
Roerdomp, koffie en krentenwegge. 

 

Als Dick Poppe en Bernard Vos op 13 december 2012 vanuit de 

observatiehut op de Oelemars een opgestoten Roerdomp zien opvliegen 

kunnen ze nog niet weten, dat deze Rode Lijst soort in de weken daarna 

de meest gefotografeerde Roerdomp van Nederland wordt. Een 

Roerdomp op de Oelemars is een zeer zeldzame waarneming. De vorige 

en eerste waarneming van deze soort dateert van 13 december 2002, 

exact 10 jaar geleden. Deze Roerdomp heeft slechts enkele dagen op de 

Oelemars doorgebracht. 

De Roerdomp van 2012 dacht er heel anders over. Nadat op 16 december 

enkele fotografen het geluk hadden om een plaatje te schieten van deze 

mysterieuze vogel, verdween de roerdomp weer in het riet om daar de 

eerste 10 dagen niet meer uit te komen. Direct na de Kerst was het echter 

raak, de vogel werd herontdekt en vanaf dat moment hebben 

natuurfotografen uit binnen- en buitenland zich in de observatiehut 

verschanst om de ene na de andere prachtige foto van deze Rohrdommel 

te schieten. In 8 weken tijd staan er inmiddels 370 foto’s van de Oelemars Roerdompen op 

waarneming.nl  

Jawel, Roerdompen, want op 23 januari 2013 bleek dat er twee vogels langs de oevers van de 

Oelemars scharrelden. De fotografen die de meeste uurtjes in de hut doorbrachten konden de twee 

ook al snel uit elkaar houden, het waren de kleinere “Lichte” en de grotere “Donkere”. Via de site 

waarneming.nl en de social media verspreide het bericht over de fotogenieke Roerdompen zich heel 

snel en het gevolg was dan ook dat de observatiehut dagelijks nokvol zat met natuurfotografen, 

vogelaars, toevallige passanten en zelfs onze eigen burgemeester. De bereikbaarheid van een leuke 

Roerdompfoto was zo laagdrempelig dat zelfs met een smartphone al prachtige plaatjes te maken 

waren, want met grote regelmaat liep een van de rietreigers op 3 meter pal voor de hut te 

paraderen. 

Al deze belangstelling bracht de burgervader op het 

idee om de bezoekers een keer op krentenwegge te 

trakteren. En zo gebeurde het dat op de mistige 

zaterdagmorgen van 16 februari 2013 een paar leden 

van de Vogelwerkgroep Losser de aanwezige 

fotografen en vogelaars konden verrassen met hete 

koffie en lekkere krentenwegge met roomboter, 

aangeboden door burgemeester Sijbom. 

Onder het genot van deze lekkernijen konden zo’n 25 

bezoekers die ochtend genieten van de Roerdomp, de 

IJsvogel, Nonnetjes, Dodaarzen, Grote-Zee-eenden en 

nog veel meer watervogels. 

Namens de aanwezigen…. Burgemeester, bedankt. 

 

Sander Wansing, VWG Losser 

 

 


