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Van de excursie naar Schiermonnikoog hebben we een uitgebreid verslag ge- 
kregen, dat uit drie delen bestaat. Bestaan alle goede dingen niet uit drie- 
en? Allereerst is daar het verslag van de jeugd, geschreven door André,  
Arnold en Arjen; vervolgens een vogellijst van Arnold en Ab (ook jeugd)  
en tenslotte een plantenlijst van Annie (jong van hart). 
Zoals u ziet we hebben ons eigen A-team! 
 

-------------- 
 
 
Excursie SCHIERMONNIKOOG 7-8-9 september 1984 
 
Vrijdag 
Vertrek om 15.00 uur vanaf het Raadhuisplein. Het was zowaar droog. Maar 5  
minuten na vertrek begon het al te regenen of beter te plenzen. 
Om 18.15 was iedereen in Lauwersoog gearriveerd, behalve natuurlijk  
Kees Verweij, die deed er iets langer over .... 
Rond 18.45 uur vertrok de boot naar Schiermonnikoog, waar we 20 minuten  
later aankwamen. Na een korte wandeling liepen we het erf van de kampeer- 
boerderij op. Iedereen begon meteen te spitten in de hoop bagage die daar  
was neergezet. Toen zocht iedereen zijn slaapzaal op om deze eens van bin- 
nen te bekijken. Onze slaapzaal (Oude Stal) bevatte onder andere een niet  
meer in gebruik zijnde strontgeul (zoiets heet een grup, heren!) die  
volgens Jopie zo leeg was, dat hij hem 's nachts meende te moeten vullen  
met de inhoud van zijn maag. Dit tot onvrede van de andere "stalbewoners" 
 
zaterdag 
Zaterdagochtend werd door diverse lieden de ochtendtrek op de Waddenzee  
bekeken. Er werden vele soorten vogels gezien, dit kwam mede door het  
prachtige weer dat de hele dag zou aanhouden. Enkele soorten die gezien  
werden: Kleine Strandloper, Bonte Strandloper, Steenloper, Bontbekplevier,  
Rosse Grutto, Wulp en Goudplevier. Op de weg terug naar de kampeerboerderij  
was Frank zo gelukkig een Draaihals te zien. 
Na het ontbijt werd er door een grote groep een wandeling over het eiland  
gehouden. Tijdens deze wandeling werd allerlei materiaal verzameld, dat  
's avonds op naam zou worden gebracht. 
Rond 18.00 uur werd de overbekende macaroni genuttigd. Na de afwas werd,  
zoals eerder gezegd, het verzamelde materiaal op naam gebracht. Na deze 
indrukwekkende bezigheid was er nog een waddenkwis, waarin leuke en soms  
moeilijke vragen gesteld werden.  
De deelnemers waren hiervoor o- 
ver vier groepen verdeeld. Het was  
echter zo, dat sommige deelnemers  
het oneens waren met de vragen en 
antwoorden. De jury moest het dan  
ook verscheidene malen ontgelden.  
Ook enkele niet-deelnemers moes- 
ten het ontgelden, want naar de  
mening van de jury zeiden zij veel  
te veel voor. Ze werden dan ook o-
genblikkelijk veroordeeld tot een-  
zame achterafzetting. Heethuis  
(één van de veroordeelden) trok  
zich hier echter niets van aan  
en schoof dus langzamerhand sa- 
men met zijn stoel terug naar de 
deelnemers. De winnaars van deze 
kwis werden beloond met een mooie 
vlinderposter. Hierna werd nog wat 
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gepraat en gedronken en toen trokken de meesten zich terug in de slaapzaal  
om te gaan slapen, hoewel..... 
Enkele waarnemingen van zaterdag: vrouwtje Roodpootvalk, Visarend, Velduil,  
Grauwe klauwier (zie tekening op de vorige bladzijde), Krombekstrandloper, 
Blauwborst en vele Bonte en Grauwe Vliegenvangers. 
 
zondag 
De dag begon niet zo best, want het regende. Toch had Passchier nog de moed  
om met enkele anderen een wandeling te gaan maken. De Grauwe Klauwier werd  
ook vandaag weer door enkelen aanschouwd. 
's Middags, het was inmiddels droog, werd alle bagage klaargemaakt voor  
het vertrek. Ook werden de slaapzalen en de eetzaal goed uitgemest. 
De korte wandeling richting boot kon weer beginnen. Op de pier aangekomen,  
werden op het Wad zeehonden ontdekt. Het waren er, bij nader bekijken,  
elf. Natuurlijk wilde nu iedereen de zeehonden wel zien en al gauw stond  
er een Lange rij wachtenden voor de telescoop. 
Toen kwam de boot en stapten we allemaal aan boord. Dit was het einde van  
een gezellig Waddenweekend. 
 

