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Voorwoord 
 
Ik heb een ‘warm’ 
gevoel over ons 
voorjaarskamp 
“Robbenoordbos”. Het 
weer was geweldig met 
een record aantal uren 
zon. Ik heb daar de 
afgelopen maanden nog 
vaak aan teruggedacht! 
De SBB-groepscamping 
was prima! Uitstekende 
voorzieningen en een 
ruime binnenruimte 
met vloerverwarming 
en kookgelegenheid. De 
verwarming was, 
ondanks het goede 
weer heel, welkom 
omdat het ’s avonds 
toch behoorlijk 
afkoelde. Van de 
kookgelegenheid werd 
vooral door de 
deelnemers met een 
klein tentje goed 
gebruik gemaakt. Het 
warme water hebben 
we in het begin wel erg 
gemist, maar toen het 
er eenmaal was hebben 
we het des te meer 
gewaardeerd. 
Het mooie weer had 
ook wel tot gevolg dat 
er erg veel 
‘ijselmeermuggen’ 
(vedermuggen) waren. 
Dat was wel wat lastig 
maar ze staken niet en 
’s avonds zorgden de 
wolken dansende 

muggen in het licht van 
de laagstaande zon 
voor een fascinerend 
beeld.  
Wat vogels betreft was 
er veel te zien. Mede 
dank zij de vogeltrek 
die vooral bij oostelijke 
wind veel groepen 
vogels over het gebied 
voerde.  
Voor mij waren de 
hoogtepunten de 
kemphanen in het 
weiland vlak bij de 
camping, de ijsvogel 
die we meerdere keren 
uitgebreid hebben 
kunnen bewonderen en 
de grote groepen Rosse 
grutto’s bij Den Oever. 
De plantenmensen 
vonden het gebied wat 
minder spannend, maar 
we hebben wel de 
tengere distel gezien op 
de Hoelmer wierdijk, 
waarschijnlijk het enige 
plekje in Nederland 
waar deze nog 
voorkomt. En zo’n 
groepje bloeiende Wilde 
hyacinthen, ook al zijn 
ze niet zeldzaam,is wel 
heel mooi om te zien. 
Cultureel kwamen we 
goed aan onze trekken. 
Prachtige kerkjes op 
Wieringen, veel oude 
grafstenen daaromheen 
(met fraaie 

korstmossen!). En in 
het 12e eeuwse kerkje 
van Oosterland 
beluisterden we een 
overweldigend concert 
van het Ricciotti 
ensemble. Tijdens de 
fietstocht door West-
Friesland genoten we 
van oude 
dorpsgezichten. Gerard 
wist veel over de 
geschiedenis van het 
gebied te vertellen. 
Op Koninginnedag 
veroverden een aantal 
kampdeelnemers een 
aardige buit van de 
verschillende 
rommelmarkten. 
De dodenherdenking 
viel samen met onze 
slotavond. Dankzij Wim 
van Zuilen, die voor de 
kinderen uitlegde wat 
een razzia betekend en 
Ria Sinkeldam, die twee 
gedichten voordroeg 
was de herdenking voor 
mij heel 
indrukwekkend. 
Guda en ik kijken dan 
ook met veel genoegen 
terug op een heel 
geslaagd kamp in een 
mooie omgeving met 
een fijne groep 
mensen. 
 

Huib 
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De excursies 
 
29 april  2007  
Gezamenlijke excursie (fiets): naar Den Oever en daar vanaf de pieren en 
vanaf de dijk tot onze waarnemingen gedaan Bij Vatrop hebben we de dijk 
verlaten en we gingen via Stroe en Den Oever terug naar de 
Groepskampeerterrein De Snippenwei in het Dijkgatbos  
 
30 april ’07  
Vogelexcursie (fiets): Via Den oever langs de kust naar Quarantaine, dan via 
Westlanderkoog naar Haulkes en naar het Kooibos van Klievervenne  en terug 
Plantenexcursie (te voet): Via Dijkgatbos naar Robbenoordbos en via 
IJsselmeerdijk terug . 
 
1 mei 2007 
Vogelsringen: Met Bert de Winter (om 7 uur!) bij sluisje op Wieringen bij 
Den Oever 
Vogelexcursie (fiets): Robbenoordbos 
Planten en waterbeestjes excursie (fiets): langs sluitgatweg, kantoor SBB( 
Nachtegalen !) rechtstreeks naar het kooibos (gidsje "Vikingroute"kooibos ( 
nummer 15). Het meertje was geschikt om naar waterbeestjes te kijken. Ook 
het bosje er om heen heeft enige aandacht gekregen. 
Daarna hebben we de route nog even aangehouden (in omgekeerde richting) 
totdat we vlak bij een hek ( waar het pad over de Hoelmer Wierdijk begint) de 
Tengere distel konden bewonderen en als laatste nog een bezoek aan Lutje 
strand-zuid . 
Avondprogramma: concert van een studentenkoor in het oude kerkje van 
Oosterland  
 
2 mei 2007  
Landschapexcursie: o.l.v. Gerard Schuitemaker langs dijk naar Medemblik, 
vandaar via Opperdoes naar Twisk. Vooral Twisk was toeristisch gezien nog 
zeer aantrekkelijk: Mooie boerderijen en landhuizen en temidden van talrijke 
oude bomen. 
Avondprogramma: Dia lezing door Otto de Vries over de vogels uit de 
omgeving. 
  
3 mei 2007  
Vogelexcursie: Dijkgatbos en omgeving Den Oever  
Vogelexcursie: Wielen bij Dijkgatsbos 
Gemengde excursie (fiets en auto): de Vooroever, een mooi 
natuurontwikkelingsgebied ten zuidoosten van Medemblik. Op een 
afgesproken parkeerplaats ontmoetten we elkaar. 
 
4 mei 2007  
Vogelexcursie (fiets): Wad bij opkomend tij bij Den Oever Ruud Kuipers, , 
telescoop aanwezig. Later naar de Voorboezem op Wieringen  
Gemengde excursie (fiets):Via Wieringen ( stroe, Normerven,  Westerland 
naar Amstelmeer, langs oostzijde een eind zuidwaarts en dan terug. De weg 
langs het Amstelmeer was niet erg boeiend. 

Frouke 
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Sfeerverslag  van zondag 29 april. 
 
