
 

Vogel excursie Ottershagen, Lattrop-Binnenbroek en Lage (D) 
 

Zaterdag 26 Maart 2022. 

 

 

Eindelijk, na een hele tijd weer een “normale” excursie. Zonder mondkapje in de auto en 

geen anderhalve meter afstand. Alle 12 deelnemers ervoeren dit net als ik als een soort 

bevrijding. Het weer was helemaal voorjaar, 100% zon, zwakke N/O wind en een 

temperatuur oplopend tot ca. 18 ºC en in de zon en uit de wind zelfs nog warmer. Ideaal 

excursieweer dus. 

 

De locaties voor deze morgen waren 

Ottershagen- Kerspelweg en Spiekweg en 

even over de Duitse grens, Lage, met een 

Nederlandse enclave van de stichting 

Twickel. Ottershagen, eigendom van en in 

beheer bij Natuurmonumenten. Het is niet de 

eerste keer dat we hier naar toe gaan.  

 

Ottershagen ligt in het beneden Dinkeldal en 

van oorsprong dus nat! Nu word met kunst 

en vliegwerk geprobeerd het nat te houden 

terwijl de omgeving en aangrenzend landen 

met kunst en vliegwerk droog wordt gehouden. Geen ideale situatie dus. Een situatie die nu 

in Nederland best wel veel voorkomt. Boeren willen de grond relatief droog en weidevogels 

willen graag nat en dras. Hier in Ottershagen wordt dus geprobeerd de zaak nat te houden en 

dat heeft z’n weerslag op de vogelbevolking. Hier zie je nog hele groepen weidevogels de 

lucht ingaan om indringers als kraaien en ander “gespuis” naar “huis brengen”. Deze krijgen 

hier weinig of geen kans eieren of jongen te roven! 

 

 

En zo is het goed. Dat elders een enkele 

kievit of andere weidevogel in dit soort 

situaties geen schijn van kans heeft mag 

duidelijk zijn. En dat soort situaties is niet 

de schuld van de predatoren. Vanmorgen 

hebben we genoten van wat we allemaal 

hebben gezien! 

 

Totaal 58 soorten en zeker ook een aantal 

niet alledaagse!, (Gerard heeft er geloof ik 

nog een paar meer) inclusief een aantal 

bosvogels bij het landgoed in Lage.  

 

Film van de Velduil is te zien op Youtube 

https://waarneming.nl/gebied/view/18081
https://waarneming.nl/gebied/view/18081
https://youtu.be/V3EgxlWf240


 

Een kleine opsomming; 

 

Kievit, Grutto, Tureluur, Roodborsttapuit, 

Wintertaling, Smient, Krakeend, Watersnip, 

Wulp, Waterpieper, Bergeend, Scholekster, 

Slobeend, Rietgors, Kemphaan, Kolgans, 

grote Zilverreiger, Buizerd, Velduil, Rode 

wouw, Kramsvogel, Sperwer, Torenvalk, 

Ooievaar, groene Specht, Boomklever, 

Groenling en grote bonte Specht. 

 

De Tjif-tjaf leek ook alweer op volle sterkte, 

want regelmatig was zijn naam te horen. 

 

 

Dat het voorjaar was, was ook te zien aan de 

flora, en ik zou mijzelf niet zijn om die niet ook 

te noteren.  Speenkruid, Bosanemoon, 

Hondsdraf, paarse Dovenetel, gewone Veldkers 

en maarts Viooltje. 

Ook Dagpauwoog, Citoenvlinder, vroege Bijen 

en vele Hommelkoninginnen gaven deze 

morgen acte de présence. Zij genoten volgens 

mij van de volop bloeiende Sleedoorn en 

Wilgenkatjes. 

 

Wat ik verder nog vermeldenswaard vind is, dat 

op een zonnige zuidhelling al weer enkele 

“Pinkster”bloemen bloeiden, 3 weken voor 

Pasen! 

 

’t Was een heel mooie excursie. 

Johan Niphuis. 

 

 


