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TEXEL, 6-8 september 1985 
 
Het vertrek vanuit Noordwijk verliep naar mijn gevoel vlot, veel vlotter  
dan voorafgaande jaren, toen er nog wel eens iemand te laat kwam. 
In Den Helder scheen de zon, maar dat het geregend had, was te zien aan 
verschillende, nog aanwezige regenbogen. 
Het varen met de boot naar Texel duurde maar heel kort, misschien wel  
iets te kort. Op Texel aangekomen, gingen de meeste excursiegangers meteen  
al lopen naar de kampeerboerderij, die twaalfhonderd meter verderop lag. 
Wij zijn eerst nog even op een klein strandje gaar kijken aan het begin  
van de Mokbaai. Hier zagen we al direct Bontbekplevieren en Steenlopers  
tussen het aangespoelde wier lopen. Op het wad zaten Wulpen, Rosse Grutto's,  
Zwarte Ruiters, Groenpootruiters en Eidereenden. 
Bij de aanlegplaats van de boot kon je fietsen huren en wij besloten dat  
maar meteen te doen. Terwijl wij binnen in het verhuurhuisje daar stonden,  
begon het hard te waaien, te regenen en even later ook nog te hagelen.  
Toen het droog was zijn we fietsend naar de kampeerboerderij gegaan. Onder- 
weg kwamen we nog een Velduil tegen. 
Deze avond werd er gekaart, vals  
gespeeld en gedronken. 
De volgende dag, zaterdag, was  
iedereen al vroeg uit de veren  
om mee te gaan met de wandeling  
rond de Mokbaai. Tijdens deze  
wandeling werden we ingehaald  
door hele groepen mariniers, die  
luid zingend over het eiland  
stampten. Met een groepje zijn we 
toen maar luid zingend er naast 
gaan lopen. In de Mokbaai zagen 
we vrij veel vogels zoals Kluten, 
ruiters, plevieren, Watersnippen,  
eenden, Lepelaars, Visdieven en 
kiekendieven. Door de duinen zijn  
we naar het Noordzeestrand gelo- 
pen. In één van de duinmeertjes 
zagen we Smienten en een Geoorde 
Fuut. Op het Noordzeestrand vonden  
we vele soorten wier, die we mee- 

 

 

namen om 's avonds thuis te determineren. Op de terugweg door het duin zagen  
we nog een Kleine Jager. 
Deze avond aten we de traditionele Waddenmacaroni; lekker! Na de vaat te  
hebben gedaan, werden de vele planten- en wiersoorten gedetermineerd. Hier- 
na werden de groepjes samengesteld voor de Waddenkwis. Na vele, vaak vreem- 
de vragen te hebben beantwoord, werd de jeugd uiteindelijk toch winnaar!  
Om elf uur gingen we met een groepje naar een discotheek in Den Burg. Hier  
was het erg gezellig. Rond een uur of drie waren we weer terug in de kam-
peerboerderij. 
De volgende dag ging ieder zijn eigen gang. Wij zijn door de polder langs 
de Petten naar Den Hoorn gefietst. Hier zagen we een Smelleken. Toen we  
door Den Hoorn heen waren, gingen we richting Den Burg. In een groenten- 
tuin zagen we twee Grauwe Klauwieren. Bruine Kiekendieven cirkelden hoog in  
de lucht. Na Den Burg zijn wij langs de dijk richting Oudeschild gereden.  
Halverwege kwamen we in de vissershaven. In het havencafé zagen we bekende 
gezichten. De halve vogelclub was hier neergestreken. We zijn toen terug gegaan 
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naar de kampeerboerderij langs de dijk. Hier zagen we Aalscholvers, Lepelaars, 
Steenlopers, Paarse Strandlopers, Goudplevieren, Bruine en Blauwe Kieken- 
dieven. 
Rond een uur of vier zijn we de boerderij gaan opruimen en de spullen in  
gaan pakken, waarna we richting de boot gingen. Dit was het einde van een  
erg gezellig weekend en een knotsgekke excursie! 
 

Ab Steenvoorden  
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BROEDGEVAL VAN EEN ZWARTE WOUW IN NOORD-WEST OVERIJSEL 
 
 
Op 14 mei 1984 werd aanvankelijk één Zwarte Wouw waargenomen, die zwijgzaam  
over een bepaald terreingedeelte bleef rondvliegen. Bij benadering van een  
in dit gebied aanwezige horst, waarop in 1983 een Buizerd had gebroed, werd  
een tweede exemplaar van de Zwarte Wouw waargenomen. Bij controle bleek het  
nest een legsel te bevatten. Hierna werd van enige afstand waargenomen,  
hoe één van de vogels al snel op het nest neerstreek. Het nest bevond zich  
in een moerasbos in het natuurgebied "De Wieden". Op 6 juni werd het nest 
gecontroleerd: en lag een kapot ei onder het nest en verder bleek het nest  
leeg te zijn. Vermoedelijk werd het nest door de ter plekke talrijk aanwezi- 
ge Zwarte Kraaien gepredeerd. 
Als geregelde broedvogel komt de Zwarte Wouw voor in Duitsland op slechts  
100 tot 200 km van de Nederlandse grens. In Europa is sprake van een uit- 
breiding van het broedgebied in westelijke en noordelijke richting. De soort  
lijkt zich al definitief in België te hebben gevestigd. 
In Nederland wordt de Zwarte Wouw vooral in april en mei waargenomen.  
Het moerasgebied De Wieden lijkt zeer geschikt voor de vestiging van de  
Zwarte Wouw, ondermeer doordat de soort een voorkeur heeft voor een waterrijke 
omgeving en doordat in de nabijgelegen kolonies van Blauwe Reiger en Aal- 
scholver visresten te halen zijn. 
 
 

uit: LIMOSA, jaargang 58 1985, af1.3. 
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