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Inleiding 

 

Het kampbestuur bestond uit Tieke (voorzitter), Nico (admin) en David (excursieregelaar). 

Er waren in totaal 33 deelnemers, waaronder nogal wat IVN-ers. Veel deelnemers hadden een brede belangstelling 

en enkelen waren voor de eerste keer bij een KNNV-IVN kamp. 

 

Gekampeerd werd op Camping Loodsmansduin, Rommelpot 19, Den Hoorn.  

Dit is een mooie camping, maar niet ingesteld op groepen. Dit was lastig voor de organisatoren. 

De deelnemers zaten verspreid over de camping.  

Wij overnachtten in tenten, campers, caravans, luxe chalets en appartementen in het dorp. 

Brood kon besteld worden bij de nabij gelegen zorgboerderij Novalishoeve.  

 

Het weer was wisselend: soms een korte bui, maar meestal zon, soms harde wind en soms bijna windstil. 

De temperatuur varieerde van 13 tot 25 graden Celsius. 

Bij de excursies werd gebruik gemaakt van de (elektrische) fiets, wandelen (o.a. naar de Mokbaai), auto (o.a. naar de 

Vuurtoren), boot (zeehonden) en buurtbus (Texelhopper). 

 

Er zijn de laatste jaren veel nieuwe natuurgebieden (o.a. buitendijkse duingebied) en vogelkijkpunten op Texel bij 

gekomen. De dijkversterking aan de oostkust is bijna klaar, zodat veel vogelgebieden daar weer toegankelijk zijn. 

Wat Utopia is voor vogelliefhebbers is de duinvallei Kreeftepolder voor plantenliefhebbers. 

Sommige natuurgebieden, zoals Mokbaai en Kreeftepolder, zijn door meerdere groepen bezocht en beschreven. 

 

Kortom: een geslaagd kamp met een goede sfeer, goed weer, mooie excursies en leuke waarnemingen. 

Eindredactie: Lieuwien (inleiding) en David (waarnemingen, notities en selectie van foto’s) 

 

 

Deelnemers 

Iet, Ton, Netty, Hélène, Hans, Anne-Marie, Maja, Claudine, 

Hilde, Lieuwien, Marijke, Ida, Nico, Elly, Alice, Lidia, Kees, 

Tieke, Inez, Wil, Tom, Marianne, Joke, Nanda, Piet, Anja, 

David, Koos, Alet, Gerard, Marijke, Ruud en Ben. 

 

Foto Marianne 
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Zaterdag 14 september 

Waddenkust Zuid (1e groep) 

Vanaf de camping Loodsmansduin vertrokken we met zijn achten met de fiets via Den Hoorn en Prins Hendrikpolder 

naar fietspad De Rede. Onderweg korte stops om o.a. naar de bloemranden met Cichorei rond de akkers te kijken  

Bij de Schans al veel vogels te zien.   

In Oudeschild een stop gehouden bij een kunstexpositie en de Oude Kerk, opengesteld vanwege de Open 

Monumentendag.   

Via Oudeschild en Dijksmanshuizen naar vogelkijkhut Ottersaat. Helaas was hier niets te zien. Vanwege het werk aan 

de dijk konden we niet via Ottersaat doorrijden maar moesten we via een omweg naar de dijk voorbij 

Dijkmanshuizen.  

Verderop de nieuwe duinaanleg als dijkversterking bewonderd. De eerste duinaanleg aan de waddenkant. We waren 

niet over het voetpad doorgelopen naar het nieuwe architectonische vogelkijkpunt, in de veronderstelling dat we nog 

niet door konden.   

Vervolgens bij De Bol en de Krassekeet de plassen afgespeurd. Gelukkig hadden we een telescoop bij ons. Het was 

leuk dat de nieuwe aanwas van dit KNNV kamp zo enthousiast was. Iedere vogel werd nauwkeurig geobserveerd en 

gedetermineerd. Uit de wind met zicht op het fort onze lunch verorberd. Daarna langs Utopia naar de Schorren. 

Helaas is dit gebied niet vrij toegankelijk. Alleen met een vooraf gereserveerde excursie te bezoeken.  

Inmiddels was het eb geworden dus tijd om 

weer richting camping te rijden.  

Terug via de Schorrenweg, de Waal, den 

Burg en Den Hoorn.  

Nog even gepauzeerd bij de biologisch-

dynamische boerderijwinkel met thee of ijs 

en brood voor de volgende dag.  

Het was een mooie dag met weinig wind en 

een heel gezellige sfeer.  

Verslag: Lidia 

 

Waddenkust Zuid (2e groep) 

De excursie begon om 9 uur meteen buiten 

camping Loodsmansduin. Na 10 minuten de 

1e stop bij meertje “ de Petten “ aan de 

Mokweg. Een waar vogelparadijs.  

Na het kruisen van de drukke Pontweg 

verder het fietspad door het nieuwe duingebied gevolgd.  

Hier was nog niet veel te zien omdat het allemaal pas net klaar is.  

De Petten (foto Nico) 
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Na de koffiepauze het vissersdorp Oudeschild gepasseerd en vandaar de afgesloten dijkweg toch maar geprobeerd. 

Hier werden we vriendelijk doch dringend verzocht deze weg te verlaten.  

Bij ons keerpunt bij het dorpje Oost is de groep gaandeweg uit elkaar gevallen i.v.m het doen van boodschappen, de 

stevige wind etc.  

De terugweg liep via polder Waal en Burg naar de Koog en verder langs de binnenduinrand naar de Camping.  

Een pittige fietstocht met steile klimmetjes en afdalingen met haarspeldbochten, maar alles goed afgelopen. 

Verslag: Tom 

 

Mokbaai, De Horsmeertjes en Kreeftepolder   

Even over 9 vertrokken we met 8 

man/vrouw van de camping via een 

zuidelijke uitgang richting Mokbaai.  

Al snel werden we op een vogeltje 

getrakteerd, wat met moeite door 

tegenlicht en de afstand een 

Roodborsttapuit bleek te zijn. Ook een 

Graspieper werd waargenomen. 

Ondertussen waren de 

plantenliefhebbers ook al aan hun 

trekken gekomen.  

Doordat dit de eerste wandelexcursie in 

het duingebied was, vorderden we 

langzaam. Iedere plant werd uitgebreid 

bekeken. Soms werden bijzondere 

vondsten gedaan, zoals Zilt torkruid. De vogelliefhebbers konden 

hun hart ophalen bij de Mokbaai met vele 

Lepelaars, Bergeenden, Goudplevieren, 

Wulpen enz.  

Vanaf de Mokbaai hebben we het pad 

tussen de Horsmeertjes tot aan het einde 

van de verharding gelopen. Daarna links 

het zandpad op, richting het strand. 

Omdat dit te ver werd, zijn we na de lunch 

teruggelopen tot de Kreeftepolder en deze 

ingeslagen en rond het Westelijk 

Horsmeertje terug naar de Mokbaai 

(blauwe paaltjesroute). Ondertussen 

hadden we wel o.a. de Parnassia mooi zien 

bloeien.  

