
Estland, april – mei 2012 
In april en mei brachten we 5 fantastische weken door in Estland waarvan 2,5 in het 

stimulerende gezelschap van Pierre Adriaensen en Ad Jansen met wie we opzienbarende 

waarnemingen deden. De laatste tientallen jaren bezochten we de meeste landen van 

Europa maar Estland heeft, om meerdere redenen, ons hart gestolen.  
 

 
De beleving bij mooie waarnemingen kreeg toch een extra dimensie met dit inspirerende 

gezelschap 

 

Op 16 april vertrekken we voor het vijfde opeenvolgende jaar met de camper naar Estland. 

Dit land(je) heeft alles wat ons hart begeert: een rijke natuur, onbedorven landschappen, een 

grote diversiteit aan biotopen met spectaculaire zoogdieren, overal internet, goede (en 

goedkope) restaurantjes, hypermoderne supermarkten, overal onbelemmerd (gratis) 

overnachten met de camper, een overdaad aan rust, stille wegen en vriendelijke mensen. 

Bovendien geen last van criminaliteit, onverdraagzaamheid, een uitgekleed landschap, stank, 

files en andere verworvenheden van onze welvaartsstaat.  

Vanaf eind oktober moet je hier niet meer zijn. De winters zijn streng, er is weinig daglicht en 

het landschap is maanden bedekt met sneeuw. Tegen die tijd zitten wij echter weer onder het 

zonnetje van Zuid-Spanje.  

 

De Baltische kust  
De eerste avond en de ochtend vóór het vertrek van de ferry brengen we gewoontegetrouw 

door aan de Pohnsdorfer Stauung, 15 km van de haven van Kiel. Dit (heringericht) 

natuurgebied is klein (125 ha) maar heeft zich de laatste jaren ontpopt als een juweeltje. We 

zien o.a. 2 paar roodhalsfuten, 2 paar zomertalingen, baltsende watersnippen, mannetje 

blauwe kiek, territoriaal paartje bruine kieken, 2 rode wouwen, adulte en juveniele zeearend, 

kraanvogels en wilde zwijnen. Voor de grote kolonie boomkikkers is het nog te vroeg. 



De 23 uur durende boottocht naar Klaipèda (Litouwen) gaat over een kalme zee zodat we 

uitgerust aankomen.  

Zoals altijd verbazen we ons over de vogelrijkdom langs de kusten van de Baltische Zee. De 

zeevogeltrek komt deze tijd op gang. Veel vogels foerageren of rusten op het water. We zien 

o.a. ijseenden (1000den), grote zee-eenden, zwarte zee-eenden, nonnetjes, grote zaagbekken, 

middelste zaagbekken. Parelduikers en roodkeelduikers dobberen soms pal onder de kust, 

éénmaal 8 bij elkaar. Ze doen hun naam eer aan en duiken regelmatig. De soepelheid 

waarmee dat gaat is ongeëvenaard. De vogels buigen de kop waarna de lichamen als vanzelf 

onder water glijden. Wat een prachtige beesten in zomerkleed. Op de weilanden voor de kust 

‘barst’ het van de ganzen. Tussen de brand-, kol- en rossicus rietganzen ontdekken we 

regelmatig fabalis rietganzen. 

 Op 22 april arriveren Ad en Pierre. Ze hebben de afstand van Zundert via Duitsland, Polen, 

Litouwen, Letland tot hier (in Pierres camper) in 3 dagen overbrugd (2200 km). Uit de 

voorbespreking bleek wat hun doelsoorten waren: hazelhoen, auerhoen, poelsnip (balts), 

korhoen (balts van 25+ hanen), notenkraker en drieteenspecht. Niet bepaald soorten die voor 

het oprapen liggen. Met m’n mond al jarenlang vol over Estland, hoop ik dat ik de 

hooggespannen verwachtingen kan waarmaken. Ze maken als eerste kennis met de ongerepte 

Baltische kust met z’n grote aantallen rustende en migrerende zeevogels. De Baltische kust 

was in de Russische tijd verboden militair gebied. Na de onafhankelijkheid van de Baltische 

Staten zijn grote delen (o.a. onder de vlag van Natura 2000) beschermd met uitstekende 

parkings, infocentra en observatietorens. De kustlijn is uiterst grillig met veel inhammen. Zo 

heeft Estland een kustlijn van 1800 km.  

