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1.

Inleiding

Vogelreis 2013
De leden van de vogelwerkgroep hebben besloten om behalve de buitenlandse vogelreizen ook korte
binnenlandse vogelreizen te organiseren. Aad Bijl heeft in 2011 een vogelweekend in Zeeland
georganiseerd. Dit weekend is dermate goed bevallen dat in 2013 Matthijs Bootsma een
vogelweekend in de omgeving van het Lauwersmeer heeft georganiseerd in de periode van vrijdag 1
tot en met maandag 4 maart 2013.
De korte vogelreizen in Nederland zijn een verrijking van de kennis van gebiedsinformatie en ook van
de kennis van de verspreiding van vogelsoorten in Nederland.
Deelnemers vogelweekend Lauwersmeer
De deelnemers aan het vogelweekend waren: Matthijs Bootsma, Jan Hofstede, Adrie Hottinga,
Margriet Maan, Erik Murris, Gert Prins en Bauke Terpstra.
Huisvesting
Matthijs had twee zomerhuisjes - huskes in Bonnehof - gehuurd in Westergeest. Op Bonnehof
bevinden zich drie huisjes waar in elk van de drie huisjes vier personen kunnen overnachten. De
huisjes zijn prima ingericht en van alle moderne gemakken voorzien, inclusief wifi voor de
internetgebruikers.
Adres Bonnehof: Weardebuorsterpaad 2, 9295 LG te Westergeest, www.bonnehof.nl.

Kaart. Ligging
Bonnehof
tussen
Engwierum
en
Westergeest.

Logistiek
Er is met eigen vervoer gereisd (Gert Prins, Matthijs Bootsma en Adrie Hottinga). Het ontbijt nuttigden
wij in één van de huisjes en voor de lunch hadden wij zelf geprepareerde lunchpakketten. De eerste
avond dineerden wij in één van de huisjes en de overige twee avonden dineerden wij in Kollum en
Lauwersoog. Deze formule voldoet prima voor de door de vogelwerkgroep georganiseerde
vogelreizen.
KNNV Epe-Heerde
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Samenvatting
Van vrijdag 1 maart tot en met maandag 4 maart 2013 waren zeven leden van de KNNV
vogelwerkgroep Epe-Heerde in de omgeving van het Fochteloërveen, het Lauwersmeer,
Schiermonnikoog en de Friese waddenkust. Gedurende dit weekend zagen of hoorden wij precies
100 vogelsoorten waarvan de Kraanvogels bij Fochteloo, de Brandganzen bij Ezumakeeg, maar ook
de Slechtvalken en Zeearenden blijvende herinneringen oproepen en een stimulans zijn om dit
reisverslag te schrijven.
Alle waarnemingen zijn weergegeven in de tabellen in de tekst maar de complete weergave zit in de
Appendix A: Vogelwaarnemingen.

Foto’s. Huskes in Bonnehof in het terpenlandschap van
Westergeest; open weidevogelgebied met tijdens ons
verblijf grote aantallen ganzen.
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2.

Vrijdag 1 maart 2013: Fochteloërveen

2.1

Het Fochteloërveen

Op vrijdag 1 maart vertrekken wij rond half negen van de parkeerplaats het Hoornerveen langs de
A50 richting het Fochteloërveen. Onderweg zien wij Ooievaars, Roeken, Zwarte kraaien, Kauwen,
Kokmeeuwen, Stormmeeuwen en een Sperwer. Om 10:00 uur zijn wij op de parkeerplaats aan de
westzijde van de Meester Lokstraat in het Fochteloërveen waar je via de lariks-, douglas- en
fijnsparrenopstanden bij de uitzichttoren komt (kilometerhok 12-41-53).
Foto’s. Vogelkijktoren “Zeven” in de Compagnonsbossen
aan de rand van het Fochteloërveen.

Terwijl wij de telescopen installeren zien wij
meerdere groepen Kolganzen en
Toendrarietganzen overvliegen. Ook vliegen
er enkele paartjes Grauwe ganzen over. In de
fijnsparren- en lariksopstanden zien wij op
meerdere plekken Sijsjes en horen wij
Goudhaantjes. Aan de rand van het bos
roepen twee Geelgorzen en twee Raven laten
meerdere keren hun onmiskenbaar “korp,
korp” horen. Deze Raven zijn steeds aanwezig
tijdens ons bezoek aan dit deel van het
Fochteloërveen.
Na de wandeling door het bos beklimmen wij
de uitzichttoren (in de vorm van een zeven),
waar vandaan je een schitterend overzicht
over het hoogveen hebt. Wij zien enkele
paartjes Grauwe ganzen en in de
noordwestelijke hoek een jagende vrouw
Blauwe kiekendief. Na het bezoek aan
uitkijktoren “Zeven” in de Compagnonsbossen
gaan we via Ravenswoud richting
Fochteloërveenweg naar de Tachtig Bunder.
Tabel 1: vrijdag 1 maart 2013; waarnemingen omgeving vogelkijktoren
Kolgans
Toendrarietgans
Wilde eend
Blauwe kiekendief vrouw
Holenduif
Houtduif
Winterkoning
Roodborst
Goudhaan
Koolmees
Matkop
Staartmees
Gaai
Zwarte kraai
Sijs
Geelgors
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“Zeven”.
Grauwe gans
Buizerd
Grote bonte specht
Kramsvogel
Pimpelmees
Boomkruiper
Raaf 2, later nog 1
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Foto. Het Fochtloërveen gezien vanuit de vogelkijktoren “Zeven”.

Op een aardappelakker ten westen van Ravenswoud zien wij zeven adulte Wilde zwanen die
foerageren op restanten van de aardappeloogst. Wij stoppen aan de oostzijde van de
Fochteloërveenweg, omdat wij drie Kraanvogels zien overvliegen. Daar blijft het even bij, aangezien
de Kraanvogels in de Tachtig Bunder invallen en wij eerst het nieuw ingerichte gebied aan de
zuidwestzijde van het Fochterloërveen willen afturen voor vogels.
In dit nieuw ingerichte gebied grazen enkele tientallen Schotse Hooglanders die bijgevoerd worden
met hooi. In dit gebied zijn enkele plassen gegraven waar zich waterwild bevindt. Wij zien enkele
foeragerende Grote zilverreigers en op de plas zijn Tafeleenden, Smienten, Grauwe ganzen,
Krakeenden, Wilde eenden en Kuifeenden. Er jaagt een Torenvalk en er vliegen Kokmeeuwen van de
plas naar de Tachtig Bunder.

Foto. Begrazing met
Schotse Hooglanders in het
Compagnonsveld.
KNNV Epe-Heerde
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Wij gaan vervolgens naar de Fochteloërveenweg waar aan de westzijde de Tachtig Bunders liggen.
De Tachtig Bunder is een intensief beheerd akkerbouwgebied, waar op het moment dat wij er zijn
vele duizenden Kolganzen, vele honderden Toendrarietganzen, enkele tientallen Brandganzen en elf
adulte Wilde zwanen foerageren op resten van suikerbieten, snijmais en aardappelen. Door de natte
herfst en wintermaanden zijn nog weinig akkers geploegd en profiteren de ganzen van de
oogstresten. Naast de vele ganzen foerageren in het aangrenzende grasland vijf Knobbelzwanen en
nog eens vijf Wilde zwanen. Wij observeren met de telescopen de Toendrarietganzen; geen Taiga’s!
Dat was ook niet meer te verwachten, maar je kunt het nooit weten. De overvliegende Kraanvogels
zijn ook geland in de Tachtig bunder. Het blijkt een paartje met een jong van vorig jaar te zijn. Het
paartje is soms even aan het baltsen en het jong staat op een afstand te foerageren. Gert ontdekt op
een kluit een juveniele Slechtvalk.

Foto. De Tachtig Bunder
met elf adulte foeragerende
Wilde zwanen.

Wij vervolgen onze route over de Fochteloërveenweg in noordwaartse richting naar de vogelkijkhut
die aan de westzijde van de Lycklamavaart ligt. In de bufferzone langs de Fochteloërweg lopen twee
Grote Canadese ganzen, waarvan één exemplaar een groene halsring heeft. Als we stoppen,
vluchten de ganzen achter een dijkje, zodat wij de halsring niet af kunnen lezen. Langs dit deel van
het Fochteloërveen is een kunstmatige verhoging gemaakt om de amfibieën en reptielen te beletten
de weg over te steken. In het verleden werden op deze weg erg veel Ringslangen, Adders en Gladde
slangen doodgereden. Op
meerdere locaties zijn nu
faunapassages gemaakt, zodat
amfibieën en reptielen kunnen
migreren. Op de Brunstingerplas
bij de vogelkijkhut zijn enkele
honderden Wilde eenden
aanwezig, een vrouwtje Nonnetje,
een mannetje Pijlstaart, vele
tientallen Smienten, enkele
Wintertalingen en in het veen
roept een Raaf. Aan de overzijde
van de Fochteloërveenweg zijn
meerdere Veldleeuweriken die
een voorjaarsgevoel veroorzaken.
Foto. Eén van de vele faunapassages
voor amfibieën en reptielen.
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Foto. Vogelkijkhut bij
de Brunstingerplas.