We starten vandaag met 
alle 13 aanwezigen ( de 
resterende 9 deelnemers 
zullen in de loop van de 
dag arriveren) voor de 
eerste fietsexcursie. 
De stralende zon zorgt 
voor een stralend 
humeur. De camping is 
heerlijk, de groepsa-
ccommodatie is geweldig 
en met dat warme water 
komt het vast nog wel 
goed.....De deelnemers 
zijn zich goed bewust 
van de gevaren van té 
veel UV-stralen. Er wordt 
driftig gesmeerd en de 
petten staan op storm. 
Alhoewel…….na ongeveer 
150 meter moet de 
EHBO-kit er al aan te 
pas komen, want Rieke 
ligt met forse schaaf-
wonden op de grond. In 
een poging haar 
zonnehoedje te redden, 
dat bij een windvlaag het 
luchtruim wilde kiezen, 
liet ze beide handen los 
van haar stuur en dat 
gaat niet zo goed zonder 
een gedegen training 
daarin. Na weer een 
kleine honderd meter 
hebben we ons eerste 
waarnemingssucces: een 
groep van ongeveer 
vijftien kemphanen 
streek neer in het 
weiland. De mannetjes 
zijn nog niet goed op 
kleur, maar ze beginnen 

al wel aan hun eerste 
“optredens” met 
opgezette kragen. 
Begeleid door de “zang” 
van de grasmus en 
omringd door de geuren 
van het bloeiende 
fluitekruid komen we bij 
Den Oever aan. Hier 
duikt Frouke de berm in 
want er staan eindelijk 
wat leuke planten zoals 
prachtig bloeiend 
pijlkruidkers, gele 
morgenster, zachte 
ooievaarsbek, gewone 
reigersbek en veel 
knolboterbloem met zijn 
goudgele bloemen. De 
thermoskannen komen 
tevoorschijn en bij de 
koffie krijgen we 
ruimschoots de 
gelegenheid om een 
vrouwtje bruine 
kiekendief te bekijken. 
Een rietzanger verzorgt 
de achtergrondmuziek. 
Dan weer in de benen en 
onder het tunneltje door 
naar het oude 
havenstadje Den Oever 
en de pier op. Wat een 
uitzicht, wat een 
landschap, wat een 
vogels! Duizenden rosse 
grutto’s gaan op de 
wieken,kerend en 
draaiend in het zonnetje, 
maar ook kluten, 
zilverplevieren, bonte 
strandlopers, tureluurs, 
wulpen etc. etc. houden 

ons daar lang vast. 
Vervolgens fietsen we 
buitendijks met zicht op 
de ‘Hollandse Wadden’ 
naar de kleiputten bij 
Vatrop. Inmiddels raken 
we gewend aan het 
effect van “Hè, wat zie ik 
daar?” begeleid door 
snel afremmen en de 
kijker pakken. De zwarte 
ruiters bij Vatrop zijn 
een cadeautje; de 
korstmossen op de 
basaltblokken vormen 
een mooi kleurig plaatje. 
Maar nu wil Frouke ons 
toch ook iets laten zien 
van de oude cultuur op 
Wieringen. We fietsen 
naar Stroe, bekijken een 
oud kerkje én ervaren de 
hoogteverschillen op het 
eiland, de keileem-
ruggen, die daar door de 
laatste ijstijd zijn 
achter0gelaten. Om vijf 
uur zijn we weer terug 
op de camping met een 
zo mogelijk nog beter 
humeur dan toen we 
vertrokken. De enige, 
die zich wat zorgen 
maakt, ben ikzelf. We 
hebben al zoveel moois 
gezien. Zou er nog 
genoeg over zijn voor de 
rest van de week? 
Verderop in dit verslag 
zal u duidelijk worden, 
dat die zorgen volledig 
onterecht waren.  

Guda 
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Excursiedag maandag 30 april: Robbenoordbos 
 
Als echte waterman 
werd ik als vrijwilliger 
aangewezen om de 
excursie naar het 
Robbenoordbos te 
leiden. De vorige 
avond had ik 
begrepen van de 
voorzitter dat één 
van de taken van de 
excursieleider was de 
groep bij elkaar te 
houden.  
Dat moet dus kunnen 
lukken als je iedereen 
maar goed in de 
gaten houdt en de 
voorzitter zelf ook 
meegaat. Gelukkig 
was in onze groep 
ook de 
excursieregelaar 
Frouke mee, dus het 
kon bijna niet fout 
gaan. 
Gewapend met 
schepnetten van 
Frouke doken we met  
8 personen naast 
onze geweldige 
kampeerstek 
’s ochtends al om 
9.00 uur het 
Dijkgatsbos in, op 
weg om waterdieren 
te vangen. De 
schepnetten werden 
onderweg zeer nuttig 
gebruikt als 
aanwijsstok.  
 
Maar als 
plantenliefhebbers 
schoot het niet echt 
op en de eerste de 
beste boom werd al 
aan een grondige 

inspectie 
onderworpen. 
Gelukkig waren er 
ook vogelaars in ons 
midden en konden 
we onze blik ook in 
de ruimte werpen op 
zoek naar 
kemphanen, 
graspiepers, lepelaars 
…….en beetje illegaal 
zijn we via een akker 
het Robbenoordbos 
ingegaan. 
 
Op de akker zaten in 
het hoge struikgewas 
onzichtbaar voor ons 
3 reeën die onze 
komst niet afwachten 
en snel het hazenpad 
kozen. 
In het 
Robbenoordbos 
hebben we een 
lunchpauze gehouden 
en werd de ijsvogel in 
de verte gespot in 
een geweldige 
entourage. Met de 
verrekijker liet hij 
zich goed bekijken. 
Na de lunch kwamen 
we bij een poeltje 
aan die vanaf de kant 
geïnspecteerd werd. 
Hier werden 
watermonsters 
genomen met wat 
levende wezens erin 
om later in het kamp 
onder de binoculair 
(door Frouke op de 
fiets meegenomen!) 
verder te analyseren.  
Op de terugweg liet 
een geaderd witje 
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zich goed aan ons 
zien. 
Bij het verlaten van 
het Robbenoordbos 
moesten we via een 
paar balken een 
smalle sloot 
oversteken, die 
helaas alleen mijzelf 
een natte voet 
opleverde.Hierna via 
de dijk, met een 
geweldig uitzicht over 

het IJsselmeer,  
terug naar de 
camping. En helaas 
op een kilometer 
afstand viel toen toch 
nog de groep uit 
elkaar toen, juist ja, 
onze voorzitter stevig 
doorwandelde direct 
naar de camping.Het 
was een geweldige 
dag met vele zeer 
mooie momenten. 