Na nog een poosje van de vogels op de Mokbaai genoten te hebben 

(het water stond nu lager dan ’s morgens), liepen we onderlangs 

terug naar de camping. De vogelaars kregen de bijzondere planten 

alsnog aangewezen.  

Een heerlijke zonnige eerste dag van het kamp met veel waarnemingen van planten, vogels, 7 vlinders en een grote 

Keizerlibel was voorbij. 

Verslag: Elly 

 

Mokbaai (foto Marianne) 

Zilt torkruid (foto Elly) 
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Zondag 15 september 

Polder Waal en Burg  

De stemming was bij aanvang bedrukt vanwege het nare bericht dat een deelnemer met de eerste boot terug moest. 

De zon en het prachtige landschap had op ons een helende werking.  

De heenweg was op zijn Tessels stevig “in de wiend”. Als beloning voor ons doortrappen hadden we daarentegen 

terug “feur de wiend”.   

Al snel werden de verrekijkers getrokken voor de eerste vogels in de wei (zie waarnemingen).  

Bij het eerste toegangshek stond een bankje in de luwte, mooie plek voor onze ‘koffiepauze’.   

Na ampel beraad besloten we nog niet de polder in te lopen, maar er eerst nog een stukje verder omheen te fietsen.  

Deze keuze werd beloond met leuke waarnemingen (zie aldaar) èn de ecologische zorgboerderij “Plassendaal” van 

Natuurmonumenten. Door het bordje “stal open” werden we getriggerd af te stappen en er een kijkje te gaan 

nemen.  

We troffen er behalve vier varkens vrolijk wroetend in de modder en een kudde Limousins in de wei kip noch mens.  

De varkens lieten zich lekker achter de oren krabbelen en smikkelden uit de hand met smaak de langs het pad talrijk 

groeiende rozenbottels.   

Tot onze blije verassing bleek er in het gebouw ernaast 

een stal en een expositieruimte een zaaltje en een 

keuken met een koffieautomaat én heerlijk homemade 

gebak in de koelkast. Verder was er zelfgemaakte jam, 

limonade et cetera aanwezig. Dit alles tegen een zeer 

schappelijke prijs – te deponeren in een geldbusje- te 

koop.  

Na een aldus ingelaste extra koffieronde, ditmaal mét 

gebak, struinden we naar de vogelkijk-hut en deden we 

als afsluiting nog leuke waarnemingen in een van de 

vele kreken in de polder.  

Circa 14.30 uur is de groep in kleine sub-groepjes via 

verschillende wegen teruggekeerd naar onze 

uitvalsbasis Camping Loodsmansduin  

Waal en Burg ofwel Waalenburg is een oorspronkelijk 

kweldergebied, in 1654 ingepolderd, dat na 15 jaar 

durend herstel van de oorspronkelijke kreken en 

verhogen van de grondwaterstand op 18 september jl. 

officieel is teruggegeven aan de natuur.   

Ook zijn er meer weides met zeldzame bloemen als de 

orchidee, die bovendien een verscheidenheid aan 

insecten aantrekt. Zeldzame planten als de 

Snavelruppia en Spiraalruppia zijn gesignaleerd; de 

zaden zaten ruim 50 jaar onder het slib. Na het 

opschonen van de watergangen zijn die alsnog 

ontkiemd en is de plant terug in Waalenburg.  

Het is het oudste weidevogelreservaat van Nederland.  

Er zijn drie nieuwe uitkijkpunten, een vogelkijk-hut en twee uitkijkplateaus gerealiseerd vanwaar bezoekers komend 

voorjaar weer de Grutto, Tureluur en Scholeksters kunnen zien. De weidevogels profiteren dan van de teruggekeerde 

rust en voedselrijkdom in Waalenburg.  

Natuurmonumenten kocht in 1909 het eerste stuk grond aan om de bijzondere natuur te beschermen – de tweede 

aankoop na de oprichting. Door het veranderende landschap zijn uiteindelijk de broedende Kemphanen verdwenen. 

Driedistel (foto Elly) 



6 

 

Met de ingrijpende verbeteringen hopen provincie en Natuurmonumenten dat de vogels zich hier weer thuis gaan 

voelen om een nest te maken (bron Natuurmonumenten).   

Door het natuurgebied loopt een jaarrond open wandelroute met een lengte van 5,5 kilometer. Om de polder heen 

loopt de Waal en Burgerdijk, een voormalige zeedijk uit 1436. Deze dijk brak herhaaldelijk door en daarbij werden de 

wielen of walen gevormd. Bij herstel van de dijk werd die in een boog om het meertje heen gelegd. Voorbeelden 

hiervan zijn de Weegeswaal en Waaswaal. Langs en over de dijk loopt nu een fietspad van De Waal tot aan de 

Ruigendijk.   

Verslag: Ida  

 

De Geul en Mokbaai 

Met elf schaapjes en een herder zoals David dat 

noemt, gaan we op pad richting de Geul. De 

belangstelling is breed, maar vooral de flora 

krijgt de aandacht, evenals vlinders en rupsen. 

Het is landschappelijk een fraai gebied met 

mooie duinen. Het Loodsmansduin is rond 1200 

ontstaan en in de 16e en 17e eeuw tuurden 

loodsen woonachtig in Den Hoorn vanaf dit 

hoge duin over zee op zoek naar klandizie. In de 

winter van 1939-1940 is op het Loodsmansduin 

een bunker gebouwd door de Nederlanders als 

onderdeel van het 1e Detachement 

Kustartillerie van de Stelling van Den Helder. Op 

een bankje tegen de bunker drinken we koffie. 

Het uitzicht is hier prachtig. Het 

zuidelijk deel van Texel en zelfs 

de marinehaven van Den Helder 

zijn te zien. De begroeiing is 

typisch voor Texelse duinvalleien 

met Duinroos, Kruipwilg, 

Struikheide en Eikvaren. Op een 

luwe plek lunchen we. Opvallend 

is dat er op de route nogal wat 

dode vogels en muizen 

aangetroffen worden. Vanuit de 

duinen komen we bij de Mokbaai. 

Landschappelijk weer anders, 

maar ook zeer fraai. We blijven 

hier een poosje om naar vogels te 

kijken. De Wulpen jodelen nog 

min of meer. Vanaf de Mokbaai 

lopen we onderlangs de dijk 

richting camping. Dit laatste 

stukje langs een sloot is ook wat 

flora betreft best leuk.  

Al met al een afwisselende excursie. 

Verslag: Anne-Marie 

Zijn dit door een reiger uitgespuugde woelmuizen? (foto’s Joke en Elly) 
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Maandag 16 september 

Bollekamer 

Om 9 uur is het vertrek gepland. Koos komt klokke 9:05 uur aan en hoort dat de wandelgroep reeds vertrokken is 

richting Pier 9. Plots begreep de laatkomer, nadat Alet zich ook had gemeld, dat de 3 wandelaarsters versterking 

hadden gekregen van Gerard en dat de wandeling met de fiets ging starten … dus gauw 2 fietsen erbij en op weg. De 

fiets bleek een goed idee. Alles op slot en gezessen de blauwe paaltjes volgen om zo 8 km door te lopen. Helaas, of 

toch niet, na 1 km bleken we zeker 3 km te hebben stil gestaan (vrij naar Gerard) om alle plantjes te noteren. 

