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Voorjaarsweekend naar het Lauwersmeer

Al weken was het schitterend weer; zouden wij dat ook treffen tijdens het weekend naar

het Lauwersmeergebied? Ja, het lukte te overleggen met de weergoden en het weekend

was zonovergoten met dagelijks wat meer wind. Eigenlijk hoort dat ook wel bij zo’n

gebied; aan de kust waait het immers bijna altijd.

Francis Bakker

Een super weekend.

Goed gemutst stapten we daar vrijdag aan het

eind van de ochtendop de fiets om naar vogels

te speuren o.l.v. Bertus van den Brink en Jelle

Harder. Iedere dag hadden zij iets bijzonders

voor ons in petto; het leek wel een soort

toverdoos waaruit zij putten.

Via Zoutkamp benaderden wij het zuidelijke

deel van het gebied, de Zoutkamperplaat en de

Kollumerwaard. Eindeloze rietvelden lagen

voor ons en de rietzangers heetten ons hartelijk
welkom. We gunden ons nauwelijks de tijd om

een meegebrachte boterhamte nuttigen; de

telescoopmannen bleven zoeken naar

bijzonderheden. Maar ook ons gehoor werd op

de proef gesteld: de sprinkhaanzanger als een

singermaaimachientje tussen de lage

wilgenstruiken. Zou er in het populierenbos

ook een wielewaal thuis zijn? We kwamen tot

het uitkijkpunt bij het Zomerhuisbos. Deze

eerste middag scoorden wij 84 soorten vogels!

Om half zes werden wij terug verwacht in

Vierhuizen waar een heerlijke soep ons

wachtte. En natuurlijk aten wij buiten aan

picknicktafels, biertje er bij, heerlijk! Wat

geeft dit alles een gevoel van vrijheid.

Boswachter Hans Gartner van Staatsbosbeheer

kwam ons ’s avonds vertellen over het beheer

en de vogels van het Lauwersmeer. Een

geboren verteller die Hans, met veel ervaring

en een grote passie voor zijn werk. Een fijne
avond dus. Moe en voldaan rolden wij ons bed

in.

Zaterdag maakte een groepeen fietstocht om

het hele gebied onder leiding van Han

Westendorp en Antje van Slooten. De andere

groepkoos voor de auto en begon bij het Jaap

Deensgat. Hier werden zwarte ruiters, kluten,

brandganzen, lepelaars, bosruiters, grutto's en

vele andere soorten gespot. In de vogelhut was

een boerenzwaluw druk doende een nest in

elkaar te metselen, een ‘witte kwik’ had in een

hoek op een balk zijn nest gemaakt en zat te

broeden.

In de loop van de ochtend leidde boswachter

Hans ons door een afgesloten deel van de

Kollumerwaard; doorde wind was het daareen

beetje stil. Maar baardmannetjes, grote

zilverreigers en vele anderen soorten trokken

onze aandacht.

In de middag Ezumakeeg; hier veel

kemphanen die tussen rietbosjes beschutting

zochten. Hans kwam nog even langs en meldde

dat in de Bantpolder morinelplevieren zaten.

Snel in de auto gestapt en er heen. Nu werden

we ineens soortenjagers!

Voor de eerste keer mee naar Lauwersoog!

Nog enkele andere deelnemers waren voor het

eerst mee, maar velen waren op herhaling.
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Op de waddendijk ontmoetten wij de fietsploeg
die naar noordse gele kwikken aan hetkijken

was. Maar waar zaten de ‘morinellen’ ? Van

diverse zijden werd er gezocht en ja, ten slotte

vond Jelle 22 exemplaren, zeer ver weg in een

aardappelveld(?). IGeuren helaas niet goed te

zien vanwege licht en afstand, maar toch.

Terug naar Ezumakeeg waar een slechtvalk

een grote groep kemphanen de stuipen op het

lijf joeg. Met zijn allen de lucht in, wat een

schitterend gezicht.

Een zeearend bracht onrust bij een groep

brandganzen die ook het luchtruim kozen doch

verderop, na het vertrek van de zeearend, weer

neer- streken. Je raakt hier niet uitgekeken!
De Indonesische maaltijd die de tweede avond

exact om 18.00 uur bezorgd werd, smaakte

ieder voortreffelijk. Voor enkele enthousiaste-

lingen was er nog een avondexcursie (hierover

hebben wij eigenlijk niets gehoord). Jelle

vertelde vanaf21.00 uur over zijn boommar-

teronderzoekin de Oostelijke Vechtplassen;
het hoe en waarom en vertoonde ook

interessante filmpjes die verborgen camera’s

maakten in het onderzoeksgebied. Deze

registreerden het gedrag van de boommarter

maar ook van onverwachte bezoekers zoals de

sperwer, reeën, vos en houtsnip.

Zondag stond er een fietstocht op het

programma langs de oostzijde van het

Lauwersmeer. Eerst werd weer het Jaap

Deensgat aangedaan; in de vogelkijkhut bleek

het nest van de ‘witte kwik door de wind

weggeblazen te zijn. Bij de Vlinderbalg, tussen

de paarden veel ‘gele kwikken; er vloog een

heel wolkje op. Door de bosjes richting
Waddenzee.De zang van braamsluipers,

fitissen, tuinfluiters en zwartkoppen vergezelde
ons. En maar oefenen om het herkennen van de

zang je eigen te maken.

Langs de weg bij de Waddenzee een

nachtegaal, Bertus liet ons stoppen om te

luisteren. En wat ziet Splint zitten een

ransuil op ooghoogte en zeer dichtbij! Hoe is

het mogelijk. Misschien vroeg de ransuil zich

af wat al die vogelaars toch wilden? Wat een

schitterend beest! Toen echt langs de

waddendijk tegen de wind in naar de telpost.

Onderweg rotganzen en dwergstems,
zwemmende zwarte ruiters, bontbekplevier,

eidereend, zilverplevier en veel meer moois.

Toen werd het tijd om naar Vierhuizen terug te

keren. Via het militaire oefenterrein

Mamewaard fietsten wij terug, nog even lekker

tegen de wind in.

Totaal zijn er 130 soorten vogels gezien door

de twee excursiegroepen samen.

De organisatoren van deze excursies Han,

Antje en Huub hebben ons allen een geweldig
weekend bezorgd. Hulde aan deze actieve

leden die ’s morgens om 06.00 uur al

begonnen metkoffie zetten. Het heeft ons echt

aan niets ontbroken. Nogmaals onze hartelijke
dank!
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