Met dank aan Frouke 
Escher,  
de excursieleider  
 

Ruud L 
 
 

Fietsexcursie Konninginnendag Wieringen 
 
Met 7 mensen op pad 
voor een fietstocht 
van 50 km. 
Er staat een harde 
koude oostenwind, 
maar daar hebben we 
in het begin niet 
zoveel last van. 
Het begint al met 
kemphanen en 
dwergmeeuwen vlak 
bij het kamp. 
In den Oever gaan 
we weer op de dam 
zitten en kijken daar 
een tijdje uit over 
een stukje niet 
ondergelopen wad.. 
We ontdekken een 
smelleken. 
We fietsen verder 
bovenlangs, het is 
hoogwater, dus 
weinig vogels.  
Bij ons bekende 
plekje in Vatrop gaan 
we even van de kust 
af en bewonderen de 
zwarte ruiters en 
kluten. Het is 
aangenaam 

verblijven op de 
bankjes en de lunch 
wordt al genuttigd. 
We horen een 
spotvogel. Leuke 
waarneming.  
Riek, Rixt, Nel en 
Wim haken af en 
gaan de sfeer van 
Koninginnedag 
proeven in 
Hippolytushoef. 
Hans, Erik en Tineke 
vervolgen onze tocht, 
we zien prachtig een 
groepje 
kanoetstrandlopers. 
Bij een volgend 
uitkijkpunt horen en 
zien we 
dwergmeeuwen. 
Door de harde wind 
zijn de kijkers 
nauwelijks stil te 
houden. 
Bij het Balgzand 
weinig te zien. 
In het Amstelmeer 
zien we een mannetje 
rosse stekelstaart, 

toch wel een grappig 
eendje. 
In de polders van 
Westerland zijn veel 
grauwe ganzen en 
ook rotganzen. 
De tocht wordt nu 
zwaar, we hebben de 
wind tegen. We 
pauzeren even bij 
een voormalige 
eendenkooi.  
Daarna nog een 
stevige tocht naar de 
camping. 
’s Avonds bij het 
kampvuur en de choc 
wordt er door Nel nog 
een pyjama bij opbod 
verkocht. Ook de 4 
gratis stoeltjes van 
de rommelmarkt 
hebben de rest van 
de week hun diensten 
bewezen. Het was 
een mooie dag! 
 

Tineke  
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Excursie naar de kooibosjes op Wieringen. 
 
Gestart met 11 
deelnemers (Jennie, 
Bas en Linda zouden 
ons achterna 
komen). Een tocht 
met wat opdrachten. 
Op de heenweg 
zouden we bij de 
schuur van SBB 
(staatsbosbeheer) 
nachtegalen moeten 
horen en aan de 
noordwestrand van 
het bos zou de 
vuurvlinder en de 
argusvlinder te zien 
moeten zijn. We 
stranden echter al 
(zoals gebruikelijk) 
na een paar honderd 
meter om naar het 
weilandje links 
grenzend aan het 
Robbenoordbos te 
turen wat daar 
allemaal te zien was.  

Al vóór de schuur 
van SBB hoorden we 
inderdaad luid en 
duidelijk 
nachtegalen zingen. 

Even verder aan de 
bosrand zagen we 
de argusvlinder en 
ook oranje tipje en 
atalanta maar geen 
kleine vuurvlinder 
(dat zou echter later 
wel worden 
goedgemaakt). 
Vlak voor we de 
Wieringermeer 
zouden verlaten 
kwam Jennie met de 
twee kinderen ons 
achterop. Wat rode 
hoofden van het 
racen, het valt niet 
mee met een 
stelletje kinderen 
s’ morgens op tijd 
klaar te zijn voor de 
excursies, zeker niet 
als die eerst nog ’s 
morgens een vroege 
vogelexcursie 
hebben gedaan 
(vogels ringen met 
Bert). 
Via een fietsbrug 
komen we vanuit de 
polder over de 
Voorboezem op 
Wieringen terecht. 
Even later arriveren 
we bij ons doel: de 
kooibosjes. Hier 
bloeit van alles, 
onder andere een 
groep prachtige 
wilde hyacinten, 
maar het 
belangrijkste is het 
meertje waarin we 
waterbeestjes willen 
vangen. Het is altijd 

weer boeiend te zien 
wat er allemaal leeft 
onder het 
wateroppervlak. 
Frouke had van een 

paar diaraampjes 
een heel handig 
cuvetje gemaakt 
waar je één beestje 
kon isoleren en 
bekijken. Op een 
bepaald moment 
was de opdracht: 
“tel de pootjes maar 
eens” wat moeilijk 
uit te voeren. 
“Zoveel pootjes, dat 
kan toch niet?” Het 
bleek een stel 
parende 
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waterpissebedden. 
Deze ‘peepshow’ 
trok veel 
belangstelling, de 
deelnemers 
verdrongen zich om 

het cuvetje.  
Bas en Linda waren 
ondertussen fanatiek 
aan het vangen. 
Kortom een prachtig 
plekje. Bovendien 
waren er tafels en 
banken aanwezig. 
dat was zowel voor 
inspectie van de 
bakken met 
waterbeestjes als 
voor nuttigen van 
koffie en broodjes 
heel comfortabel.  
Toen we genoeg 
waterleven hadden 
gezien maakten we, 

in opdracht van 
Frouke, een 
ommetje via Ooster- 
en Westerklief. De 
bedoeling was het 
hoogteverschil 
veroorzaakt door 
een keileemrug, te 
ervaren. Het was 
wel duidelijk te 
merken maar helaas 
niet zo spectaculair 
als Frouke had 
verwacht. 
Op naar onze 
volgend opdracht, 
via de Varkensgras-
dwarsweg naar de 
Hoelmerdijk waar de 
tengere distel zou 
staan, tenminste als 
hij intussen niet zou 
zijn doodgespoten! 
Gelukkig, hij stond 
er nog in volle glorie 
te bloeien. Volgens 
de Nederlandse 
ecologische flora is 
het waarschijnlijk de 
enige plaats waar hij 
zich in Nederland 
nog kan handhaven, 
maar wel bedreigd 
door bespuitingen 
die zijn toegestaan 
volgens een of 
andere mistige 

‘distelverordening’! 
Even verderop zijn 
op deze dijk de 
wierlagen, waaruit 
de dijk opgebouwd 
is, duidelijk te zien. 
We hebben 
inmiddels aan al 
onze opdrachten 
voldaan en de 
excursie begint 
langzaam uit elkaar 
te vallen. Als eerste 
gaat Wim vooruit 
omdat hij nog wat 
wil ‘vogelen’. De rest 
van de groep fiets 
nog gezamenlijk 
naar het Amstelmeer 
waar we onder 
andere genieten van 
de grauwe ganzen. 

Het is prachtig te 
zien hoe een paar 
moederganzen een 
hele crèche van 
ganzenpulletjes 
beheert.  
Hier haken nog 
enkele deelnemers 
af, overigens na zich 
keurig te hebben 
afgemeld bij de 
excursieleider. De 
rest rijdt verder naar 
Hypolythushoef waar 
de excursie definitief 
wordt ‘ontbonden’. 