Natuurlijk hebben we, zoals KNNV-ers waardig, niet de route gelopen die David in gedachten had en ons had 

aangegeven. Dus niet aan het eind koffie in de tent, maar halverwege … en toen begon het weer (zachtjes) te 

regenen … onder het genot van koffie, choc en gebak. Inmiddels alweer droog een stukje over het strand met een 

kort college waar de krab haar eitjes bewaart. Toen weer over het duin (mooi uitzicht) en binnendoor terug naar de 

fiets. 

Het was een mooie dag met regen bij / vlak voor start, regen in het midden en zon op het eind. 

En ja ... we zijn vertrokken met 6 en binnen 1 km lopen was 1 van de dames al uit het zicht … hopelijk is ze bij de choc 

weer IN’t zicht. 

Verslag: Koos  

 

Utopia 

Vanwege de harde wind gaan we met 6 auto’s richting Utopia. Daar lopen we al genietend van vele vogelsoorten o.a. 

kanoeten naar De Schorren. M.b.v. de telescopen genieten we van de vele vogels die daar te zien zijn. 

Terug bij de auto’s besluit een groepje koffie te drinken bij Prins Hendrik en gaat de rest naar De Cocksdorp om o.a. 

de Verrekijkerwinkel te bezoeken. 

Om 13 uur staan we weer op de dijk om de vogels op het wad te bewonderen. 

Iets verder naar het noorden, bij De Volharding, genieten vooral de plantenliefhebbers van alles wat op de kwelder 

groeit. Al rondkijkend zag ik een vogeltje op een paal, te ver weg voor herkenning. Al fotograferend kom ik dichterbij. 

Opeens vliegt hij op en gaat op een paar meter afstand in het struweel zitten. Gelukkig kon ik een foto maken. Bij 

terugkomst op de camping bleek het om een IJsgors te gaan, een bijzondere waarneming. 

Verslag: Elly 

 

Dinsdag 17 september 

Noorderstrand 

Met de auto reden we richting vuurtoren en parkeerden nabij restaurant De Robbenjager. De excursie leidde langs en 

rondom het Renvogelveld, de Tuintjes, de 

Eijerlandsche duinen en het strand. Het was een 

excursie met goede belangstelling voor de 

waarnemingen aan vogels, die vanaf drie 

waarneempunten en tijdens twee 

rondwandelingen werden gedaan. De excursie 

vond onder goede weersomstandigheden plaats. 

Verslag: Ton 

 

Kreeftepolder, De Horsmeertjes en Mokbaai 

Deze excursie is een herhaling van de excursie van 

14 september, waarbij het voorkomen van 

Parnassia genoemd wordt. Omdat Parnassia 

meestal vergezeld gaat van andere bijzondere planten, wilden we dit nog eens nader 

bekijken. Om meer tijd ter plekke te hebben, gaan we op de fiets naar het einde van het 

Foto Elly 
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pad dat tussen de Horsmeertjes doorloopt. In plaats van rechtsaf de blauwe wandeling te vervolgen, gaan we linksaf 

een natte duinvallei in. Hier komen we bij een utopia van duinplanten. Vele soorten van de natte duinvallei groeien 

hier zoals Parnassia, Moeraswespenorchis (uitgebloeid) en ook andere soorten orchideeën, die uitgebloeid niet direct 

op naam te brengen zijn, Zomerbitterling, Rondbladig wintergroen en Moeraskartelblad. We nemen er uitgebreid de 

tijd voor en zelfs een stevige regenbui kan ons enthousiasme niet temperen.  

Op een wat droger plekje lunchen we en na de lunch lopen we terug naar het 

verharde pad. Ook nu volgen we niet de blauwe paaltjes route, maar gaan linksaf 

richting de zee. In de nog stuivende duinen bewonderen we door de wind 

gevormde grillige patronen in het zand en 

zien we enkele specifieke planten van de 

Zeereep, zoals Zeeraket en Stekend 

loogkruid. We lopen door tot op het strand, 

waar langs de kustlijn een aantal Bonte 

strandlopers te zien is.   

Hier haken Tieke en Helene af, om langs 

het strand nog helemaal door te lopen naar 

Paal 9. De anderen zoeken het pad terug 

om bij de blauwe paaltjes nog even links te 

kijken. Ook prachtig, maar wij ontdekken 

daar geen nieuwe soorten meer. We 

fietsen terug en kijken nog even over de 

Mokbaai naar de vogels. Er is door de harde wind weinig meer te zien dan 

Bergeenden en Bonte strandlopers. Het voorkomen van de vele bijzondere 

en zeldzame planten maakte deze excursie tot een van de hoogtepunten van 

deze KNNV kampeervakantie op Texel. 

Verslag: Anne-Marie  

 

De Dennen en De Mient. 

Vanaf de camping via fietsknooppunt 10 naar 11 naar 05 daarna richting 15. Voor 15 links naar Bospaviljoen ’t 

Turfveld. Daar door het bos gestruind. Nog een erg mooi uitzichtpunt over een breed duingebied richting zee 

aangetroffen. En ook nog even een spat regen, alsof genieten op dat moment even moest worden bestraft. 

Het gebied zal er prachtig uitzien in augustus als de hei bloeit. 

Al wandelend langs kleine en smalle soms rulle paadjes tussen 

de regendruppels door, restanten van omgevallen bomen 

bestuderend voor larven van allerlei kevers, tevergeefs. We 

troffen vooral Pissebedden aan. 

Tijdens een wat hardere bui bij het bospaviljoen koffie met 

gebak genomen, buiten zittend en tussen de buien even een 

verrukkelijk zonnetje. Genieten! 

En tegelijk de waarnemingen aan het papier toevertrouwd. 

Hoewel we slechts een enkele vogel hebben kunnen spotten. 

Daarna via knooppunt 15 en 16 naar de Mient. 

Genoten van libellen op de hei en verderop langs het water 

een Bruine en Groene kikker en een veelheid aan planten. De harde wind was spelbreker 

en maakte dat we een rustiger bebost deel opzochten om in de luwte wat te eten. 

Daarna naar Ecomare.  

Een mooie dag, ondanks de wind. 

Verslag: Nico  

Moeraskartelbad (foto Elly) 

Rondbladig wintergroen (foto Ben) 

Foto Alice 



9 

 

 

Woensdag 18 september 

De Slufter en De Muy (1e groep) 

Vandaag is het overwegend zonnig, 17 graden 

Celsius, met een matige noordwesten wind. Vanaf de 

camping fietsen we langs de kust door de duinen via 

de Koog naar de Slufter. Daar parkeren we onze 

fietsen en drinken een kopje koffie op het terras bij 

het café. Vervolgens lopen we via de trappen het 

duin op naar de Slufter. We kijken uit over een groot 

kweldergebied 

dat direct aan 

de Noordzee 

ligt. Bij vloed 

lopen de kreken 

hier vol met 

zeewater. 

Planten als 

Zeekraal, 

Lamsoor, Schorrenkruid en Strandmelde voelen zich thuis in dit zoute milieu. 

We volgen het gele pad door het struingebied. Op het zand groeit Grote kamille 

en Engels gras. Er liggen plassen op het pad, hier en daar is het drassig, maar 

met wat omwegen houden we de voeten droog. 

