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Samenvatting 

In de namiddag en in het begin van de avond van vrijdag 4 november hebben wij diverse 

vogelwaarnemingen gedaan en genoteerd, maar geen Kraanvogels geteld. Zaterdag 5 november 

daarentegen werd een hoogtepunt toen er in de namiddag en tijdens de schemering een ware invasie 

plaatsvond met in totaal> 56.000 Kraanvogels! Deze verbleven in de nacht van zaterdag 5 november 

op zondag 6 november op de slikplaten van Lac du Der. Op vrijdagmiddag bezochten wij Lac du Der 

aan de zuidzijde ter hoogte van het parkeerterrein bij Chantecoq. Vanaf de dijk heb je een goed 

overzicht over de slikplaten.  Zaterdagmorgen bezochten wij de locatie bij het insteekweggetje aan de 

westzijde van Giffaumont. Hier kunnen vooral ’s morgens de Kraanvogels tijdens hun vertrek van de 

slikplaten geobserveerd worden.  Overdag hebben wij in de omgeving aan de zuidzijde gezocht naar 

foeragerende Kraanvogels en ook Ferme aux Grues bezocht. Door het vervallen van de subsidies aan 

agrariërs en teeltwijzigingen zijn er op de desbetreffende akkers minder of geen Kraanvogels die daar 

nog voedsel vinden. Zij verblijven er korter en verspreiden zich over een groter gebied, daardoor zijn 

ze soms lastig te spotten. Tussen de ochtend en de middag zijn de observaties bij het meer niet zo 

interessant omdat grote aantallen Kraanvogels ’s morgens richting het zuiden vertrekken. 

Wij constateerden dat veel Kraanvogels overnachten aan de noordwestzijde van Lac du der en 

besloten om zaterdagmiddag naar de Sainte-Marie-du-Nuisement te gaan. Dit was een goed besluit 

vanwege de enorme aantallen Kraanvogels die vanaf deze locatie goed te tellen waren. Zondagmorgen 

bezochten wij een nieuwe locatie aan de oostzijde van Presqu’ile de Champaubert. Hoewel 

landschappelijk interessant achteraf geen goede locatie voor observaties. Dezelfde ochtend bezochten 

wij ook nog de locatie bij het kerkje van Presqu’ile de Champaubert. Dit is in meerdere opzichten een 

goede locatie voor waarnemingen.  De dag brengen wij door  met het observeren van vogels in de 

omgeving van Lac du Der en in de namiddag gaan wij weer naar Sainte-Marie-du-Nuisement. Voor 

ons bezoek aan de noordzijde van het meer gaan wij nog naar monsieur Laurent die al jaren op de dijk 

staat en Lac du Der promoot en van alles verteld over de aanwezigheid van Kraanvogels en de 

problemen met de landbouw. Aangekomen bij Sainte-Marie-du-Nuisement  zien wij veel minder 

Kraanvogels dan op zaterdag 5 november; er is een sterke noordoostenwind en kraanvogels komen via 

het zuidwesten binnen en wij zijn niet in staat om de kraanvogels goed te tellen. Uiteindelijk hebben 

wij bijna 5000 ex. in ons veldboekje genoteerd. Op maandag 7 november zijn wij weer naar Nederland 

vertrokken. 
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Inleiding 

In 2003, 2006  en 2008 waren wij met de KNNV afdeling Epe en Heerde in Montier en Der en 

overnachtten wij  in de voormalige watermolen. Deze locatie is als vakantieverblijf niet meer 

beschikbaar, aangezien de eigenaresse het gebouw heeft verkocht en sindsdien het gebouw permanent 

wordt bewoond. Wij vonden in Montier en Der tegenover het ziekenhuis een nieuw zeer geschikt 

vakantieverblijf.  

 

Een perfecte locatie met 7 slaapkamers en 15 slaapplaatsen, 2 badkamers en 3 toiletten. Het is een 

voormalige woning van iemand die hier tot op hoge leeftijd heeft gewoond. Na het overlijden van deze 

eigenaar heeft een vakantiebedrijf het pand gekocht en is deze woning beschikbaar als 

vakantieverblijf. Het interieur ademt een Franse sfeer en het is een genoegen om in dit gebouw te 

verblijven. 

Dit reisverslag is een beknopte versie van onze beleving van het weekend in Montier en Der en de 

omgeving van Lac du Der. Wij hebben in twee eerdere reisverslagen (2003 en 2006) uitvoerige 

informatie opgenomen van de omgeving van Lac du Der. Wij beperken ons nu tot de waarnemingen. 

Logistiek en adres vakantiewoning 

Er is deze vogeltrip met eigen auto’s gereisd. De foerage was als in voorgaande jaren. ’s Morgens 

ontbijt in de vakantiewoning na het bezoek aan Lac du Der. De lunch te velde uit de eierkist en ’s 

avonds het diner in Montier en Der. 

 

 

Vakantiewoning 37 Rue Audiffred, 52220 Montier en Der  

Der 
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Adres vakantiewoning: 

37 Rue Audiffred, 52220 Montier en Der 

Adres eigenaren: Dhr., mevr. Kesler Jean Jaques & Corine, 6 Rue du Four, 52220 Louvemont 

Tel. 033684979331. 

Deelnemers 2011 

Erik Murris-Vaassen, Gerrit Jan van Dijk-Epe, Jan Hofstede-Vaassen, Gerard Plat-Nunspeet, Jan van 

Dijk-Zwolle, Margriet Maan-Veessen, Gert Prins-Epe, Matthijs Bootsma-Heerde, Frans Bosch-Epe , 

Rudi Heideveld-Hoorn en Adrie Hottinga-Vorchten.  

