Lauwersmeergebied

FlevoBirdwatching excursie, 17 oktober 2021 (75 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.”
Wow, wow, wow. Hoe kun je het hebben op een dag als deze? Een dag met
weinig wind, overwegend bewolkt en droog. Een dag dat een verjaardagscadeau
uitpakt als een …. Ja daaaag, dat ga ik niet vertellen, lees maar verder!!
Beginnend om 8.00 uur bij Dokkumer Nieuwe Zijlen, kan
Elmo nog niet vermoeden hoe zijn cadeau eruitziet. Aangeboden door zijn vriendin Kimberly, zijn ze speciaal vanuit Brabant naar het Lauwersmeergebied gereden om te trachten
een bescheiden wensenlijstje in vervulling te laten gaan.
Gewend aan bosvogels is het hier net even andere koek.
Laten we beginnen….
Rietvarken
Bij het uitstappen, op de parkeerplaats van de Pomp, vliegt er
een grote zilverreiger op. “Let op zijn gemopper.” De reiger
laat zijn kenmerkende knetterende geluid horen. Een eerste ‘wow’-moment. Eénmaal op de kijkheuvel is het uitzicht
overweldigend en daaraan voorbij. Naast mooie soorten als
smient, wintertaling, krakeend, kuifeend en dodaars, zien we
namelijk al vrij snel een adulte zeearend, onder in een kale
boom, zitten. Dorris vindt een tweede arend die erboven zit
en ik op mijn beurt nog een derde op een andere plek. Dat
is de eerste soort van de wensenlijst. Om er dan gelijk drie
exemplaren te zien is wel heel erg een verhaal om mee thuis
te komen. “Een mooi begin, dat belooft nog wat”, is de droge
opmerking van Elmo. Een tweede wenssoort, het baardmannetje, laat zich heel even horen maar gaat dan weer uit.
Een andere nieuwe soort, die niet op de lijst staat maar wel
gewenst is, gaat aan. De waterral. Je zou hem ook wel rietvarken kunnen noemen want zo klinkt de ral. Via het bospad
lopen we terug naar de auto.
Overdreven
Er zijn veel mooie plekken in het Lauwersmeergebied, dan
is het wel eens wikken en wegen waar naartoe te gaan.
Vooruit, toch maar een stukje vogelroute van de Kollumerwaard meenemen. Zonder aankondiging lopen we tegen
de volgende wenssoort aan. Bijna letterlijk! Vanuit de auto
lopen we druk pratend richting de ingang van het gebied als
plotseling een grote bruine vogel, op anderhalve meter, voor
ons opvliegt. ROERDOMP!! Aan de grond genageld, met de
mond vol tanden en een zootje kippenvel allover, kijken we
de vogel na. Daarna de ontlading. “Wow, wauw, ongelofelijk,
naaahhh …” Superlatieven schieten te kort. “Hier kan van-

daag niets meer tegenop,” zegt Kimberly.
Opnieuw een soort die echt overdreven van de wenslijst kan worden afgevinkt. Hoe wil je het hebben? Onder de
indruk wordt de reis vervolgt. Een grote
flock met overwegend staartmezen met
daartussen tjiftjaf en andere meessoorten waar de matkop de meest uitgesprokene is. Ook de koperwiek valt op
in een flock zanglijsters.
Bosmensen
Aan de Kwelderweg stoppen we om
een andere nieuwe soort te bekijken.
Nee, niet een wenssoort maar ‘gewoon’ een soort die hier voorkomt
en over het hoofd wordt gezien door
‘bosmensen’. Het geluid van deze soort
is er één die hier niet onopgemerkt
voorbijgaat. De veldleeuwerik. In een
flinke hoeveelheid tussen kieviten en
goudplevieren. Verder rijdend zien we
een juveniele bruine kiekendief vliegen.
Bij het Jaap Deensgat, zwanen op grote
afstand. Achteraf horen we van een
vogelaar dat het kleine zwanen waren.
Onverstoorbaar
Bij het Jaap Deensgat gaan we een
stukje lopen. Het mekka van de baardmannen. Zouden we deze laatste
wenssoort ook overdreven kunnen
afvinken. Euhh?? Lees verder… De
rietvelden zijn groots en uitgebreid. Dan
moet je gewoon mazzel, of heel veel
geduld, hebben dat de vogels bij je in
de buurt neerstrijken. Laat geduld maar
weg. Mazzel hebben we wel. Terwijl we
richting kijkhut lopen, zie ik plots vlakbij
een paartje baardmannen. Onze gasten

lopen echter stug door. Met fluitsignalen, vingerknippen e.d.
weet ik toch hun aandacht te trekken en komen terug. De
baardmannen zitten op een stenen dammetje tussen het riet.
Onder korstmos pikken ze naar voedsel. Onverstoorbaar
en geen oog voor ons. Uitgebreid staan we de diertjes te
observeren. Echt jongens, hoe mooi wil je het hebben? Vanuit
de kijkhut komen er nog weer (nieuwe) soorten bij. Pijlstaart,
slobeend, kleine strandloper en yesss, een slechtvalk.