We lunchen in de 

luwte van de 

buitenste duinen 

met prachtig 

uitzicht op de lagune. Daar zien we veel vogels zoals Kleine 

mantelmeeuw, Stormmeeuw en een groepje sterns.  

We vervolgen het pad naar het Noordzeestrand. Langs de 

vloedlijn trippelen Drieteenstrandlopers op het ritme van 

de golven. Via het strand lopen we naar de Muy, een mooi 

oud duingebied. We volgen het pad landinwaarts. In het 

struikgewas verwelkomen Koolmeesjes ons met hun 

gezang. Strandduizendguldenkruid en Kattendoorn staan in bloei.  

Tientallen libellen vergezellen ons langs het pad terug naar onze fietsen. In 

rustig tempo fietsen we terug naar de camping. 

Verslag: Claudine  

 

De Slufter en De Muy (2e groep) 

De sfeer was relaxt. Vanaf de dijk was het uitzicht over de Slufter 

kleurrijk, verrassend en prachtig. Onderweg hebben we 

interessante plantjes, vogels waaronder de Groenpootruiter, 

wieren en kreeftachtigen als een Vlokreeftje ontdekt en nog wat 

insecten en paddenstoelen als de Grote parasolzwammen. Het 

geluid van de branding was een aangename constante factor 

tijdens deze excursie als ook de enorme wind door de haren.  

Overwegend droog!? (foto Nanda) 

Klein Schorrenkruid (foto Elly) 

Foto Elly 
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In de luwte van de duinen hebben we op ons gemak een 

paar keer pauze gehouden met steeds mooie uitzichten. En bij de laatste plek in het duin zaten we op het groen met 
om ons heen zwarte kevertjes en vele gele bloemen.  
Het weer was afwisselend met veel korte regenbuien, zon, flinke bewolking, een regenboog met verder een stevige 

wind. Het laatste stuk liepen we door een wat natter 
duingebied met de geur van munt. 

Bij terugkomst op de dijk waren de kwelders prachtig 

belicht met erboven de blauwe lucht met van die 

Hollandse wolken zoals schilders ze zo mooi op het 

doek konden krijgen. 

Het was een top dag met elkaar op prachtige plekken. Het enige minpunt wat genoemd werd door een enkeling was 

bij café de Slufter dat het gebak daar gemist werd.  

Verslag en foto’s: Marianne 

 

Waddenkust Zuid 

Met de gebroeders Kees en Gerard fiets ik – Maja – richting 

de waddendijk. Op aanraden nemen we de omweg naar 

het plasje de Petten, hier zagen we allerlei steltlopers en 

werden we getrakteerd op twee Lepelaars die dichtbij 

landden en schattige contactgeluidjes maakten! 

Tot onze verrassing stuitten we op een spiksplinternieuw 

futuristisch design vogelkijkscherm in het nieuw 

aangelegde buitendijkse duingebied, waar een reuze 

Swarovski verrekijker, vermomd als telescoop, tot ieders beschikking staat. 

We dronken koffie in het Havenhotel van Oudeschild. De sfeer werd steeds beter en gemoedelijker.  

Hoogtepunt was wel in het gebied Wagejot, de enige Zilverplevier te midden van wel duizend Goudplevieren met 

hun heerlijke contactgeluidjes. Alhoewel de twee roze Lepelaars die we in een weiland zagen ook heel bijzonder 

waren. De Waddenzee zit deze zomer vol garnalen. 

Dank Kees voor je telescoop en ook Gerard voor deze fijne dag, 
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Verslag: Maja 

 

Waddenkust Noord (in combinatie met Texelhopper) 

De buurtbus (Texelhopper) moet minimaal 30 minuten vooraf telefonisch gereserveerd worden. Je geeft dan de 

begin- en eindhalte op en wordt op een afgesproken 

tijd opgehaald. Betalen kan o.a. met OV-kaart in de 

bus.  

Wij begonnen de wandeling bij halte Prins Hendrik en 

liepen langs Utopia, keken bij de Schorren, en liepen 

langs de buitenkant van de dijk naar De Cocksdorp. 

Daar bezochten we het vogelinformatiecentrum. We 

installeerden ons op een terras tegenover een 

bushalte, en reserveerden weer een busje. Het 

duurde ruim een uur voor het busje kwam. Het kwam 

wel precies op de afgesproken tijd. 

Verslag: Lieuwien 

                                                                        Stormmeeuw Foto Elly 

Donderdag 19 september 

Mokbaai en De Petten 

Wat een prachtig weer. De hele week al. Met 6 personen hadden we bij opkomend tij volop de gelegenheid om de 

vele vogels, die in de Mokbaai aan het slapen of eten waren, te bekijken. In het riet waren ook kleinere vogels te zien. 

Toen we met elkaar besloten hadden dat de Bonte strandlopers wel verschillend leken, maar toch allemaal bontjes 

waren, gingen we terug en sloegen rechtsaf naar de Petten. Daar was toch nog een nieuwe soort; de Zwarte ruiter 

met zijn kaarsrechte snavel. Hij liet ons ook nog even zijn rozerode poten zien. Daarna gingen we weer terug om de 

convo af te breken. 

Verslag: Tieke 

 

Kreeftepolder 

Na een korte fietstocht kwamen wij bij de Horsmeertjes en 

het duingebied aan. En toen…. begon het te regenen. De 

cape, jas en plastic drooghouders gingen aan, sommigen 

waren onherkenbaar, maar bleven wel droog geloof ik. Dit 

gedoe heeft mij geïnspireerd tot het volgende gedichtje. 

Zachtjes huilt de grijze hemel 

Kleine tranen van verdriet 

Weggedoken in regenjassen 

Glimlach bijna opgeborgen 

Want het giet. 

Maar gelukkig regende het niet zo lang. We vertrokken met 

12 deelnemers, na 15 minuten waren wij er al 4 verloren, niet 

slecht toch. Nadat wij dit verlies verwerkt hadden parkeerden 

wij onze fietsen en vervolgden onze wandeling.   

Het duinpad was verrassend, met heel veel bijzondere 

bloemen en grassen, o.a de Parnassia, deze werd met 

vreugde ontvangen. Later zagen wij een veld vol met dit 

bekoorlijke witte bloempje, om stil van te worden. Omdat de 

weg belangrijker is dan het doel hadden wij ook oog voor 

kleine opvallende natuur diamantjes. We ontdekten na het 

Foto Joke 

Foto Nanda 
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omdraaien van een gedroogde koeienplak, dat daar onder veel insecten zich te goed deden aan deze lekkernij, met 

moeite wisten wij ons in te houden en draaiden dit culinaire hoogstandje weer terug op zijn plaats. Het tempo was 

inmiddels flink afgenomen. We liepen 2 km en stonden 5 km stil, maar dat is niet erg, haast hebben we niet, daar 

hadden wij geen tijd voor. Het was opmerkelijk dat er in onze groep veel deskundigheid te horen was, leerzaam was 

het in ieder geval, al waren de deskundigen het niet altijd 

met elkaar eens, maar dat zagen we door de vingers. We 

ontdekten dat het landschap meer is dan je zien kunt. Het 

was mooi te zien dat de verwondering bleef ondanks of 

dankzij de herhaling van soorten planten, grassen en bramen 

en zo hoort het ook.   