Huib
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Fietsen en vogelen Robbenoordbos 
 
Ik heb een paar 
maal meegedaan 
met de fietstochten 
waar Hans inzicht 
verschafte in de 
vogelwereld. Het 
voordeel van de fiets 
is dat je zo kan 
stoppen en de kijker 
ter hand nemen. 
Fietsend kun je een 
groot gebied 
overzien. Hans 
vertelde nauwgezet 
hoe de zang van een 
soort aan was te 
herkennen. Wij 
hebben mooie 
waarnemingen 
gedaan. Ik herinner 
mij de grote 
aantallen visdieven 

die zich ’s morgens 
ophielden bij de 
plasjes, de 
kemphanen baltsend 
in de polder, de 
velduil die voor ons 
uit vloog en de 
schitteringen van de 
zilverplevieren. Hans 
nam de tijd om ons 
de zang in ons op te 
laten  nemen. In het 
Robbenoordbos 
weden opvallende 
waarnemingen 
gedaan. De fluiter 
die we daar 
aantroffen was een 
verassing.  
De combinatie van 
de landschappen in 
de Wieringermeer 

werkte goed. Het 
Waddengebied had 
haar eigen 
vogelwereld waar wij 
vele soorten zagen. 
Er was nog trek 
zodat het elke keer 
weer een verassing 
was wat wij nu weer 
zouden zien. 
 
En dan Wieringen 
met haar eigen sfeer 
als de 
Waddeneilanden. De 
kleinschaligheid en 
de zacht glooiende 
weilanden. 
 

Gerard 
 

 

Fietstocht door West-Friesland. 
 
De zee trok zich 
terug in het West-
Friese gebied na 
3300 v.C. De zee liet 
sediment achter 
voornamelijk zand 
en klei. De kreken 
bevatten 
voornamelijk zand: 

de stroming was 
intenser en de 
zwaardere 
zandkorrels 
bezonken hier. In de 
gebieden met 
minder stroming kon 
klei bezinken. Het 
geheel klonk in, de 
klei meer dan het 
zand. De kreken 
kwamen hoger te 
liggen. Bewoning 
werd nu mogelijk. 
Op de hogere delen 
konden mensen zich 
gaan vestigen. De 

nederzettingen lagen 
in de duinen. 
Zandwerven is een 
voorbeeld van 
bewoning op een 
strandwal. Onze 
excursie liep over 
een kreek: 
Medemblik, 
Opperdoes, Twisk en 
Abbekerk. De duinen 
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beschermden het 
gebied tegen de zee 
maar verhinderden 
afwatering van 
regen- en 
rivierwater. Het 
gebied werd 
langzaamaan natter. 
Er ontstonden 
veenlagen die in 
dikte toenamen. De 
bevolking ging na 
800 v.C. afnemen: 
de mensen trokken 
noordwaarts waar 
kleiafzettingen 
waren. De 
temperatuur steeg 
en de zee drong het 
gebied binnen en de 
rivieren kregen 
verbinding met de 
zee. Het gebied 
werd vanuit het 
noorden 
gekoloniseerd. De 
nieuwe bewoners 
vestigden zich het 
eerst in de buurt 
waar Medemblik nu 
ligt. De boeren 
gingen het gebied 
verder in en 
ontwaterden het 
gebied door het 
graven van sloten. 
Het veen klonk in en 
de streek werd 
drassiger. Grote 
delen kwamen onder 
water te staan. De 
zee brak door de 
duinenrij en 
Wieringen raakte los 
van het vasteland en 
Texel waar het een 

geheel mee vormde. 
De boerderijen 
werden gebouwd op 
terpen en later 
omgeven door 
dijkjes. Die dijkjes 
werden met elkaar 
verbonden en er 
ontstonden 
afspraken tussen de 
bewoners om 
gezamenlijk de zee 
te weerstaan. 
Omstreeks 1250 na 
C. was er sprake van 
de Omringdijk en 
van West-Friesland. 
Het gebied werd 
welvarend door de 
voedzame bodem. 
Hier ontstond een 
rijke cultuur die de 
graven van Holland 
interesseerden. Zij 
trachtten greep op 
de West-Friezen te 
krijgen maar die 
erkenden deze 
graven niet. Floris 
de Vijfde trok het 
gebied in een richtte 
een vijftal 
dwangburchten 
waaronder Radboud 
in Medemblik.  
In Twisk zagen wij 
vooral 
stolpboerderijen. De 
rijkdom was te zien 
aan de verhouding 
tussen pannendaken 
en strodaken. Hoe 
meer pannen hoe 
rijker de familie. 
Later werden de 
boerderijen voorzien 

van een voorhuis 
met de opkamer 
voor speciale 
aangelegenheden. In 
het voorjaar werden 
de stallen 
schoongemaakt en 
speciaal zand uit 
Zandwerven werd in 
de stal gestrooid en 
in de stal werden 
versieringen 
aangebracht. De 
bewoners buurtten 
bij elkaar om de 
versieringen te 
bekijken.  
West-Friesland heeft 
een rijke historie: 
een voorbeeld hoe 
bewoners streden 
tegen het water en 
profiteerden van het 
water. De Zuiderzee 
was rijk aan vis en 
de grond was 
vruchtbaar. De 
Omringdijk is een 
uniek monument 
waar een KNNV-
kamp in de nabijheid 
zeker tot de 
mogelijkheden 
behoort.  

 
Gerard  
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Verslag van Zuiderzeemuseum door Bas 
 

 
 

Vogelexcursie Den Oever 3 mei 2007 
 
Vandaag  een 
ochtend- en een 
middagexcursie. 
We vertrokken om 
even over negen op 
de fiets richting den 
Oever, om bij hoog 
water naar de vogels 
op het wad te 
kijken. 
Al vrij snel, nadat 
we ons kampterrein 
hadden verlaten, 
stopten we om in 
het weiland te 
speuren naar 
bijzonderheden. 
Eerder deze week 

hadden we hier al 
kemphanen, reeën, 
grutto’s en hazen 
gespot. Wat zou de 
“vangst”deze keer 
zijn?  
Heel in de verte 
werd opeens een 
roofvogel ontdekt. 
Het bleek een 
slechtvalk te 
zijn……Doodstil bleef 
hij zitten en keek 
scherp om zich 
heen. Zo konden we 
hem heel goed 
bekijken. Na een 

tijdje, fietsten we 
weer verder. 
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Op de vertrouwde 
plek, bij zijn auto 
kwamen we Bert 
tegen. Hij had zijn 
netten weer 
uitgezet, maar had 
helaas nog geen 
vogel gevangen om 
te kunnen ringen. 
Onze tocht ging 
verder richting het 
haventje en de dijk 
bij den Oever. Een 
mooie fietstocht. 
Het water stond 
redelijk hoog en 
begon weer af te 
nemen. 
In de verte zagen 
we al duizenden 
wadvogels, een 
prachtig gezicht. We 
fietsten de dijk op 
tot aan het eind. 
Daar staat een 

stenen open kijkhut. 
Hier achter liepen 
zes regenwulpen. 
Rustig zochten ze 
hun voedsel tussen 
de basaltblokken. Ik 
had ze nog nooit zo 
goed gezien. 
Maar er was meer te 
zien. 
Op het wad 
foerageerden 
duizenden rosse 
grutto’s. Af en toe 
vlogen ze even op. 
Als een wolk bleven 
ze bij elkaar en 
wanneer ze naar een 
bepaalde richting 
zwenkten, was het 
wit onder de vleugel 
heel goed te zien. 
Een prachtig gezicht. 
Op een gegeven 
moment vloog een 

grote groep weer op, 
maar keerde niet 
meer terug. De trek 
naar het noorden 
was nog niet 
voltooid. 
Wij bleven nog een 
lange tijd op het 
wad en zagen nog 
verschillende 
soorten steltlopers. 
 Toen voelden ook 
wij de trek in ons 
opkomen! En 
fietsten  rond 12.30 
uur terug naar het 
kampeerterrein voor 
een stevige 
boterham, of namen 
onderweg een lekker 
broodje paling. 
 