 

 
Uit de 1000den brandganzen toverde Ad een blauwe fase sneeuwgans, foto Ad 

 

Nadat we een aantal van die prachtige kustgebieden bezocht hebben (met o.a. zeehonden, 

roerdompen, duikers, reuzensterns, nonnetjes, zaagbekken, tientallen zeearenden, kleine 

zwanen, wilde zwanen, 1000den ganzen, dwergmeeuwen, zwarte ruiters, kemphaantjes) gaan 



we het binnenland in. Als eerste naar mijn favoriete Sooma N.P. waar we ooit oog in oog 

stonden met een wolf. Hier moet het gebeuren wat de auerhoenders betreft.  

 

 
Meestal foeragerend in de bermen maar soms staken de auerhennen de weg over, foto Ad 

 

Sooma N.P.  
Sooma is 40.000 ha groot en bestaat uit enorme hoogveenmoerassen, meanderende rivieren en 

onafzienbare taigabossen. Een van de hoogvenen is meer dan 10.000 ha groot, bijna net zo 

groot als de totale oppervlakte van Baarle-Nassau en Chaam. In de vroege lente kunnen de 

rivieren de toevoer van smeltende sneeuw niet aan en komt een groot deel van het gebied 

onder water te staan. Dat noemt men hier het vijfde seizoen. De truc is om ’s ochtends heel 

vroeg de grindwegen door de oude bossen af te rijden waarbij je kleine gehuchtjes, 

meanderende rivieren met aangrenzende rivierbossen passeert. Een van die gehuchtjes 

‘Halliste’ aan de Halliste rivier maakt de indruk alsof het zo uit een museum is geplukt. Het 

infobord langs het riviertje maakt melding van een maagdelijk rivierbos achter dit gehuchtje: 

“Not touched by evil human” staat er. Dit karakterzinnetje wordt de komende dagen (te pas en 

onpas) herhaald. Tot m’n (grote) opluchting hebben we tijdens één autotochtje in de vroege 

ochtend 11 auerhennen, 7 hazelhoenders, een schreeuwarend en enkele elanden. Sommige 

auerhoenders laten zich heel dicht benaderen. Deze aantallen heb ik zelf nog nooit 

meegemaakt. Ik ben ervan onder de indruk hoe Pierre en Ad onder de indruk zijn. 

Sooma heeft echter nog meer verrassingen voor ons in petto. Op een klein eilandje in een 

ondergelopen ‘river meadow’ ontdek ik, naast wat watersnippen, een wat forsere snip met een 

duidelijk ander postuur. Alle mogelijke alarmbellen rinkelen. Door 2 telescopen turen we 

minutieus het eilandje af en ontdekken nog 4 soortgelijke snippen. Dit kunnen niet anders dan 

poelsnippen zijn. Een (minimaal) begin van balts toont ons de witte buitenste staartpennen. 

We gooien onze plannen om en besluiten ‘s avonds terug te gaan voor een eventueel 

baltsspektakel. Deze unieke kans mogen we niet laten liggen. Er zijn maar enkele 

baltsplaatsen van poelsnippen in Europa bekend. Om 19.00 uur gaan we met de fiets terug 

waar we (vanaf een uitkijktoren) getrakteerd worden op een verbluffend schouwspel. Op 

hetzelfde eilandje zien we 11 poelsnippen uitbundig baltsen. Soms zitten de mannetjes achter 

elkaar aan. Soms hebben we een zestal mannetjes in één telescoopbeeld. Met de borst vooruit 



en de kop naar achter stoten ze met vibrerende snavel het typerende, goed hoorbare, gekwetter 

en geklik uit. 

 

 Sooma: Vanaf elk (mooi) picknickplaatsje is er wel wat te zien, hier baltsende kemphanen 

 

Met drie man hebben we aan 2 telescopen niet genoeg. We zijn opgetogen: zelf op deze 

manier een baltsplaats ontdekken van deze (mondiaal) bedreigde soort is wel heel bijzonder. 

Zeker als later blijkt dat de enige bekende baltsplaats dit jaar niet bezet is. Tussen de 

bedrijven door zien/horen we zeearenden, laaglandsteenarend, klapekster, draaihalzen, 

kraanvogels, baltsende bosruiters, baltsende witgatjes, baltsende kemphanen, baltsende 

watersnippen, overal roepende kraanvogels, grijskopspecht, witrugspecht, elanden etc.  

