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Inleiding

Tijdens de vergadering van de Vogelwerkgroep KNNV Epe-Heerde op zeven februari 2018 is door
Gert Prins een voorstel gedaan om een weekend richting Noord-Duitsland te gaan voor een bezoek aan
het Borkener Paradies, het Hasbrucher Urwald en de Dollard bij Nieuw Statenzijl. Zogezegd en
gedaan; Gert- en Hendrik Prins hebben een excursie programma gemaakt en dat is gehonoreerd door
de deelname van de volgende vogelwerkgroepleden: Gert Prins - Epe; Hendrik Prins - Haren; Margriet
Maan - Veessen; Epona Vos -Veessen; Erik Murris -Vaassen; Frans Bosch - Epe; Matthijs Bootsma Heerde; Gerard Plat-Nunspeet; Jan Hofstede -Vaassen; Andre Lagenbrug - Stiens en Adrie Hottinga –
Vorchten. Er waren meerdere redenen om deze drie gebieden te bezoeken. Over het Borkener Paradies
en het Hasbrucher Urwald zijn meerdere onderzoeksrapporten verschenen en ook enkele reisverslagen.
Hoewel het twee op landschapsschaal verschillende gebieden zijn, is de relatie vegetatie en vogels
voor beide gebieden bijzonder boeiend. Ook zijn beide gebieden uit floristisch- en vegetatie oogpunt
interessant. Vooral het Hasbruch is bekend vanwege de vele vroege voorjaars flora en natuurlijk de
aanwezigheid van >190 paar Middelste bonte spechten. Een bezoek aan de Kiekkaste bij Nieuw
Statenzijl levert altijd leuke waarnemingen op.
In dit verslag is in tegenstelling tot andere reisverslagen van de KNNV-afdeling Epe -Heerde geen
uitvoerige informatie opgenomen, aangezien op diverse websites veel informatie is te vinden van het
Borkener Paradies, het Hasbruch en de Dollard/omg. Kiekkaste.
Samenvatting
Voor de waarneming van een aantal broedvogels in het Borkener Paradies waren wij te vroeg in het
seizoen en het koude voorjaar was debet aan een aarzelende vogelzang. Maar voor de waarnemingen
van de spechten in het Hasbruch waren we wel op tijd; we hebben vier soorten spechten waargenomen
en vooral veel Middelste Bonte Spechten gehoord en ook gezien. Wij hebben in totaal in drie
verschillende gebieden 92 vogelsoorten waargenomen. Dit is een interessant resultaat, gelet op de
relatief korte tijd dat wij in deze gebieden aanwezig waren. De focus van de excursies lag vooral op de
waarneming van Middelste Bonte Spechten en dit weekend met de excursies in het Hasbrucher
Urwald is in dit opzicht bijzonder geslaagd. Maar ook het zondagmiddag bezoek aan de Kiekkaste bij
Nieuw Statenzijl leverde leuke waarnemingen op van Blauwborsten, Baardmannen en enkele
duizenden pleisterende Brandganzen.
Logistiek en verblijf
Er is met drie auto’s gereisd waarvoor van tevoren een km vergoeding is vastgesteld. Wij verbleven in
hotel-restaurant Burgdorf in Hude. Voor grote groepen is dit een uitstekend hotel & restaurant.

Excursie Borkener Paradies (Verzen) – 30 ha.
De eerste wandeling op zaterdag 7 april is gemaakt in het Borkener Paradies. Het gebied is eigendom
van een coöperatie van boeren (de zogenaamde Markengemeiden Meppen). Sinds 1937 heeft dit
gebied de status van natuurreservaat. Het Borkener Paradies is een open rivierduinlandschap in de
bocht van de rivier de Ems. Het zomereikenbos heeft door de eeuwenlange begrazing korte stammen
en brede kruinen. Door het samenspel van vegetatieve uitbreiding van sleedoorns kunnen zomereiken
zich verjongen en zijn er fraaie zoom- en mantelgemeenschappen ontstaan. In het verleden vond
extensieve begrazing met varkens, runderen en paarden plaats, de laatste decennia vindt intensieve
begrazing plaats door rijpaarden. Het is nog steeds het voormalige “hude” systeem, waarbij
particulieren het eeuwig recht hebben om in natuurreservaten vee te laten grazen. Het hude systeem is
vergelijkbaar met de markgenootschappen zoals wij die kenden op de Veluwe.
Wij maakten een rondwandeling door het gedeelte dat in de zomer wordt begraasd door paarden. Wat
ons opviel was dat vrij grootschalig overhangende takken zijn verwijderd en dat op meerdere locaties
sleedoorns waren geklepeld. Het zal te maken hebben met de veiligstelling van de botanische
doelstellingen van dit natuurreservaat. Uit recente literatuur is bekend dat de waardevolle
rivierduinvegetaties in soorten samenstelling achteruitgaan door de invloed van stikstof depositie.
Wij zagen op twee locaties beverratten die in dit gebied vrij talrijk zijn.
Margriet Maan vond op het rivierduin een bijzonder mos: grijze bisschopsmuts. Dit mosje met de
wetenschappelijke naam: Racomitricum canescens staat op de rode lijst voor mossen en is een
bedreigde soort.