Lac du Der 

Lac du Der ligt in het centrum van de “vochtige”champagnestreek en strekt zich uit over de 

departementen van de Marne en de Houte-Marne. Het meer is 4800 hectare groot en daarmee het 

grootste kunstmatige meer in Frankrijk. Het meer telt 77 km aan oevers en het breedste stuk is bijna 10 

km breed. Het meer werd aangelegd in 1974 in het kader van grote infrastructurele werken om de 

afvoer van de Seine en de Marne te regelen. Ook het merencomplex van het Foret d’Orient 

hemelsbreed bijna 30 km zuidwestelijk gelegen maakt deel uit van deze werken.Als het waterpeil van 

het meer op z’n hoogst staat – op het einde van het voorjaar – bevat het meer bijna 350 miljoen m3 

water, aangevoerd door de Marne en de Blaise. In de winter en het voorjaar voorkomt men hiermee 

mogelijk catastrofale overstromingen in de stroomafwaartse gebieden. Tijdens de droogste perioden 

van het jaar houdt het meer het debiet op peil. Het peil van het meer varieert dus in de loop van de 

seizoenen, naar gelang de werking van de wateraanvoer- en waterafvoerkanalen waarmee het gebied 

uitgerust is. In de herfst is het grootste deel van dat water terug naar deze rivieren gevloeid en komt tot 

3500 ha aan slikken bloot te liggen. Het Lac du Der is eigendom van een openbare instantie: het 

interdepartementaal instituut voor de dammen en waterreservoirs van het bekken van de Seine. Deze 

organisatie is ook verantwoordelijk voor het beheer van het meer. Het Lac du Der en de aangrenzende 

gebieden worden geclassificeerd als nationaal wildreservaat.Het reservaat is zo’n 5661 hectare groot 

en omvat ook Etangs d’Outines et d’Arrigny, het eigendom van een Franse overheidsinstantie die 

bevoegd is tot het beschermen van natuurgebieden langs de kust en natuurlijke waterrijke gebieden. 

Het reservaat wordt beheerd door de Franse nationale dienst voor wildbeheer. Op Europees niveau 

staat het Lac du Der op de lijst van de Speciale Vogelbeschermingsgebieden volgens de Europese 

Vogelrichtlijn en op de lijst van de Speciale beschermingsgebieden volgens de Europese 

habitatrichtlijn.Het meer staat tevens op de lijst van de waterrijke gebieden van internationaal belang 

in het kader van het verdrag van Ramsar. 
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La Grue Cendrée en France – Migrations et hivernage – Saison 2010 – 2011. 

Van Laurent kochten wij op zondagmiddag een brochure met bovenstaande titel die is vertaald door 

Erica Hottinga .De informatie van deze brochure is verwerkt in dit reisverslag. Hieronder volgt een 

samenvatting van de brochure. 

De Kraanvogel is zonder twijfel één van de vogelsoorten in Europa die tijdens de trekperiode optimaal 

geobserveerd wordt. In de inleiding van de brochure staat dat “u als lezer één van de duizenden 

waarnemers bent die tijdens de trekperiode Kraanvogels observeert tijdens de herfst of het voorjaar. 

Via internet zijn bewegingen van de Kraanvogels te volgen en worden ook vrijwel wekelijks de 

aantallen van de getelde Kraanvogels op de Europese slaapplaatsen bekend gemaakt. De website grus 

grus . com en de website van LPO geven een enorme hoeveelheid kennis over de verspreiding en 

aantallen Kraanvogels op de diverse slaapplaatsen. Er zijn meerdere slaapplaatsen die gebruikt worden 

voor overnachtingen, maar de bekendste is wel Lac du Der in Noord-Frankrijk waar de grootste 

aantallen overnachten. Eind september worden de eerste Kraanvogels uit Duitsland van de 

slaapplaatsen in het Diepholzer moor in Lac du Der gezien. En begin oktober zijn er vaak vele 

honderden aanwezig welk aantal daarna oploopt tot meer 50.000 ex. die in Lac du Der overnachten. 

Om een indruk te geven van de aantallen; tussen 23 oktober en 3 november 2010 vertrokken 115.000 

Kraanvogels richting Lac du Der om daar te overnachten voor de volgende stop richting de 

kurkeikenbossen in Extremadura in Spanje. Uit de telgegevens van LPO blijkt dat er meerdere 

migratiestromen zijn. In de periode dat wij in Lac du Der zijn, betreft het vaak een derde 

migratiestroom met pieken van meer dan 50.000 ex die overnachten en de volgende dag ook 

grotendeels weer vertrekken. Interessant is dat steeds meer Kraanvogels in Frankrijk overwinteren en 

dat de overwinteringgrens opschuift naar het noorden. In de brochure worden veel locaties genoemd 

waar de laatste jaren Kraanvogels tijdens de wintermaanden in grote aantallen verblijven; onder andere 

in de omgeving van en in de eikenbossen langs de Allier. De brochure geeft veel informatie over de 

voorjaarstrek waarbij de piek eind februari is en in Lac du Der ook aantallen van meer 50.000 ex 

geteld worden.   
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Vrijdag 4 november 2012  

Op vrijdagmorgen vertrekken wij om 06.00 uur, vanaf de Hoveniersstraat in Vaassen. Wij willen ’s 

middags op tijd in Giffaumont zijn om de invallende Kraanvogels te observeren. Onderweg zien we de 

gebruikelijke soorten als Ekster, Zwarte kraai, Houtduif, Huismus, Kauw, Spreeuw, Buizerd, Merel, 

