heur schaar gericht. 
   
Hans Fondse 
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zuringspanner    walstropijlstaart   kamzwartkoren 

   

 
6. Rondwandeling over 76 m hoge bosrijke Höhbeck   

 Aantal deelnemers:  4. Excursieleider: Jan Buijs. Waardering: 9. Onderwerp: planten, vogels, 
insecten, geologie, historie 
Route met de fiets. Heen: Langs de uitkijktoren en dan naar Woodhenge en naar Restorf. Vervolgens 
via tweebaansweg L258 waar erg hard wordt gereden maar waar wel veel te zien is  (o.a. Kraanvogels 
en het plantje tripmadam, wat er veel voorkomt) naar Pevestorf. Kroeg Lindenhof was dicht, jammer, 
want het weer was regenachtig. Vervolgens richting veerpont. Voor het veerpont, een paadje naar 
links start de bewegwijzerde wandeling. 
Langs het wandelpad veel informatie over de geschiedenis, natuur en geologie in het Duits. Höhbeck 
was een deel van een stuwwal, wat in het midden van de Elbe lag. Het lag op de grens van het rijk 
van Karel de Grote. Hij bouwde hier een fort. Höhbeck vormde dus lange tijd een strategisch 
belangrijk punt in de omgeving. 
We lopen door het mooie afwisselende bos, het is regenachtig, veel zuringspanners vliegen op en we 
komen bij de uitzichttoren, die we alle vier beklimmen. Boven genieten we van het uitzicht over de 
Elbe maar turen ook over de bomen naar groepen vogels, die net te ver zijn om te kunnen 
achterhalen wat het is. We horen de zang van de wielewaal en even later het geroep van raven. Zo 
algemeen deze geluiden hier!                                                       
Naast de uitzichttoren bezoeken wij de Kaffeegarten Schwedenschanze wat gelukkig wel open is. 
Vanwege de corona mogen er maar drie tafels binnen bezet zijn. De eigenaresse met spatscherm 
komt gespannen over maar de koffie en de soep die we van haar krijgen is heerlijk. Leuk ingericht van 
binnen, wat antroposofisch, erg verzorgd. Wat mij betreft, beslist heen gaan! 
We vervolgen de wandeling door het bos, bezoeken de plek waar het fort oorspronkelijk stond, 
komen in Vietze en lopen hier verkeerd, mogelijk omdat de bewegwijzering wat onduidelijk is. We 
gaan Vietze in wat we niet hadden moeten doen. Ik geniet van het bekijken van het dorpje, we zien 
geen echte kern, maar het zijn oude huizen met verzorgde tuinen, waarop zowaar wat wilde 
bijtjes.  We worden nu wel wat moe, lopen terug via wat weitjes, die dankzij de zon, die is gaan 
schijnen, veel bloemen (steenanjers, geel walstro, campanula) tonen. We zien een rups van de 
walstropijlstaart, fotograferen vlinders, rusten wat uit en gaan richting onze fietsen. Terug gaan we 
niet langs de drukke L258 maar nemen we een omweg. Via Brunkendorf nemen we ‘t dijkweggetje 
wat veel rustiger is en zeer bloemrijk.           
Marijke Vos  
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koninginnenpage    grauwe klauwier 
 
 
7. Excursie over de dijk langs de Elbe vanaf het veer bij Lenzen richting Mödlich. 21 juli 2020. Aantal 
deelnemers  4, Excursieleider : Anne-Marie Fondse. Waardering: 9, Onderwerp : vogels, planten en in 
mindere mate vlinders. 
 
Route per fiets, richting Pevestorf, via veer naar de overkant richting Lenzen, langs de Elbe naar 
Mödlich en via dezelfde route terug. 
Met zijn vieren, Ben, Ingrid, Hans en ik fietsen we via de gebruikelijke route naar Pevestorf. We staan 
even stil bij het brugje over de Seege om de ijsvogel te spotten, die daar eerder gezien was. Helaas, 
hij vertoont zich niet. Het is prachtig weer en een ouderwets zomergevoel overweldigt me. Heerlijk! 
Bermen vol bloemen, vlinders en groene kikkers in een plasje. Er vliegen volop blauwtjes, maar 
welke? Onderweg naar de pont, zingt de wielewaal zijn lied en spiedt de grauwe klauwier naar prooi. 
Bij de pont bloeit Engelse alant, een typische plant voor een riviergebied. Direct na de overtocht 
houden we een koffiepauze langs de Elbe. We nemen lang de tijd om rustig te genieten, voordat we 
weer verder fietsen. Een visarend duikt naar vis. De vangst in zijn poten blinkt in de zon. Ter hoogte 
van Mödlich lunchen we en opnieuw nemen we alle tijd. En terecht, want wat je hier kunt zien, is zo 
bijzonder.  In de Elbe zijn een aantal slikken en deze hebben een grote aantrekkingskracht op de 
vogels.  Een visarend duikt naar beneden en jaagt de vogels op en dat niet alleen! Ook een bever die 
zich verscholen hield, rent geschrokken naar het water. In de lucht een zwarte vogel met een rode 
snavel en rode poten. Wauw, een zwarte ooievaar.  Maar het is nog niet compleet. Een koekoek 
vliegt over, een visarend en zeearend vliegen boven elkaar. We kunnen er niet genoeg van krijgen. 
Toch stappen we weer op de fiets en kijken naar de andere kant. Hier een soort boomgaard. We 
horen een hard schril  geluid.  We luisteren het terug op een mobiele telefoon, want niemand van 
ons kent het geluid. Het blijkt van een rode wouw te zijn, die we nu ook zien.  Verder spotten we hier 
nog grauwe gors en grauwe vliegenvanger. Onze dag kan niet meer stuk. We fietsen dezelfde weg 
terug en stappen nog een keer af voor een prachtige  koninginnenpage. 
Anne-Marie Fondse 
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8.  Binnenduinen Klein 
Schmölen 
 
