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Maandag 10 september

Heenreis Zwolle-Suyderoogh, Zoutkamp, Jaap Deensgat, programma

dagverslag

Henriette

De bus...

Lauwersmeergebied bij
Suyderoogh, 's morgens vroeg

Altijd weer spannend zo’n eerste dag: wie zouden er achter die namen blijken te 
zitten? Zou het een leuke club worden, veel vogelkenners, grappenmakers? Of van 
die buitenbeentjes die eigenlijk niet in een groepsreis thuis horen?
In ieder geval viel het reuze mee bij de eerste persoon die ik ontmoette bij het N.S. 
station in Zwolle: Loes. Kon niet missen. Wat is het toch, vroegen wij later op deze 
dag ons af, waardoor je de echte KNNV-er/ster er meteen kunt uithalen? De out fit? 
Toch niet alleen de stevige wandelschoenen, rugzak, verrekijker, sportjas…
Nadat het aardig gegroeide groepje allerlei bussen had geclaimd, steeds mis, kwam 
daar toch echt “onze bus” met “onze Martien”. Helaas niet meteen een duidelijke 
parkeerplek gevonden maar toen konden we dan toch inpakken. We hadden tijd zat, 
want Liesbeth had trubbels gekregen op haar reis naar Zwolle en kwam daardoor 
later, belde ze. Alleen Elly ontbrak nog. Die gingen we in Buitenpost oppikken (nee, 
niet in Indonesië). Maaike zou rechtstreeks naar Suyderoogh rijden.
Onderweg werd al hevig gevogeld en sociaal gewerkt: waar woon je? Hoeveel 
kinderen heb je? Heb je al meer KNNV-reizen meegemaakt? Een typisch vrouwelijk 
gebeuren dus. Maar wat wil je met 8, alleen maar vrouwelijke deelnemers?
De 3 Landall-huisjes waren door Martien op geboortejaar ingedeeld en we zochten 
ons nieuwe home op: Gea, Martien en ik, allen geboren in 1945, dus gezellig bij 
elkaar. De 3 eerder dan 1945 en 3 later dan 1945 geboren ook samen gezellig in een 
huisje.
En toen gingen we eerst…vogelen! En wat / wad voor vogels! Onderweg naar onze 
eerste vogelhut (Jaap Deensgat) zagen we al een prachtig witte wolk staan: 
lepelaars. Je gelooft je ogen niet, zo’n witte pracht. En vanuit de hut zagen we nog 
veel meer schitterende dieren. Wat zijn ze toch mooi en zeker als je ze zo door een 
goede kijker vlakbij kunt halen. En die slobeenden met hun mallotige snavel, de 
wolken kieviten en de grappige watersnippen. Zoiets vult je hart. Al die vogels, 
teveel om op te noemen. Kijk maar op de vogellijst elders in dit verslag. Het zouden 
112 soorten worden die we deze 5 dagen zouden zien.
Toch maar meteen vandaag boodschappen doen en koken: vrijwilligsters voor. Edith 
nam hierin stevig de leiding en zo liepen we even later met “ons” boodschappen 
lijstje door de coop in Zoutkamp. Omdat de benodigde linzen afwezig bleken, werd 
het toch een variant van chili con carne. En het smaakte uitstekend, dat moet 
gezegd (geschreven) worden.
En toen de eerste gezamenlijk opgestelde scorelijst: welke vogelsoorten en in welke 
aantallen hebben we vandaag gezien? Niet gek zeg, meteen 51 soorten.
Oke, die we onderweg hadden gezien telden we ook mee, maar dat mocht, vonden 
we. Mooie score, mensen.
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Dinsdag 11 september

