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VERSLAG WATERLANDEXCURSIE 21 MAART 1992 

Joris Stomp 

Zondagochtend negen uur; Schellingwouderbrug. 
Zeven geharde vogelliefhebbers hebben de weersvoorspelling getrotseerd en 
zetten fietsend koers richting Marken. 
De vaart zit er lekker in, (wind in rug) en de eerste Tjiftjaf wordt al snel 
gehoord. Veel weidevogels, buitendijks een Nonnetje, Brilduikers, veel 
Smienten, Kuifeenden en Tafeleenden. In de Gouwzee ook nog Toppereenden 
en een Grote Zaagbek. 
Ongemerkt is de wind in kracht steeds toegenomen en blaast ons steeds 
sneller richting Marken. Na een wel zeer heftige regenbui afgewacht te 
hebben zien we in het laatste stuk polder voor de dijk naar Marken Kempha
nen, Pijlstaarten en ongeveer 500 Goudplevieren. De wind is nu zo sterk dat 
je de kleine steentjes op de asfaltweg hun eigen weg richting Marken ziet 
gaan. Zij hoeven niet terug, wij wel. Na enig overleg, waarin gelukkig de 
zachte krachten overwinnen, besluiten we rechtsomkeerts te maken. Door de 
polder weer terug. De wind is nu zo sterk dat het grootste deel naast de fiets 
gelopen moet worden. Na een fikse wandeling, (het bleef gelukkig droog), 
gelukkig rond drie uur weer heelhuids binnen de stadsmuren. Op de valreep 
nog een ploeg Puttertjes en een paartje Casarca onder de Schellingwouder
brug. Thuis een moe doch voldaan gevoel. 

