
LAUWERSMEER-EXCURSIE OP 13- 10 2018 

 

Om 10.00 uur verzamelden zich 13 KNNV-leden bij de sluizen van Dokkumer Nieuwe Zijlen. Het was 

een prachtige, zonnige en zelfs warme dag 

met matige zuidenwind. We gingen eerst 

naar de uitkijkheuvel van Kollumerpomp. 

Het licht was fantastisch, we konden een 

Grote Zilverreiger mooi bekijken terwijl die 

driftig heen en weer bewoog, al visjes 

vangend. Hier lag ook een groep van zeker 

50 Krakeenden, die later en masse op- en 

wegvloog. Verder Smienten in de overgang 

van eclipskleed naar prachtkleed. Een 

Waterral liet zich horen. Onderweg van de 

auto’s naar de Bult v.v. troffen we nog een 

Paardenbijter, een Bont Zandoogje en 3 

Morieljes. 

Omdat het om 14.00 hoogwater zou worden, gingen we nu eerst, op suggestie van Nelly, naar het 

wad aan de uiterste N.-O. hoek van de Lauwersmeerpolder. De kwelder gaat daar geleidelijk over in 

het wad.  Daar hebben we, wederom met prachtig licht, lang gestaan om de wadvogels te bekijken. 

Boven de kwelder hoorden we de Veldleeuwerik, op het wad foerageerden veel Kluten, enkele 

Wulpen en Tureluurs, een groepje Pijlstaarten in eclipskleed, een paar Bontbekplevieren, en een 

groep Bonte Strandlopers. Bergeenden waren prominent aanwezig. Bovendien zagen we hier een 

Steenrode Heidelibel. Hiervandaan gingen we naar het Jaap Deensgat, waar we uitgebreid konden 

genieten van enkele Baardmannetjes (bijna alle waren ook nog man) die ongestoord op korte afstand 

enkele zogenaamde rietsigaren aan het uitpluizen waren. Een mooi fotomoment! Het volgende doel 

was de Hoek van de Bant. Het water stond tot aan de dijk, maar we hadden geluk: Op de asfalt-

glooiing van de dijk zat een Sneeuwgors alsof 

hij zojuist uit het hoge Noorden hier was 

neergeploft. Ook deze liet zich prachtig 

fotograferen! Tenslotte gingen we via Ezumazijl 

(suggestie van Marten) naar de Ezumakeeg. 

Aan een houten loods in Ezumazijl hadden 

Hoornaars een groot nest helemaal om een 

nestkast heen gebouwd. Ze vlogen af en aan. 

Op Ezumakeeg Noord was nog maar weinig 

water (Zuid lag vrijwel helemaal droog!) maar 

toch zagen we nog een mooie groep van wel 50 

Watersnippen. Om 16.00 gingen we wederom 

huiswaarts. Al met al een prachtige dag. En ook 

al was er nog weinig trek geweest, en waren de aantallen vogels minder dan gebruikelijk, toch 

konden we terugzien op een zeer geslaagde excursie met prachtige waarnemingen.  

In totaal zagen we 48 soorten vogels:  Wilde Eend, Krakeend, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, 

Smient, Kuifeend, Grauwe Gans, Aalscholver, Waterral, Dodaars, Wintertaling, Fuut, Meerkoet, 

Kolgans, Knobbelzwaan, Kleine Mantelmeeuw, Winterkoning, Roodborst, Spreeuw, Kievit, Buizerd,  

Zwarte Kraai, Veldleeuwerik, Kluut, Kramsvogel, Bergeend, Brandgans, Wulp, Tureluur, Pijlstaart, 



Graspieper, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Kauw, Gaai, Vink, Bontbekplevier, Bonte 

Strandloper, Baardman, Witte Kwikstaart, Sneeuwgors, Grote Stern, Watersnip, Torenvalk, Kleine 

Strandloper, Scholekster en Goudplevier. 

Daarnaast : Bont Zandoogje, Paardenbijter, Morielje, Hoornaar. 

Meindert Swart. 

 

 

 Hoornaarsnest om vogelkast 




