
Lauwersmeergebied
FlevoBirdwatching excursie, 24 maart 2021 (65 soorten)

Gids: Meino

“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.”

horen we een roodborsttapuit zingen 
en zien hem daarna ook zitten. Wat een 
beauty’s zijn het. De edelherten liggen 
te rusten. Een vinkenman geeft een 
demonstratie van zijn geluidenarsenaal. 
Eerst roept hij zijn eigen naam, daarna 
de regenroep, de vinken(zang)slag en 
uiteindelijk de vluchtroep.

Plaatsvervanger
Door naar de kijkhut van het Jaap 
Deensgat in het Groningerland. De 
inzet zijn de baardmannen maar he-
laas geven die niet thuis. Er zijn echter 
goeie plaatsvervangers te fotograferen. 
Langs het pad foerageren 4 vrouwtjes 
roodborsttapuit. Voor de kijkhut zijn 
het 2 waterpiepers die de show stelen. 
Ze moeten nog mooi op kleur komen. 
Het water schittert door het tegenlicht 
maar we horen de smienten fluiten. 
Een verzwakte brandgans zit zijn tijd uit 
naast de hut.

Te gevaarlijk
Onderweg naar de haven van Lauwer-
soog komen we nog een mooi foto-
model tegen. Een lepelaar lepelt lekker 
door het ondiepe water. Even verder 
weer een moment. Deze keer geen 
vogels maar Konink paarden. Ze doen 
een stuk graasbeheer in het gebied. Ze 
staan in de ruigte en geeft een mooi 
kleurig beeld. Aangekomen in de haven 
hoop ik dat de verrassing nog aanwezig is. Het is even zoe-
ken maar we vinden de roodhalsfuut aan de noordzijde van 
de haven. Het dier is werkelijk prachtig mooi nu het in volle-
dig broedkleed is getransformeerd. De fuut heeft de sokken 

Dat genieten begint gelijk op kijkheuvel de Pomp. We zijn op 
pad met het hechte echtpaar Stovers uit het zuiden van het 
land. Het weer is beter dan bedacht door de experts. De 
zon schijnt en weinig wind. “Wat een geweldige plek,” merkt 
Len op. Ze moet wel regelmatig op haar tenen staan. “Dit 
is wel een groot hek voor zo’n klein mens.” Bart is van de 
fotografie en heeft zijn 400 mm Canon met convertor pa-
raat. Er komen al mooie soorten voorbij en op de plaat. Een 
rietgors zit mooi in de zon zijn simpele riedel te zingen. Voor 
de heuvel hebben 2 paartjes fuut het met elkaar aan de stok. 
Ze vechten om dezelfde stek. Ze zwemmen vlak onder het 
wateroppervlak naar elkaar toe. Je ziet een v-vorm golvend 
in het water als ze plots opduiken en er op los knokken. 
Wintertaling, kuifeend, bergeend, een zacht roepende water-
ral, roepende baardmannen. In de verte vliegt, in een streep, 
een havik voorbij. Voor ons een vrouwtje roodborsttapuit. Ik 
twijfel sterk omdat het me een paapje toelijkt maar daar is 
het nog erg vroeg voor. Helaas is ze weer snel vertrokken en 
is er geen bewijsfoto gemaakt. Dorris ontdekt in een struik 
een bruine kiekendief. Bart merkt op: “Ze is niet voor niets 
mee, knap gevonden zeg.” 

Knappe man
Via het ruige bos lopen we terug waar vinken hun luide slag 
slaan. Ook de winterkoning laat zijn luide rollers horen even-
als de monotone tjiftjaf die niet verder komt dan het roepen 
van zijn naam. Len vertelt een verhaal over hun voederplaats 
in de tuin waar een ander hecht echtpaar, Victor en Vera, 
vaste bezoekers zijn. Een vinkenpaar. Ook is er een opvallend 
knappe man koolmees in de tuin. Prachtige verhalen van 
eigen bodem en leuk om op in te haken. Bart doet ook een 
duit in het zakje en toont de mooiste foto’s op zikjn telefoon, 
gemaakt tijdens buitenlandse reizen.

