
Een enkele keer belandt een Vaal Stormvogelqe in het 
vogelasiel. Als de vogel na een dagje rust weer fit ge
noeg is om te vliegen, moet hij dadelijk worden losgela
ten. Het is namelijk vrijwel onmogelijk om deze 
vogeltjes met voer in leven te houden. Op de open zee 
leven ze van allerlei kleine zeedieren die van de opper
vlakte worden opgepikt. Daarbij raken zij met hun lan
ge poten regelmatig het wateroppervlak, waardoor het 
lijkt als of ze over het water lopen. Dit verschijnsel heeft 
hen in het Engels de naam "petrel" bezorgd. Deze naam 
herinnert aan het bijbelverhaal waarin Petrus over de 
golven loopt. 
In de lage landen riep de waarneming van stormvogel
tjes geen associaties met Petrus op. Hier werden deze 
donkere vogeltjes "malefijten" genoemd. Het etymolo
gisch woordenboek vermeldt dat dit woord wellicht 
van Portugese zeevaarders afkomstig is. Het zou zijn af
gelei<;! van het Latijnse woord "maleficium", wat met 

slechtheid en tovenarij in verband kan worden ge
bracht. Betekende het zien van deze vogels achter het 
schip dat een scheepsramp dreigde? In ieder geval is 
duidelijk dat het zien van deze vogels bij de zeelieden 
andere reacties opriep dan nu bij de vogel waarnemers! 
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Am eland 1990 

AbSteenvoorden 

Op vrijdag 31 augustus, om vier uur (het werd half 5) 
vertrokken we voor de traditionele waddenexcursie 
naar Hol werd, vanwaar we de boot naar Ameland zou
den nemen. Onderweg in de bus kregen we allemaal 
een gidsje van Ees Aartse met daarin informatie over 
het eiland. Dit was alvast makkelijk voor de wadden
quiz en je wist meteen wat er zo'n beetje op het eiland 
te vinden was. 
Na een overtocht van ongeveer een half uur kwamen 
we op Ameland aan. Hier stond een bus klaar, waar
mee we naar ons verblijf van Kienstra werden gebracht. 
Hier was het natuurlijk het eerste uur een grote puin
hoop, want iedereen liep door elkaar heen te rennen om 
een slaapplaats te bemachtigen. Er waren er overigens 
meer dan genoeg. 
Toen iedereen z'n plekje gevonden en ingericht had, 
kwam de koffie en even later de drankjes op tafel. Lek
ker daarbij was de zelfgemaakte cake van Agitthe en 
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Christian. Het werd niet zo heel laat die avond, want za
terdag beloofde een vermoeiende dag te worden. 

Zaterdagochtend stonden de eerste al om een uur of ze
ven buiten. Deze zagen ook al meteen twee Kleine Ja
gers over het wad. Om acht uur was iedereen eruit en 
werd er ontbeten. Er waren voor vandaag vier verschil
lende excursies gepland, twee met de fiets en twee lo
pend. Hier kon men naar eigen keuze op intekenen. 
Het bleek dat er meer belangstelling bestond voor de 
wandelexcursies dan voor de fietsexcursies, dus werd 
er besloten één fietsexcursie te houden. De fietsexcursie 
ging naar het westelijk deel van het eiland, richting Hol
lum. De wandelexcursies gingen naar het oostelijk deel 
van het eiland richting het Oerd. Twee groepen gingen 
langs de wadkant heen en langs de Noordzeekant terug 
en de groep waar wij met mee gingen vertrok vanaf het 
Noordzeestrand richting het Oerd, dan door het Nieuw
landsrijd (dit is een kweldergebied met duinijes) naar 
de wadkant en dan zo via de Eendenkooi weer terug. 



