
Verslag excursie Lauwersmeer van 10 tem 14/11/2017 

 

 

 

“Wad” een Lauwerstrip ! 

“Weidse verten, smûke wâlden, terpse geneugten” is het credo voor deze regio!  Het 
landschap van Friesland en Groningen wordt bepaald door terpen, dijken, sluizen, 
coulissenlandschappen  maar ook door de weidse vlakten van de wadden en het 
Lauwersmeer, een eldorado voor natuurminnaars! In 1969 werd de Lauwerszee 
Lauwersmeer : water werd land, zout werd zoet. Het Lauwersmeer heeft zich sindsdien 
ontwikkeld tot één van de grootste  trekpleisters voor watervogels van Nederland. Laat u 
enkele dagen omzwerken door duizenden ganzen, steltlopers, snuif tientallen lijntjes Fries en 
Gronings landschap en laat u ’s avonds verwennen door magische kookkunsten van 
Kokkenel: nadien rijd je gegarandeerd fluitend door de komende donkere dagen!  

  



Dag 1: 10 november 2017 

 

De twaalf vogelaars deden als apero eerst de Sophiapolder aan. Bijna alle eendensoorten 
waren present evenals bonte strandlopers, goudplevieren, kemphanen, wulpen, gras- en 
oeverpiepers, een buizerd en 2 roodborsttapuiten. 

In de “De Blikken”, met een uitzonderlijk laag waterpeil, zagen we enkele pijlstaarten, berg- 
en slobeenden, een witgatje, wat wulpen  en een 3-tal watersnippen. Een veldleeuwerik trok 
hoog over zuidwaarts. 

De volgende halte was de Baardzandsche kreek met waarnemingen van brandgans, 
kuifeend, grote zilverreiger en een 3-tal kramsvogels. 

Aan de Hoofdplaat zaten heel wat steltlopers o.a. kluten, zilver- en goudplevieren, steen-
lopers, bonte strandlopers, tureluurs, kanoetstrandlopers, IJslandse en rosse grutto’s, 
waarvan één nog zomers bruin getooid! 



 

Na de soep en de uitsmijter in de “Vriendschap” reden we nog langs de Plaskreek, 
Thomaes-, Paulina- en Elisabethpolder. Op de Braakman-Zuid kregen we 2 geoorde futen in 
de kijker. 

We spoedden ons nu naar Nel . Blijkbaar hebben onze Noorderburen heel wat met ons  
gemeen: het duurt ook maanden om een regering in elkaar te knutselen en hun autowegen 
zitten overvol! Op het einde van de rit werden we nog getrakteerd op enkele hevige 
hagelbuien … maar bij Nel wat het reeds “tafeltjedek” bij de heerlijk brandende houtkachel! 

Dag 2: 11 november 2017 

Het echte werk kon beginnen en we reden prompt onder een stralende hemel naar onze 
eerste halte: de uitkijkbult De Pomp. Ondertussen hadden we reeds tjiftjaf, boomkruiper, 
buizerd en grote zilverreiger genoteerd. Vanaf de bult zagen we kleine en wilde zwanen, 
futen, dodaars, tafel- en kuifeenden en een sperwer.  Een dame blauwe kiekendief zweefde 
magistraal over de rietvelden en een havik vloog hoog over. De voorbije dagen gespotte 
grijze wouw werd helaas niet gevonden! Onderaan de bult klonk het gepingel van de 
baardmannetjes. In het campingbosje zagen we nog goudhaantjes en een vuurgoudhaantje. 

De volgende halte was het Jaap Deemsgat. Hier zagen we kleine zwanen, brandganzen, 
bergeenden, pijlstaarteenden, smienten en brilduikers. Verder passeerde ook een buizerd en 
enkele watersnippen de revue. 

Op het Lauwersmeer, het Groningse deel, zaten een 10-tal wilde en kleine zwanen, een 
grote zilverreiger en een lepelaar (aan het recreatiepark Suyderoogh). 



 

Na de middag vertrokken we naar de haven van Lauwersoog. Hier zagen we o.a. 
steenlopers, paarse strandlopers, een mannetjes en juveniele eidereend en een vrouwtje 
zwarte zeeëend. 

De kers op de Friese taart zou Ezumakeeg – Noord  moeten worden. Inderdaad, we 
bewonderden hier het prachtige  waterballet van 2 rosse en 1 grauwe franjepoot! Het was 
net of ze met hun snavel nerveus het wateroppervlak probeerden te calligraferen!  Werkelijk 
onbeschrijfelijk mooi en voor velen was het een lifer deze 2 soorten franjepoten zijn aan zij 
hun pirouettes te zien maken!   

Ik dacht ogenblikkelijk aan Guido Gezelle: 

O krinkelende winklende franjepoot 
met ’t zwarte kabotseken aan, 
wat zie ik toch geren uw kopken flink 
al schrijven op ’t waterke gaan. 