Kokmeeuw, Roek en Gaai. Er zijn ook Grauwe ganzen en Kolganzen die naar het noordwesten 

vliegen. Om 8.45 uur zijn we in Gronsveld waar we bij bakkerij Peter Lemmens twee vlaaien kopen 

en bij de kersenboomgaard buiten het dorp genieten van de vlaai bij de koffie. Onderweg schrijven we 

nog Vink en Turkse tortel in het veldboekje. Om 10.42 uur passeren we de grens van Luxemburg en 

zien enkele Torenvlaken. Het is 11.27 uur wanneer we de Franse grens passeren en in een ander 

landschap zijn. We zien enkele Grote zilverreigers, een Klapekster, twee Rode wouwen, Geelgorzen 

en Veldleeuweriken. Het is inmiddels 12.42 wanneer wij de eerste vijf Kraanvogels richting 

zuidwesten zien vliegen en om 13.08 uur zien we weer tien Kraanvogels richting zuidoosten gaan. Om 

13.23 uur zijn we bij Bar le Duc en vervolgens zien om 14.15 uur honderden Kraanvogels richting 

oosten vliegen. Bij een volgende koffiestop zien we een Grote gele kwikstaart, een mannetje Fazant en 

een Groene specht. Aangekomen in Montier de Der maken wij kennis met Corine Kesler en laten onze 

bagage achter in de vakantiewoning, zodat wij op tijd bij Lac du Der zijn. 

Even na vieren zijn we op het parkeerterrein Site de Chantecoq aan de zuidzijde van Lac du Der. We 

tellen geen Kraanvogels maar genieten van het invallen van vele duizenden ex. Er is slaaptrek van vele 

tientallen Witte kwikstaarten, enkele groepen Fraters en Kneutjes foerageren op aanspoelsel langs de 

waterlijn. Er zijn enkele honderden Grauwe ganzen, vele tientallen Slobeenden, Groenpootruiters, 

Wulpen, enkele Regenwulpen en een IJsvogel zien we regelmatig over de plasjes vliegen. Op de 

vlakte voor ons uitzichtpunt foerageren twee Waterpiepers. In een groep Wintertalingen is één ex. met 

een “snep”op de snavel. We kunnen de letters of cijfers niet aflezen en de volgende dagen hebben wij 

de Wintertaling met de “snep”niet meer gezien. Het aantal Kieviten schatten wij op > 3500 ex en ook 

het aantal Kauwen dat hier slaapt is indrukwekkend > 2000 ex. 

 

Kraanvogels in silhouet tegen de ondergaande zon 
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Onze fotografen Jan van Dijk en Gerrit jan van Dijk bij telpunt D 13 (westelijk van GIffaumont) 

 Als afsluiting van de eerste dag in de omgeving van Lac du Der horen we ’s nachts in de tuin bij het 

vakantiehuis in Montier en Der een Bosuil roepen. Achter het vakantiehuis is een grote tuin met veel 

opgaand geboomte, dat weer grenst aan andere grote tuinen met veel bomen. 
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Zuidelijk gedeelte Lac du Der met telpunt D 13 
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Tabel1: vrijdag 4 november 2011 – waarnemingen Site de Chantecoq 

Fuut Aalscholver > 4000 Grote zilverreiger  

Blauwe reiger Knobbelzwaan Grauwe gans 

Wilde eend Slobeend Wintertaling met één ex. met 

snep 

Buizerd  Torenvalk  

Meerkoet Kraanvogel: vele duizenden Scholekster 

Kievit > 3500 Zwarte ruiter Groenpootruiter 

Wulp Regenwulp Kokmeeuw: vele honderden 

Houtduif: vele honderden IJsvogel 1 Groene specht 

Grote bonte specht Waterpieper 2 Witte kwikstaart: vele tientallen 

Winterkoning Roodborst Merel 

Koolmees Pimpelmees Ekster 

Kauw Zwarte kraai Spreeuw 

Huismus Ringmus Vink 

Kneu Frater: enkele tientallen Rietgors 

 

Zo is de eerste dag ten einde en hebben wij nog na een diner in restaurant Hirondelle in Montier en 

Der in de grote kamer van het vakantiehuis een nabeschouwing over de waarnemingen van deze eerste 

dag en bespiegelen wij de verwachtingen voor zaterdag 5 november 2012. 

 

Zaterdag 5 november 2011  

Wanneer wij opstaan om 6.00 uur is het nog 

donker en ook bewolkt. Bij het openen van de 

voordeur horen wij Koperwieken die tijdens 

dit vroege uur op doortrek zijn of al pleisteren 

in de winterkwartieren. Na een vluchtig hapje 

brood en een slok thee zijn wij om kwart voor 

zeven op de dijk bij de Italiaanse populieren 

ten westen van Giffaumont. Wij horen 

Roodborsten en noteren veel soorten die wij 

ook op vrijdag in de namiddag bij de 

parkeerplaats Site de Chantecoq hebben 

gezien. De Graspieper is deze morgen een 

nieuwe soort die met vele tientallen ex. hier 

een slaapplaats heeft. Ook zien we een Blauwe kiekendief vrouwtje dat al vroeg jaagt over de 

drooggevallen slikplaten. Na het vertrek van vele duizenden Kraanvogels die wij niet kunnen tellen 

vanwege het brede front dat vertrekt uit de slaapplaatsen, genieten wij van een ontbijt in de 

“nostalgische” keuken van het vakantiehuis. Op het dak van het vakantiehuis roept een Zwarte 

roodstaart die nog niet is vertrokken naar het winterkwartier in Afrika. Na het ontbijt gaan we in de 

omgeving Kraanvogels “spotten” Onze eerste stop is richting Droyes in een landschap 

“gestoffeerd”met rode Limousin- en witte Charolais koeien. Frans en Rudi doen een steekproef voor 

de verhouding adulten en juvenielen. De steekproef wordt uitgevoerd op een ingezaaid graanveld waar 

enkele honderden Kraanvogels foerageren. De telling wordt uitgevoerd tijdens een schraal zonnetje en 

af en toe een drupje regen. Er zijn veel Veldleeuweriken op de maïsstoppels van de geoogste 

korrelmaïs. In één van de hoogspanningsmasten zien we een adulte Slechtvalk.  



