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Dag 1 vrijdag 4 september 2020 – Mokbaai – Horsmeertjes – oostkant
Na een vlotte ontmoeting bij de boot gaan we gelijk van start bij de Mokbaai, waar het water nog
redelijk hoog staat. Een volwassen man Bruine Kiekendief jaagt boven de rietrand en enkele
Lepelaars staan te glimmen in de zon. Een flink aantal telescopen wordt in slagorde opgesteld en al
gauw vliegen de soortnamen ons om de oren: Goudplevieren, Bonte Strandlopers, Kanoeten,
Bontbekplevieren en ook een Krombekstrandloper. Een Slechtvalk jaagt in spectaculair moordtempo
op een klein steltlopertje, maar mist. Ik rij nog even terug naar de boot voor de laatste deelnemer, die
door file de boot miste en als ik terugkom hoor ik dat de Slechtvalk nog eens langs is geweest en zelfs
heel even is gaan zitten. Een Havik vliegt over en dan lopen we richting de Horsmeertjes. Op het
oostelijke Horsmeertjes zitten slechts oersaaie eenden in eclipskleed en hoewel er aardig wat soorten
te ontdekken zijn, zingt in mijn achterhoofd de
waarneming van eerder vandaag, namelijk vijf(!)
Grauwe Franjepoten op het westelijke Horsmeertje!
We lopen dus even stevig door, horen onderweg
een Tjiftjaf roepen en zien al snel, zoals gehoopt, het
vijftal franjepoten foerageren, kringetjes zwemmend
op het water. De Flamingo, die er al sinds oktober
2019 is, staat ook lekker roze te zijn en we vinden tal
van soorten op en boven het meertje: Geoorde Fuut,
Buizerd, Dodaars, Pijlstaart, Grote Zilverreiger. Het
kost moeite om weg te lopen bij de Grauwe
Franjepoten, die ook nog eens steeds dichterbij
komen (zie foto), maar een melding van een
Breedbekstrandloper (foto) aan de oostkant brengt
ons toch in beweging. De vogel werd gemeld bij
Nieuw Buitenheim, maar reeds bij Ottersaat staat een dermate grote groep vogelaars dat het bijna niet
kan missen of de vogel heeft zich verplaatst. En ja hoor, iedereen krijgt magnifieke kansen om deze
zeldzame steltloper te bewonderen!
Enkele Watersnippen,
Goudplevieren (foto), wat Putters
en een grote groep Gele
Kwikstaarten zorgen voor wat
afleiding als de vogel even zoek is.
Na deze fantastische waarneming
bezoeken we de vogelkijkhut van
Dijkmanshuizen, waar we
Kemphanen en een Witgatje
treffen. Een paar keer kijken we
over de dijk over de Waddenzee
om te zien of we tussen de Eiders
een Koningseider kunnen
ontdekken. Deze is hier al sinds het
voorjaar, maar helaas al twee
weken niet gezien. Dat wordt nog
hard zoeken. Bij het Wagejot zien
we een stel Kluten en jaagt er nog
een Slechtvalk, opnieuw zonder
succes. Een Torenvalk probeert hem weg te jagen, waardoor we een interessante vergelijking krijgen
tussen de twee valken. Bij de Bol, onze laatste stop voor vandaag, zien we een prachtige Tapuit op de
sluis. We rijden naar het hotel en genieten van een koel biertje en een heerlijk maal.
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Dag 2 zaterdag 5 september 2020
Tuintjes – Utopia – Wagejot – Minkewaal – polder Waal &
Burg - Slufter – Volharding – polder Waal & Burg – Nieuw-Buitenheim – Waddenzee
Na een versterkende kop koffie vertrekken we richting de noordpunt van Texel. Zodra we naast de bus
staan horen we Grote Sterns hard roepen boven de Waddenzee. De duinvalleien rond de vuurtoren
zijn beroemd om de grote hoeveelheden trekvogels en we staan nog niet bij het eerste bosje of er
vliegt een Bonte Vliegenvanger
(foto) door het beeld. Een goed
begin met zo’n typische
trekvogel en al snel zien we ook
Gele Kwikstaart, Heggenmus,
Roodborsttapuit, Fitis,
Koolmees. Van het pad vliegt
een Havik op die daar had zitten
eten van een Konijn. Hij (of zij)
heeft de prooi laten liggen, met
de darmen verspreid eromheen.
We betreuren even dat de Havik
waarschijnlijk niet terug zal
komen bij deze toch fortuinlijke
prooi. Hopelijk vangt hij snel een
nieuwe. Vanaf de trektelpost
zien we Drieteenstrandlopers op
het strand en Angeline ontdekt
een etende jonge Slechtvalk.
Boven zee vliegen nog diverse Grote Sterns. Op de terugweg zien we vooral veel Roodborsttapuiten
en zien we bij het Renvogelveld een Gekraagde Roodstaart. We rijden terug voor het ontbijt, waarna
we langs Utopia wandelen. Een keur aan wadvogels heeft zich daar verzameld: Bontbekplevier, Bonte
Strandloper, Kanoet, Zilverplevier, Goudplevier,
Lepelaar en Rosse Grutto. Buitendijks zien we op
de Schorren nog een grote groep Lepelaars. We
lopen terug en rijden via de Bol, waar we Kleine
Plevieren zien, naar het Wagejot en Minkewaal.
In De Waal halen we onze lunch op en via polder
Waal & Burg, waar bijzonder weinig te zien is,
