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Voorjaarsweekeinde Lauwersmeer 16, 17 en 18 mei 2008

Hoewel we van een excursie of vogelweekend gewoonlijk één verslag plaatsen in De Korhaan,

zijn we deze keer hiervan afgeweken. Het is namelijk vaak moeilijk iemand te vinden die van

een weekend verslag wil doen, maar deze keer ontvingen we twee enthousiaste verslagen van

vogelaars die respectievelijk nog niet eerder of pas voor de tweedekeer een weekend

bijwoonden. De redactie heeft besloten om beide stukken te plaatsen. Samen geven ze een

vrijwel volledig beeld van een mooi vogelweekend.

Mies en Huub Casander: Lauwersmeer I

Bij het verlaten van het dorp worden we uitgeleide

gedaan doormeerdere Gele Kwikstaarten langs de

kant van de weg. Prachtig van kleur. Voor het

eerst dat wij ze zien. Maar dat zal de komende

dagen voor nog heel wat meer vogels gelden.
Enkele kilometers verder staan we te kijken naar

enkele Rietgorzen en worden daarbij verrast door

het plotseling verschijnen van een Blauwborst.

Schitterend te zien in het mooie zonlicht op zo’n

10 meterafstand. Dit weekend kan voor enkelen

onder ons al niet meer stuk! We komen vandaag

nog meer “nieuwe” vogels tegen. Wat is dat

vogelen toch leuk.

Gaandeweg leren we ook wat meer vogelgeluiden

kennen. Kleine Karekiet, Rietzanger, Rietgors,

Nachtegaal (wat zingt ie mooi zeg) en nog veel

meer. Over fraaie fietspaden door militair

oefenterrein (Maraebos en Mamewaard) komen

we uit op de dijk langs de Waddenzee. Hier zien

we helaas niet zo veel vogels. Al snel moeten we

verder om voor zes uur op de camping terug te

kunnen zijn. Joke heeft daar lekkere soep voor ons

staan. De vermoeide lichamen kunnen tot rust

komen en de lege magen gevuld.

‘s Avonds gaat een groep op pad naar het

moerasgebied. Daar worden nog een paar leuke

soorten gespot.

Tijd voor een welverdiende nachtrust.

Zaterdag is het weer vroeg op. De boterhammen

zijn door de corveeploeg al gesmeerd. Zelf nog

even beleggen, opeten en inpakken voor

onderweg. De thermoskannenzijn doordezelfde

ploeg gevuld met thee dan wel koffie. Hulde!

Tegen achten stappen we op de fiets en beginnen
aan een rondje Lauwersmeer. Onderweg horenwe

een Spotvogel en enkelen onder ons zien hem ook

nogheel even. In de verte horen we de Wielewaal

en een vrouwtje Koekoek. Verstopt in een bosje
horen we een Bosrietzanger. Het begint zachtjes te

regenen als we naar de ontmoetingsplek met de

boswachter fietsen. De voorgenomen

wandelexcursie met de boswachter gaat doordat

het keihard is gaan regenenniet door. We fietsen

noodgedwongen terug door de regen. En dan slaat

het noodlot toe. Ton gaat onderuit door een

blokkerende voorrem.

Met pijn in de arm terug naar Vierhuizen. Daar

wordt geconstateerd dat het toch wel ernstig is.

Naar het ziekenhuis in Dokkum waar een breuk

wordt geconstateerd. Metde arm in het gips terug

op decamping. We hebben een nieuwe vogel

gespot: de “Pechvogel”.

Met de auto gaan we naar Ezumakeeg en kunnen

daarnog diverse steltlopers en eenden in de kijker

vangen. Om zeven uur zijn we terug op de

camping. Daar wacht ons een heerlijke Chinese

maaltijd.

Na het eten gaan nog enkele mensen de paden op

om hun scorelijst aan te vullen. De rest blijft nog

wat napraten, nemen nog een afzakkertje in het

café of gaan lekker naar bed. Weer een mooie dag

afgesloten.

Zondagmorgen vindt hetzelfde ritueel plaats als

gisteren. De weersvoorspelling voor vandaag is

gunstig. Droog en zonnig. Met fiets of auto rijden

we naar het gebied “Zuidelijke Lob”. Hier wacht

boswachter Hans ons op voor een wandelexcursie

achter de hekken. Hij weet ons zeer boeiendte

vertellen over flora en fauna van het Lauwersmeer

en dit gebied in het bijzonder. We fietsen rustig

terug. Iedereen pakt zijn spullen en aanvaardt de

terugreis.

