
Ameland, 3 maart 2021
FlevoBirdwatching excursie (44 soorten)

Gids: Meino

Ameland is gezegend met een wondermooie natuur. De natuur van het Waddeneiland is uniek omdat op een 
relatief klein oppervlak veel verschillende landschappen te bewonderen zijn.

het één en ander verandert sinds ons 
laatste bezoek. Vanachter het scherm 
zien we slobeenden, een krakeend, 
wilde eend, overvliegende pijlstaarten 
en van die stiekeme zwarte gedrochtjes 
(meerkoet). Langs het fietspad zien en 
horen we geregeld grauwe ganzen. Een 
paar graspiepers trotseren de koude 
mist, laten zich leiden door hun hor-
monen en laten enkele baltsvluchtjes 
zien. Een mannetje roodborsttapuit laat 
zich nog best goed zien. Het vrouwtje 
is eveneens in de buurt. Bij het Groene 
strand botsen we op één grote witte 
muur. Het doet me even denken aan 
“The Wall” uit Games of Throwns. Daar 
gaan we dus niet heen en slaan links af 
richting zuid, richting het wad.

Uitgescholden
We komen door Ballum. De dames zijn 
gefocust op een accommodatie om iets 
te drinken en op te warmen. Die wordt 
gevonden. Warme chocolademelk met 
slagroom bij een lekker warm vuurtje 
op het terras van een restaurant. Een 
personeelslid komt speciaal naar buiten 
om een groepsfoto van ons te maken 
en maak zelf gelijk gebruik van de war-
me situatie om iets over torenvalken 
te vertellen. We vervolgen onze weg 
door weilanden vol met grauwe– en 
rotganzen alsook boeren die druk zijn met het injecteren van 
mest, gebruikmakend van een sleepslang. Genoeg gespreks-

Volgens de fietsverhuurmeneer bij de haven, hing de mist al 
sinds zaterdag over het eiland. “Je gaat niet veel zien van-
daag,” meldt hij weinig hoopvol, wijzend naar mijn telescoop. 
Een natuurmaat appt dat we te maken hebben met Arcti-
sche zeerook. Mist die ontstaat als zeer koude lucht over 
warm water stroomt. Dorris en ik zijn dan ook blij dat we 
winterse kleding hebben aangetrokken. 

Aan de hobbel
Aangekomen bij het huisje van de 4 lotgenoten, zijn we nat 
door de mist. We worden verwelkomt en krijgen eerst thee 
om op te warmen. Niet iedereen is voorbereid op de koude 
zeerook. Zo worden er sokken gebruikt om als handschoe-
nen te functioneren. We fietsen in westelijke richting aan de 
noordzijde van het eiland. De vogels zijn ook opvallend stil 
en is het sprokkelen geblazen. Een heggemus, winterkoning, 
kauwtjes, fazant. Met de fiets aan de hand lopen we een 
stuk door het Nesserbos. Mijn oriëntatie is aan de hobbel 
door de omstandigheden en moet ik soms even Google-
maps raadplegen. Bij camping Duinoord is er enige actie. Een 
reebok langs de bosrand. Voor ons een roodborst of …. Met 
de kijker is een vrouwtje roodborsttapuit te ontwaren in het 
wazige licht. De zoekkaart biedt geregeld uitkomst om de 
genoemde vogel beter tot de verbeelding te laten spreken. In 
de bosrand horen we toch een paar grote bonte spechten 
roffelen, een zanglijster zijn lied zingen en het nasale geluid 
die groenlingen voortbrengen.

The Wall
We komen bij een moerasgedeelte waar werkzaamheden 
zijn verricht. Het lijkt wel of er een kijkhut staat. We lopen 
erheen. Bizar wat zeerook met je doet. We hadden geen 
idee waar we waren maar het blijkt bekend terrein te zijn. 
Het kijkscherm van de eendenkooi boven Nes. Er is wel 

Vrijwel alles was anders aan deze excursie. Geen ontvangstcomité bij de boot. Geen start 

aan de wadkant. De gebruikelijke route werd omgegooid omdat de klanten graag zouden 

zien dat we hen ophalen bij hun vakantiehuisje in Buren. Niks erg. Dan draaien we de route 

gewoon om, komt ook wel mooi uit want het is 13.15 uur pas hoogwater. Er was nog iets 

anders … Nog niet eerder gingen we zo erg de mist in met een excursie.



Soortenlijst:

Tekst: Meino Foto’s: Dorris

1. Fazant
2. Ekster
3. Heggenmus
4. Winterkoning
5. Kauw
6. Houtduif
7. Koolmees
8. Vink
9. Pimpelmees
10. Merel
11. Roodborsttapuit
12. Groenling
13. Grote bonte specht
14. Zanglijster
15. Grauwe gans

16. Meerkoet
17. Slobeend
18. Kuifeend
19. Krakeend
20. Pijlstaart
21. Roodborstje
22. Zilvermeeuw
23. Huismus
24. Turkse tortelduif
25. Buizerd
26. Kievit
27. Wilde eend
28. Spreeuw
29. Steenloper
30. Rotgans

31. Bergeend
32. Lepelaar
33. Stormmeeuw
34. Kokmeeuw
35. Smient
36. Wintertaling
37. Blauwe reiger
38. Goudplevier
39. Brandgans
40. Brilduiker
41. Wulp
42. Bonte strandloper
43. Scholekster
44. Torenvalk

stof. Weer stoppen bij een groep met kieviten, spreeuwen 
en steenlopers die gezelschap krijgen van die andere reisge-
noten, goudplevieren. We komen rond 1300 uur aan bij de 
hoogwatervluchtplaatsplas, dat is een woord die je niet zo 
vaak hoort. De grote witte vogel aan de rand wordt eerst 
uitgescholden voor grote zilverreiger maar die hebben niet 
zo’n mooie kuif als de lepelaar het wel heeft. Dat is toch nog 
mazzel hebben want de lepelaar stond op het doelsoorten-
lijstje. Dorris maakt een foto waarop ringen zijn te ontwaren. 
De telescoop wordt ook nog even in stelling gebracht. 
Tussen de vele smienten zwemmen een paar wintertalingen. 
Voor onze gasten is dat lastig te onderscheiden onder deze 
mystieke omstandigheden.

Mysterieus
Het is duidelijk dat niet alleen de mist maar vooral ook de 
kou in de weg zit en besluit om er vroegtijdig mee te stop-

pen. Met de wind in de rug fietsen we naar de haven. Een 
brilduiker en vele scholeksters kruisen ons pad waaronder 
een geringde scholekster met een kapotte poot. Bij de haven 
nemen we afscheid. Een afscheid met mixed-feelings deze 
keer. Deze dag verdient eigenlijk een tweede kans. Dat we 
toch nog 44 soorten pakken in deze 
kleine wereld is zo gek nog niet. Het 
is een prachtig mysterieus woord en 
bijzonder fenomeen, Arctische zeerook. 
Maar kan vooral op een dag als deze 
“gemist” worden.


