RECORDS OP VLIELAND
Koene Vegter
De aanwas naar de jaarlijkse waddenexcursie
verliep dit keer slechts mondjesmaat. Leden van de
Natuur- en Vogelvereniging Noordwijk spoedden
zich in diezelfde periode naar Falsterbo, Istanbul of
Lauwersoog en het duurde tot in de eerste week
van september dat penningmeester/organisator
Koene Vegter met 23 deelnemers ternauwernood
zijn financiële breakeven point bereikte. Voor al
deze getrouwen lag een ondanks de oostenwind
niet echt vogelrijk, maar dank zij diezelfde wind
wel uiterst aangenaam waddenweekend in het
verschiet, dat zijn beslag kreeg van 8 tot 10
september.

Vanaf de dijk tussen wad en polder viel vooral aan
de polderkant een grote rijkdom aan vogels te
bewonderen; een groep van ruim 200 Lepelaars,
nerveus bewegend vanwege de nu snel naderende
trek, een nog groter kluwen Kluten en verspreid
daartussen een tiental gracieus rondstappende
Kleine Zilverreigers. Scherend en zwemmend
overal Wintertalingen, Pijlstaarten, Smienten,
Watersnippen,
Tureluurs,
Rosse
Grutto’s,
Slobeenden en Bergeenden. Ook de roofvogels
lieten niet verstek gaan met de waarneming van
Buizerd, Bruine Kiekendief, Torenvalk en
Sperwer, met nog aarzeling over een vrouwtje
Blauwe kiekendief. Kortom een paradijselijk beeld
en voor wie dat nog niet genoeg was viel met enig
geduld een groepje tussen de rietstengels heen en
weer buitelende Baardmannetjes waar te nemen.
Zoveel moois deed de koffie met cranberrygebak
bij het Posthuys haast vergeten en toen die
behoefte weer opkwam was het door het mooie
weer daar dermate druk geworden dat ons groepje
maar besloot naar het nabijgelegen duin te
verkassen om daar van een eenvoudige broodlunch
annex waarneming over zee te genieten.
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Het begin was veelbelovend met de signalering
van een Kleine Jager langs de Afsluitdijk en een
groepje Regenwulpen, tegen een ondergaande zon
waargenomen vanaf de fraaie nieuwe catamaran op
weg naar Vlieland. Op de boot werd ook
kennisgemaakt met een groepje SOVONvrijwilligers, vanwege de springvloed op weg naar
een van de vierjaarlijkse wadvogeltellingen. Wij
zullen ze later nog terug zien om de resultaten te
vernemen.
De zaterdagochtend begon met een fraai uitzicht
over het nabij ons onderkomen het Twest Endt
gelegen wad en de geluiden van tutterende
Steenlopers en luid roepende Grote Sterns. Daarna
de traditionele fietstocht richting Posthuys,
Posthuiswad en Kroon’s polders. Zo halverwege
ontdekte Joop Kortselius een nabij de waddijk wat
sneu voortdobberende Zeekoet, die als ware het op
een plaatje nu eens goed te onderscheiden was van
de Alk, maar die toch diezelfde dag nog als
overleden geboekt moest worden.

foto: Mariska de Graaff

Al snel naderde daar vlak achter de branding ook
onze beloning in de vorm van een snel
voortwiekend groepje van een viertal Kleine en
een tweetal Grote Jagers, prachtig zwart tegen het
blauw afgetekend.
Inmiddels werd in de loop van de dag wel duidelijk
dat de vanwege wind verwachte influx van allerlei
zangers en roofvogels toch veel minder plaats vond
dan voorspeld. Mogelijk mede hierdoor ontstond
de ruimte om ook aan andere aspecten van de
natuur aandacht te besteden. Zo maakte Joop
Kortselius melding van de Groene Knolorchis,
ontdekte Mariska de Graaff de Prachtvlamhoed en
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