
Excursie in Groningen met Koos Maat op 2 en 3 juni 2018

Op zaterdag 2 juni vertrekken we om 7.00 uur uit Vianen met 13 personen.
We gaan op excursie in Groningen in een beekdallandschap langs de Ruiten Aa. Onze gids is 
Koos Maat.
Na 2 ½ rijden komen we aan op de parkeerplaats bij Smeerling.  Smeerling ligt tussen  
Ontstwedder en Vlagtwedde.
Eerst brengt Koos een auto  naar het eindpunt van de wandeling, zodat weniet terug hoeven te
lopen.
Hier starten we om ongeveer 10 uur onze  excursie, we gaan  5 km van het Noaberpad lopen, 
door een prachtig beekdallandschap.
 Het Noaberpad loopt van Nieuweschans naar Emmerich
door mooie natuurgebieden en is 415 km lang.    Onderweg
zien en horen we de geelgors met zijn  prachtig liedje ( de
zevende van Beethoven). Op de weg hipt de witte
kwikstaart en in de lucht vangen de boerenzwaluwen en de
huiszwaluwen de vliegen. We horen de koekoek en de
groenling. 
Op een bepaald moment horen we zoiets als  “dudeljo” het
is het geluid van de wielewaal, we zien hem echter niet. In
een open gebied horen we de veldleeuwerik. Ook horen we
de zanglijster, de boomklever  en de groenespecht.
Andere vogels die we goed kunnen zien zijn de
roodborsttapuit, de grote bonte specht, de kneu en de
zwarte roodstaart.  In het riet zingt de bosrietzanger en
langs de beek vliegt de gele kwikstaart.  In de lucht bidt de
torenvalk en vliegt er een buizerd. 
We schrijven ook de planten op die we onderweg zien,
zoals  kantighertshooi, knopig helmkruid,  salamonszegel,
kamperfoelie, gele waterkers en grote muur, zie onderstaande lijst van
2 juni.
Na de wandeling door het beekdallandschap rijden we naar  Nieuw Statenzijl met een mooi 
uitzicht over de Dollard.
Het is hoog water in de Dollard en dan zijn er weinig vogels te zien.  Er staat wel een grote 
vogelhut  met nesten van de huiszwaluw en onderweg  in het riet langs het vlonderpad naar de
vogelhut zijn er baardmannetjes en een rietgors  te zien.  
Het wordt  tijd om naar ons hotel  “In den Stallen” in Winterswijk te gaan.  Hier krijgen we een 
kamer en gaan daarna  dineren, praten wat na over deze dag en gaan slapen.

De volgende dag, zondag 3 juni, staat er een uitgebreid ontbijt klaar en krijgen we een lunch 
pakketje mee.
Na het ontbijt pakken we in en gaan op zoek naar de grauwe kiekendief in de polder net  ten 
zuiden van  de wadden zee. We stoppen een paar keer,  zien een torenvalk en daarna  ver weg
een mogelijke grauwe kiekendief.  Daarna willen we nog even terug naar Nieuw statenzijl om 
naar de waddenzee te kijken of er nu meer vogels te zien zijn.

Na dit uitstapje voor degrauwe kiekendief rijden we weer naar Vlagtwedde om de wandeling  
op het Noaberpad van gisteren te vervolgen, een wandeling van 6,5 km.  Het weer is goed, 
droog en niet koud, wel bewolkt. We kijken onderweg naar de natuur rond de beek, de plantjes 
en de vogels.  In de lijst hieronder staan een aantal planten die we gezien hebben. Zoals de 
uitgebloeide morgenster met een prachtige pluizenbol, de groene of overblijvende ossetong  
met kleine blauwe bloempjes en het blauwe glidkruid. We zien en horen vandaag ook weer de 
geelgors en de grote bonte specht.  Om 4 uur is de wandeling ten einde en rijden we voldaan 
weer naar huis.  De afstand van Vianen  naar Vlagtwedde is ongeveer 230 km, 2 ½ uur rijden.
Het was een mooie excursie in een prachtig gebied, bedankt Koos.

Grote bonte specht



 



Dit zijn de vogels en de planten die we gezien of gehoord hebben 

Planten,  za 2 juni  Planten,  za 2 juni  Vogels, 2 en 3 juni Vogels, 2 en 3 
juni

akkerkool rietgras aalscholver meerkoet
beemd ooievaarsbek ringelwikke baardmannetje merel
biezenknoppen rosa multiflra bergeend Nijlgans
biggekruid Salamonszegel, veel 

bloemig
Blauwe reiger ooievaar

bijvoet spurrie boerenzwaluw putter
boekweit valeriaan, echte boomklever rietgors
bosanemoon veldzuring boompieper rietzanger
bosgierstgras vlotgraas bosrietzanger ringmus
boterbloem vogewikke br. kiekendief roodborst
dotterbloem waterkers, gele buizerd roodborsttapuit
dravik, ijle wederik, moeras fazant scholekster
echte kamille zevenblad fuut tjif tjaf
ereprijs, mannetjes zilverschoon geelgors torenvalk
fonteinkruid, drijvend gele  kwikstaart tureluur
heen Planten zo 3 juni: gr. bonte specht veldleeuwerik
heermoes akkerviooltje grauwe kiekendief vink
heksenkruid, groot blaassilene gr. mantelmeeuw vink
heksenmelk blauw glidkruid grasmus visdief
helmkruid, knopig boerenwormkruid graspieper visdiefje
hondsdraf brede stekelvaren groene specht wielewaal
hop geoorde wilg groenling Wilde eend
kamperfoelie grasmuur houtduif wilde eend
kantighertshooi groene ossetong huismus winterkoning
klaver, basterd groot streepzaad huiszwaluw winterkoning
klaver, witte haagwinde kauw witte kwikstaart
kleine klaver hennepnetel kievit wulp
korrelganzevoet knoopkruid kneu zanglijster
lelietje van dalen morgenster koekoek zwarte kraai
liesgras rode schijnspurrie kokmeeuw Zwarte kraai
lis, gele schapezuring koolmees Zwarte roodstaart
lisdodde, grote schijfkamille kuifeend zwartkop
look zonder look smalle wikke
moeraskers straatgras
moerasvergeetmijnie
t

tweezadige wkke

muize oortje varkensgras
muur, grote veenwortel
nagelkruid veldzuring
perzikkruid wilgenroosje
pijlkruid witte dovenetel
pinksterbloem zachte ooievaarsbek
pitrus zevenblad
ridderzuring zwenkdravik
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