De vogels waren gevlogen op een enkeling na, wel jammer 

natuurlijk. Vanaf een hoog duin, waar wij in de zon ons 

brood, koek en fruit hebben opgegeten, hadden wij een 

prachtig uitzicht. Vanaf het hoge duin hebben wij de zee 

gezien, maar hem links laten liggen, waar hij lag. Wij konden 

de neiging om te gaan zwemmen met moeite inhouden, …….. 

gelukkig. Opgemerkt werd dat de natuurweek in harmonie 

met elkaar verloopt, ook deze ontdekking werd door een 

ieder onderschreven, mooi toch. De weg terug naar de 

fietsen was wederom prachtig en verrassend . Het leek of er een tapijt van witte bloemen speciaal voor ons was 

uitgerold, met dit verschil dat wij daar niet overheen wilden lopen. 

Om 13.00 uur waren de meesten weer terug. Na een nat en grijs begin groeide de dag uit tot een zon overgoten dag, 

de glimlach was al lang weer terug, een mooiere afsluiting van onze natuurweek was niet denkbaar. De vier verloren 

groepsleden zijn terug gevonden, gelet op onze ervaringen hadden ze toch wel beetje spijt van hun vluchtpoging, …… 

en zo hoort het ook. 

Verslag: Gerard 

 

Zeehondentocht buiten Oudeschild haven met loodsbotter (zeilboot) 

Botaniserend bij de Horsmeertjes (foto Joke) 
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Foto’s van Maja, Marianne, Elly en Alice 
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2. Waarnemingen: planten  

 

191 plantensoorten zijn waargenomen. 

De indeling in onderstaande tabel is alfabetisch binnen families en de volgorde van de families is die van een lijst die 

door Geertje Pettinga gemaakt is op basis van de Heukels' Flora van Nederland (druk onbekend). 

 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

  
Paardenstaartenfamilie Equisetaceae 

Heermoes Equisetum arvense 

Holpijp Equisetum fluviatile 

Schaafstro Equisetum hyemale 

Lidrus Equisetum palustre 

  
Eikvarenfamilie Polypodiaceae 

Gewone eikvaren Polypodium vulgare 

  
Niervarenfamilie Dryopteridaceae 

Brede stekelvaren Dryopteris dilatata 

  
Wijfjesvarenfamilie Athyriaceae 

Wijfjesvaren Athyrium filix-femina 

  
Dennenfamilie Pinaceae 

Zwarte den Pinus nigra  

Zeeden Pinus pinaster 

Grove den Pinus sylvestris 

  
Aronskelkfamilie Araceae 

Italiaanse aronskelk Arum italicum 

  
Waterkaardefamilie Hydrocharitaceae 

Kikkerbeet Hydrocharis morsus-ranae 

  
Waterweegbreefamilie Alismataceae 

Grote waterweegbree Alisma plantago-aquatica 

Stijve moerasweegbree Baldellia ranunculoides subspecies 
ranunculoides 

  
Zoutgrasfamilie Juncaginaceae 

Schorrenzoutgras Triglochin maritima 

  
Fonteinkruidfamilie Potamogetonaceae 

Gekroesd fonteinkruid Potamogeton crispus 

Drijvend fonteinkruid Potamogeton natans 

Duizendknoopfonteinkruid Potamogeton polygonifolius 

  
Herfsttijloosfamilie Colchicaceae 

Herfsttijloos  Colchicum autumnale  

  
Orchideeënfamilie Orchidaceae 

Moeraswespenorchis Epipactis palustris 
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Lissenfamilie Iridaceae 

Gele lis Iris pseudacorus 

  
Aspergefamilie Asparagaceae 

Asperge Asparagus officinalis 

  
Lookfamilie Alliaceae 

Bieslook Allium schoenoprasum 

Daslook Allium ursinum 

Kraailook Allium vineale 

  
Egelskopfamilie Sparganiaceae 

Kleine egelskop Sparganium emersum 

Grote egelskop Sparganium erectum 

  
Lisdoddefamilie Typhaceae 

Kleine lisdodde Typha angustifolia 

  
Russenfamilie Juncaceae 

Rechte rus Juncus alpinoarticulatus 

Zomprus Juncus articulatus 

Greppelrus Juncus bufonius 

Biezenknoppen Juncus conglomeratus 

Zeerus Juncus maritimus 

Paddenrus Juncus subnodulosus 

Tengere rus Juncus tenuis 

Gewone veldbies Luzula campestris 

  
Cypergrassenfamilie Cyperaceae 

Heen Bolboschoenus maritimus 

Moeraszegge Carex acutiformis 

Zandzegge Carex arenaria 

Stijve zegge Carex elata 

Kwelderzegge Carex extensa 

Zeegroene zegge Carex flacca 

Dwergzegge Carex oederi subspecies oederi 

Blauwe zegge Carex panicea 

Oeverzegge Carex riparia 

Snavelzegge Carex rostrata 

Boszegge Carex sylvatica 

Galigaan Cladium mariscus 

Veenpluis Eriophorum angustifolium 

Eenarig wollegras Eriophorum vaginatum 

Ruwe bies Schoenoplectus tabernaemontani 

Knopbies Schoenus nigricans 

  
Grassenfamilie Poaceae 

Helm Ammophila arenaria 

Gewoon reukgras Anthoxanthum odoratum 

Duinriet Calamagrostis epigejos 

Buntgras Corynephorus canescens 

Smal fakkelgras Koeleria macrantha 

Zandhaver Leymus arenarius 
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Pijpenstrootje Molinea caerulea 

Pijpenstrootje Molinia caerulea 

Timoteegras Phleum pratense 

Riet Phragmites australis 

Straatgras Poa annua 

  
Ranonkelfamilie Ranunculaceae 

Egelboterbloem Ranunculus flammula 

  
Zonnedauwfamilie Droseraceae 

Ronde zonnedauw Drosera rotundifolia 

  
Strandkruidfamilie Plumbaginaceae 

Engels gras Armeria maritima 

Lamsoor 

 Foto Nanda 

Limonium vulgare 

  
Duizendknoopfamilie Polygonaceae 

Perzikkruid Persicaria maculosa 

Gewoon varkensgras Polygonum aviculare 

Veldzuring Rumex acetosa 

Schapenzuring Rumex acetosella 

Waterzuring Rumex hydrolapathum 

Goudzuring Rumex maritimus 

Ridderzuring Rumex obtusifolius 

  
Anjerfamilie Caryophyllaceae 

Zeepostelein 

 
                                                                                                              Foto Marianne 

Honckenya peploides 
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Dagkoekoeksbloem Silene dioica 

