Kraanvogels van het
Fochteloërveen
De

mét speciale
dagexcursie naar
De Onlanden
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reissom: vanaf € 324,- pp
vierdaagse hotelreis, obv halfpension
+ lunchpakket
data: do. 16 t/m zo. 19 februari 2023

ontdekkingsreis
Ruim 250 jaar lang moest Nederland het
zonder broedende Kraanvogels stellen.
Maar in 2001 was het zo ver: in het
Fochteloërveen keerde deze imposante
soort terug! Dit toont aan dat natuurherstel
en het uitbreiden van dit reservaat
prachtige resultaten kan opleveren. Het
herstel van dit unieke hoogveengebied
startte in de jaren zeventig van de vorige
eeuw. Uitbreiding van het reservaat en het
creëren van extra ecologische verbindingsen overgangszones hebben er toe
bijgedragen dat het reservaat zelfs van
nationale ecologische waarde is geworden.
Ga mee met deze unieke vierdaagse
ontdekkingsreis en geniet van Kraanvogels
en heel veel vogelsoorten meer. Óók in De
Onlanden!
Gedurende ons vierdaagse verblijf bezoeken we niet alleen
het Fochteloërveen en randgebieden, maar tevens brengen
we een bezoek aan het Doldursummerveld, het
Aekingerzand en boswachterij Appelscha, alle onderdeel

van het uitgestrekte en indrukwekkende Nationaal Park
Drents-Friese Wold. Én we gaan naar De Onlanden in noord
Drenthe! Naast Kraanvogels maken we hierdoor kans op
ontmoetingen met tal van andere bijzondere vogelsoorten
van bos, moeras, heide, stuifzand en hoogveen. De aard,
toegankelijkheid en begaanbaarheid van natuurterreinen
noodzaakt ons soms om dezelfde (vaak wandel-)route
terug te nemen naar ons startpunt. We kunnen deze dagen
naar verwachting rond de 85 vogelsoorten waarnemen.

reisprogramma
dag 1: we verzamelen om 10:00 uur in ons hotel te Elsloo.
Na onderlinge kennismaking en eventuele achterlating van
bagage vertrekken we met onze auto’s. We bezoeken
diverse vogelhutten, uitkijktorens (ook: De Zeven) en
uitkijkpunten aan de zuidkant van het Fochteloërveen.
’s Middags (we gebruiken ons eigen, meegenomen
veldlunchpakket) verkennen we het oostelijke gedeelte, tot
aan de uitkijktoren bij het Esmeer. We maken vandaag
kans op soorten als: Kraanvogel, Wilde Zwaan, Nonnetje,
Smient, Kolgans, Toendrarietgans, Blauwe Kiekendief,
Buizerd, Havik, Sperwer, Slechtvalk, Goudplevier,

Roodborsttapuit, Kuifmees, Zwarte Mees, Groene Specht,
Grote Bonte Specht, Boomklever, Veldleeuwerik,
Graspieper, Geelgors, Klapekster en misschien Kerkuil. Ook
kunnen Vos of Ree ons pad kruisen.
dag 2: ‘vroege vogels’ brengen voorafgaand aan het ontbijt
te voet een bezoekje aan het vlak bij het hotel gelegen
Nationaal Park Drents-Friese Wold. Hier maken we kans op
Groene, Grote Bonte, Kleine Bonte en Zwarte Specht,
Boomklever, Boomkruiper, Tjiftjaf, Glanskop, Staartmees,
Appelvink, Goudvink en Keep.
Na het ontbijt gaan we met de auto’s naar het
Doldersummerveld, waar we twee wandelingen maken. Ook
maken we een rondwandeling door het Aekingerzand.
Hierbij is kans op o.a. Boomleeuwerik, Veldleeuwerik,
Ooievaar, Kraanvogel, Klapekster en Geelgors. In de
namiddag rijden we met de liefhebbers nog even naar het
Fochteloërveen, voor ontmoetingen met Kraanvogels, Wilde
Zwanen, Kol- en Rietganzen, Goudplevier, Blauwe
Kiekendief, Havik, Wulp, Kramsvogel, Geelgors,
Roodborsttapuit en méér.