13 
 

  

 

Het is opvallend dat in vergelijking met andere jaren dat wij Lac du Der bezochten veel Kraanvogels 

maar kort op de velden verblijven en vertrekken in zuidelijke richting. Deze morgen zien we 

duizenden Kraanvogels die van de slaapplaats in Lac du Der naar het zuiden vliegen. Zoals later blijkt 

is de subsidieregeling voor de agrariërs beëindigd en worden de akkers na de oogst vrijwel direct 

geëgd en geploegd. Hierdoor verblijven de Kraanvogels erg kort in de omgeving van Lac du Der en 

wordt de schade aan het kiemende wintergraan beperkt, wat in voorgaande jaren in aanmerking kwam 

voor een schadeloosstelling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonsopgang zaterdag 5 november  

Observatie bij het parkeerterrein Chantecoq 
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Intermezzo 

De verhouding adulte-juveniele dieren 

Op zaterdag ontstond de gedachte de verhouding tussen volwassen vogels 

en de juveniele vast te stellen. We hadden het idee dat er naar verhouding 

weinig jonge dieren in de verschillende groepen aanwezig waren. Maar we 

hadden ook geen kennis van de normale aantallen. 

Op internet was met enige moeite een artikel te vinden waarin de 

verhouding tussen adulte en juveniele dieren genoemd werd. Het betrof een 

onderzoek in Spanje. Er werd daar een aandeel van 12.62% (11,67% - 

14,17%) juveniele dieren gevonden over de periode 1979-1984 bij ruim 

85.000 kraanvogels.  

Wij telden 1308 dieren waarvan 199 juveniel was. De tellingen werden 

uitgevoerd door Rudi en Frans. Rudi telde twee groepen met in totaal 511 

vogels en Frans 797 verdeeld over acht groepen; er werden respectievelijk 

78 en 121 jonge dieren geteld. Dit geeft overeenstemmende percentages 

van 15,26 en 15,18 (samen 15,21%).  

In vergelijking met het Spaanse onderzoek waren er rond Lac du Der dus 

ruim 3% meer eerstejaars dieren. Dat lijkt in tegenstelling tot wat we 

dachten een hoge reproductie. De vogels die wij zagen moesten nog wel de 

reis naar Spanje ondernemen. Het is niet te zeggen wat dat voor een invloed 

heeft op de verhouding volwassen en juveniele dieren.  

De reproductie wordt nadelig beïnvloed door late paarvorming en een 

kleine legselgrootte. De paarvorming bij kraanvogels vindt in het tweede of 

derde levensjaar plaats (Wikipedia), maar het kan daarna nog verschillende 

jaren duren voordat het broeden succesvol wordt. Het vrouwtje legt twee 

eieren per legsel. Hierdoor kan het percentage jonge dieren niet veel hoger 

zijn dan de gevonden waarden.  

Frans Bosch 

Bron: 

DEMOGRAPHIC PARAMETERS OF THE COMMON CRANE (GRUS G. GRUS) POPULATION WINTERING 

EN IBERIA Javier A. Alonso—Juan C. Alonso Spain 
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Na het bezoek aan de akkers waar het onderzoekje van Frans en Rudi plaatsvond zijn we omstreeks 

11.00 uur bij een braakliggend terrein in de omgeving van het kraanvogelreservaat waar enkele jaren 

geleden nog korrelmaïs werd geklepeld voor de pleisterende Kraanvogels. In de braakliggende velden 

horen wij Geelgorzen, Grauwe gorzen en er foerageren slechts enkele honderden Kraanvogels. Het is 

een landschap dat voor veel vogelsoorten interessant is, maar niet meer voor pleisterende Kraanvogels, 

omdat er geen korrelmaïs meer wordt verbouwd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het telgebied van Frans en Rudi aan de westzijde van de D 12 ten noorden van Montier en Der 

Observeren! Gerrit jan, Jan, Erik en Gerard 
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Om kwart over elf zijn we in Isson, waar de observatietoren staat van waaruit je een goed overzicht 

hebt van het omringende landschap. Bij de ingang van het pad naar de observatietoren staat een bord 

met het opschrift “Ferme aux Grues”. Ook hier zien we minder Kraanvogels, terwijl tijdens onze 

voorgaande vogeltrips naar Lac du Der hier vele duizenden ex. foerageerden op de geklepelde 

korrelmaïs. Volgens een vogelaar waren hier de hele voorgaande week vrijwel geen Kraanvogels.  

Kraanvogel reservaat, zonder korrelmais! 

 

Digiscoping door Rudi 
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In de observatietoren zien we verse braakballen van Kerkuilen . In de schuur bij de observatietoren 

hangt een kerkuilkast met een anti steenmarter sluis. Er zijn geen Kraanvogels in het reservaat, maar 

wel enkele Torenvalken, Buizerds, Kramsvogels, een Blauwe kiekendief vrouw, een Zwarte specht en 

ook Groenlingen, Roodborsten, Spreeuwen, Houtduiven, Pimpel- en Koolmezen, Vinken en Turkse 

tortels.  

