
Zaterdag 23 april 2022. Vogelexcursie Friese waddenkust. 

 
Het voorjaar is nu echt begonnen. Ook voor de fanatieke vogelaar klopt het hart nu sneller. 

Eindelijk stond er weer, nu de Corona op zijn retour is, een vogelexcursie op het programma. 

Wij gaan deze dag de gehele Friese Waddenkust lijn zoveel mogelijk volgen, van de 

Afsluitdijk bij Zurich tot de haven van Holwerd. Vol spanning werd de gehele week gekeken 

naar de weersberichten, hoe zou het weer er uit zien? Ja! Want daar ben je behoorlijk van 

afhankelijk. En laat dat nou deze dag helaas wat tegenvallen. Het was zonnig, geen regen en 

een temperatuur van 7 oplopend tot 14 graad deze dag. Maar de wind was vreselijk vandaag 

met een kracht van 6/7 uit oostelijke richting. Dit is direct te merken: weinig zang activiteit, 

veel vogels zitten uit de wind in de dekking en blijven in de begroeiing. Als vogel heb je nog 

gelijk ook natuurlijk, maar voor ons als vogelaar geen optimale dag. Daar kwam nog bij dat 

het “laagtij” was, dus alle vogels ver van ons op het wad aan de vloedlijn zaten te foerageren.  

 

Ondanks deze kleine tegenvallers hebben wij 

genoten. Hier geen lawaai, geen luchtvervuiling, 

en geen stress. De stilte van het weidse landschap, 

over de dijk de stilte van het wad en kwelder, en de 

leegte de je hier overal om je heen ziet, heerlijk. Je 

rijdt door kleine dorpjes, en gehuchtjes waar de tijd 

lijkt stil te staan. Op veel punten stop je met de 

auto, en klim je over de dijk en kijk je over het 

wad of kwelder op zoek naar vogels, ondanks de 

zeer straffe wind. En waar je amper een 

vogeltelescoop stil kon houden.  

 

Kornwerderzand, aan het begin van de afsluitdijk. Hier in de luwte van enkele bosjes: 

Boerenzwaluwen, Tjiftjaf, Braamsluiper, Kneu, Heggenmus, Zanglijster, Zwarte roodstaart, 

Zwartkop, Fitus en Vink. En op een werkeiland aan de andere kant van de A7 zagen wij: 

Grutto’s, Tureluurs, Graspiepers, Steenlopers, Bergeenden, Fuut, Visdiefjes en een 

overvliegende Grote bonte specht (die was zeker de weg kwijt). 

 

 

We rijden verder via het gehucht Zurich naar Harlingen. Zien onderweg Kokmeeuwen, 

Stormmeeuwen, Grauwe ganzen, Kieviten om maar enkele soorten te noemen. Vlak bij het 

volgende gehucht Kimswerd gaan we naar vogelkijkhut Hegerwiersterfild. Op het met hier en 

daar riet omzoomde mooie pad ernaartoe zien we vele soorten. Overal plas dras weilandjes, 

slootjes, kreekjes, schrale weilandjes en een grote waterplas met grind eilandjes. Een eldorado 

voor vogels, Ondanks de wind mooie soorten gezien, enkele: Tapuiten, Gele kwikstaarten, 

Kluten, Rietgorzen, Watersnip, Drieteenstrandloper, Zwarte stern, Zwarte ruiter, Kleine 

plevieren, en Kemphanen. Vooral enkele Kemphaan mannen waren al mooi in broedkleed. 

Heerlijk, wat hebben wij genoten hier! 

 



 
 

We gaan verder door Harlingen (mooi stadje) richting 

De Zwarte Haan, een gehuchtje van 3 woningen,een 

restaurantje en een kleine camping. Kilometers rijden 

wij langs de kustlijn door gehuchten met namen als: 

Roptazijl, Koehool en Nije Altoenae, Verder Kwelder 

de Westhoek, en Polder het Noorden. Stilte is het 

woord hier, we horen alleen maar de wind en zijn op 

zoek naar vogels. We zien mooie soorten als: Bruine 

kiekendief (man), Goudplevieren, Tapuiten, 

Torenvalk en Scholeksters die broeden op akkerland 

en ... vele Graspiepers. 

