
Falsterbo 2011 

Van 17-09-20011 t/m 24-09 zijn we met de vogelwerkgroep en met bekenden naar 

Falsterbo geweest. In totaal 15 personen op de heen reis. De terug reis met 14 personen 

omdat 1 persoon nog naar familie in Stockholm zou gaan voor 1 week. 4 blokhutjes 

hadden we gehuurd en ook een VW bus om de goederen die we in Nederland in gekocht 

hebben te vervoeren. Na 3 voorbesprekingen zijn we dan toch op de 17de naar Falsterbo 

afgereisd.  

 

Dag 1 – Zaterdag 17-9 
Om 5.30 uur was het verzamelen bij huize Selten in Sevenum. Na alles in de auto’s te 

hebben gedaan en lijstje van telefoon nummers uitgedeeld te hebben zijn we rond 5.50 

uur vertokken richting het eerste rustpunt op ongeveer 250 km rijden. Na korte rust 

pauze weer verder en in de buurt van Osnabrück hadden we 9 Kraanvogels overvliegend 

en hier ook de eerste Rode Wouwen. Bij aankomst bij de boot in Puttgarden zagen we 

meteen een Smelleken en een kolonie roeken hier. Rond 17.00 uur aankomst op de 

camping en hier viel meteen op de grote hoeveelheid sperwers en op de camping nog 1 

grauwe vliegenvanger. 

 

 
                                                     Sperwer bij Nabben 

 

Dag 2 – Zondag 18-9 
S’morgens vroeg op en eerst naar de vuurtoren toe waar de museum en de ringbaan is. 

Hier kwam ik ook mijn eerste bekende tegen, Christiaan Brinkman die hier als gast 

ringer actief is. Hierna zijn we naar de telpunt gelopen ( Nabben) waar we onze 2de 

bekenden tegen kwamen, Ben Hulsebos de District Coördinator van Twente van wie we 

deze vakantie veel nuttige tips hebben gehad. 

Het was een matige trekdag met veel bewolking. Wel hier in het begin een leuk belletje 

buizerd’s en Wespendiefen maar die bleven bijna allemaal hangen door op komende front 

van wolken en later ook regen. 



 
                                                                             Trektelpunt Nabben 

 

Omdat het op de heide dus bewolkt was zijn we het binnenland in gereden. Eerst naar 

Havgårdssjön gereden waar we via een parkeerplaats ( Börringe Stationsväg) richting 

het gebied zijn gelopen. Hier op het water veel futen maar niks bijzonders, wel 24 

overvliegende kruisbekken nog. Wel op de akker verschillende Rode Wouwen en Bruine 

kiekendiefen. Mooi groot plateau waar je ver weg kunt kijken. Terug naar de 

parkeerplaats even wat drinken gepakt en de weg overgestoken en naar een andere plas 

gelopen ( Börringesjön). Hier zouden we evt. een Zeearend of Steenarend kunnen zien. 

De lucht werd wel steeds dreigender maar toch een paar km gelopen tot we over het 

meer konden kijken. Hans-Peter vond even later een grote Roofvogel in een top van de 

boom best ver weg en kregen een discussie van wat het zou kunnen zijn geweest. 

Zeearend of Steenarend. Vogel had een bruine staart en grote forse snavel wat dus 

alleen op Zeearend kan leiden. 

 

 
                                                                                                       Telpunt op de heide 



 

Dag 3 – maandag 19-9 
Vanmorgen liep om 5 uur de wekker af en om 5.30 uur stonden we klaar om richting de 

vuurtoren te rijden. Matige wind stond er rond kracht 4. Wij zelf vonden het wel hard 

waaien maar volgens de tellers maar een matig windje. Voor mij vandaag een nieuwe 

soort hier. De Zwarte Zeekoet. Ook hier nog vandaag veel sijzen en de eerste keep. Ook 

een Roodkeelduiker en een Boomleeuwerik heb ik gezien. Rond 10.30 zijn we terug 

gegaan naar de Camping om te eten en daarna op tijd op de heide te gaan staan. Dit 

bleek een goede keus vandaag. 1 Zeearend en 1 Schreeuwarend (nieuwe soort voor mij) 

en verschillende buizerds. Maar ze wilden niet echt oversteken en bleven veel hangen. 