rijden we naar de Slufter, waar we op het
uitkijkpunt onze heerlijke veldlunches nuttigen.
Na de lunch kijken we eerst over het wad bij de
Volharding, maar na een melding van een
Blonde Ruiter, die helaas net vroegtijdig opvliegt,
bezoeken we de kijkhut bij Plassendaal. Hier zien
we een flinke groep Kemphanen. We besluiten
andermaal de Koningseider te gaan zoeken.
Onderweg stoppen we nog even bij Minkewaal,
waar een Temmincks Strandloper (foto) acte de
présence geeft. Veel Eiders op de Waddenzee met hier en daar een Geoorde Fuut er tussen, maar
helaas geen Koningseider. Het geeft niets: we hebben een
prachtige dag achter de rug met een koffer vol waarnemingen!
Dag 3 zondag 6 september 2020
Tuintjes – Utopia –
Wagejot – de Geul – Horsmeertjes – Grote Vlak –
Westerslag
Voor het ontbijt maken we weer een ronde door de Tuintjes,
maar helaas is de wind wel wat aan de straffe kant, waardoor
het echte vogelgeweld enigszins achterwege blijft. We zien wel
weer enkele Bonte Vliegenvangers, Roodborsttapuiten (foto)
en ook weer een Havik. Op een gegeven moment schiet er een
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flinke zangvogel een struik in, waarvan ik in de gauwigheid vrij zeker ben dat het een Sperwergrasmus
is, maar helaas laat deze vogel zich niet nog eens zien. Gele Kwikstaarten, Holenduiven en een
Sperwer komen alle langs. Bij het
Renvogelveld zitten enkele Tapuiten en als
we even naar het Reddingboothuis rijden,
omdat daar de laatste tijd een Europese
Kanarie wordt gemeld, zien we twee
prachtige Paapjes bovenop de struiken. Het
duurt even, maar dan horen we de kanarie
roepen. Helaas is dat ook de gehele
waarneming en hebben we hem niet in de
kijker gekregen, maar hij mag op de lijst. Bij
terugkomst zit er een grote groep
Huiszwaluwen (40+!) op het dak van het
hotel met daartussen een enkele
Oeverzwaluw (foto). We ontbijten met smaak
en pakken de tassen in. Dan wordt er een
volwassen Roze Spreeuw (foto) gemeld op
de noordpunt en is ons doel voor de ochtend
gelijk duidelijk. Op de Volharding pikken we nog even enkele Grote Mantelmeeuwen en een paar
Bontbekplevieren mee, maar dan zijn we snel op de goede plek en de vogel is eerst kort in beeld,
maar later, als we aan de andere kant van de plas
staan, kan iedereen hem prachtig door de
telescoop bekijken. Langs de plas van de
Robbenjager lopen nog enkele Kanoeten en zien
we ook Waterhoen nieuw voor de lijst. Opnieuw
horen we de Europese Kanarie roepen, maar
opnieuw krijgt niemand hem in het vizier. Er
vliegen wat Brandganzen over en we horen een
Waterral roepen. Dan wordt het tijd om naar het
zuiden af te zakken en langs de oostkust zien we
Kleine Plevieren en Temmincks Strandloper. We
halen de lunch op en besluiten die aan het strand
op te eten. Helaas vliegt er weinig over zee, maar
een Grote Stern die een te grote vis ving en
vervolgens achterna werd gezeten door enkele
meeuwen (op de foto door een jonge (1kj) Zilvermeeuw) was spectaculair! Als we in het bos een
poging doen om wat bossoorten te sprokkelen voor de lijst, worden we na een enkele Pimpelmees
overvallen door een flinke regenbui. We bezoeken het Grote Vlak voor een korte cursus meeuwen,
met als hoogtepunt een jonge Geelpootmeeuw. Daarna rijden we naar de Geul, waar een Boomvalk in
volle vaart achter een Bonte Strandloper aan jaagt. De vogel keert een paar keer om, waardoor het
schouwspel een paar keer voorlangs komt en ik zelfs een paar foto’s kan maken (zie foto op de
volgende pagina, enigszins bewerkt voor de herkenbaarheid). Op de Mokbaai vinden we tussen de
Bonte en Kanoetstrandlopers twee Kleine Strandlopers. Een roepende Rietgors is denk ik de laatste
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die we toevoegen aan onze lijst, want de lucht is alweer dreigend. We besluiten dus om er een punt
achter te zetten, vullen bij de boot de laatste lijst in en ik zie een leuke groep tevreden mensen op de
boot stappen.
Iedereen heel hartelijk bedankt voor jullie deelname en graag tot de volgende keer!
Klaas de Jong
September 2020

Zilvermeeuw (adult winterkleed) eet Strandkrab (Carcinus maenas)

[logo BirdingBreaks]

Texel, 4 tot en met 6 september 2020
Onder leiding van Klaas de Jong

5

[logo BirdingBreaks]

Texel, 4 tot en met 6 september 2020
Onder leiding van Klaas de Jong

6

[logo BirdingBreaks]

Texel, 4 tot en met 6 september 2020
Onder leiding van Klaas de Jong

7

[logo BirdingBreaks]

Texel, 4 tot en met 6 september 2020
Onder leiding van Klaas de Jong

8

[logo BirdingBreaks]

Texel, 4 tot en met 6 september 2020
Onder leiding van Klaas de Jong

9