Jaap Deensgat, haven Lauwersoog, Bantpolder,
Paessens-Moddergat, Ezumakeeg

programma

dagverslag

Maaike

Zeekoet bij de 'broodroosters'

juveniele Bonte Strandloper
en Kanoetstrandloper

en actie op de dijk
bij Paessens-Moddergat

Om half 9 stond in huisje 74 het ontbijt klaar voor ons negenen. Enkelen hadden al 
een wandeling gemaakt op en om het terrein van Suyderoogh en meldden reeds 
enkele vogelsoorten.
Iedereen wilde wat anders eten, maar na enige tijd waren allen toch voorzien van 
een lunchpakket met koffie, thee, sap of melk en konden we op pad. 
Op weg naar de Vogelkijkhut Jaap Deensgat, stopten we enkele keren om ganzen en 
roofvogels m.b.v. telescopen nader te identificeren. Bij de hut werden we door twee 
heren uitgenodigd om in hun gereedstaande telescopen een Slechtvalk en een 
Reuzenstern te bewonderen. We genoten daar verder van ruim honderd lepelaars en 
vele eenden- en steltlopersoorten. Tijdens de koffiepauze kwam een grote groep 
schoolkinderen met begeleiders binnendenderen. Dat ongestructureerde gebeuren 
hield de gemoederen van sommigen tot na het ontbijt de volgende dag bezig. We 
vertrokken snel naar Uitkijkheuvel Roodkeelplasje, waar slechts enkele dodaars ons 
konden vermaken.
We gingen verder en beleefden lol aan de competitie, wie een vogel het snelst op 
naam had. Enkelen hadden alles elders al in de overtreffende trap gezien, voor 
anderen waren zelfs bepaalde vogelnamen nog nieuw. 
In de visssershaven van Lauwersoog leerden we van Martien het onderscheid tussen 
de diverse soorten sterns; we zagen hier Grote Stern, Dwergstern, Visdief en 
Noordse stern, meeuwen en andere vogels. Bij de spuisluizen bekeken we een 
eenzame Zeekoet en enkele Eidereenden.
Vandaaruit reden we over de ventweg langs de Bantpolder (vol ganzen, Smienten, 
Watersnippen en Goudplevieren) naar de strekdam van Paessens-Moddergat, waar 
we in een stevige bries probeerden de vele steltlopers van elkaar te onderscheiden 
(ook nog juveniele en in winterkleed gehuld!). Hier hadden we een hele kluif aan.
In Anjum deden we boodschappen en reden door Ezumazijl aan het eind van de dag 
naar de westkant van het Lauwersmeer. Eerst de kijkheuvel Ezumakeeg en later de 
vogelhut Sylkajút, een absolute topper voor waterwild.
Rond 19.00 uur kwamen we moe en verkleumd, maar met een lange vogellijst thuis, 
waar liefhebbers na een snel avondmaal met de batdetector nog vleermuizen 
konden gaan scoren. Tenslotte was er een welverdiende nachtrust.
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Woensdag 12 september

Groninger wad (Lutjewad), Kollumerwaard,
Dokkumer Nieuwe Zijlen, Ezumakeeg, Lauwersoog

programma

dagverslag

Edith, Gea

Goudknoopje
Konikspaarden en

Kleine Strandlopers bij
Ezumakeeg

Na een vroeg ontbijt gaan we op weg om vogels te kijken. Wij rijden op rechte 
wegen langs uitgestrekte groene weiden begrensd door blauwe luchten. 
Een uitstekende chauffeur (Martien). Hij maakt korte nachten en wij merken daar 
(nog) niets van. En een even uitstekende kaartleester (Loes). Zo komen we vlot 
waar we moeten zijn. Er is daar bij Lutjewad het nodige te zien en het gaat er 
spoedig eb worden. Dat blijkt nog gunstiger, dan strijken er nog meer vogels neer.
Door het verschil in verrekijkers, is er ook een verschil in datgene wat men kan 
waarnemen. Dit wordt in de groep ondervangen doordat de eigenaren van de 
telescopen regelmatig aanbieden om mee te kijken. Dit wordt bijzonder op prijs 
gesteld. En bovendien worden we meteen van de informatie voorzien welke 
steltloper of eend in beeld is. De sfeer is onderling leuk; iedereen is erbij betrokken. 
Enthousiasme is aanwezig.
Dan rijden wij weer naar een andere plek voor nieuwe ontdekkingen. Wij worden er 
steeds handiger in om de zijdeur van de auto in één klap dicht te doen.
We rijden langs en door plaatsjes waar we geen benul van hadden. Ergens tussen 
Zoutkamp en Zuurdijk (wie heeft die namen bedacht?) komen we door het 
pittoreske dorp Houwerzijl. En zo rijden we onderlangs het Lauwersmeer via 
Groningen alweer het Friese land (It Fryske Gea) binnen. En daar, net over de grens, 
hebben we een leuk stekje voor onze lunch, met fraai uitzicht. Dat wordt in de prijs 
van de soep verrekend.
Wij struinen nog heel wat plekken af. Waar maar vogels te zien zijn onderweg, 
wordt gestopt. Weinige ontsnappen aan het oog. Heel bijzonder was dat, naast alle 
vogelwaarnemingen, een zeventigtal Konikspaarden dwars door het water een 
oversteek maakten en pal voor de vogelhut langs gingen. Een run voor foto’s!!
En daar vonden we ook een overvloed aan bloeiende Goudknoopjes.
Bovenlangs het Lauwersmeer terug naar het Groningse hebben wij nog heel gezellig 
in een visrestaurant gegeten.
Na de late maaltijd weer terug naar het vakantieverblijf waar de telling van de 
vogelwaarnemingen wordt bijgehouden. Sommigen onder ons zijn 's avonds erg 
moe. De hele dag is voor hen erg lang.
En dan op een oor (= naar bed).
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Donderdag 13 september

