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Dag 1 – vrijdag 6 mei

Texel

Het verzamelen bij de boot aan de Texelse kant verliep voorspoedig en al snel tuurden we met
een volle bus, gevolgd door een volle auto, over de Mokbaai. Wulpen, Rosse Grutto’s en
Kluten heetten iedereen welkom op Texel. We zagen ook een groep Drieteenstrandlopers en
een Groenpootruiter, terwijl achter ons de Nachtegaal zong. We liepen het pad tussen de
Horsmeertjes door en vonden een
prachtige Blauwborst en een mannetje
Roodborsttapuit. Natuurlijk zongen er
overal Rietgorzen, Rietzangers, Fitissen,
Braamsluipers, Tjiftjaffen, Zwartkoppen,
Groenlingen en hoorden we met
zorgvuldig luisteren een Tuinfluiter. We
kregen een vliegshow van een groepje
Krakeenden en vanaf het uitkijkpunt
zagen we een prachtige adult zomerkleed
Geoorde Fuut op het westelijke
Horsmeertje. Wat een feest! We
vervolgden onze weg naar de Muy, waar
de afgelopen dagen een
Balkankwikstaart was gezien, maar deze
vertoonde zich helaas niet. Er waren wel
‘gewone’ Gele Kwikstaarten en de
Kieviten hadden al kleintjes. Twee Kleine Zilverreigers liepen te foerageren en een Blauwe
Reiger haalde een Rugstreeppad boven water. Hij had enige moeite deze door te slikken. Een
spectaculair gezicht! Twee Koekoeken joegen achter elkaar aan. Daarna reden we nog even
naar een klein plasje achter de boerderijen langs het fietspad langs de Muy, genaamd Akiab.
Hier zagen we een mooi mannetje Zomertaling en ook een paartje Wintertaling.
Het was een lange reis geweest en het was al aan de late kant, dus ondanks de melding dat er
Morinelplevieren mooi in beeld zaten, koos iedereen toch voor de optie om naar het hotel te
gaan en te gaan eten. Deze hielden we gewoon tegoed!
Dag 2 – zaterdag 7 mei

Texel

Bijna iedereen koos voor de wandeling voor het ontbijt, hetgeen 5:45 uur voor het hotel
betekende. Deze vroege opstaanders werden beloond, want het was op de noordpunt goed
toeven, zowel qua vogels als qua weer.
We hoorden overvliegende Boompiepers
en een roepende Waterral en ook de
Dodaars was flink aan het baltsen. Een
vlucht Regenwulpen (7) vloog over en op
de top van een vlier zat een volwassen
mannetje Gekraagde Roodstaart. Bij het
uitkijkpunt van het Renvogelveld zong
de Blauwborst uit volle borst en vonden
we een jonge Dwergmeeuw. In de
Tuintjes (de oude volkstuintjes van de
vuurtorenwachters, die al lang niet meer
alszodanig in gebruik zijn) zong ook een
Blauwborst en zagen we wel drie paartjes
Roodborsttapuit. Er joeg een Blauwe
Kiekendief vrouwtje, er zong een
Sprinkhaanzanger en op het uitkijkpunt

zagen we een Paarse Strandloper op de dam. Op de terugweg riep de Koekoek en werden we
door een paar jonge vogelaars gewezen op een Grote Barmsijs, een leuke soort voor de tijd
van het jaar! Hij liet zich mooi zien, zelfs door de telescoop. Op de terugweg reden we langs
de plek van de Morinelplevieren, maar we konden er slechts één vinden. Wel een hele mooie,
dus we mogen niet klagen! Als bonus zat er ook nog een groepje Goudplevieren. Na het
ontbijt reden we langs de oostkust naar het zuiden en genoten we van de broedende sterns,