Echte koekoeksbloem Silene flos-cuculi 

Blaassilene Silene vulgaris 

Gewone spurrie Spergula arvensis 

Gerande schijnspurrie Spergularia media 

Rode schijnspurrie Spergularia rubra 

Grasmuur Stellaria graminea 

Grote muur Stellaria holostea 

Vogelmuur Stellaria media 

  
Amarantenfamilie Amaranthaceae 

Strandmelde Atriplex littoralis 

Gewone zoutmelde Atriplex portulacoides 

Spiesmelde Atriplex prostrata 

Melganzenvoet Chenopodium album 

Rode ganzenvoet Chenopodium rubrum 

Kortarige zeekraal 

 
                                                                                             (met Lamsoor) Foto Elly 

Salicornia europaea 

Stekend loogkruid Salsola kali 

Klein schorrenkruid Suaeda maritima 

  
Vetplantenfamilie Crassulaceae 

Watercrassula Crassula helmsii 

  
Ooievaarsbekfamilie Geraniaceae 

Gewone reigersbek Erodium 
cicutarium subspecies cicutarium  

Duinreigersbek Erodium cicutarium subspecies 
dunense 

Kleverige reigersbekbek Erodium lebelii 

Zachte ooievaarsbek Geranium molle 

Beemdooievaarsbek Geranium pratense 

Robertskruid Geranium robertianum 

  
Kattenstaartfamilie Lythraceae 

Waterpostelein Lythrum portula 

  
Teunisbloemfamilie Onagraceae 
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Wilgenroosje Chamerion angustifolium 

Middelste teunisbloem  Oenothera biennis 

Grote teunisbloem Oenothera glazioviana 

  
Parnassiafamilie Parnassiaceae 

Parnassia 

 Foto Marianne 

Parnassia palustris 

  
Wilgenfamilie Salicaceae 

Ratelpopulier Populus tremula 

Schietwilg Salix alba 

Grauwe wilg Salix cinerea 

Kruipwilg Salix repens 

  
Viooltjesfamilie Violaceae 

Hondsviooltje Viola canina 

  
Wolfsmelkfamilie Euphorbiaceae 

Cipreswolfsmelk Euphorbia cyparissias 

Heksenmelk Euphorbia esula 

Zeewolfsmelk Euphorbia paralias 

  
Hertshooifamilie Hypericaceae 

Kantig hertshooi Hypericum maculatum subspecies 
obtusiusculum 

Sint-Janskruid Hypericum perforatum 

  
Vlasfamilie Linaceae 

Geelhartje Linum catharticum 

  
Klaverzuringfamilie Oxalidaceae 

Witte klaverzuring Oxalis acetosella 

Stijve klaverzuring Oxalis stricta 
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Vlinderbloemenfamilie Fabaceae 

Brem Cytisus scoparius 

Gewone rolklaver Lotus corniculatus 

Moerasrolklaver Lotus pedunculatus 

Luzerne Medicago sativa sensu lato 

Kruipend stalkruid/Kattendoorn Ononis repens 

Hazenpootje Trifolium arvense 

Kleine klaver Trifolium dubium 

Rode klaver Trifolium pratense 

Witte klaver Trifolium repens 

Vogelwikke Vicia cracca 

Ringelwikke Vicia hirsuta 

Smalle wikke Vicia sativa subspecies nigra 

Heggenwikke Vicia sepium 

  
Rozenfamilie Rosaceae 

Wateraardbei Comarum palustre 

Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna 

Bosaardbei Fragaria vesca 

Geel nagelkruid Geum urbanum 

Wilde appel Malus sylvestris 

Zilverschoon Potentilla anserina 

Tormentil Potentilla erecta 

Vijfvingerkruid Potentilla reptans 

Voorjaarsganzerik Potentilla tabernaemontani 

Amerikaanse vogelkers Prunus serotina 

Sleedoorn Prunus spinosa 

Hondsroos Rosa canina 

Duinroos Rosa spinosissima 

Dauwbraam Rubus caesius 

Gewone braam Rubus fruticosus 

Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia 

  
Duindoornfamilie  Elaeagnaceae 

Duindoorn  Hippophae rhamnoides 

  
Wegedoornfamilie Rhamnaceae 

Sporkehout Rhamnus frangula 

  
Brandnetelfamilie Urticaceae 

Grote brandnetel Urtica dioica 

  
Napjesdragersfamilie Fagaceae 

Beuk Fagus sylvatica 

Zomereik Ouercus robur 

  
Gagelfamilie Myricaceae 

Wilde gagel Myrica gale 

  
Berkenfamilie Betulaceae 

Zwarte els Alnus glutinosa 

Ruwe berk Betula pendula 
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Zachte berk Betula pubescens 

  
Kruisbloemenfamilie Brassicaceae 

Zandraket Arabidopsis thalliana 

Torenkruid Arabis glabra 

Grijskruid Berteroa incana 

Koolzaad Brassica napus 

Zeeraket 

 
                                                                                                                                   Foto Ben 

Cakile maritima sensu lato 

Gewone zandkool  Diplotaxis tenuifolia 

  
Zeepboomfamilie Sapindaceae 

Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 

  
Sleutelbloemfamilie Primulaceae 

Blauw guichelheil Anagallis arvensis subspecies 
foemina 

Teer guichelheil Anagallis tenella 

Melkkruid Glaux maritima 

Penningkruid Lysimachia nummularia 

Moeraswederik Lysimachia thyrsiflora 

Grote wederik Lysimachia vulgaris 

Waterpunge Samolus valerandi 

  
Heifamilie Ericaceae 

Struikhei Calluna vulgaris 

Kraaihei Empetrum nigrum 

Gewone dophei Erica tetralix 

Rond wintergroen Pyrola rotundifolia 

  
Ruwbladigenfamilie Boraginaceae 

Veldhondstong Cynoglossum officinale 

Slangenkruid Echium vulgare 

  
Sterbladigenfamilie Rubiaceae 

Kleefkruid Galium aparine 

Glad walstro Galium mollugo 

Moeraswalstro Galium palustre 

Ruw walstro Galium uliginosum 

Geel walstro Galium verum 
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Gentiaanfamilie Gentianaceae 

Zomerbitterling Blackstonia perfoliata 

Echt duizendguldenkruid Centaurium erythraea 

Strandduizendguldenkruid Centaurium littorale 

  
Nachtschadefamilie Solanaceae 

Bitterzoet Solanum dulcamara 

Zwarte nachtschade Solanum nigrum sensu lato 

  
Windefamilie Convolvulaceae 

Akkerwinde Convolvulus arvensis 

Zeewinde Convolvulus soldanella 

  
Lipbloemenfamilie Lamiaceae 

Paarse dovenetel Lamium purpureum 

Wolfspoot Lycopus europaeus 

Watermunt Mentha aquatica 

Wilde marjolein Origanum vulgare 

Gewone brunel Prunella vulgaris 

Blauw glidkruid Scutellaria galericulata 

  
Bremraapfamilie Orobanchaceae 

Stijve ogentroost Euphrasia stricta 

Rode ogentroost Odontites vernus subspecies 
serotinus 

Moeraskartelblad Pedicularis palustris 

Grote ratelaar Rhinanthus angustifolius 

Kleine ratelaar Rhinanthus minor 

  
Weegbreefamilie Plantaginaceae 

Lidsteng Hippuris vulgaris 

Vlasbekje Linaria vulgaris 

Hertshoornweegbree Plantago coronopus 

Smalle weegbree Plantago lanceolata 

Grote weegbree Plantago major sensu lato 

Getande weegbree Plantago major subspecies 
intermedia 

Beekpunge Veronica beccabunga 

Rode waterereprijs Veronica catenata 

Gewone ereprijs Veronica chamaedrys 

Klimopereprijs Veronica hederifolia 

Lange ereprijs Veronica longifolia 

Mannetjesereprijs Veronica officinalis 

Grote ereprijs Veronica persica 

  
Hulstfamilie Aquifoliaceae 

Hulst Ilex aquifolium 

  
Klimopfamilie Araliaceae 

Klimop Hedera helix 

Gewone waternavel Hydrocotyle vulgaris 
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Schermbloemenfamilie Apiaceae 