Schiermonnikoogprogramma

dagverslag

Loes

Liesbeth...

op Schier, naar Schier

Zeeaster

Vandaag, de 4e dag gaan we naar Schiermonnikoog. Sommigen zijn al eens op het 
eiland geweest, maar anderen, zoals ik, nog nooit. Het wordt de dag van hard 
werken: we moeten onszelf nu per fiets “verplaatsen”. Half 10 vertrekt de boot, dus 
we moeten wat vroeger ontbijten. Dat lukt goed en nog vóór de afgesproken tijd 
rijden we richting Lauwersoog. Op de boot zien we zowaar een paar zeehondjes en 
het is ongeveer hoog water als we op Schier aankomen. Fietsen uitgezocht en dan 
gaan we richting dorp om de onmisbare koek voor bij de koffie te kopen. Onderweg 
zien we al veel vogels, waaronder heel veel steenlopers, wulpen, scholeksters en 
strandlopers. Het dorp is maar klein en de walviskaak op het plein veel groter dan ik 
had gedacht. Om hem nog lang te laten staan zit hij helemaal in polyester verpakt! 
Langs de typische lage eilandhuisjes rijden we op weg naar de eerste koffiestop aan 
de rand van een paardenwei, met uitzicht op goudplevieren, kieviten, wulpen, 
watersnippen en tapuiten.
We gaan op weg richting Willemsduin. Als het schelpenfietspad ophoudt besluiten 
we over de kwelder verder te fietsen zover we kunnen en dat is wérken!! Niet 
iedereen gaat mee en het lijkt wel wat op het verhaal van de 10 kleine 'nikkertjes’. 
Onze lunch gebruiken we, liggend of zittend in het lange gras,op een verhoging 
middenin een grote door bomen en duinen omsloten vlakte. Heerlijk stil met een 
stralende blauwe lucht en voor mijn gevoel eindeloos mooi.
We gaan terug en rijden over de schelpenpaden van oost naar west en dan langs de 
vuurtoren naar het zuiden richting de Westerplas. En toen waren we nog maar met 
vijf!. Op de plas zaten niet echt veel vogels maar het uitzicht over de Waddenzee 
naar het zuiden was prachtig: laag water, de zon scheen stralend eroverheen, de 
roodachtige kleuren van het wad en in de verte het vaste land. Wat hebben we een 
geluk met het weer!
We zijn de pier langs de haven van de plezierjachten opgegaan en hebben nog weer 
van het uitzicht en o.a. een aantal kanoetstrandlopers genoten; ook van de koffie in 
het restaurant(tje) trouwens. In het licht van de laagstaande zon leek het wel of het 
water tussen de kleiribbetjes in goud veranderd was.
En toen waren er bij de boot ineens weer 9 KNVV-ers. Tijdens de overtocht was het 
laag water; een heel andere ervaring dan op de heenreis.
Op naar Oostmahorn voor het laatste diner: drankje vooraf rond de open haard en 
daarna fantasierijk eten: menu Hebzucht, Jaloezie, Duisternis en Wraakzucht. We 
werden er een beetje giebelig van!
Buiten wachtte ons échte duisternis en een prachtige sterrenhemel; waar vind je dat 
tegenwoordig nog?
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vervolg 13 september

