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Blauwe Bramen op Schier
en slakken en vogels en planten en schelpen 

 

Koene Vegter 
September is traditioneel de maand waarin het 

jaarlijkse waddenweekend van de Vereniging voor 

Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk  plaats 

vindt. Dit jaar van 25 tot 27 september met een 25-

tal deelnemers die vanaf Lauwersoog scheep 

gingen naar het in de verte nog juist zichtbare 

eiland Schiermonnikoog, om,  aldaar aangekomen, 

door het intense duister hun weg te zoeken naar 

vakantieboerderij De Kooiplaats van de familie 

Talsma. Vanaf het wad klonken al de eerste 

weemoedige  vogelgeluiden door en alle 

weerberichten waren gunstig dus wat wil je nog 

meer. 

Nu, behalve een 

onverwacht be-

wolkte zaterdag en 

een tegenvallende 

influx van trek-

kende zangertjes, 

viel er op vele 

fronten te genieten 

zodat,  organisat-

oren Pieter de Jong 

en George Hage-

man,al weer voor 

de vijfde keer en 

dat met vier 

verschillende 

eilanden, met 

tevredenheid op 

deze voor hen 

laatste keer kunnen 

terugkijken. 

Een eerste gang 

naar het wad 

leverde al direct 

een variëteit aan 

waarnemingen op, waarbij vooral de nieuwe 

telescoop van Leo Schaap  met een groothoek- en 

zoomlens in één, zijn waarde bewees. Bonte 

Strandlopers, Bontbekplevieren, Wulpen, Rosse 

Grutto‟s, Groenpootruiters, Goudplevieren, 

Scholeksters, Zwarte Ruiters, Kleine Zilverreigers, 

Lepelaars, Bergeenden, Watersnippen: een ware 

lust voor oog en oor, waar geruime tijd van te 

genieten viel . Voor ons in het gras rond buitelende 

Tapuiten en achter ons voorbij jagende 

Torenvalken. Dichter bij huis konden enkele 

vroegelingen al een Grauwe Franjepoot en een 

IJsvogel noteren. Verderop, bij een aanlegsteiger, 

liet een juveniele Sneeuwgors zich met groot 

gemak bewonderen. Bij de Westerplas 

aangekomen,  bleek daar, ter gelegenheid van de 

uitverkiezing  van Schiermonnikoog tot de mooiste 

plek van Nederland in 2006, een fraaie 

vogelkijkhut aangelegd met panoramisch uitzicht 

over de hele plas. De meer gelukkigen zagen hier 

een Roerdomp en  zo‟n 56 Kleine Zilverreigers, 

maar voor iedereen waren er talloze eenden en 

ganzen te zien: Wilde Eend, Kuifeend, Slobeend, 

Pijlstaart, Smient, Tafeleend, Krakeend, 

Wintertaling en Grauwe Gans, Brandgans, 

Nijlgans. Gekrijs van een Waterral  aan de zijkant, 

leek een toepasselijk signaal om door te trekken.  

De zaterdag leverde verder op het eiland weinig 

nieuws op behalve in de verte, over de 

Oosterkwelder, een tweetal Grote Zilverreigers, 

een Slechtvalk en en een vrouwtje Blauwe 

Kiekendief – de enige dit weekend  - en  heel ver 

weg enorme vluchten van wat volgens oudere 

kenners toch wel Kanoeten moesten zijn, maar die 

de jongere garde niet als zodanig wenste te 

noteren, omdat het  van zover af toch niet echt 

zeker was. U ziet, een serieus clubje, maar 

gelukkig was er ook nog tijd voor ontspanning met 

- na een copieuze macaronimaaltijd - een door 

Ruurd Eisenga en John Stigters uiterst 

professioneel opgezette waddenquiz, met 

cryptogrammen als „Dit vogeltje schiet niet‟. 
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Uiteindelijke winnaars en daarmee tevens de 

quizorganisatoren voor volgend jaar,  werden Hans 

Berkhout en taalvirtuoos Wim Dieleman. 

Zonniger weer  op zondag en een ontmoeting op de 

Langestreek in het dorp met enkele topvogelaars 

uit Wageningen, brachten ons schijnbaar 

moeiteloos  enkele waarnemingsspecialiteiten, die 

zo‟n weekend nog wat extra glans verlenen: achter 

elkaar een juveniele Roze Spreeuw, een Bonte en 

een Grauwe Vliegenvanger, een Vuurgoudhaantje 

en voor de Wagenaars ook nog een Boomkruiper. 

Over zee was de score bijzonder mager met slechts 

een enkele Zwarte Zee-eend. 

 De totaalscore van het aantal waargenomen 

soorten kwam hiermee op 92, wat, in vergelijking 

met de 102 soorten tijdens ons laatste bezoek aan 

Schier in 2003, zeker niet slecht te noemen is. 

Nu genoeg over de vogels want er is natuurlijk 

meer te ontdekken op het mooiste Waddeneiland 

van Nederland. In het bijzonder mogen hier wel de 

expedities van Wim Kuiper worden genoemd, die 

elk waddenweekend weer benut om min of meer 

solo waarnemingen voor de wetenschap te 

verrichten. 

 Dit jaar betrof het naspeuringen naar de Nauwe 

Korfslak (Vertigo Angustior), een minuscuul 

slakje, dat in 2008 voor het eerst is ontdekt  op 

Schiermonnikoog en waarvan tijdens dit weekend 

ook enkele exemplaren op potentiële vindplaatsen 

in het kweldergebied door Wim werden 

aangetroffen. Meer traditioneel zijn de 

onderzoekers naar planten en schelpen, wat o.a. het  

Duizendguldenkruid en de Gehoornde Hartschelp 

opleverde.  

Heel huiselijk tenslotte was de groep die, onder 

leiding van Claire Schaap, een twintigtal kilo‟s 

uiterst smakelijke en volrijpe duinbramen 

huiswaarts kon voeren.  

 

Zo komt iedereen aan zijn trekken op een 

waddenweekend en deze traditie wordt dan ook 

zeker voortgezet, met  een al voor volgend jaar 

ingepland verblijf in het Twest Endt op het bij 

velen geliefde Vlieland van 10 tot 12 september 

in 2010 – zet het vast in uw agenda. Voor het laatst 

te organiseren door schrijver dezes, waarna de 

organisatie in de goede handen komt van Ruurd 

Eisenga: bestuurslid, lid van de excursiecommissie 

en daarnaast  fervent vogelaar. 

 

 

 

 

Noordwijkse vogelaars in actie  

(foto‟s Koene Vegter) 




