
Augustusexcursie naar de Rieselfelder. 

 
Volgens de kalender stond op zaterdag 30 augustus een groepsexcursie naar het Lauwersmeer gepland. 

Er hadden zich 11 deelnemers aangemeld en het plan was om met 3 auto’s rond 6:45 uur uit Twente 

naar het noorden af te reizen. 

Echter een dag voor vertrek waren de weersvoorspellingen voor het noorden zo beroerd dat we ons 

afvroegen of dit een reis van ruim 400 km waard was. Na kort overleg werd het Lauwersmeer geschrapt 

en werd gekozen voor de Rieselfelder, een korte reisafstand met een veel betere weersverwachting. 

Toen vervolgens op het laatste moment nog twee deelnemers afvielen werd vrijdagavond nog besloten 

om dan met de overige 9 deelnemers al fietsend de Rieselfelder te gaan verkennen. 

En dus verzamelden we ons de volgende ochtend rond kwart voor zeven bij het ringstation in Overdinkel. 

Hier werden 7 fietsen op de VWG aanhanger gezet en de resterende 2 fietsen konden op de fietsdrager 

van een van de auto’s blijven staan. 

Voor sommige was het plaatsen en vastzetten van een fiets op de aanhanger toch een geheel nieuwe 

ervaring en zo kwam het dat ik al voor de oprit van de B54 de auto + aanhanger even aan de kant moest 

zetten om twee fietsen weer terug te zetten in de goot waar ze moesten staan.  Via de B54, Nordwalde, 

Greven en Gimbte zijn we naar het Biologisch Station gereden alwaar de auto’s werden geparkeerd en 

alle uitrusting op de fietsen werd geladen.  

 

 
 

Het was geheel bewolkt en er stond een stevige wind. Voorlopig zag het er ook niet naar uit dat we de 

zon nog zouden zien. 

We begonnen onze verkenningstocht met een rondje om de E1, de grote plas tegenover het Biologisch 

Station. Vanaf de eerste uitkijkheuvel hadden we een goed zicht op knobbelzwanen, bergeenden, 

kuifeenden, wintertalingen, tafeleenden, pijlstaarten, slobeenden, watersnippen en kieviten. De 

soorten variatie bij de meeuwen was op dat moment beperkt tot kokmeeuwen. 

Tot dat op een van de eilandjes in het midden een kleine steltloper werd ontdekt. Na enig observeren 

was het duidelijk dat we tegen een Temmincks strandloper aankeken.  Een hele mooie soort, zo in het 

begin van de excursie. Bij de uitkijktoren aan de andere kant van de plas zagen we een bruine kiekendief 

(v) langs vliegen en geheel links op de plas ontdekten we een paar casarca’s. 



 

 
 

We vervolgden onze route naar de eerste kijkhut. Hier aangekomen bleek dat een paar casarca’s 

uiteindelijk 44 exemplaren waren. Twee daarvan waren geringd met gele halsringen (P2 en U3). 

Beide vogels bleken op 23-7-2014 te zijn geringd door Frank Majoor op het eiland De Visdief in het 

Eemmeer. Dit eiland is een bekende ruiplaats van honderden casarca’s in de periode juli-september. 

Behalve casarca’s met halsringen zagen we ook een aantal grauwe ganzen met gele halsringen.  

 

    
Sommige nummers kwamen me al bekend voor en toen ik ’s avonds thuis de halsringen ingevoerd heb in 

www.geese.org  bleek dat een groot aantal halsringen van oude bekenden waren, die we ook al eens 

tijdens een excursie in 2012 hadden gezien. 

De ringgegevens van deze ganzen zijn opgevraagd. Ze zijn nog niet bekend in de database van geese.org 

Behalve de ganzen met ringen hadden we bij deze kijkhut o.a. nog een ijsvogel, een buidelmees, putters, 

een witgat, een bosruiter, een groenpootruiter en tenminste vijf zomertalingen. 

Een geringde ooievaar liet mij niet dicht genoeg bij komen om de ELSA ring af te kunnen lezen.  

Bijna bij elk plasje waar we langsfietsten zagen we of hoorden we wel een of meerdere dodaarzen. We 

zagen zelfs nog een dodaars op het nest zitten, met een klein jong onder de vleugels. 



Hoewel de zon één keer een poging had gedaan om door de bewolking te breken, bleef het een grijze 

ochtend en de bewolking werd grauwer en grauwer, toen het tegen het einde van de ochtend iets begon 

te miezeren. 

We besloten daarop naar de hut aan de Wöstbach te gaan, waar in het verleden ook al een de kwak was 

waargenomen en enkele krooneenden. 

Dit keer bracht deze plas ons geen nieuwe soorten. Er vloog nog een ijsvogel langs de rand en ook hier 

konden we nog een halsring van een grauwe gans aflezen. 