Soortenlijst Ameland 1 en 2 september 1990 

Fuut Strandplevier 

Jan van Gent Kievit 

Aalscholver Steenloper 

Blauwe Reiger Tureluur 

Lepelaar Groenpootruiter 

Indische Gans Zwarte Ruiter 

Grauwe Gans Bosruiter 

Rotgans Grutto 

Bergeend Rosse Grutto 

Wilde Eend Wulp 

Slobeend Regenwulp 

Pijlstaart Kemphaan 

Smient Witgaije 

Krakeend Oeverloper 

Wintertaling Watersnip 

Eidereend Bokje 

Zwarte Zeeëend Bonte Strandloper 

Torenvalk Drieteenstrandloper 

Boomvalk Krombekstrandloper 

Bruine Kiekendief Kanoetstrandloper 

Blauwe Kiekendief Kleine Strandloper 

Fazant Paarse Strandloper 

Waterhoen Middelste jager 

Meerkoet Kleine Jager 

Scholekster Grote Mantelmeeuw 

Kluut Kleine Mantelmeeuw 

Goudplevier Zilvermeeuw 

Zilverplevier Stormmeeuw 

Bontbekplevier Kokmeeuw 

We begonnen met een uurije zeetrek kijken vanaf de 
zeereep aan de Noordzeekant Er was een aardige trek 
over zee, Zilverplevieren, Kanoetstrandlopers, Rosse 
Grutto's en Drieteenstrandlopers kwamen het meeste 
langs. Maar ook Jan van Genten en een Boomvalk die 
recht uit zee kwam konden goed bekeken worden. 
Na ongeveer een uur zijn we gaan lopen over het 
strand richting het Oerd. Op het strand werden veel 
steltlopers waargenomen, Regenwulpen, Rosse Grut
to's, Bontbekplevieren en een Paarse Strandloper. Over 
zee vlogen erg veel sterns, Visdieven, Noordse Sterns, 
Grote Sterns en zelfs nog een Zwarte Stern. 
Na ongeveer vier kilometer zijn we het duin ingesto
ken. Hier hebben we even gezeten om iets te eten. Leuk 
te zien waren hier Bruine- en Blauwe Kiekendieven. De 
eerste wintergasten zoals Kramsvogels waren al aanwe
zig in het duin, terwijl de laatste Gierzwaluwen over-

Grote Stem Grote Lijster 

Visdief Kramsvogel 

Noordse Stem Fitis 

Dwergstern Tjifijaf 

Alk/Zeekoet Braamsluiper -

Zwarte Stem Zwartkop 

Houtduif Goudhaanije 

Holeduif Vuurgoudhaantje 

Turkse Tortel Grauwe Vliegenvanger 

Tortelduif Bonte Vliegenvanger 

Velduil Kleine Karekiet 

Boerenzwaluw Koolmees 

Huiszwaluw Pimpelmees 

Gierzwaluw Baardrnanneije 

Veldleeuwerik Boomkruiper 

Graspieper Grote Bonte Specht 

Boompieper Kauw 

Gele Kwikstaart Zwarte Kraai 

Witte Kwikstaart BonteKraai 

Winterkoning Ekster 

Heggemus Spreeuw 

Roodborst Huismus 

Gekraagde Roodstaart Ringmus 

Zwarte Roodstaart Barmsijs 

Tapuit Sijs 

Roodborsttapuit Groenling 

Paapje Vink 

Merel Kneu 

Zanglijster Kruisbek 

Rietgors 

kwamen richting het zuiden. 
Gelijk achter de duinen begint het slenkengebied 
Nieuwlandsrijd. Dit loopt door tot aan de wadkant en 
is ongeveer een kilometer breed. Hier zijn we op een 
paar vochtige plaatsen planten gaan bekijken. We heb
ben leuke soorten gevonden waarvan er nog veel in 
bloei stonden. enkele uit de lange lijst zijn: Ogentroost, 
Watermunt, Sturmia, Zeeaster, Aardbeiklaver en Engels 
gras. 
We zijn het Nieuwlandsrijd overgestoken en gaan nu 
langs de wadkant terug richting de eendenkooi. 
Het begon al aardig droog te vallen toen we bij de wad
kant aankwamen, erg veel vogels waren er aan het 
fourageren. Vooral Scholeksters en Bergeenden, maar 
ook Bonte Strandlopers en zelfs nog twee Krombek
strandlopers werden er gezien. Onderweg naar de een
denkooi kwamen er nog vier Kluten overgevlogen. De 
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eendenkooi zelf was niet veel, 
hij stond bijna droog en door 
de bomen die er omheen ston
den had je er bij geen zicht 
op. Het enige wat we hier ge
zien hebben was een Gekraag
de Roodstaart en een paar 
Paapjes. 
Vanaf de eendenkooi zijn we 
door de weilanden, de Kooi
landen, terug richting Buren 
gelopen. Er waren hier erg 
veel Goudplevieren te zien, 
zowel in zomer- als in winter
kleed. 

