
Lauwersmeergebied
FlevoBirdwatching excursie, 23 september 2020 (71 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.”

jaar. Door de afstand en de mist zijn 
er weinig details te zien en vraagt Paul 
zich af, met de bijbel bij de hand, of het 
geen buizerds zijn. Dat wordt uiteraard 
in overweging genomen. Als er een paar 
Schotse hooglanders voor de rovers 
langs lopen zijn de proporties duidelijk. 
Zeearend … en krijgt Dorris een dikke 
pluim voor haar scherpzinnigheid. Terug 
op de parkeerplaats horen we de roep 
van een boomvalk en schiet het dier 
tussen de bomen door.

Baardmaandag
Bij vogelroute Kollumerwaard doen we 
een snelle scan. Kneu en roodborstta-
puit zijn nieuw voor de soortenlijst. De 
show wordt echter opnieuw gestolen 
door baardmannetjes die in een klein 
stukje riet achter ons neerploffen en 
van dichtbij zijn te bekijken. Is het zo’n 
dag, kan het zo zijn dat het op deze 
woensdag een baardmaandag is? Een 
torenvalk doet er een schepje bovenop 
en ploft op een paaltje waar het een 
muis uit elkaar trekt.

Lastig
Onderweg naar de volgende halte stop-
pen we zo nu en dan voor o.a. goudple-
vieren in de uienvelden of een water-
snip in de berm. Bij het Jaap Deensgat 
zitten casarca’s. Een prachtig gekleurde eendensoort. Als 
de casarca’s wegvliegen samen met bontbekpleviertjes en 
bonte strandlopers is het opletten of er wellicht een rover 
in de buurt is. Alle paaltjes worden gecontroleerd. Nee, dus. 

Tumult
Vanaf de parkeerplaats naast SBB-camping de Pomp zien we 
knobbelzwanen waarvan 1 een halsband draagt. Op het mo-
ment dat er een foto van gemaakt zal worden is de aandacht 
plotseling verlegd. Een ijsvogel komt al roepend aangevlogen 
en gaat heel even op een hek zitten. Een prachtige start van 
de vogeldag. Door het tumult zijn de zwanen uit het zicht 
verdwenen. Dan maar verder. Op naar de kijkheuvel. “Ho 
stop, daar komt een sperwer aanvliegen … nee herstel, nog 
mooier, het is een boomvalk. Let op het vluchtbeeld, het is 
net een grote gierzwaluw.” Het betreft een juveniel dier.

Grote schimmen
Eenmaal op de kijkheuvel is het puur genieten. Aan de rand 
van het bos met een enorme weidsheid voor je neus. Paul 
heeft de vogelbijbel (ANWB Vogelgids) mee en checkt elke 
vogelnaam die genoemd wordt. Dat werkt mooi. Het wekt 
veelal meer vragen op en levert leuke gesprekstof op. Een 
ijsvogel is gedurende ons verblijf luidruchtig aanwezig en 
vliegt verschillende keren bij ons langs. “Weer gemist.” Helaas 
te snel voor onze gasten, zo blijkt. In de bosrand houdt een 
flockje zangvogels ons een tijdje bezig. Staartmezen, luid 
roepende tjiffen en tjaffen, boomkruipers, kool,- en pimpel-
mezen, roodborst en winterkoning. Een juveniele bruine 
kiekendief jaagt boven de rietvelden. Een waterral roept 
geregeld. Een groz(t)e mantelmeeuw zorgt voor onrust 
onder de eenden. In het water staat een grote zilverreiger die 
een vis te pakken heeft. Prachtig beeld nu het nog heiig is. 
Naast de ijsvogel worden ook de roepende baardmannetjes 
steeds gemist. Toch zijn er op een gegeven moment vier 
die zich fantastisch laten bewonderen. Ze geven een waar 
showtje weg alsof het afgesproken is. Door alle drukte staat 
de telescoop nog ongebruikt ter plaatse. Daar komt veran-
dering in want Dorris ontdekt in de verte, in de mist, een 
paar grote schimmen op kale takken. Het kan niet missen, 
dat zijn ongetwijfeld de beide zeearend jongen van afgelopen 

Het zal toch niet weer zo zijn dat het weer roet in het eten gooit? Vorig jaar hebben we he-
laas de excursie af moeten blazen. Deze keer laten we ons niet uit het veld slaan en beginnen 
we om 8.00 uur vanuit Dokkumer Nieuwe Zijlen. De kennismaking met Paul en Charlotte is 
hartelijk en vol goede moed. Rekening houdend met corona wordt besloten om achter elkaar 
aan te rijden i.p.v. met elkaar. 