Ferme aux grues is in 1990 aangelegd op 

initiatief van het vroegere Centre 

ornithologique Champagne-Ardenne (nu 

LPO). Ferme aux grues beslaat een 

oppervlakte van 61 ha met weilanden en 

akkers. De Conservatoire du patrimoine 

naturel de Champagne –Ardenne 

(regionale instelling bevoegd voor het 

aankopen en beschermen van 

waardevolle natuurgebieden in de streek) 

is eigenaar en beheerder van ca. 30 ha 

hooilanden. De rest van het gebied is 

eigendom van het Syndicat du Der (een 

plaatselijke instantie) en wordt beheerd 

door LPO.     

 

 

 

Jan Hofstede observeert in Ferme aux Grues 

 Ferme aux Grues in Isson 
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Matthijs Bootsma in Ferme aux Grues 

Lunch te velde 
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Na ons bezoek aan “Ferme aux Grues” gaan we naar de omgeving van Saint Remy en Bouzemont 

waar wij enkele Grote zilverreigers zien en ook discussiëren over de waarneming van een 

Ruigpootbuizerd. Rond 12.20 uur zijn we bij Saint Cleron waar we een vrouwtje Sperwer zien. 
Vervolgens gaan we naar Les Rivieres Huenruel waar we in een boerenschuur een “mallejan” zien 

staan; een boom uitsleepwagen die vroeger werd gebruikt om bomen uit het bos te halen. Na veel 

“binnendoor” weggetjes komen we uiteindelijk bij visvijvers in de omgeving van de D 213 waar we 

bij een zandafgraving enkele honderden Meerkoeten, vele tientallen Tafeleenden en ook enkele 

Kuifeenden zien. Terwijl wij door de ruigten langs de zandafgraving struinen, stoten wij een Bokje op. 

Naast de watervogels zien we ook Groenlingen, Kneutjes in de ruigten en ook Ringmussen en 

Veldleeuweriken, Rietgorzen en Putters op de akkers waar nog oogstrestanten zijn. In dit deel van de 

omgeving van Lac du Der wordt veel koolzaad en zomerraapzaad geteeld. Wij zien dan ook erg veel 

Koolwitjes die hun eitjes leggen in deze vegetaties.  

 

Daarna gaan we naar we de noordzijde van Lac du Der bij Sainte-du-lac-Nuisement, waar het Centre 

Nautique gevestigd is. Op het parkeerterrein nuttigen wij nog een stokbroodje met beleg uit de eierkist 

en om 15.00 uur zijn wij op de pier met een prima uitzicht over het spaarbekken.   

 

 

Sainte-du-lac-Nuisement: noordzijde van Lac du Der 
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Voor het donker thuis. 

De zon zakt langzaam naar de horizon, 

brengt een palet van kleuren in de lucht. 

Uit het hoge noorden waar hun reis begon 

nadert een magistrale vlucht 

en met hun indrukwekkende geluid 

zoeken zij hun landingsplaatsen uit. 

 

Gerrit-jan van Dijk in fotografeer stand 
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Op afstand zijn het silhouetten 

maar als zij de daling in gaan zetten 

wordt hun prachtig verenkleed goed zichtbaar. 

zo'n 15% is jong en maakt de reis al mee, 

ze vliegen met hun ouderpaar, 

dat zijn er meestal twee. 

Als vrijwel alle vogels zijn geland, 

het Lac du Der lijkt vol tot aan de rand. 

't Wordt rondom stiller, de lucht niet meer gevuld. 

De kranen worden langzaam door de duisternis omhuld.  

Wij hebben besloten om vandaag een telling te verrichten! 
Voor de telling bepalen wij onze posities en delen het gebied in telsectoren; Gert zal de Kraanvogels 

opschrijven per 10 minuten. Voordat we om 15.10 uur starten met de invallende kraanvogels, hebben 

we alle ex. die al aanwezig waren, geteld. Rond 15.00 uur waren al circa 8000 Kraanvogels op de 

slaapplaatsen aanwezig. In totaal telden wij 56.672 ex. Interessant is dat de telling die is uitgevoerd 

door LPO een totaal telde van 53.000 op zondagmorgen 6 november. Het verschil kunnen wij niet 

verklaren. Er is naar “eer en geweten” door ons geteld. 

Grafiek telling Kraanvogels 5 november 2011 
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Tijd van waarneming 

Telling Kraanvogels Lac du Der 5 nov 
2011 
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Uit de grafiek valt af te lezen dat bij aanvang rond 15.00 uur al circa 8000 ex aanwezig waren en dat in 

een tijdsbestek van twee uur en 40 minuten nog eens 48.000 Kraanvogels arriveerden. 

Voor en na de telling van de invallende Kraanvogels hebben wij ook de overige vogelsoorten 

geobserveerd. In tabel 2 is het resultaat van deze observaties opgenomen. 

Tabel 2: waarnemingen zaterdag 5 november 2012-noordelijk deel Lac du Der 

Aalscholver Grote zilverreiger Blauwe reiger 

Sneeuwgans 1 (?) Grauwe gans: enkele honderden Bergeend: enkele tientallen 

Wilde eend: vele 

tientallen 

Krakeend: vele tientallen Pijlstaart: enkele tientallen 

Slobeend > 500 Wintertaling: vele tientallen Kraanvogel: > 56.000 

Fazant: enkele ex. Goudplevier > 200 Kievit: enkele duizenden 

Bonte strandloper: 

enkele honderden 

Zwarte ruiter: enkele ex. Groenpootruiter: enkele ex. 

Wulp: enkele tientallen Watersnip: enkele ex. Stormmeeuw: enkele tientallen 

Waterpieper: enkele ex. Kauw: vele honderden Zwarte kraai: vele honderden 

 

Kranenvel. 

Als de wind gaat draaien 

en uit het noorden gaat waaien 

hebben de kranen dat al eerder door; 

zij bereidden hun vertrek al voor. 

 

Dat betekent een massale intocht 

van duizenden migrateurs. 