Arsenaal
Daarna gaan we een stukje wandelen bij de Vogelroute van 
Kollumerwaard. Nauwelijks op weg of er scheert een blauwe 
kiekendief laag voor ons langs. Tijdens de korte wandeling 

Een excursie kan extra lading krijgen na het horen van een bijzonder verhaal van je gasten. 
Het genieten van de natuur komt des te meer binnen en voel me een bevoorrecht mens dat 
ik mag deelnemen in hun beleving van het hier en nu.



er in en zwemt naar de zuidzijde. Instappen, terugrijden en 
afwachten tot hij bij ons komt. Dat slaagt rijkelijk. Dit is een 
gelegenheid dat ook ik het niet kan laten om mijn camera 
erbij te pakken en afdaal over de natte gladde basaltblokken 
om een lager standpunt in te nemen. Dit vindt Bart ook een 
goed idee maar zijn vrouw niet, te gevaarlijk en groot gelijk. 
Die stuntende mannen moeten soms afgeremd worden 
maar de drang is wel begrijpelijk want de roodhalsfuut komt 
boven met een vis in de snavel en dat moment wil je het 
liefst gelijk goed vastleggen. Wat een geweldige timing van 
dit prachtige fuutje die normaliter in Noordelijker gelegen 
landen voorkomt.

BBC
Terug naar Friesland. In de Bantpolder is het een drukte van 
belang. Er wordt nog maar eens herhaalt hoe fijn het is dat 
er een telescoop voor handen is. “Alsof ik in een BBC docu-
mentaire zit.” In de kijkkoker verschijnen soorten als grutto, 

kievit, tureluur, slobeend, pijlstaart, knok-
kende wintertaling en een badderende 
lepelaar. De laatste halte is de Ezuma-
keeg. Hier wordt de soortenlijst nog 
eens aangevuld. Bonte strandlopers en 
de rijkelijk aanwezige kemphanen. Het 
nonnetje, het kleinste zaagbekje, snor-
kelt ook rond. We sluiten af op Keeg 
Noord waar de kluut de hekkensluiter, 
van totaal 65 soorten, is. Het is vooral 
een dag voor Bart die zich zo te zien 
uitstekend vermaakt. Met rooie wangen 
en een brede glimlach loopt hij rond. 
“We zijn verzadigd en kunnen geen vo-
gel meer zien,” laten de beide lachend 
weten. “Het is jullie gelukt, de missie is 
geslaagd.” Het was een mooie dag in 
het hier en nu!!

1. Turkse tortelduif
2. Spreeuw
3. Aalscholver
4. Buizerd
5. Zilvermeeuw
6. Zwarte kraai
7. Kauw
8. Kokmeeuw
9. Grauwe gans
10. Roodborst
11. Brandgans
12. Witte kwikstaart
13. Scholekster
14. Huismus
15. Houtduif
16. Winterkoning
17. Fuut
18. Ekster
19. Wilde eend
20. Meerkoet
21. Boomkruiper
22. Zanglijster
23. Vink

24. Tjiftjaf
25. Kievit
26. Grote bonte specht
27. Graspieper
28. Rietgors
29. Krakeend
30. Wintertaling
31. Baardman
32. Bergeend
33. Paapje?
34. Bruine kiekendief
35. Havik
36. Waterhoen
37. Waterral
38. Nijlgans
39. Pimpelmees
40. Blauwe kiekendief
41. Veldleeuwerik
42. Roodborsttapuit
43. Merel
44. Blauwe reiger
45. Stormmeeuw
46. Kuifeend

47. Koolmees
48. Tureluur
49. Smient
50. Waterpieper
51. Lepelaar
52. Roodhalsfuut
53. Slobeend
54. Pijlstaart
55. Fazant
56. Tafeleend
57. Nonnetje
58. Putter
59. Kleine mantelmeeuw
60. Grote mantelmeeuw
61. Kemphaan
62. Bonte strandloper
63. Grote zilverreiger
64. Kluut
65. Knobbelzwaan

Soortenlijst:

Tekst: Meino Foto’s: Dorris/Meino