VOGELWEEKEND TERSCHELLING 1991 

Paul Tak 

Het weekend was gepland op 18, 19 en 20 oktober, maar op 17 oktober 
stond er een zeer zware storm en volgens de weersvoorspelling zou deze 
storm zich zeker vrijdag de 18e handhaven. Dat hield de mogelijkheid in dat 
de overtocht wegens het uit de vaart nemen van de veerboot in gevaar kwam, 
zodat het weekend verkort zou worden of helemaal niet door zou gaan. 
Gelukkig viel het mee, weliswaar vertrok de boot enige uren later, maar dat 
mocht de pret niet drukken. 
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Vrijdag 18 oktober 
Volgens schema zou de boot om half tien vertrekken, maar door de reeds 
eerder geschetste storm werd dit pas tegen half twaalf en arriveerden we om 
ongeveer half twee aan de overkant. 
Na een, ondanks een stevige wind, vrij rustige overtocht kwamen we in 
West-Terschelling aan, waar de fietsen reeds klaar stonden en waar onze 
bagage werd overgenomen door de fietsverhuurder om deze naar ons verblijf 
in Hoorn te brengen. 
De regenpakken aan en op de fiets voor onze eerste waarnemingen. Al snel 
ontdekten we de eerste soorten, zoals Vinken, Kepen, Kramsvogels, Koper
wieken en Ringmussen, soms in vrij grote aantallen. Verder in de weilanden 
veel Scholeksters, Goudplevieren en ook al groepen Rotganzen. 
Na een uur of twee van rondkijken en fietsen, al of niet vergezeld van een 
bui, maar in ieder geval veel wind arriveerden we in Hoorn op ons adres 
voor het komende weekend. De bagage was al aanwezig en na het ophalen 
van de sleutel werd het verblijf geinspecteerd, nu dat zag er prima uit. Hier 
en daar wat bukken, maar voor de rest was het knus en warm. Hierna weer 
op verkenning, nu het Hoornse bos, wat dicht bij ons verblijf was, wat 
rondgefietst en tevens even het strand op, waar we de storm en het stuifzand 
moesten trotseren. Van vogels was niet veel te zien, wel in het bos en 
duingebied, waar onder meer een Grote Jager aanwezig was. Een ferme bui 
had ons tot schuilen genoopt. Hierna langzaam op huis aan om na wat te zijn 
opgefrist, een restaurant op te zoeken. Dat vonden we vrij dichtbij, "de 
Millem", op enkele honderden meters, gelukkig was het nu droog. Op een 
enkele aanmerking na was het goed eten en drinken en we gingen redelijk 
voldaan op weg naar huis, waar we na nog wat TV-kijken en een bakkie leut 
bijtijds naar bed gingen om de volgende dag weer vroeg op pad te kunnen 
gaan. 
Zaterdag 19 oktober 
Na een wat onrustige nacht, aan de overkant was een kroeg waar nogal wat 
lawaai vandaan kwam, stonden we om zes uur op. Na brood en koffie 
gemaakt te hebben vertrokken we om een uur of zeven bij het eerste daglicht, 
via Oosterend, naar de Boschplaat (Europees natuurmonument). Ook vandaag 
weer veel wind en regen, daardoor werd het bezoek aan de Boschplaat 
beperkt tot het gedeelte boven de eerste slenk, om daarna terug te rijden. Via 
diverse andere fietspaden door en langs duin en bosranden om dan uit te 
komen in West-Terschelling. Hier de eerste grote groepen strandlopers en 
aanverwante soorten, op het gedeelte bij de haven. Door de wind was de 
waterstand,ook bij laag water, tamelijk hoog, zodat er weinig wad droog viel 
en er grote concentraties vogels bij elkaar zaten op de wel drooggevallen 
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gedeeltes. Vanaf West de waddendijk gevolgd met op sommige plekken, 
waar enige schorren waren, grote concentraties eenden en steltlopers. Ter 
hoogte van Formerum weer terug door de polder naar de hoofdweg en terug 
naar Hoorn. In Formerum staat de enige molen van het eiland. De Formeru
mer molen is een achtkantige korenmolen met stelling uit 1876. 
Thuis gekomen eerst de natte regenpakken uit en even bijkomen. Een hele 
dag wind en regen doet een beste aanslag op je conditie. Na een uurtje weer 
op pad, wederom naar het restaurant "de Millem", waar we ons de maaltijd 
goed lieten smaken. Weer terug in ons tijdelijke verblijf nog wat TV gekeken 
en daarna naar bed. Dit keer was het een stuk rustiger bij de kroeg of 
misschien waren wij zo moe dat we gewoon niks hoorden, maar in ieder 
geval genoten we een goede nachtrust. 
Zondag 20 oktober 
Alweer de laatste dag, eindelijk een iets rustiger weerbeeld. Vandaag zou het 
bijna de hele dag droog blijven en de wind geleidelijk afnemen. Vandaag 
weer door de duinen en de bossen met een kort strandbezoek. Dit in de buurt 
van Formerum, hierna via een stukje polder en de waddendijk terug naar 
Hoorn. De drooggevallen stukken waren in verhouding tot de voorgaande 
dagen veel groter en dit had tot gevolg dat de vogels veel verder verspreid 
zaten. Wel nog een stukje het wad opgelopen om daarna terug te gaan naar 
huis. Om een uur of drie zou de bagage worden opgehaald en dan konden 
wij op de fiets naar de boot. Na een rit langs het duin en bos, waar de laatste 
waarnemingen werden gedaan, arriveerden we ruim op tijd voor de laatste 
boot. Hier werden de fietsen ingeleverd en de bagage opgepakt en de 
terugtocht aangevangen. Na een laatste blik op de Brandaris weer aan boord 
en op naar het vaste land. Het was een zeer stormachtig, maar toch geslaagd 
vogelweekend met: 
Piet de Droog, Jan van Blanken, Teun van Dijk en Paul Tak. 

waari:enomen soorten 
Dodaars, Fuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Grauwe gans, Rotgans, Bergeend, Smient 
Krakeend, Wintertaling, Slobeend, Toppereend, Wilde eend, Pijlstaart, Tafeleend, 
Kuifeend, Eidereend, Middelste Zaagbek, Grote Zaagbek, Bruine Kiekendief, Blauwe 
Kiekendief, Sperwer, Buizerd, Torenvalk, Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster 
Kluut, Goudplevier, Bontbekplevier, Zilverplevier, Kievit, Kanoetstrandloper, Drieteen
strandloper, Bonte Strandloper, Watersnip, Wulp, Rosse Grutto, Tureluur, Groenpootrui
ter, Steenloper, Grote Jager, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Zilver
meeuw, Grote Mantelmeeuw, Visdiefje, Holenduif, Houtduif, Turkse Tortel, Velduil 
Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Graspieper, Witte Kwikstaart, Winterkoning, Heggemus 
Roodborst, Merel, Kramsvogel, Zanglijster, Koperwiek, Grote Lijster, Tjiftjaf, .Goudhaan
tje, Koolmees, Pimpelmees, Boomkruiper, Vlaamse Gaai, Spreeuw, Huismus, Ringmus, 
Vink, Keep, Groenling, Sijs, Kneu, Rietgors. 