Elly

Schiermonnikoog
zonder woorden

Na dagen van stormachtig weer, waarin zon en wolken streden om de hegemonie 
aan het firmament, was vandaag een uitgelezen dag om het eiland Schiermonnikoog 
te bezoeken. Zonnig, vrijwel windstil, met een temperatuur oplopend van 18 tot 20 
graden.
Het lag in de bedoeling van ons achtkoppige groepje vogelaars om ter plekke een 
fiets te huren om Alken en andere kustvogels te bestuderen. Omdat dit voor mij 
geen optie was, zocht ik een bus die me naar het strand zou brengen voor een 
wandeling langs de kust. Tijdens deze busrit via het dorp ontstond al direct het plan 
om ook dit dorp te willen verkennen later op de dag.
In mijn herinnering van ca vijftig jaar geleden was opgeslagen een dagje 
Schiermonnikoog met een inmens breed strand van helder wit zand en na het 
verlaten van de bus zag ik daarnaar vol verwachting uit. Maar de eerste aanblik was 
een teleurstelling; geen brede zandvlakte, maar een groen begroeiing van 
biestarwegras, dat volgens een rondscharrelende strandjutter zo'n zes jaar geleden 
was ontstaan en bleef oprukken. Bedoelde ik het Noorderstrand misschien?
Doorlopend naar de vloedlijn van het Westerstrand bleek er toch nog een flinke reep 
zand over te zijn en in het natte deel waren ontelbare pootafdrukjes te zien. Zouden 
kenners hierin de vogels herkennen zonder in hun verrekijkers te hoeven turen? 
Grote groepen plevieren en strandlopertjes waren druk aan het foerageren en 
werden daarin door mij, als enige wandelaar, gestoord. Dan gingen ze maar even op 
de wieken, om verderop hun nerveuze getrippel voort te zetten. Prachtig gezicht die 
witglanzend bewegende lijfjes in de zon.
De zee was kalm, glinsterend, een iets gesluierde lucht, en de stilte en wijdsheid 
waren groots! Ik gebon te genieten. Daaraan werkten nog mee de zeehonden, die ik 
afstand op de zandbank ontdekte en die daar lekker lagen te zonnen. Door een grote 
kijker van een stel mij inhalewnde wandelaars kon ik ze goed waarnemen. Eén 
bijzonder grote kerel denkelijk, met vier kleinere vrouwtjes, waarvan één licht 
gekleurd. Even verderop dezelfde zandbank elk aalscholvers, als lichtgebogen 
magere menselijke figuurtjes. De beide oevers van de bank waren als zwarte linten 
bezet met honderden eidereenden.

Verdergaand ging het zand steeds meer over in een gladde slikachtige algenbodem, waarop zeekraal in een 
kleurschakering van heldergeel via oranje naar vuurrood te zien was, en ook het klein schorrekruid en de strandmelde 
hun bijdrage leverden aan het totale kleurenpalet. Prachtige vegetatie waarbij ik lang bleef talmen en, onder 
begeleiding van zachte geluiden van branding en vogels, een koffiepauze inlaste tegen de duinrand.
Intussen was de vloed flink opgekomen en doorlopend paseerde ik een gedeelte waar heel veel helmgras was ingeplant. 
Ook de zeebiezen en -russen waren veelvuldig aanwezig. Het Minne Onnespad voerde verder door de duinen, waar hier 
en daar zeeraketten en -asters stonden te bloeien, langs paarse rietpluimen en witte haarwinde. Konijnenkeutels op het 
zand en een herhalende schorre (vogel)roep vanuit de duindoorn.
Uiteindelijk voerde een schelpenpaadje tussen weilanden langs een kampeerboerderij met zwaluwnesten naar het dorp, 
waar ik op het terras van een modern restaurant iets kon bestellen. En wie kwam daar aangefietst toen ik heerlijke 
soep met bruingele bol zat te verorberen? Gea, die de soep ook wel zag zitten. De tegenstelling in het dorp vond ik 
groot tussen de kleine oude huisjes, waarvoor de bewoners hun krantje zaten te lezen en het grote moderne hotel en 
restaurants die de toeristen probeerden te trekken.
Dit kleine stukje Schiemonnikoog was al teveel voor één dag, want ik heb het bezoekerscentrum niet gehaald voor 
sluitingstijd. Tenslotte ging de bus onherroepelijk om zes uur naar de laatste boot en die mocht ik niet missen.
Reden om nog eens terug te keren naar dit wondermooie eiland. Wanneer?
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Vrijdag 14 september