Verder zaten er nog pijlstaarten, smienten, wintertalingen, “slobenten” en brilduikers. We 
richtten onze kijkers naar de overkant, naar “de bult” die afgeladen stond met anderen 
vogelaars. Zou de grijze wouw dan toch te zien zijn? We spoedden ons naar “de bult”. 
Inderdaad, in de verte zat deze grijze wouw halfhoog in een wilgenstruikje. Hier zagen we 
nog enkele blauwe kiekendieven, een buizerd, kleine zwanen, dodaars, koperwiek en 
staartmees. 

Nel verwende ons terug met overheerlijke soep, vis en haar obligate 2 ijstaarten! 

  



Dag 3: 12 november 2017 

We vertrokken naar Paessens, wellicht één van de mooiste plekjes aan de Waddenzee. Hier 
ligt een mozaiek van kwelders, slijkplaten en dijken. Onze doelsoorten waren fraters en 
strandleeuweriken. Een 80-tal fratertjes vloog kwetterend met hun geel snaveltje gedurig om 
ons heen terwijl een 70-tal strandleeuweriken zich van zeer nabij lieten observeren. 

 

Aan de slikrand van ’t Schoor zaten grote groepen steltlopers zoals: kanoeten, bonte 
strandlopers, groenpoten, zwarte ruiters, tureluurs. Van dergelijke aantallen zou je inderdaad 
tureluurs worden! Verder zagen we nog rotganzen, buizerd, torenvalk, blauw kiekendief, 
putters, kneutjes en enkele rietgorzen, door de lucht vliegend als een “bolletje met een 
streepje”. Opvallend was het dat we hier een 4-tal dode zeekoeten vonden. De 
borstbeenderen werden door Guido meticuleus opgemeten met alle beschikbaar 
meetinstrumentaria, zelfs met aangespoeld wrakhout! 

Op weg naar de Holwerder oostpolder, zaten nog een 6-tal Toendra-rietganzen, grote 
zilverreiger, buizerd en 2 knobbelzwanen en een 35-tal roeken. In kwelders en inlagen  
zagen we paarse en bonte  strandloper, rosse grutto, tureluur, kluut, zilverplevier, 
oeverpieper, eidereend en een middelste zaagbek. Op en rond de dijken  zaten 
goudplevieren, kieviten, brandganzen en smienten.  

We besloten nog eens te genieten van onze pirouetterende franjepoten op de Ezumakeeg! 
Gelukkig waren ze nog volop bezig  het wateroppervlak met elegante arabescen te 
versieren. Hier zagen we nog wat “tafelenten”, brilduikers, bergeenden en de goede 
vogelaars een kleine strandloper! 

Bij valavond reden we nog eens naar de kijkhut aan de overzijde om enkele lijntjes 
brandganzen te snuiven. Van overal kwamen ze luid keffend aanvliegen om te overnachten 
op het water. Het waren er duizenden;  totaal ontelbaar zelfs met de nieuwe telmethode van 
MDC! 



In Kollum bij Nel had het blijkbaar de ganse dag bakken Fries water uit de lucht gevallen. 
Blijkbaar had onze konijnenpoot ons deze dag terug geholpen!  

 Dag 4: 13  november 2017 

Het zou een verre verplaatsing worden naar het topje van Groningen, grenzend aan 
Duitsland. Bij de eerst stop aan de Noordpolderzijl zagen we 2 slechtvalken en een buizerd, 
brand- en rotganzen, wilde eenden, bergeenden, smienten, pijlstaarten, brilduiker, massa’s 
bonte strandlopers, tureluurs en  zilverplevieren. Aan het pomphuis zaten er ook enkele 
ringmussen. 

 

In en rond het haventje van Termunterzijl spotten we grote zilverreiger, kleine zwanen, een 
90-tal kluten, tureluur, bonte strandloper, scholekster en een 3-tal zwarte roodstaarten. 

We reden verder naar de Termunten aan de Breebaertpolder (zie eveneens bijlage van 
Guido Rappé ). Het bezoekerscentrum De Reiderhoeve was helaas gesloten en is enkel in 
het weekend open. Achter de dijk zaten op het slik massa’s kluten, zwarte ruiters, bonte 
strandlopers, IJslandse grutto’s en wulpen. Verder zagen we ook kuif-, tafel-, krakeenden, 
smienten, wintertalingen en brilduiker. Een 33-tal zeehonden lagen te luieren op de 
zandbanken. Plots kwam een juveniele zeearend zeer laag majestueus overvliegen met als 
gevolg dat alle gezwerk in paniek de vleugels nam. We reden nu door de Riederwolderpolder 
op zoek naar onze ruigpootbuizerd. Langs een boerderij trapte Johan op zijn rem: hier zagen 
we hoog in enkele populieren wat groenlingen en 5 kepen. Ter hoogte van de Knorrenhoeve 
zat deze ruigpootbuizerd mooi in de grachtkant. Hier zagen we ook een blauwe kiekendief  
en torenvalk. 

