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Behalve de regen was ook de stevige zuidwes-

ten wind een lichtetegenvaller; dooropstuwing

van water uit het IJsselmeerwas erbetrekkelijk

weinig slik vrij in de slikkige inhammentussen

de rietkragen en waren er dan ook weinig slik-

gebonden steltlopers. Desalnietteminzagen we

vrij veel soorten (ca 65) en aantallen.

Op Komwerderzand was er van (zang)vogel-

trek nog niet veel te bespeuren. Leukste soor-

ten waren een MiddelsteZaagbek, enkele Top-

pereenden en een vrouwtje BlauweKiekendief,

vermoedelijk vroege trekkers. Bij Piaam zaten

negen Buidelmezen in het riet en vloog een

dwergstem rond. Voor de schuilhut liepen 20

Lepelaars. De Reuzenstems, waarvoor we ge-

komen waren, lieten zich goed bekijken en af

en toe ook horen. Bij Molkwerum waren er

vijf (drie adulten en twee juvenielen) en twee

op de Mokkebank en in de Workumerwaard.

In de Workumerwaard, een open graslandge-

bied juist boven Workum, zaten zoals vaak

weer veel vogels. Tussen de honderdenGrauwe

Ganzen liepen 23 Indische Streepganzen (gaan

ze de Nijlgans achterna?) en overal waren

Kemphanen. Een honderdtal Zwarte Sterns

foerageerde laag boven de weilanden Een

Boomvalk pakte een Kneutje uit de lucht.

De Mokkebank leverde een Krooneend in

eclipskleed op. De rode snavel verraadde dat

het een mannetje betrof. Dit was bij de voor-

laatste stop en de regen begon ons al danig

parten te spelen. Na een korte stop bij de Steile

Bank (1.000 Aalscholvers, wat Kluten en veel

eenden) sloegen we dan ook snel de terugweg
in.

Egbert Boekema

Met tien personen in drie auto’s vertrokken we

met redelijk weer richting Afsluitdijk. De eer-

ste stopplaats was Kornwerderzand en vanaf

daar zakten we langs de kust naar beneden:

eerst naar het zuiden, daarna richting oost.

Achtereenvolgens werden de schuilhutten bij
Piaam (“de Ral”), Molkwerum en de Mokke-

bank (“de Mok”) bezocht. Tussen Piaam en

Molkwerum werd de Workumerwaard aange-

daan en tot slot de Steile Bank. Het idee was

op deze manier minimaal last van tegenlicht te

hebben. Inderdaad was dit gedurende het latere

deel van de excursie het geval, maar meer

omdat het tegendie tijd plensde van de regen!


