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HET HEMELVAARTWEEKEND 1992 

Willem van der Waal 

Ook dit jaar werd het Hemelvaartweekend weer traditiegetrouw doorgebracht 
op Vlieland. Met een geheel nieuwe excursieleiding, dat wel. Nou, die 
hebben het geweten! Het was helemaal verkeerd geregeld. Goed, het eiland 
lag er nog wel, maar de leiding had het verkeerde weer besteld. Wie Vlie
land zegt, zegt fris tot koud, matige tot harde wind en veel wolken met buien 
en af en toe zon. Het was helemaal verkeerd. Het was vreselijk warm tot 
heet, erg zonnig met een harde Oostelijke wind die als maar warmer werd. 
Tijdens de avondlijke overtocht van Harlingen naar Vlieland werden er 
tussen Terschelling en Vlieland laag over zee trekkende Gier- en Huiszwalu
wen gezien die moeizaam Oostwaarts vlogen. Op het eiland vielen de vele 
kaalgevreten struiken op. De tenten werden opgezet onder het begeleidende 
gepiep-knor van de Houtsnip. De reeds aanwezigen werden begroet en 
daarna werd er gezellig gedaan alvorens de slaapzakken werden opgezocht. 

Donderdag 28 mei 
Er werd door de vroege opstaanders enthousiast gemeld dat het leuk was. 
Vier zingende Wielewalen rond de camping de Lange Paal, een vrouwtje 
Bonte Vliegenvanger en een late Beflijster. Op deze geheel zonnige dag 
vloog er tijdens het ontbijt een Wespendief over de tenten. Hierna-gingen we 
gezamenlijk naar de Kroonpolders. De eerste vogel die zich liet zien was een 
adult vrouwtje Roodpootvalk. Een Spotvogel liet zich horen en een Smelle
ken jakkerde Oostwaarts. Weer was er een enorme Gier-, Huis-, Boeren- en 
Oeverzwaluwentrek te zien. Een Boomvalk liet een Paapje schrikken en her 
verschil tussen de waargenomen valken werd doorgenomen. De zon scheen, 
de wind waaide hard en de eerste verbrande koppen werden ingesmeerd. 
Lastiger waren de jeukbulten die werden veroorzaakt door de rupsen v-an de 
Bastaardsatijnvlinder. Deze rups zat overal, geen struik had nog blad en 
vooral de duindoorns stonden er troosteloos bij. De kleinere vogeltjes hadden 
geen dekking en konden geen voedsel in de vorm van Bladluizen vinden, 
daarom waren er waarschijnlijk zo weinig zangertjes. 

Vrijdag 29 mei 
De vroege wandelaar meldde weer dat het leuk was, er was namelijk een 
mannetje Grauwe Klauwier gezien bij de camping. Tijdens het ontbijt streek 
er een groepje Gele Kwikken neer voor de tenten. In deze groep zaten wat 
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Noorse Gele Kwikken en een mannetje Bruinkopgors. Deze groep gedroeg 
zich onrustig en viel niet van dichtbij te bekijken. De ontwakende mens op 
de camping deed de vogels opschrikken en de hele groep vloog verschrikt 
Oostwaarts. De ontmoeting met de Bruinkopgors was dus voor slechts 
enkelen een mooi begin van de dag. Onder het ontbijt vlogen de eerste 
Wespendieven over en ook een mannetje Roodpootvàlk verlevendigde de 
maaltijd. Na het ontbijt viel het gezelschap uiteen, men ging Oostwaarts of 
westwaarts, naar het strand of bleef bij de tent wat lezen of studeren. Vrij
heid, blijheid was het motto, net als in andere jaren. Er werden plantjes 
bekeken, zoals Maanvarens, Addertong en diverse orchideeën . Vlinders, 
zoals Glasvleugelpijlstaart en Duinparelmoervlinder werden ook bekeken. De 
zonnebrandolie-factor veel werd vaak gebruikt, evenals anti-jeukzalf en 
pillen. Vrijwel iedereen zat onder de jeukbulten en rode vlekken, veroorzaakt 
door de giftige haartjes van de Bastaardsatijnvlinder. Geen kruid was er tegen 
gewassen. 's Avonds wa s er bewolking met een bui die misschien de 
rupshaartjes van de begroeiing zou spoelen. 

