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Als je ’s morgens vroeg in een bepaald gebied

gaat vogelen zijn er altijd wel mensen die je

vóór zijn. Dat overkwam onze groep ook en ik

bedoel het niet negatief. Het was Erik van

Ommen die daar, verscholenachter zijn blauwe

bestelautootje, op een rustig plekje aan het



De Crauwe Gors 1995-1: 24

Een Slechtvalk in de verte, een grote groep

Kieviten, overvliegende Goudplevi eren, Brand-

ganzen en Smienten. Wat dichterbij een klein

vogeltje dat je pas ziet als een ander je erop

attendeert: een Waterpieper, voor sommigen

een nieuwe soort. Verder nog een Buizerd en

een Ruigpootbuizerd richting Schildhoek.

Na de eerste koude gevoeld te hebben trekken

we verder richting Vlinderbalg. In het plasje

zien we een Slobeend, Kuifeend en even later

invallendeBrilduikers. Een metaligp̂ing-geluid

en een glimp van een geelbruin vogeltje met

een lange staart dat langs ons heen vliegt: al

gauw door sommigen herkend als het Baard-

mannetje. Een aantal Wilde Zwanen en een

Blauwe Kiekendief worden nog op enige af-

stand gezien. Verder zien we links van ons een

spectaculaire achtervolging van een Slechtvalk

op een aantal meeuwen. Prachtig om zoiets

gade te slaan. Een stukje verder rijdend zien

we nog heel even in een open watergedeelte

een Roodkeelduiker.

Even later rijden we door de haven van Lau-

wersoog, waar we een klein groepje Sneeuw-

gorzen, een Roodhalsfuut, mantelmeeuwen en

Aalscholvers zien. Op de terugweg door de

haven richting restaurant wordt er een albino

Scholekster gezien en gefotografeerd, en een

vijftiental Putters.

Na een oponthoud in het restaurant besluiten

we terug te gaan richting Achter de Zwarten,

waar mogelijk een Zeearend te zien zou zijn.

Die hebben we helaas niet waargenomen, wel

een viertal flamingo’s.

We rijden terug via Lauwersoog in de richting

polder van De Bant en het gedeelte dat hier

westwaarts van ligt. Het zicht begint dan al

wat slechter te worden. We zien enorme aan-

tallen Brandganzen, weiland na weiland. In het

gebied westelijk van Ezumazijl zijn ook veel

Brand- en Kolganzen te zien. Hier wordt een

nogal opvallend witte Brandgans waargenomen.

Onderhand is het drie uur in de middag en het

weer wordt er niet beter op. We besluiten de

excursie voor gezien te houden.

Behalve de genoemde soorten zagen we nog

Bonte Kraaien, Fazanten, Meerkoeten, Bonte

Strandloper, Wulpen, Kleine Zwaan en Steen-

lopers.
Henk Zuiderveen

schilderen was. Al de hele week was hij heel

vroeg aanwezig in de Lauwersmeer vanwege

het drieluik dat hij aan het maken was.

Wij vertrokken onder leiding van Bert de

Bruin om half negen met tien mensen uit Gro-

ningen en kwamen via een binnendoor-routein

de Lauwersmeer aan. Daar zat de schilder in

de buurt van het Jaap Deensgat.