Plotseling werden we (en alle eenden op de plas) opgeschrikt door een luide knal, als van een schot. 

Iedereen keek elkaar verbaasd aan. Wat was dat voor een knal?  Er werd gesuggereerd dat het misschien 

om een fietsband zou kunnen gaan. 

En jawel, het was de achterband van de fiets van Leo. De explosie had de binnen- en buitenband 

opengescheurd. De staaldraden van de wapening staken kriskras uit de opengescheurde band. 

Gelukkig had ik de auto sinds de Müritzexcursie nog niet helemaal leeg gehaald en ik wist dat ik nog een 

28 inch reserve binnenband in een opbergvak van een achterportier had liggen. In de aanhanger hadden 

we nog reststukjes buitenband en samen met het gereedschap dat ik bij me had en bandenlichters en tie 

wraps die Bennie had meegenomen, lukte het ons om de fiets weer op te knappen.  

 

     
 

We vervolgden onze tocht verder over de Wöstbach in noordelijke richting. Links en rechts van de route 

werd nog een kijkhut bezocht en wederom konden een aantal halsringen van grauwe ganzen afgelezen 

worden. Ook zagen we nog een zestal grote zilverreigers overvliegen. 

Helaas is de weg langs het vak 33 afgesloten. Dit was altijd een goede plek voor steltlopers. Nu restte ons 

niet anders dan dezelfde weg terug te fietsen.  We hebben vervolgens de weg achter het Biologisch 

Station genomen en daar ontdekten we op het vak 23 een aantal steltlopers. Het waren 13 kemphanen, 

3 tureluurs, een oeverloper, een groenpootruiter en nog een Temminck strandloper. 

Van dit moment begon het serieuzer te regenen. De groep ging vanaf hier naar de kijkhut in de 

noordwesthoek van de E1. Zelf ben ik nog snel even naar de hutten langs het vak 29, aan de Hessenweg, 

gereden. Ook hier hadden we in het verleden nog wel eens steltlopers, maar dit keer leverde dat niets 

op. Met de paraplu op ben ik, in een gestage regenbui, naar de rest van de groep gefietst en daar 

aangekomen bleek dat men in de hut langs de E1 inmiddels goed gescoord had. Het wemelde van de 

vogels voor de hut. Behalve eenden, zwanen, ganzen en kieviten waren het watersnippen, bonte 

strandlopers (3), krombekstrandlopers (2) en een kemphaan. 

 



Op een gegeven moment ontdekte Wynand op grotere afstand (200+ meter) een “klein meeuwtje of 

steltloper, die tot de buik in het water liep”. Leo werd direct alert door deze opmerking en kon de vogel 

dan ook snel determineren als een GRAUWE FRANJEPOOT. Een super waarneming. En een prachtige 

afsluiting van de dag. 

Ik stond inmiddels op de toren, maar middels de walkie talkie werd ik op de hoogte gebracht van de 

waarneming van de “franjepoot”.  Het duurde vervolgens nog wel even voordat we vanuit de lucht, op 

aanwijzingen vanaf de grond, de vogel ontdekten. Over een afstand van 140 meter onder matige 

lichtomstandigheden kon ik dan ook niet meer dan een bewijsplaatje maken van deze supersoort. 

 

   
 

De grauwe franjepoot was een prachtige afsluiting van deze excursiedag. In een constante miezerregen 

hebben we de fietsen weer opgeladen en zijn we huiswaarts gereden. We hadden vandaag in totaal 81 

soorten gezien. Vlak voor Nordwalde heb ik nog een gelegenheid gevonden waar we even rustig de lijst 

konden controleren en konden nagenieten van de grauwe franjepoot. 

 

 

Sander Wansing  



 

Waarnemingslijst Vogelwerkgroep Losser. 
 
Naam: Dick,  Wynand, Gerard, Bennie, Leo, Jan, René, Peter H, Sander        
                                                                                                 Datum: 30-8-2014  
Plaats: Rieselfelder 
Aantal soorten: 81 

