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Uit Het Veld
Belevenissen met Tapuiten
Al vanaf 2009 worden op een aantal verspreid 
liggende locaties in Nederland slaapplaatstel-
lingen georganiseerd voor een aantal soorten 
vogels. Deze worden simultaan uitgevoerd op 
drie achtereenvolgende vrijdagavonden in au-
gustus. Aan deze tellingen verlenen ongeveer 
dertig mensen hun medewerkingen.
Na afloop van onze derde en laatste slaap-
plaatstelling van Reuzensterns voor Sovon 
bij de Workumerbuitenwaard op 28 augustus 
2015 die 23 exemplaren opleverde, zagen 
wij – Jan Kramer en ondergetekende – om 
ongeveer 21:40 h op enkele honderden meters 
na het uitkijkplateau op het wegje de Slin-
kewei in de polder het Geele Strand (Wor-
kumerwaard) acht Tapuiten én twee Paapjes 
foeragerend op met name nachtvlinders en 
insecten.
Zij zaten vooral op het wegdek maar ook wel 
in de (gras)berm. De vogels maakten dank-
baar gebruik van de volle maan maar daar-
naast profiteerden zij nu hoogstwaarschijnlijk 
ook van het licht van onze koplampen. We 
reden stapvoets en stonden natuurlijk vaak stil 
om dit prachtige fenomeen te aanschouwen 
én ervan te genieten.
Ze waren soms op slechts drie à vier meter 
van de auto. De gemiddelde afstand tot ons 
was een kleine tien meter. Ze fladderden 
regelmatig omhoog, meestal misten wij ze en-
kele keren, maar af en toe was het zeker raak 
en werden de prooien rustig opgepeuzeld. Om 

22:10 h – dus inmiddels pikdonker – zijn we 
toch maar naar huis gereden. Een geweldig 
mooie belevenis!
Op 15 september 2014 nam ik bij het IJs-
selmeer tussen de Kop van de Afsluitdijk en 
Kornwerderzand ook al eens twee Tapuiten 
waar, één ervan zat kort op mijn arm: ‘Ik 
stond een poosje onbeweeglijk te turen toen 
ik plots een tik voelde, ik dacht een fietser 
of recreant die me iets wilde vragen, het was 
echter die Tapuit, kennelijk even uitrustend’.

n E. Brandenburg, Turfkade 38, 8701 JM Bolsward, 
e-mail: e.brandenburg@hetnet.nl.

Het groepje op de weg foer-
agerende Tapuiten en Paapjes 
dat gebruikmaakte van het 
licht van de koplampen van 
onze auto. Een goede camera 
was niet beschikbaar en we 
moesten werken met de cam-
era van een telefoontoestel 
voor mobiele telefonie.
Foto: Jan Kramer.

Veldwaarnemingen 304 (CCCIV)
IJsduiker
28-11-15 1 Bisonbaai, Ooijpolder, Berg en 
  Dal (Gld.). Diverse waarnemers.
06-12-15 1 Bisonbaai, Ooijpolder, Berg en 
  Dal (Gld.). E. de Waard.
Roodhalsfuut
24-09-15 1 Lauwersmeer, De Marne (Gr.). 
  Diverse waarnemers.
25-10-15 1 Philipsdam kruising Grevelingen-
  dam, Schouwen-Duiveland (Zld.). 
  R. van Ouwerkerk.
Kuifduiker
10-10-15 1 Renbaanveld, Amsterdamse Wa-
  terleidingduinen, Zandvoort 
  (N.-H.). M. Kolkman.
18-10-15 1 Waddenzee, Texel (N.-H.). 
  Diverse waarnemers.
31-10-15 1 Vallei van het Veen, Vlieland (Fr.). 
  R. van Ouwerkerk.
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