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Avondexcursie Eemsdal, 16 juni 2001.

Via Vlagtwedde rijden vfëTiaar Boertange, nage-

keken door een Boertange steken

we de grens over om inHeede de 1000-jarige
linde te gaan bekijken. Hij staat in een klein

parkje, wordt daar goed verzorgd, en is werke-

lijk zeer imposant. Rondlopend om de boom van

alle kanten te bekijken horen we gezang van

Roodboist Zanglijster en Winterkoning, en Frits

hoort het rosoen van eem-sretSonge Groene/

Spechten.
Daarna gaan we naar de stuw (en sluis) bij
Herbrum. Vanaf de brug bij de stuw hebben we

goed zicht op Chinese wolhandkrabben die zich

langs de muur voortbewegen. Menige krab lukt

de passage niet, en die verdwijnt dan in het

snelstromende water. Hoe het dan verder met ze

gaat? Niemand weet het. Piet Glas denkt dat ze

naar zee trekken om zich daar voort te planten.
Er vliegt een Grote Lijster over, en de Vinken

zingen.
Iets noordelijk maken we weer een stop: uitge-

strekte niet-gemaaide graslanden. Het begint al

wat te schemeren, maar vanaf de parkeerplaats

staat iedereen heel aandachtig te luisteren naar

een enthousiaste Leeuwerik* zó geconcentreerd

dat pas langzaam tot sommigen het geluid van

Porseleinhoen en Kwartelkoning doordringt.

Helaas, het komt uit Aarts recorder, en er wordt

in het veld niet op gereageerd.
We lopen hier een stuk over/langs een dijk, en

uitkijkende over de graslanden zien we een

Roodborsttapuit en een Rietgors, we horen een

Sprinkhaanrietzanger, in de bosrand een Boom-

pieper, en iets verder weg één, later twee. Nach-

tegalen. Harrie ziet - ver weg - een vogel, die

volgens hem een Paapje zou kunnen zijn.
Het begint wat donkerder te worden, en we gaan

verder naar het noorden. Bij Diele slaan we af

naar Vellage. Daar kun je op een dijk komen

vanwaar je uitzicht hebt op een uitgebreid moe-

rasgebied. Als 'toer de auto’s parkeren

komt een stel jongelui informeren wat we

gaan doen. Ze zijn tevreden met onze

uitleg en gaan weer terug naar een cara-

van, die een eind verderop in het weiland

staat, en van waaruit keiharde muziek

komt. Gelukkig blijkt de dijk een goede

geluidsbarrière, en we hebben er verder

fgeen last van. Wel moeten we verder

Meier’s scheepswerf proberen te negeren,

die is namelijk goed verlicht en duidelijk
hoorbaar op de achtergrond aanwezig.
De verwachtingen zijn hoog gespannen.

Meerdere van ons waren hier al eens

eerder geweest, en herinnerden zich een

veelheid aan het moeras.

•Maar hoewel de weersomstandigheden
nfeel gunstig zijn blijft het erg stil. Ver

weg een Wulp, wat Scholeksters, en een

Tureluur. Dichtbij nog Kleine Karekiet en

Blauwborst. Twee Nijlganzen vliegen

langs.

Eindelijk, het is inmiddels bijna twaalf

uur, worden de Kwartelkoningen actief,

en horen we er twee of drie roepen. Na

een tijdje geluisterd te hebben lopen we

terug naar de auto’s, en gaan we weer

naar ‘stad’ terug.

Teleurgesteld omdat we gehoopt hadden

iets meer te horen en te zien? Maar een

echte vogelaar weet dat het altijd maar

afwasten is wat je te zien of te horen

zult £rj)gen, en dat dat ook juist is wat

vogelen steeds \<®fcr spannend maakt!

De prachtige landschappen die we zagen,

in het late maakten deze excur-

sie overigens op zicrfedf al boeiend. We

komen zeker terug, en beginnen dan weer

met een bezoek aan die prachtige linde in

Heede! C"}

Om 19.00 uur vertrekken we met twaalf deelne-

mets vanaf het Overwinningsplein. Bij de car-
poolplaats Kolham pikken we iemand op, en bij
Zuidwolde sluit zich nog een auto met twee

personen bij ons aan. Dan is de groep compleet.
Het weer? Bewolkt, soms een beetje regen

(vooral tijdens het rijden!), en 14°. En voor het

luisteren naar geluid en zang heel belangrijk: het

is praktisch windstil.