Van de vogelkijkhut gaan we naar het informatiecentrum van Natuurmonumenten. Hier zien we in de
bomen bij de voormalige boerderij meerdere Kramsvogels en vele tientallen Spreeuwen. In het
informatiecentrum is foldermateriaal aanwezig en draait een dvd over de ontwikkelingen in het
Fochteloërveen. Ook ligt er een boek ter inzage dat in het kantoor van Natuurmonumenten
verkrijgbaar is. Als we naar buiten lopen en langs de kapschuur lopen, ziet Gert een Kerkuil
wegvliegen, die kennelijk op de balken van de kapschuur zat. In de kapschuur hangt een kerkuilkast.

Kaart. Fochteloërveen met uitkijktoren “Zeven” (midden-onder), vogelkijkhut bij Brunstingerplas (midden) en
Informatiecentrum (‘hier staat u’).
KNNV Epe-Heerde
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Na het bezoek aan dit deel van het Fochteloërveen vervolgen we de route richting Lauwersmeer.
Onderweg zien we (bij Haule) een Rode wouw en een vrouwtje Havik en naast de vele tientallen
Stormmeeuwen ook 20 adulte foeragerende Wilde zwanen.

Foto. Bewegwijzering voor
fietsers en wandelaars in
het Fochteloërveen.

Wauw!!!!!!!
Vertrokken uit het Fochteloërveen,
op weg naar ’t Lauwersmeer,
reden we door een klein Fries dorpje heen.
Een roofpiet keek laatdunkend op ons neer.
Die vogelaars verwachten mij hier niet,
ik kan ongezien mijn vlucht vervolgen, geen van hen die ’t ziet.
Vanuit twee auto’s werd echter onafhankelijk van elkaar
de identiteit snel vastgesteld: Een Rode wouw, ’t was onmiskenbaar.
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2.2

Fochteloërveen: 3.127 ha van Natuurmonumenten

Algemeen
Fochteloo behoort tot de vroegst bewoonde gebieden van Noord-Nederland. Reeds voor onze
jaartelling was er bewoning. Aan het fietspad bij de zogenaamde Tachtig Bunder werden in de
dertiger jaren de grondsporen van een nederzetting uit de prehistorie ontdekt. Rond 1850 waren er
door het inzakken van het veen en de verbeterde afwatering reeds de restanten van een prehistorisch
oerwoud aan het licht gekomen. Door het opdringen van het veen en harde stormen moet dit oerbos
eeuwen geleden geveld zijn. De betekenis van de naam Fochteloo is daarom waarschijnlijk “vochtig
bos”.
Na de laatste ijstijd, zo’n tienduizend jaar geleden, lag het Drients-Friese Wold erbij als de rand van
een omgekeerde schotel. Vanaf het hoog gelegen Drents Plateau stroomde water naar de dalen. Aan
de randen van het plateau was het drassig. Doordat afgestorven plantendelen zich opstapelden,
ontstond er hoogveen. In de zeventiende eeuw begonnen de bewoners het veen af te graven voor
turfwinning. Na de turfwinning ontstond de veen-boekweitcultuur, een soort roofbouw waarvoor de
bovenste veenlaag werd verbrand. In de as werd de boekweit gezaaid en de as diende als bemesting
voor de schrale akkers. De vervening en de veen-boekweitcultuur hebben grote delen van Drenthe
drastisch veranderd.
Toen koningin Juliana in 1961 bekend maakte dat er geen rijkssubsidie meer voor de
veenontginningen werd verstrekt, betekende dat de redding van het unieke Fochteloërveen. De
ontginningen werden gestaakt, omdat het ontginnen meer kostte dan de opbrengst van de
turf.Hoewel de ontginningen in de zestiger jaren zijn gestaakt, betekende dit niet dat de overgebleven
ontgonnen gronden de status van natuurterrein kregen. De geëxploiteerde veenontginningen werden
intensief beheerde akkerbouwgebieden voor de teelt van hoofdzakelijk aardappels en later snijmais
ten behoeve van de geïntensiveerde veehouderij. De scheiding van het hoger gelegen
Fochteloërveen en de lager gelegen diep ontwaterde landbouwgronden is dan ook kenmerkend voor
dit type landschappen die we meer kennen langs de grens met Duitsland. Natuurmonumenten heeft
enorm veel energie gestoken om de bufferzones te verwerven en de hydrologie te optimaliseren om
de verdroging van het Fochteloërveen tegen te gaan.
Natura 2000-status
Het Fochteloërveen is een Natura 2000-gebied en geniet door deze status internationale
bescherming. Elk land binnen de Europese unie is verplicht de natuur in die gebieden veilig te stellen.
Vandaar ook dat er voor het plan The Dutch Crane Resort financiële middelen door de overheid ter
beschikking zijn gesteld. Het Fochteloërveen is Natura 2000-gebied vanwege het soort levend
hoogveen (suboceanisch hoogveen) dat hier voorkomt en dat op de wereld niveau super zeldzaam is.
Naast de rijkdom aan amfibieën en insecten is dit gebied van cruciaal belang voor Blauwborst,
Porseleinhoen, Roerdomp en Grauwe klauwier. In het Fochteloërveen is de Kraanvogel één van de
belangrijkste graadmeters voor de kwaliteit van het N2000 gebied. In 2001 werd voor het eerst een
broedpoging ondernomen en met succes. Sindsdien worden er jaarlijks meerdere broedparen
aangetroffen die met succes kuikens grootbrengen.
The Dutch Crane Resort: het grote herstelplan.
Natuurmonumenten is gestart met een groot herstelplan aan de oostzijde van het Fochteloërveen,
omdat het type hoogveen in het Fochteloërveen op internationale schaal zeldzaam is. Dit is niet het
eerste grote natuurherstelplan in het Fochteloërveen. Al in de jaren tachtig zijn in het natuurgebied
dammen aangelegd om het regenwater vast te houden en de afgelopen jaren is aan de Friese zijde
het natuurgebied uitgebreid met een grote bufferzone. Met deze uitbreiding van het natuurgebied
verdroogt het Fochteloërveen nog steeds en stroomt het regenwater weg naar de diep ontwaterende
lager gelegen landbouwgronden in de omgeving. Het Fochteloërveen is het enige natuurgebied in
Nederland waar met succes Kraanvogels broeden. Kraanvogels eisen een groot, rustig broedgebied
dat ontoegankelijk moet zijn voor rovende zoogdieren.

KNNV Epe-Heerde

Vogelreis Lauwersmeer 2013

Pagina 11 van 43

Doel van het nieuwe herstelplan is een vergroting van de oppervlakte hoogveen en natte heide. Om
dat doel te bereiken veranderen de komende jaren vier deelgebieden rondom het Esmeer aan de
oostzijde van Fochteloërveen ingrijpend. Het herstelplan heeft een gunstig effect op de bestaande
natuurkern, het Fochteloërveen wordt natter en er kan 200 ha nieuw hoogveen ontstaan.
Uitbreiding natuurgebied rondom
het Kleine Veen
Een van de belangrijkste opgaven van
de landinrichtingscommissie is de
uitbreiding van het
natuurgebied Fochteloërveen met
meer dan 500 ha (1e fase en 2e fase
Ecologische Hoofdstructuur). Langs
het kerngebied wordt een randzone
ingericht voor de natuur. Hierdoor
wordt verdroging van de kern van het
natuurgebied tegengegaan en is
herstel en ontwikkeling van
hoogveenvegetaties weer mogelijk. In
de eerste uitvoeringsmodule zijn de
eerste stappen gezet. Rondom
Ravenswoud wordt ca. 188 ha nieuwe
natuur ingericht in het
Compagnonsveld. In de tweede
module wordt rondom het Kleine Veen
een randzone van ca. 338 ha ingericht
als natuurgebied. Wat dan nog
resteert, is de aanleg van twee
ecologische verbindingszones. Dit zal
in een derde module worden
opgepakt.

Foto. Herstelplan Kleine Veen.

Ontwikkelingsbeeld
Het is de bedoeling om een zo natuurlijk mogelijk functionerende randzone rondom het Kleine Veen
te ontwikkelen. In het noordoosten kan dan mogelijk weer hoogveen tot ontwikkeling komen. Ook in
het Kleine Veen kan zich weer hoogveen gaan vormen. Op andere hogere delen zullen zich ruige
grazige vegetaties met enig struweel ontwikkelen. In de laagten zullen, zeker in de winter, grotere
ondiepe waterplassen ontstaan, begroeid met moerasruigten zoals liesgras, lis, lisdodde, Riet, wilg en
Zwarte els. Het einddoel voor de in te richten randzone is grootschalige natuur met begrazing. Te
verwachten natuurtypen zijn o.a. bos, struweel, ruigte, moeras en hoogveen. Na inrichting zal het
vervolgbeheer bestaan uit extensieve begrazing. Het gebied wordt in de winterperiode zeer nat. Er
blijft een klein deel over wat voldoende droog zal blijven voor begrazing in de winter.
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2.3