Kluten, Scholeksters en Kokmeeuwen in het Wagejot. De Kluten hadden zelfs al een kleintje.
Ook Steenlopers stonden vlak aan de overkant van het water te wachten om gefotografeerd te
worden. Bij Minkewaal waren de Oeverzwaluwen druk heen en weer aan het vliegen voor de
nestwand. Voor de hut van Dijkmanshuizen liepen Rosse Grutto’s en veel Tureluurs, maar
helaas niet de Steltkluten die daar al enkele dagen gemeld werden. Door polder Waal & Burg,
het tweede Natuurmonument van Nederland, waar helaas weinig te beleven was, reden we
naar de Slufter om te lunchen. Groenpootruiters en Zilverplevieren stonden in het Diepe Gat
en we genoten van de zingende Veldleeuwerik. Op het moment dat we weg wilden gaan,
kwam er een melding binnen van een adulte Zwarte Ooievaar over de Muy richting noord.
Een vlugge scan leverde onmiddellijk de bedoelde vogel op en we konden hem (haar?)
allemaal goed volgen richting het noorden. We reden naar de Westerduinen, onder andere om
wat meer bosvogels op te pikken, maar we begonnen op de Kampeersnol, een hoog
uitkijkpunt. Een paartje Blauwe Kiekendief was te zien in de Bleekersvallei en na een
melding van twee Kraanvogels konden sommigen héél hoog in de lucht heel vaag twee stipjes
ontwaren. Niet echt een bevredigende waarneming. In het bos was het stil, het was het heetst
van de dag, dus besloten we naar Utopia te gaan. Dit prachtige nieuwe natuurgebied staat bol
van de sterns en al snel hadden we naast Grote Sterns en Visdieven ook twee Dwergsterns in
de telescoop. Een mannetje Smient was opmerkelijk laat. Helaas was het tij nog niet zo hoog
als gehoopt, waardoor de Schorren nog vrijwel leeg waren. We zagen wel een groep
Rotganzen met daartussen een Zwarte Rotgans, de Canadese ondersoort van de Rotgans die
tegenwoordig als soort wordt beschouwd.

Dag 3 – zondag 8 mei

Texel

Voor het ontbijt brachten we een bezoekje aan
de noordpunt van het eiland, waar zojuist een
Kleine Vliegenvanger was ontdekt. Deze liet
zich voor de meesten goed bekijken, maar zat
flink verstopt in het struikgewas. Een vrouwtje
Zwartkop werkte beter mee. Er zongen twee
Sprinkhaanzangers en een Blauwborst en er
waren weer genoeg Heggenmussen en
Roodborsttapuiten. We kwamen net Laurens en
Remco tegen toen er een grote roofvogel over
de duinen kwam zetten: een Visarend! Het werd
hoog tijd voor het ontbijt, maar bij de bus kwam
er een melding van een Zwarte Wouw over de
Tuintjes, dus we sprintten terug naar het
uitkijkpunt van het Renvogelveld om de vogel op te wachten. Een Buizerd, een Bruine
Kiekendief, zelfs een Boomvalk, maar geen wouw kwam er over ons heen, dus we reden
richting De Cocksdorp. Onderweg zagen
we een roofvogel hangen boven het
Krimbos, dus snel afgeslagen en ja hoor,
een prachtige Zwarte Wouw hing zo’n
beetje boven de safaribus! We zagen hem
mooi kantelen met zijn staart. Na het
ontbijt zetten we andermaal koers naar het
Wagejot, om het jonge Kluutje nogmaals
te zien, maar helaas kon het kleintje niet
meer gevonden worden. Er vloog wel een
bijna-volwassen Dwergmeeuw tussen de
Visdieven. Bij de kijkhut van
Dijkmanshuizen stonden de twee
Steltkluten nu prachtig vooraan en na wat
speurwerk konden ook Oeverloper, Rosse
Grutto, Grote Mantelmeeuw en Kleine Strandloper worden bijgeschreven. We vervolgden
onze weg naar de Muy, omdat dit prachtige gebied zo goed was bevallen op de eerste dag.
Een mannetje Koekoek pikte de ene na de andere dikke rups van de grond om ze vervolgens
in een waaiboompje op te eten. Wonderlijk tam liet
hij zich prachtig zien en fotograferen. Boven het
wilgenbos vloog een klein valkje dat helaas heel
snel weer uit beeld was, maar onmiskenbaar een
vrouwtje Roodpootvalk was! De wilgen ontnamen
ons verder zicht en de vogel was gevlogen, helaas.
Verderop op de vlakte ontdekten we een Grote
Zilverreiger en er vloog opnieuw een klein valkje
over de bomen achterin. Ditmaal een adult mannetje
Roodpootvalk! Prachtig leigrijs met een rode
‘broek’, helaas een beetje ver weg, maar een zeer
toffe soort! Zingende Heggenmus, Nachtegaal,
Zwartkop, Roodborst en Vink maakten het plaatje
compleet. We zetten koers naar De Cocksdorp voor
het Waddenvogelfestival, maar de infomarkt blijkt

alleen op zaterdag te zijn geweest. We hebben op de picknicktafel voor de Verrekieker de
lunch genuttigd, de winkel bezocht en wat kleinodiën aangeschaft. Aan het einde van het dorp
keken we nog even over de dijk, waarna we zo langzamerhand richting de veerboot moesten.
Vanaf het duin bij de veerhaven zagen we nog enkele Dwergsterns en mooie groepen Rosse
Grutto’s en Kanoeten. Tijd om afscheid te nemen. Het was een prachtig weekend, qua
soorten, qua weer en qua mensen. Iedereen bedankt!
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