
17 juli 2020. Lauwersmeergebied – FlevoBirdwatching excursie (52 of 67 soorten) 
 
Gids: Meino Zondervan 
 
Dat was schrikken en nog niet eerder beleefd maar heel goed te begrijpen. Er werd aangegeven te 
willen stoppen, de koppies dermate vol vogelweetjes dat het tijd was voor verwerking. 
 

Overweldigend 
Het begin was dan ook gelijk overweldigend. Als beginnend 
liefhebber krijg je een excursie cadeau in 1 van de mooiste en 
vogelrijkste gebieden van Nederland. Terwijl Nienke en Bart 
Soede, om 8.00 uur, met ons naar de parkeerplaats bij 
uitkijkheuvel De Pomp rijden, gaat het raampje van de auto 
open. Vervolgens begint die gids al allemaal vogelnamen te 
noemen van hetgeen er te horen is. Merel, tjiftjaf, 
winterkoning, zwartkop (zie foto). Bij het uitstappen gaat het al 
net zo maar dan met zichtbare vogels. De prachtige putter was 
eens op grote afstand gezien, verteld Bart maar zit nu dichtbij in 
gezelschap van vink, kneu (zie foto), graspieper en witte 
kwikstaart. Een stukje verder zit een roodborsttapuit gezin op 

het draad. Een rietgors ploft voor ons neer, een fitis doet zingend zijn zegje, een boerenzwaluw 
scheert langs, een tuinfluiter ratelt op 45 toeren zijn merelkopie de ether in. Gelukkig wordt er een 
soortenlijstje bijgehouden. 

Naar grote hoogte 
Als we dan toch echt op pad gaan, is het al niet veel anders. De 
meest opmerkelijke is de groene specht die over ons heen komt 
golven. Op de kijkheuvel is het altijd volop genieten. Eén van de 
mooiste, zo niet de allermooiste plek van Friesland … of 
Nederland. Met zicht op de boompartijen waar de zeearend nu 
al een aantal jaar zijn nest heeft. Dit jaar schijnt er zelfs een 2e 
paar hun nest te hebben gebouwd. Echter zonder resultaat. 
Zelfs in deze tijd van het jaar, nu de vogels vocaal rustiger zijn, is 

het er prachtig. Vele knobbelzwanen op het water, bruine 
kiekendieven (zie foto) boven de rietvelden. Een witgatje laat 
luidruchtig horen dat hij de landing inzet en is goed te zien in de 
telescoop. Opvallend witte verschijningen zien we in de vorm 
van grote zilverreiger en lepelaar. De baardmannetjes hebben 
waarschijnlijk door dat ze zich op verzoek moeten melden en 
komen langs pingpongen. Een afschuwelijke kreet vanuit het riet 
laat weten dat de waterral ook mee wil op ons lijstje evenals 
een ijsvogel die ergens achter ons over een sloot flitst. “Yes, 
daar is gelukkig ook de zeearend (zie foto).” Een adult dier 
schroeft naar grote hoogte en is goed te volgen in zowel de 

verrekijker als de telescoop. Via het bos lopen we terug naar de auto. Bovengrondse mollengangen 
kruisen ons pad. Pluimvoetbijen (zie foto) laten zien hoe ze hun holletjes in kruipen met flinke 
klompen nectar aan de zijkanten van hun lichaam. 

Orkest 
Door naar Kollumerwaard. Ook hier gaan we een stukje wandelen. In het voorjaar hoor je hier een 



orkest aan vogelenzang. Nu is het rustig. Desondanks knort er hier en daar een kleine karekiet voor 
zich uit. Zien we roodborsttapuiten slepen met voedsel met in hun kielzog een grasmus. Nienke is 
verbaasd dat de “robotaps” een alarmroep laten horen dat uit 2 verschillende types lijkt te bestaan. 
Een mannetje torenvalk strijkt neer op een kale tak en begint te kekkeren. Het geluid van kneutjes is 
vrijwel constant te horen wat uitnodigt om te vragen hoe het klinkt als je het woord ‘kneu’ snel 
achter elkaar zegt. Een grote lijster zingt kort zijn lied. De roepjes van boompiepers zijn te horen. Een 
grote bonte specht roept. In de rietvelden komen de baardmannetjes vrij dichtbij. Een vrouwtje 
vliegt zichtbaar boven het riet uit. We zoeken nog naar de grauwe klauwier maar dit jaar is die 
schijnbaar afwezig in dit deel van het gebied. 

Uitgelezen plek 
Bij terugkomst op de parkeerplaats is de excursietijd om maar geef ik aan om nog af te sluiten bij 
Ezumakeeg noord. Dat is in de richting van de vakantieboot waar Bart en Nienke verblijven maar er 
wordt aangegeven dat ze dermate vol informatie zitten en wel willen stoppen. Heel goed te 
begrijpen. Je begint pas en krijgt 51 soorten cadeau op 1 dag. Gelukkig kan dit alles verwerkt en 
herbeleefd worden aan de hand van dit verslag en soortenlijst. Dorris en ik zijn nog wel naar de Keeg 
geweest. Qua vogelrijkdom een uitgelezen plek. Onder de streep zouden er dan nog 15 soorten bij 
komen wat het totaal op 67 brengt, dat is ook voor ons best overweldigend!! 

 
Tekst: Meino 
Foto’s: Dorris en Meino 

 
1. Merel 
2. Tjiftjaf 
3. Winterkoning 
4. Zwartkop 
5. Vink 
6. Putter 
7. Witte kwikstaart 
8. Kneu 
9. Roodborsttapuit 
10. Fitis 
11. Graspieper 
12. Roetgors 
13. Tuinfluiter 
14. Boerenzwaluw 
15. Groene specht 
16. Zwarte kraai 
17. Kleine karekiet 
18. Visdief 
19. Blauwe reiger 
20. Knobbelzwaan 
21. Wilde eend 
22. Waterhoen 
23. Grote zilverreiger 

24. Nijlgans 
25. Meerkoet 
26. Bruine kiekendief 
27. Kuifeend 
28. Grauwe gans 
29. Witgatje 
30. Spreeuw 
31. Fuut 
32. Lepelaar 
33. Baardmannen 
34. IJsvogel 
35. Kokmeeuw 
36. Zeearend 
37. Houtduif 
38. Kleine mantelmeeuw 
39. Koolmees 
40. Pimpelmees 
41. Roodborst 
42. Boomkruiper 
43. Grote lijster 
44. Torenvalk 
45. Grasmus 
46. Buizerd 

47. Boompieper 
48. Grote bonte specht 
49. Huiszwaluw 
50. Zilvermeeuw 
51. Kauw 
52. Groenpootruiter 
53. Kluut 
54. Kemphaan 
55. Bontbekplevier 
56. Bergeend 
57. Kleine strandloper 
58. Rietzanger 
59. Goudplevier 
60. Grutto 
61. Bonte strandloper 
62. Roerdomp 
63. Krombekstrandloper 
64. Scholekster 
65. Krakeend 
66. Kievit 
67. Grauwe kiekendief

52 tm 67 is onder de streep en werd nog gezien in de Ezumakeeg Noord. 