Aantal deelnemers: 7 
Excursieleider: Erik. 
Excursieduur: ¾ dag. 
Onderwerp: planten, insecten, 
vogels, waardering: 8 
Met de auto naar Klein 
Schmölen. Een eindje rijden, 
rijden door het plaatsje 
Dömitz. Mooi weer, wel wat 
wind. Zouden we ondanks de 
wind toch nog vlinders zien? 
Mooi open landschap, weer 
veel bloemen. We zien een 
hoog duin van onder begroeid 
met bloemen, daarboven grijs 
korstmos en nog wat hoger 
zand. Het duin bevindt zich 
links van ons, rechts is het vlak 
waar veel distels groeien. Twee 
zijn bezig met behulp van een 
flora bloemen te benoemen. 
De anderen houden zich meer 
bezig met de fauna. 
Het is stilletjes, weinig 
insecten, niet veel vogels.  
We bestijgen het duin en gaan 
daar achter eten bij een klein 
meertje tussen de bomen, 
waar toch wat vlinders en 
juffers aan de rand van het water in het zand zitten. Dan terug in de schaduw en koelte van het bos. 
Hier leren we meerdere geluiden van de wielewaal onderscheiden en enkelen zien de wielewaal, het 
mannetje,  duidelijk zitten op een tak van een naaldboom. Anderen hebben bij andere excursies ook 
al het vrouwtje gezien. We lopen richting auto weer langs het duin door het open landschap.  Hier 
opeens een drukte van belang. Veel kleine parelmoervlinders maar ook andere insecten  gaan naar 
een windvrij hoekje waar tijm schitterend staat te bloeien.  
Wij besluiten na de excursie naar de tent te gaan, de anderen bezoeken nog het stadje Dömitz.  
Marijke Vos 

 
10. Nachtzwaluwexcursie Nemitzer Heide. 
 
Met een groep van ongeveer 10 personen rond 22.00 uur 
nachtzwaluwen gezien en gehoord op de 
Nemitzer Heide. 
Wim Baas 
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11. Kanoën over de rivier de Elbe en het stroompje Aland.  
 
Datum: 22-7 Aantal deelnemers: 5 Excursieleidster: Claudine Holla. Excursieduur: 1 dag 
Vervoer: auto Onderwerp: vogels Waardering: 8 

 
Met de auto om 9:15 uur naar Wahrenberg ong. 25km rijden (wwwkanustation-elbe.de)Vooraf 
instructie, krijgen peddels,  zwemvesten en een tonnetje per boot. Met een 3 en 4 persoons kano 
type Canadees zakken we de Elbe af naar Snackenburg. Claudine en Anne bezetten de drie persoons 
kano. Judith, Marijke en Jan in de vier-persoons. Het sturen van de boot vergt wat oefening. Gelukkig 
heeft Claudine veel ervaring en  is Jan een fanatiek roeier. Door de lage waterstand zijn er geen 
vrachtboten. Hierdoor is het niet zo erg wanneer je niet aan de rechterzijde van de Elbe kanoot. Het 
is stil op de strandjes. Er zitten wat ganzen en kleine steltlopers. Met de verrekijker kijken vanuit de 
kano is een hele kunst. Het beeld staat nooit stil . Over de dijk fietsers, die de Elbe-rad-route volgen. 
We passeren weer een oude grenspost. Rusten uit op een strandje, ook een ringslang ligt daar te 
zonnen, die niet erg blij is met ons bezoek. Rond een uur of twaalf ontstaat er thermiek en zien we 
vlakbij vele wouwen zweven op de thermiek. Om drie uur zijn we bij Snackenburg, het was toch 
verder dan we dachten. Hier gaan we terug via het stroompje Aland. Een hele andere omgeving. We 
ontmoeten de anderen van de groep, die op fietsexcursie zijn. Zij hebben een otter gezien verder 
stroomopwaarts. En inderdaad, hij zit er nog. Trekt zich niets van ons aan, speelt lekker in het water, 
klautert uit het water en rent door het gras. We pauzeren weer en wisselen van boot. De dames gaan 
nu les krijgen. Maar dit gaat niet door: er staat te weinig water en we kunnen slecht peddelen. We 
moeten met onze roeispaan tegen de grond afzetten om vooruit te komen. Wanneer het weer wat 
dieper wordt, zien we  een beest voor ons zwemmen. Af en toe duikt hij onder maar tijden later zien 
we hem weer voor ons, het is een bever, die  uiteindelijk tussen takken in het water verdwijnt.  
Enkelen hadden ‘s avonds nog naar een concert gewild maar dit gaat niet meer lukken. Het wordt te 
laat. Bij Wanzer worden we opgewacht en gaan de boten uit het water. Boten schoon maken, op de 
trailer vast maken en de auto’s ophalen bij het beginpunt. Een intensieve dag, die we niet vergeten. 
Jan Buijs  
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12. Aland en Elbe fietsexcursie. 22 juli. Aantal deelnemers: 8  Excursieleider: Erik Dinslage. 
Excursieduur: ¾ dag. Onderwerpen: vogels, planten, insecten. 
 