Ezumakeeg

Wij rijden door de poldertjes richting Ezumakeeg waar een vogelhut is met de fraaie naam Sylkajút. In
de polders zijn vele duizenden Brandganzen aanwezig, vooral in de Anjumerkolken. Dit natuurgebied
met enkele oude eendenkooien is in eigendom en in beheer van It Fryske Gea. Het beheer richt zich
op weidevogels; door de hoge waterstanden is het belangrijk gebied voor doortrekkende steltlopers
en gedurende de maanden oktober tot en met april voor vele duizenden Kol- en Brandganzen. De
ganzen slapen op het Lauwersmeer bij Ezumakeeg en naar blijkt is dit één van de belangrijkste
slaapplaatsen voor overwinterende Brandganzen.
Wij gaan naar de
vogelhut en zien enkele
Torenvalken op een
torenvalkkast die in een
weidevogelgebiedje
langs de dijk staat. Op
de dijkhelling tellen wij
168 foeragerende
Wulpen. Vanuit de
vogelhut heb je een
prima uitzicht over de
plassen. Wanneer we
een tijdje in de hut zijn,
vliegt er een Roerdomp
langs het riet, we zien
een Dodaars en in de
verte een Zeearend. Op
de plas zijn enkele Wilde
zwanen; er jaagt een
vrouwtje Blauwe
kiekendief en we zien
onze eerste Grutto’s.
Wij lopen naar het eind
van de doodlopende
weg en beklimmen de
dijk om een overzicht te
krijgen en te achterhalen
waar de Brandganzen
vandaan komen. Dit is
eenvoudig vast te stellen
want de Eanjumerkolken
liggen ten westen van
de Ezumakeeg en
enkele malen zien wij
vele duizenden
Brandganzen opvliegen
en weer neerstrijken.
Overzichtskaart. Ezumakeeg ligt in de zuidwesthoek van het Lauwersmeer-gebied.
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Na het bezoek aan vogelkijkhut Sylkajút gaan we naar het parkeerterreintje aan de doodlopende weg
Camminghawei. Hier is een verhoging waar vanaf je uitzicht hebt op onder andere de Bochtjesplaat.
Hier zien we 18 Nonnetjes, horen Baardmannetjes in het riet en er strijken meer dan 10.000
Brandganzen op de plassen neer. We tellen nog eens meer dan 200 Bergeenden die hier foerageren
en meer dan 35 Wintertalingen en zo’n 29 Brilduikers. De aanvliegende en neerstrijkende
Brandganzen is een bijzonder boeiende belevenis. Wij besluiten om na het bezoek aan de
Ezumakeeg naar De Bantpolder te gaan en zijn daar rond half zes. Wij zien daar een eenzame man
Fazant, een Slechtvalk en zeer bijzonder één juveniele Kraanvogel die foerageert aan de teen van de
dijk. Langs de parallelweg kunnen wij de duizenden Brandganzen en vele honderden Rotganzen
goed observeren.
Tabel 2: vrijdag 1 maart 2013; waarnemingen vogelhut Sylkajút - Ezumakeeg.

Dodaars
Roerdomp 1
Knobbelzwaan
Grauw gans
Bergeend 136
Krakeend
Wintertaling
Brilduiker
Zeearend 1
Havik 1vr
Scholekster
Wulp 168
Zilvermeeuw
Zwarte kraai

Fuut
Grote zilverreiger 8 (slpl)
Wilde zwaan 4 ad en 5 juv
Brandgans
Wilde eend
Pijlstaart 390
Tafeleend
Nonnetje 1 m
Blauwe kiekendief 2 vr
Torenvalk
Kievit
Kokmeeuw
Kleine mantelmeeuw
Spreeuw

Aalscholver
Blauwe reiger
Kolgans
Rotgans
Soepeend
Smient
Eider
Grote zaagbek 1 m en 2 vr
Buizerd 3
Meerkoet
Grutto 4
Stormmeeuw
Grote mantelmeeuw 1 juv

Foto. Sylkajút bij Ezumakeeg.
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Foto’s. Bauke in de
Sylkajút bij Ezumakeeg.

Na het bezoek aan De Bantpolder zijn we rond half zeven bij Westergeest in Bonnehof. De
eigenaresse komt op de quad en regelt de inkwartiering die snel verloopt. Wij krijgen interessante
informatie over de plannen van hun landbouwbedrijf annex recreatieonderneming. Rond Bonnehof ligt
20 ha eigendom en het doel is om deze oppervlakte in te richten ten behoeve van het
weidevogelbeheer via de subsidieregeling van de provincie Friesland. Het is een prachtig open
landschap dat zich zeker leent voor een aangepast graslandbeheer voor het behoud van
weidevogelpopulaties.
Na een prima snertmaaltijd in Bonnehof verblijven wij ’s avonds in één van de huisjes en bespreken
de waarnemingen en de plannen voor zaterdag 2 maart.
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Verrassing(en).
Iets waar je niet zo één twee drie op rekent
maar dat zeker wat betekent:
Ons onderkomen midden in een weiland?
De Tom-Tom leidt echter bekwaam bestuurders hand.
En al lijkt het plekje wel wat klein,
we moeten er toch echt wel zijn.
Pas als we in de huisjes komen
wordt de laatste twijfel weggenomen.
Een slaapplek op de zolder en een bank als megabed.
“De Bonnehof” mag met stip op de kaart worden gezet.
Een prima keuken, goed sanitair
en ruim voldoende meubilair.
Welkom in het Fries, met krijt geschreven,
op tafel bloemen, pepermunt en suikerbrood.
En in het gastenboek is te lezen
hoe men hier al eerder van het verblijf genoot.
Dan voor het donker nog even snel naar buiten,
fris genoeg om vaak je neus te snuiten.
Plotseling vliegt er een kerkuil weg,
heel even maar te zien en snel verdwenen achter de heg.
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3.

Zaterdag 2 maart 2013: Lauwersmeer

3.1

De Bonnehof

De waarnemingen die in tabel 3 zijn opgenomen betreffen alle waarnemingen van ons verblijf in
Bonnehof. Van het erf waar de drie huisjes staan en ook de weilanden om de huisjes heen. ’s
Morgens vroeg arriveren de ganzen om te foerageren in de weilanden en de Grote zilverreigers
waren al erg vroeg aanwezig en foerageren langs de slootranden. Op het erf zelf zagen wij
Koolmezen en Pimpelmezen, enkele Merels, een Winterkoning en enkele Houtduiven.
Tabel 3: zaterdag 2 maart 2013; waarnemingen Bonnehof Westergeest en omgeving.
Grote zilverreiger
Blauwe reiger
Knobbelzwaan
Kolgans
Grauwe gans
Grote Canadese gans
Brandgans
Nijlgans
Wilde eend
Smient
Buizerd
Torenvalk
Meerkoet
Scholekster
Kievit
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Zilvermeeuw
Holenduif
Houtduif
Turkse tortel
Winterkoning
Merel
Koolmees
Pimpelmees
Kauw
Zwarte kraai
Vink

3.2

Lauwersmeer: introductie

Het Lauwersmeer is een natuurgebied met grote delen in eigendom en beheer van Staatsbosbeheer
en heeft de status van nationaal park dat een oppervlakte beslaat van 6.000 ha. Het Lauwersmeer
heeft de Natura 2000-status en heeft naast deze internationale natuurstatus ook een belangrijke
functie als boezem voor overtollig oppervlaktewater uit Friesland en Groningen. Daarnaast heeft het
Lauwersmeer ook een belangrijke recreatieve functie en is dit gebied een belangrijke economische
pijler voor het noorden van het land. Het Lauwersmeer wordt ook wel de “Wildernis aan de rand van
de zee” genoemd en heeft door zijn uitgestrektheid en de aanwezigheid van veel vogelsoorten een
enorme aantrekkingskracht op natuurliefhebbers. Hoewel in de jaren ’60 enorm veel protesten waren
om de toenmalige Lauwerszee met
een dijk af te sluiten van de
Waddenzee om het achterland te
beschermen tegen zeewater is in
relatief korte tijd een bijzonder fraai en
waardevol natuurgebied ontstaan. Om
het gebied open te houden heeft
Staatsbosbeheer circa 150
Konikpaarden en 350 Schotse
Hooglanders (jaarrondbegrazing) voor
het beheer ingezet. Daarnaast vindt
gedurende de zomermaanden nog
beweiding plaats met enkele
honderden stuks vee van
aangrenzende agrariërs. Maar ook de
ganzen zijn belangrijke grazers die
zorgen voor het open houden van het
landschap, wat weer belangrijk is voor
doortrekkende steltlopers.

Kaart. Lauwersmeergebied.
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3.3

De Pomp

Deze zaterdag staat in het teken van een bezoek aan de vogelkijkpunten rond het Lauwersmeer.
Na het gezamenlijk ontbijt en een bezoek aan de Jumbo in Kollum voor de noodzakelijke fourage
gaan we via Dokkumer Nieuwe Zijlen naar het parkeerterrein bij natuurcamping De Pomp en lopen
aan de westzijde van het Zomerhuisbos naar een vogelkijkpunt op een heuveltje. Vanaf het
vogelkijkpunt heb je een prachtig uitzicht over de Kollumerwaard met uitgestrekte rietvelden en aan
de noordzijde de met wilgenbos begroeide Sennerplaat waar in 2011, 2012 en 2013 een
Zeearendpaar met succes heeft gebroed (eerst één jong per jaar en in 2013 twee jongen). Vanaf het
vogelijkpunt kun je nest in een oude wilg zien. Op de Blikplaatgat zien wij enkele honderden
Smienten, twee adulte Kleine zwanen en twee families Wilde zwanen; respectievelijk twee adulten
met drie juvenielen en één adult en twee adulten met twee juvenielen. Ter hoogte van het bos op de
Sennerplaat zien we een Zeearend vliegen en op een paaltje in het uitgestrekte rietgebied rust een
juveniele Slechtvalk.

Foto. Vogelkijkpunt bij De Pomp met uitzicht op de Kollumerwaard: Matthijs, Bauke en Erik.

