23 juli 2020 FlevoBirdwatching-excursie Terschelling (62 soorten)
Gids: Meino Zondervan
“Hahaha, wat grappig dat we nu weer bij jou uitkomen, we wisten niet dat je Terschelling ook deed.”
Het kan verkeren. Tot 2 keer toe een excursie aanvragen bij FlevoBirdwatching op 2 verschillende
locaties die niet op de website staan vermeld en beide keren dezelfde gids toebedeeld krijgen. Vorig
jaar al eens naar Ameland geweest, vorige week naar Schiermonnikoog en dan nu naar Terschelling.
Niks erg. De onbekende gebieden zijn niet geheel vreemd, vogels zijn overal en we verkeren in goed
en inmiddels vertrouwd gezelschap. Let’s have fun!
Grappig detail
Om 8.00 uur varen we met de sneldienst naar Terschelling waar we om 8.50 uur worden opgewacht
door Biba. Haar partner Andre komt eraan met 2 gehuurde fietsen in zijn handen. Een route had ik
daags ervoor al uitgestippeld. Grappig detail is dat Andre precies dezelfde route had bedacht. De
weersomstandigheden pakken opnieuw beter uit dan bedacht door de ‘experts.’ Droog weer met
mooie luchten en matige zuidwesten-wind.
Krijsende silhouetten
Met het zuchtje in de rug fietsen we langs de wadkant. Het is
opkomend water. Rond 11.00 uur is het hoogwater. Perfecte
timing. Net voorbij de jachthaven kan de telescoop al van mijn rug.
Er zitten visdieven ter plaatse, herkenbaar aan de zwarte punt op
hun snavel ter vergelijking met de noordse stern. Steenlopers in
zomerkleed scharrelen rond en zijn nu op hun mooist. Tussen de
basaltblokken zit een regenwulp verstopt met de snavel in zijn
verenkleed. De lengtestrepen op zijn kop kenmerken het verschil
met zijn grotere broer, de wulp. In een bocht langs het fietspad ligt
nog genoeg slik voor vogels om te foerageren. Een grote groep
rosse grutto’s laat zich mooi bekijken. Ook o.a. kleine mantels en
de vriendelijk ogende stormmeeuwen (zie foto). Op de strekdam
vele eidereenden die alweer van kleed veranderen en daartussen
aalscholvers. Net als we verder willen hoor ik een bekend geluid en vind de veroorzaker. Een adulte
grote stern (zie foto) zit in de groep vogels tezamen met een juveniel. Prachtig te zien in de kijkkoker
maar is helaas van korte duur. Biba en Andre moeten het doen met wegvliegende krijsende
silhouetten. Een plaatje bekijken op de vogelzoekkaart is een schrale troost.
Bedelaar vs lepelaar
Een stuk verder besluit ik een stukje te rally-crossen en stuif de zeedijk op om te kijken of het
opstuwende water al iets van een HVP (hoogwatervluchtplaats) oplevert. “Ho, stop maar en kom
kijken.” Dikke mazzel. Achter de zeedijk in het weiland zit een groep lepelaars. Enkele jonge dieren
met hun babylepel-snavels lopen bedelend achter de ouders aan. Van bedelaar naar lepelaar. Naast
de lepelbekken zit al een flinke groep scholeksters. Daarachter een witte vlek van stormmeeuwen en
daar weer achter kleurt het rood van de rosse grutto’s. Verder langs het wad levert een juveniele
grote mantelmeeuw op. Nog een jaar, dan mag het dier gaan denken aan voortplanten.
Dieprood
Zoals gepland zijn we rond 11.00 uur met hoogwater bij Seeryp onder Midsland. Een mooie hoek
waar veel vogels foerageren in de slenken en op eilandjes. Eerst stuif ik de zeedijk weer op om te
kijken in het plasje daarachter. Helaas staat het er nagenoeg droog. Toch levert het een enkele
kanoet op. Er staat toch nog een stevige bries die mijn telescoop doet omwaaien. Gelukkig geen

schade en kunnen we op het wad weer enkele leuke
soorten bekijken en meenemen voor onze soortenlijst.
Bonte strandlopers, een kleine strandloper, een
groenpootruiter, een oeverloper (zie foto) en nog meer
rosse grutto’s en kanoeten waarvan de mannen de
dieprode kleur gemeen hebben.