Holwerd, Kooiwaard, terugreis naar Zwolleprogramma

dagverslag

Henriette

Terugblikken op de reis

Bij Kobbeduinen, Schiermonnikoog - op en vanaf de dijk bij Paessens - gezicht op Moddergat

Laatste dag: tja ook die breekt steeds weer aan, bij elke reis. De boel opruimen, 
overgebleven etenswaren verdelen, koffers pakken. Het laatste gezamelijke ontbijt 
en natuurlijk krijgt onze reisleider zijn welverdiende flesjes cranberry-wijn, vergezeld 
van een welgemeend afscheidsspeechje van Maaike.
Maar we maken er een mooie terugtocht van. Maaike als “echte Friezin” geeft 
hiervoor wat tips aan Martien. Die laatste wil ons nog aan een mooi buitendijks 
gelegen vogelhut brengen. We zwaaiden als eerste Maaike uit die rechtstreeks 
vanuit het Landall-park naar huis, Leeuwarden, ging.
De rest ging allemaal mee terug naar Zwolle. Loes las kaart. Een korte stop 
onderweg, op niet zo handig uitgezochte plek door mij, met nl. alleen maar nat gras 
aan een stroompje, en verder maar weer. Waarachtig we zagen nog snel een nieuwe 
soort: onze eerste roek. Dit werd dus de 112e vogelsoort van deze KNNV vakantie.
De vogelhut in de Kooiwaard lag prachtig maar het aantal watervogels was wat aan 
de magere kaart. We waren duidelijk al echt verwend!
En toen was het afgelopen met de toeristische route en ging het snel via de 
snelwegen naar Zwolle.
Afscheid nemen doet  pijn, steeds weer. En zeker als je 2 bonnen van � 50,- onder de 
ruitenwissers van je foutgeparkeerde Daihatsu Terios vindt!
Tot de volgende keer, meiden?



Waarnemingen

9

"Zwarte Eend"
melanistische Wilde Eend

De waarnemingen zijn per dag 
verzameld en voor de aantallen 
zijn indicaties gebruikt, volgens 
onderstaande indeling.

a ma 10-9 Jaap Deensgat
b di 11-9 Jaap Deensgat, Lauwersoog,  
   Paessens-Moddergat,  
    
Ezumakeeg
c wo 12-9 Groninger wad, Lauwersoog,  
   Kollumerwaard, Ezumakeeg
d do 13-9 Schiermonnikoog
e vr 14-9 Holwerd, Kooiwaard,  
    Friesland

1 1
2 2
3 3…5
4 6…15
5 16…50
6 50…200
7 200…1000
8 1000…5000
9 5000…20000

Martien  a b  c  d  e

Dodaars  3  3  4  -  -
Fuut  -  4  3  4  1
Aalscholver  4  6  6  5  4
Roerdomp  -  -  1  -  -
Grote Zilverreiger  3  5  5  1  1
Blauwe Reiger  4  5  5  4  4
Ooievaar  3  -  -  -  -
Lepelaar  6  6  6  3  -
Knobbelzwaan  4  5  5  3  5
Kolgans  -  -  2  -  -
Grauwe Gans  7  7  8  7  6
Canadese Gans  -  -  3  -  -
Brandgans  6  6  8  1  1
Rotgans  -  5  -  1  -
Nijlgans  3  3  3  -  -
Casarca  3  3  -  -  -
Bergeend  5  6  7  5  5
Smient  6  7  7  4  6
Krakeend  6  6  7  3  5
Wintertaling  5  6  7  -  -
Wilde Eend  7  6  6  5  4
Pijlstaart  4  6  5  5  -
Slobeend  6  6  6  -  2
Tafeleend  -  4  -  3  -
Kuifeend  -  6  5 2  -
Eider  -  6  5  5  -
Bruine Kiekendief  2  2  4  -  -
Blauwe Kiekendief  1  -  -  1  -
Sperwer  -  1  1  1  -
Buizerd  2  3  2  1  2
Torenvalk  2  2  3  1  -
Slechtvalk  -  1  -  -  -
Fazant  -  -  -  4  -
Waterral  -  -  3  -  -
Waterhoen  3  5  3  -  -
Meerkoet  5  5  6  4  5
Scholekster  3  5  4  7  4
Kluut  -  6  6  -  -
Bontbekplevier  -  5  5  6  -
Goudplevier  3  6  7  7  4
Zilverplevier  -  4  5  5  -
Kievit  7  7  8  6  8
Kanoet  -  4  5  5  -
Drieteenstrandloper  -  3  -  -  -
Kleine Strandloper  -  5  6  5  -
Bonte Strandloper  -  8  7  6  -
Kemphaan  1  6  5  3  -
Watersnip  4  6  5  5  -
Houtsnip  -  -  - 1  -
Grutto  -  1  -  3  -
Rosse Grutto  -  4  4  5  -
Regenwulp  -  1  -  -  -
Wulp  3  5  5  5  5
Zwarte Ruiter  -  5  5  -  -

