
Vogelexcursie Weerribben 8 oktober 2022. 

 

Helaas moesten we het zonder onze excursieleider Gerrit doen, hij moest zich afmelden maar niet zonder 

ons van een goede route beschrijving en vogelkijkplekken te voorzien. We zouden voor deze excursie een 7-

tal locaties in de kop van Overijssel en iets over de grens van Friesland bezoeken.  

 

Het weer voor deze dag was bijna uitstekend. De wind begon ’s middags wel behoorlijk aan te trekken. Veel 

zon en een temperatuur van ca. 13 °C oplopend tot ca. 18°C. Met 5 personen vertrokken we als vanouds 

vanaf  het Manitobaplein, rond 07.00 u.  

 

1e locatie, Brandemeer bij Oldelamer (Friesland). 

Zo onderweg kort in de buurt al een vijftiental soorten opgeschreven maar op de locatie zelf weinig bij 

kunnen schrijven. O.a. Houtduif, Holenduif, Ekster, Spreeuw, Knobbelzwaan, Grauwe gans, Kokmeeuw, 

Torenvalk. Roodborsttapuit en Buizerd. 

 

Bij de 2e locatie Veenpolders Rottige Meente was het eigenlijk al niet beter. 

Wel een kijkhut onder “architectuur” gebouwd maar eigenlijk geen vogels, tenminste niet op de plas ervoor. 

Koolmees, Boerenzwaluw, Grote lijster, Wilde eend, Kolgans,Baardmannetje en Watersnip. We hoorden 

ook nog een Waterral 

 

 

De 3e locatie was het infocentrum van SBB in Ossenzijl 

en tevens voor de hoog nodigen een  sanitaire stop. Hier 

Roodborst, Huismus, Kool- en Pimpelmees en een DAF 

33 treffen.  In het bezoekerscentrum kregen we de 

informatie over een Roerdomp op het adres  

Hoogeweg 20, en een 15-tal Koereigers tussen Belt-

Schutsloot en Zwartsluis aan de Arembergerweg.  

Van de eigenaar van Hoogeweg 20, de informant van 

SBB, mochten we rustig achter het huis kijken en bijna 

zeker zouden we de Roerdomp kunnen spotten. Niet dus! 

 

Dan de 4e locatie. Gemist! Het zat ons nog niet erg mee 

m.b.t. het aantal soorten. 

 

De 5e locatie aan de ing. Luteijnweg bij Scheerwolde schiep hoge verwachtingen door een eerder bezoek 

van enkele deelnemers aan de vogelkijktoren, Twitterhut,  mooi gelegen aan een grote plas. (onderweg er 

naar toe 2 Ooievaars) En ja, hier zaten best wel wat vogels op het water. Wel een beetje ver weg maar daar 

hadden we dan weer onze telescopen voor. Gele kwikstaart, Waterhoen, Meerkoet, Wintertaling, Smient, 

Canadese gans , Putter en Vink vulden ons lijstje aan. Ook niet echt spectaculair maar toch. Een poos mooi 

staan “filteren”. Toen we hier uitgevogeld waren ging het richting Beulakerpolder aan de Jonenweg, de 6e 

locatie.  



 
 

Hier een eindje in gewandeld met een opening van Bruine kiekendief man en vrouw, er tussenin Slobeend 

vrouwtje en een slot van IJsvogel. O ja,ook nog een platgereden Ringslang. (en deze was echt wel dood) 

 

De Auken bij Scheerwolde, locatie 7 was ook goed voor een tijd “filteren”. Nieuwe soorten hier waren, 

Zilvermeeuw, Pijlstaart, Dodaars, Gaai, Sperwer, Groene specht en de topper Visarend! Een hele poos mooi 

kunnen bewonderen. Verder hier ook nog 11 grote Zilverreigers en tientallen Witte kwikstaarten. 

Inmiddels was het ruim 17.00 uur geweest en overlegden we of we zouden proberen de Koereigers te zien te 

krijgen. 15 Koereigers bij elkaar is toch wel heel bijzonder. 

 

We gokken erop. Via Giethoorn, de Blauwe Hand en Belt-Schutsloot rijden we naar de Arembergerweg. 

Helaas geen Koereigers. We rijden toch iets verder de polder in op deVeenen en warempel 

we zien 1 Koereiger, de kers op de taart! Bijzonder vonden wij nog dat deze Koereiger duidelijk voorkeur 

had voor een egaal donker gekleurde koe. 

 

 
 

Een mooie afsluiting van de excursie. 

 

Totaal 51 soorten. Niet wat je noemt geweldig maar wel een mooie excursie gehad. 

Tijdens de hele excursie ook grote aantallen gezien van Kievit, Spreeuw, Grauwe gans en Grote zilverreiger 

(totaal wel zo’n 45 ex.) en Witte kwikstaarten.  

Ook het aantal Reeën die we hebben gezien was niet klein, ik schat totaal (heb ze niet geturfd) 

wel 20 exemplaren. 

 

Johan.  


