
KRAANVOGELS DIEPHOLZER MOOREN 2019 

Op 26 oktober zijn we met een aantal leden van onze vereniging op de jaarlijkse  excursie -

georganiseerd door Jan Dunnink- naar de Diepholzer Mooren geweest om er kraanvogels waar te 

nemen. Om 8.30 uur vertrok het gezelschap vanaf de markt in Staphorst naar de Diepholzer 

Moorniederung in de Duitse deelstaat Nedersaksen, een afgegraven hoogveenvlakte, afgewisseld 

met weidegebieden en akkers, waar voornamelijk maïs op wordt verbouwd. Tegen een uur of 10 

hebben wij bij Raststätte Eltern bij Haselünne koffie gedronken, waarna we vertrokken naar het 

Diepholzer Moor An der Dadau; daar op de kleinschalige akkers en weilanden waren al volop 

foeragerende kraanvogels te spotten. We hebben hier dan ook dankbaar gebruik van gemaakt. 

Kraanvogels zijn in de periode oktober en november trektocht van Scandinavië naar van 

Scandinavië naar Zuid-Frankrijk. Er waren ook andere bekende vogelaars uit de onze provincie, 

wat leidde tot plezierige ontmoetingen. Hierna vervolgden we onze tocht naar het Neustädter 

Moor. Onderweg hebben we nog gestopt om te kijken of ook daar kraanvogels waren te zien. Dat 

lukte heel goed. We waren erg onder de indruk van deze vogels. Bij het overvliegen hoorden we 

de zoevende geluiden van hun vleugels, die een spanwijdte hebben van ruim 2 meter, en de 

typische krü-krö-krüroep  Ook andere vogels werden waargenomen, zoals de blauwe kiekendief, 

buizerd, geelgors, torenvalk, gaai, smelleken, zanglijster, velduil en grote zilverreiger, terwijl een 

goudvink zich liet horen in het bosje bij de laatste rustplaats. Aangekomen bij het Neustädter Moor 

hebben we vanuit de daar aanwezige uitkijktoren kunnen genieten van het landschap; hier vanuit 

zijn we vertrokken naar Rehdener Geestmoor, waar eveneens een uitkijktoren is. Doordat we de 

hele dag prachtig en helder herfstweer hadden, hebben we veel kraanvogels in de lucht en op de 

akkers, zich te goed doend aan o.a. achtergebleven oogstrestanten, duidelijk kunnen waarnemen. 

Na afloop van excursie zijn we weer huiswaarts gekeerd. Onderweg hebben we Raststätte Eltern 

aangedaan waar van een heerlijk diner hebben genoten en onze ervaringen van de dag hebben 

uitgewisseld. 

Hieronder enkele foto´s. Deze zijn ook geplaatst in het fotoalbum. 

 





 

 