Tekst: Meino Foto’s: Dorris

Tot Dorris roept, “daar zit een slechtvalk op de grond.” Ja 
dus, wederom scherp gezien. Een mooi adult beest. Het 
grote boek is alweer opengeslagen en kan het kleed mooi 
besproken worden. “Pfff, tsjonge … we keken even niet en 
weg is de rappe rover. Charlotte vindt het dier terug in haar 
telescoop. Een stuk verder en lastig te ontdekken. Reuze 
knap, de dames zijn scherp vandaag.

Aandacht
In de haven van Lauwersoog zien we een gewone zeehond 
zwemmen. Een pas binnengekomen vissersboot trekt de 
aandacht van het dier. Wie weet valt er wat te halen. Steen-
lopers zijn hier volop en van dichtbij te zien. Een groep klei-
ner grut heeft onze aandacht, putters en kneutjes. Ze hangen 
in plantjes om zaadjes los te peuteren. 

Bescheidenheid
Ezumakeeg is onze laatste halte. Een echte vogelaars hotspot. 
Op zuid gaan we tussen andere liefhebbers staan. Er is hier 
een zeldzaamheid gemeld. Een blonde ruiter, helaas is die al 
een tijd uit beeld. Er valt echter genoeg te beleven. Voor ons 
lopen kemphanen tezamen met een bosruiter. Konikpaar-

1. Kauw
2. Graspieper
3. Meerkoet
4. Aalscholver
5. Wilde eend
6. Turkse tortelduif
7. Zilvermeeuw
8. Kokmeeuw
9. Kievit
10. Putter
11. Zwarte kraai
12. Spreeuw
13. Grauwe gans
14. Vink
15. Knobbelzwaan
16. Boomvalk
17. IJsvogel
18. Tjiftjaf
19. Koolmees
20. Watersnip
21. Buizerd
22. Grote zilverreiger
23. Rietgors
24. Staartmees

25. Torenvalk
26. Witte kwikstaart
27. Fuut
28. Gaai
29. Krakeend
30. Boomkruiper
31. Brandgans
32. Baardman
33. Waterral
34. Waterhoen
35. Winterkoning
36. Grote bonte specht
37. Kleine mantelmeeuw
38. Kuifeend
39. Blauwe reiger
40. Pimpelmees
41. Roodborst
42. Bruine kiekendief
43. Kleine karekiet
44. Smient
45. Grote mantelmeeuw
46. Veldleeuwerik
47. Boerenzwaluw
48. Zeearend

49. Kneu
50. Roodborsttapuit
51. Stormmeeuw
52. Houtduif
53. Goudplevier
54. Casarca
55. Bontbekplevier
56. Bonte strandloper
57. Slechtvalk
58. Steenloper
59. Scholekster
60. Roek
61. Wulp
62. Bergeend
63. Bosruiter
64. Kemphaan
65. Zilverplevier
66. Drieteenstrandloper
67. Wintertaling
68. Kluut
69. Slobeend
70. Groenpootruiter
71. Kleine strandloper

Soortenlijst:

den lopen door het gebied en zorgen voor onrust onder 
de ganzen. Opnieuw een slechtvalk die voorbijvliegt. Ook 
opnieuw 2 zeearenden hoogvliegend aan de overkant van 
het water. Het kan niet missen of het zijn onze grote schim-
men van vanochtend. Op noord vallen 
de kleine 200 groenpootruiters op. In 
een lang lint staan ze te sussen met 
veelal de snavel in de veren. Een enkele 
kluut vlak voor ons. Tijdens het scannen 
pingpongen er baardmannen door het 
riet. Het is zo’ndag deze woensdag. In 
onze buurt landt de afsluiter van van-
daag, een kleine strandloper. Klein maar 
fijn, die de teller op 71 soorten zet. In 
alle bescheidenheid kunnen we stellen 
dat het een uitstekende en bovenal 
gezellige vogelbeleefdag was. Wolken 
en zon wisselden elkaar af, het is droog 
gebleven. De excursie is zelfs lichtelijk 
uitgelopen, deze keer waren we in ieder 
geval niet uit het veld te slaan.