Rond vier uur 's middags wordt de horizon al afgezocht, 

de lucht verandert langzaam in een prachtig violette kleur. 
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In een tijdsbestek van dik twee uur 

kwamen er ruim vijftigduizend binnen. 

Door de ondergaande zon ontstond een zwerk als vuur, 

wij raakten buiten zinnen. 

 

Het geluid van de adulten en 't gepiep der jongen 

kon niet voorkomen 

dat door de wind en kou de tranen in onze ogen sprongen. 

De bomen 

aan de horizon 

versmolten met de lucht omdat de avond al begon. 

 

Kranenvel, 

in plaats van de gebruikelijke huid der kippen. 

Een ieder die daar was begrijpt het wel. 

Wat een prachtig vliegend beest, 

wat een adembenemend feest. 

In de verte verschijnt opnieuw een indrukwekkende lijn van 

zwarte stippen. 
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Ailettes de caille, oftewel“ik laat mij verrassen”. 

Twee kwartels altijd met z'n beitjes, 

zorgden ieder jaar voor eitjes. 

Nu komt het er niet meer van 

want één van hen belandde in de pan 

en opgediend bij onze eigen kwartelkoning 

smaakte de vleugeltjes bijna lekkerder dan honing. 

 Tellen en nog eens tellen! Tienduizenden Kraanvogels en enkele duizenden Aalscholvers 
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Zondag 6 november 2011 

We staan vroeg op, zodat we op tijd zijn voor het vertrek van de Kraanvogels. Om kwart voor zeven 

zijn wij oostelijk van Presqu’ile, voor ons een nieuwe locatie om de Kraanvogels te observeren. 

Graspiepers zijn aanwezig op de dijk en ook vele tientallen Witte kwikstaarten die hier een slaapplaats 

hebben.  In een slenk zijn > 80 Grote zilverreigers aanwezig die vanuit hun slaapplaats in de wilgen 

hier al zijn neergestreken. Vanaf kwart voor zeven tot omstreeks kwart over acht verblijven wij op 

deze locatie. Het is een interessante locatie, maar niet om vertrekkende Kraanvogels waar te nemen. 

De Kraanvogels verblijven deze nacht in het westelijke deel van Lac du Der en zijn voor ons niet goed 

in beeld tijdens het vertrek van de slaapplaatsen. Wel strijken hier enkele duizenden Aalscholvers neer 

die in één van de vele slenken op vis gaan jagen. Het is bijzonder op welke wijze de Aalscholvers de 

vissen gezamenlijk onder water opjagen. De vissen worden in het nauw gedreven in de afgesloten 

slenken en worden vervolgens gevangen door de Aalscholvers. Het is een collectief vismanagement 

van de Aalscholvers.  

Telpunt op zaterdagmiddag 5 november 2012 – de haven van Sainte-Mairie-du-Lac-Nuisement 
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Tabel 3: waarnemingen 6 november 2011 Presqu’ile de Champaubert westzijde 

Fuut Aalscholver enkele duizenden Grote zilverreiger > 80 

Blauwe reiger Knobbelzwaan Grauwe gans 

Wilde eend Krakeend Slobeend 

Wintertaling Tafeleend Kuifeend 

Rode wouw 1 Blauwe kiekendief vr.  Slechtvalk  1 ad. 

Kraanvogel Kievit Groenpootruiter en Wulp 

Kokmeeuw Houtduif Graspieper 

Waterpieper Witte kwikstaart Winterkoning 

Roodborst Boomklever Boomkruiper 

Zwarte kraai Spreeuw Ringmus 

Vink Kneu Putter 

Goenling Sijs Rietgors 

Geelgors   

Om 9.00 uur zijn wij bij Presqu’ile de Chamaubert bij het kerkje waar je een goed overzicht hebt aan 

de noordoostzijde van Lac du Der. Hier zijn nog vele honderden Kraanvogels die foerageren op de 

drooggevallen platen. 

Bij het kerkje zien wij enkele Waterpiepers die op de slikkige oevers foerageren en ook enkele 

Groenpootruiters die hun kenmerkend tjuu-tjuu-tjuu laten horen. Er zijn nog veel Kneutjes, Sijzen en 

Putters. Frans heeft deze dag de primeur met de waarneming van een boommarter die over de basalt 

glooiing huppelt en vervolgens tussen de stenen verdwijnt.  Dis is een bijzonder interessante 

waarneming. 

Presqu’ ile de Champaubert westzijde - zondagmorgen 6 november 
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Tabel 4: waarnemingen omgeving Presqu’ile de Chmpaubert zondag 6 november 2011 

Aalscholver Grote zilverreiger Blauwe reiger 

Knobbelzwaan Wilde eend Slobeend 

Wintertaling Kraanvogel Kievit 

Groenpootruiter Kokmeeuw Stormmeeuw 

Houtduif Waterpieper Graspieper 

Roodborst Boomkruiper Ekster 

Gaai Zwarte kraai Spreeuw 

Huismus Ringmus Kneu 

Putter Groenling Sijs 

 

 

Na het bezoek aan Presqu’ile de Champaubert rijden wij via Bramcourt terug naar Montier en Der 

voor het ontbijt en koffie. In Bramcourt zien wij nog een Ooievaar die op het nest staat. Na het ontbijt 

gaan wij richting Chattilon sur Broue en Droyes waar een grote karpervijver is. Daar foerageert een 