Alle deelnemers waren op eigen gelegenheid naar

accommodatie “Lauwerszee” in het verre

Vierhuizen getogen. De organisatie was woensdag
al ter plekke om het hoognodige te regelen, een

enkeling donderdagmiddag/avond en de rest op

vrijdagmorgen. Het merendeel sliep in de

kampeerboerderij. Een 15-tal mensen in tent of

caravan.

Iedereen was netjes op tijd. Allereerst werd het

deelnemersveld van 47 personen opgedeeld in drie

groepen, elk met twee excursieleiders. De eerste

excursie kon rond half twaalf van start gaan. Twee

groepen op de fiets en een per auto. Elke groep

zoekt z’n eigen weg rond het Lauwersmeer. We

hebben geluk. Het is prachtig zonnig weer en zo

zal het de hele dag blijven.
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Dit was ons eerste weekend geheel gewijd aan

vogels.

We waren nog niet eerder mee geweest, dus

wisten niet wat ons te wachten stond. We hebben

het geweten! Behalve vogels ook nog vogels,

vogels en vogels. Maar wat kun je daareen plezier

aan hebben. Niet gedacht dat dit zo leuk is.

Iedereen bedankt voor deze gezellige leerzame

dagen. En vooral de organisatie danken we

hartelijk voor de vele energie die zij hebben

gestoken in het welslagen van dit weekend. Wij

hebben genoten.

Wij hebben ons al ingeschreven voor het weekend

Vlieland op 3, 4 en 5 oktober.

Trudy Stoekenbroek: Lauwersmeer II

Vorig j aar september gingen we voor het eerst

mee met een weekend van de VWG.. Aangezien

het toen goed bevallen is dit jaar weer mee omdat

we benieuwd zijn wat het gebied in het voorjaar te

bieden heeft.

Donderdag al vrij genomenen op weg naar

camping Lauwerszee te Vierhuizen. Heerlijk

rustige wegen dat zijn wij hier in het hectische

westen niet meer gewend.

Na het opzetten van de tent, in ieder huwelijk is er

wel eens gekibbel, gingen we op pad naar de

theefabriek in Houwerzijl. Voor theeleuten zoals

ik is dit een geweldige accommodatie.Honderden

soorten thee kun je daarproeven; er is een

theemuseum en er worden heerlijkste sandwiches

,
scones en andere hapjes geserveerd. Het

weekend begon goed.

Vrijdagochtend druppelden de overige deelnemers

binnen. De meesten sliepen in stapelbedden op

kamers in de kampeerboerderij. Er waren totaal 47

mensen.

De groep werd in

drieën verdeeld

met ieder een

excursieleider en

een tweede man.

Rond 12.30 uur

gingen twee

groepen te fiets op pad. en een groep per auto

Deze vrijdag waren de weergoden ons goed

gezind met droog en zonnig weer. Op een plekje

werdzeker 15 minuten gezocht waar die

Nachtegaal toch zat die zo geweldig aan het

zingen was. U begrijpt het al, we hebben wel

takjes zien bewegen, maar dat was dan ook alles.

Helaas zaten aan de Waddenkant de vogels erg

ver weg. ’s Avonds na het eten van de o.a. door

Joke gemaakte soep en zelf meegebrachte

etenswaren ging er nog een groep op pad om bij

schemer te luisteren naar o.a. de Roerdomp/
Waterral en het kijken naar Blauwborst/

Baardmannetje.

Deze groep werd op haarwenken bediend en heeft

genoten van prachtige geluiden. Helaas waren de

muggenook aanwezig maar ja, het pad van een

vogelaar gaat niet over rozen. Rond 22.45 uur

kwamen de eersten terug. Door een klein groepje

is toen het café, waar de camping achter ligt,

bezocht. Rond 2.00 uur werdhet stil op een enkel

snurken na.

Zaterdagochtend kon er vanafhalf7 gegeten

worden. Het was een kakofonie van geluiden.

De cafégangers hadden het gezellig gehad en

slechts een enkeling zat met een slaperige blik in

het niets te staren. Voor het maken van een

lunchpakket was door een groepje mensen van

een flink aantal broden(14 als ik het goed heb) de

boterhammenbesmeerd met boter, en door de

groep zelf belegd konden worden met kaas en

diverse vleeswaren. Aan de grootte van de

pakketten te zien maakt vogelen hongerig. Tevens

stond er voor iedereen een volle thermosfles klaar

met koffie/thee naar smaak. Bertus van de Brink

vuldeeen groot vel papier met de op vrijdag

gespotte vogelsoorten. Dat waren er ongeveer 90.