Thuis in Buren werden de 
waarnemingen tussen de ver
schillende groepen uitgewis
seld en werd er een partijtje 
volleybal gespeeld. Intussen 
was het eten ook klaarge-
maakt, de traditionele maca-
roni, die ook dit jaar weer 
voortreffelijk smaakte. 
Na het eten werd er door de 
meesten nog wel iets gedaan op onze inmiddels gehuur
de fietsen. Hier waren aan de randen van het dennen
bos erg veel zangvogeltjes aan het fourageren zoals: 
Grauwe- en Bonte Vliegenvangers, Zwartkoppen, 
Kruisbekken, Barrosijzen en een mannetje Blauwe Kie
kendief. 
Wat later op de avond na de koffie begon de 
waddenquiz, die zoals elk jaar weer een verbeten strijd 
opleverde tussen de verschillende groepen. Na de quiz 
ging iedereen een beetje zijn eigen gangetje, sommige 
deden spelletjes, anderen gingen lekker zitten met een 
borreltje, een groepje ging nog naar de disco en een en
keling ging al naar bed. 

Zondags was iedereen er weer op tijd uit. Deze dag kon 
iedereen zelf invullen, lopend of fietsend. Wij zijn gaan 
fietsen naar de westpunt van het eiland, richting Hol
lum. 
We zijn door de duinen aan de Noordzeekant gefietst 
richting Ballum, maar omdat het bijna constant regende 
hebben we hier niet veel gezien. In Baliurn zijn we kof
fie met appelgebak gaan halen en tijdens het nuttigen 
hiervan klaarde het gelukkig wat op. Halverwege Bal
Iurn en HoUurn ligt er in de duinen een soort van duin
meertje met verschrikkelijk veel riet en een enkel 
ondiep plasje. 
Hier hebben we leuk vogels kunnen bekijken, Groen
pootruiters, Zwarte- en Bosruiters, erg veel Gele 
Kwikstaarten en in het riet enkele Baardmannetjes. Je 
kon door het rietveld lopen, over een soort steiger dat 
daar lag. Je kwam dan op de buitenste duinenrij uit, 
vanwaar je een schitterend uitzicht hebt over een zand
plaat in de Noordzee. Het was eb, dus de plaat lag 
droog. Erg veel vogels waren hier dan ook aan het fou
rageren, Scholeksters, Rosse Grutto's, Bergeenden en 
Aalscholvers. Heel erg mooi te zien was een Kleine Ja
ger, die boven het strand achter de langsvliegende Gro
te Sterns aan zat. Verder zaten er nog twee erg vroege 
Bonte Kraaien op het strand. 
Terug vanuit het riet zijn we de Hollummer duinen 
doorgefietst naar de vuurtoren, de rood/witte vuurto-
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ren van Ameland. Hier za
gen we ter hoogte van 
strandpaal49, zestien zee
honden op een bank liggen. 
De dieren waren met de kij
ker erg goed te zien en het 
was erg leuk als ze het water 
ingingen of uitkwamen. 
Vanaf het Hollummer bos 
zijn we toen via het paarden
graf langs de waddijk naar 
Lange Sloot gereden, dit is 
een zoetwaterplas, met een 
beetje moeras aan de binnen
zijde van de waddijk Vanaf 
de waddijk heb je een mooi 
uitzicht over dit gebied en 
met de verrekijker zijn de vo
gels schitterend te bekijken. 
De eerste vogel die ons hier 
meteen opviel van een Lepe
laar, die slapend in een riet
kant stond. Verder zagen we 
Pijlstaarten, Krakeenden, 
Rotganzen en erg veel steltlo-

pers zoals Zwarte Ruiters, Watersnippen, Goudplevie
ren en een grote groep Oeverlopers. 
Nadat we alles goed bekeken en op soort gebracht 
hadden zijn we langs de waddijk verder gefietst rich
ting Nes. In de drooggevallen waddenzee waren erg 
veel steltlopers aan het fourageren, vooral Scholeksters 
en Wulpen. Via Nes zijn we door de Polder Nes terug 
naar ons verblijf in Buren gefietst. In de polder zat op 
een paar meeuwen en een enkel Paapje na helemaal 
niets. Dit natuurlijk omdat het eb was en alle vogels 
zich op het wad bevonden. 
Terug in Buren hebben we de fietsen teruggebracht en 
zijn we de tassen in gaan pakken en het verblijf gaan 
schoonmaken. Om half zes l<wam de bus ons hier opha
len en werden we naar de bootpier gebracht, vanwaar 
we om half zeven met de veerboot terug naar de vaste 
wal zijn gevaren. Hier stond de bus alweer klaar om de 
hele groep terug te brengen naar Noordwijk en omstre
ken, alwaar we na een kleine(!) omweg aankwamen. 
En zo kwam aan een ontzettend gezellig en druk 
weekend een einde en langs deze weg wilde ik iedereen 
die er aan meegewerkt heeft om van dit weekend weer 
een geslaagd weekend te maken hartelijk danken. En 
tot een volgend jaar. 
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