Blauwe kiekendief vrouw boven de akkers en jaagt een Sperwer man achter mussen aan. Bij de 

karpervijver zijn enkele Grote zilverreigers en één Kleine zilverreiger, acht Dodaarsjes, veel Blauwe 

reigers en enkele Aalscholvers. Een Waterhoen foerageert langs de oever en een IJsvogel jaagt op 

visjes en wij tellen ook 16 Futen. Bij de volgende karpervijver zien we weer een jagende IJsvogel en 

ook weer foeragerende Aalscholvers en Blauwe reigers. Enkele Wulpen en een Watersnip foerageren 

langs de waterlijn en op de geoogste graanvelden foerageren Veldleeuweriken en Kneutjes en jagen 

enkele Buizerds. Om kwart voor één zijn we in Lentilles en zien in een ruig graslandje omzoomd door 

meidoornhagen een Klapekster. Het is een interessant landschap; akkers die afgewisseld worden met 

fraaie zomereiken/haagbeukenbossen met een onderbegroeiing van hazelaar. Het eikenhout is in 

Frankrijk zeer gewild als timmerhout, vanwege de duurzaamheid. Dit geldt ook voor het gebruik van 

Adulte Kraanvogels 
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hazelaars voor afrasteringen en stelen voor gereedschappen, omdat dit hout geen last heeft van de 

aantasting door houtworm. 

 

Ook in deze omgeving is weinig korrelmaïs, maar veel zomergraan waarvan de velden al zijn geëgd en 

geploegd en ook veel wintergraan. Op deze velden zien we op meerdere plaatsen vogelverschrikkers 

en stokken met plastic zakken; de Kraanvogels zijn op deze akkers niet welkom. Van Autines gaan we 

naar de dijk waar op het parkeerterrein Laurent is met zijn Kraanvogel informatiestand. Laurent vertelt 

dat er nu vooral gewassen geteeld worden die meer opbrengen dan korrelmaïs en dat de fytosanitaire 

voorzieningen beter benut worden om gezonde gewassen te telen voor een optimale opbrengst. De 

teelt van korrelmaïs past niet in de teeltrotatie en het trekt Kraanvogels aan die dan schade aanbrengen 

door het foerageren op kiemplanten van wintergranen. Inmiddels heeft de recreatiesector minder 

inkomsten uit het ecotoerisme, omdat er minder vogelaars naar de omgeving van Lac du Der komen. 

De observatie van Kraanvogels in de omgeving van Lac du Der is behoorlijk afgenomen door de 

wijzigingen in de landbouwkundige exploitatie van de akkers. Er is nu een debat ontstaan tussen de 

recreatiesector enerzijds en de georganiseerde landbouw anderzijds. De akkerbouwers zijn van mening 

dat de schade betaald moet worden en de overheid wil hier geen financiële middelen meer aan 

spenderen en vindt dat de recreatiesector maar moet betalen voor de instandhouding van kraanvogel 

foerageergebieden en betaling van schade aan akkerbouwers. 

 

 

Het kerkje bij Presqu’ile de Champaubert : zondagmorgen 5 november 
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Na de informatie van Laurent gaan we weer naar de westzijde van Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement 

waar we om tien voor vier zijn. Wij tellen 2250 Kraanvogels die op de slaapplaatsen aanwezig zijn. Er 

is een harde noordoostenwind en er komen in tegenstelling tot zaterdagmiddag 5 november weinig 

Kraanvogels. De Kraanvogels komen ook aan de zuidzijde van Lac du Der binnen en vanaf de 

westzijde kunnen wij vrijwel de zuidelijke hoek van Lac du Der overzien. Wij blijven tot vijf uur en 

hebben dan een totaal van circa 4892 ex. in ons veldboekje genoteerd.  Volgens de website grus grus. 

com zijn er op 6 november 51.000 ex geteld, maar volgens Laurent 53.000 ex tijdens het vertrek ’s 

morgens. Dit getal correspondeert niet met het aantal dat wij telden op zaterdagmiddag 5 november, 

vanaf het westelijke observatiepunt Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement. Wij telden zaterdagmiddag ruim 

56.000 ex. Het verschil kunnen wij, zoals eerder gezegd,  niet achterhalen, maar het was een 

respectabel aantal Kraanvogels dat die nacht op de slaapplaatsen aanwezig was. 

 

 

 

 

 

 

 

Jan van Dijk met zijn onafscheidelijke camera 

Laurent - onze kraanvogel informant 
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Zondagmiddag 6 november Sainte-du-lac-Nuisement 

Zondagmiddag 6 november Sainte-du-lac-Nuisement 
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Deze zondagmiddag was tevens het einde van ons bezoek aan Lac du Der in 2011, aangezien wij de 

volgende morgen weer richting huis zijn gegaan.  

Slot! 

Wij hebben een interessant weekend beleefd in Montier en Der en de omgeving van Lac du Der. Wij 

verbleven daar in een andere vakantiewoning dan in voorgaande weekenden in. Maar de 

vakantiewoning is zeker aan te bevelen. En wat erg belangrijk was, wij hebben erg veel Kraanvogels 

gezien.  
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Bijlage 1 

Kaart interessante observatielocaties. Op de locaties E, F en C hebben wij tijdens deze vogelreis de 

Kaanvogels geobserveerd. 

 

 

 

A 

From the dykes 

B 

Les étangs d'Outines et 

D'Arrigny 

C 

La presqu'île de 

Champaubert 

D 
La "Ferme aux Grues" 

E 

Le bassin Nord 

F 

Le Port de Giffaumont 

G 

Le Port de Chantecoq  

 

Beschrijving van de locaties waar wij Kraanvogels heben geobserveerd. 