Kleine watereppe Berula erecta 

Blauwe zeedistel 

 
                                                                                                                                Foto Elly 

Eryngium maritimum 

Venkel Foeniculum vulgare 

Zilt torkruid Oenanthe lachenalii 

  
Muskuskruidfamilie Adoxaceae 

Gewone vlier Sambucus nigra 

Gelderse roos Viburnum opulus 

  
Kamperfoeliefamilie Caprifoliaceae 

Wilde kamperfoelie 

 
                                                                                                                              Foto Joke 

Lonicera periclymenum 

Duifkruid Scabiosa columbaria 

  
Klokjesfamilie Campanulaceae 

Grasklokje Campanula rotundifolia 

Zandblauwtje Jasione montana 
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Watergentiaanfamilie Menyanthaceae 

Waterdrieblad Menyanthes trifoliata 

  
Composietenfamilie Asteraceae 

Duizendblad Achillea millefolium 

Valse kamille Anthemis arvensis 

Zeealsem 

 
                                                                                                                         Foto Nanda 

Artemisia maritima 

Zulte 

 
                                                                                                                               Foto Elly 

Aster tripolium 

Zwart tandzaad Bidens frondosa 

Knikkende distel Carduus nutans 

Driedistel Carlina vulgaris 

Knoopkruid Centaurea jacea 

Akkerdistel Cirsium arvense 

Kale jonker Cirsium palustre 

Speerdistel Cirsium vulgare 

Canadese fijnstraal Conyza canadensis 

Goudknopje Cotula coronopifolia 

Scherpe fijnstraal Erigeron acer 
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Zomerfijnstraal Erigeron annuus 

Moerasdroogbloem Gnaphalium uliginosum 

Stijf havikskruid Hieracium laevigatum 

Muizenoor Hieracium pilosella 

Schermhavikskruid Hieracium umbellatum 

Gewoon biggenkruid Hypochaeris radicata 

Duinkruiskruid Jacobaea vulgaris subspecies 
dunensis 

Kompassla Lactuca serriola 

Vertakte leeuwentand Leontodon autumnalis 

Kleine leeuwentand Leontodon saxatilis 

Echte kamille Matricaria chamomilla 

Echt bitterkruid Picris hieracioides 

Heelblaadjes Pulicaria dysenterica 

Bezemkruiskruid Senecio inaequidens 

Klein kruiskruid Senecio vulgaris 

Akkermelkdistel Sonchus arvensis 

Gekroesde melkdistel Sonchus asper 

Gewone melkdistel Sonchus oleraceus 

Boerenwormkruid Tanacetum vulgare 

Paardenbloem Taraxacum officinale 

Moerasandijvie Tephroseris palustris 

Reukeloze kamille Tripleurospermum maritimum 
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3. Waarnemingen: vogels 

97 vogelsoorten waren waargenomen. De volgorde van de families in onderstaande tabel is die van de  

IOC World Bird List version 9.2. Dit is ongeveer de vogelgids volgorde. 

 

 

volgorde: IOC World Bird List version 9.2    

        

ordo familia species   

        

Galliformes Phasianidae (Fazantachtigen) Phasianus colchicus Fazant 

        

Anseriformes  Anatidae (Eendachtigen) Branta bernicla Rotgans 

    Branta canadensis Grote Canadese 
gans 

    Branta leucopsis Brandgans 

    Anser anser Grauwe gans 

    Cygnus olor Knobbelzwaan 

    Alopochen aegyptiaca Nijlgans 

    Tadorna tadorna Bergeend 

    Spatula clypeata Slobeend 

    Mareca penelope Smient 

    Mareca strepera Krakeend 

    Anas acuta Pijlstaart 

    Anas crecca Wintertaling 

    Anas platyrhynchos Wilde eend 

    Aythya ferina Tafeleend 

    Aythya fuligula Kuifeend 

    Aythya marila Topper 

    Somateria mollissima Eider 

    Melanitta nigra Zwarte zee-eend 

        

Columbiformes Columbidae (Duiven) Columba oenas Holenduif 

    Columba palumbus Houtduif 

    Streptopelia decaocto  Turkse tortel 

        

Gruiformes  Rallidae (Ralachtigen) Rallus aquaticus Waterral 

    Gallinula chloropus Waterhoen 

    Fulica atra Meerkoet 

        

Podicipediformes Podicipedidae (Futen) Tachybaptus ruficollis Dodaars 

    Podiceps cristatus Fuut 

        

Charadriiformes Scolopacidae (Strandlopers, Snippen) Numenius arquata Wulp 

  
  
  
  
  
  
  

  
Foto Nanda    

Limosa lapponica Rosse grutto 

Limosa limosa Grutto 

Arenaria interpres Steenloper 

Calidris alba Drieteenstrandloper 

Calidris alpina Bonte strandloper 

Calidris canutus Kanoet 

Calidris ferruginea Krombekstrandloper 

Calidris minuta Kleine strandloper 

Calidris pugnax Kemphaan 
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    Gallinago gallinago Watersnip 

    Actitis hypoleucos Oeverloper 

    Tringa erythropus Zwarte ruiter 

    Tringa glareola Bosruiter 

    Tringa nebularia Groenpootruiter 

    Tringa totanus Tureluur 

        

  Laridae (Meeuwen, Sterns) Chroicocephalus 
ridibundus 

Kokmeeuw 

    Larus argentatus Zilvermeeuw 

    Larus canus Stormmeeuw 

    Larus fuscus Kleine 
mantelmeeuw 

    Larus marinus Grote 
mantelmeeuw 

    Larus michahellis Geelpootmeeuw 

    Thalasseus sandvicensis Grote stern 

        

  Stercorariidae (Jagers) Stercorarius parasiticus Kleine jager 

        

  Haematopodidae (Scholeksters) Haematopus ostralegus Scholekster 

        

  Recurvirostridae (Kluten) Recurvirostra avosetta Kluut 

        

  Charadriidae (Plevieren) Vanellus vanellus Kievit 

    Pluvialis apricaria Goudplevier 

    Pluvialis squatarola Zilverplevier 

    Charadrius dubius Kleine plevier 

    Charadrius hiaticula Bontbekplevier 

        

Suliformes Phalacrocoracidae (Aalscholvers) Phalacrocorax carbo Aalscholver 

        

Pelecaniformes  Threskiornithidae (Ibissen, Lepelaars) Platalea leucorodia Lepelaar 

        

  Ardeidae (Reigers) Ardea alba Grote zilverreiger 

    Ardea cinerea Blauwe reiger 

    Egretta garzetta Kleine zilverreiger 

        