 
 
tekst: André van der Plas, Arjen Leenderse; tekeningen: Arnold Meyer 
 
Vogelsoorten waargenomen op Schiermonnikoog, gezien door Arnold Meyer en 
Ab Steenvoorden (8 en 9 september 1984) 

Dodaars Sperwer Wulp Veldleeuwerik 
Fuut Visarend Watersnip Huiszwaluw 
Aalscholver Torenvalk Kemphaan Boerenzwaluw 
Blauwe Reiger Boomvalk Groenpootruiter Graspieper 
Canadese Gans Roodpootvalk Zwarte Ruiter Boompieper 
Grauwe Gans Fazant Tureluur Gele kwikstaart 
Wilde Eend Patrijs Paarse Strandl. Witte Kwikstaart 
Pijlstaart Waterhoen Drieteenstrandl. Tapuit 
Krakeend Meerkoet Grote Mantelm. Paapje 
Smient Bontbekplevier Kleine Mantelm. Gekr.Roodstaart 
Slobeend Kleine Plevier Zilvermeeuw Zwarte Roodstaart 
Wintertaling Strandplevier Stormmeeuw Roodborst 
Kuifeend Zilverplevier Kokmeeuw Blauwborst 
Zwarte Zeeëend Goudplevier Dwergstern Merel 
Eidereend Kievit Visdief Zanglijster 
Middelste Zaagbek Steenloper Grote Stern Kramsvogel 
Bergeend Bonte Strandloper Houtduif Kl.Karekiet 
Bruine Kiekendief Scholekster Holenduif Rietzanger 
Blauwe Kiekendief Grutto Gr.Bonte specht Grasmus 
Buizerd Rosse Grutto Groene Specht Fitis 
 
 
 
 
 
 
 



- 9 – 
 
Tjiftjaf Grauwe Klauwier Spreeuw Heggemus 
Goudhaantje Koolmees Vink Rietgors 
Boomkruiper Pimpelmees Putter  
Boomklever Staartmees Kneu Zoogdieren: 
Winterkoning Ekster Frater Haas 
Gr.Vliegenvanger Zwarte Kraal Huismus Duinkonijn 
Bonte. Vliegenv. Kauw Ringmus Zeehond 
 
Nu volgt de plantenlijst van Schiermonnikoog. Hieraan is heel hard gewerkt,  
er is veel gedetermineerd. Annie v.d.Oever heeft daarbij de onmisbare hulp  
gehad van Rob en Marjo Alkemade. 
 
Plantenlijst_Schiermonnikoog 7-8-9 september 1984 
 
Lidstengfamilie  
   Lidsteng 
 
Lipbloemenfamilie 
   Brunel 
   Watermunt  
   Wolfspoot 
 
Ooievaarsbekfamilie  
   Reigersbek 
 
Rozenfamilie  
   Egelboterbloem 
   Knikkend nagelkruid  
   Scherpe Boterbloem  
   Tormentil 
   Vrouwenmantel  
   Zilverschoon 
 
Familie der Ruwbladigen  
   Moerasvergeet-mij-nietje 
 
Schermbloemfamilie  
   Waternavel 
 
Sleutelbloemfamilie  
   Waterpunge 
 
Steenbreekfamilie  
   Parnassia 
 
Strandkruidfamilie  
   Engels gras  
   Lamsoor 
 
Teunisbloemfamilie  
   Bastaardwederik  
   Harig wilgenroosje  
   Wilgenroosje  
   Teunisbloem 

 
Hippurus vulgaris 
 
 
Prunella vulgaris  
Mentha aquatica  
Lycopus europaeus 
 
 
Erodium cicutarium 
 
 
Ranunculus flammula  
Geum rivale 
Ranunculus acer  
Potentilla erecta  
Alchemilla vulgaris  
Potentilla anserina 
 
 
Myosotis palustris 
 
 
Hydrocotyle vulgaris 
 
 
Samolis valerandi 
 
 
Parnassia palustris 
 
 
Armeria vulgaris  
Statice limonium 
 
 
Epilobium parviflorum  
Epilobium hirsutum  
Epilobium angustifolium  
Oenothera biennis 
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Orchideeënfamilie  
   Breedbladige wespenorchis 
 
Viooltjesfamilie   
   Duinviooltje 
 
Vlinderbloemenfamilie  
   Aardbeiklaver  
   Rode klaver  
   Witte klaver  
   Kattedoorn 
 
