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Hans de Winter  

Het heeft lang geduurd voordat ik mij stortte op vogelreisjes anders dan 
van de Vogelwacht. Om precies te zijn tot mijn pensioen. Ik ben nooit een 

fan geweest van groepsreizen. Daar moest ik mij even overheen zetten. 
Natuurlijk is het leuk om met gelijkgestemde zielen op vogeljacht te gaan. 

De dagexcursies van de Vogelwacht kunnen dat bevestigen. Maar ja, 

meerdere dagen op pad met vreemden. Ik moest het nog zien. 

Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden. Maar eind februari was ik met de 
Stichting Vogelreizen naar de kraanvogels van het Fochteloërveen. Qua 

weer zat het niet mee, veel regen en wind. Maar al het andere was een 
succes: hotel, maaltijden, reisleider, reisgezelschap, vogels! Genieten van 

kraanvogels, appelvink (al was het kort), klapekster, toendrarietgans, 
grote lijster, bruine en blauwe kiekendief, slechtvalk, watersnip, 

brilduiker, wilde zwaan, boomleeuwerik, roodborsttapuit, boomklever, 
geelgors, raaf en roek en ga zo maar door. Met in totaal 77 vogelsoorten 

een mooie score gezien het slechte weer. Uiteraard met de kraanvogel als 

absoluut hoogtepunt. 

Op verschillende plekken hebben we meerdere 
kraanvogels gezien. Wat een elegantie. Ze schrijden 

over het land, want lopen kun je het niet noemen. 
En zoals ze komen aanvliegen, adembenemend. 

Natuurmonumenten doet zijn uiterste best om het 
gebied voor kraanvogels en andere flora en fauna, 

bijvoorbeeld ringslangen, nog beter geschikt te 
maken. Jammer dan dat een doorgaande weg veel 

ringslangen en soms een jonge kraanvogel de dood 
injaagt. Als herinnering heb ik mijzelf vereeuwigd 

naast de kraanvogelwand in de bezoekersschuur van 

Natuurmonumenten. 

Naast het Fochteloërveen en omgeving, hebben we vele andere gebieden 
bezocht: verschillende onderdelen van het Nationaal Park Drents Friese 

Wold en De Onlanden onder de stad Groningen. Jammer dat bij dat laatste 
bezoek het weer super slecht was. Want: wat een imponerend gebied. De 

vraag is wanneer, maar terugkomen, zal ik zeker. 
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