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Een mooi blikveld vanuit uitkijktoren ‘De Zeven’, over 

de eindeloze vlakten van het Fochtelooerveen. 

 

Onze reizigersgroep had behoorlijk te maken 

met de naweeën van storm Corrie: het was 

overal behoorlijk nat op de paden en in de 

natuur. Een enkele keer konden we onze 

geplande route niet aanhouden en moesten we 

terug vanwege ‘hoog water’ op het pad. 

 

 
Twee Kraanvogels uit een groep van 10. 

 

Bovendien kwam kort voor ons verblijf storm 

Dudley opzetten, gevolgd door storm Eunice. 

Op de laatste dag maakten we óók nog het 

beginnetje mee van storm van Franklin. 

Deze weerfactoren waren niet in ons voordeel: 

de wind en de regen (voornamelijk op zondag), 

bemoeilijkten het waarnemen van zingende of 

roepende vogelsoorten. 

Toch hebben de zes deelnemers plus 

ondergetekende, heel wat mooie waarnemingen 

kunnen doen. Iedere dag zagen we wel 

Kraanvogels, waarbij dag 1 er met kop en 

schouders bovenuit stak: 10, 4, 3 en 4, 

 

 
Torenvalk aan de warme lunch in de Onlanden, foto: 

Ignas Zijlstra. 

 
De Keep was een schaarse soort, foto: Ignas Zijlstra. 
 

op verschillende plekken. 

Normaal gesproken zien we ook wel tijdens 

deze reis een of meer keer de Slechtvalk. Dit 

keer niet, helaas. Daarvoor ‘in de plaats’ 

konden we diverse keren genieten van een 

Zeearend. Eén keer betrof het 2 onvolwassen 

vogels. Soms werden we gealarmeerd door het 

opvliegen van vele honderden ganzen: een 

voorbode van een Zeearend, die dan luttele  

 

 
Mooi mannetje Blauwe Kiekendief langs vliegend. 
 

seconden later in beeld kwam. Geweldig dat 

schouwspel! 

Zeer in onze nopjes waren we met diverse 

waarnemingen van Blauwe Kiekendieven. Teus 

wist daar de bovenstaande, mooie foto van te 

maken; een mannetje. 

’s Ochtends, voor het ontbijt, zagen we diverse 

Blauwe Kiekendieven wegvliegen uit het veen. 

Ze overnachten daar, net als Kraanvogels, op 

plekken waar een predator als de Vos, niet bij 

kan. Ook vlogen er een late namiddag alweer 

enkele vogels boven het veen, die later zouden 

invallen bij hun slaapplaats voor de nacht. 

 

 
De kuifmees liet zich goed observeren. 

 

Vanwege de harde wind vond de 

Boomleeuwerik het kennelijk niet geschikt om 

in het Aekingerzand al zingend in de lucht te 

hangen. We namen dit jaar de soort niet waar. 

Evenmin de Klapekster en de Raaf. 

 

Wél konden we ruimschoots genieten van een 

Kuifmees op de grens van Friesland en Drenthe. 



 
Passerende monnik bij uitzichttoren ‘Het Beeld’, aan 

de zuidoostkant van de Onlanden. 

 

Hij was dichtbij druk bezig met voedsel te 

vergaren in een dennenboom. 

 

Alle te verwachten lijsterachtigen hebben we 

gezien: Zanglijster, Koperwiek, veel 

Kramsvogels, Merel en Grote Lijster. 

 

 
De uitgestrekte ‘wildernis’ van de Onlanden, onder 

de rook van Groningen, rechts achteraan in beeld. 

 
Een onvolwassen Zeearend kwam vrij dichtbij langs 

in het Fochtelooerveen. 

 

Al met al hebben we samen zo’n 68 vogel-

soorten kunnen waarnemen. Een mooi 

resultaat, zeker gelet op de weersomstandig-

heden. 

 

 
Mannetje Smient bij de lunchplek van 

Natuurmonumenten in de Onlanden. 

 

Een woord van dank gaat naar alle deelnemers 

die hun beste beentje hebben voor gezet om er, 

ondanks het weer, een geslaagd lang weekend 

van te maken. Aan het hotel lag het zeker niet: 

heerlijke ontbijtbuffetten, ‘n goed lunchpakket 

en ’s avonds een culinaire 3-gangenmaaltijd. 

Dirk bedank ik voor het beschikbaar stellen van 

zijn auto voor het vervoer van deelnemers. En 

de twee fotografen: dank voor de mooie platen. 

 

 
Het is niet alles ‘veen’ in deze regio; hier wandelen 

we in de Lange Duinen, ofwel het Aekingerzand. 

 

Blijf genieten allemaal: Teus, Dirk, Mei Lie, 

Ignas, Elly en Sonja. 

 

Met vriendelijke groet, Emile Dirks, reisleider 

 

 

 
 

 

 

 

 


