
Kraanvogels en Grote trappen 
27-30 oktober 2018
Oost- Duitsland – Inezia Tours 

Reisleiders: Thomas van der Es & Jaap Gijsbertsen 

foto Thomas van der Es 



Dagverslag kraanvogel en grote trappenreis 27/10 – 30/10 2018

Zaterdag 27 oktober 2018

We vertrekken zaterdagmorgen ruim op tijd vanuit Deventer richting onze bestemming in 
Brandenburg. De deelnemers verdelen zich over de twee busjes, twee deelnemers reizen op eigen 
gelegenheid vanuit België. Onderweg is het rustig op de weg, waardoor we vrij vlot de afstand van 
ruim 500km overbruggen. Na twee korte stops en onderweg leuke waarnemingen van keep, buizerd 
na buizerd na buizerd, een enkele ree en nog een handvol rode wouwen verlaten we rond 16:30 uur 
de snelweg voorgoed. We rijden nog maar net op een binnenweg of de eerste kraanvogels worden 
gespot. Op een akker naast de weg foerageren een paar families. Die kans laten we niet onbenut en 
binnen no-time staan de eerste telescopen opgesteld. Nagenieten van deze eerste ontmoeting 
vervolgen we onze weg naar het hotel. Omdat we rond het vallen van de avond arriveren is het 
besluit snel genomen eerste naar de kraanvogelslaapplaats te gaan. Een goede keuze zo blijkt later. 
We verwonderen ons over 1000-en en 1000-en kraanvogels die in lange lijnen vanuit het zuiden over 
ons heen vliegen naar hun slaapplaats net achter het dorp. Een spectaculair gezicht tegen de door 
avondrood fraai kleurende lucht. Voldaan keren we terug naar het dorp waar we inchecken en later 
op de avond genieten van een smaakvol diner. 

Kraanvogels richting slaapplek, foto Maurice de Graaf 



Zondag 28 oktober 2018

Het begint net licht te worden als we met de voltallige groep plaat nemen op een markante 
uitkijktoren. Vanaf dit punt op 39 meter boven de grond, hebben we een goed uitzicht op het 
omliggende landschap. Al snel dienen de eerste ganzen zich aan. Groepen riet- en kolganzen vliegen 
in strakke formatie strak over onze hoofden. De kraanvogels laten wat langer op zich wachten, maar 
zorgen dan ook voor een indrukwekkend gezicht. Dwarrelende groepen vliegen links en rechts om 
langs en over ons heen. Een prachtige kans om de genieten van de vlucht van deze gracieuze vogels. 
Behalve kranen worden we verrast door een scala aan vogels waaronder de geelgors, groenling, 
koperwiek, zwarte specht en jagende blauwe kiekendief. Na een korte wandeling door het naast de 
uitkijktoren gelegen bos, keren we terug naar ons hotel voor het ontbijt.
Later op de dag maken we een wandeling door het nabijgelegen gelegen plassengebied. 
Onvergetelijk zijn de baardmannen die zich hier goed laten zien. Voor velen is het de eerste keer om 
deze vogel zo te zien. Behalve deze rietvogel zijn er heel wat eenden waaronder de zeldzame 
witoogeend maar ook krakeend, wintertaling, smient en wilde eend te ontdekken op de plassen.

Witoogeend, foto Maurice de Graaf 



Baardman, foto Maurice de Graaf 

De middag staat in het teken van een bezoek aan het trappen reservaat. Ruim voor we hier arriveren 
wordt een indrukwekkende groep van maar liefs 51 grote trappen gespot op een akker langs de weg. 
De vogels laten zich van verrassend dichtbij bewonderen. Enkele jonge mannen geven zelfs een 
showtje weg door wat te oefenen met de zo bekende balts. Voor een aantal deelnemers ongetwijfeld
aanleiding om in het voorjaar nog eens terug te komen naar deze streek. Behalve de lunch genieten 
we in het trappen reservaat van geel- en grauwe gors die zich in het struweel en op de akkers te goed
doen aan zaden. Vermeldenswaardig zijn de maar liefst 46 reeën die zich verdeeld over drie groepen 
rondom de kijkhut in het open veld ophouden. 
Terug in het dorp zijn we net op tijd om de op hun slaapkamers invallende kraanvogels en ganzen te 
bewonderen. In het riet naast de observatiepost treffen we 10-tallen ringmussen die hier hun 
slaapplaats betrekken. De aantallen kraanvogels zijn deze dag beduidend lager dan de voorgaande 
avond. De invallende oostenwind en hiermee gepaard gaande daling in temperatuur heeft heel veel 
vogels doen besluiten de wieken te nemen naar het westen. Latere meldingen van 20- tot 30.000 
overvliegende kraanvogels uit west Duitsland en noord Frankrijk bevestigen dit. We prijzen onszelf 
gelukkig met de indrukwekkende aantallen die we op onze eerste avond nog hebben kunnen 
bewonderen. 
Na een, opnieuw, voortreffelijk diner en het invullen van de groeiende vogellijst, gaan we voldaan 
naar onze kamers.