Rond 14.00 uur was het helemaal in gezakt. Toen zijn we richting de haven in Skanör 

gereden waar we een rondje hebben gelopen in een mooi nat natuur gebied waar we veel 

Zwarte Ruiters, kemphanen en Bonte Strandlopers hebben gezien. Vandaag was er ook 1 

jarige in ons midden en hadden later op de camping ook een lekkere Zweedse traktatie 

gehad.  

 

 
                                                                                Bruine kiekendief @ Nabben 

 

 

Dag 4 – Dinsdag 20-9 
Vanmorgen met de hele groep weer naar Nabben geweest om te gaan trektellen. Hier 

vond ik een Visarend die mooi aan de oost zijde voorbij vloog en de oversteek maakt. 

Vandaag ook weer een Zwarte Zeekoet en 3 Parelduiker. Ook nog hier een Alk en 2 

kleine jagers gezien. Ook hoorde ik een geluid wat ik niet meteen kon thuis brengen, wel 

wist ik dat dit niet een gewone pieper is en keek vlug (angstig) om richting de 

hoofdtellers, deze hadden deze vogel ook opgemerkt en wezen ernaar. Ik dacht in 

eerste instantie aan grote pieper maar de vogel had geen lange staart en vloog rechter. 

Toen ben ik naar de hoofdteller gegaan en die zij dat het een Tawny pipit, vlug de lijst 



erbij gehaald maar daar stond deze naam niet op, ANWB boek erbij en het bleek om een 

Duinpieper te gaan die ook zeldzaam is en alleen in het zuiden van zweden voorkomt.  

 
Telpunt nabben                                                                            Steppen kiekendief Silvårka 
 

 

Rond 10.30 uur weer terug naar de camping om te eten en daarna zijn we weer gaan 

rijden richting Silvårka,  hier een parkeerplaats met 2 uitkijktorens en een ver uitzicht 

over de akker/gras landen. Toen we uitstapten vloog er meteen een roofvogel over ons 

heen en werden meteen verrast met een kiekendief, maar welke? Vlug de kijker er op en 

ja hoor een BOA. Dit duidde dus op een Steppenkiekendief waar we allemaal op gehoopt 

hadden om hem in deze vakantie te mogen zien. Ondertussen kwam Ben Hulsebos 

aangereden van wie we deze tip/locatie hadden gekregen en hij kon uitstappen en 

meteen naar de steppekiek kijken. Ook was hier nog een Krombekstrandloper wat toch 

wel zeldzaam is voor het binnenland. Later hebben we hier ook nog 1 Zeearend gezien. 

Na hier alles afgezocht te hebben zijn we naar een meer die vlak in de buurt ligt 

gereden. Vombsjön, maar hier was het rustig en zijn we meteen doorgereden naar 

Krankesjön. Dit is een mooi natuurgebied met een uitkijk toren erbij. Hier werd door 

andere van de groep een frater gezien, ook hadden we hier glanskoppen en veel eenden. 

Maar er kunnen hier ook buidelmezen en rietzangers zijn maar die konden we niet 

vinden. 

 

 

 
                                                                                Steppen kiekendief Silvårka 



 

 

Dag 5 – Woensdag 21-9 
Vandaag zijn we iets later op gestaan. Rond 7 uur vlug de douche in en snel nog een 

rondje alleen op het strand gelopen waar ik nog 1 rouwkwikstaart had gevonden. 8 uur 

was ontbijt en rond 9 uur zijn we richting Fyledalen vertrokken om op zoek te gaan naar 

de Steenarend. Rond 10.15 uur kwamen we op de parkeerplaats aan waar de beste plek is 

volgens zeggen. Van hier uit kun je mooi in een dal kijken waar regelmatig edelherten en 

damherten konden zien. Ook een vos kwam hier voorbij gewandeld. Later ben ik met 

Toon een rondje gaan rijden en kwamen op de achterkant op de heuvelrug uit waar een 

tracktor het hooi aan het om gooien was. Daardoor vlogen er minstens 8 Rode Wouwen 

er achter aan wat een zeer mooi gezicht was. 