Afbeelding 1: De meander Alte Ems is tegenwoordig weer aangekoppeld aan de Ems via een stuw en een vistrap.

Afbeelding 2: Appelvink in Borkener Paradies

Afbeelding 3: Alter Ams - Borkener Paradies

Afbeelding4 : vistrap bij de Alter Ems - Borkener Paradies

Tabel 1: waarnemingen vogels Borkener Paradies 7 april 2018
Fuut
Grauwe Gans
Wilde Eend
Sperwer
Meerkoet
Holenduif
Middelste Bonte Specht
Graspieper
Gele Kwikstaart
Heggenmus
Grote Lijster
Zwartkop
Koolmees
Boomkruiper
Kauw
Huismus
Groenling

Aalscholver
Nijlgans
Kuifeend
Torenvalk
Scholekster
Houtduif
Kleine Bonte Specht
Boompieper
Grote Gele Kwikstaart
Roodborst
Kramsvogel
Tjiftjaf
Pimpelmees
Ekster
Zwarte Kraai
Ringmus
Appelvink

Grote Zilverreiger
Parkgans
Havik
Fazant
Kievit
Grote Bonte Specht
Boerenzwaluw
Witte Kwikstaart
Winterkoning
Zanglijster
Merel
Vuurgoudhaan
Boomklever
Gaai
Spreeuw
Vink
Geelgors

Met meer dan 50 vogelsoorten een mooi begin van het weekend! Interessante waarnemingen waren
de Middelste Bonte Specht die zijn snellere roep dan de Grote Bonte Specht liet horen. Op meerdere
locaties zagen wij Appelvinken en ook de Geelgors liet al een prevelend liedje horen. Zowel Gele
Kwikken en Grote Gele Kwikstaart gaven acte de presence.

Gemarkeerde route in rood van de wandeling in het Borkener Paradies: productie Hendrik Prins

Ringmus nestelend in
telegraafpaal bij de ingang van
het Borkener Paradies bij
Verzen.
De Ringmus is evenals de
Huismus op de rode lijst voor
broedvogels opgenomen als
gevoelige soort. Matthijs heeft
deze ringmus op de gevoelige
plaat vastgelegd.

Afbeelding 6: Ringmus in telegraafpaal

Hasbrucher Urwald
Het Hasbrucher Urwald wordt al in een oorkonde van 1258 genoemd toen de eigenaar van het bos,
het klooster van Hude, boeren in de omgeving de gebruiksrechten van het bos verleende. Het
gebruik als bosweide liep in 1882 af, toen de laatste boer zijn gebruiksrecht verkocht. Momenteel is
aan de oude bomen nog et zien dat er afzetting van takken plaatsvond op een hoogte van 2 – 3
meter voor het gebruik als timmer- en brandhout. In het gedeelte van 40 ha waar geen onderhoud
plaatsvindt en als het echte Urwald wordt bestempeld zien we dat de beuken langzamerhand de
overhand krijgen. Ten tijde dat de varkens nog in het bos werden gehoed, werden de beuken door de
varkens onderdrukt.