Om 7.30 uur vertrokken de drie groepenmet ieder

een eigen bestemming. Onderweg liet Piet

Spoorenberg horen wat voor geluid een

Wielewaal maakt en jawel er werd geantwoord.
Helaas niets gezien. Rond 10.30 uur was het

zachtjes druppelen overgegaan in gestaag regenen.

Wij besloten terug te gaan naar de camping ons

daar te drogen,wat te drinken en dan ’s middags

weer op pad te gaan. Ineens ontbraken er twee

mensen in de achterhoede. Ton ten Veldhuis was

ongelukkig gevallen met zijn fiets en had last van

zijn arm/pols. Er werd geconstateerd dat er iets

fout zat en werd hij naar de eerste hulp in

Dokkum gereden. Daar werd later geconstateerd

dat er een botje was gebroken en moest zijn
onderarm in het gips. We hadden gelijk een

nieuwe soort op onze lijst: dePechvogel. Terug in

ons onderkomen werd de kachel aangestoken en

door Joke nog wat chocolademelk van de avond

ervoor opgewarmd en koffie/thee gezet. Er kwam

iemand van Staatsbosbeheereen verhaal vertellen

over het ontstaan van het Lauwersmeer. Een

enkeling kon met moeite de ogen openhouden; de

kachel deed zijn werk, zodater al gauw rode

blossen op dewangen verschenen. De meesten
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gingen daarna nog in auto’s vogelen. De rest van

de middag bleef het regenen.

Rondhalf zes kwam een groep terug die wel de

hele dag gefietst had. Wat een bikkels! Daarbij zat

ook de oudste deelnemer van het weekend, Freek

Beffers die 87 is. De derde groep kwam net op tijd

om aan te sluiten bij het avondeten,dat bestond uit

tientallen bakken Chinees eten. Er werden de

nodige waarnemingen uitgewisseld en besloten

dat er na het eten nog een groepje op pad ging

naar het gebiedje datook vrijdagavond was

bezocht. Wij beslotenook mee te gaan, wanthet

Baardmannetje staat al een tijd op ons lijstje. Wat

hebben we een geluk gehad die avond. Het was

droog en we werden getrakteerd op het zien van

Rietgors man en vrouw. Verder was er een

Blauwborst die op de top van een stengel uit volle

borst zong en jawel we hebben duidelijk een

Baardmannetje gezien. We hoorden verscheidene

Roerdompen en die zijn door een paar mensen

zelfs gezien bij het vliegen over een watertje. Ook

het geluid van de Porseleinhoen was verrassend.

Die avond hebben we gelukkig geen last van

muggen gehad en er was een perfecte

zonsondergang( op dit soort momentenhebje

nooit de grote camera bij je). Rond 22.15 uur

gingen we weer terug, waarna de meesten naar

bed gingen. Anderen lagen er al in. Een klein

groepje ging nog even het café in.

Zondagmorgen was een herhaling van zaterdag-
ochtend. Wel was er nu beschuit en een eitje.

Veel mensen die in de kampeerboerderij sliepen

pakten hun tas in. Onze tent was nog nat van de

regen. Die moest wachten tot de middag. Een

grote groep ging een uurtje fietsen waarna ze met

de boswachter een excursie hadden in een

afgesloten gebied. Aangezien dit ook al in

september was gedaan besloot een tiental mensen

met de auto nog wat gebiedjes te bezoeken.

Daarbij is ditmaal de Wielewaal gehoord én

gezien. Verder werden er twee Smellekens gezien.

Wij zijn nog op zoek gegaan naar baltsende

Kemphanen maar helaas hebben we ze niet

gevonden. Er moet toch wat te wensen

overblijven. Rond half drie waren we terug op de

camping en hebben de - helaas nog natte - tent

afgebroken. Om 15.10 was, op een klein groepje

na, iedereen op weg naar huis. Thuisgekomen

werd de natte boel te drogen gehangen en na een

warme douche konden we lekker gaan slapen.

Zoals we eerder al vorig jaar in september

constateerden, heeft Joke weer alles uit de kast

gehaald om er een gestroomlijnd weekend van te

maken. En uiteraard is dat ook nu weer gelukt.
Mede door haar grote inbreng verloopt zo’n

weekend voor de anderen relaxed. Hierbij dus

hulde aan Joke.