Route van kamp naar excursiegebied: Fietspad vanaf Gartow naar de rivier de Aland en via 
Schnackenburg langs de Elbe terug (via Elbholz Burgwall)  45 km. 
Sfeerverslag: Met 8 mensen vertrokken wij op de fiets voor een tocht van ong. 35 km. naar het 
riviertje de Aland, een zijriviertje van de Elbe. (Na afloop bleken wij 45 km. gefietst te hebben). Eerst 
fietsten wij door een prachtig dennenbos met bloemenvelden.  Koffiepauze bij de binnendijk en de 
uitzichttoren, met uitzicht op wat wouwen en een witte buizerd. Ook zagen we daar onze eerste 
zwarte ooievaar en de visarend. Vanaf een bruggetje over de Aland een mooi gezicht op 
Schnackenburg.  Lunchpauze met zicht op de Elbe met op de achtergrond het geluid van kwartels in 
het veld. Even later renden er twee reeën over het veld en zagen wij een otter in de Aland 
zwemmen.  Een vos stond ons vanuit een veilige afstand gade te slaan. Op weg naar Schnackenburg 
opnieuw zwarte ooievaars in de lucht en op het veld. Ook kwamen wij de twee kano’s met 
KNNV’ers  tegen die via  de Aland terug voeren naar hun beginpunt aan de Elbe. Teruggefietst via 
Elbholz Burgwall, een paar mooie boerderijen in het bos, waar de wielewaal prachtig zat te zingen. 
Als toegift zat er een buizerd op ooghoogte naast het fietspad  vlakbij de camping. Het was een 
mooie tocht en veel gezien.   
Ingrid Martin           
 
13. Rambower Moor. 
 Met het pontje overgestoken naar de overkant. Daarna doorgereden naar het Rambower moor. 
Daar aangekomen was het even zoeken naar de P en wat keren en draaien een goed plekje 
gevonden. Helaas was het koffietentje dicht. Het begin van de wandeling was mooi. Bloem- en 
kruidenrijke bermen en veldjes, veel vlinders. Bij de lunch hadden we uitzicht op een grote groep 
kraanvogels, erg gaaf! Het stuk daarna was wat eentonig, maar ach, het weer was goed en het 
gezelschap zeer gezellig. Voordat we bij de auto waren kwamen de bloemen, en dus de vlinders, 
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weer terug, helaas zonder de vurig gewenste grote vuurvlinder. Al met al een heerlijke 
dag!                                                                                                                                                                                
Erik Dinslage 

  

   
14. fietstocht langs de Elbe 
 
 Deelnemers: Claudine, Ingrid, Erik.  
Rond 9.00 uur vertrekken we gedrieën per fiets vanaf de camping in Gartow. Vandaag is onze laatste 
dag. Het is wat bewolkt en winderig, geen ideaal weer om vogels te spotten. Deze fietstocht wordt 
ons afscheid van de rivier, waar we zo van genoten hebben en die ons zoveel moois heeft getoond. 
We fietsen via Pevestorf naar de pont over de Elbe, zoals we dat deze week een paar keer eerder 
hebben gedaan.  Aan de overzijde nemen we het fietspad in westelijke richting naar Dömitz. Dit is 
een flinke afstand, ongeveer 28 km, waarvan wij er 25 km gaan afleggen (heen en terug vanaf de 
camping circa 50 km).We volgen het fietspad over de dijk met overal mooi uitzicht over de rivier en 
de uiterwaarden. Door de droogte van de afgelopen maanden is de waterstand extreem laag. 
Vrachtschepen kunnen hier niet meer varen. We stoppen onderweg een paar keer om de 
ooievaarsfamilies op hun nesten te bekijken. De jongen zijn goed zichtbaar. Ter hoogte van het dorp 
Mödlich passeren we Pension Am Elbdeich, een oud dijkhuis met cafétuin. Het lijkt of het gesloten is 
maar als we tegen de dames bij de ingang zeggen dat we uit Nederland komen, gaat het café alsnog 
voor ons open. Twee Nederlandse vrouwen die bevriend zijn met de eigenaresse zijn hier voor hun 
plezier komen werken. Ze vertellen dat het moeilijk is om in dit 
gebied personeel te vinden: mensen willen niet werken in deze 
verlaten regio, vooral de jongeren niet. We genieten van de heerlijke 
koffie en huisgemaakte taart. Voordat we weer op de fiets stappen, 
nemen we een foto van het fraaie oude kerkje waar we vanuit de 
tuin op uitkijken. Wij vervolgen onze fietstocht en passeren diverse 
dijkdorpen zoals Wootz, Kietz en Besandten. Overal staan bankjes 
waar je kunt gaan zitten om te genieten van het uitzicht. Maar omdat 
het zo hard waait, “duiken” we voor onze lunch de dijk af op zoek 
naar beschutting. Roofvogels laten zich vandaag niet veel zien. Maar  
de rode wouw zien we wel weer op meerdere plekken. In de verte 
zien we een zeearend in de lucht. En ook de visarend ontbreekt niet. 
Terug bij de pont werpen we een laatste blik op de Elbe. Wat hebben 
we een prachtige week gehad. in een schitterend, natuurrijk gebied. 
 Zelden hebben wij in zo’n korte tijd zoveel verschillende vogels  rode wouw 
in zulke hoeveelheden gezien. 
Claudine Holla 
 
 
15. Afscheid van de Elbe 

Excursiegebied:  Elbe rondje naar Schnackenburg (fiets). Route: pontje Lenzen, Schnackenburg, langs 

dijkjes en dijken. Aantal deelnemers: 5. Anne-Marie, Hans, Ineke, Jan en Marijke. Route: pontje 

Lenzen, Schnackenburg, langs dijkjes en dijken. Excursieduur 1 dag. Vervoer : fiets. Onderwerp : 

vogels en iets planten en insecten. Waardering: 7 

 

We vertrokken 9 uur. Eerst naar de vogelkijkhut/uitkijktoren aan de Gatower See, daar zagen we een 

rietzanger. Langs Holz-/Woodhenge op de dijk in Restorf is de kerk nog steeds dicht. Terug naar de 

dijk, daar zijn veel vlinders en leuke huisjes. Op de dijk gekeken. Langs de dijk naar Brünkendorf en 
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dan onderlangs naar Pevestorf.Met het pontje de Elbe overgestoken. Daar komen we kanoërs tegen. 

We doen de pauze niet bij de DDR Wachturm (te druk),  maar onder aan de dijk bij het haventje. 

