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groepen foeragerende Kraanvogels gaan 
bekijken. Een goede telescoop is wel een 
vereiste, want kom je dichterbij dan 300 me-
ter, dan gaan de Kraanvogels onherroepelijk 
weer de lucht in. Het valt voor ondergete-
kende, die is uitgerust met een bescheiden 
toneelkijkertje, daarom niet mee om het in 
de ANWB Vogelgids van Europa beloofde rood 
op hun koppen te aanschouwen. Gelukkig 
zijn er in de zeventien man tellende groep 
vogelsupporters voldoende telescopen 
aanwezig. Maar het blijft toch allemaal een 
beetje ver weg. Ik had verwacht dat wij deze 
beestjes dichter zouden kunnen benaderen.

Rond 13.00 uur stelt Virry voor om even wat 
te gaan drinken in het café om de hoek. Dit 
blijkt een oude boerenkroeg te zijn, waar de 
tijd sinds de jaren zestig niet meer vooruit 
is gegaan. Edoch de bediening en de Glüh-
wein zijn, zoals altijd in Duitsland, prima 
voor elkaar.
Onder het genot deze versnapering kun-
nen wij eens goed nadenken over wat wij 
als vogelsupporters nu eigenlijk te zoeken 
hebben in een rustgebied van Kraanvogels. 
Want op deze zaterdag in november rijden 
of staan op elk landweggetje wel een paar 
auto’s met opgewonden vogelaars erin. Deze 
zorgen ervoor dat de vogels telkens weer 
hun eetpauze moeten onderbreken voor een 
nieuwe vluchtpoging.

Na de middagpauze worden de auto’s weer 
gestart om te vertrekken naar het hoogte-
punt van de dag: de kijkhut aan de rand van 
het Rehdener Geestmoor. Op de Moorweg 
maken wij een stop om ganzen te obser-
veren. In een akker verderop zijn wat boe-
renpummels aan het crossen in het zwarte 
land. Er is provisorisch schriklint geplaatst 

… dan verschijnen er een paar crossmotoren 
op het toneel. De bestuurders laveren behendig 
tussen de vogelaars door, die midden op het 
pad de horizon afspeuren. Als de klinkerstraat 
door het hoogveen vrij is, geven ze gas. De 
geluidsdempers op de uitlaten doen precies het 
tegenovergestelde van wat de naam suggereert. 
Een krachtig geronk van de motoren scheurt de 
stilte open. De verontruste Kraanvogels gaan 
op de vleugels. Een gigantische wolk van 9000 
vogels komt in het heldere middaglicht los van 
hun rustplaats. Een golf van verbijstering gaat 
door de honderden vogelaars.

De excursiegroep van Avifauna is op zater-
dag 6 november 2010 Groningen nog niet 
uit, of de eerste auto’s zijn al zoek. Virry 
Schaafsma, de begeleidster voor deze dag, 
raakt gelukkig niet in paniek. Ze gaat op 
zoek naar haar nieuwe mobiele telefoon. 
Deze heeft meer geheimen dan zij dacht en 
het lukt niet om nog voor de grens telefo-
nisch contact te maken met de achterblij-
vers. Temeer daar het vermoeden bestaat 
dat hun toestel niet is ingeschakeld. Ergens 
op de Duitse Autobahn vindt de hergroepe-
ring plaats. Bij de eerste plaspauze wordt 
ondergetekende op het toilet zelfs verrast 
door een deelnemer die ongezien de hele 
groep al heeft ingehaald.
Aangekomen bij de bestemming An der 
Dadau, wordt de hoofdweg verlaten.
Over een kapot gereden dijkje sukkelen een 
Volvo S60, een Citroën C5, een Ford Focus, 
een Citroën Xantia en een Toyota Corolla 
Verso het kraanvogelgebied binnen. Hier 
worden de eerste Kraanvogels vanuit de 
auto gespot op een akker en een weiland.

Tegen de middag klaart het weer op en kun-
nen wij verderop in het gebied rustig grote 
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2 - 1 voor de Kraanvogels
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 duizenden voetbalsupporters opvliegen 
vanuit hun groene kuipstoeltjes.

Jacob van der Weij

Naschrift van de bijrijder
Genoten van deze geslaagde excursie. Een 
mooie regio die qua fauna veel te bieden 
heeft. 
Naast de Kraanvogels zijn er natuurlijk nog 
veel meer trekvogels gezien. Ook een royaal 
aantal roofvogels, waaronder enkele Blauwe 
Kiekendieven en zelfs een Rode Wouw. 
De Reeën hier lijken minder schuw dan 
de Kraanvogels. De Kraanvogels waren 
indrukwekkend, zowel in omvang als in 
getal. Geweldig hoe al die grote groepen zich 
verzamelden op de Rehdener Geestmoor in 
het prachtige late zonlicht.

om een baantje uit te zetten. Ergens begint 
het bij mij te wringen, crossmotoren in een 
rustgebied voor Kraanvogels.
Even later wringt het nog veel meer, 
wanneer wij ons een plaatsje proberen te 
veroveren in de observatietoren aan de 
rand van het natuurgebied. De toren, die 
eruitziet als een oude Romeinse wachttoren, 
bestaat uit verschillende etages. Aan de voet 
staan de auto’s schots en scheef in het wei-
land en langs de weg. Het parkeerplaatsje 
wordt volledig in beslag genomen door een 
camper, formaat slagschip.

Na een snelle rit over de Autobahn rijden 
wij aan het begin van de avond weer over 
de oostelijke ringweg Groningen binnen. 
Hier treff en wij geen Kraanvogels aan, 
maar 9000 automobilisten die op weg zijn 
naar het voetbalstadion van de plaatselijke 
FC. Later die avond, wanneer Andreas 
Granqvist de 2-1 scoort tegen NaC, zullen 


