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Een bijzonder Vogelkampje in de moerassen
 
In de laatste Fitis van vorig jaar stond dit bijzondere uitstapje aangekondigd. Edu-
ard, Eef en Johan hadden een prachtig gebied uitgezocht en alles er om heen weer 
goed voorbereid: prettig onderdak met de keuze kamperen bij of overnachten in 
Nivonhuis De Hondsrug, wat gerund werd door gastvrije vrijwilligers. We kregen 
goede fietsen, goed eten, goed gezelschap, een schitterende, afwisselende route, 
heel mooi, warm weer en veel prachtige en bijzondere vogels.

Dag 1, donderdag 24 mei
We verzamelden om 14.00 uur aan de Verlengde Boterdijk, gemeente Paterswolde 
en gingen te voet verder voor een wandeling in de Onlanden. Bij het bruggetje over 
het Eelderdiep hadden we al meteen een paar mooie waarnemingen, Ooievaar, 
paartje Bruine Kiekendief en Paapje. Wat later op de Drentsedijk: Veldleeuwerik, 
Roodborsttapuit, Grasmus, Kneu, Wulp, Bosrietzanger en meer. Er was zoveel te 
zien en te horen bij het lage tempo dat we aanhielden, dat we de Uitkijktoren  
Onlanden hebben gelaten voor wat hij was en het geplande rondje ook. Terug bij de 
boerderij was het tijd voor een Weide-ijsje in de schaduw van de bomen, waar nog 
Boomklever en Zwartkop werden gehoord. 
Dit Nivonhuis ligt in het Noordlaarderbos aan een zandpad. We waren daar nog niet 
op het terras neergestreken of Johan hoorde een Appelvink, dus iedereen zoeken in 
de toppen van de bomen. Dat tafereel zal zich nog meerdere keren herhalen, want 
ze kwamen steeds terug. Die eerste middag hadden we al 59 soorten. 

Het riante onderkomen van het nivonhuis De Hondsrug. Foto: Lis Stolp
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Er werden veel lekkere pizza’s bezorgd en om half 9 was er een interessante lezing 
door Marja Kiers van Het Groninger Landschap over de ontwikkeling van natuur in 
het Hunzedal. Eerste aanleiding hiervoor was de extreem hoge waterstand in Gro-
ningen in 1998. Er moest een uitgebreide waterberging komen. Doel is om het hele 
beekdal van bron tot monding te herstellen. Het heeft al veel nieuwe natuur opge-
leverd met bijzondere vogels zoals Witwangstern, Witvleugelstern en de Zeearend. 

Dag 2, vrijdag 25 mei
Iedereen startte in zijn eigen ritme, met om half 9 een prima ontbijt met voldoende 
brood en beleg voor een lunchpakket en het beloofde weer een zonnige dag te wor-
den, met een beetje wind en rond de 26 graden. Er werden al mooie waarnemingen 
bij het huis gedaan: Spotvogel, Bonte Vliegenvanger, Appelvink en Gekraagde Rood-
staart. 
Deze dag maakten we een fietstocht ten noorden van ons huis. Meteen al op het 
eerste stuk hoorden en zagen we een Geelgors en passeerden we een Hunebed. We 
fietsten in een lange sliert van 19 fietsen, door mooi, open weidelandschap naar de 
Uitkijktoren aan het Zuidlaardermeer. Wat was er veel te zien en te horen: Zwarte 
Stern, Snor, Gele Kwikstaart, Blauwborst, mooi zingend in het riet, Grutto, Lepe-
laar, Tureluur en prachtig baltsende Watersnippen. 
Daarna hielden we koffiepauze met taart bij het trekpontje bij palingboer Vos en zij 
wist ons te vertellen waar de Zeearend zat (daar vlakbij) voor later. We fietsten aan 

Zicht over de polder vanuit het onneRpoldeRgemaal. Foto: Johan Stuart
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de overkant verder door een recreatiebos naar de Kropswolderbuitenpolder: met 
onder meer heel veel prachtige Geoorde Futen met pulletjes vlakbij, Zomer- en Win-
tertaling, Witwangstern en een kolonie Kokmeeuwen. 
We maakten een mooie rondje langs het Foxholstermeer en om de Westbroekster-
madepolder heen om uiteindelijk bij de hoge trap van het Onnerpoldergemaal uit te 
komen. Daar hadden we fantastisch uitzicht over het hele gebied en zagen we zeker 
20 Witwangsterns foeragerend, 1 met kikker in de snavel, geweldig mooi! En ook de 
Witvleugelstern, met bijna lichtgevende vleugels, zo helder staken ze af tegen de 
achtergrond. We hoorden Roerdomp en Porseleinhoen en zagen een Steltkluut. 
Na dit hoogtepunt aan het eind van een warme dag vol hoogtepunten fietsten we 
naar huis, waar het bier koud stond en we een heerlijke lasagne met geitenkaas 
kregen. Na het eten was er een hilarisch moment, omdat er op het terras geroepen 
werd: “Een Raaf!”. Daarna riep Eef: “Dat is hem!” en iedereen sprong op en rende 
struikelend over stoelen naar het andere terras, waar we meer hemel konden zien. 
Hij zeilde in alle statigheid over ons heen en verdween achter de boomtoppen: de 
Zeearend! Wow! De andere gebruikers van het terras waren met stomheid geslagen. 
Zie je het voor je? Maar de dag was nog niet voorbij: we maakten een avondwande-
ling door het Noordlaarderbos en daar alweer een hoogtepunt met de waarneming 
van een Bosuil: goed te zien, vrij laag in een boom bij de splitsing van de stam. 
Johan had alert gereageerd op het alarm van merels en zo de Bosuil ontdekt.  
Prachtig !