 

            
Links: de plaatjes geven de waterstand in de vroege lente aan. Rechts: Loes was meer te 

spreken over het afwassen dan het koken van de mannen 

 



Het Endlareservaat  
Op 28 april gaan we naar een soortgelijk gebied maar nu in het oosten van Estland: het 

Endlareservaat. Door weilanden met bolderende korhanen en jagende grauwe en bruine 

kieken fietsen we in alle vroegte naar de rand van de uitgestrekte bossen. Thuis hadden we al 

afgesproken dat we ons in de bossen zo roerloos mogelijk zullen voortbewegen. Als 

voorbeeld leg ik uit hoe er in de Tudubossen tijden m’n zoektocht naar bruine beren spontaan 

een Witte Veder op mijn achterhoofd ontsproot. Onze tactiek heeft succes. Al snel zien we 

een sneeuwhaas op het pad zitten. De haas (met het lieflijke kopje) zit dusdanig in het 

zonnetje dat een fluwelen glans zijn kleine oortjes lijkt te omkransen. Nog geen 200 meter 

verder zie ik een hazelhaantje opvliegen. Het haantje is nauwelijks verontrust want hij gaat 10 

meter verder op een tak zitten. Het duurt niet lang of we hebben hem vol in de telescoop. De 

oeh’s en aah’s zijn niet van de lucht. Het wordt echter nòg mooier. Even later ben ik getuige 

van een coproductie in optima forma. Na een volgend bruggetje hoort Ad een hazelhaan 

zingen. Hij geeft de richting van het geluid aan en het duurt niet lang of Pierre ontdekt het 

hazelhaantje. In een mum van tijd staan de twee telescopen erop. Het haantje zit op een 

zonovergoten heuveltje voluit te zingen, beeldvullend in beide telescopen. Ook dit visuele 

hoogstandje vertaalt zich, hoe kan het anders, in niet te onderdrukken verbale uitinkjes. 

Ontspruitende witte vedertjes verschrompelen alras. Pierre tovert nog zingende sijzen en 

barmsijsjes uit de bomen. Aan de rand van het gigantische Endlameer vergapen we ons aan 

twee steenarenden en twee zeearenden. Tijdens deze reis zullen we 11 steenarenden en 100+ 

zeearenden zien. Dat zegt iets over de ongereptheid van dit vlakke landje. Terug in de bossen 

steekt een hazelhennetje, op haar gemak, het paadje over, even later gevolgd door een quasi 

stoïcijns mannetje. “Net zoals wij vroeger deden” fluistert iemand. Even later zien we nog een 

tweede sneeuwhaas die we zo mogelijk nog beter kunnen bekijken dan de eerste.  

 

Tuhu Soo  
We rijden terug richting kust. Hier ligt Tuhu Soo, een hoogveen omringd door uitgestrekte 

bossen en een geweldig mooi extensief (onbeschermd!) agrarisch gebied. Het was hier dat een 

bruine beer ’s nachts tegen onze camper klauwde, waarschijnlijk op zoek naar appels. Als we 

’s morgens de campers uitstappen horen we korhanen vanuit alle richtingen bolderen. Wrang 

is dat Nederland miljoenen euro’s besteedt om de laatste vogels te behouden en hier heb je ze 

overal. We maken een enerverende fietstocht met een enorme rijkdom aan vogels en 

zoogdieren: vier tot vijf bolderplaatsen van korhoenders, 3 laaglandsteenarenden, zeearenden, 

schreeuwarend, grauwe en bruine kieken, grutto’s (broedvogel), watersnippen (overal 

baltsend), koekoeken, bosruiters, witgatjes, zwarte ruiters, kemphanen, groenpootruiters, 

notenkraker (doelsoort), goudplevieren, overtrekkende ganzen, kraanvogels, gekraagde 

roodstaart, zingende paapjes, zingende boomleeuweriken en (overal) veldleeuweriken, 

everzwijn en vossen. Tuhu zelf is een gehuchtje van oude, authentieke boerderijtjes met 

kleine, extensieve perceeltjes met enkele vooroorlogse tractortjes op het erf. Een Nederlandse 

boer zou zich de ogen uit de kop schamen, wij vinden het geweldig. Vanuit de bossen horen 

we een grijskopspecht roepen. Ad fluit het geluid meesterlijk na. Binnen enkele seconden 

komen 2 grijskopspechten overvliegen, ongetwijfeld belust op andere grijskoppen wat grijze 

koppen blijken te zijn. Voor hen een tegenvaller, voor ons niet want we krijgen ze schitterend 

in beeld.  

 

De Matsalubaai  
Op 1 mei bezoeken we de Matsalubaai, het bekendste natuurgebied van Estland. We kijken de 

1000den brandganzen nauwkeurig af want we hebben informatie van een Fin dat er een 

blauwe sneeuwgans tussen zit. Het is Ad die de vogel ontdekt. We komen regelmatig 

taalgenoten tegen. Uitgerekend deze weken krijgen we nogal eens van, ons onbekende, 



natuurliefhebbers te horen: “Zijn jullie Johan en Loes Schaerlaeckens?” Zij bezoeken Estland 

met onze verslagen als leidraad. “Dat moet toch wel strelen?” vraagt Pierre op een gegeven 

moment. “Dat valt mee”, probeer ik bescheiden te reageren maar “het is moeilijk bescheiden 

te blijven wanneer je ……!!” We beklimmen de hoge Kloostritoren. Het gehijg na de 

beklimming bevestigt, ten overvloede, dat we de 60 gepasseerd zijn. De beloning na de 

beklimming is echter groot want binnen een half uur zien we 5 elanden, 3 reeën, terwijl onder 

ons 2 bevers in de vaart zwemmen.  