 

Bij de Zwarte Haan aangekomen niets bijzonders te 

zien, wat ik eigenlijk ook niet verwachtte. Doordat het 

laagtij was ook hier alles mijlen ver verwijderd van 

ons. Met de vogeltelescoop nog even geobserveerd 

maar met die wind en de trilling weinig kunnen 

determineren. Dus snel verder maar.  

 

 
 

We rijden nu naar de haven van Holwerd. Onderweg zien we aan de ene kant de 

waddenzeedijk met daar achter de prachtige kwelders, en aan de andere kant polders met vette 

klei waar de boeren druk bezig zijn hun land te bewerken of pootgoed te zaaien of poten. 

Af en toe stoppen en een blik werpen over de dijk in de kwelder. Hier overal grote groepen 

Brandganzen en Rotganzen. Je kunt goed zien dat de ganzen zich in grote groepen klaar 

maken om op reis te gaan naar hun broedgebieden. Je praat van tienduizenden Brandganzen, 

en duizenden Rotganzen, niet te tellen. Maar ook Buizerd en een jagende Slechtvalk op zoek 

naar een prooi konden aan de soortenlijst worden toegevoegd.  



Ook hier weer tientallen Bontbekplevieren dribbelend door de drooggevallen kreken. Aan de 

polderkant langs de met hier en daar van een rietkraag voorziene slootkant zien we 

Meerkoeten, Waterhoentjes, Krak- en Kuifeenden. 

 

 
 

We komen aan in de haven van Holwerd. Hier leuke soorten in grote groepen gespot, vooral 

aan de luwte kant. Wat te denken van duizenden Bonte strandlopers, honderden Tureluurs, 

honderden Steenlopers en wel honderd Bontbekplevieren. En dat alles vlak voor onze ogen, 

geweldig om te zien dat foerageergedrag. Nu zie je pas hoe fragiel en klein deze steltlopers in 

werkelijkheid eigenlijk zijn. Ook mooi waren de Steenlopers tussen al het zeewier op de 

basaltkeien vlak voor onze auto. Ze leken zo onze auto in te dribbelden. Aan de vloedlijn 

zagen wij nog duizenden Wulpen. En na veel filteren door de vogeltelescoop ontdekte Alfred 

nog 1 Zilverplevier, en 3 Groenpootruiters. Ook dit zijn schitterende steltlopers in hun bijna 

zomerkleed.  

 

 
 

Als slotakkoord gaan we nog naar De Keeg in het Lauwersmeergebied. 

Na samenspraak wilde iedereen nog wel even naar De Keeg (vogel jargon), en de tijd liet het 

ook nog wel toe. Dus de snelste weg genomen richting Anjum. Hier was ook nog veel te zien 

met name vele eenden soorten o.a. Smienten, Pijlstaarten, Slobeenden en Wintertalingen. 

Op een eilandje ontdekten we na enig speurwerk nog twee bijzondere soorten: 2 

Witwangsterns en 6 Dwergmeeuwen. En als klap op de vuurpijl net voordat we de dag wilden 

afsluiten ontdekten we boven het Reitdiep ter hoogte van De Pomp een adulte Zeearend. 

Minutenlang konden wij met zijn allen deze Vliegende Deur bewonderen. Een mooier 

afscheid konden wij ons niet wensen van deze geslaagde dag. 

 

Eindconclusie: ondanks de straffe wind die ons vandaag behoorlijk parten speelde voor 

zang/geluid en waarneming, hebben we toch nog 86 vogelsoorten gespot. Met als krenten in 

de pap: Dwergmeeuw, Witwangstern, Zwarte stern, Kemphaantjes in broedkleed, Tapuit, 

Slechtvalk, Bruine kiekendief en de adulte Zeearend. 

 

Nadat de laatste versnaperingen waren opgepeuzeld en de dag nog even was doorgenomen, 

stapten wij in de auto’s en aanvaarden wij de terugreis naar Vriezenveen. Dit na een 

succesvolle vogelkijkdag! 

  

Verslag van Gerard Spit. 


