
Ameland, 9 oktober 2020.
FlevoBirdwatching excursie (65 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.

jongens, meisjes … dames, dit zie je niet 
elke dag.” Waarschijnlijk jongvolwassen 
dieren die aan het zwerven zijn. Ze vlie-
gen een paar keer hoog op om vervol-
gens weer in het riet te storten. Bui-
zerds vliegen over, een groenling, dikke 
Dolly’s, Dorris pikt een man zwartkop 
uit de struiken, een paartje torenvalken 
zeilt langs. Genoeg te zien. De verhalen 
en vragen die vervolgens loskomen 
leidt tot een conclusie dat dit een 
onderneming voor gevorderden lijkt. 
Niks erg, gewoon ondergaan, net als 
een Tv-documentaire. Alleen maar leuk. 
Het wordt nog leuker, we moeten weer 
terug om het stroomdraad te trotseren. 
“ja hoorrr, er staat stroom op,” roept 1 
van de dames met het draad tegen haar 
been. Niks erg, gewoon ondergaan en 
beleven. :-)

Ontleden
Voor we weer op de fiets stappen 
hangt een torenvalk-man vlakbij ons te 
bidden. Bidden voor een vette veldmuis 
wel te verstaan. Aan de hand van een 
schriftelijke presentatie kan per direct 
het verschil tussen man en vrouw valk 
bekeken worden. Bij het KNRM-ge-
bouw komt een zeehond dichtbij 
langs zwemmen tussen de eiders en 
bergeenden door. De bergeend wordt 
ook tot leukerd en favoriete eend gebombardeerd. Op de 
dam aldaar zit het vol met aalscholvers en zilvermeeuwen. 
Er is verwondering over de eidereenden die op de wal toch 

Na het voorstellen zien we vanaf het bovendek soorten 
die op het wad foerageren. Om 14.00 uur is het hoogwater, 
het is nu dus opkomend water. Pijlstaarten vliegen voorbij, 
wulpen, kluut, rosse grutto, eidereenden. Verschillende soor-
ten meeuwen in verschillende leeftijdskleden komen boven 
onze hoofden hangen. Hoe oud wordt een meeuw, hoe lang 
broeden ze, hoe zwaar zijn ze? Hopsa, daar komen de vragen 
los. Dorris pikt ook een graantje mee in het beantwoorden 
en verteld o.a. over de groze mantelmeeuw. Er staat een 
flinke woei op het wad. In de verte zijn diverse regenbuien 
te zien. Als we in de buurt van Ameland zijn krijgen we een 
bui over ons heen en vluchten het droge middendek op. De 
rest van de dag blijft het gelukkig droog. Tijdens de kuier naar 
de fietsverhuur wordt er al opgedane kennis ingezet om een 
juveniele meeuw op naam te brengen.

Schokkend tafereel
Als we uiteindelijk op de fiets zitten gaan we linksom, richting 
het westen langs het wad. Het zeewater is al hoog opge-
stuwd door de zuidwester wind. We zien o.a. eidereenden 
die voedsel van de bodem opduiken. Schelpdieren worden 
naar boven gebracht om te bewerken tot consumptie maar 
een paar sluwe meeuwen zitten hen op de huid. Het levert 
vermakelijke beelden op. Voor ons vliegt een vogel met een 
witte stuit op, een tapuit. Bij de Ballumerhoek stoppen we. 
Tijd om even over de zeedijk te kijken waar verschillende 
bosschages staan. Het is de vraag of er stroom op het draad 
staat welke eerst overwonnen moet worden. Mijn lange 
‘skonken’ hebben er geen moeite mee maar die van de 
dames zijn een beetje korter. We slagen allen zonder schok-
kende taferelen. Aan de andere zijde van de dijk is gelijk het 
geroep van echte familievogels te horen. Ze stuiteren door 
het riet aan de zijde van de hier gelegen ringsloot. “Jaaa, ik zie 
ze,” wordt er geroepen. “Baardmannetjes, wat leuk.” Ze laten 
zich een paar keer prachtig bewonderen. “Dit is fantastisch 

Wederom waren de weerverwachtingen bepalend. Vanwege de slechte voorspelling kwa-

men we overeen om de excursie een dag eerder te doen. Bijkomstigheid was wel dat het 

de reisdag van de 3 vriendinnen was. “Ben jij de vogeltjesgids van vandaag.” Zo geschiedde 

en ontmoeten we elkaar op de boot van 11.30 uur. We gaan gelijk los met de vogeltjes want 

voor je het weet is de (mid)dag voorbij.