Bij Trinus en Miranda Haitjema worden we, zoals elk jaar, gastvrij ontvangen. Vanuit zijn 

tuin wijst Trinus ons op een bonte strandloper die al op de broedplaats is teruggekeerd (west-

europese ondersoort “schinzii”, met weinig zwart op de buik). Net als ik destijds, zijn Ad en 

Pierre onder de indruk van de prachtige ligging van hun huis. ´s Avonds praten we bij een 

pintje gezellig bij. ’s Ochtends zien we in de tuin o.a. appelvinken en draaihalzen. De grauwe 

vliegenvanger is juist een dag eerder ‘thuis’ gekomen.  

 

 
Noordse sterns en visdiefjes broeden vreedzaam naast elkaar, foto Loes 

 

Haapsalu  
In het stadje Haapsalu gaan we (eindelijk) naar een campinkje en bezoeken de gezellige 

boulevard van het stadje. In de baai zien we op een minuscuul eilandje noordse en visdiefjes 

naast elkaar broeden. Tegen de kade ontdekken we 5 wondermooie kuifduikertjes. Ad en Loes 

kunnen mooie foto’s maken. Vanaf de uitkijktoren zien we toppereenden en nonnetjes. 

 

 
                   Kuifduikertje in de Haapsalubaai, foto Loes 



 

Het Marimetsa hoogveengebied  
Marimetsa is een verscholen hoogveengebied. Je moet eerst 3 km klunen op een nauwelijks 

zichtbaar wandelpad door maagdelijke bossen. Misschien herbergt het veen daarom zulke 

mooie soorten. In de bossen horen we kleine vliegenvangers, talloze fluiters en taiga 

boomkruipers. In het open veen is het zicht beperkt door mist maar we kunnen toch genieten 

van baltsende goudplevieren, baltsende regenwulpen, baltsende bosruiters, baltsende grutto’s, 

tureluurs, visdiefjes, bruine kiek, wijfje grauwe kiek, paapjes en tapuiten. Een bijzondere 

waarneming is een zwarte wouw die zeldzaam is in Estland. Ook hier wondermooie 

gehuchtjes met appelvinken, noordse goudvinken, draaihalzen, grauwe en bonte 

vliegenvangers in de boomgaarden.  

 

Het Hindaste korhoendergebied  
Hindaste is het volgende fameuze gebied. Hier ligt 1000 ha extensief, (onbeschermd) 

agrarisch gebied aan alle kanten omgeven door ontoegankelijke hoogvenen. Ik zal de 

kennismaking met dit gebied nooit vergeten: Bolderende korhanen zien is niet moeilijk in 

Estland maar ik had me stellig voorgenomen dat ik nog een grote groep (= 20+) bolderende 

hanen wilde zien als (dwaas) eerbetoon aan de rijkdom van het landschap van m’n jeugd. Dit 

verlangen was zo groot dat ik (bij hoge uitzondering) een gids had ingehuurd. Tarvo loodste 

me naar Hindaste. Terwijl ik ademloos naar een groep van 17 bolderende hanen zat te kijken, 

stootte hij me aan en zei: “I want to go to the main flock”. Dat bleek nog eens een groep van 

30 hanen te zijn. Sindsdien komen we hier elk jaar terug.  

 

  
Bovenstaande foto kregen we van natuurfotograaf Philip Hessing die we enkele malen tijdens 

de reis tegenkwamen. Hij vond de plaats dank zij onze verslagen. Hij plaatste ’s nachts een 

schuiltentje, kroop er om 04.00 uur in en had het geluk dat er ’s morgens een korhaan voor 

zijn tentje kwam baltsen 

 



We vinden een plekje met fenomenaal uitzicht waar we kunnen overnachten zonder de 

enorme vogelrijkdom te verstoren. De nabije latrine van een wasbeerhond nemen we voor 

lief. ’s Avonds wandelen we naar de plaats van de nu matig bolderende (28) hanen. Onderweg 

zien we overal activiteiten van bevers.  

