
Het is op 14 mei 2016 even voor vijf uur 
‘s ochtends op station Bussum-Zuid. De 
weersvoorspelling dat het dit Pinkster-
weekend koud zou zijn, met regen en 
wind, lijkt in ieder geval voor de tem-
peratuur uit te komen. Er staan acht 
deelnemers in winterjas klaar om af te 
reizen naar het Bargerveen. Onderweg 
zullen we er nog twee oppikken.

Voor een aantal van ons is het Barger-
veen een nieuwe bestemming; de ande-
ren kennen het gebied. Het Bargerveen 
is een hoogveengebied in Drenthe, ten 
zuidoosten van Emmen, en staat al ja-
ren op de excursie-agenda van de Vo-
gelwerkgroep. Het is een waterrijk ge-
bied wat jarenlang de reputatie had als 
het laatste bolwerk in Nederland van 
de grauwe klauwier. Zouden we die ook 
te zien krijgen?

Op zoek naar de grauwe klauwier
Na een autorit van een kleine twee uur 
parkeren we de auto’s bij het dorpje 
Weiteveen en lopen het gebied in. Het is 
bewolkt en het waait een beetje, maar 
is tot nu is van de voorspellingen dat 
het slecht weer zal worden nog niet veel 
te merken. Het Bargerveen is een groot 
gebied. De planning is om een wande-

ling van 17 (!) kilometer te maken, maar 
het is mogelijk om afhankelijk van het 
weer en de conditie van de deelnemers 
de tocht in te korten.

Al snel staan een aantal leuke soor-
ten op de lijst: zomertaling, boompie-
per, roodborsttapuit en tuinfluiter. We 
vervolgen onze wandeling en lopen de 
hele tijd langs water, ontstaan door het 
afgraven van het hoogveen. De zon is 
gaan schijnen! Opvallend zijn de grote 
aantallen libellen die hier rondvliegen. 
Het zijn vooral witsnuitlibellen. Dan 
begint het te waaien, als voorbode voor 
regen. Het zal de eerste van een aan-
tal korte buien zijn die dag zullen gaan 
vallen. Gelukkig zijn er meestal wat 
bomen waaronder we kunnen schuilen. 
Dat doen de libellen ook. Tegen de stam 
van berkenbomen, uit de wind, zoeken 
ook zij beschutting. Het is een bijzonder 
gezicht, berkenstammen bedekt met 
libellen!

Inmiddels is het opgehouden met re-
genen. Boven het water vliegen boe-
ren-, huis-, en oeverzwaluwen rond, 
veelal in gemengde groepjes,. Op de 
slikken lopen bontbekplevieren en klei-
ne plevieren te foerageren. Ook twee  

 
 

bosruiters worden gespot. Inmiddels is 
ook de blauwborst gehoord en een ju-
veniele dwergmeeuw gezien. Dan barst 
het feest los van de sterns. Boven het 
water zien we eerst alleen maar visdie-
ven en zwarte sterns, maar is dat geen 
Witwangstern? Ja hoor, maar niet één, 
maar meerdere! De witte wangstreep 
is goed zichtbaar. Dit is waarschijnlijk 
doortrek. Ze worden steeds vaker in 
Nederland gezien.

Dan is het wachten op zijn neef de 
witvleugelstern. En ja hoor! In totaal 
vliegen er zo’n twaalf witvleugelsterns 
rond. Wat een feest! Prachtige vogels, 
met hun contrasterende vleugels. Ook 
dit is doortrek. De volgende dagen wor-
den ze ook niet meer gerapporteerd op 
waarneming.nl.

Excursie naar het Bargerveen
Veenpluis op niet afgegraven hoogveen. Dit landschap is  zeldzaam in ons land. Dat levert vaak bijzondere vogels op. Sytze van Dijk

Kees Tegelberg

Zes roodpootvalken op één foto, alleen dat was al 
bijzonder Frank van de Weyer
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