Daar zijn veel vlinders en er is een torentje met veel huiszwaluwen. We rijden over 6,2 km nieuwe 

dijk, die een stuk landinwaarts ligt. De oude werd te slecht en is vaak doorgebroken, wat nog te zien 

is aan drie wielen. Dit is het grootse project in Duitsland in het kader van “ruimte voor de rivier”. 

Vanaf de middeleeuwen  is de Elbe steeds meer bedijkt, daarvoor was hij 10 km breed. Volgens de 

informatieborden is het Ooibos het meest bedreigde biotoop. De Auen proberen ze nu weer te 

herstellen. Vanaf de dijk kijken we uitgebreid naar een familie paapje. Twee kijkhutten langs de Elbe 

slaan we over ivm de tijd. Voor café Jaap in Lütkenwisch gepauzeerd, daar met de pont terug over de 

Elbe. In Schackenburg even rondgekeken. Langs de dijk terug naar Gartow. Het was een beetje veel 

van hetzelfde – dijken. Maar wel mooi, helder weer. Jan Buijs 

16. Rundlingsdörfer Lübeln en Satemin. Cultuurexcursie. Een aantal van de groep hebben deze 

excursie gedaan. Mooi museum maar er is niet gekeken naar flora en fauna. Daarom geen verslag. 

17. Höhbeck, Aantal deelnemers: 4-10,  
Excursieleider: Anne, Excursieduur: ¾ dag, Vervoer: te voet / te fiets                         
 Onderwerp: Planten, Vogels, Insecten. Waardering: 8 

 
Route van kamp naar excursiegebied: 
Fiets: Restorf , via dijk naar Brünkendorf, Vietze 
Te voet: Vanaf uitkijkpunt Elbe bij Vietze naar Schwedenschans via het bos. 
Bij uitkijktoren Schwedenschans een stuk bos en vervolgens via de uiterwaard terug naar Vietze 
Fiets: via zendmast en Pevestorf – Restorf weer terug op de camping.Sfeerverslag: We zijn gestart 
met een grote groep op de fiets. Al snel was er een klein buitje dat gelukkig niet doorzette. Via de 
dijk bij Restorf zijn we richting Brünkendorf gegaan. Vanaf de dijk hoorden we de alarmroep van een 
vogel, het was even puzzelen wat het was (zelfs toen we hem uiteindelijk in beeld kregen) maar het 
bleek een grauwe gors te zijn. 

 
Onderweg naar Vietze was de eerste splitsing, een koppel had eerder in de week de tocht al eens 
gemaakt, zij gingen hun eigen weg verder. We hebben bij Vietze gepauzeerd met een mooi uitzicht 
op de Elbe. Bij de koffie merkte iemand op dat het opvallend was dat we nog geen spotvogel hadden 
gehoord de afgelopen week. En weldra meldde deze vogel zich, we konden hem zelfs ook nog mooi 
bekijken. Te voet gingen we door over een mooi pad door het bos waar we ook de wielewaal 
mochten begroeten.  

 
De groep splitst zich op in twee groepen van vier. Halverwege is een uitkijktoren, met prachtig 
uitzicht over de Elbe en het landschap, zelfs wanneer het bewolkt is. Wat klimmetjes en dalen in het 
bos, we wijken wat van de route af en kiezen voor de uiterwaard als laatste deel van de route. We 
komen nog twee mensen van de groep tegen die eerder waren afgesplitst, zij raden ons aan om op 
de vlinders te letten. Ondanks de wind zien we even later verschillende vlinders, waaronder een 
wenssoort van Volkert, de rouwmantel. Op de terugweg zien we vanaf de fiets nog een ree en een 
groep zilverreigers in het weiland. Een afwisselende tocht in een mooi gebied. 
Anne en judith 
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6. Vlinderlijst  
 
Samenvatting 
Er zijn in totaal 28 soorten dagvlinders gezien. Van al 
deze vlinders is één of meerdere keren een foto 
gemaakt. In de tabel is dat met ‘F’ aangegeven. Alleen 
van het Groot dikkopje is geen foto beschikbaar. 
De meest bijzondere vlinder was de Rouwmantel. Die 
werd een paar keer gezien en tenslotte tijdens de 
laatste excursie, 10 minuten voor het einde van de 
wandeling, op de foto vastgelegd. 
Voor de lijst is ook het Bruin blauwtje meegeteld, dat 
twee dagen na beëindiging van de vakantie tijdens een 
(‘herhalings’)wandeling werd gevonden.  
        kleine ijsvogelvlinder 
Niet bij alle excursies zijn de insecten genoteerd.    

 
Vergelijking 
Het is altijd interessant om de lijst te vergelijken met de lijsten uit 2005 en 2007. 

 
In 2005 werden 38 soorten gezien.    
11 daarvan werden dit jaar niet genoteerd: Groot geaderd witje, Argusvlinder, Grote vuurvlinder, 
Keizersmantel, Paarse parelmoervlinder (die toen nog Akkerparelmoervlinder werd genoemd), 
Zilveren maan, Dwergblauwtje, Distelvlinder, Heivlinder, Koningspage en Geelsprietdikkopje. 
Daar tegen over staat het Groot dikkopje, dat nu wel    
 werd genoteerd, maar destijds ontbrak.    
Een ‘twijfel’geval is de Grote of Kleine ijsvogelvlinder. Dit jaar werd de Kleine gezien en 
gefotografeerd, in 2005 staat de Grote genoteerd met een vraagteken. Dat vraagteken is sowieso 
logisch, want volgens het verspreidingskaartje zou de    
Grote ijsvogelvlinder in het noorden van 
Duitsland, waar ook Gartow onder valt, niet vliegen, 
maar alleen de Kleine. Het lijkt aannemelijk te 
veronderstellen dat in 2005 ook de Kleine 
ijsvogelvlinder is gezien. 

 
In 2007 werden 32 soorten genoteerd. 
5 daarvan werden dit jaar niet genoteerd: Groot 
geaderd witje, Adonisblauwtje, Distelvlinder, 
Keizersmantel en Oranje zandoogje. 
Ook toen ontbrak het Groot dikkopje, dat dit keer wel 
werd gezien. 