Afbeelding 7: Friederikeneiche - Hasbruch

Het Hasbruch is vooral bekend om de zeer oude zomereiken en haagbeuken. Bij de berekening van
de ouderdom van bomen in het Hasbruch zijn bosbouwkundigen uitgegaan dat de gemiddelde
breedte van een jaarring bij een zomereik van 160-200 jaar oud., ongeveer 2 mm bedraagt. o De
leeftijd van de oudste bomen wordt geschat de tussen 1000- en 1200 jaar oud (informatie uit
Wikipedia). Enkele oude eiken in het Hasbruch zijn verklaard tot natuurmonument (Naturdenkmal).
Is het ker ge ied aar ee iets doe eheer is i gesteld ee
ejaarde huis oor zo ereike e
zullen de beuken langzamerhand het bosbeeld gaan bepalen? Vooralsnog kunnen we nog genieten
van de eeuwenoud zomereiken en fraai gevormde rimpelstammen van de haagbeuken.
Van het dorpje Verzen reden wij richting Hude waar één van de ingangen is van het Hasbrucher
Urwald. Om tien voor elf arriveerden wij daar. Op het parkeerterrein dat deze morgenvol stond met

geparkeerde auto’s zijn enkele informatie panelen die veel informatie verschaffen over de rijkdom
a dit Ur ald . In het Hasbruch zijn veel brede wandelpaden en die zaterdagmorgen waren er erg
veel fotografen. Van de totale oppervlakte van 630 ha is slechts 39 ha bestempeld als strikt
bosreservaat (Naturwald reservat) waar een niets doen beheer geldt. Naast de avifauna is het Urwald
bekend om de voorjaars flora, de eeuwenoude eiken en een aantal bijzondere soorten amfibieën.
Wij maakten een wandeling naar de observatietoren bij een fraaie beekmeander. Om kwart voor één
horen wij onze eerste Middelste Bonte spechten die vermoedelijk een nest hebben in één van de
oude eiken bij de observatietoren. Daarna horen en zien wij op meerdere locaties Middelste Bonte
Spechten. Op één van de informatie panelen die bij een boswachters hut staan valt af te leiden dat
de Middelste Bonte Specht verspreid in het hele urwald voorkomt. Er zijn enkele jaren geleden 192
paar vastgesteld en de Middelste Bonte Specht is veel talrijker dan de Grote Bonte Specht. Bij de
beek pauzeren wij voor de lunch en Gert hoort als eerste een Kortsnavelboomkruiper. Later als wij de
wandeling vervolgen horen wij op meerdere locatie Kortsnavelsboomkruipers. Bij de observatietoren
zien wij in de beekmeander vele tientallen parende Bruine Kikkers. Zij late hu typis he gek or
horen.
Na het bezoek aan de observatietoren wandelden wij naar de Friederikeneiche die circa 1200 Jaar
oud is. Dit is de oudste en bekendste zomereik in het Hasbrucher Urwald. Gert tilt onderweg
meerdere boomstammetjes op en vindt uiteindelijk een Alpenwatersalamader. Vuursalamanders
hebben wij tijdens deze wandeling niet gevonden. De route terug voert ons langs een beekdal waar
elzenrijen de slootranden markeren. Ook zien we knotstoven van haagbeuken. In het bos zelf
hebben wij op meerdere locaties deze knotstoven gezien. Voor de tweede Wereldoorlog werd veel
hout uit het bos gehaald voor het verwarmen van de woningen. Hiervoor werd een hakhout systeem
gebruikt, zodat om x aantal jaren de stoven werden ontdaan van hun pruik. Ook hier zien we scherpe
scheidingen in het landschap tussen bos en landbouwgrond. De landbouwgronden rond het Urwald
worden aan de westzijde waar wij wandelden, intensief gebruikt.
Uiteindelijk blijkt na de analyse van Hendrik Prins dat wij een derde van de route hebben gelopen.

Afbeelding 8: Middelste bonte specht bij nestholte onder een zijtak - Hasbruch Urwald

Hasbrucher Urwald - wandeling op zaterdag 7 april; productie Hendrik Prins

Tabel 2: Hasbrucher Urwald - vogelwaarnemingen 7 april 2019
Grauwe Gans
Fazant
Groene Specht
Kleine Bonte Specht
Winterkoning
Zanglijster
Goudhaan
Koolmees
Glanskop
Kortsnavelboomkruiper 3
Zwarte Kraai
Appelvink

Buizerd
Holenduif 1 pr
Grote Bonte Specht
Boerenzwaluw
Roodborst
Grote Lijster
Vuurgoudhaan
Zwarte Mees
Staartmees
Boomkruiper
Vink

