
Lauwersmeergebied
FlevoBirdwatching excursie, 11 september 2020 (77 soorten)

Gids: Meino

“De schoonheid, de weidsheid, de rust van het gebied blijft verbazen. Lekker om je heen kijken, in je opnemen en laat het 
maar op je afkomen.”

meergebied zien we een gezin toren-
valken die holenduiven gebruiken om 
de jacht te oefenen. Hans vraagt zich 
af of de duiven de valken misschien 
gebruiken om hun waakzaamheid te 
oefenen? Goed punt, aan empathie 
geen gebrek. In de zuidoosthoek van 
het gebied stoppen we weer. Er zitten 
opvallend gekleurde eendachtigen. Een 
grote groep casarca’s. 87 exemplaren. 
Brandganzen zijn ook goed verte-
genwoordigt evenals witte- en gele 
kwikstaarten. “Bontbekpleviertjes zitten 
achter de casarca’s,” meldt Ann. Vanuit 
de kijkhut aan het Jaap Deensgat zien 
we nog o.a. pijlstaarten en slobeenden. 
We blijven niet lang in de hut want 
er staan mensen te wachten om naar 
binnen te kunnen. Teruglopend naar de 
auto opnieuw een primeur voor onze 
gasten, we horen en zien kortstondig 
baardmannetjes over het riet vliegen.

Ondergesneeuwd
Het volgende station is de Ballastplaat. 
Daarbij passeren we het Groningse 
zeearend monument. ‘Er gaat niets 
boven Groningen,’ staat erop. Hilariteit 
in de auto, gelukkig kun je er letterlijk 
doorheen kijken. Rechts van ons liggen 
Schotse hooglanders te herkauwen. 
Spreeuwen zitten op de dieren om de 
vliegen weg te pikken. Een mooi beeld. Links is het echter 
waar we onze telescopen weer kunnen opzetten. In de verte 
is een stip aan de horizon te zien die de aandacht trekt. Snel 
de telescoop erop en bingo, een adulte zeearend draait zijn 

Spoorloos
Onder prima nazomeromstandigheden beginnen we om 
8.00 uur op Fries grondgebied vanaf de parkeerplaats bij 
Dokkumer Nieuwe Zijlen. De eerste soortjes komen op de 
lijst. Dan gelijk door naar kijkheuvel de Pomp. Vanaf de heuvel 
blijft de schoonheid, de weidsheid, de rust van het gebied 
verbazen. Lekker om je heen kijken, in je opnemen en laat 
het maar op je afkomen. Dat slaagt ook nu weer ‘zeker en 
vast.’ Een grote zilverreiger staat te vissen, ruiende knobbel-
zwanen, smienten, wintertalingen, een dodaars heeft moeite 
een vis te verorberen, Dorris ontdekt een juveniele bruine 
kiek in het riet, een waterral roept, een ijsvogel schril roe-
pend voorlangs scherend. Het verveelt nooit op deze plek. 
Dan komt de vraag of er hier ook roerdompen voorkomen. 
Een wenssoort. Die vraag had eigenlijk niet beantwoord 
hoeven te worden want nog geen 10 minuten later komt er 
voor ons een roerdomp omhoog en stort aan de overkant 
van de vaart weer in het riet waar hij spoorloos verdwijnt. 
Wat een timing en geweldig moment. Onze gasten beden-
ken om meer wenssoorten uit te spreken want dit gaat wel 
heel soepel. Of maar gewoon op je af laten komen?

Strijden
Bij Vogelroute Kollumerwaard komt er zeker weer iets op 
ons af. Nauwelijks uit de auto of er komt een roofvogel om-
hoog uit het gebied. Rank, smal uitgestoken koppie, gestreep-
te onderzijde, vrij lange staart …”Let op, een wespendief.” 
Het dier vliegt richting west van ons af en zal één dezer 
dagen richting zuid gaan vliegen om in Afrika te overwinte-
ren. Vanaf het fi etspad zien we tapuiten, roodborsttapuiten 
en boompiepers die strijden om het leukste plekje op een 
kale tak.