Dag 3, zaterdag 26 mei
We deden deze dag wat meer bos- en heidegebieden aan, gedeeltelijk echt ander 
landschap dan de vorige dag, toen we voornamelijk oostelijk van de Hondsrug  
zaten. We gingen nu westelijk van en op de Hondsrug, maar ook een stuk langs het 
dal van de Drentse Aa. Dat leverde veel verschillende biotopen en dus vogels op: in 
het bos de Fluiter en in het open dal Roodborsttapuit, Veldleeuwerik, Sprinkhaan-
zanger, Boompieper en IJsvogel. 
Bij Schipborg dronken we koffie met natuurlijk weer lekkers erbij onder de parasols 
van ‘De Liefde van De Drentsche Aa’. We zagen daar Buizerd, Kuifeend en Boompie-
per en boven het water een glanzende Weidebeekjuffer en een Viervlek. Daarna 
maakten we een prachtige wandeling met een Geelgors zingend op het pad, Goud-
vink en Wielewaal. In een ruig terreintje met meidoorn en braam was de Grauwe 
Klauwier gezien. Uiteindelijk ook door ons!! 
In de Strubben (heide) en Kniphorstbos (dennen) werd een Boomleeuwerik waarge-
nomen en zagen we een Groentje, een veld vol Zonnedauw en een kudde schapen 
rustend in de schaduw. Aan het eind van de middag fietsten we, met onderweg een 
ijsje om af te koelen, helemaal voldaan naar huis, waar we weer allemaal bij elkaar 
op het terras kropen en ons laafden aan diverse verkoelende dranken. We hadden 
het nog steeds erg gezellig met elkaar. 
’s Avonds gingen we eten in De Lanteern in Noordlaren, wat ook op de terugweg 
weer een spannende avondwandeling opleverde. Met de batdetector hoorden en 
zagen we in een door hoge bomen omzoomd weitje in de schemering de Laatvlieger, 
de Rosse Vleermuis en de Dwergvleermuis. Er kwam ook nog een Bosuil overvlie-
gen. Geïnspireerd door het succes verplaatsten we ons, met een inmiddels fors ge-
slonken gezelschap naar het poeltje vlak bij ons huis. Door het hoge gras tastten 
onze voeten naar houvast en uiteindelijk vonden we, badend in het licht van de 
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maan, ons poeltje. Maar het was toch zo donker dat vleermuizen met het blote oog 
niet te zien waren. Door de kijker ging het beter en scheerde er af en toe iets door 
het beeld, vlak boven het water. Ja, hoor: Watervleermuis !

Dag 4, zondag 27 mei
Op deze laatste dag vertrokken we met volgeladen auto’s richting het gebiedje waar 
de Zeearend broedt. Maar we waren nog op het zandpad toen we een stop maakten 
bij een ladder die naar de nestkast van kauwtjes leidde. Hier werd onderzoek naar 
broedresultaat gedaan en ze waren net één van de jongen aan het meten. We moch-
ten meekijken en foto’s maken. Prachtig, zoals zij bezig waren. 
We reden door naar het begin van de Osdijk, waar we parkeerden en verder te voet 
op zoek gingen. We zagen meerdere camera’s, maar geen Zeearend. Wel een aal-
scholverkolonie en een Bruine Kiekendief en een Tuinfluiter. We reden naar de vol-
gende bestemming: Wolfsbarge en maakten een wandeling door een mooi hoog 
graslandgebiedje met diverse waterplasjes. Er rende een groep bijzondere, nieuws-
gierige geiten rond. Daarna was het weer tijd voor koffie met heel lekkere taart erbij. 
We maakten tot slot nog een wandeling bij Leinwijk naar een uitkijktoren en zagen 
weer de bijzondere Witvleugelstern, een slapende Zomertaling, meerdere Zwarte 
Sterns en mannetje en vrouwtje Bruine Kiekendief die prooiovergave deden. Schit-
terend. Maar we zagen ook Oeverloper, Kleine Karekiet en op ander terrein: Plat-
buik, Vroege Glazenmaker en bloeiend Krabbescheer met een Vuurjuffer. Weer  
terug bij de auto’s namen we afscheid van elkaar en keerden huiswaarts. Ook dit 

Op aaiafstand: geelgoRs. Foto: Henriette Konst
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was weer een heel mooie dag met bijzondere waarnemingen in een wonderschoon 
landschap. In totaal hebben we 124 soorten waargenomen, wat een absoluut  
record is voor de kampjes.
Heel veel dank aan Eef, Johan en Eduard, die het weer mogelijk maakten om met 
een fijne groep mensen de liefde voor de vogels in een mooie omgeving te delen.  
Iedereen bedankt voor de bijdrage aan dit rijke weekend. We hebben niet alleen heel 
veel moois gezien en gehoord, maar ook heel veel plezier gehad met elkaar.
En ... volgend jaar, 2019 is het eerste lustrum: 10 jaar Meerdaagse Vogelkampjes. 
Ze gaan proberen er een bijzondere editie van te maken ...
Ik kijk daar nu al naar uit !

■ Lis Stolp

‘Vogels kijken doe je met je oren’
Afsluiting van de basiscursus

De basiscursus is ten einde. De laatste dag luisteren naar de vogels. Het is 07.00 
uur. We gaan het veld in op deze laatste cursusdag, samen met de gidsen Lars en 
Henk. We boffen, mooi weer en twee zeer deskundige gidsen. Ze hebben ogen als 
Sperwers, zo blijkt, en oren, die alle frequenties schijnen op te merken tussen 20 

Cursisten concentReRen zich op vogelgeluiden. Foto: Ton Lansdaal