Tijdens het waarnemen zien wij tientallen Pimpelmezen die bij het vogelijkpunt in de rietstengels op
zoek zijn naar voedsel. Wij weten eerst niet precies waar de Pimpelmezen naar op zoek zijn. Ook in
de Ezumakeeg was het ons opgevallen dat grote aantallen Pimpelmezen in het riet foerageerden.
Waren de Pimpelmezen op zoek naar rietzaden in de pluimen? Dit leek onwaarschijnlijk, omdat bij het
vogelkijkpunt bij De Pomp er vrijwel geen rietpluimen aanwezig waren. Wij hebben enkele rietstengels
geplukt en zagen dat er vraat in de stengels aanwezig was. Het is bekend dat in rietstengels larven
van rietstengelboorders aanwezig zijn die leven van het merg in de rietstengels. Wanneer de
rietstengelboorders “grazen” in de rietstengels komt het riet niet tot bloei en zijn er dus geen
rietpluimen aanwezig. Het is een interessant onderwerp dat wij bij gelegenheid verder uitzoeken!
Interessant omdat ook uit onderzoek in de Oostvaardersplassen en andere natuurgebieden met
rietvelden in Europa de fluctuaties van broedpopulaties van Baardmannen veroorzaakt wordt door de
invloed van rietstengelboorders (mondelinge mededeling Van Nico Beemster, ecologisch onderzoeken adviesbureau Altenburg en Wymenga).
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Foto. Uitzicht op de Sennerplaat waar in 2011, 2012 en 2013 de Zeearend met succes heeft gebroed.

Als deze theorie klopt dan betekent het dat wij in het Lauwersmeer de invloed van drie groepen
grazers hebben waargenomen: respectievelijk de grote grazers Konikpaard en Schotse hooglander;
de ganzen Kolgans, Brandgans, Toendrarietgans en Nijlgans en de rietstengelboorder. Na de
discussie over de activiteiten van de Pimpelmezen gaan wij terug naar het parkeerterrein De Pomp en
zien dat voor het open houden van de ruigten Schotse Hooglanders als “maaimachine” ingezet
worden.
Tabel 4: zaterdag 2 maart 2013; waarnemingen vogelkijkpunt De Pomp – Kollumerwaard.
Fuut
Aalscholver
Grote zilverreiger
Blauwe reiger
Wilde zwaan 5 ad en 5 juv
Kleine zwaan 2 ad
Kolgans
Toendrarietgans
Grauwe gans
Brandgans
Bergeend
Soepgans
Wilde eend
Smient 360
Tafeleend
Brilduiker
Zeearend
Buizerd
Slechtvalk 1 juv
Kleine mantelmeeuw
Grote mantelmeeuw
Grote bonte specht
Graspieper
Merel
Koolmees
Pimpelmees
Boomklever
Boomkruiper
Zwarte kraai
Vink
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3.4

Zoutkamperplaat

Na het bezoek aan het vogelkijkpunt bij natuurcamping De Pomp gaan wij naar het vogelkijkpunt bij
de Zoutkamperplaat. Ook hier is een heuveltje gemaakt waar vandaan de Zoutkamperplaat
geobserveerd kan worden. Er is een parkeerterrein aan de Hooge Zuidwal ten noordoosten van het
voomalige defensieterrein waar al enkele jaren een ontsnapte Oehoe verblijft. Vanaf het
parkeerterrein lopen wij naar het vogelkijkpunt en zien dat Staatsbosbeheer een inrichting heeft
gebouwd om de Schotse Hooglanders en Koniks die in dit gebied grazen, op te kunnen vangen.
Jaarlijks worden de begrazingsdieren gecontroleerd in verband met de eisen die de Veewet stelt aan
gehouden dieren. De kuddes worden gereguleerd en het is mogelijk om op geregelde tijden
vleespakketten te bestellen van Schots Hooglandervlees. Vanaf het vogelkijkpunt heb je een goed
uitzicht over de begraasde Zoutkamperplaat en het Zoutkamperril. In de begraasde graslanden zien
wij meerdere
Graspiepers en
Veldleeuweriken laten
al voorjaarsgeluiden
horen en bij het
Vogelkijkpunt zijn twee
Waterpiepers. Een
Blauwe kiekendief
jaagt langs de
rietkragen van het
Zoutkamperril. Wij
ontmoeten enkele
vogelaars uit
Leeuwarden en
wisselen ervaringen
uit.
Foto. Vogelkijkpunt op de
Zourtkamperplaat met Jan
aan de telescoop.
Tabel 5: zaterdag 2 maart 2013; waarnemingen Zoutkamperplaat.
Grote zilverreiger
Grauwe gans
Wilde eend
Kuifeend
Buizerd 2
Torenvalk
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Waterpieper 2
Graspieper 20

3.5

Nijlgans
Blauwe kiekendief 1 vr
Meerkoet
Veldleeuwerik 2
Zwarte kraai

Jaap Deensgat

Van de Zoutkamperplaat gaan we via Zoutkamp naar het Jaap Deensgat waar ook een vogelhut is
aan de zuidzijde van de Marneweg. Deze vogelhut staat aan de rand van het Jaap Deensgat wat aan
de oostzijde omzoomd wordt door rietvelden. In de omgeving van het Jaap Deensgat zien wij veel
paarvormende Grauwe ganzen. Ook hier zien we weer een Slechtvalk, nu een adult exemplaar die
vanaf een verhoging langs de oevers op vogels jaagt. Ook nemen we vanuit de hut twee Zeearenden
waar één exemplaar vliegt van oost naar west aan de overzijde van het Jaap Deensgat. Het andere
exemplaar cirkelt boven het Lauwersmeer en laat mooi zijn/haar witte staart zien. Een volwassen
exemplaar dus.
In het rietveld aan de noordzijde van het fiets- en wandelpad dat naar de vogelkijkhut gaat horen wij
op meerdere locaties Baardmannen en zien ook regelmatig ex. zich verplaatsen in het riet.
Baardmannen zijn standvogels en leven tijdens de zomermaanden van insecten en gedurende de
wintermaanden van rietzaden. Ook hier komt de discussie weer aan de orde over de aan-of
afwezigheid van rietstengelboorders die door vraat veroorzaken dat het riet niet tot bloei en
zaadzetting komt.
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Voor Baardmannen heeft dit tot gevolg dat door de invloed van rietstengelboorders rietvelden in de
winter niet geschikt zijn als overwinteringsbiotoop. Het rietveld bij het Jaap Deensgat ziet er vitaal uit
en er zijn veel Baardmannen. Langs het fiets-wandelpad is ook nog een aarden verhoging vanwaar je
uitzicht hebt over het rietveld en plasjes. Hier zien we aan de rand van één van de plasjes een nest
van een muskusrat. Op het Jaap Deensgat foerageren veel Bergeenden en Pijlstaarten.
Tabel 6: zaterdag 2 maart 2013; waarnemingen Jaap Deensgat.
Fuut
Aalscholver
Toendrarietgans 4
Grauwe gans
Bergeend 175
Wilde eend
Pijlstaart 58
Wintertaling
Brilduiker
Zeearend 2
Slechtvalk 1 ad
Meerkoet
Waterpieper 1
Graspieper
Baardman
Zwarte kraai

Groet zilverreiger
Brandgans
Krakeend
Kuifeend
Buizerd 1
Kievit
Pimpelmees
Rietgors

Foto. Observatiepunt bij Jaap Deensgat: Gert, Matthijs, Erik, Margriet, Bauke en Jan met op de achtergrond het rietveld
met de Baardmannen.

3.6

Nieuw Robbengat

Van het Jaap Deensgat vervolgen wij onze excursietoer naar het Nieuw Robbengat, omdat daar al
enkele dagen een IJseend is waargenomen (informatie via www.waarneming.nl). Wij verblijven even
bij het informatiecentrum en het kantoor van Staatsbosbeheer, maar het informatiecentrum is
gesloten. Wij zien erg veel braakballen liggen bij het kantoor van Staatsbosbeheer. Het betreft
braakballen van Torenvalken die hier een verblijfplaats hebben. Bij het Nieuw Robbengat zijn
meerdere vogelaars aanwezig die de IJseend willen spotten. Vrij snel vinden wij het vrouwtje IJseend,
terwijl Gert via de tablet een Youtube filmpje heeft gedownload dat vrijdag 1 maart is opgenomen van
de waarneming van het vrouwtje IJseend in het Nieuw Robbengat. We zien niet veel soorten
watervogels, maar wel grote aantallen. Er zijn vele tientallen Brilduikers die hier fourageren en ook
vele tientallen Kuifeenden en een tiental Nonnetjes.
Tabel 7: zaterdag 2 maart 2013; waarnemingen Nieuw Robbengat.
Grauwe gans
Wilde eend
Wintertaling
Kuifeend
Brilduiker
Nonnetje
Kauw

KNNV Epe-Heerde

Krakeend
IJseend vrouw
Buizerd

Vogelreis Lauwersmeer 2013

Pagina 21 van 43

Foto. Nieuw
Robbengat.
Bauke en
Margriet
bekijken het
vrouwtje
IJseend.

Vergissing.
Een Brilduikerman
die toch goed zwemmen kan,
ging steeds weer kopje onder.
Dat is niet zo bijzonder.
Toch dacht een Kuifeendvent,
die zwom vlakbij,
eens kijken of ie aan me went.
Alhoewel ik ben geen zij.
De Kuifeend verdween een paar keer onder water
en sloeg meteen een vreselijke flater.
De Brilduiker vloog weg,
enigszins onthutst.
De Kuifeend raakte danig van de leg
en was toch eerst zo goed gemutst.
Zie je nu ooit een Kuifeend met een bril,
dan was de Brilduiker vast niet aan de pil.
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Foto. Wie schrijft, die blijft! Matthijs, Jan en
Erik bij het Nieuw Robbengat.