Primeur
We gaan de grens over, we rijden Groningen ongemerkt 
binnen. Verder rijdend langs de zuidkant van het Lauwers-
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rondjes boven het meer. Ook van ver is de witte staart en 
lichte kop te zien. Het is nog niet gedaan met de rovers. In 
het grasland, rechtsvoor ons, zit een slechtvalk. Het dier is 
druk met heen en weer lopen en stukjes opvliegen. Niet veel 
later blijkt er nog een tweede slechtvalk bij te zijn gekomen. 
De tweede komt op ons af- en overvliegen. Prachtige be-
levingen. De twee slapende lepelaars raken haast onderge-
sneeuwd door de aandacht die de rovers krijgen. Bij Nieuw 
Robbengat zien we een hondertal aalscholvers die gezamen-
lijk aan het vissen zijn. Prachtig te zien vanuit de auto, een 
perfecte schuilhut. Tot enkele fi etsers het ook opvalt en voor 
ons gaan staan te kijken met als gevolg dat de vele allie’s op 
de vlucht slaan. Niet handig maar wel een mooi gezicht.

Goud
Bij de sluizen aan de noordzijde passeren we de grens 
opnieuw, deze keer met een vriendelijk bord. ‘Wolkom in 
Fryslân.’ Kijk dat voelt gelijk goed. Via de Bantpolder rijden we 
naar de Ezumakeeg. Hier staat het Friese zeearend monu-
ment … met de tekst ‘Er gaat niets boven Groningen.’ Ook 

hier kun je (er) doorheen kijken maar voelt enigzins onge-
makkelijk als Fries. Ezumakeeg is een populair vogelaarsplekje. 
Het is er dan ook redelijk druk met belangstellenden. Het is 
vooral goud(plevieren) wat er blinkt. Vele kemphanen. Bonte 
strandlopers en kluten. We sluiten de 
lijst af met een havik die over komt 
vliegen en lang is te volgen.

Dovemans oren
Na deze enerverende dag met 55 
Friese-en 22 Groningse vogelsoorten 
op de teller worden erachter in de 
auto nieuwe plannen bekokstoofd. Ann 
geeft aan dat ze ook wel een dag naar 
Schiermonnikoog zouden willen. Dorris 
geeft gekscherend aan dat we zondag 
beschikbaar zijn, mochten ze nog een 
dag met gidsen op pad willen. Dat is 
niet aan dovemans oren gericht en 
zogezegd zo gepland. Tot zondag!

1. Turkse tortelduif
2. Holenduif
3. Groenling
4. Kolgans
5. Blauwe reiger
6. Aalscholver
7. Meerkoet
8. Kauw
9. Zilvermeeuw
10. Kokmeeuw
11. Stormmeeuw
12. Watersnip
13. Boerenzwaluw
14. Wilde eend
15. Kleine mantelmeeuw
16. Zwarte kraai
17. Buizerd
18. Pimpelmees
19. Grote zilverreiger
20. Knobbelzwaan
21. Boomkruiper
22. Tjiftjaf
23. Vink
24. Krakeend
25. Smient
26. Bruine kiekendief

27. Kievit
28. Kuifeend
29. Grote mantelmeeuw
30. Fuut
31. Grauwe gans
32. Rietgors
33. Wintertaling
34. Waterral
35. Koolmees
36. Roerdomp
37. Waterhoen
38. IJsvogel
39. Kleine karekiet
40. Graspieper
41. Grote bonte specht
42. Dodaars
43. Winterkoning
44. Torenvalk
45. Zwartkop
46. Wespendief
47. Roodborsttapuit
48. Tapuit
49. Boompieper
50. Houtduif
51. Oeverloper
52. Fazant

53. Roek
54. Putter
55. Ekster
56. Nijlgans
57. Casarca
58. Bergeend
59. Brandgans
60. Kneu
61. Witte kwikstaart
62. Gele kwikstaart
63. Bontbekplevier
64. Huiszwaluw
65. Slobeend
66. Pijlstaart
67. Baardman
68. Spreeuw
69. Lepelaar
70. Zeearend
71. Slechtvalk
72. Groenpootruiter
73. Goudplevier
74. Kluut
75. Kemphaan
76. Bonte strandloper
77. Havik
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