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Vogelexcursie naar Texel

Evert had een mooie tocht uitgezet. Meteen van de boot af, linksaf slaan

naar de Mokbaai, de Horsmeertjes en de Petten. Daarna naar Oudeschild

voor een kopje koffie, helaas zonder appelgebak. Vervolgens gingen we

verderrechtsom langs de kust van Texel, naar de Plasjes net ten noorden

van Oudeschild en de wadden en schorren ten oosten van de kust, tot aan

De Cocksdorp. Daar was de dag daarvoor een meldling gemaakt van de

Pallas' Boszanger. Die hebben we niet gezien, maar wel zeehonden op de

Twee jaar geleden vertelde een vriend van mij, een enthousiast vogelaar,

over een excursie naar Texel. Met een vogelwerkgroep. Ik raakte geïnteres-
seerd. Sinds een jaar had ik mijn verrekijker weer opgepakt om de vele

vogels in mijn nieuwe woonomgeving Haarlem-Noord beter te kunnen be-

kijken. Een dag met kenners op pad, dat leek me wel wat. Ik ben daarom

lid geworden van de VGWZK, heb de beginnerscursus gevolgd, aan een

aantal excursies in Haarlem en omgeving meegedaan en veel geleerd. Na-

tuurlijk over vogels maar ook dat er enthousiaste vogelaars zijn die begin-

ners graag de weg wijzen, hen laten delen in de lol van het speuren naar

bekende en minder bekende vogels.

Op zondag 30 oktober 2005 was er weer een dagexcursie naar Texel. Ik

heb niet geaarzeld en me snel ingeschreven, ‘s Ochtends verzamelen om

7:00 uur! Gelukkig was die nacht de wintertijd ingegaan, dus we konden

een uurtje langer blijven liggen. De groep was niet groot. Zeven deelnemers

met als gids Evert van Huijssteeden. Met twee auto’s reden we naar Den

Helder om op tijd te zijn voor de pont van half negen. Op de boot was het

al raak. Boven het kielzog zagen we een Kleine Jager vliegen. Het weer was

fantastisch. Zonnig, de hele dag een strakblauwe hemel, overdag tussen

de 18 en 20 graden. Er stond wel een flinke wind, waardoor de telescopen
die dag wel zouden trillen.
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zandplaten voor de kust. Daar was wel wat telescoopwerk en een beetje

fantasie voornodig, maar ze zaten er wel.

Tot slot was er nog net tijd om een halfuurtje te wandelen in De Slufter.

Een mooi duinengebied aan de westkust van Texel waar, door een duin-

doorbraak, een zilte begroeide vlakte is ontstaan. We hadden niet de tijd

om helemaal naar het strand te lopen. Op een paar honderd meter van het

strand moesten we rechtsomkeert maken. Daar kreeg ik nog een mooi

staaltje van scherp waarnemingsvermogen te zien. Ik was die dag al wat

gewend, maar hier viel mijn mond wel een beetje van open. Een van ons,

ik geloof Martin Ikelaar maar hou me ten goede, zag met zijn verrekijker

een klein stipje op het strand. Met de telescopen werd dat stipje dichterbij

gehaald, en het bleek een Strandleeuwerik te zijn. Het beestje bleef rustig

stilzitten zodat het gehele gezelschap het goed kon bekijken. Even later

bleek er op enige afstand nog eentje te zitten. Echt een mooie afsluiting

vaneen mooie dag!

Velen van ons hielden een lijstje bij van de vogels die wij die dag gezien
hebben. Hieronder is een opsomming van Martin Ikelaar aangevuld door

Harry Vendel, die is gaan tellen vanafhet vertrek van de Jan van Gijzen-

kade tot we die avond weer terug waren: Fuut, Dodaars, Aalscholver, Klei-

ne Zilverreiger, Blauwe Reiger, Lepelaar, Kleine Zwaan, Toendrarietgans,

Grauwe Gans, Rotgans, Brandgans, Bergeend, Smient, Wilde Eend, Pijl-

staart, Slobeend, Wintertaling, Kuifeend, Eider, Blauwe Kiekendief, Havik,

Buizerd, Torenvalk, Waterral, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kluut,

Goudplevier, Zilverplevier, Kievit, Steenloper, Kanoet, Bonte Strandloper,

Kemphaan, Wulp, Rosse Grutto, Tureluur, Watersnip, Kleine Jager, Kok-

meeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Grote Mantel-

meeuw, Houtduif, Turkse Tortel, Veldleeuwerik, Strandleeuwerik, Gras-

pieper, Winterkoning, Roodborst, Merel, Kramsvogel, Koperwiek, Zanglijs-

ter, Koolmees, Staartmees, Spreeuw, Ekster, Kauw, Zwarte Kraai, Huis-

mus, Vink, Halsbandparkiet, enverder 1 koolwitje, wat libelles en natuur-

lijk zeehonden.

Voor diegenen die zelf eens op Texel willen gaan kijken. Op de website van

de vogelwerkgroep Texel staat een handige kaart met goede plekken om

vogels te zien. Zie httn: / /home.planet.nl/~witte005/en klik op Vogels kij-
ken'.

Namens alle deelnemers wil ik hierbij Evert van Huijssteeden bedanken

voor de mooie excursie en zijn inspirerende en ontspannen manier om ons

deelgenootvan zijn uitgebreide vogelkennis te maken. En Antje Ehrenburg

voor de soepele organisatie!

Derk Bol