3.7

Haven Lauwersoog

Na het bezoek aan het Nieuw Robbengat gaan we naar de haven van Lauwersoog. De
vissersschepen liggen aan de wal en er is niet veel bedrijvigheid op een enkele visser na die op het
schip aan het klussen is. Lauwersoog is een belangrijke uitvalsbasis voor veel trawlers die van
zondagnacht tot en met vrijdagmiddag op zee zijn.
In de haven zwemmen twee Gewone zeehonden en op de leuningen van de loopplanken zijn veel
Kokmeeuwen, waarvan er meerdere exemplaren zijn geringd. Ook zit er een Stormmeeuw met een
ring. Aan de wadkant zien we tussen de Scholeksters enkele Steenlopers foerageren. We hebben
nog even uitgekeken naar Sneeuwgorzen, maar helaas.
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Tabel 8: zaterdag 2 maart 2013; waarnemingen Lauwersoog.
Fuut
Aalscholver
Eider
Grote zaagbek
Scholekster
Steenloper
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Grote mantelmeeuw
Holenduif

Wilde eend
Meerkoet
Tureluur
Zilvermeeuw
Zwarte kraai

Foto. De haven van
Lauwersoog.
Interessant om
geringde Kokmeeuwen
af te lezen.

Foto. Tijd voor een
visje. In de vitrine
liggen verse Griet,
Leng, Schar, Schol,
Tarbot, Tongschar en
Schartong.
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3.8

De Bantpolder

Vervolgens kijken we nog even bij de ontwateringsluizen en gaan dan via de parallelweg naar De
Bantpolder. Wij observeren de vele duizenden Brandganzen en de vele tientallen Rotganzen. Wij
schatten het aantal Brandganzen op meer dan 3.000.

Foto.
Informatiepaneel
over De
Bantpolder, een
bekende
overwinteringsplaats van
Brandganzen.

Er worden omstreeks 17:00 uur twee Brandganzen met pootringen gezien en afgelezen. Bijvoorbeeld
Brandgans: links oranje met cijfer 9 en rechts wit met letter H, wat wordt vastgelegd als O9WH. Beide
ganzen zijn door Henk van der Jeugd geringd. Van der Jeugd is in 1999 aan de universiteit van
Uppsala (Zweden) gepromoveerd op onderzoek aan Brandganzen. Sinds 2009 is Henk van der
Jeugd voor zijn beroep Hoofd Vogeltrekstation bij het NIOO-KNAW waar alle vogelringactiviteiten
voor Nederland worden gecoördineerd.
Terug naar de aflezingen:
- O9WH: Een vrouwtje dat op 9 juli 1999 geringd is te Naersholmen, Gotland in Zweden. Het
ringwerk is verricht door de Nederlander Henk van der Jeugd. Het geboortejaar is niet bekend
zodat deze gans in ieder geval 13 jaar oud is. Elke winter wordt deze gans in het gebied rond de
Anjumer Kolken wel afgelezen. De gans is ook vaak gezien aan de Noordpolderkwelder langs de
Groningse kust bij Warffum en ook twee keer elders in Friesland.
-

GNYP: Een vrouwtje dat op
10 juli 1997 geringd is te
Naersholmen, Gotland in
Zweden. Het geboortejaar is
niet bekend, zodat deze gans
in ieder geval 15 (vijftien!)
jaar oud is. Elke winter wordt
deze gans in het
Lauwersmeergebied gezien
(en niet daarbuiten). Van de
tientallen waarnemingen ligt
er maar één aan de
Groninger kant, het overgrote
deel van alle Friese
waarnemingen is uit De
Bantpolder.

Foto. Een andere Brandgans met
pootringen.
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Kaart. Verspreiding winterwaarnemingen van de Brandgans GNYP geringd in 1997 op Gotland, Zweden. Deze vogel
overwintert hoofdzakelijk in De Bantpolder. Bron: www.geese.org.

Gotland ligt in de Baltische zee, de Oostzee, 200 kilometer ten zuiden van Stockholm. Hemelsbreed
is dat op zo’n 1.000 kilometer afstand van het Lauwersmeer. Deze ganzen komen als broedvogel dan
wel oorspronkelijk van Gotland, het grootste deel van hun leven brengen ze door in enkele vierkante
kilometers Fries grasland!
Dan vervolgen we onze waarnemingen. Ook hier in De Bantpolder is weer een Slechtvalk die af en
toe vanaf een afrasteringpaal jaagt. Van De Bantpolder gaan we naar de Anjummer kolken waar vele
duizenden Brandganzen foerageren. Het is inmiddels 18:00 uur en het zal niet lang duren voordat de
Brandganzen de slaapplaatsen opzoeken in de Ezumakeeg.
Wij gaan naar het parkeerterreintje bij de vogelhut in de Ezumakeeg en het duurt niet lang of
duizenden Brandganzen strijken neer op de slaapplaatsen. Het is een fantastische belevenis om de
slaaptrek van vele duizenden Brandganzen te mogen ervaren. Deze aantallen Brandganzen zijn wij
langs de IJssel niet gewend. Wij schatten het aantal invallende Brandganzen op meer dan 30.000. Er
is ook slaaptrek van Grote zilverreigers en wij tellen ruim 35 vogels. Ook vallen enkele Blauwe
kiekendieven in die in de Ezumakeeg een slaapplaats hebben. Het is een prachtige afsluiting van
deze zaterdag.
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Foto. Brandganzen in De Bantpolder.
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Slotakkoord.
Het aflezen van pootringen,
als je toch naar ganzen staat te kijken,
is één van die dingen
die ’t verschil maken omdat die brandjes nogal op elkaar lijken.
Wit één, mint zes!!!!!
Roept iemand en iedereen is bij de les.
Snel in het veldboekje genoteerd en later ingevoerd.
Moeiteloos wordt het toetsenbord beroerd,
op een tablet doe je dat, op www.geese.org
En nu maar hopen dat ie tevoorschijn komt, dat is onze eerste zorg.
En jawel, het is een Rus die dertien jaar geleden
op een verre toendra werd geboren.
Een nauwkeurig beeld van zijn verleden,
de kennis van zijn levensloop is niet meer te verstoren.
En dat is er dan maar één.
Met vele soortgenoten is ons gansje aan het fourageren
en waar gaan zij voor het slapen heen?
Tegen het vallen van de avond hebben wij dat mogen leren.
In grote groepen
vliegen zij naar ’t Lauwersmeer,
en als je zo’n veertigduizend brandjes gezamenlijk hoort roepen:
“Maak ruimte, schuif op, wij strijken neer”.
Dat geluid, door ons nog niet eerder zo massaal gehoord,
noemden wij een indrukwekkend slotakkoord.
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Foto. Huskes van Bonnehof. Jan aanschouwt het weidse landschap.

Foto. Keuken van een huske in de Bonnehof. Margriet en Jan bij de voorbereiding van de avonddis.
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4.

Zondag 3 maart 2013: Schiermonnikoog

4.1

Westerplas

Wij besluiten om op zondag 3 maart naar Schiermonnikoog te gaan en daar fietsen te huren. Om half
tien vertrekken wij met de veerboot van Wagenborg passagiersdiensten naar Schiermonnikoog.
Schiermonnikoog bestaat uit meerdere landschapstypen; de duinenrij, het dorp, de Banckspolder en
de uitgestrekte Kobbeduinen. In het westelijk duinengebied staan veel zomerhuisjes en in de het dorp
en in de duinen langs de Noordzee bevinden zich de meeste hotels. Het oostelijk gedeelte van
Schiermonnikoog is vrij rustig, omdat hier vrijwel de bebouwing ontbreekt en er uitgestrekte duinen
met begraasde kwelders liggen. Op Schiermonnikoog wordt de begrazing met jongvee en
droogstaand melkvee via de plaatselijke agrariërs geregeld.

Foto. Overtocht naar Schiermonnikoog.

Tijdens onze overtocht zien wij dat het opkomend tij is en alleen in de verte, richting booreiland, zien
wij op een zandbank vele tientallen Gewone zeehonden. Verder varen we te ver van de zandbanken
af om goed de steltlopers te observeren. Bij de haven van Schiermonnikoog zitten veel Pijlstaarten
die vanaf de boot goed te zien zijn.
Met de bus gaan we van de haven naar het dorp waar we fietsen huren. Van het dorp fietsen we
richting duinen bij de Westerplas. Hier zitten heel wat eenden en ganzen. De fietstocht brengt ons
naar de oostkant van het eiland en langs de waddenkust weer terug naar de Westerplas.
Tabel 8: zondag 3 maart 2013; waarnemingen Westerplas Schiermonnikoog.
Fuut
Aalscholver
Blauwe reiger
Grauwe gans
Brandgans
Rotgans
Bergeend
Wilde eend
Krakeend
Pijlstaart
Wintertaling
Kuifeend
Brilduiker
Nonnetje
Fazant
Meerkoet
Oeverpieper
Staartmees
Putter
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Foto. De Westerplas op Schiermonnikoog.