Slechtvalk
Zwarte specht
Middelste Bonte Specht
Grote Gele Kwikstaart
Zwarte Roodstaart
Merel
Bonte Vliegenvanger
Pimpelmees
Boomklever
Gaai
Goudvink

Tabel 3: overige waarnemingen 7 april 2018
Mestkever
Gewone Pad met eisnoeren
Steenhommel
Gehakkelde Aurelia
Alpenwatersalamander

Citroenvlinder (vele tientallen)
Bruine Kikker met eiafzetting
Steenhommel
Dagpauwoog

Aardhommel
Koolwitje
Kleine Vos
Vosje

In een beektalud vindt Gerard Plat het zandbijtje Vosje, inclusief een wespje dat parasiteert op de
eitjes en larfjes van het Vosje.

Tabel 4: waarnemingen flora 7 april 2018
Bosanemoon
Bosviooltje
Schedegeelster
Overblijvend Bingelkruid

Grootbloemmuur
Speenkruid
Muskuskruid

Longkruid
Verspreidbladig Goudveil
Boskortsteel

Het lijstje met planten typeert de flora van een eeuwenoud zomereiken/haagbeukenbos.
Hude
Na de fraaie wandeling door het westelijk gedeelte van het Hasbrucher Urwald gaan wij richting
Hude waar wij in Burgdorfs hotel & restaurant ingekwartierd worden. Het is een groot hotel met
meer dan 50 hotelkamers.
In Hude hebben wij ook de waarnemingen van vogels genoteerd; het betreft vooral de stad- en
dorpsvogels van tuin en park. Hude heeft vrij veel groen in de stad en door de stad loopt een beek
(Huder Bach) waar zich een interessante molenplaats bevindt met een onderslag rad. Op de Veluwe
hebben we bovenslag raderen bij de molenplaatsen, maar bij beken met een groot debiet zijn in het
verleden onderslag raderen geplaatst met een veel grotere capaciteit voor de aandrijving van
molenstenen. De Kloster Wassermühle is gevestigd bij het voormalige klooster. Deze molenplaats
wordt al genoemd in 157. Bij de molenplaats is een vistrap aangelegd voor migratie van vissen die
stroomopwaarts willen paaien. In de koetshuizen bevinden zich nu een restaurant en een galerie. ’s
Avonds hebben enkelen na de avonddis nog een wandeling gemaakt langs de beek en bij de
kloosterplaats. Wij zagen enkele vleermuizen vliegen, maar Frans had geen bat-detector
meegenomen en daarom zijn de vleermuizen niet gedetermineerd.

Afbeelding 9: Grote gele kwikstaart; bij veel beken in het Hasbruch en bij de Huder Bach aanwezig

Afbeelding 10: Klostermühle met vistrap in Hude

Tabel 5: Hude – vogelwaarneming zaterdag 7 april 2018
Wilde eend
Groene Specht
Witte Kwikstaart
Heggenmus
Zanglijster
Tjiftjaf
Zwarte Mees
Boomklever
Gaai
Spreeuw
Groenling

Houtduif
Grote Bonte Specht
Grote Gele Kwikstaart
Roodborst
Merel
Vuurgoudhaan
Pimpelmees
Boomkruiper
Kauw
Huismus
Vink

Turkse Tortel
Graspieper - trek
Winterkoning
Zwarte Roodstaart
Zwartkop
Koolmees
Glanskop
Ekster
Zwarte Kraai
Vink

Oerbos.
Een wandeling door een oeroud bos
omgevallen bomen op een tapijt van mos
afgewisseld door een kleed van witte anemonen
de stilte slechts onderbroken door de vogels die er wonen.
Al meer dan honderd jaar door de mens niet meer beroerd
een reservaat waar alles blijft en niets wordt afgevoerd.
De eiken dood of respectabel oud
gunnen nieuw leven aan de beuken in dit indrukwekkend woud.

En van hoog tot laag klinken er geluiden
die op bijzondere vogelsoorten duiden.
Boomkruipers met een korte snavel en Goudhanen vol vuur
verrassen geoefende oren op een klankrijk partituur.
En dan die Spechten
die om hun nest met Holenduiven vechten.
In dit bijzondere bos met oude eiken vinden we een leuke soort
niet groot niet klein maar precies zoals het hoort
de Middelste bonte specht ofwel de medius.
Gehoopt ‘m hier te zien en dus……
hebben wij aan dit oerwoudrestant
ons vogelhart verpand.

