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Organisatie: Natuurwerkgroep Liempde 

Onderwerp: Films “In het leefgebied van de Kraanvogels” 

Datum         : donderdag 15 september 2022 

Aanvang     : 20.00 uur 

Einde           : 22.00 uur 

Locatie        : café ’t Groene Woud, Kasterensestraat 23, Liempde  
 

Op donderdag 15 september 2022 organiseert Natuurwerkgroep 
Liempde een filmavond met als thema “In het leefgebied van de 

Kraanvogels”. Natuurfilmer Cor Speek vertoont twee van zijn films. 
 

In Midden-Brabant hebben we regelmatig het geluk om overtrekkende 
Kraanvogels te zien. De Peel en de Strabrechtse Heide gebruiken ze vaak als 

tussenstop, op hun lange vliegreis naar centraal Spanje (Extremadura). Sinds 
enkele jaren broedt de vogel weer in Nederland, in natuurgebied het 

Fochteloërveen. Hier op de grens van Drenthe en Friesland brachten de 
Kraanvogels dit voorjaar maar liefst 7 jongen groot! 

 
Cor Speek uit Geldrop staat bekend als een enthousiaste natuurkenner en 

succesvolle filmer van vele natuurzaken uit binnen- en buitenland. Eén 

diersoort geniet bovenal zijn interesse: de Kraanvogel. Op de Strabrechtse 
Heide raakte Cor in de ban van de grote, sierlijke vogel, die bekend staat om 

zijn karakteristieke, trompetachtige, roep en indrukwekkende baltsdans. 
Gedreven door zijn fascinatie laat hij geen enkele kans liggen om Kraanvogels 

in hun natuurlijke habitat te filmen. Jaarlijks reist hij naar het Duitse plaatsje 
Diepholz (bij Bremen) waar zich vele duizenden Kraanvogels verzamelen. 

Rondom Diepholz ligt een hoogveen- en akkergebied met een oppervlakte van 
zo'n 24.000 hectare. De Kraanvogels gebruiken dit gebied als een rustplek 

tijdens de trek. Ze foerageren hier op de akkers en gaan 's avonds slapen in de 
veengebieden. Dit heeft schitterend filmmateriaal opgeleverd voor zijn film “De 

vlucht van de Kraanvogels”, die hij voor ons zal vertonen.  
 

Ook vele andere (vogel)soorten heeft hij vast kunnen leggen en die komen aan 
bod in de film “Natuurlijk Duitsland”, die hij na de pauze vertoont. Beide films 

zijn voorzien van ingesproken tekst, maar uiteraard zal Cor dat aanvullen met 

persoonlijke ervaringen uit het veld.  
 

Iedereen is welkom; de toegang is gratis.  
 
Foto Kraanvogels © Dirk Eijkemans. Mag gebruikt worden met bronvermelding.  
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