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“De schoonheid, de weidsheid, de rust van het gebied blijft verbazen. Lekker om je heen kijken, in je opnemen en laat het 
maar op je afkomen.”

echt van de baardmannen, het lijken 
wel de halsbandparkieten van Utrecht,” 
wordt uitgesproken.

Wonder boven wonder
Ezumakeeg noord is de volgende halte. 
Bij aankomst horen we een medewer-
ker van Staatsbosbeheer zeggen dat hij 
een visarend ziet. Het blijken er zelfs 2 
stuks te zijn. Door 1 van de arenden 
wordt een showtje weggegeven. Mooi 
biddend en een uitval in het water. 
Lang duurt het allemaal niet en zijn 
de arenden weer gevlogen. Wat een 
mazzel! Maar we zijn nog niet klaar 
of het volgende dient zich aan. Vanuit 
noord komt iets aangevlogen. Een 
bruine kiekendief maar daar is het niet 
om te doen, er vliegt iets naast. “Let op 
… daar komt een roerdomp op ons af.”  
We hadden het er net over gehad, een 
roerdomp nog niet eerder was gezien, 
alleen gehoord. Pamela krijgt de dom-
pelaar ook in de kijker maar voor haar 
man is het een domper, wonder boven 
wonder slaagt het hem niet het dier te 
zien. De roerdomp buigt iets af en landt 
in het rietveld links van ons. Veel tijd 
hebben we niet om de gemiste kans te 
bespreken want er is nog een vogel die 
al vliegend naar vissen speurt. “Boven 
het water, links, een reuzenstern.” De 
joekel van een stern, met zijn zware 
rooie snavel en zwarte kuifpet, knalt 
in het water en vliegt verder met een 
flinke vis die hij in de vlucht naar binnen 

Prachtig weer en nagenoeg windstil. Alleen dat is al de moei-
te om onder deze omstandigheden op kijkheuvel de Pomp 
te staan. Uiteraard komen we om vogels te spotten. Een gro-
te zilverreiger staat voor ons te vissen. Het water is bladstil, 
dankzij de strakke weerspiegeling krijg je 2 zilverreigers voor 
de prijs van 1. Naast ons is er een kleine vergadering gaande 
van 3 dodaarsjes. Het water staat flink hoog en is buiten 
zijn oevers getreden. De ondergelopen stukken worden 
dankbaar benut door o.a. krakeend, smient (in eclipskleed), 
wintertaling, slobeend. In alle stilte kruipen baardmannetjes 
omhoog vanuit het riet. En vliegen vervolgens rond waarbij 
ze hun typische roepjes lagen horen. Een andere vogelsoort 
doet juist het omgekeerde. Een hele hoop kabaal vanuit het 
riet maar laat zich niet zien, hoe dichtbij het ook klinkt en 
nog zo je best doet het dier te vinden. Een waterral. We 
worden vergezeld door een groepje bekende IVN-ers uit 
Leeuwarden. Een fijn weerzien na anderhalf jaar. Na een 
kort praatje en een overvliegende groenpootruiter gaan we 
verder.

Een kudde
De volgende locatie is de wereldberoemde Ezumakeeg. We-
reldberoemd onder vogelaars en vanaf nu ook in Utrecht. 
“In mijn gedachte was Friesland een saaie provincie”. We 
stoppen eerst bij het ‘foute’ zeearend monument. Terwijl we 
naar bergeenden kijken zien we naast het broekbos hoe een 
havik iets probeert te verschalken en vervolgens met lege 
klauwen verdwijnt achter de bomen. Wow, dat was cool. 
Links van ons weer het roepen van een waterral. Er wordt 
op een hekwerk geklommen maar: “Potverdikke, ik zie het 
beest echt niet.” Een watersnip vliegt roepend en al zigzag-
gend weg. Boven ons het vrolijke gereutel van veldleeuwe-
riken. Dan horen we in de verte een flinke groep gevogelte 
aankomen. “Kijk nou dan daar komt een wolk baardmanne-
tjes aangevlogen.” Er volgt nog een ‘kudde’, die bij ons in de 
buurt landen en zich prachtig laten bekijken. “Het wemelt 

Deze ochtend op pad met 2 liefhebbers uit Utrecht. Het avontuur zou eigenlijk 
gistermiddag plaatsvinden maar vanwege de slechte weersvoorspellingen en 
andere drukte verplaatst naar deze zaterdagochtend. En wat voor ochtend!!



werkt. Het dier landt gelijk weer bij een soortgenoot om uit 
te buiken.