Maandag 29 oktober 2018

Vanochtend starten we net iets voor zonsopkomst bij de visvijvers. Spectaculair is het ontwaken van 
vele duizenden (toendra) rietganzen, kolganzen , tiental grote zilverreigers, aalscholvers en natuurlijk
kraanvogels. Het is vandaag merkbaar kouder. Dat hoort ook wel een beetje bij al die najaars/ winter 
vogels die zich aan ons laten zien. De kraanvogels komen in kleine groepjes omhoog. Een deel 
schroeft op om vervolgens met een harde noordoostenwind af te drijven richting het zuidwesten. Op
naar Frankrijk. 
Op de plassen zien we nog een mooie groep grote zaagbekken en witoogeenden. Als we bijna bij de 
bus zijn voor vertrek richting ontbijt botsen er ‘bijna’ 3 ijsvogels tegen ons aan. 
Na het ontbijt maken we ons op voor een rit naar de een groot meer in de buurt van de Havel. 
Aangezien we eigenlijk vooral overvliegende kraanvogels hadden waargenomen , spreken we af dat 
we een stop maken bij een fouragerende groep vogels. We zien kleine familie groepjes , maar 
uiteindelijk ook een zeer serieuze groep. Ongeveer 2000 vogels. Absoluut een stop waard. Terwijl we 
de busjes in de kant zetten flapt er een zeearend uit een populier. Niet veel later jaagt die vogel ruim 
2000 trompeterende kraanvogels het luchtruim in. Wauw! 

Paniek bij de kraanvogels door zeearend, foto Thomas van der Es 



Onvolwassen Zeearend, foto Maurice de Graaf 

Op de grens van de zandige bossen ligt het meer vol vogels. Met telescopen pikken we brilduikers, 
wintertalingen en grote zaagbekken op. De grote meeuwen blijken allen Pontische en door de lage 
waterstanden scoren we wat steltlopers. Bonte strandlopers, kemphaan en zelfs een 
groenpootruiter. Het mooiste is echter de adulte zeearend die met veel ‘bombarie’ plaats neemt in 
een boom niet ver van ons. De vogel laat zich door de telescoop fantastisch zien. In het bos trekt een 
mooie groep mezen voorbij. We horen een kleine bonte specht roepen en we krijgen een mooie 
kortsnavelboomkruiper in beeld. 
De lunch nuttigen we in de bus en we koersen af op een bakkerij waar ze ons vast kunnen helpen aan
een kop warme koffie of thee. De verbaasde blik van het personeel was groot toen daar opeens 18 
mensen voor een ramvolle bezetting zorgde. De koffie smaakt goed en we warmen ons even goed 
op. De middag bouwen we langzaam af langs de overstromingsvlaktes van de rivier de Havel. 
Spectaculair zijn de velen ruigpootbuizerds. We tellen er zomaar 5. Rondom 16 uur zijn we weer in de
omgeving van ons hotel en genieten we van de arriverende groepen kraanvogels. De aantallen zijn 
wel iets lager dan de dagen ervoor, maar met getrompetter van velen honderden is nog steeds 
indrukwekkend.  We sluiten de laatste avond met een gezellig diner en werken de soortenlijst bij. 
Niet te laat zoekt ieder zijn bed op, morgen alweer de laatste dag. 



Dinsdag 30 oktober 2018

Vanochtend een vroeg ontbijt. Aan de gehele atmosfeer merken we dat het warm wordt vandaag. 
Bijna 20 graden! Als een warme föhn waait er een zuidenwind door dit deel van Duitsland. Met 
prachtig licht vliegen kleine familie groepjes kraanvogels over de busjes tijdens het inladen. In de 
hoteltuin merken sommige een zwarte roodstaart op. De winterjas kan uit vandaag. Met dit 
stralende weer is de rit door het kleinschalige landschap van Oost-Duitsland prachtig. De 
herfstkleuren overheersen. We stoppen bij een goedgevulde akker met kraanvogels. Ruim 1000 
vogels doen zich te goed aan maisresten. Vanuit een kruidenrijke akkerrand horen we zachtjes de 
zang van grauwe gors. Dat zal wel door de hoge temperatuur komen. 
We maken nog een stop bij het grote trappen reservaat. Een groep van bijna 50 vogels laat zich op 
spectaculaire wijze zien! Beter wordt het niet, dus we rijden naar het westen. Richting Deventer. In 
de bus is het gezellig en we hebben nauwelijks files tot aan Deventer. Om 16 uur zijn bij het station, 
nemen afscheid en sluiten de geslaagde reis af. 

Kraanvogels over het hotel , foto Thomas van der Es 



Grote Trap, foto Maurice de Graaf 

Grote Trap, foto Maurice de Graaf 



        Groepsfoto, foto Jacco van Weele 

       Groepsfoto, foto Jacco van Weele 