Ria 
 

 
 
 

Op de pier bij Den Oever 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

De Vooroever bij Medemblik 
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Locatie Robbenoordbos  biologisch bekeken. 
  
In een week kan 
men uiteraard niet 
meer verwachten 
dan een aardige 
impressie van dit 
gebied te krijgen. 
Het was nog vroeg 
in het jaar, dus van 
een groot aantal 
planten moest de 
bloei nog beginnen. 
Zo waren pas in de 
laatste dagen van 
ons verblijf  
Heggenwikke ( bij 
de Wielen) en Glad 
walstro (in de 
wegberm aan de 
zuidzijde van het 
Dijkgatsbos)  in 
bloei gekomen. 

 
De velden om het 
Dijkgatsbos zagen er 
nogal kaal uit en de 
wind had af en toe 
vat op de kale 
bodem. De akkers 
lagen niet braak 
zoals ik dacht, maar 
er was van allerlei 
gezaaid ( groente, 
wortels. . .) en 
gepoot 
(aardappelen)  Veel 

van de gewassen die 
er zouden gaan 
groeien waren voor 
de export bestemd. 
In de flora is te zien 
dat de 
Wieringermeerpolder 
en een gedeelte van 
Wieringen gerekend 
wordt bij hetzelfde 
district als de 
IJsselmeerpolders. 
Aan de andere kant 
wordt er gesproken 
over het 'geheime 
Waddeneiland', 
waarbij men er dan 
op wijst dat 
Wieringen tot 
ongeveer 1200 aan 
Texel vastgezeten 
moet hebben. 
Geologisch is er 
sprake van een 
stuwwal: het 
hoogste punt van 
Wieringen ligt 
ongeveer 12 meter 
boven NAP en 
daarmee wordt het 
begrijpelijk dat er in 
het verleden 
bewoning door 
Vikingen geweest 
moet zijn. Zo zijn er 
in Wieringen twee 
oude kerkjes, 
waarvan de 
funderingen uit de 
12e eeuw stammen; 
dat had ik niet 
verwacht. Vooral het 
kerkje in Oosterland 
is ook van binnen 
heel mooi. 
Ook de vele 
vuurstenen en het 
belang van keileem 

voor het in stand 
houden van de 
hoogteverschillen 
was nieuw voor mij. 
 
Weer een ander 
aspect is het zout in 
de bodem, 
gedeeltelijk door 
zoute kwel, 
gedeeltelijk nog een 
restant van vroeger 
–het water van de 
Zuiderzee was brak 
en bij het drogen 
van het 'wier' 
(Zeegras) droop het 
zoute water van het 
wier af. 
 
De flora  
De wegbermen 
waren vaak arm aan 
soorten.  
Veel Scherpe 
boterbloem, 
Fluitenkruid en 
Smeerwortel, dus 
een flora van nogal 
voedselrijke bodem. 
Ook wel wat 
Veldzuring en Witte 
dovenetel  
De Wieringermeer is 
een 
landbouwgebied, 

dus daar verwacht 
men geen acties 
zoals 'Bloeiende 
bermen'. Toch was 
er tegenover het 
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VVV kantoor in De
Oever wel ingezaaid,
want daar trof ik 
niet alleen veel 
bloeiende Margri
aan, maar ook het 
Grijskruid, een 
plantje dat op 
zandgrond thui
hoort. Een aantal
keren vonden we 
verwilderde plante
Een wit met geel 
boeiende Iris, 
Armbloemige lo
(mogelijk meege-
komen met bloem
bollen), Glanzige  
(?) ooievaarsbek b
de Vooroever ( in 
natuurontwikkeling
gebieden krijgen 
nieuwkomers vake
een kans) en in de 
wegberm , dicht bij 
een boerderij vond 
ik "Heksenmelk" die
zo'n dichte 
bloemtros h
het op een 
verwilderde 
tuinplant leek
Wij werden door
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 tussen 

 en Den 

Otto gewezen op 
groeiplaats van de 
Tengere distel. Dit i
een plant waarvan 
mijn flora vermeldt 
dat hij waarschijnlijk
alleen nog op 
Wieringen te v
is, dus we bijzonder. 
In het gras op de 
dijken  veel 
Knolboterblo
op de kale plekken 
vaak de 
Muurleeu
ook vrij veel 

In Wieringen 
we in de wegb
verscheidene plekjes 
met bloeiende 

Vogelmelk. 
Verder had ik 
verwacht alle
zoutplanten te 
vinden. Dat is me
tegen gevallen. 
de haven van Den 
Oever enkele 
plantjes van Deens
lepelblad. Verd
waren de 
zoutplanten nog n
in bloei, du
om ze over het 
hoofd te zien was 
groot. Zeealsem
Melkkruid waren te
herkennen.  
De bosflora vond ik 
nogal eenzijd
mij nogal hetzelfde 
als de 'bossen' in 
eigen omgeving.- 
hierbij maak ik een
vergelijking met he
Alblasserbos dat van
soortgelijke leeftijd 
is. 
 
Bom
L
Als oudere b
zijn in de po

Populier te vinden. 
Op de stammen v
deze bomen zijn 
vaak fraaie, 
struikvormige 
lichenen (= 
Korstmossen
vinden. Dit wijs
op zuivere en
vochtige lucht.  
Op een weggetje 
met Esdoorns zate
op de meeste 
stammen vrij veel
Tuinslakken. Zo'n 25
exemplaren pe
boom. Deze slakken 
zullen zich met 
Lichenen voeden
dus deze stammen 
waren verder bij
geen korstmossen 
op deze stammen 
Op de begraafplaats
van Hippolytushoef 
viel het op dat veel

stenen van ongeveer 
50 jaar oud bedekt 
waren door grote 
plekken met 
Dooiermos 
(Xanthoria parietin
Langs de weg
Dijkgatsbos
Oever staan veel 
redelijk grote Elzen, 
vrij grillig van vorm. 
Vroeger zijn deze 
Elzen de ondergroei 
geweest zijn van 
Iepen. Door de 
Iepziekte zijn in het 
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verleden veel Iepe
gesneuveld. 
In deze omgeving 
waait vaak een vrij 
straffe wind. 
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Bij veel 

. 
te was 

r vrijwel geen 

eel riet 
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aan het baltsen.  

 
tto de Vries is voor 

innen gaf 
ok 

g allerlei 

 zeker 

 

scher. 

boerderijen staan 
dan ook fraaie 
boompartijen 
 
Paddenstoelen
Door de droog
e
paddenstoel te 
vinden. 
 