G. Chantecoq - vrijdagmiddag 

Hier is een groot parkeerterrein waar veel vogelliefhebbers in de namiddag aanwezig zijn. Er 

is een grote observatiehut. Vanaf deze locatie heeft men een panoramisch uitzicht uitzicht op 

het zuidelijke gedeelte van het meer. Ook het beste uitzicht op het eiland en de slikplaten in 

het midden van het meer. 

http://champagne-ardenne.lpo.fr/English/e_lac_du_der.htm#digues
http://champagne-ardenne.lpo.fr/English/e_lac_du_der.htm#etangs
http://champagne-ardenne.lpo.fr/English/e_lac_du_der.htm#etangs
http://champagne-ardenne.lpo.fr/English/e_lac_du_der.htm#champaubert
http://champagne-ardenne.lpo.fr/English/e_lac_du_der.htm#champaubert
http://champagne-ardenne.lpo.fr/English/e_lac_du_der.htm#ferme
http://champagne-ardenne.lpo.fr/English/e_lac_du_der.htm#bassin_nord
http://champagne-ardenne.lpo.fr/English/e_lac_du_der.htm#giffaumont
http://champagne-ardenne.lpo.fr/English/e_lac_du_der.htm#chantecoq
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Ten oosten van G. De dijk ter hoogte van Grand Etang - zaterdagmorgen 

Vanaf deze locatie bij het pad naar de dijk met de Italiaanse populieren is een goed uitzicht 

over het zuidelijk gedeelte van het meer.  

E. Port de Nuisement – zaterdagmiddag  

De haven van Nuisement (Noorddok). Vanaf de dijk heeft men een breed uitzicht op het 

noordelijke gedeelte van het meer (en de natuurlijke oevers), evenals op het Bassin Nord (een 

soort dok of bekken in het noorden van het meer, dat afgescheiden is van de rest van het meer 

door een kleinere dijk: in de herfst en de winter is het waterpeil hier meestal hoger dan elders 

in het meer.  

C. Presqu’ile de Champaubert - zondagmorgen 

Op het schiereiland van Champaubert heeft men vanaf de kade bij de kerk, het laatste 

overblijfsel van het vroegere dorpje dat door de aanleg van het meer verdween een goed 

uitzicht over het meer. Aan de oostzijde van het schiereiland is ook een observatiehut. 

E. Port de Nuisement – zaterdag- en zondagmiddag 

De haven van Nuisement. 
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Bijlage 2: waarnemingen 

 

KNNV - Vogelreis                

2011 - Lac du Der               

Excursies Vrijdag Zaterdag   Zondag Maandag   Overig 

Dodaars       8     Karpervijver 

Fuut x x   x x     

Aalscholver x > 4000   x >3.000     

Kleine zilverreiger       3       

Grote zilverreiger x x   80 >90     

Blauwe reiger x x   x x     

Ooievaar       1     Brancourt 

Knobbelzwaan x x   x x     

Sneeuwgans   1   1       

Kolgans trek     1 trek     

Grauwe gans x x   x x     

Bergeend x x   x x     

Wilde eend x x   x x     

Krakeend   x   x x     

Pijlstaart x x   x x     

Slobeend x x   x x     

Wintertaling x x   x x   1 met snep 

Tafeleend   x   x x     

Kuifeend   x   x x     

Rode wouw 2     1       

Blauwe kiekendief x x   x       

Ruigpootbuizerd       1       

Buizerd x x   x x     

Sperwer x x   x       

Havik 1           onderweg 

Torenvalk x x   x x     

Slechtvalk   x   x       

Fazant   x   x       

Waterhoen       1       

Meerkoet x x   x x     

Kraanvogel x > 56.000   > 10.000 x     

Goudplevier   200           

Kievit x 6500   x x     

Bonte strandloper x > 200           

Zwarte ruiter x x   x       

Groenpootruiter x x   x       

Wulp x x   x x     

Watersnip   x   x       

Bokje       1       

Kokmeeuw x >300   x x     

Stormmeeuw x x   x x     
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Geelpootmeeuw   x x   x     

Kleine Mantelmeeuw   x   x       

Houtduif x >400   x x     

Turkse tortel x x   x x     

Holenduif x       x   onderweg 

Bosuil 1           
Monter en 
Der 

IJsvogel 1 x   x       

Zwarte specht   1         Ferme Grus 

Groene specht x x   x       

Grote bonte specht   1   1       

Veldleeuwerik x x   x x     

Waterpieper x x   x x     

Graspieper x x   x       

Witte kwikstaart x x   x       

Grote gele kwikstaart x x   x x   
Monter en 
Der 

Winterkoning x x   x x     

Heggenmus x x           

Roodborst x x   x x     

Zwarte roodstaart x x   x     
Montier en 
Der 

Zanglijster x x   x       

Koperwiek x x   x       

Kramsvogel   x     x     

Merel x x   x x     

Grote Lijster         x   Lac du der 

Tjiftjaf       x       

Koolmees x x   x x     

Pimpelmees x x   x x     

Boomklever       x       

Boomkruiper   x   x       

Klapekster 1     1       

Ekster x x   x x     

Gaai x x   x x     

Kauw x 2000   x x     

Roek x x   x x     

Zwarte kraai x x   x x     

Spreeuw x x   x x     

Huismus x x   x x     

Ringmus x x   x       

Vink x x   x x     

Kneu x x   x x     

Frater x       x?     

Putter x x   x x     

Groenling x x   x       

Sijs   x   x       

Rietgors x x   x       

Geelgors x x   x       
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Grauwe gors   1           

                

Kerkuil   Braakballen         Ferme Grues 

Honingbij x x   x       

Wesp   x   x       

Atalanta   x   x       

Koolwitje   x   x       

Kleine vos   x   x       

                

Das dood           Luik 

Vos         dood   dood 

Marter ?         div. dood   dood 

Nerts             dood 

Marterhond             dood 

Ree x x x   dood     

Everzwijn       2, dood       

Egel             dood 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