 
Met name ten opzichte van 2005 dus een groot verschil, 
ongeveer 30% minder. Ten opzichte van 2007 is het 10% 
minder.        rouwmantel 
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Kleine parelmoervlinder 
 
Natuurlijk kan dat allerlei oorzaken hebben: dit keer was het een kampeervakantie van één week en 
toen van twee weken. Voor vlinders is het weer en dan m.n. het aantal zonne-uren heel belangrijk en 
dat kan best anders zijn geweest. Ook de aanwezigheid van meer of minder vlinderaars, fanatiekere 
tellers en het aantal wandelingen ten opzichte van het aantal fietstochten bepalen in belangrijke 
mate het resultaat. 
Uit de lijsten van 2005 en 2007 kan geen informatie worden verkregen over de aantallen vlinders, die 
zijn gezien. Dat kan overigens ook niet uit de lijst van dit jaar. Wel heb ik de indruk, dat het een erg 
mager jaar was. 
Er kunnen natuurlijk geen conclusies worden getrokken op basis van deze steekproef. En een 
wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt helemaal. Maar toch ……… 
Literatuur:  
Gebruikt is de Dagvlindergids van Tristan Lafranchis, KNNV-uitgeverij. 
Volkert Bakker 

 
3 september 2020          

     

              
bruin blauwtje       bruine vuurvlinder 
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Dagvlinders              
 

juli voor 19 19 20 21 21 22 23 24 na 

Excursie nr. 
 

1 2 5 8 9 
=2 

13 15 19  
=4 

Aurelia’s 
          

   Atalanta X 
 

X 
 

F X X X X X 

   Dagpauwoog F X X 
 

X X X X F F 

   Gehakkelde aurelia F X F 
 

F 
  

X X 
 

   Kleine ijsvogelvlinder 
       

F 
  

   Kleine vos 
        

X F 

   Landkaartje 
  

F 
  

X 
 

F 
  

   Rouwmantel X 
    

X 
  

F 
 

Blauwtjes 
          

   Boomblauwtje F 
 

F F F 
  

F F F 

   Bruin blauwtje 
      

  
  

F 

   Heideblauwtje 
   

F 
      

   Icarusblauwtje 
  

F 
  

X 
   

F 

           

Dikkopje 
          

   Groot dikkopje 
     

X 
    

   Zwartsprietdikkopje 
 

X 
     

F 
 

F 

           

Grote page 
          

   Koninginnepage X 
 

X 
 

F 
    

F 

           

Parelmoervlinder 
          

   Kleine parelmoervlinder F X F 
 

F X 
 

F F F 

           

Vuurvlinders 
          

   Bruine vuurvlinder 
 

X 
  

F 
 

F 
  

F 

   Kleine vuurvlinder 
 

X 
  

F X F X 
  

           

Witjes 
          

   Citroenvlinder F X F 
 

F X X X X X 

   Gele luzernevlinder 
  

F 
 

X 
     

   Groot koolwitje F X F 
   

X F 
 

X 

   Klein geaderd witje 
  

F 
 

F 
  

X X X 

   Klein koolwitje F X F 
 

F 
 

F F F X 

   Oostelijk resedawitje 
 

X F 
 

F 
     

           

Zandogen 
          

   Bont zandoogje 
  

F 
 

X 
  

X X 
 

   Bruin zandoogje F X X F F X X F X F 

   Dambordje 
    

F 
  

F F X 

   Hooibeestje 
  

F F X 
 

F 
  

F 

   Koevinkje 
  

F 
    

F 
 

F 

 

 



21 
   

Nachtvlinders 
 

juli voor 19 19 20 21 21 22 23 24 na 

Excursie nr. 
 

1 2 5 8 9 
=2 

13 15 19  
=4 

           

Micro 
          

Waterleliemot 
       

F 
  

Weegbreemot 
     

X 
    

           

Bloeddrupje 
          

Metaalvlinder 
 

X 
   

X 
    

           

Pijlstaart 
          

Populierenpijlstaart 
       

F 
  

           

Spanners 
          

Geblokte stipspanner 
        

F 
 

Gestreepte goudspanner 
     

X 
  

F 
 

Gewone heispanner 
   

F 
      

Gewone spikkelspanner 
        

F 
 

Klaverlaadje 
        

X 
 

Lieveling 
         

F 

Peper en zoutvlinder 
      

F F 
  

Zuringspanner 
 

X 
 

F F 
 

F F 
  

           

Spinneruilen 
          

Mariansborstel 
       

F 
  

Rozenblaadje 
       

F X 
 

           

Tandvlinders 
          

Eikenprocessierups  
     

X 
    

Berkenbrandvlekvlinder 
      

F 
   

Kroonvogeltje 
      

F 
   

Wapendrager 
      

F F 
  

Witlijntandvlinder 
    

F 
 

F F 
  

Zuidelijke tandvlinder 
       

F 
  

           

Uilen 
          

Aardappelstengelboorder 
       

F 
  

Breedbandhuismoeder 
       

F 
  

Bruine daguil 
 

F 
   

X 
    

Gewone stofuil 
      

F F 
  

Haarbos 
       

F 
  

Hazelaaruil 
       

F 
  

Huismoeder 
       

F 
  

Roodbont heide-uiltje 
   

F 
      

Schaaruil 
       

F 
  

Stofuil onbekend 
      

F 
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Libellen      
    
 
 
 
 
 
 

Rivierrombout 
 
 

juli voor 19 19 20 21 21 22 23 24 na 

Excursie nr. 
 

