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Kuieren op Schier

Het bleek een doortrekkende Hop te zijn. De

vogel scharrelde ongeveer 10 minuten in de

rand van het maisveld rond. Zelf de meeste

ervaren vogelaars hadden de Hop zelden zo

mooi gezien. De vogel foerageerde, zat in

maisstengels, liet zijn kuif mooi zien en

vloog uiteindelijk binnen ons gezichtsveld

verder langs de dijk, in westelijke richting.

Na van deze waarneming bekomen te zijn

wandelden we verder langs de Kobbeduinen

richting het wad. Te midden van de kwelders

waren de stilte, de zon en de ruimte overwel-

digend. Klaas vertelde over het ringonder-

zoek van wadvogels dat ter plaatse wordt

uitgevoerd, en waar hij zelf regelmatig aan

meewerkt. Het tegenlicht ter plekke maakte

het kijken naar vogels erg moeilijk.

Op de terugweg werden nog enkele dóórtrek-

kende zangers gezien, zoals Gekraagde

Roodstaart. Het bleef in alle opzichten een

rustige dag. Weinig roofvogels en zangvo-

gels, maar zomerse temperaturen. Om vier

uur hielden de meesten het voor gezien en

keerden huiswaarts met de half-vijf boot. Al

met al een bijzonder “schiere” dag, voorna-

melijk dankzij één Hop.

Jeroen Niezen

Het beloofde zondag 21 september een mooie

dag te worden op Schiermonnikoog. Met

bijna windstil weer en lichte bewolking gin-

gen we op pad. De groep bestond uit 15 per-

sonen en werd geleid door een zeer enthousi-

aste Klaas. Het eerste uur werd grotendeels

op de pier doorgebracht. Het opkomende

water dreef vele soorten steltlopers en eenden

richting dijk. Voor de beginnende vogelaar

waren de omstandigheden ideaal. Zwarte

ruiter, Groenpootruiter, Tureluur en kleinere

strandlopers als Bontbekplevier, Steenloper,

Krombekstrandloper en Bonte Strandloper

lieten zich geduldig bekijken. Goed en wel

bij de dijk aangekomen werd richting geko-

zen voor de kwelders. Op de dijk beleefde de

excursie haar hoogtepunt. Eerst begon zich

een “wolk” Buizerden te vormen boven het

eiland, die uitgroeide tot 20 exemplaren.

Kort daarna dook er een vogel in een mais-

veld met een verdachte zwart-witte tekening.