Zaterdag 30 mei 
Bij het opstaan is het geheel bewolkt en de wind waait nog steeds hard uit het 
oosten. Pas na het ontbijt breekt de bewolking en is het weer warm. Tijdens 
het ontbijt flappen de eerste Wespendieven langs en een Roodpootvalk. Na 
een paar Wespendieven reageert er bijna niemand meer, men mompelt met 
volle mond, terwijl er op de Wespendief word gewezen "daar gaat er weer 
een!" Spelende kinderen op de camping kijken omhoog en wijzen omhoog, 
terwijl ze roepen "Wespendief"! Zo gewoon is dus vandaag de Wespendief. 
Deze dag zou een super-Wespendievendag worden. Er zaten nog wat Rood
pootvalken tussen en een vrouwtje Grauwe Kiekendief, maar het meest 
sensationele was toch de Schreeuwarend. Deze vloog vlak langs de camping 
en werd door twee kraaien aangevallen en ook meeuwen vlogen achter de 
Schreeuwarend aan . Door de vele Wespendieven blase geworden reageerden 
zij niet meer op roofvogels (en laten we voortaan gewoon het woord roofvo
gel gebruiken en niet het belachelijke stootvogel), maar zo'n superrover dat 
ging de meeuwen toch te ver . De kraaien echter leverden het echte gevecht 
om deze rover te verjagen. Door de vele aanvallen liet de Schreeuwarend zijn 
onder, boven en zijkanten goed zien en met een onder de arend vliegende 
Buizerd kon zelfs de grootte worden vergeleken . Het was een heuse 
Schreeuwarend! Op de oostpunt waren de Roodpootvalken gestrand en zo 
vlogen er daar 6 exemplaren rond. De bewolking neemt aan het eind van de 
middag snel toe en weer op de camping teruggekeerd begint het vreselijk te 
onweren en te regenen 
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Zondag 31 mei 
Het is geheel bewolkt, vrijwel windstil, maar nog steeds warm. De zon komt 
snel door en maakt het broeierig, maar het eiland is wel opgefristvan die 
buien. De Wespendieven zijn op, er worden er die dag slechts vier gezien. 
Wel wordt een enkele Welriekende Nachtorchis bloeiend gezien. Een bui 
regen doet toch wonderen. Iedereen ziet er uit als een aardbei, roodverbrand 
en vol jeukbulten en vlekken. Het is zweterig weer, want het is 24 graden en 
er zijn bijna geen vogels die de boel opvrolijken. Slechts een Visarend trekt 
over en dus worden de tenten maar ingepakt, want die zijn inmiddels weer 
opgedroogd. Bij de boot een vrolijke drukte, want ook voor niet vogelaars zit 
het weekend er weer op en het was een geweldig weekend. Schitterend weer 
en fantastische vogels, de excursieleiding had dat per ongelijk goed voor 
elkaar en al de twaalf excursiegangers waren het er over eens, het was een 
geweldig weekend. 

Een week later was ik in de gelegenheid om het eiland weer te bezoeken. Na 
een week was het een geheel ander eiland wat betreft de vogels. De Rotgan
zen en steltlopers waren allemaal weggetrokken. Leuk was dat er op tweede 
Pinksterdag (8 juni) plots zes zingende Roodmussen op het eiland zaten. 
Allen tweede k.j . mannetjes. De dag erna waren er nog maar twee. 
Na het Hemelvaartweekend verdwenen de jeukbulten bij mij na twee/drie 
dagen vanzelf, maar na een halve dag op Vlieland te hebben rondgelopen, zat 
ik weer helemaal vol en was het erger dan een week er voor. De rupsen 
zaten nu ook op het Oostelijke gedeelte van het eiland. Zelfs op het droog
gevallen wad en op het Noordzeestrand tegen de branding liepen de rupsen 
van de Bastaardsatijnvlinder. Door voedselgebrek vertoonden zij Lemming
gedrag en alleen de Koekoek was blij met de vele rupsen. 
Het sortiment orchideeën was anders, want nu was het de Welriekende 
Nachtorchis die massaal bloeide en ook de Sturmia kon worden bekeken. 
Kon ik tijdens het Hemelvaartweekend 107 soorten vogels turven, met het 
Pinksterweekend kwam ik slechts tot 73. Dit om een week verschil op 
Vlieland aan te tonen. 


