
16 mei 2020.  Hollum – Ameland. Flevobirdwatching excursie 
 
Het was spannend. Kon de excursie wel doorgang vinden vanwege het coronavirus. Het verzoek van 
de klanten kwam voor de uitbraak al binnen bij Flevobirdwatching. In overleg werd besloten om het 
door te laten gaan mits de 1,5 meter regel wordt nageleefd. Zo gezegd, zo gedaan en vertrokken 
Dorris en ik vrijdagochtend naar Ameland. 
 
Vol trots 
Vrijdag gebruikten we om een verkenningsronde en alvast foto’s te maken voor dit verslag. 
Zaterdagochtend staan we, op Dorris haar 50ste verjaardag notabene, om 8.30 uur bij onze klanten 
Lubbert en Fon op de stoep (Sea lodges Hollum). Tijdens het kennismaking gesprek horen we dat ze 
woonachtig zijn in Kollum en wel vaker op excursie gaan. Onlangs waren ze nog op nachtegaal-
excursie geweest in het Lauwersmeergebied om te luisteren naar de prachtige powervolle zang en 
vertelden vol trots dat ze een blauwborst hadden gezien. Oké, de lat ligt hoog. We gaan een 
soortenlijst maken. Kijken of bovengenoemde soorten erop gaan komen. 
 
Biddende acties 
We gaan een rondje fietsen waarbij alle biotopen van het eiland aan de beurt komen, te beginnen 
aan de noordzeekant. Duin- en moerasgebied. We zijn nog maar net op weg of daar rolt naast vink, 
winterkoning, grasmus en zwartkop, de zang van een nachtegaal over ons heen. Bingo. Via het 
fietspad langs de duinen stoppen we alweer snel. Er zijn 2 paartjes tapuit doende om voedsel te 
verzamelen. Dat gaat gepaard met mooie biddende acties. Ze hangen stil in de lucht alvorens nog 
meer insecten in hun snavel te proppen. Oh ja, had ik al gezegd dat ik zomaar ineens kan stoppen. Zo 
gezegd, zo gestopt want de zang van een blauwborst is te horen. De vogel zit mooi in de top van een 
wilg te zingen. Lubbert trekt een camera uit zijn knapzak en maakt er werk van. Die is ook binnen. 
Niet makkelijk in deze tijd van het jaar nu de blauwborstmannen minder actief zijn met zingen. Ook 
een roodborsttapuit laat zich zien, een rietzanger is druk met zijn zangvlucht en een kleine karekiet 
pruttelt daarnaast zijn lied. 
 
Enorm lijf 
We stallen de fietsen en wandelen een stukje door de duinen alvorens langs de rand van het 
moerasgebied De Lange Duinen te lopen. Lubbert en Fon vinden andere facetten van de natuur ook 
interessant dus staan we daar af en toe ook bij stil. Zo komen o.a. duinviooltje, hooibeestje, 
grasbeertje, kleine vuurvlinder, mi-vlinder en Sint jansvlinder voorbij. Ook de rups van een 
nachtvlinder lopen we tegen het enorme lijf. Een wilgenhoutrups, het beest wordt in zijn nek 
gebeten door een rode bosmier en heeft daar zichtbaar last van. We horen tijdens de wandeling 
weer 2 nachtegalen naast andere bewoners als de kneu, grasmus (krasmus), zwartkop (heldere 
tonen), groenling, zanglijster, putter, heggemus, tuinfluiter, braamsluiper (mitrailleur) of de fitis 
(zingt vanaf je slaapkamer naar de zolder en eindigt in de kelder). Een man bruine kiekendief vliegt 
weg met een jong konijntje als prooi. In de verte is een koekoek te horen. Lubbert heeft nog maar 
net vertelt dat ze nog niet eerder een koekoek hebben gezien of daar komt een exemplaar roepend 
langs scheren. “Wow, wat een prachtige excursie is dit nu al,” is zijn reactie. Dorris vraagt spontaan 
of er nog meer verzoeken zijn. Een roerdomp lukt helaas niet maar laat zich wel heel even hoepend 
horen. Opnieuw komen we een blauwborst man tegen die voor ons op het pad aan het foerageren is. 
Hoe mooi kun je het treffen? Ook staartmezen zitten vlakbij in de struiken langs het pad met de 
snavel vol voer voor hun kroost. 
 
Vangen 
We betreden een nieuwe biotoop en stappen het Noordzeestrand op. We lopen even richting de 
vloedlijn zodat we de rond sprintende drieteenstrandlopers in de telescoop kunnen vangen. De 
drieteentjes zijn nu in zowel winter als zomerkleed te zien. Achteraf blijkt dat er ook strandpleviertjes 



tussen lopen. Een prachtige soort. Een dag later weten we die op de foto te zetten. We lopen 
hetzelfde pad weer terug naar de fietsen en is het tijd om het eiland over te steken. 
 
