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Rosse Grutto  8  8 

Regenwulp  108  108 

Wulp 15 118  133 

Tureluur 1 18  19 

Kleine Jager  1   1 

Zwartkopmeeuw 1 2 2 5 

Dwergmeeuw  336 1804  2140 

Drieteenmeeuw 171 57 22 250 

Grote Stern  25 249  274 

Visdief  30 626 30 686 

Noordse Stern  3  3 

Visdief / Noordse Stern 573 2051  2624 

Dwergstern 2 23  25 

Zwarte Stern 7 21  28 

Zeekoet 28 4 1 33 

Alk / Zeekoet 207 16  223 

Alk 1   1 

Kleine Alk 1  1 2 

Bruinvis 2 2  4 

 

 

 

REUZENSTERNS IN FRIESLAND 

 
Koene Vegter 

 

Misschien kwam het door het ondergelopen 

bollenlandje in de nabijheid van de Elsgeesterweg, 

waar al enige tijd temidden van Goudplevieren, 

Kieviten en Watersnippen een fraai getekende 

Gestreepte Strandloper te bewonderen viel – soms 

voor het determineergemak nog omzoomd door 

een Bonte Strandloper en een Kemphaan – dat zich 

voor de excursie naar de Friese Westkust van 

zaterdag 16 augustus 2003 slechts een select 

gezelschap van een zestiental deelnemers meldde. 

Mogelijk speelde ook de langdurige hitte met 

bijbehorende vermoeidheidsverschijnselen een rol. 

Een aanwijzing hiervoor leek het gegeven dat 

voorzitter Jelle van Dijk, die zoals gebruikelijk 

weer voor een tot in de details beschreven 

routebeschrijving had gezorgd – deze keer via de 

N206 om de noord – tot zijn verbijstering moest 

constateren dat een groot deel van het gezelschap 

al gelijk in de fout ging door rustig koutend 

richting A44 te koersen. Gelukkig bevond zich 

onder hen  oud waddenexcursie-organisator Rien 

Sluys die met behulp van lichten en gebaren de 

groep weer op het goede pad kreeg. De equipe van 

Leo Schaap schakelde toen maar gelijk de 

automatische routeplanner in, zodat een lieftallige 

damesstem ter ondersteuning van de tekst van Jelle 

ons verder feilloos langs de diverse 

waarneempunten begeleidde.  

Een eerste stop bracht ons voorbij de 

Burgervlotbrug richting Den Helder bij een aantal 

ondergelopen bollenlandjes, waar een week eerder 

nog een Lachstern gesignaleerd was, die nu helaas 

ontbrak. Een gemis dat echter weer werd goed 

gemaakt door de vele meeuwen eenden en 

steltlopers. Naast elkaar liepen Grote en Kleine 

Mantelmeeuwen, waarbij goed te zien viel dat 

vooral het verschil in pootkleur hier indicatief is, 

respectievelijk bleke en gele poten. Verder 

Witgatjes, Oeverlopers, Watersnippen en naast 

enkele Wintertalingen ook 2 Zomertalingen, een 

zeker niet alledaagse waarneming. 

Vervolgens binnendoor richting Den Oever waar 

bij de haven een grote variëteit aan vogels werd 

gezien: Zwarte Stern (weinig), Grote Stern, 

Visdief, Bergeend, Groenpootruiter, Kluut, 

Kanoet, Rosse Grutto (veel), Tureluur, 

Bontbekplevier, Witte en Gele Kwikstaart. 

Over de Afsluitdijk, waar de Zwarte Stern wel 

alom tegenwoordig was, werd bij Kornwerderzand 

afgeslagen richting Makkum, waar in de 

Makkummer Zuidwaard dan eindelijk de eerste 

Reuzensterns te bewonderen vielen, en wel om 
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precies te zijn 31 stuks op redelijke afstand, 

waarbij door de nabijheid van een enkel Visdiefje 

nog eens goed de inderdaad enorme statuur van 

deze sternsoort met zijn prachtige rode snavel voor 

het voetlicht trad. Sommigen wilden al gelijk weer 

huiswaarts keren, maar de blijvers stond nog meer 

moois te wachten, zoals een tweetal Poelruiters in 

gezelschap van 2 Zwarte Ruiters, zodat ook hier 

weer fraai de verschillen vielen waar te nemen. 

Langs de dijk langzaam afzakkend arriveerden wij 

bij observatiehut De Ral, die zich zelf niet liet zien, 

maar waar zich wel een grote schare Lepelaars, 

zo’n 75 in getal, 2 Grote Zilverreigers en nog 3 

Casarca’s vertoonden, waarbij het blikveld zowel 

ter linker- als ter rechterzijde werd afgezoomd 

door een langzaam voortwiekende Bruine 

Kiekendief. Kortom hier kon je wel enige tijd 

doorbrengen.  

Het strakke programma leidde ons echter 

onverbiddelijk verder via de fraaie plaatsjes Gaast 

en Workum naar de Workum-erwaard.  

Toen een enkeling zich bij een onderwegse stop 

verbaasd afvroeg waarom dit bij een groepje 

kraaien nou nodig was, kon de voorzitter er fijntjes 

op wijzen dat het hier een van de steeds schaarser 

wordende Friese kolonies van Roeken betrof. een 

kraaiensoort die in Zuid-Holland vrijwel niet 

voorkomt. 

Tot slot betraden we de uitkijkbult It Soal, waar 

nogmaals temidden van veel andere watervogels 

een 12-tal Reuzensterns te zien viel. Toen door het 

water een eenzaam observatiehutje langzaam aan 

ons voorbijgleed en de laatste Gierzwaluwen 

overtrokken was het duidelijk dat aan deze 

bijzonder geslaagde excursie met in totaal  76 

waargenomen soorten een passend slot was 

gekomen.           

 

 