En de planten dan? En de kikkers? De padden? De vlinders? De
hommels?
Drommels!

En wat dacht u van de watersalamander, zelfs gefilmd en eventjes
gevangen.
Iedere natuurliefhebber zal naar dit bos verlangen.
Je wordt er stil van als je er bent.
Een stilte die wij een beetje zijn ontwend.

115Afbeelding 11: Vwg leden in de observatietoren in het Hasbrucher Urwal: Epona, Gerard, Matthijs, Andre, Erik, Henk,
Frans, Jan en Gert

Afbeelding 14: Gewone pad op liefdestoer

Zondag 8 april 2019
Na het ontbijt en inslaan van het lunchpakket reden wij eerst nog naar de Klostermühle voor een kort
bezoek en vervolgens richting Westerlage waar zich aan de oostzijde van het Hasbrucher Urwald ook
een ingang bevindt. Het landschap aan de oostzijde van het Hasbrucher Urwald is kleinschaliger dan
aan de westzijde en heeft nog veel bomenrijen en houtsingels in het agrarisch gebied. De bebouwing
is er kleinschaliger en er zijn niet veel grote agrarische bedrijven.

Afbeelding 13: Hasbrucher Urwald - wandeling zondagmorgen 8 april 2018; productie Hendrik Prins

Het is weer een zonovergoten dag en rond 10.00 uur starten wij de wandeling vanaf het
informatiepaneel dat zich ten noorden van Westerlage bevindt. Het bos is hier erg afwisselend,
aangezien er ook productie opstanden aanwezig zijn, voordat je het oerbos bereikt. Er zijn ook fraaie
beekjes waar zich op diverse locatie Bruine Kikkers laten horen en zien. Rond half elf zijn we bij de
Amalia eik die in 1982 is omgevallen op een leeftijd van naar schatting 1250 jaar. De overblijfselen
zijn nog steeds te zien.
Wij zien vandaag ook weer vele tientallen Citroenvlinders. Volgens Gerard Plat zijn het mannetjes die
op zoek zijn naar vrouwtjes. Wij zien geen vrouwtjes van de Citroenvlinder. De mannetjes zien wij
niet op de bloeiende kruiden. Zij hebben energie genoeg om op jacht te gaan naar vrouwtjes. In de
omgeving van het restant van de Amalia eik horen wij opvallend veel Appelvinken. In dit deel van het
Urwald zijn veel oude zaaddragende haagbeuken. Appelvinken kunnen met hun grote snavels de
zaden van de haagbeuk kraken en wij zien op meerdere omgevallen bomen gekraakte zaden liggen.
Gerard Plat duidde ons op dit voedselgedrag van Appelvinken. Ook vanmorgen horen we weer
Middelste Bonte Spechten en enkele Kleine Bonte Spechten. De Grote Bonte Specht is ook in dit deel
van het Urwald en schaarse broedvogel. Bij de beek houden we de koffiepauze en horen een IJsvogel
roepen en zien ook één van de weinige Eekhoorns.

Afbeelding 15: Picknick bij de beek: Matthijs, Frans, Matthijs, Epona, Gert, Hendrik, Jan, Erik, Gerard en Andre

Rond half twaalf zijn we weer bij de vogelobservatietoren en horen weer de parende Bruine Kikkers
in de beek. Er zijn ook Gewone Padden bij de plek met de Bruine Kikkers. Gistermiddag waren de
Middelste Bonte Spechten bij de observatietoren erg luidruchtig, maar vandaag horen we alleen een
Grote Bonte Specht roepen. Tijdens de picknick zien we enkele Reeën en er vliegt een Rode Wouw
met prooi in zuidoostelijke richting. Bij één van de beken is een paddenpoel die zijn naam eer aan
doet. In de poel zijn vele tientallen luidruchtige Gewone Padden en enkele tientallen Bruine Kikkers
te vinden. Vlak bij de poel bevindt zich ook een klein vijvercomplex, vermoedelijk een verlaten
viskwekerijtje, waar zich ook veel Bruine Kikkers ophouden. Ook op het pad en in de bermen zitten
Gewone Padden, vaak in groepjes van meerdere mannetjes bovenop 1 vrouwtje. Op de terugweg
naar de ingang horen we drie Kortsnavelboomkruipers die Gert en Hendrik Prins het weekend
daarvoor al gespot hebben. In een slootje zien we salamanders. Na de vangst van Hendrik Prins
blijken het Alpen- en Kleine Watersalamanders te zijn. Er zijn ook larven aanwezig. Aan de
buitenzijde van het bos horen we een Geelgors roepen en bij een woning ziet Matthijs een
Gekraagde Roodstaart bij een nestkastje. Het is onze eerste en enig Gekraagde Roodstaart die wij dit
weekend zien.