Water. 
Overal v
la
Het wate
sloten is vaak br
gekleurd door 
ijzerverbindingen
Waar het water in de
sloot zilt is heb
ze een arme flora e
arme fauna  
Voor het zoeken 
naar 
"Waterbeestje
het dus slimmer o
naar e
zoeter water te 
gaan. In dit opzicht 
was de vijver in het 
kooibos van 
Hippolytushoever-
koog geschikter  
We bekeken 
o.a :Watermijt, 
parende 
Zoetwaterpissebed
en, een Kokerjuf
en een la
Haft en van een 
Bootsmannetje. 
In de Wielen bij het 
Dijkgatsbos kan m

in het donker veel 
kikkers horen. De 
Groene kikker en 
nog een andere 
soort  
 
Fauna
V
veel plaa
winderig, maar lan
de oever van een
sloot aan de bosrand 
waren wel enige 
vlinders te zien. 
 
Wel heel bijzonde
v
kennismaking met 
de wolken bestaa
uit Dansmuggen en
Pluimmuggen. De 
kop met 
pluimvormige 
sprieten w
de binoculair ze
fraai, maar voor de 
'huisvrouwen' onde
ons veel extra werk 
en als fietser was 
het ook niet zo leuk 
om enkele 
honderden meters 
door een de
wolk te moeten 
fietsen. 
Toch zagen wij 
weinig V
Zwaluwen en 
dergelijke 
insecteneters. 
 
Voor de 
v
waren de
langs de Waddenz
en IJsselmeer zee
boeiend, maar voor 

de leek is het zien 
van de vele vogels 
en het kijken naar 
baltsende vogels oo
boeiend. Zo waren 
we nog maar enkele
honderden meters 
op weg of we zagen
baltsende 
Kemphane
kleiput van Vatrop 
waren Bergeenden 

Zo is er zeker voor 
een ieder veel 
boeiends te zien 
 
De dia-lezing van
O
herhaling vatbaar. 
 
De mooie ruimte 
b
mogelijkheid om o
's avonds no
te bestuderen of 
gewoon nog gezellig 
te praten. 
Het gebruik van een 
fiets is hier
aan te bevelen 
ondanks de vele 
wind en soms de
vele muggen. 
 

Frouke E
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De plantenlijst 
 
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam waar opm. 
Grauwe abeel Populus canescens (x) 1  
Witte abeel Populus alba 1 veg 
Zeealsem Seriphidium maritimum 1 veg 
Moerasandoorn Stachys palustris x  
Appel Malus sylvestris 1 fl 
Gewone berenklauw Heracleum sphondylium 1 veg 
Reuzenberenklauw Heracleum mantegazzianum 1 veg 
Beuk Fagus sylvatica 1  
Bitterzoet Solanum dulcamara 1 veg 
Boerenwormkruid Tanacetum vulgare 1  
Blaartrekkende 
boterbloem Ranunculus sceleratus 4  
Knolboterbloem Ranunculus bulbosus 1 veel 
Kruipende boterbloem Ranunculus repens 1  
Scherpe boterbloem Ranunculus acris 1 veel 
Gewone braam Rubus fruticosus x  
Grote brandnetel Urtica dioica 1  
Brem Cytisus scoparius 1 R’oordbos 
Gewone brunel Prunella vulgaris 1  
Bijvoet Artemisia vulgaris x  
Zwarte den Pinus nigra 1  
Akkerdistel Cirsium arvense 1 veg 
Kruldistel Carduus crispus 5  
Tengere distel Carduus tenuiflorus   
Speerdistel Cirsium vulgare 1  
Gewone dotterbloem Caltha palustris subsp. palustris 1  
Douglasspar Pseudotsuga menziesii 1  
Gevlekte dovenetel Lamium maculatum s. str. 1  
Paarse dovenetel Lamium purpureum 5  
Witte dovenetel Lamium album 1  
Zachte dravik Bromus hordeaceus x  
Drienerfmuur Moehringia trinervia 2  
Duizendblad Achillea millefolium 1  
Egelantier Rosa rubiginosa 5  
Zomereik Quercus robur 1 veg 
Zwarte els Alnus glutinosa 1 veel 
Gewone engelwortel Angelica sylvestris 1 veg 
Grote ereprijs Veronica persica 5  
Klimopereprijs Veronica hederifolia 1  
Tijmereprijs Veronica serpyllifolia 1  
Es Fraxinus excelsior 1  
Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 1  
Fluitenkruid Anthriscus sylvestris 1  
Framboos Rubus idaeus x  
Gele ganzenbloem Chrysanthemum segetum 1  
Glanshaver Arrhenatherum elatius 3  
Grijskruid Berteroa incana 1  
Haagbeuk Carpinus betulus x  
Hazelaar Corylus avellana x  
Heermoes Equisetum arvense x  
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam waar opm. 
Heksenmelk Euphorbia esula 1  
Herderstasje Capsella bursapastoris x  
Herik Sinapis arvensis x  
Groot hoefblad Petasites hybridus 3 Fr 
Klein hoefblad Tussilago farfara 1  
Hondsdraf Glechoma hederacea 1  
Grof hoornblad Ceratophyllum demersum 1  
Gewone hoornbloem Cerastium fontanum subsp. vulgare 1  
Kluwenhoornbloem Cerastium glomeratum 1  
Viltige hoornbloem Cerastium tomentosum 1  
Wilde hyacint Scilla nonscripta 1  
Fladderiep Ulmus laevis x  laanboom 
Grote kaardebol Dipsacus fullonum 5  
Groot kaasjeskruid Malva sylvestris 5  
Reukeloze kamille Tripleurospermum maritimum 1  
Schijfkamille Matricaria discoidea 1  
Zoete kers Prunus avium x  
Fijne kervel Anthriscus caucalis 1  
Grote klaproos Papaver rhoeas 5  
Kleine klaver Trifolium dubium 1  
Rode klaver Trifolium pratense 1  
Gehoornde klaverzuring Oxalis corniculata 5  
Kleefkruid Galium aparine 1  
Klimop Hedera helix x  
Gewone klit Arctium minus 2  
Knoopkruid Centaurea jacea 5  
Avondkoekoeksbloem Silene latifolia subsp. alba 5  
Dagkoekoeksbloem Silene dioica 3  
Koninginnenkruid Eupatorium cannabinum 3 veg 
Rode kornoelje Cornus sanguinea x  
Grote kroosvaren Azolla filiculoides 4  
Kropaar Dactylis glomerata 1  
Pijlkruidkers Lepidium draba 1  
Bezemkruiskruid Senecio inaequidens 1  
Jakobskruiskruid Senecio jacobaea x  
Klein kruiskruid Senecio vulgaris 1  
Kleverig kruiskruid Senecio viscosus 1  
Muurleeuwenbek Cymbalaria muralis 1 veel o.d. dijk 
Deens lepelblad Cochlearia danica 1  
Liesgras Glyceria maxima x Veg 
Wilde liguster Ligustrum vulgare x  
Winterlinde Tilia cordata x  
Gele lis Iris pseudacorus x  
Grote lisdodde Typha latifolia 5  
Lookzonderlook Alliaria petiolata 1  
Daslook Allium ursinum 3  
Kraailook Allium vineale 3  
Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia x  
Madeliefje Bellis perennis 1  
Gewone margriet Leucanthemum vulgare 1  
Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna 1  
Gewone melkdistel Sonchus oleraceus 5 Veg 
Gekroesde melkdistel Sonchus asper 1  
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam waar opm. 
Gewone melkdistel Sonchus oleraceus 1 Veg 
Melkkruid Glaux maritima 1 Veg 

