
Schiermonnikoog
FlevoBirdwatching excursie, 13 september 2020 (59 soorten)

Gids: Meino

“De enorme stranden van Schiermonnikoog zijn uniek en moet je ervaren. Het zijn de mooiste en breedste stranden van 
Europa door locale zeestromingen.”

Ver weg boven de kwelders en het wad 
zijn 2 slechtvalken aan het stunten. Voor 
ons komen kieviten en goudplevieren 
omhoog, al snel is duidelijk dat 1 van 
de valken is komen buurten en schiet 
bij ons langs. Er ontstaat enige hilariteit 
als Dorris me laat weten dat het tijd is 
voor het ‘elfuurtje.’ Tijd voor een stukje 
brood met grasboter en pure hagelslag. 
Een heerlijke gewoonte en zeer be-
nieuwd of het binnenkort ook in België 
een hype wordt.

Verrijking
De volgende stop is bij een bruggetje 
over een slenk. Langs de randen zijn 
enkele tureluurs en zwarte ruiters aan 
het foerageren. Een zwarte ruiter komt 
onze kant op. Prachtig om het dier van 
zo dichtbij in winterkleed te bewonde-
ren. Kobbeduinen is de volgende stop. 
We stappen af bij het Baken en lopen 
een stukje door de duinen. Een grote 
parasolzwam staat bij de ingang van het 
duinpand. Een juveniele bruine kieken-
dief komt aanzeilen en vliegt vlak over 
ons heen. Het strakverse donkerbruine 
verenkleed is goed waar te nemen. 
Aan de westkant van de duinen is het 
nagenoeg windstil en een stuk warmer. 
Dat zie je gelijk ook aan de natuur. 
Kleine vuurvlinders vliegen hier volop 
evenals icarusblauwtjes en een oranje 
zandoogje. Ook paardenbijters en heidelibellen draaien hun 
territoriale rondjes. Het zijn dan wel geen vogels maar wie 
weet levert de aandacht een verrijking op bij onze gasten.

Straffe wind
De boot vertrekt om 9.30 uur. We zitten bovendeks en kun-
nen gelijk beginnen met vogelen. Nog in de haven springen 
juveniele visdieven en een noordse stern het meest in het 
oog. Eenmaal los uit de haven merken we dat er een straffe 
wind staat. Die wind brengt een geluid mee die enkele voor-
bijvliegende grote sterns aankondigt. In een lange rij komen 
eidereenden in eclipskleed langs zeilen. Een gewone zeehond 
naast de boot trekt eveneens aandacht. Het is afgaand water. 
Vanaf de boot pakken we mooi wat soorten wadvogels mee.

Sonarsysteem
Als verwacht is het een stormloop op de fietsenverhuur bij 
aankomst op Schiermonnikoog. Daarom gaan we eerst vanaf 
de pier foeragerende wadvogels checken totdat de storm 
binnen de verhuurhekken is gaan liggen. Achter een busje 
staan we uit de wind. De steltjes komen soms lekker dichtbij. 
Zo zien we o.a. bontjes met daartussen enkele krombek-
strandlopers. De rest krijgt dat niet bewust mee omdat het 
grut helaas opvliegt. De pijlstaarten vallen op vanwege een 
lange hals en staart. Een sierlijke eend zelfs in winterkleed. 
“Oh, daar vliegen ook al een paar drieteenstrandlopers.” Een 
rosse grutto trekt een lange pier uit het slik. Zijn lange snavel 
met ‘sonarsysteem’ in de punt werkt dus perfect. Na een half 
uurtje hebben we onze wachttijd goed besteed. Nadeel is 
wel dat de fiets keuze niet meer reuze is maar na enig aan-
dringen blijken er toch nog goeie fietsen beschikbaar te zijn.

Elfuurtje
Tsjonge jonge, als een stel jonge honden wordt er het eiland 
op gefietst tot ze merken dat de gids niet meekomt. Ge-
woon wachten tot de nieuwsgierigheid het wint en ze terug 
komen. Een aantal kanoetstrandlopers laten zich namelijk 
mooi bekijken van dichtbij. Even verderop staat een lepelaar 
met zijn snavel in een slenk te zwaaien en landt er voor onze 
neus een oeverloper. We slaan rechtsaf langs de wadzijde. 

Zogezegd, zo gedaan. Zo zitten we 2 dagen later, na ons Lauwersmeer-avontuur, letterlijk 

opgescheept met Ann en Hans op de veerboot naar Schiermonnikoog. Het is voor onze Bel-

gische gasten de eerste keer dat ze Schier bezoeken, oftewel het grijze monniken eiland.



Trots
Tijdens de fietstocht door broekbosjes en duinvalleien moe-
ten we even halthouden omdat Dorris achteropkomt. Ann 
blijft tijdens het afstappen met haar jas hangen achter het 
zadel en kukelt om. Hans schijnt al wat gewend te zijn. Hij 
blijft rustig staan kijken, terwijl zijn vrouw worstelt om weer 
overeind te komen, met de nuchtere opmerking: “Woude 
gij de plantjes van naderbij bekijken, lief?” Gelukkig is er geen 
schade behalve een beetje gekrenkte trots misschien. Een 
stukje verder stappen we gezamelijk, zonder halsbrekende 
toeren, van de fiets om toch een plantje van dichtbij te be-
kijken. De zeldzame parnasia. Op het Noordzeestrand gaan 
de jassen uit. Heerlijk weer met een zuidwester in de rug. 
Op het immense strand zien we drieteenstrandlopers mee 
rennen met de vloedlijn. Daarna fietsen we via het pittoreske 

dorpje naar de Westerplas. De lepelaars zijn er nog waarvan 
enkelen met een arsenaal ringen om de poten. Een meeuw 
met witte kop en staart met zwarte eindband trekt de 
aandacht, een juveniele pontische meeuw.  Tussen al die witte 
verschijningen vinden we nog 3 wittig-
heden, kleine zilverreigers. 

Zogezegd, zo is het weer gedaan. We 
komen op 59 vogelsoorten maar als je 
daar andere facetten van de geziene na-
tuur bij optelt dan was het een bezon-
dere beleving.  In goed gezelschap was 
het wederom een geslaagde en bovenal 
gezellige dag die voorbij is gevlogen.  
Tijd om in te schepen.

1. Boerenzwaluw
2. Kauw
3. Spreeuw
4. Kokmeeuw
5. Zilvermeeuw
6. Kleine mantelmeeuw
7. Visdief
8. Witte kwikstaart
9. Noordse stern
10. Aalscholver
11. Steenloper
12. Grote stern
13. Bergeend
14. Eidereend
15. Lepelaar
16. Bonte strandloper
17. Scholekster
18. Wulp
19. Stormmeeuw
20. Wilde eend

21. Tureluur
22. Krombekstrandloper
23. Pijlstaart
24. Drieteenstrandloper
25. Rosse grutto
26. Goudplevier
27. Zilverplevier
28. Kanoet
29. Wintertaling
30. Smient
31. Krakeend
32. Witgat
33. Kievit
34. Oeverloper
35. Krakeend
36. Putter
37. Graspieper
38. Slechtvalk
39. Kneu
40. Zwarte ruiter

41. Bruine kiekendief
42. Huiszwaluw
43. Winterkoning
44. Fazant
45. Torenvalk
46. Blauwe reiger
47. Zwarte kraai
48. Houtduif
49. Koolmees
50. Slobeend
51. Meerkoet
52. Kleine zilverreiger
53. Tafeleend
54. Huismus
55. Pontische meeuw
56. Grote mantelmeeuw
57. Fuut
58. Waterral
59. Holenduif
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