Excursie Lauwersmeer 8 april 2017
Vandaag staat de eerste excursie van het jaar gepland. Met z’n tienen gaan we het
Lauwersmeergebied verkennen. Ter plekke bij de Esumakeech verdelen we ons over de vijf auto’s,
zodat iedereen goed zicht heeft op de rietkragen. Ik zeg expres rietkragen, want vogels laten zich niet
zien. Heel af en toe vangen we een glimp op van een rietgors. Maar de gewenste blauwborsten zijn in
geen velden of wegen te zien.
Na anderhalf uur speuren verzamelen we ons weer en
besluiten we naar de andere kant van het gebied te gaan.
Na een kort bezoek aan de zeldzame bonte kraai en de
beflijsters wordt iedereen weer losgelaten en spreken we
af elkaar bij het visrestaurant in de haven van
Lauwersoog weer te ontmoeten.
We komen langs een stuk riet waar bruine kiekendieven nestelen. We parkeren de auto in de berm
en al snel stijgt een kiekendievenman recht voor ons op uit het riet. Soms heb je mazzel! Hij vliegt
over de auto en haalt nestmateriaal. Dit is echt genieten! Luuk, die bij mij in de auto zit, spot drie
kiekendieven. Anderen hebben er zelfs vijf gezien. Helaas duurt de show niet heel erg lang en de
vogels verdwijnen steeds verder uit het zicht.
We hebben nog tijd om naar de hut bij het Jaap Deensgat te gaan. Helaas is het ook hier erg stil wat
vogels betreft. De natuur laat zich niet dwingen en dat is maar goed ook. Niet dat er helemaal niets
te zien is, al zijn het wel erg vreemde vogels.

Tijd voor lunch! Ik denk dat de voorraad kibbeling wel zo’n beetje op was in het restaurant nadat wij
langs gekomen zijn. Iedereen geniet van deze delicatesse. Na de lunch wordt het middagprogramma
vastgesteld. Eerst nog even kijken wat er in de haven te zien is, daarna naar de dijk om het wad bij
laag water te kunnen fotograferen om tenslotte weer te eindigen waar we ’s ochtends begonnen
waren bij de Esumakeech. De haven leverde wat plaatjes
op van steenlopers. En ook de dijk met zijn schapen en
het wad bood mogelijkheden genoeg om te fotograferen.
Zo vliegt de dag om! En ondanks dat het wat tegenviel
met de vogels was het een erg gezellige dag. Niet in de
minste plaats door de deskundige leiding van Rob. Rob
bedankt daar voor! Al met al een zeer geslaagde excursie.
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