Vogelreis naar het Lauwersmeer van 1 tot 4 mei 2014
Dag 1 : Afspraak op 1 mei op de parking van de GB langs de ring in Geel om 07.00 uur.
We rijden zo'n 230 km ( 2,5 uur ) tot aan natuurgebied "De Wieden" punt 10 : 52° 41.886'N 6°
7.996'E waar we even de benen strekken. We rijden hier ook een stuk door het gebied - hiervoor
geven we in punt 11 : 52° 40.814'N 6° 7.148'E. Vooral punt 11 en de weg ernaartoe is heel
interessant: 4 zangposten snor - heel veel rietzanger - lepelaars - boomvalk - De Wieden is een heel
nat weide- rietgebied met vele kreken waar we ook kans hebben op Roerdomp, Blauwborst, enz…
Ook passeren hier ieder jaar Klein en Kleinst Waterhoen; deze beestjes vinden zal nog wat anders
zijn.
We zetten onze reis een 100 km ( 1 uur ) verder richting Lauwersmeer en bezoeken er Ezumakeeg
punt 12 : 53° 20.615'N 6° 9.177'E (Kijkhut). Tijdens de voor- en najaarstrek duiken hier interessante
trekvogels en dwaalgasten op. Verder worden er heel veel steltlopers , ganzen en eenden verwacht.
De tweede stopplaats aan Ezumakeeg is punt 13 : 53° 21.283'N 6° 9.154'E (Kijkheuvel) - best de
groep in 2 splitsen met busjes op punten 12 en 13 : zeer interessant gebied
We rijden verder richting de Waddenzee die een 7 km verder ligt naar punt 14 : 53° 24.482'N 6°
9.436'E. Hier speuren we de immense zandplaten af naar steltlopers , meeuwen enz… indien genoeg
tijd rijden we hier een stukje naar links de zeedijk op om daar de Kwelders te bekijken.
De volgende stop is ook langs de Waddenzee: we parkeren hier op een parking op punt 15 :
53° 24.642'N 6° 13.540'E en wandelen naar een kijkhut in een rietwaterzuivering op punt 16 :
53° 24.550'N 6° 13.449'E. Nachtegaal, sprinkhaanzanger, braamsluiper en kleine karekiet zingen hier
hun lied.
De volgende stop is ons verblijf "Hotel De Oude Smidse" in het dorpje Westernieland op punt 17:
53° 24.032'N 6° 28.983'E een 15 km verderop. Even opfrissen en uitpakken en dan aan tafel voor ons
eerste drie-gangen menu. Indien we nadien nog fit zitten maken we een wandeling langs de nabij
gelegen Waddenzee en bezoeken we ook nog een mooi plasje op punt 17A : 53° 25.556'N 6°
31.436'E
Hotel Restaurant De Oude Smidse (gratis WIFI beschikbaar)
Dirk Wierengastraat 36
9969 PD Westernieland
Tel: 0595 52 86 20
Dit hotel is zeer aan te bevelen: goede bedden - goede ontvangst en bovenal lekker en overvloedig
eten aan een zeer budgetvriendelijke prijs!

Dag 2 :
Gisteren hebben we de Westelijke kant van Het Lauwersmeer verkend, vandaag rijden we de langs
de Oost en Zuidrand op zoek naar roof-, zang- en watervogels.
Stop 1 is de Zuidelijke Balastplaat op punt 21 : 53° 22.520'N 6° 14.180'E
Stop 2 is Jaap Deensgat op punt 22 : 53° 21.877'N 6° 14.999'E: parking1 - hier werd een koppel
zeearend gespot (oude nestplaats vernield - de nieuwe nestplaats werd verlaten omwille van
verstoring : in 2014 zal het dus niet tot broeden komen !!!)
Stop 3 is te voet even verder op punt 23 : 53° 21.707'N 6° 15.057'E: veel Baardmannetjes
We kunnen best de busjes splitsen met 1 op punt 22 en 1 op punt 23A: 53°21.618'N 6°15.658'E
Stop 4 is uitkijktoren De Baak, parkeren op punt 24 : 53° 19.273'N 6° 14.161'E
van hieruit wandelen we naar de toren op punt 25 : roofvogels
Stop 5 is Kijkheuvel Kollummerwaard op punt 26 : 53° 19.943'N 6° 15.125'E

De kijkheuvel is gelegen in het nieuwe natuurgebied de Kollummerwaard. Dit gedeelte van het
gebied wordt begraasd door Schotse Hooglanders. Ze maken soms gebruik van de (fiets)paden.
Hierdoor zijn sommige stukken moeilijk begaanbaar en zijn laarzen aan te bevelen. Bruine
kiekendieven jagen hier volop en er is uitbundig rietleven met soorten zoals roerdomp, blauwborst,
waterral, rietzanger, kleine karekiet en in sommige jaren grote karekieten. Allerlei zeldzaamheden
zijn hier door de jaren heen gezien, waaronder krekelzanger, baardgrasmus en roodkopklauwier.
Stop 6 is de roofvogelwandeling: we parkeren op de parking punt 27: 53° 19.278'N 6° 12.382'E en
we volgen de aangegeven wandeling met witte bollen ( 7 km ). De te verwachten roofvogels zijn
Havik, Bruine, Blauwe en Grauwe Kiekendief, Zeearend, Buizerd en Slechtvalk. Op punt 28 : 53°
19.806'N 6° 11.275'E kan een 2de auto gezet worden om de trip te halveren.
Op punt 28A is er een broedplaats van Grauwe Kiekendief - op punt 28B is er een uitzichtplateau

Dag 3 :
Vandaag nemen we de boot naar het eiland Schiermonnikoog waar we met een plaatselijke gids het
kleine eiland verkennen prijs 7,5 € pp - Afspraak Bezoekerscentrum Torenstreek 20 om 13u00 - zie
ook Kijkhut Westerplas op punt 31 : 53° 28.309'N 6° 9.094'E
Veerdienst: Heen 6u30 - 9u30 - 12u30 Terug: 13u30 - 16u30 - 19u30 - parkeren Zeedijk 11
Lauwersoog à 5 € per dag - de gids viel nogal tegen - was de moeite niet waard; als je in de
beschermde zone wil geraken moet je meegaan met de geleide excursies die op vooraf bepaalde
weekends worden georganiseerd

Dag 4 :
Alvorens onmiddellijk richting België te rijden passeren we nog eens langs Ezumakeeg, onze eerste
stop aan het Lauwersmeer op dag 1 op punt 12: 53° 20.615'N 6° 9.177'E.
Van hier uit zakken we af richting België met onderweg nog enkele mooie stopplaatsen.
Via punt 40 : 53° 0.800'N 6° 21.760'E rijden we langs het Fochteloërveen (broedplaats van enkele
kraanvogels) naar de parking op punt 41 : 52° 58.659'N 6° 23.576'E. Vanaf deze plaats wandelen
naar de kijktoren op punt 42 : 52° 59.038'N 6° 24.059'E
Dit gebied is zeer interessant : op punt 40 hadden we 6 jagende boomvalken en 2 kraanvogels op
thermiek, waterral en zeer vele rietgorzen - vanop de parking kregen we een slangenarend in het
vizier
De volgende punten hebben we wegens tijdsgebrek niet meer verkend:
Diependal op punt 43 : 52° 55.311'N 6° 27.286'E broedplaats van Roodhalsfuut. Hier is ook een
kijkhut midden in het gebied.
Nationale Park Dwingelderveld op punt 44 : 52° 47.680'N 6° 25.946'E hier kunnen we nog een
wandeling van 3 km maken met kans op Kraanvogel en Roodhalsfuut.