Afbeelding 16: Hendrik Prins op jacht met zijn onderwatercamera

Afbeelding:17: Alpenwatersalamander bij Westerlage

Tabel 6:

Hasbrucher Urwald: Westerlage – vogelwaarnemingen zondag 8 april 2018
Aalscholver overvliegend
Wilde Eend
Havik
IJsvogel 2
Kleine Bonte Specht 3
Heggenmus
Zwarte Roodstaart
Merel
Tjiftjaf 10
Bonte Vliegenvanger 2
Pimpelmees 12
Boomklever 13
Gaai
Vink 13
Appelvink 13

Ooievaar
Rode Wouw 1
Holenduif
Grote Bonte Specht 8
Grote Gele Kwikstaart 2
Roodborst
Zanglijster
Zwartkop
Goudhaan
Koolmees
Glanskop 7
Kortsnavelboomkruiper 4
Zwarte Kraai
Putter
Geelgors 1

Nijlgans pr
Buizerd
Houtduif
Middelste Bonte Specht 2
Winterkoning
Gekraagde Roodstaart
Grote Lijster
Fitis
Vuurgoudhaan
Zwarte Mees
Staartmees 6
Boomkruiper 6
Huismus
Groenling 1

Nieuw Statenzijl/Kiekkaaste
Na de wandeling in dit deel van het Urwald gaan we rond kwart over twee richting Nieuw Statenzijl
voor een bezoek aan de Kiekkaaste in de Dollard. Via een fraaie route langs Leer zijn we om kwart
over drie op het parkeerterrein bij het gemaal. Vanaf het parkeerterrein nemen wij de telescopen
mee en wandelen richting de dijk en gaan vervolgens over het vlonderpad naar de Kiekkaste. Ook
hier is het erg druk met vogelaars, wandelaars en fietsers op de waddendijk. We genieten van het
mooie weer en op het vlonderpad richting Kiekkaste horen we op meerdere locaties Blauwborsten
en Baardmannen. Bruine Kieken baltsen volop en op het wad zijn nog enkele duizenden
Brandganzen. In de omgeving van de Kiekkaste is altijd volop vogelleven en is veel interessants waar
te nemen.
We volstaan voor een beschrijving van de directe omgeving van het gemaal Nieuw Staten met een
verwijzing naar het KNNV-verslag Vogelreis Zuidlaardermeer 2015 .
Tabel 7: Nieuw Statenzijl – Kiekkaaste: zondag 8 april 2018
Fuut
Brandgans > 2000
Wilde Eend
Smient
Grote Zaagbek
Fazant
Meerkoet
Kievit
Wulp
Boerenzwaluw
Gele Kwikstaart
Zwarte Roodstaart
Kauw
Vink
Rietgors

Aalscholver
Bergeend
Parkeend
Wintertaling
Bruine Kiekendief
Waterral 1
Scholekster
Tureluur
Kokmeeuw
Graspieper
Heggenmus
Tjiftjaf
Zwarte Kraai
Kneu

Blauwe Reiger
Nijlgans
Krakeend
Krakeend
Buizerd
Waterhoen 1
Kluut
Zwarte Ruiter
Kleine Mantelmeeuw
Witte Kwikstaart
Blauwborst
Baardman
Spreeuw
Groenling

Epiloog
Het voorstel van Gert- en Hendrik Prins voor een weekend bezoek aan het Borkener Paradies, het
Hasbrucher Urwald en als toetje het bezoek aan de Kiekkaaste bij Nieuw Statenzijl was een schot in
de roos! Begin april is de voorjaarsflora in de oude bossystemen in bloei en presenteren voorjaars
vogels zoals Middelste Bonte Spechten, Kortsnavelboomkruipers en Appelvinken zich goed.
Gert- en Hendrik Prins worden hartelijk bedankt voor de voorbereiding en begeleiding van deze
vogeltrip.
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