Boven de bosranden patrouilleren roepende houtsnippen. In alle vroegte fietsen we de 

volgende dag naar de main flock. Het weer is schitterend. De kleine, hoorbare groepjes 

korhanen links en rechts van het grindpad worden achteloos genegeerd. De (nu 31) korhanen 

zijn actiever dan gisteravond. Als gebiologeerd blijven we naar de springende, vechtende en 

zich opblazende hanen kijken. Het hese gekrijs lijkt steeds gekoppeld te zijn aan 

vliegsprongetjes. Soms vliegen de hanen op om uitbundig in de bomen te baltsen, op een 

gegeven moment zelfs 8 hanen. Na dit spektakel kunnen we om 8.00 uur buiten in het 

zonnetje ontbijten met een ongelooflijk spektakel voor ons: 2 vossen, 2 bolderende korhanen, 

3 jagende mannetjes en 2 wijfjes grauwe kiek, havik, 3 wespendieven, kleine zwanen, wilde 

zwanen, groepjes kraanvogels, grutto’s, bosruiters, kemphanen, baltsende watersnippen, 

boompiepers, gele kwikken, paapjes, veldleeuweriken en overvliegende brandganzen. Als 

klap op de vuurpijl steekt er een grote elandstier op zijn gemak de enorme vlakte over. We 

hebben hem een tiental minuten in beeld. Met moeite rijden we naar het volgende gebied.  

 

Sutlepa Meri  
Sutlepa Meri is een zoetwatermeer tegen de kust. Bij de toren staat een infobord met daarop 

o.a. een kuifduiker. “Maar die zit er niet”, bezweer ik de mannen. “Hoezo?”vragen ze. “Ik ben 

er vijf keer geweest, heb nooit kuifduikers gezien. Ergo: ze zitten er niet!!” We beklimmen de 

toren. De eerste vogel die Ad ziet is een kuifduiker. Ik besef dat ik, ook statistisch, toe was 

aan een doorsnee blunder. Op, rond en boven het meer zeearenden, roerdompen, 3 zwarte 

sterns (de eerste), dwergmeeuwen, roodhalsfuten, reuzensterns, grote karekieten, kleine 

karekieten, rietzangers, snorren en waterrallen.  

 

Spithami  
Spithami is de meest noordwestelijke punt van Estland. De zeevogeltrek kan fenomenaal zijn. 

In de eerste week van mei kunnen er 1000+ duikers per dag doortrekken. Wij hebben pech 

met het weer; het is te goed: zonnig, warm en windstil en ’s ochtends zeemist. Toch zien we 

1000den zeevogels naar het noorden trekken: zwarte zee-eenden, grote zee-eenden, ijseenden, 

parelduikers, roodkeelduikers, brilduikers, grauwe ganzen, smienten, brilduikers, wulpen, 

middelste zaagbekken en grote zaagbekken. Van de meeste soorten (vooral zwarte zee-eenden 

en ijseenden) zien we ook grote aantallen op zee dobberen. Indrukwekkend zijn vooral de 

groepen grote zee-eenden en groepen van 10 tot 12 migrerende duikers. Het blijft (voor ons) 

moeilijk om van veraf te bepalen welke soort het is. Gelukkig zijn een tiental (zowel parel- als 

roodkeel) zo vriendelijk om hun prachtige ‘summerplumage’ te showen.  

Als de trek stilvalt, fietsen we door mooie bossen (met zingende kleine vliegenvangers) naar 

een binnenmeer. Hier staan twee Finse vogelaars waarvan er een naar z’n auto rent om de 

telescoop te halen. Als we door hun telescoop kijken, zien we, ver weg, het schimmige 

silhouet van een zeearend. We wijzen hen naar 3 andere zeearenden, 2 wespendieven en 2 

boomvalken die pal boven hun hoofd hangen. Ze kijken ons verbaasd aan en vertrekken even 

later (enigszins misnoegd hebben we de indruk). 

’s Avonds eten we uitgebreid in het restaurant van Roosta. Het is onze laatste maaltijd samen. 

Ad en Pierre gaan morgen weer richting Nederland. We hebben alleen de drieteenspecht 

gemist. Als dank voor het gidsen en het koken (van Loes) krijgen we deze maaltijd door hen 

aangeboden. 