af, klimt, maakt een brede bocht naar rechts en komt met
een noodgang, in duikvlucht, weer aanvliegen. Wozes, wat
geweldig! De arend heeft een prooi in het vizier en volgt die
vastberaden. Een bergeend is de uitverkorene. Onvoorstelbaar hoe wendbaar de zeearend is ondanks zijn formaat. Vlak
boven het water grijpt de arend net mis
als de bergeend op de rem gaat en met
een bocht omhoogvliegt. Miscalculatie
van de bergeend want de arend wendt
Minder leuk
mee, in volle rolvlucht steekt hij zijn
Hoogste tijd om weer richting het mooie Friesland te gaan.
poten uit en BAM, HEBBES!! Wow, wow,
In de auto wordt druk gepraat maar dat betekent niet dat de wow. De zeearend landt met zijn prooi
aandacht verslapt. Let op: links vliegt een visarend! Snel uitin het water en verdrinkt zijn prooi om
stappen. De visarend komt op de gevoelige plaat. In de haven er vervolgens mee achter het riet op
van Lauwersoog is het rustig. Toch nog een enkele tureluur
de kade te verdwijnen. Eet smakelijk!.
en een steenloper. Kimberly heeft zelf ook een wenssoort.
Allemachtig wat een beleving. Opnieuw
Geen vogel welleswaar maar een zeehond. Nou die wordt
schieten superlatieven te kort. “Nou
gevonden hoor. Minder leuke waarneming deze keer. Het
Elmo, als dit niet een mooi verjaargaat om een aangespoelde gewone zeehond. Een jong dood dagscadeau is dan weet ik het ook niet
dier.
meer,’ meldt Kimberly glunderend.
Miscalculatie
Laatste halte is de beroemde Ezumakeeg. Hier nog leuke
soorten als kemphaan, kluut en groenpootruiter. Op noord
horen we overal baardmannetjes om ons heen pingpongen.
Op Keeg zuid staan we op de plek waar de afgebrande kijkhut heeft gestaan. Bonte strandlopers lopen vlak voor ons te
foerageren. Aan de oeverkant een aantal watersnippen. Op
het water is ‘t een drukte van vogelbelang als plots de hele
zooi omhoogkomt. “Goed kijken nu … ja daar rechtsvoor,
een adulte zeearend.” De machtige rover komt aanzeilen
tussen al zijn potentiele prooien door en landt in ondiep water. Niet veel later gaat hij weer op de wieken, vliegt van ons

Straf
Terugrijdend naar de parkeerplaats
krijgen we nog een showtje van een
eerste kalenderjaar havik man en adulte
vrouw. Een Noordse kauw sluit de
lijst met 75 soorten. Laten we het er
maar ophouden dat het cadeau goed is
uitgepakt vandaag en was het vast geen
straf om verder te lezen dan de eerste
alinea. Een dag als geen ander! Hoe kun
je het hebben?
Tekst: meino Foto’s: Dorris en Meino

Soortenlijst:
1. Spreeuw
2. Stormmeeuw
3. Kokmeeuw
4. Groenling
5. Kauw
6. Koperwiek
7. Aalscholver
8. Zwarte kraai
9. Roodborstje
10. Grote zilverreiger
11. Grauwe gans
12. Wilde eend
13. Waterhoen
14. Torenvalk
15. Merel
16. Meerkoet
17. Blauwe reiger
18. Kuifeend
19. Koolmees

20. Knobbelzwaan
21. Graspieper
22. Buizerd
23. Kievit
24. Nijlgans
25. Zeearend
26. Pimpelmees
27. Fuut
28. Krakeend
29. Winterkoning
30. Waterral
31. Wulp
32. Kleine mantelmeeuw
33. Brandgans
34. Gaai
35. Vink
36. Baardmannetjes
37. Kolgans
38. Dodaars

39. Grote mantelmeeuw
40. Staartmees
41. Grote bonte specht
42. Zanglijster
43. Tapuit
44. Roerdomp
45. Putter
46. Tjiftjaf
47. Goudplevier
48. Matkop
49. Houtduif
50. Holenduif
51. Veldleeuwerik
52. Watersnip
53. Witte kwikstaart
54. Bruine kiekendief
55. Kleine zwaan
56. Pijlstaart
57. Smient

58. Bergeend
59. Zilvermeeuw
60. Slobeend
61. Slechtvalk
62. Kleine strandloper
63. Visarend
64. Huismus
65. Tureluur
66. Scholekster
67. Steenloper
68. Wintertaling
69. Kemphaan
70. Bonte strandloper
71. Groenpootruiter
72. Kluut
73. Havik
74. Fazant
75. Noordse kauw