Prachtig showtje 
Tijdens de oversteek stop ik weer eens. Als ook Lubbert stopt gaat het mis. Hij verliest de controle 
over de fiets omdat hij tijdens het afstappen zijn bril wil afzetten en valt om. Gelukkig valt het mee 
behalve misschien een beetje gekrenkte trots en kunnen we de tocht vervolgen. Via Ballum betreden 
we de polders en fietsen we weidevogelgebied binnen. We worden verwelkomd door een baltsende 
man gele kwikstaart die aan het pronken is voor een vrouwtje. Prachtig showtje. Vele rotganzen 
houden hier het gras kort waaronder een geringd exemplaar. Langs de weg laten grutto’s zich goed 
bekijken. Scholeksters zitten op het nest. Een kievit man zit eveneens in de buurt van de weg op het 
nest met daarbij weer in de buurt een rondscharrelende tureluur.  
 
Het tij 
We fietsen de zeedijk over en komen weer in een andere biotoop terecht. Het wadgebied. We 
hebben het tij helaas niet mee. Het is eb. Veel vogels zitten ver weg maar pakken nog genoeg voor 
de daglijst mee. Zoals kluut, bontbekplevier, Noordse stern, grote stern, zilverplevier, rosse grutto. 
De Feugelpôlle is niet meer wat het geweest is. Mogelijk een rattenprobleem. Geen broedende grote 
stern te bekennen. Er vlogen wel een paar krijsend rond. Gelukkig konden we nog wel broedende 
Noordse sterns en kluten ontdekken op de Oostelijke zandbank. Een dag eerder kwamen we een 
groep gele kwikstaarten tegen met daartussen een Noordse kwikstaart. We vervolgen onze weg met 
noordwestelijke tegenwind en steken de zeedijk weer over. 
 
Volle zicht 
Via duingebied komen we aan de rand van het bos bij de vuurtoren uit. Hier gaan we wat eten en 
drinken bij een picknicktafel onder het genot van nachtegaal zang. Er zitten hier een stuk of vier 
nachtegalen die elkaar omver proberen te zingen, zo lijkt het.  Soms scheuren ze bij je langs als ze 
achter elkaar aan sjezen. Hun roodbruine staart valt daarbij op. Er is echter een mannetje die zich 
extra wil profileren en gaat steeds in de top van een struik in volle zicht zitten zingen. Hoe mooi wil je 
het hebben? De excursie eindigen in nachtegaal hoek. Of kan het nog beter? Vanuit het noorden 
hoor ik alarmgeroep en komt er een roofvogel aangevlogen. Wow, ja hoor daar komt een visarend 
aanzeilen met scholeksters op zijn hielen. Een late doortrekker. Een nog beter einde van een boven 
verwachting geslaagde excursie volgens Lubbert en Fon. 
 
Uiteindelijk belanden we nog op het terras van hun vakantiehuisje. Onder genot van een biertje en 
wijntje proosten we op de verjaardag van Dorris en de mooie dag die uitkomt op 88 vogelsoorten.  
 

Grasmus 
Zwartkop 
Tjiftjaf 
Fitis 
Kneu 
Nijlgans 
Vink 
Winterkoning 
Roodborst 
Spreeuw 
Boerenzwaluw 
Koolmees 
Pimpelmees 



Nachtegaal 
Tapuit 
Roodborsttapuit 
Wulp 
Rietzanger 
Kleine karekiet 
Kleine mantelmeeuw 
Grote mantelmeeuw 
Blauwborst 
Bruine kiekendief 
Lepelaar 
Aalscholver 
Graspieper 
Holenduif 
Kuifeend 
Buizerd 
Slobeend 
Fuut 
Grauwe gans 
Kievit 
Huiszwaluw 
Oeverzwaluw 
Koekoek 
Meerkoet 
Waterral 
Heggemus 
Bergeend 
Zanglijster 
Tuinfluiter 
Merel 
Braamsluiper 
Groenling 
Rietgors 
Zwarte kraai 
Staartmees 
Drieteenstrandloper 
Stormmeeuw 
Rotgans 
Scholekster 
Roerdomp 
Grutto 
Huismus 
Turkse tortelduif 
Krakeend 
Gele kwikstaart 
Tureluur 
Grote stern 



Brandgans 
Grote zilverreiger 
Kokmeeuw 
Kluut 
Witte kwikstaart 
Noordse stern 
Visdief 
Bontbekplevier 
Torenvalk 
Kauw 
Houtduif 
Spotvogel 
Ekster 
Fazant 
Boompieper 
Visarend 
 


