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Verslagen

Noord-Friesland Buitendijks 4 mei 1996

Vanaf de enorm hoge zeedijk (recent op delta-

hoogte gebracht) kon je goed zien dat overal in

het gebied nog ganzen zaten: duizenden Brand-

ganzen (erg laat) en wel meer dan 10.000 Rot-

ganzen. De Rotganzen waren erg onrustig en

vlogen vaak op. Vermoedelijk waren het deels

vogels die normaal op Ameland zitten: daar

worden ze momenteel dag in dag uit massaal

verjaagd.

We zijn het Noorderleeg opgelopen langs een

zomerkade en zijn vervolgens een eind de

kwelder overgestruind. Langs de hoogwaterlijn

zaten veel steltlopers: vooral onnoemelijk veel

Bonte Strandlopers die voortdurend in enorme

wolken heen en weer vlogen. Ook zagen we

nog flink wat Rosse Grutto’s en Zilverplevie-

ren. Even gerust bij een verlaten bunker die er

ver van iedere andere bebouwing staat: vervol-

gens hebben we een dobbe bekeken. Dit zijn

kunstmatig gegraven zoetwaterplassen met een

hoge dijk er om heen. Er zaten ook vogels in;

onder andere een paartje Wintertalingen. Door

de stevige wind waren veel vogels niet erg

opvallend: toch ontdekten we nog een late

Strandleeuwerik.

Ons volgende bezoekpunt was de tempel van

Ids Willemsma: een kunstwerk bovenop de

zeedijk ten westen van Marrum, gemaakt ter

gelegenheid van de voltooiing van de nieuwe

zeedijk. Landschappelijk buitengewoon fraai

gelegen. Maar het plan om juist hier een groot

windmolenpark neer te zetten zal flink afbreuk

doen aan de belevingswaarde van dit kunst-

werk. Om maar niet te spreken van de te ver-

wachten overlast voor vogels.

Tot slot hebben we de pier van Holwerd be-

zocht. Het was afgaand water en de landaan-

winningsvakken naast de pier waren net aan

het droogvallen. Hier waren grote aantallen

foeragerende wadvogels van zeer nabij te zien.

Dat was me al eens eerder opgevallen; aan de

ene kant is zo’n pier een heel kunstmatig ob-

ject en vaak erg druk met auto’s en mensen,

maar aan de andere kant is het een zeer goede

plek om allerlei steltlopers echt goed te zien.

Eigenlijk hebben we maar een fractie van

Noord-FrieslandBuitendijks gezien. Reden om

er nog maar eens heen te gaan.

Klaas van Dijk

Om half 10 stonden de dertien deelnemers bij
de zeedijk ten noorden van Nieuwebildtzijl.
Hier was het beginpunt van de excursie door

de uitgestrekte zomerpolders en de kwelders

van Noord-Friesland. Het weer was “goed” in

vergelijking met de vorige dagen; het was

alleen wel erg koud. Gelukkig was het zicht

uitstekend: de weidsheid van het gebied kon je

goed in je opnemen.


