
Met de vogelwerkgroep langs een deel van de Waddenkust. 
 
Zaterdag 12 oktober is onze vogelwerkgroep langs een stukje van de Friese Waddenkust gereden om op een 
aantal plaatsen over de zeedijk te kijken naar vogels. In de week ervoor hadden Hans Bijl en Meindert Swart 
het stukje al verkend. Daar er bij het officiële startpunt Friesland Bûtendyks weinig vogels te zien zijn is 
besloten om het startpunt te verplaatsen naar “Zwarte Haan”. Hier wachten Ada, David en Siemen de mensen 
(Anja, Hans en Meindert) op die toch even bij het officiële beginpunt hebben gekeken of er mensen staan. 
 

Bij Zwarte Haan is het hoog water 
en zitten de vogels vlak onder de 
zeedijk. We zien minstens 5000  
kluten die zo nu en dan in een wolk 
opvliegen en dan weer zwemmen, 
en zo overtijen. Verder veel 
bergeenden, krakeenden, 
pijlstaarten en meeuwen. De 
meegebrachte telescopen komen 
goed van pas want de vogels zitten 
niet echt dichtbij vanwege de 
behoorlijk strook kwelder. Terwijl 
we richting wad turen valt een 
groep Kauwen al roepend een 
Havik lastig die zich daarop uit de 
voeten maakt. 
 

Na een uurtje besluiten we om eens te kijken hoe het bij de Westhoek is. Hier is de kwelderstrook veel kleiner 
zodat de vogels gemakkelijke te zien zijn. Het zijn er echter veel minder. Waarnemingen o.a. Wulp, baardman, 
goudplevier en zilverplevier. Als we het kleine paadje de kwelder oplopen vliegt er een “blauwe schicht” 
voorbij die ook direct weer rechtsomkeer maakt, een ijsvogeltje. Zo snel heb ik geen foto kunnen maken. 
 
Na een poosje vertrekken we richting 
Roptazijl. Direct na de eerste bocht vanaf de 
zeedijk zien we een groepje van ongeveer 
50 witte vogels in het weiland zitten. Na 
enige discussie en speurwerk in de 
vogelgidsen komen we uit op 
Sneeuwganzen en ook nog de witte en de 
blauwe vorm. Er zitten er wel een stuk of 
twintig. 
Bij Roptazijl zijn weinig vogels te vinden op 
het wad. We bewonderen wel even de 
eerste Nederlandse vispassage, een soort groot hevelsysteem dat ervoor zorgt dat vissen de menselijk barrière 
kunnen passeren van het zoute naar het zoete water en andersom. 
 
Al met al weer een mooie excursie. 
 
Waarnemingen 34 soorten: 
Aalscholver, Fuut, Kluut, Bergeend, Wilde eend, Krakeend, Grote mantelmeeuw, Pijlstaat, Smient, Kievit, 
Ekster, Brandgans, Zwarte kraai, Tureluur, Scholekster, Kauw, Zilvermeeuw, Havik, Houtduif, IJsvogel, 
Kokmeeuw, Wulp, Baardman, Zilverplevier, Eidereend, Buizerd, Goudplevier, Spreeuw, Torenvalk, Grauwe 
gans, Sneeuwgans (witte en blauwe vorm), Dodaars, Meerkoet en Steenloper. 
 
Siemen. 