1 2 5 8 9 

=2 

13 15 19  

=4 

Breedscheenjuffer 
          

   Blauwe breedscheenjuffer 
    

F 
     

           

Korenbouten 
          

   Bruinrode heidelibel 
    

F 
     

   Heidelibel onbekend 
 

X 
   

X 
    

   Gewone oeverlibel F X X 
    

F 
  

   Vuurlibel 
 

X 
        

           

Glazenmaker 
          

   Grote keizerlibel 
     

X 
    

           

Pantserjuffers  
          

   Tangpantserjuffer 
     

X 
    

           

Rombout 
          

   Rivierrombout 
      

F 
   

           

Beekjuffer 
          

   Weidebeekjuffer 
 

X 
        

           

Waterjuffers 
          

   Lantaarntje X X 
  

X X 
    

   Kleine roodoogjuffer 
 

X 
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Insecten       

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
    pluimvoetbij 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           bijenwolf 

 
 

 

Juli 19 21 

Excursie nr. 1 9 
=2 

Steenhommel X X 

Akkerhommel X X 

Aardhommel X X 

Veldhommel  
 

X 

   

Honingbij  
 

X 

Pluimvoetbij X X 

Tronkenbij X 
 

   

Europese hoornaar X X 

   

Sluipvlieg 
  

   Gymnosoma 
 

X 

   Tachina fera/magnicornis 
 

X 

   

Goudwesp: Hedychrum rutilans 
 

X 

   

Sprinkhanen 
  

   Krasser X 
 

   Grote groene sabelsprinkhaan 
  

   

    Bijenwolf X X 

   

Wantsen 
  

   Pyamawants X 
 

   Vuurwants  
 

X 

   Knoopkruidschildwants 
 

X 

   

Coloradokever X 
 

   

Muskusboktor X 
 

   

Gal van Rozenmosgalwesp op Rozenbottel 
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Vogellijst. Opgesteld door Wim Baas 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

c

a

m

p 

  19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7  

1 Dodaars   x                  

2 Fuut x x x x   x      x   x   x  

3 Aalscholver   x x        x x   x   x  

4 Grote zilverreiger   x x    x    x x  x    x  

5 Blauwe reiger x x  x   x x    x x  x x   x  

6 Zwarte ooievaar       x     x x        

7 Ooievaar  x  x  x x x x   x x   x   x  

8 Knobbelzwaan x x x x   x     x x   x   x  

9 Grauwe gans   x x  x x     x x   x   x  

10 Nijlgans            x x        

11 Bergeend                 x    

12 Wilde eend x   x   x     x x   x   x  

13 Kuifeend  x                   

14 Zwarte wouw   x x   x x x    x  x x   x  

15 Rode wouw x x x x  x x x x   x x  x x   x  

16 Zeearend       x     x     x    

17 Buizerd x x  x    x x   x x   x   x  

18 Visarend    x   x     x x  x    x  

19 Torenvalk x x x  x x x x x    x      x x 

20 Kwartel     x        x       x 

21 Fazant   x                  

22 Meerkoet  x x                x  

23 Kraanvogel   x x   x  x   x   x x    x 

24 Scholekster             x        

25 Kievit    x   x     x x        

26 Houtsnip                    x 

27 Wulp   x x                 

28 Witgatje             x        

29 Oeverloper    x   x     x         

30 Kokmeeuw x x x x   x     x x   x     

31 Zilvermeeuw       x     x x      x  
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32 visdief    x            x     

33 Holenduif       x              

34 Houtduif x x  x   x x x   x x  x x   x x 

35 Koekoek       x              

36 Kerkuil     x                

37 Ransuil                    x 

38 Nachtzwaluw          x           

39 Gierzwaluw  x      x             

40 IJsvogel    x                 

41 Groene specht x x  x x x x  x   x x  x x   x x 

42 Zwarte Specht   x                  

43 Grote bonte specht  x x  x x x x x   x x  x    x x 

44 Kleine bonte specht  x                   

45 Veldleeuwerik    x x x  x    x         

46 Oeverzwaluw    x x   x     x        

47 Boerenzwaluw x x x x x x x x x   x x  x    x x 

48 Huiszwaluw x x x x  x x  x    x      x x 

49 Graspieper   x                  

50 Gele kwikstaart  x x x        x x        

51 Witte kwikstaart x x x x x x x x x   x x   x   x x 

52 Winterkoning  x  x  x   x          x  

53 Roodborst  x    x          x     

54 Zwarte roodstaart x    x  x x x    x      x x 

55 Paapje    x     x   x    x     

56 Roodborsttapuit  x  x      x   x        

57 Merel x x x x  x x  x    x  x x   x x 

58 Kramsvogel  x                   

59 Zanglijster x x x x  x x      x   x   x x 

60 Grote lijster        x             

61 Sprinkhaanzanger    x        x         

62 Rietzanger                x     

63 Kleine karekiet  x  x   x  x   x x   x   x  

64 Grote karekiet  x  x   x      x        

65 Spotvogel       x            x  

66 Grasmus x x                 x  

67 Tuinfluiter               x      

68 Zwartkop x x x x  x x  x    x  x x    x 

69 Tjiftjaf x x x x  x x  x   x x  x    x x 

70 Fitis            x         

71 Goudhaantje      x               

72 Grauwe Vliegenvanger       x x     x        

73 Staartmees                    x 

74 Matkop x                   x 

75 Kuifmees      x              x 

76 Pimpelmees        x x    x      x  

77 Koolmees x x x    x x x   x       x x 
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78 Boomklever  x  x  x   x   x   x    x x 

