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Waddenweekend 2019, Terschelling 
Ruurd Eisenga 
 
Met een gezelschap van 20 
personen werd in het 
weekend van 13 tot 15 
september het 
Waddeneiland Terschelling 
bezocht. Na een 
voorspoedige reis kwam zo 
goed als iedereen met zijn 
bagage bij de Wierschuur 
aan. Deze fijne locatie lag 
op ons te wachten in het 
heldere licht van een zo 
goed als volle maan. Het 
beloofde een mooi 
weekend te worden. 
Het getij en het weer waren 
ons goed gezind, dus de 
volgende ochtend kon er 
vroeg genoten worden van 
de door de vloedstroom 
naar de kant gedreven 
vogels. Opvallend was 
hierbij dat verschillende Kanoeten zich vlak voor de dijk 
goed lieten bekijken. Normaal gesproken zien we deze 
steltlopers in enorme wolken op grote afstand vliegen. Na 
het ontbijt werd koers gezet naar de Boschplaat. Het 
fietspad werd al gauw een zandpad met stro. Hierom werd 
besloten lopend een duintje op te gaan. Hier hadden we 
zicht over een deel van de Boschplaat en het achterste deel 
van de Eerste Slenk. In en rond dit water werden 
Brandganzen gezien. In het riet zaten verschillende 
Rietgorzen en in het duin konden twee Paapjes goed 
bekeken worden. De lucht en de paaltjes leverden een 
Bruine Kiekendief, een Slechtvalk en, op de terugweg, een 
Boomvalk op.  

Na de koffie met Cranberrygebak bij het Heartbreak Hotel 
werden de lunchpakketten op het strand opgegeten. Boven 
de Noordzee kwamen een Jan van Gent en een Kleine 
Jager voorbij. Zongebruind zijn de deelnemers daarna de 
duinen, polders en de waddendijk afgestruind. De meesten 
van de soorten die je op de Wadeneilanden hoopt te zien, 
werden gespot. Langs de waddendijk werd een Rosse 
Franjepoot kort maar goed gezien.  
Op het terras voor de Wierschuur werd de dag 
doorgenomen en er kon buiten worden genoten van de 
traditionele macaronimaaltijd. Daarna was het tijd voor de 
Quiz. De quizorganisatoren maakten er een afwisselend 
spel van. Met weetjes over Terschelling, natuurvragen en 

een flinke hoeveelheid 
planten die op naam gebracht 
moesten worden, konden 
punten worden verzameld. 
Dit werd afgesloten met het 
verzinnen van een limerick 
over een Hop op 
Terschelling. Het was een 
close finish maar het beste 
team heeft wederom 
gewonnen. 
Op zondag werd de dag 
begonnen met een 
gezamenlijk ontbijt. Na de 
schoonmaak konden we op 
ons gemak opnieuw de 
positie op de dijk innemen 
om de steltlopers steeds 
dichterbij te zien komen. 
Hierna is de groep 
opgesplitst. Een deel ging 

Op de Boschplaat ‐ foto George Hageman 

Op de Waddendijk – foto: Jos Zonneveld
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langs de waddendijk en daarna richting de westzijde. Zij 
spotten een Zeearend boven de weilanden. Er ging een 
groep de weitjes en struikjes af tussen de Wierschuur en 
Oosterend. De weitjes liggen door bomenhagen in de 
luwte en zijn hierdoor een gewilde biotoop voor kleine 
insecteneters. We werden in onze speurtocht niet 
teleurgesteld: een redelijk aantal Grauwe Vliegenvangers 
liet zich goed zien. Ook werden drie Gekraagde 
Roodstaarten ontdekt. Vlak voor de plaats waar het pad 
stopt, werd in het laatste weitje prachtig de Bonte 
Vliegenvanger waargenomen. Na de koffie werd rustig 
koers gezet naar het westen. In verschillende bossen werd 
regelmatig gestopt, maar op wat geijkte bosvogels na, was 
het er erg stil.  
De groepen troffen elkaar weer bij het zeeliedenmonument 
in West-Terschelling. Daar werd de lijst met 
waarnemingen aangevuld. Doel is altijd om 100 soorten 
waar te nemen; de teller bleef echter steken op 99. Nog 
steeds een mooi aantal, waarbij een aantal bijzondere 
waarnemingen zat. Met opnieuw prachtig weer was de reis 
terug aangenaam.  
Al met al een geslaagd weekend dat dit jaar voor het laatst 
door mij is georganiseerd. Na negen jaar is het tijd het 
stokje door te geven. Ik heb het altijd met veel plezier 
gedaan en wil alle deelnemers, die in de loop der jaren 
mee gegaan zijn, bedanken voor de gezelligheid. Ik heb er 
mooie herinneringen aan! 

De Wierschuur bij maanlicht – foto: George Hageman

Lunch op het Noordzeestrand – foto: George Hageman 