 
Roodkeelduiker  Brandgans X Visarend  Kleine Plevier X 

Parelduiker  Rotgans  Schreeuwarend  Bontbekplevier X 

IJsduiker  Ross / Sneeuwgans  Rode Wouw  Strandplevier  

Geoorde Fuut  Canadese Gans X Zwarte Wouw  Zilverplevier  

Dodaars X Roodhalsgans  Bruine Kiekendief 2 Morinelplevier  

Fuut X Bergeend X Blauwe Kiekendief  Goudplevier  

Roodhalsfuut  Casarca X Grauwe Kiekendief  Kievit X 

Jan van Gent  Nijlgans 44 Ruigpootbuizerd  Kanoet  

Aalscholver X Indische Gans  Buizerd X Drieteenstrandloper  

Kuifaalscholver  Mandarijneend  Wespendief  Paarse Strandloper  

Roerdomp  Wilde Eend X Sperwer X Steenloper  

Woudaapje  Krakeend X Havik  Bonte Strandloper 3 

Kwak  Pijlstaart X Torenvalk X Krombekstrandloper 2 

Blauwe Reiger X Slobeend X Roodpootvalk  Temmincks Strandloper 2 

Purperreiger  Smient  Boomvalk 1 Kleine Strandloper  

Kleine Zilverreiger  Wintertaling X Slechtvalk  Bosruiter X 

Grote Zilverreiger 6 Zomertaling 5 Smelleken  Witgat X 

Ooievaar 4 Tafeleend X Korhoen  Oeverloper X 

Zwarte Ooievaar  Krooneend  Patrijs  Tureluur 3 

Lepelaar  Witoogeend  Kwartel  Zwarte Ruiter X 

Flamingo  Topper  Kwartelkoning  Groenpootruiter X 

Knobbelzwaan X Kuifeend X Fazant X Poelruiter  

Kleine Zwaan  Eider  Waterral X Grutto  

Wilde Zwaan  Zwarte Zee-eend  Porseleinhoen  IJslandse Grutto  

Zwarte Zwaan  Grote Zee-eend  Waterhoen X Rosse Grutto  

Taigarietgans  IJseend  Meerkoet X Wulp  

Toendrarietgans  Brilduiker  Kraanvogel  Regenwulp  

Kleine Rietgans  Nonnetje  Grote Trap  Houtsnip  

Kolgans  Grote Zaagbek  Scholekster  Watersnip 50+ 

Dwerggans  Middelste Zaagbek  Kluut  Bokje  

Grauwe Gans X Zeearend  Steltkluut    

 
Grauwe Franjepoot 1 Bijeneter  Roodborsttapuit  Boomkruiper  

Kemphaan 13+ Zwarte Specht  Zanglijster  Grauwe Klauwier  

Kleine Jager  Groene Specht  Koperwiek  Klapekster  

Kokmeeuw X Grote Bonte Specht X Grote Lijster  Ekster X 

Stormmeeuw  Kleine Bonte Specht  Kramsvogel  Gaai X 

Zwartkopmeeuw  Draaihals  Merel X Kauw  

Zilvermeeuw X Veldleeuwerik  Beflijster  Russische Kauw  

Geelpootmeeuw  Kuifleeuwerik  Tuinfluiter  Roek  

Pontische Meeuw  Boomleeuwerik  Zwartkop X Zwarte Kraai X 

Kleine Mantelmeeuw  Strandleeuwerik  Braamsluiper  Bonte Kraai  

Grote Mantelmeeuw  Oeverzwaluw X Grasmus  Raaf  

Dwergmeeuw 2 Boerenzwaluw X Rietzanger  Spreeuw X 

Dwergstern  Huiszwaluw X Sprinkhaanzanger  Wielewaal  

Grote Stern  Duinpieper  Snor  Huismus X 

Lachstern  Waterpieper  Graszanger  Ringmus  

Visdief  Oeverpieper  Kleine Karekiet X Vink X 

Noordse Stern  Graspieper X Bosrietzanger  Keep  

Reuzenstern  Boompieper  Grote Karekiet  Kneu X 

Zwarte Stern  Roodkeelpieper  Spotvogel  Frater  

Witvleugelstern  Witte Kwikstaart X Fitis X Barmsijs  

Zeekoet  Rouwkwikstaart  Fluiter  Putter X 

Alk  Gele Kwikstaart  Tjiftjaf X Groenling X 

Holenduif X Engelse Kwikstaart  Goudhaan  Sijs  

Houtduif X Noordse Kwikstaart  Vuurgoudhaan  Europese Kanarie  

Turkse Tortel X Grote Gele Kwikstaart  Grauwe Vliegenvanger  Goudvink  

Zomertortel  Winterkoning X Bonte Vliegenvanger  Appelvink  

Koekoek  Waterspreeuw  Koolmees X Kruisbek  

Bosuil  Pestvogel  Zwarte Mees  Roodmus  

Ransuil  Heggenmus  Pimpelmees X Rietgors X 

Velduil  Roodborst X Kuifmees  Sneeuwgors  

Kerkuil  Nachtegaal  Glanskop  IJsgors  

Steenuil  Blauwborst  Matkop  Ortolaan  

Nachtzwaluw  Gekraagde Roodstaart  Staartmees X Geelgors X 

Gierzwaluw X Zwarte Roodstaart  Baardman  Grauwe Gors  

Hop  Tapuit  Buidelmees X   

IJsvogel  Paapje  Boomklever X   

 



 