Gele morgenster 
Tragopogon pratensis subsp. 
pratensis 1  

Vogelmuur Stellaria media 1  
Wilde narcis Narcissus pseudonarcissus subsp. 

pseudonarcissus 2  
Zachte ooievaarsbek Geranium molle 1  
Brede wespenorchis Epipactis helleborine 2 Veg 
Gewone ossentong Anchusa officinalis 4  
Paardenbloem Taraxacum officinale 1  
Pastinaak Pastinaca sativa subsp. sativa 1 Veg 
Peen Daucus carota 1  
Pinksterbloem Cardamine pratensis 1  
Canadepopulier Populus x canadensis 1  
Raapzaad Brassica rapa 1  
Radijs Raphanus sativus 1  
Gewone raket Sisymbrium officinale 1  
Gewone reigersbek Erodium cicutarium 1  
Gewoon reukgras Anthoxanthum odoratum 1  
Riet Phragmites australis 1  
Robertskruid Geranium robertianum 1  
Gewone rolklaver Lotus corniculatus var. corniculatus 4 Veg 
Hondsroos Rosa canina x  
Rimpelroos Rosa rugosa x  
Kleine rupsklaver Medicago minima 5  
Pitrus Juncus effusus 4  
Gewone salomonszegel Polygonatum multiflorum 4  
Sleedoorn Prunus spinosa 2  
Gewone smeerwortel Symphytum officinale 1  
Spaanse aak Acer campestre x  
Fijnspar Picea abies x  
Gewoon speenkruid Ranunculus ficaria subsp. bulbilifer 1  
Gewone spurrie Spergula arvensis 3  
Sterrenkroos Callitriche spec. 1  
Stinkende gouwe Chelidonium majus 1  
Straatgras Poa annua 1  
Klein streepzaad Crepis capillaris 4  
Echte valeriaan Valeriana officinalis 2  
Grove varkenskers Coronopus squamatus 5 Veg 
Bosveldkers Cardamine flexuosa 1  
Kleine veldkers Cardamine hirsuta 1  
Veldsla Valerianella locusta 1  
Akkervergeetmijnietje Myosotis arvensis 1  
Maarts viooltje Viola odorata 5  
Gewone vlier Sambucus nigra 1  
Gewone vogelkers Prunus padus 1  
Gewone vogelmelk Ornithogalum umbellatum 1  
Grote vossenstaart Alopecurus pratensis 1  
Vijfvingerkruid Potentilla reptans 3  
Blauw walstro Sherardia arvensis 2  

Glad walstro Galium mollugo 6 
4/5 pas in 
bloei 

Witte waterkers Rorippa nasturtiumaquaticum 4  
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam waar opm. 
Smalle waterpest Elodea nuttallii x  
Grote weegbree Plantago major subsp. major 1  
Smalle weegbree Plantago lanceolata 1  
Heggenwikke Vicia sepium 5 dijkgatbos 
Smalle wikke Vicia sativa subsp. nigra 1  
Schietwilg Salix alba 1  
Wilgenroosje Chamerion angustifolium 1  
Harig wilgenroosje Epilobium hirsutum 1  
Haagwinde Calystegia sepium 1  
Roze winterpostelein Claytonia sibirica 1  
Gestreepte witbol Holcus lanatus x  
Wolfspoot Lycopus europaeus 5  
Wouw Reseda luteola 5 Veg 
Zandraket Arabidopsis thaliana 1  
Zeekraal Salicorne spec. 1  
Zevenblad Aegopodium podagraria 1  
Zilverschoon Potentilla anserina 4  
Zulte Aster tripolium 1 veg+ 1x fl 
Krulzuring Rumex crispus 1  
Ridderzuring Rumex obtusifolius 1  
Schapenzuring Rumex acetosella 1  
Veldzuring Rumex acetosa 1  
Waterzuring Rumex hydrolapathum x  
 
  

 Waar het 
eerst 

gezien 

Datum  

1 29 
april 

Fietstocht naar den oever,daar 
langs de dijk, over de pier en 
kijkend naar vogels en planten 

2 30 
april 

Dijkgatbos en Robbenoordbos, 
terug naar de cmping over de 
IJselmeerdijk 

3  1 Mei Fietstocht door Wieringen 
4  2 mei Langs de dijk naar Medemblik, 

Twisk (via Opperdoes) 
5  3 mei Door Wieringen langs 

Amstelmeer ( over de weg 
kijkend tegen de dijk. Op de 
dijk geklommen viel het ook 
tegen (mogelijk daar een 
tengere distel gezien, maar 
vegetatief, dus hierover ben ik 
onzeker. 

x  Ergens gezien 
opm. veg = vegetatief, fl = bloeiend fr = 

vruchtdragend 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze excursieregelaar! 
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De Vogellijst 

 

Aalscholver 
Baardmannetje 
Beflijster 
Bergeend 
Blauwborst 
Blauwe Kiekendief 
Blauwe Reiger 
Boerenzwaluw 
Bontbekplevier 
Bonte Strandloper 
Boomkruiper 
Bosrietzanger 
Bosuil 
Braamsluiper 
Brandgans 
Bruine Kiekendief 
Buizerd 
Canadese Gans 
Drieteenstrandloper 
Dwergmeeuw 
Eidereend 
Ekster 
Fazant 
Fitis 
Fluiter 
Fuut 
Gaai 
Gele Kwikstaart 
Gierzwaluw 
Glanskop 
Goudhaantje 
Goudplevier 
Grasmus 
Graspieper 
Grauwe Gans 
Groene Specht 
Groenling 
Groenpootruiter 
Grote Bonte Specht 
Grote Lijster 
Grutto 

