
 



Hierbij het (beeld)verslag van onze excursie naar de Onnerpolder op zaterdag 30 maart. Hieronder het 

verslag  geschreven door Leo, een aantal foto’s gemaakt door Nanny, Leo en Sieds en tenslotte de 

waarnemingslijst. 

Veel  lees- en kijkplezier over deze zeer geslaagde excursie! 

Sieds Rienks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Excursie Vogelwerkgroep naar polders langs het Drentsche diep, 30 maart 2013 

Eind maart, je zou denken aan een lekker temperatuurtje. Maar nee, het voorjaar was nog steeds niet op gang gekomen, het had  ’s 

nachts en in het begin van de ochtend zelfs nog behoorlijk gesneeuwd.  Dik in de kleding vertrokken zes vogelaars met drie telescopen 

om negen uur bij helder weer van het Kampje in Eelde. Het eerst stopten we bij de petgaten aan de Osdijk, de scheidingsweg tussen de 

Oostpolder en de Onnerpolder. Op het water zagen we o.a. meerdere nonnetjes, wintertalingen en Canadese ganzen (lawaaischoppers) en 

ver weg stonden aan de oever drie lepelaars te slapen. In het geboomte liet een staartmees zich zien. In het open veld  zagen  we  

verschillende grote zilverreigers, foeragerend en in vlucht. We reden door naar vlakbij het palingrestaurant Vos. Op de onder water 

gezette delen van de Onnerpolder en de Oostpolder barstte het van de vogels: smienten, pijlstaarten, slobeenden, twee bonte 

strandlopers, witte kwikstaarten (ook een rouwkwikstaart ), grutto’s, kolganzen en wat kieviten en tureluurs. In het gebied vertoefde al 

meerdere dagen een jongerejaars zeearend. En laat die nou uit het westen komend (vanuit de petgaten?) recht op ons afvliegen!  Lastig  

gevallen door een buizerd maakte hij vlak voor ons ook nog een halve pirouette om daarna af te zwenken naar het Zuidlaardermeer.  Ja  

bij zoiets heb je direct een hoogtepunt van een excursie. Die excursie ging lopend verder over het dijkje aan de zuidwestkant van het 

Drentsche diep (Hunze) omdat ons einddoel het Onnerpoldergemaal was. Vanaf het dijkje hadden we prachtig zicht over de ondiepe 

watervlaktes van Kropswolderbuitenpolder, Westerbroekstermadepolder en Onnerpolder. We zagen  o.a.  groepen kolganzen en 

brandganzen, smienten en  grutto’s , meerdere pijlstaarten en enkele slobeenden en bergeenden. Op het gemaal (wat een uitzicht alom!) 

stonden nog enkele vogelaars, hopend de zeearend te zien, maar ja niet iedereen heeft dat geluk. Na ons broodje te hebben genuttigd 

en een rietgors te hebben gespot liepen we weer terug naar de auto’s bij Vos. We zagen nog een bruine kiekendief in vlucht. Sieds 

stelde voor om nog even weer bij de petgaten te kijken, want  er  zouden  zomertalingen moeten zitten, die had hij er een dag eerder 

ook gezien. En ja,  twee paar lieten zich prachtig via de telescoop bekijken. En ook de nonnetjes zagen we weer. Terug in Eelde (zo rond 

14.30 uur) konden we vaststellen een prachtige excursie te hebben  gehad:  beetje zon, beetje sneeuw, weinig wind, temperatuur even 

boven nul en vooral heel veel vogels waaronder dus de zeearend. 

Leo Stockmann 



 

plaats van de 

Zeearendwaarneming



 



kijkend in de richting van het waterbedrijf 



Daar zaten o.m. Kol- en Brandganzen 

 

 

 



Hier en daar nog plakken ijs en sneeuw; daarachter zaten erg veel vogels, voornamelijk  allerlei soorten eenden 



De polders aan weerszijden van het Drentsche diep staan nu grotendeels onder water. 



 



 


