Kampeerexcursie naar het Elbegebied
Woensdag 24 t/m zondag 28 mei 2017
Aanmelding: voor 10 april bij Jeroen Niezen via de mail: jeroen.niezen@home.nl
Ledenexcursie van Avifauna Groningen
LET OP! ER IS BEPERKT PLAATS

Laasche
Tijdens het Hemelvaartsweekend gaan we ‘op herhaling’ naar
het zogenaamde Wendland ter hoogte van het plaatsje
Gartow in het stroomgebied van de Elbe. In 2005, 2009 en
2014 waren we hier ook, tot grote vreugde van alle
deelnemers. Het is een zeer gevarieerd gebied met een
indrukwekkende soortenrijkdom. Er zijn uitgestrekte
uiterwaarden met rivierduingebieden, moerassen en geulen;
er is een stukje oerbos, het Elbholz; er is een streek met
kleinschalige landbouw, afgewisseld met bos, waar een soort
brinkdorpen liggen, Rundlinge, kerngebied voor Ortolanen en
andere leuke soorten; er is het stroomgebied van het riviertje
de Löcknitz met hoge duinen op de stuwwal nabij Lenzen met z’n wat grauwe exDDRkarakter. En Seedorf met
heerlijke vlaaien bij de koffie! Enkele vogelsoorten: Ooievaar, Zwarte Ooievaar, Zeearend, Visarend, Rode
Wouw, Kraanvogel, Watersnip, Grauwe Klauwier, (kans op) Sperwergrasmus, Grote Karekiet, Raaf, Bonte Kraai,
Paapje, Nachtegaal, Ortolaan en Europese Kanarie. ’s Nachts zijn boomkikkers te horen en (overdag) soms ook
de roodbuikvuurpad. Er zal gevogeld worden aan weerszijden van de rivier. Daarbij wordt vaak gebruikgemaakt
van de fiets en pontjes, deels ook van de auto’s. Er worden excursies georganiseerd, deelname is vrij. Geef je op
tijd op.

Opgave
Op de camping in het rivierduindorp Laasche https://www.elbtalaue-camping.de/ zijn 10 kampeerplaatsen voor
tenten gereserveerd. De excursie is bedoeld voor leden van Avifauna Groningen. Wie niet wil kamperen kan ook
terecht in bijvoorbeeld een hotel in de naaste omgeving (Pevestorf, Gartow, Laasche). In dat geval graag wel
opgeven en zelf iets reserveren via internet. Bij opgave willen we graag het volgende weten:
• Namen deelnemers, adres, mobiel nummer en mailadres
• Wanneer kom je precies?
• Hoe reis je, wie neem je mee?
• Neem je zelf fiets(en) mee?
Er is alleen voor tenten gereserveerd. Mocht je een ander kampeermiddel hebben dan moet worden nagegaan
of daar nog plek voor is, dus graag tijdig doorgeven.
Kosten: Iedereen rekent individueel de camping af. De prijzen zijn heel normaal. Op de camping kunnen
brödchen worden besteld.
Het huren van fietsen leverde bij de laatste excursie wat problemen op, het aanbod is beperkt! Omdat we veel
willen gaan fietsen heeft het meenemen van een eigen fiets grote voorkeur.
De reis: Van Groningen naar Laasche neemt de reis neemt ruim vier uur in beslag (ca. 390 km). Meerijden in
overleg. Hierin kan bemiddeld worden. Suggestie voor een bijdrage in de kosten voor meerijden: 5ct/km: € 40,-