 



 
Deze ijseend, al in volledig zomerkleed, zwom doodgemoedereerd richting Loes 

 

De Sirtsibossen  
Onder het zingen van “We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know 

we'll meet again some sunny day“ stappen we in de campers. We zijn blij dat we Ad en Pierre 

zulke geweldige weken hebben kunnen bezorgen. Loes en ik rijden als een streep terug naar 

Oost-Estland (200 km) in een ultieme poging beren te spotten. We zoeken en vinden een 

overnachtingsplek pal in de buurt van het meest ongerepte taigabos (Sirtsibossen) dat we 

kennen. Deze bossen liggen niet ver van de Russische grens. Mensen komen hier nauwelijks 

maar er wordt wel gejaagd op de roofdieren. Tijdens onze fietstochtjes vinden we vier hopen 

verse berenpoep op het hobbelige grindpad. Ik blijf het een voorrecht vinden te fietsen in een 

gebied waar wolf, lynx, bruine beer en vliegende eekhoorn rondstruinen c.q. zweven. Tijdens 

fietstochtjes in de late avond en de vroege ochtend zien we korhoenders, hazelhoenders, 

auerhoenders (eindelijk ook een auerhaan), vossen, elanden en reeën. De beren laten het 

afweten. We horen dat de prijs om een nachtje in de berenhide door te brengen is verhoogd 

van 120 naar 180 euro. Erger nog: de bruine beren kwamen niet. Enkele mensen die we 

spraken waren (met z’n tweeën) 360 euro kwijt voor een nachtje wakker blijven wat een 

schamele vos opleverde. Dan hadden wij vorig jaar meer geluk toen we een grote 

mannetjesbeer een kleiner ex de boom in zagen jagen. Dit jaar is wel de eerste keer dat we 

(rond Tudu) 2 mannetjes blauwe kieken in het broedseizoen zien.  

 

De Falgutapolders en Aardlapolders  
Deze polders zijn fenomenaal rijk aan vogels. In beide polders hadden we zwarte sterns, zelfs 

300+ in Aardla, en (slechts) enkele witvleugels. De meeste zangvogels zijn nu terug van hun 

winterkwartieren. Noordse nachtegalen, wielewalen, koekoeken, spotvogels, grote karekieten 

hoor je overal. Ook citroenkwikken en buidelmezen laten zich in Aardla mooi bekijken. In de 

avondschemering nog een mooie waarneming van een mink. Op weg naar de camper zie ik 

hem de dijk opkruipen. Het beestje komt recht op me aflopen. Hij ziet me niet en ik sta 



doodstil. Als hij op 1,5 meter afstand is, wordt het me toch iets te gortig, direct loopt hij over 

m’n schoenen. Ik maak een lichte beweging en dit is al genoeg om het diertje in luttele 

seconden te zien verdwijnen.  

 

Alam Pedja  
Alam Pedja is het meest woeste natuurgebied van Estland. Een groot deel ervan is niet 

toegankelijk vanwege onontplofte munitie (voormalig militair oefenterrein van de Russen). 

Van deze rust profiteren natuurlijk de roofdieren. Bij een soort grensbewaking vraag ik 

toestemming om met de fiets het gebied te mogen verkennen, dat mag maar ik moet wel op de 

paden blijven. Wie dat controleert is mij een raadsel, maar ik gehoorzaam netjes. Ik kan het 

Loes niet aandoen dat ik zonder onderhelft terugkom. Na 5 km krijg ik op de erbarmelijke 

weg krijg ik een forse tak tussen de ketting en mijn derailleur breekt finaal af. Tijdens de 

terugwandeling (omringd door wolken muggen) staat er een eland voor me op het pad die het 

bos inwandelt als hij me (opvallend laat) in de gaten heeft. Loes ziet ondertussen bij de 

camper hoe een mink enkele malen met opvallend forse vissen de oeverkant opkruipt en in 

een holletje verdwijnt waar ongetwijfeld zijn jongen zitten.  

 

 
Een mink komt met een vis af voor z’n jongen, foto Loes 

 

Na 10 km hobbelen door uitgestrekte bossen maken we, in een ander deel van het park, kennis 

met Robert Oetjen, de manager van de nature school aan de wondermooie Emajogirivier. De 

uiterwaarden staan nog onder water zodat je over een enorm wetland uitkijkt. Aan de andere 

kant liggen extensieve weilandjes en uitgestrekte beschermde bossen. Het gebouwtje zelf 

heeft een prachtige tuin met picknickplaatsjes en douches. Het uitzicht is fenomenaal en het 

weer heerlijk (23 graden). Rond de camper zien en horen we grijskopspecht, witrugspecht, 

draaihals, noordse nachtegaal (talrijk), roodmus (3 zangposten), wielewaal, koekoek, grote 

karekiet, geelgors, kramsvogel (talrijk), koperwiek, tuinfluiter, boeren-, huis- en 

oeverzwaluw, gekraagde roodstaart, gele kwik, grauwe en bonte vliegenvanger en, boven het 

water, rusteloze dwergmeeuwtjes, visdiefjes en zwarte sterntjes. Op een drooggevallen 

strandje zijn een 20tal kemphanen uitbundig aan het baltsen, gadegeslagen door een erboven 

schroevende adulte zeearend.  