 

 

 
                                                                                                                     Parkeer plaats Fyledalen 

 

 

 

 

Bij terug komst samen met Mirei een rondje gereden maar nu ook geen Steenarend 

kunnen vinden maar wel mooi kunnen genieten van de mooie landschappen hier. Jammer 

genoeg hadden we geen Steenarend en zouden dus waarschijnlijk terug moeten gaan. 

Wel hier 3 zeearenden, witkopstaartmezen, boomklevers ( witte buik) en een 

Ruigpootbuizerd ( niet door mij gezien).  



 
                                                                                           Boomklever 

  

 

Dag 6 – Donderdag 22-9 
Vanmorgen ging 1 groep trektellen en ik had besloten om met de rest vanaf de camping 

naar de vuurtoren te lopen, de weersvoorspelling was goed dus geen regen kleding mee 

genomen. Even later kreeg ik nog 1 sms van Hans-Peter dat die op de telpunt nog 1 

Steppenkiekendief had op 11 meter, jammer was dat, daar had ik zeker zeer mooie 

foto’s van kunnen maken. 

Halverwege de tocht werd het donker en begon het flink te regenen, daar sta je dan 

zonder regenkleren maar besloten toch om ver te gaan lopen en de tocht af te maken, 

de pret was er niet minder om en zagen ook nog leuke dingen zoals een grote groep 

Grote Sterns en Bonte Strandlopers. Ook zagen we nog 2 vossen op het strand en een 

groep Zeehonden. Op weg naar huis hadden we op de hei nog 1 zeearend. Later deze dag 

hebben we rondgekeken bij het kanaal bij Ljunghusen. Hier nog 1 oeverpieper. 

 

 

 

Dag 7 – Vrijdag 23-9 

Vandaag zijn we weer naar Fylendalen geweest om weer te gaan zoeken naar de 

Steenarend. 8 uur ontbijt en daarna in de auto met de bus voorop. Nu bleek dat diegene 

die voorop rijde een verkeerde adres had ingevoerd en voor dat die erachter kwam 

stonden we al zo ongeveer 40 km ten noord westen van Malmö. Vlug omgedraaid en nu 

wel de goed route ingevoerd. Na een vertraging van 45 minuten toch op de bestemming 

aangekomen en na 5 minuten al meteen de Steenarend. Zowel een onvolwassen als een 

Volwassen gezien. Van te voren hadden we nog 3 Zeearenden die ook nog aan het 

oefenen waren voor voedsel overdracht. De week kon al niet meer stuk maar nu was het 

helemaal geweldig. 

 

 

 



 
                                                                                          Steenarend Fyledalen 

 

Nu we weer tijd over hadden konden we nog ergens anders heen gaan en besloten om 

richting Silvårka te gaan. Dit bleek achteraf ook geen slechte keuze want hier troffen 

we 3 Kraanvogels nu aan en later nog 4 overvliegend. Ook hier was een rode wouw mooi 

van dichtbij te bekijken. Hierna ging een gedeelte terug naar de camping maar ik besloot 

om met anderen toch nog even naar Krankesjön te gaan. Dit is maar 4 km verder en bij 

aankomst weer een heftige regenbui. Na even in de auto te zijn blijven zitten werd het 

weer droog en gingen we weer de toren op. Hier vonden we een Roodhalsfuut in 

zomerkleed ruiend naar winterkleed. Ook hier werd door Marie-Jose nog een Grauwe 

Klauwier gevonden. 

 

 
Uitkijktoren Silvårka                                          Krankesjön 

 

Dag 8 – Zaterdag 24-9 
Rond 8 uur ontbijt en daarna alles schoon gemaakt. Nog een groep foto gemaakt en 

daarna Mirei bij het bus station afgezet waar zij haar reis kan voor zetten. Onze terug 

reis liep ook goed en hebben halverwege Duitsland nog in een restaurant wat te eten 

genomen en na enkele stops rond 21.00 uur in Sevenum terug te keren. Nadat ik Marie-

jose nog naar huis heb gebracht kwam ik voldaan rond 22.00 uur thuis aan.  