 a b  c  d  e

Groenpootruiter  -  3  3  4  -
Witgat  -  -  -  2  -
Oeverloper  -  -  -  4  -
Steenloper  -  5  5  7  -
Dwergmeeuw  -  1  -  -  -
Kokmeeuw  6  7  7  7  8
Stormmeeuw  6  -  5  5  7
Kleine Mantelmeeuw  -  2  -  1  -
Zilvermeeuw  3  5  5  5  5
Grote Mantelmeeuw  3  1  3  3  3
Reuzenstern  -  1  -  -  -
Grote Stern  4  1  4  4  -
Visdief  -  5  5  4  -
Noordse Stern  -  4  5  2  -
Dwergstern  -  4  1  4  -
Zwarte Stern  -  -  3  -  -
Zeekoet  -  1  -  -  -
Holenduif  -  -  1  -  -
Houtduif  5  4  4  4  4
Turkse Tortel  -  1  1  2  3
Gierzwaluw  1  -  1  -  -
IJsvogel  1  1  -  -  -
Grote Bonte Specht  -  1  1  1  -
Veldleeuwerik  -  -  -  3  -
Oeverzwaluw  4  -  3  -  -
Boerenzwaluw  6  6  7  6  5
Huiszwaluw  4  5  5  5  -
Graspieper  3  4  5  5  4
Gele Kwikstaart  -  -  1  -  -
Witte Kwikstaart  4  4  5  4  3
Winterkoning  -  3  3  1  2
Heggemus  -  1  1  -  1
Roodborst  -  -  3  1  -
Tapuit  -  2  1  4  -
Merel  -  4  3  1  -
Kramsvogel  -  -  3  -  -
Zanglijster  -  -  1  -  -
Koperwiek  -  -  -  2  -
Grote Lijster  -  -  -  1  -
Tjiftjaf  1  2  3  -  -
Baardman  4  3  4  -  -
Staartmees  - 4  4  2  -
Pimpelmees  -  3  3  1  -
Koolmees  2  3  3  -  2
Gaai  -  3  -  -  -
Ekster  2  4  5  3  4
Kauw  4  6  4  4  5
Roek  -  -  -  -  4
Zwarte Kraai  5  5  4  4  5
Spreeuw  6  7  8  9  6
Huismus  -  2  -  5  -
Vink  -  -  3  2  -
Groenling  2  -  -  -  -
Putter  -  -  -  3  -
Sijs  -  -  -  -  4
Kneu  -  -  4  5  -
Rietgors  1  4  5  3  3

Mol  2  -  -  -  -
Watervleermuis  -  3  1  -  -
Meervleermuis  -  -  1  -  -
Dwergvleermuis  -  -  2  -  -
Ruige dwergvleermuis  2  -  4  -  -
Haas  -  -  1  -  -
Konijn  -  2  -  -  -
Ree  -  2  -  -  -
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Liesbeth Ten Berge
Adrie Boer
Loes Dieben
Gea Grotens
Maaike Heitkönig
Martien Helmig *
Henriëtte van der Loo
Edith Stuivenberg
Elly Tieman-Dogger
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de foto's in dit verslag zijn gemaakt door
Gea

Henriette
Martien

omslagfoto
Konikspaarden bij Ezumakeeg

* martien.helmig@telfort.nl
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