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“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.”

kieviten en een torenvalk op. Via de 
proefboerderij rijden we verder. Een 
boom vol kramsvogels pikken we mee, 
tsjaktsjaktsjakkaa! Net buiten Zoutkamp 
een veld vol nijlganzen, gakgakgakkaa.

Dreigende taal
Bij het Jaap Deensgat zien we een 
foeragerende waterpieper en putters. 
Die laatste is nog even een dingetje. De 
putters op de grond zijn wel degelijk 
gevangen in de kijkkoker maar worden 
niet gezien. Na dreigende taal dat ze 
beter moeten zoeken is het snel gedaan 
met de ontkenning en met het zweet 
op het voorhoofd worden de putter-
kes gevonden. Een flinke, pas wakker 
geworden, bruine kikker wordt het pad 
over geholpen voordat er een schoen 
of fietsband overheen gaat. Op deze 
locatie moet het eigenlijk gebeuren wat 
de baardmannen betreft. Helaas we 
moeten het opnieuw doen met een 
enkele roep. Soms heb je zo’n dag. 

Bakbeesten
In de haven is het opvallend stil. De 
steenlopers zijn verdwenen. Tureluurs, 
scholeksters en een gewone zeehond 
is de opbrengst. Bij de Bantpolder 
struinen meer vogelaars rond. Er is een 
roodhalsgans gemeld. Die wordt niet 
gevonden. Het is echter een plek waar 
onverwachts dingen meewerken. Het 
is druk met vogels. Het kleinste zaagbekje, het nonnetje, is 
o.a. te zien. Er zijn 4 paartjes druk aan het baltsen. Wat een 
machtig mooi gezicht. Ze komen half uit het water met de 

De dag start gewoonte getrouw op 1 van de mooiste plek-
ken van Nederland. Uitkijkheuvel De Pomp. Bij het uitstap-
pen horen we al lentegeluiden. Zingende vinken, zanglijsters, 
winterkoning en grote lijster. In het open veld zien we balt-
sende graspiepers met hun parachute vluchtjes.

Fly-by
Nog voor we de heuvel bereiken staat de telescoop al in 
stelling en laat de klanten naar west kijken, naar een bomen-
partij aan de andere kant van het water. “Oh, een zeearend 
toch?” “Yes, een juveniel dier.” Dat is een mooi begin van de 
dag. Vanaf de kijkheuvel is het genieten van het uitzicht en 
mooiere weersomstandigheden dan de voorspelingen ons 
deden geloven. Wintertaling, krakeend, bergeend, pijlstaart, 
kuifeend, fuut alsook het mini fuutje de dodaars zijn te zien. 
De doelsoort, de baardman, laat zich niet zien. Slecht een 
enkel roepje is alles wat we vernemen. Dit geldt ook voor de 
altijd aanwezige waterral. Een tjiftjaf laat wel zijn eerste zan-
groep horen. Een bruine kiekendief komt speciaal voor ons 
een fraaie fly-by maken als er plots onder hem ook nog een 
blauwe kiekendief los komt uit het rietveld. In noordoostelij-
ke richting is een stipje in een boomtop te zien. Lang leve de 
telescoop. Het gaat om een 2e zeearend. Een adult dier deze 
keer.

Rooie
We weken ons los van de heuvel en rijden gestaag langs 
de camping met het raam open. Er is een “pitpit” geluid te 
horen. Op de rem en eruit. Links van ons zitten een 8-tal 
appelvinken. Er is wat heen en weer gefladder en ontdekken 
achter ons ook nog een mannetje goudvink die er echt uit 
knalt met zijn rooie kleur.

Tsjakkaa
De volgende locatie is een korte wandeling in de Kollu-
merwaard. Behalve een goed gesprek en stevige wandel-
schoenen vol modder levert het baltsende veldleeuweriken, 

Soms heb je zo’n dag. Soms heb je zo’n dag dat bepaalde dingen niet meewerken maar daar-
tegenover andere dingen weer wel waar je eigenlijk niet op had gerekend. De dingen waar we 
over praten laten zich niet sturen. De dingen waar we o.a. over praten zijn 5 a 6 kilo, kunnen 
zo’n 30 jaar oud worden en hebben een spanwijdte van 2 tot 2,5 meter. En dat is dan slechts 
1item die het echtpaar Gramberg uit de omgeving Eindhoven beleefden terwijl ze met ons op 
gidsenpad waren.



borst naar voren en stomen op en over elkaar. Plotseling is 
er even een zeearend te zien die achter het zeedijkje vliegt, 
achtervolgt door een grote mantelmeeuw. De arend landt 
achter de dijk. Ondertussen vind ik een witbuikrotgans 
tussen de vele ganzen maar voor die is vast te leggen via 
digiscoping wordt ik gebeld door een kennis. “Er zitten 3 zee-
arenden voor je neus als het goed is,” meldt Frans. Zijn cam-
per staat een stuk verderop. Helaas achter de dijk dus. Maar 
dan komen er 2 zeearenden los, gevolgd door een derde. 
Wow, wat zijn het ook een bakbeesten. Een adult en 2 ju-
veniele arenden. Ze zwaaien af en gaan in oostelijke richting 
het Lauwersmeergebied verder in. Als toetje komt er nog 
een vroege lepelaar overvliegen. 

Weggeblazen
We sluiten af op Ezumakeeg noord. Ook hier veel watervo-
gels waar de tafeleend en brilduiker aan de soortenlijst wor-

den toegevoegd. Toch ook nog enkele 
steltjes, bonte strandlopers en kemp-
hanen. Dorris ziet voor ons een zwaan 
landen en blijkt nog een wilde zwaan te 
zijn. Een prima afsluiter!

Een dag vol belevingen en verhalen die 
wordt afgesloten met 67 soorten op de 
teller. Soms heb je zo’n dag dat het 1 
tegenzit maar wordt weggeblazen door 
het ander. Wie heeft het dan nog over 
die …. Wat ook alweer?

1 Zanglijster
2 Grauwe gans
3 Zwarte kraai
4 Aalscholver
5 Meerkoet
6 Zilvermeeuw
7 Turkse tortelduif
8 Wilde eend
9 Kuifeend
10 Nijlgans
11 Graspieper
12 Huismus
13 Krakeend
14 Blauwe reiger
15 Winterkoning
16 Vink
17 Grote lijster
18 Grote zilverreiger
19 Pimpelmees
20 Koolmees
21 Kolgans
22 Brandgans
23 Buizerd

24 Kievit
25 Zeearend
26 Fuut
27 Dodaars
28 Pijlstaart
29 Bruine kiekendief
30 Wintertaling
31 Bergeend
32 Kokmeeuw
33 Veldleeuwerik
34 Tjiftjaf
35 Witte kwikstaart
36 Rietgors
37 Grote bonte specht
38 Roodborstje
39 Torenvalk
40 Fazant
41 Kauw
42 Appelvink
43 Gaai
44 Goudvink
45 Merel
46 Spreeuw

47 Kramsvogel
48 Houtduif
49 Waterpieper
50 Goudplevier
51 Putter
52 Grote mantelmeeuw
53 Baardmannetje
54 Knobbelzwaan
55 Holenduif
56 Tureluur
57 Wulp
58 Nonnetje
59 Slobeend
60 Smient
61 Rotgans
62 Witbuikrotgans
63 Brilduiker
64 Tafeleend
65 Bonte strandloper
66 Kemphaan

Soortenlijst:
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