79 Boomkruiper  x       x   x       x  

80 Wielewaal   x x x x  x     x  x    x x 

81 Grauwe Klauwier  x x x  x x x     x      x  

82 Gaai     x              x  

83 Ekster x                  x  

84 Kauw                x     

85 Roek             x        

86 Zwarte Kraai  x x x   x  x   x x  x x   x  

87 Bonte Kraai x   x x x x x x   x x      x x 

88 Raaf   x x  x x x x   x x  x    x x 

89 Spreeuw x x x x  x  x x   x x  x x   x  

90 Huismus x x x x  x x x x   x x  x x   x  

91 Ringmus x x  x x x  x x          x x 

92 Vink x x x x  x x x x      x x   x  

93 Europese Kanarie x x       x           x 

94 Groenling x x x x x   x x   x x  x    x x 

95 Putter x x x x x x x x x   x x      x  

96 Kneu x x x x  x x x x   x x  x    x  

97 Goudvink      x             x x 

98 Geelgors x x x x x x x x x   x x  x    x x 

99 Rietgors x x  x                 

100 Grauwe Gors  x  x        x         

 Totaal aantal soorten 3

3 

4

6 

3

8 

5

3 

1

7 

3

1 

4

4 

3

1 

3

4 

2  4

4 

5

1 

 2

4 

3

0 

2 0 5

1 

2

9 

 

 

 
 
Overige waarnemingen: boommarter, ree, otter, bever, haas, 

ringslang  
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Plantenlijst. Opgesteld door Pauline Wehrmeijer en Ineke Allis-Sicherer 

EXCURSIES: 

1   rondje Gartower See lopen vanaf camping 

 2   Beverpad fietsen naar en lopen 

 3   rondje Pevestorf fietsen en stoppen 

 4   Nemitzerheide auto en lopen 

 5   Höhbeck fietsen naar en wandelen in 

 6   Lenzen ri Ödlich   fietsen en stoppen 

 7   Klein Schmälen Wanderdunen   
 8   tussen Gartow en Nienwalde  
 9   Elbe:Lenzen - Schnackenburg   fietstocht langs de Elbe 

10  Rundlingsdörfer autotocht en openluchtmuseum 

11  Höhbeck fietsen naar en wandelen in 
       bleeksporig bosviooltje 
 

 

Nederlandse naam: Latijnse naam: excursies:         

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

aalbes Ribes rubrum         5             

abeel (zilverpopulier) Populus alba   2     5             

akkerdistel Cirsium arvense 1 2                   

akkerdoornzaad Torilis arvensis         5             

akkerhoningklaver Melilotus officinalis 1                     

akkerkool Lapsana communis                     11 

akkerver-geet-me-nietje Myosotis arvensis   2                   

akkerviooltje Viola arvensis         5             

akkerwinde Convolvulus arvensis           6       10   

asperge Asparagus spec.             7         

avondkoekkoeksbloem 
Silene latifolia subsp. 
Alba 1 2   4     7         

             

basterdwederik Epilobium montanum 1                     

beemdkroon   Knautia arvensis         5 6         11 

bieslook Allium schoenoprasum             7         

biggenkruid Hypochaeris radicata       4               

bijvoet Artemisa vulgaris 1 2                 11 

bitterzoet Solanum dulcamara   2       6   8     11 

blaassilene Silene vulgaris s.l.           6           

blauwe bosbes Vaccinium myrtillus             7         

blauwe zeedistel Eryngium maritimum     3                 

bleek gele droogbloem Gnaphalium luteo-album       4               

bleeksporig bosviooltje Viola riviniana         5             

boekweit Fagopyrum esculentum                 9     
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boerenwormkruid Tanacetum vulgare 1 2   4     7 8   10   

bosandoorn Stachys sylvatica         5             

buntgras Corynephorus canescens             7         

             

Canadese fijnstraal Conyza canadensis                     11 

cypres wolfsmelk Euphorbia cyparissias                     11 

             

dauwbraam Rubus caesius                   10 11 

dolle kervel Chaerophyllum temulum         5             

donzige klis Arctium tomentosum   2       6           

drie kleurig viooltje Viola tricolor   2         7       11 

drienerfmuur Moehringia trinervia         5             

duivels naaigaren Cuscuta epithymum   2                   

duizendblad Achillea millefolium 1 2   4   6 7 8   10 11 

dwergviltkruid Logfia minima     3 4               

 

  
klein warkruid/ duivels naaigaren      alant 

 

echte koekkoeksbloem Silene flos-cuculi 1 2                   

echte (veld)lathyrus Lathyrus pratensis 1                     

echte valeriaan Valeriana officinalis           6           

echte (grote) wederik Lysimachia vulgaris 1                     

eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna 1 2                   

eikvaren Polypodium vulgare         5           11 

Engelse alant Inula britannica                   10   

Engels gras Armeria maritima       4   6           

esdoorn Acer pseudoplatanus 1                     

             

fakkelgras Koeleria pyramidata             7         

fonteinkruid Potamogetonaceae 1             8       

framboos Rubus idaeus         5             
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geel nagelkruid Geum urbanum 1 2       6         11 

geel vingerhoedskruid Digitalis lutea             7         

geel walstro Galium verum 1   3 4   6 7   9   11 

Gelderse roos Viburnum opulus   2                   

gele kornoelje Cornus mas   2                   

gewone agrimonie Agrimonia eupatoria 1 2 3     6   8   10 11 

gewoon barbarakruid Barbarea vulgaris 1                     

gewone brunel Prunella vulgaris   2                   

gewone engelwortel Angelica sylvestris                     11 

gewone ereprijs Veronica chamaedrys 1                     

gewone hennepnetel Galeopsis tetrahit         5           11 

gewone klit Arctium minus   2           8     11 

gewone ossetong Anchusa officinalis   2                   

gewone reigersbek Erodium cicutarium 1             8       

gewone rolklaver Lotus comiculatus 1 2       6   8     11 

gewone steenraket 
Erysimum 
cheiranthoides                     11 

glad walstro Galium mollugo   2       6     9     

grasklokje Campanula rotundifolia       4 5             

grasmuur Stellaria graminea               8       

grijskruid Berteroa incana 1   3     6 7       11 

groot heksenkruid Circaea lutetiana         5 6           

grote brandnetel Urtica dioica   2                 11 

grote kattestaart Lythrum salicaria 1 2       6   8     11 

grote klaproos Papaver rhoeas 1                     

grote pimpernel Sanguisorba officinalis 1 2 3                 

groot warkruid Cuscuta europaea                     11 

grote wederik Lysimachia vulgaris   2       6         11 

 

