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De favoriete vogelplek van Nely van Tol-Coljee

Lenny Langerveld

Waar?

Waarom?

In welk seizoen je ook gaat, altijd is het

boeiend. Het oosten van het eiland heeftmijn
voorkeur. Lekker struinen langs het wad en de

slenken, het strand en de Boschplaat. Een

rondje fietsen is ook geweldig. Vanuit

Oosterend door de duinen en bossen heen,

langs het Groene Strand, door West-

Terschelling naar de dijk en dan hopelijk met

wind mee weer terug naar Oosterend met z’n

Wierschuur aan het wad. Watje dan onderweg

allemaal niet ziet! Het hangt natuurlijk af van

het seizoen, maar de vluchten met honderden

rotganzen, goudplevieren, scholeksters, rosse

grutto’s ofbonte strandlopers zijn altijd weer

fascinerend. Of het kleine grut in de bosjes bij
de eendenkooien.Het krijsen van de meeuwen

en de roep van dewulp. Zo mooi! Soms een

jagende Jan van Gent voor de Noordzeekust

waar meestal ook roodkeelduikers aanwezig

zijn. Niet alleen de vogels hebben mijn aandacht, maar eigenlijk alles ‘wat groeit en bloeit en altijd

weer boeit’.

Wanneer?

Het liefst ga ik er iedere maand een dagje heen, maar dat gaat nu eenmaal niet. Mijn voorkeur heeft de

periode tijdens de vogeltrek. Wat ik bijzonder vond was afgelopen maart een aantal strandleeuweriken

op de Groede en een groep sneeuwgorzen langs de duinenrij. Ook zomaar een barmsijs scharrelend

onder het keukenraam.

Sinds?

Dat weet ik niet meer zo goed. Het zal ongeveer zo’n twintig jaar geleden zijn. De eerste keer gingen
we (Henk en ik) één dag. We voeren zonder auto over en nadat we in West-Terschelling fietsen

hadden gehuurd probeerden we zoveel mogelijk van het eiland te zien. Ondanks het toch wel slechte

weer waren we direct verkocht en vanaf toen gaan we er erg graag heen.

Hoe vaak?

Meestal eenmaal per jaar en dan blijven we er een of

twee weken. Sommige jaren twee keer, zoals ook dit

afgelopen jaar. We waren er in maart en in september.
We verblijven altijd in Oosterend waar we een

boerderijtje huren, of we gaan kamperen. Als ik uit de

haven van West-Terschelling wegvaar met de veerboot

heb ik al heimwee! Ik hoop er nog vaak te komen.

Alleen ofsamen?

Ik gaer altijd heen met mijn echtgenoot Henk. Hij is de

echte vogelaar. Door hem ben ik geïnteresseerd geraakt in vogels en van hem heb ik in de loop der

jaren heel veel geleerd.

Terschelling.