4.2

Noordzeestrand, Kobbeduinen en waddenkust

Vervolgens via de binnenduinen in westelijke richting naar het Noordzeestrand. Hier zien we
foeragerende Drieteenstrandlopers en boven de branding veel Eiders. Ook vliegen er Oeverpiepers
over. We fietsen door het duingebied naar de Kobbeduinen en blijven daar een tijd en genieten van
een foeragerende Ruigpootbuizerd die volgens www.waarneming.nl hier al enkele weken verblijft.
Ook jagen er een vrouwtje en een mannetje Blauwe kiekendief. Het is het enige mannetje Blauwe
kiekendief dat wij dit weekend zien. In de Westerkwelder zien we een grote groep van meer dan 40
foeragerende Fraters. Ook horen we in dit gebied minimaal 5 zingende Veldleeuweriken. Na het
bezoek aan de Kobbeduinen fietsen we door de polder naar de dijk en vervolgens naar de
jachthaven. In de polder verblijven op de graslanden circa 6.000 Brandganzen. Wij schatten het totaal
aantal Brandganzen op Schiermonnikoog op circa 10.000 exemplaren.
Bij de jachthaven is een hoogwatervluchtplaats waar ruim 80 Tureluurs en circa 900 Scholeksters
overtijen. We zien bij de jachthaven meerdere Oeverpiepers. Van de jachthaven gaan we naar de
vogelhut van Natuurmonumenten bij de Westerplas. Op de Westerplas is veel waterwild aanwezig;
Pijlstaarten, Wintertalingen en Kuifeenden. Regelmatig zijn er Brandganzen die hier komen drinken; in
de polder is een groep van circa 2.500 foeragerende Brandganzen.
Om 16:30 uur zijn we weer in het dorp en bezoeken we voor de terugreis naar de vaste wal het
schelpenmuseum. De eigenaar Thijs de Boer vertelt ons dat er regelmatig 8 Roodhalsganzen in de
polder verblijven! Na het inleveren van de fietsen gaan we met de bus naar de veerdam en zien langs
de strekdam nog een groepje Steenlopers foerageren. Tijdens de terugvaart naar Lauwersoog zien
we nog een paar Gewone zeehonden zwemmen.
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We hebben van de waarnemingen op Schiermonnikoog twee tabellen met waarnemingen
samengesteld. Een tabel van de waarnemingen bij de Westerplas en een tabel van de overige
waarnemingen.
Tabel 9: zondag 3 maart 2013; overige waarnemingen Schiermonnikoog.
Fuut
Aalscholver
Grauwe gans
Brandgans > 10.000
Rotgans
Bergeend
Nijlgans
Wilde eend
Krakeend
Pijlstaart
Eider
Brilduiker
Grote zaagbek
Blauwe kiekendief 1 m en 1 vr
Ruigpootbuizerd 1
Buizerd
Torenvalk
Fazant
Meerkoet
Scholekster
Kievit
Drieteenstrandloper
Steenloper
Bonte strandloper
Tureluur
Wulp
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Zilvermeeuw
Kleine mantelmeeuw
Grote mantelmeeuw
Holenduif
Houtduif
Turkse tortel
Veldleeuwerik
Oeverpieper 4
Graspieper
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
Merel
Goudhaan
Koolmees
Pimpelmees
Staartmees
Ekster
Kauw
Zwarte kraai
Spreeuw
Huismus
Vink
Frater > 40
Groenling

Tekening. Nationaal Park Schiermonnikoog.
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Foto´s. Het is prachtig zonnig weer in de Kobbeduinen, dus volop
genieten voor deze vogelaars: Margriet, Bauke, Matthijs en Gert.
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5.

Maandag 4 maart 2013: Friese waddenkust en Noard-Fryslân Bûtendyks

5.1

Ezumakeeg

Als afsluiting van het weekendje Lauwersmeer stond voor maandag nog een route langs de Friese
Waddenkust op het programma. ’s Ochtends werden we wakker in een witte wereld. Het had ’s
nachts gevroren en de velden en bomen waren wit van de rijp. Een mooi gezicht. De hemel was strak
blauw en de zon liet de rijp al snel verdwijnen.

Foto. Weilanden bij
Bonnehof. 14 maart
2013.

Na het opruimen in de huisjes ging de tocht eerst naar het Lauwersmeer bij Ezumakeeg
(Camminghawei). Op de dijk hadden we een mooi zicht op een grote groep van 2.500 foeragerende
Brandganzen. Met behulp van de telescoop lukte het ons om omstreeks 9:55 uur van drie ganzen de
pootringen af te lezen. Dit waren:
-

L9W8: Een vrouwtje dat op 25 juli 2002 geringd is bij de Kolokolkova Bay, Nenets in Rusland. Het
geboortejaar is niet bekend zodat deze gans in ieder geval 11 jaar oud is. Elke winter wordt deze
gans in het gebied rond de Anjumer Kolken wel afgelezen. Op doortrek is de gans wel eens in april
gezien in Denemarken en in oktober in Finland. Ook deze gans en de twee volgende ganzen zijn
ooit door Henk van der Jeugd geringd.

-

YDW6: Een mannetje dat op 12 augustus 2003 is geringd bij de Kolokolkova Bay, Nenets in
Rusland. Geboortejaar onbekend. Dit exemplaar is in 2006 en daarna in 2011, 2012 en 2013 in
het gebied rond Anjum gezien. In de maanden maart en oktober is deze vogel al twee keer op
doortrek gezien aan de monding van de Elbe.

-

YDW8: Ook een mannetje dat op 12 augustus 2003 is geringd bij de Kololkolkova Bay, Nenets in
Rusland. Geboortejaar onbekend. Dit exemplaar wordt jaarlijks in het gebied rond Anjum gezien.
Daarbuiten zijn uit Friesland en Groningen maar enkele waarnemingen. Eenmaal in oktober is de
vogel op doortrek pleisterend gezien in Denemarken.
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Opvallend is dat al deze drie vogels vooral in de omgeving van Anjum/Ezumakeeg worden gezien.
Intrigerend is daarbij hoe honkvast ook deze ganzen zijn, net als de twee dagen eerder afgelezen
Brandganzen. Alle waarnemingen worden gedaan binnen een gebied van slechts enkele vierkante
kilometers groot. Hoewel de bekende Brandganzen-polder De Bantpolder vlakbij ligt, zijn deze vogels
daar maar een enkele keer gezien. Het kaartfragment illustreert de sterke binding van vogel YDW8
aan de Ezumakeeg.

Kaart. Verspreiding winterwaarnemingen Brandgans YDW8, geringd in 2003 in Kolokolkova Bay, Rusland. Deze vogel
overwintert hoofdzakelijk in de Ezumakeeg. Bron: www.geese.org.

Verder noteerden we op dit punt nog een Grote zilverreiger, een Buizerd met prooi, Torenvalk en een
Haas. Na een tijdje “aflezen” reden we door naar het kijkpunt Ezumakeeg Noord. Op een zandplaat
liepen daar 3 Kluten. Een nieuwe soort voor dit weekend. Ook de diverse eendensoorten waren weer
aanwezig. We zagen Pijlstaart, Bergeend, Nonnetje, Tafeleend, Krakeend, Wilde eend, Smient en
Kuifeend. Ook waren er 7 Wilde zwanen aanwezig en 2 Kleine zwanen. Een groep Kolganzen vloog
over en ook zagen we nog Grutto, Scholekster, Meerkoet en een zingende Veldleeuwerik.
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5.2

De Bantpolder

Via de Anjumer Kolken reden we naar De Bantpolder. Ook daar waren verschillende groepen
Brandganzen aanwezig waartussen vaak Rotganzen liepen. Ook hier zagen we weer Brandganzen
met pootringen.
-

GNYP: Dezelfde vijftien jaar oude gans als twee dagen geleden.
B*PO: Van deze vogel kennen we de details niet. We kunnen helaas niet zeker zijn over de
waarneming. De vogel had alleen aan de linkerpoot een grijzige ring met een moeilijk te lezen
witte inscriptie van twee letters, die is afgelezen als “PO”. Ingevoerd als B*PO zijn van de vogel
geen ringgegevens bekend in de database van www.geese.org. Op deze wijze is wel vaker een
vogel gemeld in vroegere jaren. Navraag bij een Engels Brandganzenproject leverde ook geen
herkenning op.

Toevallig is deze vogel ook waargenomen door een Haagse vogelaarster die er zelfs een foto van op
www.waarneming.nl plaatste.

Foto. Brandgans gefotografeerd door Caroline Walta op 3 maart 2013. Bron: www.waarneming.nl.

Verder werden er in korte tijd 20 Veldleeuweriken geteld. Door de stijgende temperatuur komen ze
blijkbaar op trek naar het noorden. De vorige dagen zijn er maar enkele gezien. Verder zagen we nog
Kievit, Scholekster, Tureluur, Spreeuw, Rotgans, Kolgans, Grauwe gans, Wilde eend, Pijlstaart,
Krakeend, Buizerd, Meerkoet, Stormmeeuw en Zilvermeeuw. Bij het wegrijden vlogen er nog elf
Kleine zwanen over. Een mooi gezicht die witte vogels tegen een blauwe lucht.
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5.3

Friese waddenkust

Vanaf De Bantpolder werd de Friese waddenkust opgezocht in westelijke richting. De eerste stop
waren de dorpjes Paesens-Moddergat. Hier werd gestopt om de zeedijk te beklimmen. Op het wad
was het echter rustig. Er liepen een paar Tureluurs en Wulpen. Verder waren er nog een aantal
Bergeenden aanwezig, wat Rotganzen en wat Grauwe ganzen. Aansluitend maar koffie gedronken. In
het dorp hoorden en zagen we nog Huismussen, Groenling, Spreeuw, Witte kwikstaart, Houtduif,
Turkse tortel, Kauw, Pimpelmees en verschillende Zilvermeeuwen vlogen over.
Via de binnenwegen werd naar Wierum gereden. Ook hier beklommen we weer de Zeedijk. Op het
wad zwom één Wilde zwaan. Verder zagen we Scholekster, Wulp, Bergeend, Zilvermeeuw,
Stormmeeuw, Rotgans, Aalscholver. In het dorpje zong een Heggenmus en zagen we Huismussen
en Kauwen.