 

 
                                                                                  Foto van Jan Peeters 

 

 

 

Locatie’s en gps Coördinaten. 

 

Telpunt vuurtoren Nabben  zie http://observado.org/waarneming/view/56875034    

gps 55.378, 12.810 

 

Fyledalen parkeerplaats zie http://observado.org/waarneming/view/57503255 

Gps 55.531, 13.880 

 

Krankesjön zie http://observado.org/waarneming/view/57503353 

Gps  55.690, 13.493 

 

Silvårka zie http://observado.org/waarneming/view/56875009 

Gps 55.677, 13.509 

 

Havgårdssjön en Börringesjön parkeerplaats zie 

http://observado.org/waarneming/view/59175537 

Gps 55.483, 13.340 

 

 

Voor meer foto’s van deze trip zie www.geertlamers.nl 

 

Geert Lamers 

06-42256461 

info@geertlamers.nl 

 

http://observado.org/waarneming/view/56875034
http://observado.org/waarneming/view/57503255
http://observado.org/waarneming/view/57503353
http://observado.org/waarneming/view/56875009
http://observado.org/waarneming/view/59175537
http://www.geertlamers.nl/
mailto:info@geertlamers.nl


 

Soorten die zijn waargenomen:  140 soorten 

 
Roodkeelduiker  Bontbekplevier  Fitis  

Parelduiker Zilverplevier  Tjiftjaf  

Dodaars  Goudplevier  Goudhaantje  

Fuut  Kievit  Grauwe Vliegenvanger 

Roodhalsfuut  Drieteenstrandloper  Koolmees 

Aalscholver  Bonte Strandloper  Pimpelmees 

Blauwe Reiger  Krombekstrandloper  Zwarte Mees  

Ooievaar  Groenpootruiter  Glanskop  

Knobbelzwaan  Tureluur  Kuifmees  

Grauwe Gans  Zwarte Ruiter  Staartmees  

Brandgans  Rosse Grutto  Boomklever 

Grote Canadese Gans Wulp  Taigaboomkruiper  

Rotgans  Watersnip  Grauwe Klauwier 

Bergeend  Kemphaan  Ekster  

Krakeend Kleine Jager  Gaai  

Pijlstaart  Kokmeeuw  Kauw  

Wilde Eend  Stormmeeuw  Bonte Kraai  

Slobeend  Zilvermeeuw Raaf  

Smient  Grote Mantelmeeuw  Roek  

Wintertaling  Kleine Mantelmeeuw  Zwarte Kraai  

Tafeleend  Dwergmeeuw  Spreeuw  

Kuifeend  Grote Stern Huismus  

Toppereend  Visdiefje/ Noordse stern Ringmus  

Eidereend  Zwarte Zeekoet Keep  

Grote Zeeeend  Alk Vink  

Zwarte Zeeeend  Holenduif  Frater  

Brilduiker  Houtduif  Kleine Barmsijs  

Middelste Zaagbek  Turkse Tortel  Kneu 

Visarend Gierzwaluw  Groenling  

Zeearend  Zwarte Specht  Putter  

Steenarend  Grote Bonte Specht  Sijs  

Schreeuwarend  Veldleeuwerik  Kruisbek  

Bruine Kiekendief  Boomleeuwerik Rietgors  

Rode Wouw  Oeverzwaluw  IJsgors  

Blauwe Kiekendief  Boerenzwaluw  Geelgors 

Steppekiekendief  Huiszwaluw  Paapje  

Ruigpootbuizerd  Duinpieper  Koperwiek  

Buizerd  Oeverpieper Zanglijster  

Wespendief Boompieper  Merel  

Havik  Graspieper  Zwartkop  

Sperwer  Rouwkwikstaart  

Torenvalk  Witte Kwikstaart  

Boomvalk  Gele Kwikstaart  

Slechtvalk  Grote Gele Kwikstaart  

Smelleken  Noordse Kwikstaart  

fazant Winterkoning 

Meerkoet  Heggenmus 

Kraanvogel  Roodborst  

Kluut  Gekraagde Roodstaart  

Scholekster  Tapuit  

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