Walstrofamilie   
   Echt walstro  
   Glad walstro  
   Liggend walstro 
 
Anjerfamilie  
   Dagkoekoeksbloem  
   Zilte schijnspurrie 
 
Composietenfamilie   
   Akkerdistel  
   Akkermelkdistel  
   Duizendblad  
   Gewone klis  
   Guldenroede  
   Herfstleeuwentand  
   Jacobskruiskruid  
   Kale jonker  
   Koninginnekruid 
   Thrincia 
   Zeealsum 
   Zulte 
 
Cypergrassenfamilie   
   Zeebies 
 
Duindoornfamilie   
   Duindoorn 
 
Duizendknoopfamilie   
   Perzikkruid 
 
Ganzenvoetfamilie   
   Obione 
   Schorrekruid  
   Strandmelde  
   Zeekraal 
 
Gentiaanfamilie  
   Brede duingentiaan 
   Fraai duizenguldenkruid    
   Strandduizendguldenkruid 
 
Grassenfamilie   
   Biestarwegras  
   Helm 
   Riet 

 
Epipactis helleborine  
 
 
Viola curtisii 
 
 
Trifolium fragiferum  
Trifolium pratense  
Trifolium repens  
Onosis spinosa 
 
 
Galium verum  
Galium mollugo  
Galium saxatile 
 
 
Melandrium rubrum (Silenoïdeae) 
Spergularia salina(Alsinoïdeae) 
 
 
Cirsium arvense  
Sonchus arvensis  
Achillea milleflorum 
Arctium pubens 
Solidago canadensis 
Leontodon autumnalis 
Senecio jacobaea  
Cirsium palustre  
Eupatorium cannabium 
Leontodon taraxacoïdes 
Alsum maritima  
Aster tripolium 
 
 
Scirpus maritimus  
 
 
Hippophae rhamnoïdes  
 
 
Polygonum persicaria 
 
 
Obione portulacoides  
Salicornia maritima  
Atriplex littoralis  
Salicornia herbácea 
 
 
Gentianella campestris  
Erythraea pulchella  
Erythraea littoralis 
 
 
Agropyron junceum  
Ammophila arenaria  
Phragonites australis 

 
 
 
 



- 11 – 
 
vervolg Grassen:  
   Engels slijkgras  
   Echte witbol 
 
Heidefamilie   
   Dopheide  
   Struikheide 
 
Helmkruidfamilie  
   Koningskaars  
   Rode ogentroost  
   Stijve ogentroost 
 
Kamperfoeliefamilie   
   Kamperfoelie  
   Vlier 
 
Kruisbloemenfamilie   
   Zeeraket 
 
Weegbreefamilie   
   Grote weegbree  
   Smalle weegbree  
   Zeeweegbree 
 
Wilgenfamilie 
   Kruipwilg  
 
Windefamilie  
   Haagwinde  
 
Wintergroenfamilie  
   Rondbladig wintergroen  
 
Zoutgrasfamilie  
   Schorrezoutgras 

 
Spartina anglica  
Holcus lanatus 
 
 
Erica tetralix  
Calluna vulgaris 
 
 
Verbascum thapsus  
Euphrasia verna  
Euphrasia stricta 
 
 
Lonicera periclymenum  
Sambucus nigra 
 
 
Cakile marítima 
 
 
Plantago major  
Plantago lanceolata  
Plantago marítima 
 
 
Salix repens 
 
 
Calystegia sepium 
 
 
Pyrola rotundifolia 
 
 
Triglochin maritima 

 
-------------- 

 
Hieronder volgt een verslagje van ons jeugdlid Arnold Meijer over een ex- 
cursie naar: 
 
CAP GRIZ NEZ (13-16 oktober 1984) 

Op 13 oktober om 7 uur 's ochtends vertrokken Andree v.d.Plas, Arjen Leen- 
dertse, Meneer Leendertse en ik (Arnold Meyer)in een Citroën(van voor de  
oorlog??) uit Katwijk. Onderweg pikten we in Zeeland nog een vogelaar  
op. 
's Middags kwamen we op Cap Griz Nez (gelegen ten noorden van Boulogne)  
aan. We zochten een camping en gingen op verkenning uit. Op de kaap zaten  
heel wat vogelaars, waaronder een stel Nederlanders. Al meteen kwamen er  
veel Zwarte zeeëenden en twee Alken langs. Verder waren er twee Alken ter  
plaatse en veel langstrekkende Drieteenmeeuwen en Dwergmeeuwen. Opmerke- 
lijk was een zeehond ter plaatse. 
 
14 oktober. 's Morgens gingen we weer zeetrek kijken. De Zeehond was er  
nog steeds. We zagen die dag 8 niet te determineren duikers, 1 Parelduiker,  
1 Alk, 3 Kleine jagers, 2 Middelste jagers(lichte fase) waarvan de ver-  
lengde staartveren zeer goed zichtbaar waren. Verder nog 5 Grote Zeeëenden, 

 
 
 
 
 