Niet verwacht
We verlaten deze toplocatie. We verlaten het wad. Het
wad is Unesco Werelderfgoed
en niet voor niks. We gaan de zeedijk over en gaan
door de polders langzaam noordwaarts. Vanaf nu is het
soorten sprokkelen. De soorten zijn er wel maar ze zijn
in deze tijd van het jaar stil, leven verborgen en
sommigen alweer in de rol van trekvogel. Hoe leuk is
het dan dat je een soort tegenkomt die je niet zo snel verwacht. Midden in de polder stoppen we bij
een tochtsloot, er zitten nijlganzen. Maar Dorris ontdekt een watervogel tussen het riet. Slecht te
zien en meen eerst dat het gaat om een jonge waterhoen. Dan moet de ouder er ook zijn. Ook die
wordt door mijn partner gevonden. “Daar zwemt en duikt iets met een rode hals,” zegt ze. “Hey
verrek, het is een dodaars (zie foto). De kleinste fuut van Nederland. Die had ik hier niet verwacht en
al helemaal niet met jongen.” Wat een leuke verrassing. Biba en Andre kunnen wel lachen om het
enthousiasme.
Hoorbare stilte
Na een bakje gedaan te hebben op een terras in Lies, gaan we
door het bos weer richting west. Een adulte vrouw bruine
kiekendief en een buizerd kruisen ons pad vlak voor we het
donkere bos induiken. De hoorbare stilte is niet weggelegd voor
vogelaars. Toch pikken we nog enkele soorten op zoals vink,
boomkruiper, grauwe vliegenvanger of groenling. Later nog een
groepje goudhaantjes. Een nieuwe soort voor onze reisgenoten.
De kleine vladders zien er niet uit. Hun verenkleed is een
puinhoop door het verzorgen van hun kroost. De tocht gaat
verder langs duinen en duinplasjes. We passeren een drooggevallen plas waar vele aalscholvers
rusten. De plek meurt enorm naar vis. Bij vakantiehuisjes zien we scholeksters met 3 jongen
rondscharrelen. Omdat we er stoppen en foto’s maken ziet opeens het passerende publiek het ook.
Blauwe slang
Tijdens een broodnodige stop bij de Badhuiskuil (West aan Zee) zien we nog slobeend en wintertaling
als nieuwelingen voor vandaag. Een geluid boven ons levert er nog 1 op. Witgatjes. Fietsend over de
Longway komen we langs nog een duinvallei waar ossen en paarden rondlopen en door het water
waden of voor ons het pad oversteken. Het levert mooie plaatjes op. Overal zijn kleine
mantelmeeuwen te zien. Opvallend zijn ook de blauwe slangen die her en der liggen. Dit heeft
waarschijnlijk te maken met de strijd van Staatsbosbeheer tegen een agressieve woekerplant, de
zogeheten watercrassula.

nagepraat en wordt stiekem de turkse tortelduif nog als laatste soort genoteerd. Dat brengt het
dagtotaal op 62 soorten. Een prima score en wederom een prachtige dag op 1 van de Friese
eilanden. De eilanden … daar is iets mee. Het lijkt net of je ver van huis bent en toch dichtbij.
Tekst: Meino
Foto’s: Dorris en Meino
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Visdief
Steenloper
Regenwulp
Kokmeeuw
Kauw
Zwarte kraai
Huismus
Witte kwikstaart
Ekster
Zilvermeeuw
Scholekster
Tureluur
Grutto
Rosse grutto
Graspieper
Kleine mantelmeeuw
Stormmeeuw
Wilde eend
Eidereend
Aalscholver
Grote stern
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Grauwe gans
Meerkoet
Spreeuw
Lepelaar
Grote mantelmeeuw
Kanoet strandloper
Kleine strandloper
Bonte strandloper
Bergeend
Wulp
Kievit
Oeverloper
Kneu
Groenpootruiter
Boerenzwaluw
Oeverzwaluw
Huiszwaluw
Putter
Blauwe reiger
Waterhoen
Nijlgans
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Dodaars
Holenduif
Houtduif
Koolmees
Merel
Bruine kiekendief
Buizerd
Boomkruiper
Vink
Grauwe
vliegenvanger
Groenling
Winterkoning
Goudhaan
Fitis
Tjiftjaf
Witgat
Wintertaling
Slobeend
Kuifeend
Turkse tortelduif