5.4

Pier Holwerd
Het volgende doel op de route was de
pier bij Holwerd, vertrekpunt voor het
veer naar Ameland. Onderweg zagen
we in een weiland bij Ternaard nog
een groep van 18 Wilde zwanen
samen met drie Knobbelzwanen. Bij
de pier was er een goed uitzicht over
de kwelders van het wad. Omdat het
hoog water werd zaten hier
behoorlijke groepen steltlopers. Met
de telescopen werd geprobeerd de
verschillende soorten te ontdekken.
Dit waren o.a. Kanoet, Steenloper,
Bonte strandloper, Tureluur, Wulp,
Scholekster en een badende Grutto.
Verder Rotgans, Bergeend, Wilde
eend, Zilvermeeuw, Kleine
mantelmeeuw en Kokmeeuw. Boven
de pier vlogen vier Buizerds op de
thermiek richting oost. Op een
gegeven moment gingen met name de
kleinere strandlopers massaal op de
wieken. Dit door een Slechtvalk die op
jacht was. Deze probeerde diverse
malen een prooi te verschalken, maar
het lukte niet. Na een aantal pogingen
gaf de Slechtvalk het dan ook op en
vloog weer richting het vasteland. En
de steltlopers kwamen weer tot rust.
Foto. De pier bij Holwerd.
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5.5

Noard-Fryslân Bûtendyks

Vanaf de pier reden we naar het natuurgebied “Noard-Fryslân Bûtendyks”. Waar eens de slikwerkers
hun ruggen kromden ligt nu een uniek natuurgebied. Tussen Zwarte Haan en de pier van Holwerd ligt
een van Europa`s grootste kwelders: Noard-Fryslân Bûtendyks. Het ruim 4.180 hectare grote gebied
met zomerpolders, dobben (kunstmatige verhogingen met drinkpoelen), zilte graslanden, slikvelden
en kwelderwerken is een eldorado voor flora en fauna. Jaarlijks rusten, broeden en foerageren hier
meer dan een miljoen vogels. Het gebied is in beheer bij het Fryske Gea. Het is buiten het
broedseizoen vrij toegankelijk om doorheen te struinen, mits de flora en fauna niet verstoord wordt.
Maar ook vanaf de waddendijk is er een prachtig uitzicht over het gebied. Buitendijks loopt een
asfaltweg die ook toegankelijk is. Deze kan echter plaatselijk afgesloten zijn in verband met
begrazing.
Het gebied is ontstaan door landaanwinningsprojecten. Door de aanleg van dijken en de verbetering
van de ontwatering werden de kwelders in het gebied omgevormd naar polders. Dit zijn zomerpolders
die bij hoogwater nog steeds onder kunnen lopen. Tijdens de verbetering van de zeedijken als gevolg
van de Deltawet is er over het gebied Fryslân Bûtendyks lang discussie geweest waar de (nieuwe)
zeedijk moest lopen. Er waren drie alternatieven: een nieuwe dijk op de locatie van de bestaande dijk,
een nieuwe dijk op de plek van de zomerdijk of een nieuwe dijk vanaf Zwarte Haan tot de pier van
Holwerd langs de rand van de kwelders. Uiteindelijk is gekozen voor de eerste optie. Het gebied bleef
buitendijks en in 1993 werd hier, als laatste stuk in Friesland, de dijk op deltahoogte gebracht. Het
kunstwerk “de dijktempel” op de dijk ter hoogte van Marrum herinnert hier nog aan.
Inmiddels is het gebied natuurgebied. De zomerpolders worden nog agrarisch gebruikt voor begrazing
door schapen, jongvee en paarden en het oogsten van gras. Inmiddels lopen er projecten om de
zomerpolders weer om te vormen naar kwelders. Door in de meest zeewaartse kaden openingen te
maken krijgen eb vloed weer vrij spel. Op de Bildtpollen is dit al met succes uitgevoerd en ook bij het
Noarderleech heeft dit inmiddels plaatsgevonden. De winst zit hem in een toename in aantallen en
verscheidenheid van de flora en fauna.

Kaart. Noard-Fryslân Bûtendyks.
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Rond een uur of twee kwamen wij in het gebied aan. Bij een van de eerste overgangen vanuit het
oosten zijn we over de dijk gegaan. Aan de zeekant van de dijk hebben we zo het traject naar het
westen gereden tot we bij Marrum niet meer verder konden. Onderweg werd geregeld gestopt voor
het doen van waarnemingen en om te genieten van de weidsheid van het gebied. Het zonnetje
maakte dit aangenaam. Opvallend waren de grote groepen Brandganzen in het gebied. Onze
schatting kwam uit op ca. 15.000 exemplaren in totaal, maar het kunnen er zo meer geweest zijn.
Overal zaten of vlogen groepen ganzen. Ze zaten te ver weg om ringen te kunnen zien maar we
hebben er van genoten. Verder zagen we zeven Buizerds, een Havik, een Slechtvalk, Wilde eend,
Meerkoet, Zwarte kraai, Stormmeeuwen, Kokmeeuwen en Zilvermeeuwen en een groep van 37
Goudplevieren.
Om half vier waren we op het eindpunt van de buitendijkse weg. Dit was ook het eindpunt van de
vogelwaarnemingen van dit weekend. Vanaf Marrum werd via Leeuwarden de snelweg opgezocht
zodat we mooi op tijd weer op de Veluwe waren. Weer vol met indrukken van een korte vogeltrip in
eigen land.

Foto. Uitzicht vanaf de dijk over het Noarderleech bij prachtig zonnig weer.
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Tabel 10: maandag 4 maart 2013; totaal aan waarnemingen.
Fuut
Aalscholver
Grote zilverreiger
Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Grauwe gans
Brandgans (>15.000)
Rotgans
Wilde eend
Krakeend
Tafeleend
Pijlstaart
Brilduiker
Nonnetje
Buizerd (>10)
Havik
Torenvalk (m)
Fazant
Wulp
Goudplevier (37)
Bonte strandloper
Scholekster
Kanoet
Kluut
Tureluur
Grutto
Stormmeeuw
Zilvermeeuw
Holenduif
Houtduif
Veldleeuwerik
Graspieper
Heggenmus
Merel
Pimpelmees
Ekster
Zwarte Kraai
Roek
Huismus
Vink

KNNV Epe-Heerde

Blauwe reiger
Wilde zwaan
Kolgans
Bergeend
Wintertaling
Kuifeend
Blauwe kiekendief
Slechtvalk (2)
Meerkoet
Steenloper
Kievit
Kokmeeuw
Kleine mantelmeeuw
Turkse tortel
Witte kwikstaart
Koolmees
Kauw
Spreeuw
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6.

Epiloog

Dit verslag van een vogelweekend geeft een impressie wat de aanwezige leden van de KNNV
vogelwerkgroep Epe-Heerde waargenomen hebben. De organisatie van een vogelweekend in
Nederland verdient zeker navolging, gelet op de ervaringen van dit weekend op de grens van
Friesland en Groningen. Dit reisverslag is hiervoor een stimulans.

Foto. Zicht op de Waddenzee.

KNNV Epe-Heerde

Vogelreis Lauwersmeer 2013

Pagina 41 van 43

7.

Literatuur

Boeken e.d.
Svensson, Lars & Peter J. Grant. ANWB Vogelgids van Europa. 1999.
The Dutch Crane Resort: het grote herstelplan. Brochure Natuurmonumenten.
http://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/fochtelo%C3%ABrveen/natuurherstel/dutch-crane-resort

Kaartmateriaal
Nationaal Park Drents-Friese Wold. Falkplan kaart nr. 5. Schaal 1:25.000.
Nationaal Park Lauwersmeer. Falkplan kaart nr.8. Schaal 1:25.000.

Interessante websites
Lauwersmeer:
www.np-lauwersmeer.nl
www.lauwersmeer.com
Verblijf in accomodatie:
www.bonnehof.nl
Terreinbeherende instanties:
www.natuurmonumenten.nl
www.staatsbosbeheer.nl
www.itfryskegea.nl
Kraanvogels Fochteloërveen:
www.hetfochteloerveen.nl
http://fochtelooerveen.info
Ganzen:
www.geese.org
www.blessgans.de

KNNV Epe-Heerde

Vogelreis Lauwersmeer 2013

Pagina 42 van 43

Appendix A: Vogelwaarnemingen
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Fryske namme