Accipitriformes Accipitridae (Havikachtigen) Accipiter gentilis Havik 

    Circus aeruginosus Bruine kiekendief 

    Buteo buteo Buizerd 

        

Coraciiformes Alcedinidae (IJsvogels) Alcedo atthis IJsvogel 

        

Piciformes Picidae (Spechten) Dendrocopos major Grote bonte specht 

        

Falconiformes Falconidae (Valkachtigen) Falco peregrinus Slechtvalk 

    Falco tinnunculus Torenvalk 

        

Passeriformes Corvidae (Kraaien) Coloeus monedula Kauw 

    Corvus corone Zwarte kraai 

    Pica pica Ekster 
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  Paridae (Mezen) Cyanistes caeruleus Pimpelmees 

    Parus major Koolmees 

        

  Panuridae (Baardman) Panurus biarmicus Baardman 

        

  Alaudidae (Leeuweriken) Lullula arborea Boomleeuwerik 

        

  Hirundinidae (Zwaluwen) Delichon urbicum Huiszwaluw 

    Hirundo rustica Boerenzwaluw 

    Riparia riparia Oeverzwaluw 

        

  Troglodytidae (Winterkoningen) Troglodytes troglodytes Winterkoning 

        

  Sturnidae (Spreeuwen) Sturnus vulgaris Spreeuw 

        

  Turdidae (Lijsters) Turdus merula Merel 

    Turdus philomelos Zanglijster 

        

  Muscicapidae (Vliegenvangers)  Erithacus rubecula Roodborst 

   
Foto Nanda 

Oenanthe oenanthe Tapuit 

    Saxicola rubicola Roodborsttapuit 

        

  Passeridae (Mussen) Passer domesticus Huismus 

        

  Prunellidae (Heggenmussen) Prunella modularis Heggenmus 

        

  Motacillidae (Kwikstaarten, Piepers) Anthus pratensis Graspieper 

    Motacilla alba Witte kwikstaart 

    Motacilla flava Gele kwikstaart 

        

  Fringillidae (Vinkachtigen) Carduelis chloris Groenling 

    Fringilla coelebs Vink 

    Linaria cannabina Kneu 

        

  Calcariidae (Kardinaalachtigen) Calcarius lapponicus IJsgors 

        

  Emberizidae (Gorzen) Emberiza schoeniclus Rietgors 
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De waarneming van IJsgors werd geconfirmeerd door middel van foto's. 

           Foto Elly 

 

De waarnemingen van Kleine jager was vluchtig en slechts door 1 persoon gemaakt (David) en Waterral was slechts 

gehoord (en dus niet gezien). Ook werd er een waarneming van Steenuil gemaakt die niet bevestigd kon worden 

omdat, volgens de autoriteiten, Steenuil niet voorkomt op Texel. Naast de waarnemingen werd de ondersoort Britse 

kleine mantelmeeuw vermeld. 

 

De waarnemingen zijn redelijk goed dekkend voor de aanwezige watervogels (met name de Steltlopers) en zeevogels 

(bijvoorbeeld Meeuwen). Toch waren sommige algemene soorten, bijvoorbeeld Visdief, juist niet gezien. De dekking 

van tuinvogels, bosvogels en akkervogels was gering. Algemene soorten zoals Gaai ontbreken. 
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4. Waarnemingen: overige: vlinders, libellen, fungi, mammalia, amphibia, insecta en mollusca. 

dagvlinders (imago’s)   

    

Kleine vos Aglais urticae  

Hooibeestje Coenonympha pamphilus  

Oranje lucernevlinder Colias croceus 

Kleine parelmoervlinder Issoria lathonia  

Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas  

Bruin zandoogje Maniola jurtina  

Bont zandoogje Pararge aegeria  

Klein geaderd witje Pieris napi  

Klein koolwitje Pieris rapae  

Icarusblauwtje Polyommatus icarus  

Atalanta Vanessa atalanta  

Distelvlinder Vanessa cardui  

 
 
 
 
 
 
 

nachtvlinders (rupsen)   

    

Zuringuil 

 
Foto Nanda 

Acronicta rumicis 

Bastaardsatijnvlinder 

 
Foto Elly 

Euproctis chrysorrhoea 
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Walstropijlstaart 

 
Foto Joke 

Hyles gallii 

Veelvraat 

 
Foto Marianne 

Macrothylacia rubi 

Wapendrager 

 
Foto Nanda 

Phalera bucephala 

Erwtenuil 

 
Foto Elly 

Ceramica pisi 
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libellen  

Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea  

Paardenbijter Aeshna mixta  

Grote keizerlibel Anax imperator  

Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum  

Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum  

 

 

 
Na regen kwamen veel verse exemplaren van Grote parasolzwam (Macrolepiota procera) uit de grond.  

 

Mammalia 

Haas, Konijn en Egel waren levend waargenomen. Dood aangetroffen waren Gewone bosmuis (Apodemus  

sylvaticus), Huisspitsmuis (Crocidura russula) en een woelmuis (misschien Rosse woelmuis). 

 

 

Een spectaculaire vondst langs een wandelpad in De 

Geul waren 2 verse kettingen van donker-gekleurde, 

dood, juveniele `muizen' (4 en 5 lijken per ketting, 

respectievelijk) die leken lange zwarte vossendrollen 

te zijn. De lijken hadden het formaat van volwassen 

huismuizen (en waren dus misschien van een 

woelmuis, Woelrat of Zwarte rat). De lijken waren 

onverteerd en de kettingen waren dus geen 

uitwerpsels. Hypothese: Een reiger had een hele nest  

woelmuisjongen ingeslikt en die later uitgekotst.  

 

 

 

 

Amphibia 

Juveniele Rugstreeppadden (Epidalea calamita) waren in De Kreeftenpolder gezien. Elders waren Bruine kikker (Rana 

temporaria) en Groene kikker (Pelophylax spec.) waargenomen. 

 

Insecta 

Behalve imago's van dagvlinders, verschillende rupsen van nachtvlinders zijn in de duinen  

waargenomen. Rupsen van de Veelvraat waren vaak in het gras gezien en nesten van rupsen van de  

Bastaardsatijnvlinder waren overal op Duindoorn (een waardeplant van de soort) gezien. Een  

bijzondere vondst was die van een grote rups van de redelijk zeldzame Walstropijlstaart op  

Wilgenroosje langs een voetpad in De Geul.  

fungi  

Gewoon eekhoorntjesbrood Boletus edulis 

Gekraagde aardster Geastrum triplex 

Parelstuifzwam Lycoperdon perlatum 

Grote parasolzwam Macrolepiota procera 

Berkenzwam Piptoporus betulinus 

Foto Marianne 

Foto Joke 
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Mollusca  

De excursieregelaar had gehoopt het kamp met een thema Mollusca te verrijken. In de praktijk zijn enkele 

strandvondsten van schelpen en zeewieren naar de convo tent meegenomen en gedetermineerd maar de 

determinaties waren niet opgeschreven. Wel waren de volgende algemene soorten in het veld waargenomen: 

Gewone tuinslak (Cepaea nemoralis) en Zwarte wegslak (Arion ater). 

 
 

 