Robert is van huis uit een Amerikaan. We praten meer dan een uur met hem. Robert is al meer 

dan 20 jaar betrokken bij de natuurbescherming in Estland, vooral bij de implementatie van 

beheersmaatregelen die voortvloeien uit Life projecten. Dat geldt hier vooral het herstel en 

beheer van river meadows ten dienste van bijv. poelsnippen. Juist deze vrijdag zal hij voor 

zijn inspanningen worden gehuldigd door een Estse minister. Dit eerbetoon wordt 

uitgezonden op de nationale zender. Recent heeft Robert sporen ontdekt van 2 beren niet ver 

de Nature School. Ook vertelt hij een emotioneel verhaal over zijn mooiste ontmoeting met 

een lynx. Hij zegt dat er aan de prachtige Emajogirivier baltsplaatsen zijn van resp. 18 en 37 

mannetjes poelsnippen. De laatste zou de grootste (bij insiders bekende) baltsplaats in Europa 

zijn. Hij vermeldt een merkwaardige waarneming van enkele dagen gelden. Op het weiland 

achter het nature house (80 meter van de camper) had hij 2 avonden geleden 3 baltsende 

poelsnippen. Hij verklaart de balts op deze oneigenlijke plaats door de (nog) hoge waterstand 

op de traditionele baltsplaats. Hij biedt me zijn kano aan om de rivier te verkennen. Ik weiger 

beleefd. Ik voel in me in een kano net zo op m’n gemak als Bleker in een kruidenrijk weiland. 

Met het aanbod van zijn mountainbike ben ik wel verguld. We mogen in het huis internetten, 

krijgen stroom, kunnen douchen en er is water. Meer hebben we niet nodig. Het is toch altijd 

fijn een geestverwant te ontmoeten. Hij nodigt ons uit volgend jaar terug te komen. We 

krijgen een schitterend nieuw fotoboek over Alam Pedja als herinnering mee.  

Een dag later (we hebben het hele complex voor onszelf) maak ik een wandelingetje over het 

(door Robert aangeduide) weiland naar de bosrand. Tot m’n stomme verbazing vliegt er 4 

meter voor me een poelsnip met luid vleugelgeruis op. De vogel valt 50 meter verder in en 

laat z’n helderwitte staartpennen goed zien. De vogels zijn dus nog niet vertrokken. 

Fietstochtjes leveren elanden, bevers, spechten en wolken groentjes (de vlindertjes) op. Alam 

Pedja was een waardige afsluiting van het prachtige Estland.  

 

Dundura meadows  
Het wordt tijd om Estland te verlaten. Over de afschuwelijk slechte Letse snelwegen rijden we 

naar Riga. 40 Km ten oosten van Riga staan we twee dagen op de herstelde Dundura 

meadows bij een uitkijktoren. Dankzij Natura 2000 zijn alle hierboven genoemde gebieden 

toegankelijk zonder al te zeer de rust te verstoren. Nu zien we in 2 dagen tijd slechts één auto. 

We staan aan de rand van de uitgestrekte meadows, beheerd door Nederlandse konikspaarden 

en Belgische heckrunderen. De meadows zijn omringd door oude bossen en hoogvenen. 

Vlamingen hadden hier enkele weken geleden 4 wolven. Twee dagen lang kijken we naar 

foeragerende zwarte ooievaars (de eerste van de reis) en schreeuwarenden. Vanaf de toren zie 

ik de actieve grondjacht van een schreeuwarend. Soms trekt de arend zelfs sprintjes door het 

gras of maakt hij kleine vliegsprongetjes. Wat de buit is, is niet duidelijk. Schreeuwarenden 

zijn gekende grondjagers. Ze hebben langere poten dan andere arenden en minder bevederde 

tarsi. Amfibieën staan (afhankelijk van de lokale situatie) vaak op het menu. Rond de toren en 

tijdens wandelingetjes genieten we van de karakteristieke soorten (het weer is nog altijd 

voortreffelijk): zwarte ooievaars, schreeuw- en zeearenden, bruine en grauwe kiek, grote 

zilverreiger (6), kwartelkoning (talrijk), grauwe klauwier (2 paartjes bij de camper), 

zomertortel, paap (talrijk), geelgors, veldleeuwerik (talrijk), tapuit, gele kwik, grote lijster, 

kramsvogel wielewaal (roepend vanuit de bossen), koekoek, kraanvogels (groep van 120 met 

dansende immature vogels maar ook paartjes met kleine jongen), wilde zwijnen, vossen en 

reeën. Twee avonden blijf ik in de invallende schemering vanaf de toren de bosranden afturen 

naar canis lupus, helaas vergeefs. Wel een andere prettige verrassing. Om 22.15 uur zie ik 

beweging aan de bosrand. Er is nog voldoende licht om door de telescoop een das te 

herkennen. Dat is lang geleden. Een jaar of 7 geleden kon ik in Polen (dankzij een 

boswachter) spelende dassen voor hun burcht filmen. 