  
fakkelgras   heksenmelk 
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haagwinde Calystegia sepium   2       6           

harig knopkruid Galinsoga quardriradiata         5             

hazelaar Corylus avellana         5             

hazenpootje Trifolium arvense 1 2   4   6 7   9 10 11 

heelblaadjes Pulicaria dysenterica     3                 

heideanjer (= 
steenanjer) Dianthus deltoides               8 9 10   

heksenmelk Euphorbia esula 1         6           

helm Amnophila arenaria             7         

herderstasje Capsella bursa pastoris 1                     

hondsdraf Glechoma hederacea 1                     

hondsroos Rosa canina       4               

hop Humulus lupulus         5             

hopklaver Medicago lupulina 1                     
             

Jacobskruiskruid 
Jacobaea vulgaris subsp. 
Vulgaris   2           8       

 

kikkerbeet         muizenoortje 
                

 

kaal breukkruid Herniaria glabra       4   6         11 

kamzwartkoren Melampyrum cristatum         5     8       

Karthuizer anjer Dianthus carthusianorum           6   8       

kattendoorn Ononis spinosa subsp.spinosa     3   5             

kikkerbeet Hydrocharis morsus-ranae               8       

klaverzuring Oxalis acetosella         5             

kleefkruid Galium aparine   2                   

klein springzaad Impatiens parviflora 1 2                 11 

kleine egelskop Sparganium emersum           6           

kleine (bleke) klaproos Papaver dubium       4               

kleine pimpernel Sanguisorba minor           6           
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kleine steentijm Saturega acinos             7         

knikkende distel Carduus nutans     3     6 7     10   

knoopkruid Centaurea jacea           6           

korenbloem Centaurea cyanus       4               

kruisdistel Eryngium campestre             7     10 11 

krulzuring Rumex crispus 1                     

             

lange ereprijs Veronica longifolia 1 2       6         11 

langstekelige distel Carduus acanthoides                   10   

lievevrouwebedstro Galium odoratum         5 6           

look zonder look Alliaria petiolata         5             

             

madeliefje Bellis perennis   2                   

moerasandoorn Stachys palustris 1 2       6           

moeraskruiskruid Jacobaea paludosa                     11 

moerasspirea Filipendula ulmaria 1 2           8       

moerasvergeet-me- 
nietje 

Myosotis scorpioides subsp. 
scorpiodes   2                   

muizenoortje Hieracium pilosella       4               

muurpeper Sedum acre 1 2   4     7         
 
             

 

  

 

         

  

  

  

  

  

   

 

 

kleine egelskop       polei 

(kleine ?) ooievaarsbek Geranium pusillum             7         

oranje havikskruid Pilosella aurantiaca 1                     

             

peen Daucus carota 1 2       6   8 9     

penningkruid Lysimachia nummularia               8       

phacaelia  Phacelia tanacetifolia                 9     

pijlkruid Sagittaria sagittitoria           6           

polei Mentha pelugium                   10   
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reukeloze kamille Tripleuro spermum maritimum   2       6       10   

rijncentaurie Centaurea rhenana 1 2                   

robertskruid Geranium robertianum 1 2                 11 

rode klaver Trifolium pratense   2                 11 

rode kornoelje Cornus sanguinea   2                   

rode schijnspurrie Spergularia rubra       4   6   8     11 

ruig hertshooi Hypericum hirsutum   2                   

             

scherm havikskruid Hieracium umbellatum       4               

Sint -Janskruid Hypericum perforatum 1 2       6         11 

slangekruid Echium vulgare           6       10   

sleedoorn Prunus spinosa   2                   

smalle weegbree Plantago lanceolata   2                   

smeerwortel Symphytum officinale 1 2       6           

Spaanse aak Acer campestre         5             

speerdistel Cirsium vulgare 1     4             11 

stalkaars Verbascum densiflorum 1           7         

steenanjer Dianthus deltoides 1 2                 11 

stinkende ballote 
Ballota nigra subsp. 
Meridionalis 1                     

stinkende gouwe Chelidonium majus 1 2                 11 

struikhei Calluna vulgaris       4               

 

  

stalkaars              stinkende ballote 

   

(middelste ? ) 
teunisbloem Oenothera biennis   2               10   

tripmadam Sedum reflexum         5 6         11 

             

varkensgras Polygonum aviculare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

veldsalie Salvia pratensis                   10   

veldzuring Rumex acetosa 1             8 9   11 

vijfvingerkruid Potentilla reptans 1 2       6   8       

vijfdelig kaasjeskruid Malta alcea       4   6       10   
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viltganzerik Potentilla argentea 1     4 5 6         11 

vlasbekje Linaria vulgaris 1 2       6 7 8     11 

gewone vlier Sambucus nigra 1                     

vlinderstruik Buddleja davidii 1                     

vogelwikke Vicia cracca 1 2       6         11 

 

 

  

tripmadam        vijfdelig kaasjeskruid 

walnoot Juglans Regia         5             

waterpest Elodea canadensis               8       

wegdistel Onopordum acanthium                     11 

wilde bertram Achillea ptarmica 1 2         7 8     11 

wilde chichorei Cichorium intybus           6       10   

wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum 1 2                   

wilde kardinaalsmuts Onopordum acanthium         5             

wilde marjolein Origanum vulgare     3                 

wilgenroosje 
Chamerion 
angustifolium       4               

witte klaver Trifolium repens 1 2                   

witte spirea Spiraea alba               8       

             

zandblauwtje Jasione montana     3 4 5     8     11 

zandzegge Carex arenaria       4     7         

zilverschoon Potentilla anserina 1 2                 11 

zomereik Quercus robur 1                     

             

rendiermos Cladonia rangiferina         5             

 
 