dag 3: 40 km. naar het noorden liggen De Onlanden: een
nieuw, uitgestrekt natuur- en waterbergingsgebied ten
noorden van Peize (Dr). We maken er diverse korte
wandelingen door interessante deelgebieden van naam en
faam: Peizer- en Eeldermaden, Matsloot, De Kleibosch en
Het Beeld, met zijn markante uitkijktoren. Dit
buitengewone natuurreservaat geeft ons kans op veel van
de volgende soorten: Nonnetje, Grote Zaagbek, Pijlstaart,
Slobeend, Smient, Lepelaar, Ooievaar, Bruine -, Blauwe en misschien de zeer zeldzame Steppekiekendief,
Slechtvalk, Zeearend, Ruigpootbuizerd, Havik,
Toendrarietgans, Kol- en Brandgans, Kleine en Wilde
Zwaan, Waterpieper, Klapekster, Frater, Roerdomp,
Baardman en Keep. Wie weet wat we hier vandaag
uiteindelijk allemaal gaan ontdekken . . .
dag 4: ‘vroege vogels’ nemen vóór het ontbijt een kijkje
aan de zuidkant van het Fochteloërveen. We proberen
invliegende en foeragerende Kraanvogels in beeld te
krijgen. Misschien zien we ze ook af en toe baltsen: ze
springen dan een stuk omhoog, slaan met de vleugels en
roepen. Een boeiend gebeuren! In de velden rondom het
veengebied zijn vaak de Kraanvogels aanwezig die dit
voorjaar in het gebied willen gaan broeden. Onvolwassen
vogels van afgelopen jaar zijn soms nog bij de ouders in de
buurt. Tegenwoordig kúnnen hier ’s winters ook tientallen
Kraanvogels uit andere streken vertoeven. In het voorjaar
trekken deze extra overwinteraars weer terug naar hun

eigen, noordelijker broedgebieden. We gaan deze dagen
dus beperkte aantallen Kraanvogels waarnemen. Tijdens
onze reis in maart 2018 telden we evenwel een groep van
zowaar 63 vogels. Na het ontbijt maken we een wandeling
dwars door het Fochteloërveen: de wandelroute Bonghaar.
Aansluitend staat een bezoek aan het infocentrum van
Natuurmonumenten op het programma en een
verkenningswandeltocht door het Kleine Veen. Na de
veldlunch gaan we verder op ontdekkingstocht langs
deelgebieden als Tachtig Bunder, Compagnonsveld en
Polder Ravenswoud. Er is kans op waarnemingen van o.a.:
Canadese Gans, Grauwe Gans, Kolgans, Slobeend,

Aalscholver, Grote Zilverreiger, Blauwe Kiekendief, Buizerd,
Havik, Sperwer, Kraanvogels, Holenduif, Veldleeuwerik,
Roodborsttapuit, Goudhaantje, Kuifmees, Roek, Raaf,
Klapekster, Boomkruiper, Kruisbek, Keep, Sijs en Geelgors.
Om 15:00 uur is ons vierdaags bezoek helaas ten einde en
vertrekken we weer huiswaarts. Hopelijk kunnen we dan
samen terugkijken op een geslaagde vogelreis!
in vogelvlucht:
•
vierdaagse autoreis: do. 16 t/m zo. 19 feb. 2023
•
reiscode: 2304FOC
•
Het in deze reisbrochure genoemde vogelsoortenspectrum
dient als indicatie en kan in aard en omvang variëren als
gevolg van o.a. terreinomstandigheden en weer- en
seizoeninvloeden, o.m. samenhangend met de vordering en
verloop van het winterweer en het naderend voorjaar.
•
De aanwezigheid en grootte van een winterpopulatie van de
Kraanvogel is mede afhankelijk van de mate van winterse
omstandigheden en is daarom niet gegarandeerd.
•
maximaal 15 deelnemers; vol = vol
•
informatie over deze unieke Kraanvogelreis: reisleider Emile
Dirks, e-mail: emile.dirks@stichtingvogelreizen.nl
•
reissom: € 349,- pp, op basis van gedeelde tweepersoonskamer met gescheiden bedden, eigen sanitair, TV, gratis wifi
en parkeerplaats; na de ‘vroege vogel’-korting (tot 16 november
2022) van € 25,- is de reissom slechts € 324,- p.p.
•
INCLUSIEF: 3 overnachtingen in eenvoudig middenklasse
Hotel De Vrije Vogel in Elsloo; maaltijden: 3 x keuzeontbijtbuffet, 3 x driegangendiner, 3 x royaal lunchpakket (vr.,
za. en zo.); alle excursies volgens programma; reisleiding;
toeristenbelasting; waarnemingenlijst
•
onder geïnteresseerden wordt o.m. het rijk geïllustreerde en
informatieve boek verloot: ‘Wat je met rust laat, kan groeien; Het
Fochteloërveen’, van Feenstra en Kuipers
•
EXCLUSIEF: consumpties (beperkt assortiment; €1,50 per
stuk) en eigen uitgaven; toeslag alleengebruik tweepersoonskamer: € 59,- (beperkt beschikbaar)
•
niet vergeten: verrekijker, telescoop, camera/telelens,
vogelgids, kleding voor alle weertypen, dus óók:
handschoenen, muts en thermo-onderkleding !
•
Mocht corona nog of weer een rol spelen dan gaat de
organisatie zich houden aan de richtlijnen hiervoor.

