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Lauwersmeer
Vrijdag 11 mei
Na aan komst in het hotel de Posthoorn in Dokkum kon eenieder zich installeren in
deze uitvalsbasis voor het weekend. Als eerste tocht gingen we naar de Ezumakeeg
in het westen van het Lauwersmeer gebied. Onderweg zagen we grote groepen
brandganzen en ook wel grauwe ganzen. Bij het uitkijkpunt van Ezumakeeg Noord
waren veel soorten eenden vertegenwoordigd: bergeend, krakeend, slobeend,
kuifeend, tafeleend en een man pijlstaart en een man zomertaling. Ook waren er
verschillende soorten steltlopers, zoals kluut, tureluur, 2 zwarte ruiters zomerkleed,
bontbekplevier, kleine plevier, oeverloper, kemphanen met prachtige kragen en een
groepje van 13 kleine strandlopers. Twee regenwulpen vlogen al roepend over. Rond
de heuvel zat ook een rietzanger uitbundig te zingen. Langs het pad naar de hut van
Ezamukeeg Zuid liepen enkele temmincks strandlopers zeer dichtbij. Ook waren er
kemphanen, kluten en een krombekstrandloper.
We sloten de middag af met een wandel in het Ballastplaatbos (Achter de Zwarten).
Toch groot plezier hoorden we al snel de wielewaal. Sommigen hadden het geluk
twee wielewalen in de achtervolging te zijn waarvan de achtervolger aan prachtig
gekeurd mannetje bleek te zijn. Daar hoorden we ook koekoek, zwartkop, tuinfluiter,
fitis en sprinkhaanzanger.
Bij de Bantpolder, net binnendijks van de waddendijk vonden we op de akkers
tureluur, scholekster en graspieper. Ook konden sommigen een glimp opvangen van
een man grauwe kiekendief die voor de auto de weg overstak en al jagend naar de
waddendijk vloog en daar uit het zicht verdween.
We besloten de dag met een heerlijke maaltijd in de Posthoorn.
Zaterdag 12 mei
De ochtend begonnen bij de Bantpolder in de hoop morilleplevieren te vinden. We
speurden de aardappelvelden af met op de achtergrond een grote groep
brandganzen met daartussen tientallen rotganzen. Dat lukt niet maar wel zagen we
prachtig een groepje gele kwikstaarten die in de buurt van de schappen insecten uit
het gras pikten. In de groep zaten ook 2 noordse kwikstaarten. Ook lieten zicht de
lokaal broedende boerenzwaluwen prachtig zien. In een stuk plasdras zaten
bontbekplevier, temmincks strandloper en oeverloper
De rest van de ochtend waren we in het oosten van het Lauwersmeer bij het Jaap
Deensgat. Een prachtig pad langs de rietkragen om rietvogels te bekijken
(Roodkeelplasje). We zagen blauwborst, hoorden rietzanger, kleine karekiet en
roerdomp. Bij de hut foerageerde een blauwborst op het pad en tapuiten rond de hut.
In de hut probeerde een boerenzwaluw een nest te bouwen. Op het water waren
verschillende soorten meeuwen: kokmeeuw, stormmeeuw, kleine mantelmeeuw,
grote mantelmeeuw en een 2kj pontische meeuw. Iemand van de groep ontdekte
een vos die werd belaagd door twee kieviten. Hoewel op afstand was de vos enkele
minuten prachtig te volgen. In de verte zat een lepelaar te rusten. Rond de
uitkijkheuvel zaten baardmannetjes, en zong een snor.
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In het Ballastplaatbos zochten we de schaduw op om te lunchen. We hoorden weer
de wielewaal en koekoek. Daar zongen dit keer ook braamsluiper en grasmus. Wat
later kwam er een bruine kiekendief en cirkelende een wespendief over. Enkelen
zagen een oranjetipje langs fladderen.

Bij Ezumakeeg Noord zagen we weer de kemphanen en zwarte ruiters en nu ook
een groenpootruiter.
We krikten de moraal wat op met dropjes en gingen op zoek de grauwe klauwier in
een prachtig halfopen gebied de Pomperplaat (tegen kampeerterrein de Pomp aan).
Aanvankelijk hoorden we alleen bramsluiper en sprinkhaanzanger en boompieper
zingen en hoorden en zagen een uitbundig zingende blauwborst. Wat dieper in het
gebied en verder op een dijkje vonden we de man grauwe klauwier die vanuit een
top van een struik aan het jagen was. Later hoorden en zagen we hem af en toe
zingen. Ook was er een man roodborsttapuit aanwezig.
Daarna reden we naar de proefboerderij Kollumerland waar op een akker een
paartje grauwe kiekendief zou zijn gevestigd. Het werd te mooi om waar te zijn want
het mannetje kwam boven de akker vliegen en al gauw kwam ook het vrouwtje
tevoorschijn. Na een prachtige show verdween het mannetje weer over de velden uit
zicht.
We besloten de dag voldaan met een verrukkelijke maaltijd in de Posthoorn.
Zondag 13 mei
We wilden de dag starten met een bezoek waddendijk met hoog water met de hoop
steltlopers te zien. Bij de Bantpolder zaten ze echter te ver weg. En bij Moddergat
liet het water geen slijkland over. Daarom vervolgden onze tocht richting
kampeerterrein de Pomp op de hoop van hieruit de zeearend te zien. Onderweg in
het grasland 5 grote zilverreiger en een ree. Daarna een stop bij Dokkumer Nieuwe
Zijlen bij een boekenkolonie. Daar hoorden we ook 2 spotvogels uitbundig zingen
(met imitaties van o.a. scholekster, visdief en nachtegaal) en verder zwartkop,
3

Lauwersmeer 2018

tuinfluiter en braamsluiper.
In het bos en langs het pad naar het uitzichtpunt bij kampeerterrein de Pomp toe
hoorden we wielewaal , grauwe vliegenvanger en zagen een bruine kiekendief jagen
over het veld. Bij het uitzichtpunt hoorden we snor, spotvogel en zagen enkele
grauwe vliegenvangers. We hadden flink wat tijd gepost maar helaas geen zeearend.
Op de terugweg werd nog een paringswiel van glassnijder gefotografeerd.
En extra bezoek aan de proefboerderij Kollumerland bracht on verschillende
shows van het grauwe kiekendief paartje. Ook was er nog een interactie met een
buizerd en passende nog een bruine kiekendief. Met de bewoners en beheerders
van de proefboerderij maakten we nog een praatje.
Toen gingen we verder naar het Jaap Deensgat in een poging de baardmannetjes
beter te zien te krijgen. Lopend op het pad zagen we eerst hoog en ver 1 zeearend
en later een tweede. Ze verdwenen bij het bos van de het nest. bij het uitkijkpunt en
de hut waren nog snor, kleine plevier, tapuit, oeverzwaluw, baardman, bosrietzanger,
waterral te zien of te horen.
De dag werd besloten met een laatste bezoek aan de Ezumakeeg. Bij de hut zagen
we weer prachtig enkele temmincks strandlopers. Verder waren daar kemphaan,
oeverloper, kluut, zomertaling en pijlstaart.
We sloten dit prachtige weekend af in de Posthoorn om ieder huiswaarts te gaan.
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