Soortenlijst:

Tekst: Meino Foto’s: Dorris/Meino

1. Pijlstaart
2. Kokmeeuw
3. Wulp
4. Kluut 
5. Zilvermeeuw
6. Eidereend
7. Stormmeeuw
8. Aalscholver
9. Kleine mantelmeeuw
10. Rosse grutto
11. Huismus
12. Rotgans
13. Scholekster
14. Torenvalk
15. Kauw
16. Spreeuw
17. Kramsvogel
18. Tapuit
19. Kievit
20. Grauwe gans
21. Wilde eend
22. Meerkoet

23. Baardman
24. Buizerd
25. Houtduif
26. Merel
27. Graspieper
28. Roodborst
29. Zwartkop
30. Waterhoen
31. Groenling
32. Witte kwikstaart
33. Steenloper
34. Koperwiek
35. Goudplevier
36. Kuifeend
37. Blauwe reiger
38. Boerenzwaluw
39. IJsvogel
40. Slobeend
41. Nijlgans
42. Tureluur
43. Zwarte ruiter
44. Groenpootruiter

45. Watersnip
46. Bonte strandloper
47. Turkse tortelduif
48. Vink
49. Kolgans
50. Putter
51. Ekster
52. Roodborsttapuit
53. Grote bonte specht
54. Zilverplevier
55. Smient
56. Drieteenstrandloper
57. Koolmees
58. Goudhaan
59. Winterkoning
60. Gaai
61. Pimpelmees
62. Staartmees
63. Zanglijster
64. Sperwer
65. Zwarte kraai

echt wel dikke joekels zijn. Gezeten achter de aanloopstei-
ger komt een steenloper nietsvermoedend lekker dichtbij en 
begint een krabbetje te ontleden. “oh, wat een leukert.”

Het 100-tje
We steken de zeedijk over en fietsen binnendijks verder. Bij 
de plas van Lange sloot stoppen we voor een hapje, drankje 
en soorten bekijken. Ergens vang ik op dat de kuifeend 1 van 
iemands favorieten is. Dat komt mooi uit. Via de telescoop is 
een kuifeend te zien tezamen met een vrouw pijlstaart. Kij-
kend naar slobeenden, schiet er ineens een ijsvogel voorlangs 
en is goed te volgen langs de rietkraag. Dorris pikt de blauwe 
flits ook onmiddellijk op. De andere dames ontgaat het he-
laas. “Ja hoor, hun zien een ijsvogel, waarom zien wij dat niet?” 
“Bij een melding vooral opletten waar de melder zijn verre-
kijker naar kijkt.” Plots is er tumult en vliegen er verschillende 
ruiters voorlangs. Tureluurs, zwarte ruiters en groenpootrui-
ters. Een stukje verder fietsend zien we de vogels zitten. Ver 
weg helaas maar ook de vogel die op het 100-tje stond, de 
watersnip, is er te zien.

Volle glorie
Vlak voor Ballum een weiand vol goud(plevieren) alsook een 
wulp. In Ballum wordt snel de supermarkt aangedaan om 
vervolgens via de duinen richting het Noordzeestrand te 
gaan. In de duinen wordt toch wel een 1 van de leukste en 
misschien wel meest favoriete soort gespot. Met het blote 
oog en ook met de verrekijker hebben de dames moeite 
om de positie van het vogeltje te bepalen maar de kijkkoker 
biedt uitkomst en is het mannetje van de roodborsttapuit in 

volle glorie te zien. Aangekomen bij het strand blijkt het pa-
viljoen een sterke aantrekkingskracht te hebben. Niet alleen 
sanitair gezien. “Even gezellig een bakkie doen, past dat wel in 
het schema, Meino?” “Zekers, als we maar voor donker bij de 
laatste boot zijn.” Daarna gaan we het Groene strand op. De 
zee is ver van ons vandaan. De dames 
dreigen enigszins melig te worden maar 
gelukkig weet een bonte strandloper, 
een zilverplevier en met name een 
drieteenstrandloper weer balans te 
brengen en zijn we weer wat favoriete 
soortjes rijker op de lijst. 

Gehaast
Een afzetting van het fietspad richting 
Nes doet een aanslag op het improvi-
satie vermogen. Via het Zwanenwater 
door het bos gaan we alsnog richting 
Nes. Op de terugweg zijn we nog druk 
met vogelen als plots het besef komt 
dat de (mid)dag toch eerder voorbij is 
dan gedacht. In Nes nemen we ge-
haast afscheid. Volgende keer gaan we 
gewoon mee voor een drankje, dames. 
De baardmannetjes maakten de mees-
te indruk. Al met al was het een erg 
gezellige dag met veel verhalen, vragen, 
favorieten en leukerds.