Heggemus 
Holenduif 
Houtduif 
Houtsnip 
Huismus 
Huiszwaluw 
IJsvogel 
Kanoetstrandloper 
Kauw 
Kemphaan 
Kievit 
Kleine Karekiet 
Kluut 
Kneu 
Knobbelzwaan 
Koekoek 
Kokmeeuw 
Koolmees 
Kraanvogel 
Krakeend 
Kuifeend 
Kwartel 
Lepelaar 
Meerkoet 
Merel 
Nachtegaal 
Nijlgans 
Oeverloper 
Paapje 
Pimpelmees 
Putter 
Raaf 
Regenwulp 
Rietgors 
Rietzanger 
Ringmus 
Roodborst 
Rosse Grutto 
Rosse 
stekelstaarteend 
Rotgans 

Scholekster 
Slechtvalk 
Slobeend 
Smelleken 
Sperwer 
Spotvogel 
Spreeuw 
Sprinkhaanzanger 
Staartmees 
Steenloper 
Stormmeeuw 
Tafeleend 
Tapuit 
Tjiftjaf 
Toppereend 
Torenvalk 
Tuinfluiter 
Tureluur 
Turkse Tortel 
Veldleeuwerik 
Velduil 
Vink 
Visarend 
Visdief 
Waterhoen 
Wilde Eend 
Winterkoning 
Wintertaling 
Witgatje 
Witte Kwikstaart 
Wulp 
Zanglijster 
Zilvermeeuw 
Zilverplevier 
Zomerduif 
Zwarte Kraai 
Zwarte Roodstaart 
Zwarte Ruiter 
Zwartkop 
Zwartkopmeeuw 



 

Aantekeningen bij de vogellijst 
Kamp Robbenoordbos: 28-4 t/m 5-5 2007. 

 
Tenzij niets is 
vermeld bij deze 
aantekeningen, zijn 
de waargenomen 
soorten vrij tot zeer 
algemeen of talrijk 
in Wieringermeer en 
Wieringen aanwezig. 
Uiteraard moet 
daarbij worden 
opgemerkt dat de 
waarnemingsperiode 
tamelijk kort is 
geweest en het  nog 
vroeg in het seizoen 
was. 
 
Lepelaar: zowel 
buitendijks op het 
wad als binnendijks 
op diverse plaatsen 
waargenomen. 
Rotgans: langs het 
wad en op grazige 
weilanden op 
Wieringen talrijk 
aanwezig. 
Wintertaling: op plas 
bij Dijkgatsbos 1 
paar. 
Toppereend: idem. 
Rosse 
stekelstaarteend: 1 
mannetje op 
Amstelmeer nabij 
Westerland. 
Sperwer: een enkel 
exemplaar langs dijk 
nabij Dijkgatsbos op 
1 mei. 
Visarend: een 
exemplaar langs dijk 

nabij Dijkgatsbos op 
30/4. 
Smelleken: o.a. een 
exemplaar op wad 
nabij Den Oever op 
30/4. 
Slechtvalk: een 
exemplaar 
(mannetje?) in 
weiland nabij 
zendmast op 3/5. 
Kwartel: roepend in 
grasland rond 
Dijkgatsbos o.a. 
vroeg in ochtend op 
1/5 en 2/5. 
Kraanvogel: groepje 
overtrekkend 
gehoord tussen 
Dijkgatsbos en 
Robbenoordbos op 
4/5. 
Bontbekplevier: 
uitsluitend 
exemplaren 
buitendijks 
waargenomen. 
Kemphaan: diverse 
groepen langs dijk 
IJsselmeer tussen 
28/4 en 4/5. 
Houtsnip: maximaal 
twee 
territoriumhoudende 
mannetjes in 
Dijkgatsbos. 
Regenwulp: 
opvallend algemeen 
(algemener dan 
wulp) op wad, 
asfaltglooiingen, 
weilanden op 

Wieringen en in de 
Wieringermeer. 
Zwarte ruiter: 
hoofdzakelijk op 
wad, in opvallend 
grote aantallen op 
Balgzand nabij 
Westerland. 
Witgat: hier en daar 
een exemplaar op en 
langs plasjes nabij 
weilanden tussen 
Robbenoordbos en 
Dijkgatsbos. 
Oeverloper: een 
exemplaar langs 
grote plas bij 
Dijkgatsbos. 
Dwergmeeuw: in 
gemengde groepen 
met kokmeeuw en 
zwartkopmeeuw 
zowel binnen- als 
buitendijks. 
Zwartkopmeeuw: zie 
hierboven maar 
minder algemeen 
dan dwergmeeuw. 
Zomertortel: enkele 
exemplaren in 
Robbenoordbos 
gehoord. 
Bosuil: een 
exemplaar roepend 
in Dijkgatsbos op 
30/4. 
Velduil: een 
exemplaar 
opvliegend bij plas 
Dijkgatsbos op 3/5 
vlak voor 
zonsondergang. 
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IJsvogel: op diverse 
plaatsen in 
Robbenoordbos 
waargenomen. 
Groene specht: 
gehoord op 
kampeerterrein 
Snippenwei op 2/5. 
Nachtegaal: op 
diverse plaatsen in 
Wieringermeer o.a. 
in Robbenoordbos. 
Blauwborst: o.a. in 
moerasje naast 
Voorboezem op 1/5.  
Paapje: enkele 
exemplaren langs 
Ijsselmeerdijk op 
3/5 en 4/5. 
Tapuit: o.a. op 
diverse plaatsen 
langs dijk tussen 

Den Oever en 
Westerland. 
Gekraagde 
roodstaart: een 
mannetje kort 
zingend in 
Dijkgatsbos op 2/5. 
Beflijster: o.a. bij 
Voorboezem op 
grasdijk op 1/5 en 
4/5 groepje 
foeragerend. 
Grote lijster: 1 
zingend mannetje in 
Dijkgatsbos tussen 
30/4 en 4/5. 
Sprinkhaanzanger: 
opvallend algemene 
doortrekker/broed-
vogel. Bijvoorbeeld 
op 30/4 rond 
zonsondergang 6 
zingende 

exemplaren bij 
Dijkgatsbos. 
Spotvogel: eerste 
waarneming nabij 
boerderij langs dijk 
tussen Den Oever en 
Westerland op 30/4. 
Ook elders 
exemplaren. 
Fluiter: 2 zingende 
mannetjes in 
Robbenoordbos op 
1/5. 
Glanskop: 1 
exemplaar in 
Robbenoordbos op 
1/5. 
Raaf: een exemplaar 
nabij Dijkgatsbos op 
1/5. 

 
Hans van As

 
 

 
Hans met zijn gezin, op de achtergrond Bert de Winter. 
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