Tachybaptus ruficollis

Dûkerke

1

Fuut

Podiceps cristatus

Hjerringslynder

x

Aalscholver

Phalacrocorax carbo

Ielgoes

x

Roerdomp

Botaurus stellarus

Reiddomp

1

Grote zilverreiger

Egretta garzetta

Grutte Wite Reager

Blauwe Reiger

Ardea cinerea

Ielreager

Ooievaar

Ciconia ciconia

Earrebarre

Knobbelzwaan

Cygnus olor

Knobbelswan

5 ad

x

x

x

Wilde zwaan

Cygnus cygnus

Kloekswan

16 ad

4ad 5juv

1 ad

x

5ad 5juv

7

Kleine zwaan

Cygnus bewickii

Lytse Swan

x

2 ad

2

Kolgans

Anser albifrons

Blesgoes

x

x

x

Toendrarietgans

Anser f rossicus

Toendrawink

x

Grauwe Gans

Anser anser

Skiere Goes

x

Canadese gans

Branta canadensis

Kanadeeske Goes

2

Brandgans

Branta leucopsis

Paugoes

x

Rotgans

Branta bernicla

Rotgoes

Bergeend

Tadorna tadorna

Berchein

Nijlgans

Alopochen aegyptiacus

Nylgoes

x

Soepgans

Anser domesticus

Sopgoes

x

Wilde eend

Anas platyrhynchos

Wylde Ein

x

Soepeend

Anas domesticus

Sop Ein

Krakeend

Anas strepera

Eastein

x

x

Pijlstaart

Anas acuta

Pylksturt

1m

390

110

Smient

Mareca penelope

Smjunt

x

x

73

Wintertaling

Anas crecca

Piiptsjilling

x

x

> 35

Tafeleend

Aythya ferina

Karein

x

x

4

Kuifeend

Aythya fuligula

Tûfein

x

x

48

Eider

Somateria mollissima

Eider

IJseend

Clangula hyemalis

Iisein

Brilduiker

Bucephala clangula

Rinkelein

1

8

x

3

1

x

x

x

x

1

x

x

x

x

1

>35

3

x

x

x

x

x

>4000

x

50

136

215

x

x
x

x

x

x

x

>2500

>1000

x

2
x

x

>3000

>30000

>10000

x

x

x

>100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

>100

x

1
11

x

4

x
x

x

x

x
x

x

Noorderleech

Latijnse naam

Dodaars

Holwerd veer

x

Nederlandse naam

Bantpolder

x

x

4-3-2013

Ezumakeeg- Noord

Schier - Westerplas

x

x

Bantpolder

x

x

Haven Lauwersoog
1

x

Nieuw Robbengat

x

x

Jaap Deensgat

x

Zoutkamperplaat

Schiermonnikoog

3-3-2013

Ezumakeeg

Zomerhuisbos / Blikplaatgat

Bonnehof Westergeest

2-3-2013

Bantpolder

Ezumakeeg Noord P

Sylkajút Enzumakeeg

Fochteloërveen en omg

1-3-2013

Vogelwerkgroep KNNV Epe-Heerde
Paessens- Moddergat- Wierum

Vogelwaarnemingen Vogelreis Lauwersmeer e.o. - 1 tot en met 4 maart 2013

x
x

175
x

>23000

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

58
x

360

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

3

x

1 vr
x

29

x

x

1 van 4

x

x

x

x

x

Sparwer

Havik

Accipiter gentilis

Hauk\

Torenvalk

Falco tinnunculus

Reade Wikel

Slechtvalk

Falco peregrinus

Stienfalk

1

Fazant

Phasianus colchicus

Fazant

Meerkoet

Fulica atra

Markol

Kraanvogel

Grus grus

Kraan

Scholekster

Haematopus ostralegus

Strânljip

x

x

Kievit

Vanellus vanellus

Ljip

x

x

Goudplevier

Pluvialis apricaria

Wilster

Kanoet

Calidris canutus

Mients

Drieteenstrandloper

Calidris alba

Sângril

Steenloper

Arenaria interpres

Stienpikker

Bonte strandloper

Calidris alpina

Bûnte Gril

Tureluur

Tringa totanus

Tsjirk

Grutto

Limosa limosa

Skries

Wulp

Numenius arquata

Wylp

168

x

Kokmeeuw

Larus ridibundus

Kob

x

x

x

x

x

x

Stormmeeuw

Larus canus

Unwaarsfûgel

x

x

x

x

x

x

Zilvermeeuw

Larus argentus

Sulvermiuw

x

x

x

x

Kleine mantelmeeuw Larus graellsii

Lytse Sjouwerman

x

Grote mantelmeeuw

Larus marinus

Grutte Sjouwerman

1 juv

Holenduif

Columba oenas

Blaudoke

Noorderleech

Mûzebiter

Accipiter nisus

1

x

Holwerd veer

Buteo buteo

Sperwer

1

x

Bantpolder

Buizerd

9

Ezumakeeg- Noord

Buteo lagopus

1m

1m 1vr

4-3-2013

Schier - Westerplas

Circus cyaneus

Ruigpootbuizerd

Schiermonnikoog

Blauwe Kiekendief

Reade Glee
Blauwe
Hoanskrobber
Rûchpoat

Ezumakeeg

See-earn

Milvus milvus

Haven Lauwersoog

Haliaeetus albicilla

Rode wouw

18

Nieuw Robbengat

Zeearend

1m

Jaap Deensgat

Grutte Seachbek

Zoutkamperplaat

1 vr

Mergus merganser

Bonnehof Westergeest

Lytse Seachbek

Grote zaagbek

Bantpolder

Fryske namme

Mergulles albellus

Ezumakeeg Noord P

Latijnse naam

Nonnetje

Sylkajút Enzumakeeg

Nederlandse naam

Fochteloërveen en omg

3-3-2013

Bantpolder

2-3-2013
Zomerhuisbos / Blikplaatgat

1-3-2013

Vogelwerkgroep KNNV Epe-Heerde
Paessens- Moddergat- Wierum

Vogelwaarnemingen Vogelreis Lauwersmeer e.o. - 1 tot en met 4 maart 2013
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Wetterpiper

Oeverpieper

Anthus petrosus

Strânpiper

Graspieper

Anthus pratensis

Piipljurk

Witte Kwikstaart

Motacilla alba

Boumantsje

Winterkoning

Troglodytes troglodytes

Tomke

Heggenmus

Prunella modularis

Graupiper

Roodborst

Erithacus rubecula

Readboarske

Merel

Turdus merula

Klyster

Kramsvogel

Turdus pilarus

Fjildlyster

Zanglijster

Turdus philomelos

Bûnte Lyster

Goudhaan

Regulus regulus

Goudtûfke

x

Koolmees

Parus major

Blokmies

x

Zwarte mees

Parus ater

Wâldmies

x

Pimpelmees

Parus caeruleus

Blauwmies

x

Matkop

Poecile montanus

Reidmies

x

Staartmees

Aegithalos caudatus

Langsturtmies

x

Baardman

Panurus biarmicus

Burdmantsje

Boomklever

Sitta europaea

Blauspjocht

Boomkruiper

Certhia brachydactyla

Beamkrûper

Ekster

Pica pica

Ekster

Gaai

Garrulus glandarius

Houtekster

Kauw

Corvus monedula

Ka

Zwarte kraai

Corvus corone

Swarte Krie

Raaf

Corvus corax

Raven

Roek

Corvus frugilegus

Roek

x

x

x

Noorderleech

Anthus spinoletta

x

Holwerd veer

Waterpieper

x

x

Bantpolder

x

Ezumakeeg- Noord

x

Ljurk

Schier - Westerplas

Grutte Eksterspjocht

Alauda arvensis

Schiermonnikoog

Dendrocopos major

Veldleeuwerik

4-3-2013

Ezumakeeg

Grote bonte specht

x

Bantpolder

1

3-3-2013

Haven Lauwersoog

Goudûle

Nieuw Robbengat

Tyto alba

Jaap Deensgat

Kerkuil

Zoutkamperplaat

Turkse Toartel

Zomerhuisbos / Blikplaatgat

x

Streptopelia decaocto

Bonnehof Westergeest

Houtdo

Turkse tortel

2-3-2013

Bantpolder

Fryske namme

Columba palumbus

Ezumakeeg Noord P

Latijnse naam

Houtduif

Sylkajút Enzumakeeg

Nederlandse naam

Fochteloërveen en omg

1-3-2013

Vogelwerkgroep KNNV Epe-Heerde
Paessens- Moddergat- Wierum

Vogelwaarnemingen Vogelreis Lauwersmeer e.o. - 1 tot en met 4 maart 2013
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3 van 4

Carduelis chloris

Grienfink

x

Sijs

Carduelis spinus

Syske

x

Rietgors

Emberiza schoeniclus

Reidmosk

Geelgors

Emberiza citrinella

Gielfink

Gewone zeehond

Phoca vitulina

Seehûn

Ree

Capreolus capreolus

Ree

9

Haas

Lepus europaeus

Hazze

x

Konijn

Oryctolagus cuniculus

Knyn

Bisamrat

Ondatra zibethicus

Bisamrôt

x

x

x

Noorderleech

Groenling

x

Holwerd veer

1

Bantpolder

x

Goudfink

4-3-2013

Ezumakeeg- Noord

Putter

Pyrrhula pyrrhula

x

Schier - Westerplas

Carduelis carduelis

Goudvink

x

Schiermonnikoog

Putter

x

Ezumakeeg

Kwelderbarmke

Bantpolder

Skelfink

Carduelis flavirostris

3-3-2013

Haven Lauwersoog

Fringilla coelebs

Frater

Nieuw Robbengat

Vink

Jaap Deensgat

x

Mosk

Zoutkamperplaat

x

Passer domesticus

Zomerhuisbos / Blikplaatgat

Sylkajút Enzumakeeg

Protter

Huismus

Bonnehof Westergeest

Fryske namme

Sturnus vulgaris

2-3-2013

Bantpolder

Latijnse naam

Spreeuw

Ezumakeeg Noord P

Nederlandse naam

Fochteloërveen en omg

1-3-2013

Vogelwerkgroep KNNV Epe-Heerde
Paessens- Moddergat- Wierum

Vogelwaarnemingen Vogelreis Lauwersmeer e.o. - 1 tot en met 4 maart 2013
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Kibbeling
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