Nazomer op Terschelling
Koene Vegter
Terschelling staat bij vogelliefhebbers wat minder
in de picture dan Vlieland en Schiermonnikoog,
maar na vijf jaar was het toch zeker tijd om dit
langgerekte waddeneiland weer eens aan te doen in
het kader van het jaarlijkse waddenweekend van de
Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming
Noordwijk. Een vierendertigtal leden kon zich wel
in die gedachte vinden en zij gingen dan ook
scheep op de vrijdagavond van 2 september 2005,
waarmee zij afkoersten op één van de fraaiste
waddenweekenden ooit met naast louter zon en
veel natuurbeleving toch ook nog de waarneming
van een kleine honderd vogelsoorten met als fraaie
bijzonderheid een juveniele Grauwe Klauwier, die
door Aad Bijl via de telescoop digitaal voor het
nageslacht werd vastgelegd.

Grauwe Klauwier

foto: A. Bijl

Maar voor het zover was moest eerst door de
duisternis per fiets de weg worden gezocht naar
kampeerboerderij De Jonge Jan in Formerum, want
dat was ons onderkomen nu de vanouds
vertrouwde Wierschuur ons door een dubbele
boeking jammerlijk in de steek had gelaten. Jonge
Jan bleek ruim maar uitermate basic, ook in zijn
prijsstelling trouwens, wat de één verheugde en de
ander even deed slikken. De natuur vergoedde
echter alles en zo werd in de vroege
zaterdagochtend een begin gemaakt met een tocht
van wad naar duin, waarbij niet alleen de eerste
Kiekendieven
en
Torenvalken
werden
gesignaleerd, maar ook het mooi GroningsRomaanse kerkje van Hoorn, waarvan een
enkeling zich nog herinnerde hier in een ver
verleden des zondags tweemaal ter kerke te zijn
gegaan. Nu was, vergezeld door Tapuiten en een
Paapje, de gang verder naar het aan het wijde
strand gelegen Heartbreak Hotel, waar naast de
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nostalgie van Elvis Presley en de jaren vijftig ook
van het lokale cranberrygebak met koffie kon
worden genoten met over zee zicht, op een
zeehond die zijn kop dermate lang en onbeweeglijk
omhoog stak, dat menigeen aanvankelijk meende
dat het hier slechts een dorre paal betrof, maar de
telescoop bracht uitkomst door vertoon van
snorharen.
Aldus gelaafd en gesterkt was het tijd om naar de
Boschplaat te koersen, wat niet iedereen tot het
eind van het mulle en kuilige fietspad volhield,
maar waar de kleine schare doorzetters, naast de
aanblik van het eindeloze toendralandschap, voor
werd
beloond
met
een
schat
aan
vogelwaarnemingen. Naast de al genoemde
Grauwe Klauwier waren het Buizerd, Sperwer,
Tuinfluiter, Gekraagde Roodstaart, Braamsluiper,
Grauwe en Bonte Vliegenvanger, vrouwtje Bruine
Kiekendief en heel fraai van dichtbij
overzwenkend een mannetje Blauwe Kiekendief.
Terugkerend werd over het wad een groep van
zeker tweehonderd Lepelaars gezien en verder nog
de
nodige
Rosse
Grutto’s,
Tureluurs,
Groenpootruiters, Bergeenden, Bontbekplevieren,
Steenlopers en Kanoeten.
s’Avonds werd van de weer als vanouds onder
regie van Ees Aartse bereide macaronimaaltijd
genoten, waarna de traditionele waddenquiz plaats
vond onder leiding van oudgedienden Willem
Baalbergen en Jaap Eisenga, die ook weer als
vanouds de meest onmogelijk vragen stelden, maar
ook de creativiteit van de deelnemers op de proef
stelden, waarbij de dames toch het beste scoorden.
Uiteindelijke winnaars en daarmee tevens
organistoren van de waddenquiz 2006 werden
Claire Schaap en Anneke Swanen, de laatste o.a.
met de volgende door dit weekend geïnspireerde
haiku:
Fietsen door het duin
Terschelling aan mijn voeten
Dromen worden waar
Een kleine groep, onder leiding van de energieke
organisatoren van dit weekend George Hageman
en Pieter de Jong, haastte zich vervolgens naar het
etablissement van de lokaal vermaarde zanger
Hessel om daar hun droom te laten uitkomen. Uit
recensies de volgende dag bleek dat zonder meer
gelukt.
De zondag bracht, na de actieve en werkzame
zaterdag bij velen een sfeer van meer relaxtheid.
Mijmerend werd langs de waddendijk over de
zilveren zee naar de talloze steltlopers in het
bruingroenige wad getuurd. Als nieuwelingen

konden hier nog Bonte Strandlopers, Smienten,
Grauwe Ganzen, Watersnippen en een over de dijk
jagende Boomvalk worden genoteerd.
Verderop viel bij de Noordsvader nog een intensief
naar mossen speurende Joost Bouwmeester waar te
nemen, maar ook een in klassieke rusthouding
achterover liggende Willem Baalbergen, wat naar
hij later beweerde de uitgelezen manier was om
roofvogels waar te nemen. Plasjes in deze
omgeving brachten nog Witgatje, Blauwe Reiger,
Dodaars, Oeverloper, Kuifeend, Putter en
Groenling. Menigeen had zich toen echter al
richting lunchcafé of strand begeven om alle
indrukken nog eens rustig te verwerken of om zelfs
bij douchegebrek een aangename duik in zee te
nemen.
Eindigen willen wij bij een mooi in het duin
gelegen uitzichtpunt bij de Badhuiskuil ter hoogte

van Paal 8, waar beeldhouwer Willem van de
Velde een fraai Art Deco beeldje van de nestor van
de Nederlandse natuurbescherming Victor
Westhoff heeft neergezet met als vermelding:
Hij observeert
Hij beschrijft de natuur in al haar
verscheidenheid
Telkens weer
Hij volgt de natuur
Fotograaf George Hageman was hiervan kennelijk
zo van onder de indruk dat hij er zijn tas met
splinternieuwe digitale Canon spiegelreflex niet
alleen neerzette maar ook liet staan, maar dat is
gelukkig allemaal weer goed gekomen.
Wat de wadden betreft hopen wij deze traditie van
observeren en beschrijven uiteraard te kunnen
voortzetten, en wel van 8 tot 10 september 2006 op
het bij velen geliefde Vlieland in het Twest Endt.

Duinexcursie voor de jeugd
Zaterdag 5 november organiseerde mevrouw Nel Nooyen weer een excursie voor de
jeugd. We gingen naar het duin. Deze keer met als gids Robbert Sluis. Algauw vonden
we iets leuks: Dropjesbomen. Deze heten zo omdat ze een soort ruitjes in hun bast
hebben (ook wel Zilverabeel genaamd).Robbert legde ons uit dat je niet meer zoveel
vogels hoort omdat het te hard waait en dan houden ze zich stil. Maar je hoort
natuurlijk ook niet zoveel vogels omdat veel ervan naar het zuiden zijn getrokken.
Robbert vertelde ook over bessen zoals Rozenbottels en Kardinaalsmutsen.(of je ze
kon eten of niet). We gingen ook nog een spelletje doen . het was een soort
verstoppertje. Bij het 2e potje ontdekte iemand een oud vossenhol. En ook een hoop
rotzooi. We zagen ook een boom met twee gaten, daar woonden eerst de familie
Specht en de familie Koolmees. Iedereen heeft weer genoten!
Marieke Dwarswaard (9jaar) en Ruben Buijserd (9 jaar)

foto's Mariska de Graaff
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