De laatste halte was de “Kiekkaaste”, de verste gelegen kijkhut van Groningen, gelegen in 
Oldambt. Het vlonderpad door de rietvelden was gelukkig recent hersteld. Vanop de 
kiekkaste zagen we massa’s brandganzen, 3 kleine zwanen , een 4-tal buizerden, slechtvalk 
en een dame en juveniele blauwe kiekendief. Verder zaten er nog tal van steltlopertjes. Het 
was terug een prachtige dag waar we de regenbuien enkel van verre konden bewonderen! 



Dag 5: 14  november 2017 

We reden terug huiswaarts langs de dijk naast het Ketel- en het Vossemeer. Het water langs 
de dijk zat letterlijk afgeladen vol met duizenden meerkoeten, kuif- en tafeleenden, middelste 
en grote zaagbekken. Het blijft voor ons allen een raadsel hoe onze Noorderburen – zonder 
klompen te breken - een watervogeltelling uitvoeren! 

In het haventje zagen we nog 8 grote zaagbekken, tafel- en kuifeenden, 100-den 
krakeenden, futen en 2 Pontische meeuwen. 

 

We zakten verder af naar het Hardersbos, waar zich op de plas voor de Kapteinshut 
krooneenden overwinteren en zich blijkbaar voeden met de in het water aanwezige 
kranswieren. Een voorzichtige schatting leverden ons een 250-tal krooneenden op. Verder 
zagen we kuif-, tafel-, slob- en krakeenden evenals een vrouwtje grote zaagbek en wat 
sijzen. In het bos hoorden we een waterral. Tevens keken we naar paddestoelen en vonden  
de roodporiehoutzwam, gewone hertenzwam, gele trilzwam, echt judasoor, geweizwam, inkt- 
en tonderzwam.  

We reden verder naar de Oostvaardersplassen in Flevoland. We hoopten er nog enkele 
soorten te spotten om een nieuw record te vestigen; jawel de meeste vogelaars zijn 
sympathieke “ trebers” ! Vanop de Praambult zagen we enkel een in nevelen gehuld 
landschap. Met grote moeite spotten we een 4-tal buizerden, een snuifje putters, een grote 
zilverreiger en wat edelherten. 

Er was in de buurt van de Vogelweg nog een steppenkiekendief recent gezien. Inderdaad, 
mooi vloog onze vogel achter een ploegende tractor. 



We besloten ons nu te wagen op de drukke snelwegen naar het thuisfront. De ganse groep 
had genoten van een mega-gezellige trip. We danken nogmaals Johan voor de 
voorbereidingen en het gebruik van zijn arendsogen ter plaatse. Verder verdient ook notulist 
Kathleen een dikke pluim! Een lente- excursie naar het prachtige Lauwersland  zou zeker 
eens op de drukke agenda mogen. 

 

Hieronder volgt nog een naschrift van Guido Rappé, die “danig gecharmeerd was door de 
kluten”. 

Een naschrift in zwart/wit 

Wat me vooral opviel tijdens deze uitstap naar Lauwersmeer, waren de grote aantallen 
kluten die we nu, toch half november, nog zagen. Waarom zaten er zoveel, vooral langs de 
Eems, in het bijzonder in het gebied van de Dollard? Normaal zouden  ze nu al een flink stuk 
in hun overwinteringsgebieden in Zuid-Europa (Portugal) moeten zitten of onderweg zijn. Met 
het zachte weer van het opwarmende West-Europa blijven ze echter steeds langer en met 
steeds meer ter plaatse. Waarom hier? Aan de westkant van de Dollard, bij het gesloten 
bezoekerscentrum De Reiderhoeve bevindt zich de polder Breebaert, de jongste polder van 
Nederland (1979). Tot voor een 10-tal jaar herbergde deze polder de grootste broedkolonie  
van West-Europa. Heeft de duiker onder de dijk, die zeewater toelaat in de polder (sinds 
januari 2001), soms een nefaste invloed op de populatie? Feit is dat de bijna 2000 
broedparen van vroeger in 2005 met 90% zakten. Ook al hebben de kluten andere plekken 
verkozen om te broeden, ze zijn nog wel in de streek aanwezig. Wellicht speelt ook een 
zekere traditie in de klutenverplaatsingen in het najaar mee aan het feit dat ze hun Eems 
blijven frekwenteren. De Nederlandse vogels kunnen gemakkelijk aangevuld worden met 
Duitse, Deense … tot enige duizenden exemplaren. Er is nog slechts één andere plek langs 
de vaste wal van de Waddenzee, westelijker dan wij zijn geweest in Friesland, waar soms 
nog hogere aantallen gezien worden. 

Over de kluten van de polder Breebaert is trouwens een mooi boek verschenen van 
beeldend kunstenaar Erik van Ommen ( ISBN 978 90 5011 2697 – uitgeverij Zeist 2008 ). 

 

Jan Swimberghe, eerste week van december 2017 
Foto’s van Karina Samijn en Marc Nollet 

 