Een enorme paling
Tsjonge wat een belevingen in korte tijd. Nu eerst met de 
telescoop scannen wat er nog meer in het ondiepe water 
scharrelt. Mijn blik blijft hangen op een klein rovertje op de 
landtong. “Oh, kom snel kijken. Dit is geweldig, een smel-
leken!!” Net op tijd want de rappe jager vliegt een stukje 
op en landt ergens achter een rietkraag. Misschien niet erg 
zeldzaam maar zo vaak kom je ze niet tegen en blijft het 
fantastisch om deze stiekeme wintergast te zien. Het volgen-
de moment worden er 2 vragen tegelijkertijd gesteld. “Die 
groep boven het water, zijn dat goudplevieren” en de vraag: 
“wat voor rover vliegt er aan de overkant van het water?” 
De goudplevieren kan ik snel bevestigen om over te scha-
kelen naar vraag 2. Dit betreft een bakbeest van een rover. 
“Jahaaa, een zeearend.” De witte staart en licht kleed in het 
zonlicht valt op. “Een adult beest met een enorme paling in 
zijn klauwen.” De vis bungelt als een slang onder de arend. 
In de kijkkoker is het dier nog een tijd te volgen terwijl het 
vanaf ons afvliegt. “Kippenvel werk, wat een ochtend!”

Messcherp
Die ochtend is bijna voorbij. Tussen de 
‘halsbandbaardmannen’ door rijdend, 
checken we Ezumakeeg zuid als laatste. 
Een torenvalk dame vergezelt ons bij 
het uitstappen. Met haar messcherpe 
infrarode- blik is ze opzoek naar mui-
zensporen. Op een klein drooggevallen 
stukje grond zien we bontbekplevieren, 
bonte strandlopers en kleine strand-
lopers. Iets verder een flinke groep 
kemphanen in hun ‘saaie’ winterkleed. 
Boven ons zweeft een buizerd (bumo 
3) die wordt lastiggevallen door een 
sperwer. Tussen de vele eenden ont-
dekken we nog een rosse grutto ter 
afsluiting. De teller komt op 60 soorten 
met een hoog belevingsgehalte en, niet 
geheel onbelangrijk, een hoge gezellig-
heidsgraad!

1. Buizerd
2. Groenling
3. Koolmees
4. Pimpelmees
5. Houtduif
6. Roodborst
7. Grote zilverreiger
8. Knobbelzwaan
9. Tjiftjaf
10. Staartmees
11. Graspieper
12. Winterkoning
13. Kleine mantelmeeuw
14. Grauwe gans
15. Blauwe reiger
16. Rietgors
17. Dodaars
18. Wilde eend
19. Waterhoen
20. Meerkoet

21. Waterral
22. Witte kwikstaart
23. Kievit 
24. Wintertaling
25. Smient
26. Krakeend
27. Slobeend
28. Aalscholver
29. Kuifeend
30. Fuut
31. Baardman
32. Groenpootruiter
33. Merel
34. Zilvermeeuw
35. Grote mantelmeeuw
36. Stormmeeuw
37. Kokmeeuw
38. Spreeuw
39. Bruine kiekendief
40. Putter

41. Vink
42. Bergeend
43. Watersnip
44. Veldleeuwerik
45. Havik
46. Visarend 
47. Roerdomp
48. Reuzenstern
49. Kluut
50. Goudplevier
51. Smelleken
52. Zeearend
53. Torenvalk 
54. Bontbekplevier
55. Bonte strandloper
56. Kleine strandloper
57. Kemphaan
58. Sperwer
59. Kolgans
60. Rosse grutto
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