 



 
De vredige Dundura meadows met o.a. kwartelkoningen, grauwe klauwieren, zwarte 

ooievaars en schreeuwarenden. Uit Nederland afkomstige Koniksaarden zorgen voor het 

beheer. Op de achtergrond onze camper op de overnachtingplaats.  

 

 
Een typisch Ests wondermooi picknickplekje, nu in de Matsalubaai 



 
Zeker voor Estste begrippen hadden we bijna altijd schitterend weer 

 

We sluiten onze geweldige reis af met een zingende ortolaan in het aangrenzende gebied van 

de Dundurameadows en hangen nog een paar dagen de ‘doorsnee’ toerist uit in Riga. M’n 

mountainbike is weer gerepareerd zodat we straks (in Finland) weer vooruit kunnen.  

 

Estland in een notendop 
Begin jaren 90 hebben de Baltische Staten zich van de Sovjet Unie afgescheiden en zijn in 

2004 toegetreden tot de Europese Unie. Vooral de steden hebben de westerse invloeden 

ondergaan (ook qua prijzen) maar het platteland is grotendeels intact gebleven. 

Estland is wat groter dan Nederland maar er wonen slechts 1,4 miljoen mensen waarvan 

70% in de steden (vooral Tallinn). Dit komt neer op 32 mensen per km², tegen 380 in 

Nederland. Je kunt je dus wel voorstellen hoe rustig het is in het landelijke gebied. We 

hebben vaak urenlang op wondermooie trails gewandeld zonder iemand tegen te komen. 

Het land is welvarender dan wij vaak denken. Zo zijn de supermarkten hypermodern, er is 

overal (gratis) Internet en de restaurantjes zijn goedkoop. Internetland Estland is (met 

voorsprong) het welvarendste land van de drie Baltische Staten. Dat vertaalt zich in de 

infrastructuur: de wegen zijn goed. 

De rijkdom aan natuur en de woestheid van het landschap zijn overweldigend en tref je 

elders in Europa nauwelijks (meer) aan. De Esten van het platteland leven relaxt en in 

harmonie met natuur en landschap. Ze jagen wel op de grote roofdieren zonder de behoefte 

te hebben ze uit te roeien (zoals bijv. de Finnen). Wolf, lynx en beer nemen zelfs in aantal 

toe. De helft van Estland wordt bedekt met (natuurlijk) bos met daarin bijv. 8 soorten 

spechten en 40.000 hazelhoenders. 10% van de bosoppervlakte is beschermd (in Finland 

minder dan 3%). Dat verklaart bijvoorbeeld de grote dichtheid aan witrugspechten. Wel 

neemt de bosbouw de laatste jaren helaas onrustbarend toe. Er leven 200 wolven, 600 

beren, 800 - 1000 lynxen, 20.000 bevers en 2000 otters. Formidabele aantallen voor zo’n 

klein land. Het land heeft 140.000 ha aan hoogveengebieden. 



18% van alle grond heeft een natuurstatus. De kustlengte is maar liefst 3794 km. Veel van 

de Estse kustgebieden waren in de Sovjettijd militair gebied en verboden voor de bevolking. 

Dit verklaart de ongerepte status van een groot deel van de kust. Veel van deze 

kustgebieden hebben nu een natuurstatus. Het bekendste gebied is de Matsalubaai. 

Estland leent zich perfect om met de camper te bereizen. De Esten malen er niet om waar je 

gaat staan. “Roam freely”, zit in hun aard. Perfecte plekken liggen vaak bij de infocentra 

van de grote natuurgebieden. In het kader van allerlei Natura 2000-projecten hebben deze 

infocentra vaak goed geoutilleerde parkeerplaatsen en informatiedesks. Ook bieden ze 

(gratis) gedetailleerde kaarten van het gebied aan. Soms heb je hier zelfs (gratis) water en 

elektriciteit (zoals bijv. in Sooma). 

Esten zijn ingetogen. Verwacht geen uitbundig goedendag als je iemand tegenkomt maar ze 

zullen je helpen als je problemen hebt. Bovenal heb je in de Baltische Staten geen last van 

een uitgekleed landschap, files, stank, onverdraagzaamheid, criminaliteit, bureaucratie en 

andere verworvenheden van onze welvaartsstaat. 
 

Johan en Loes Schaerlaeckens, schae397@planet.nl  

Wie graag het volledige verslag heeft, moet even een mailtje sturen 


