
KNNV dagexcursie Schiermonnikoog. 
Zaterdag 21 april 2012. 
Aanwezig: 11 personen 

Weer: wisselvallig 120C met een paar buien. 

Zaterdagochtend 21 april zijn we om acht uur vertrokken vanaf Drachten naar Lauwersoog. Hier aangekomen 
een toegangskaartje voor de veerboot gekocht die ons naar het eiland heeft gebracht. Op het eiland aangekomen 
stond Nel ons al op te wachten, helaas in de regen. Nel was de afgelopen week al op het eiland en heeft fietsen 
besteld die keurig stonden opgesteld in de stelling. Na eerst even een klein onderling overleg en aantrekken van 
regenkleding zijn we naar Kobbeduinen gefietst. Hier kon de regenkleding weer uit. Kobbeduinen is van 
oorsprong een vluchtbaken bij hoog water. Vanuit dit punt heb je een prachtig uitzicht over de kwelder. Helaas is 

deze kwelder afgesloten in het broedseizoen dus moesten wij ons tevreden 
stellen met turen door verrekijkers en een telescoop. Na deze eerste 
rondwandeling weer op de fiets richting “De Marlijn” een restaurant aan 
het strand bij paal 7. Het is reeds twaalf uur dus tijd voor koffie. Dit komt 
goed uit want er trekt weer een buitje over. Vanaf deze schuiltent fietsen 
we naar het dorp waart Nel ons iets wil laten zien. Met de NJN groep 
hebben ze het zeldzame armbloemig look (Allium paradoxum) gevonden. 
Nu op naar de weilanden aan de westkant van het dorp. Tussen de grote 
groepen brandganzen (Branta leucopsis) zitten een aantal prachtig 
gekleurde roodhalsganzen (Branta ruficollis) te grazen. Helaas komt er 
tijdens de observatie weer een pittige regenbui over dus op naar de 

vogelkijkhut aan de Westerplas. Deze staat intussen bomvol met schuilende mensen, maar iedereen geniet van 
de aanwezige eenden en andere watervogels op de plas. Achteraan op de oever is een lepelaars kolonie (Platalea 
leucorodia) gevestigd, door de telescoop kunnen we net de kopjes van jonge vogels waarnemen.  

Bij deze vogelkijkhut gaat de groep in tweeën, de meeste mensen willen graag de veerboot van half vijf halen 
om niet al te laat thuis te komen. Met vijf personen besluiten we nog even op het eiland te blijven en de laatste 
boot naar het vaste land te nemen. Wij gaan naar de oude veerhaven wat nu de jachthaven van het eiland is. 
Helaas moeten we onze hoop op enkele soorten steltlopers en plevieren staken bij de notering van tureluurs. 
Gelukkig hebben ze in het haven restaurant lekkere thee, koffie en kippensoep. Nu gaan we weer op de fiets 
langs de Westerplas naar het strand aan de westkant van het eiland. Het weer klaart op en we genieten van de 
mooie vergezichten. Door de telescoop zijn enkele gewone zeehonden (Phoca vitulina vitulina) waar te nemen 
op een zandbank. Vervolgens op de fiets door het dorp op naar de bunker, een overblijfsel van WO II. Op deze 
hoge uitkijkpost heb je een schitterend uitzicht over het eiland en kunnen wij de waarnemingslijst aanvullen met 
de ekster (Pica pica). Voordat we naar de boot gaan bezoeken we nog even het viscafetaria om de inwendige 
mens te versterken, waarna ook wij op naar ons vertrek gaan. Fietsen inleveren en inschepen. Op de veerboot 
noteren we onze waarnemingslijst aan de hand van een vogelgids en komen op zestig soorten uit, een respectabel 
aantal gezien de weersomstandigheden.  

Op de weg naar huis ontwijken we nog net een overstekend ree (Capreolus capreolus) vrouwtje. Al met al een 
geslaagde dag. Iedereen die niet mee is geweest heeft wat gemist.  

Siemen 
 
Waarnemingen op vogelgebied: 
Fuut – Podiceps cristatus 
Aalscholver – Phalacrocorax carbo  
Blauwe reiger – Ardea cinerea 
Lepelaar – Platalea leucorodia 
Grauwe gans – Anser anser 
Brandgans – Branta leucopsis 
Rotgans – Branta bernicla 
Roodhalsgans – Branta ruficollis 
Bergeend – Tadorna tadorna 
Nijlgans – Alopochen aegyptiacus 
Wilde eend- Anasplatyrhynchos 
Krakeend – Mareca strepera 
Pijlstaart – Anas acuta  
Slobeend – Anas clypeata 
Wintertaling – Anas crecca 

Tafeleend – Aythya ferinan 
Kuifeend – Aythya fuligula 
Eidereend – Somateria mollisima 
Bruine kiekendief – Circus aeruginosus 
Blauwe kiekendief – Circus cyaneus 
Buizerd – Buteo buteo 
Sperwer – Accipiter nisus 
Fazant – Phasianus colchicus 
Meerkoet – Fulica atra 
Scholekster – Haematopus ostralegus 
Kievit – Vanellus vanellus  
Tureluur – Tringa totanus 
Groenpootruiter – Tringa nebularia  
Grutto – Limosa limosa 
Wulp – Numenius arquata 



Kokmeeuw – Larus ridibundus 
Zilvermeeuw – Larus argentatus 
Grote mantelmeeuw – Larus marinus 
Kleine mantelmeeuw – Larus graellsii 
Houtduif – Columba palumbus 
Veldleeuwerik – Alauda arvensis 
Boerenzwaluw – Hirundo rustica 
Duinpieper – Anthus campestris 
Graspieper – Anthus pratensis 
Witte kwikstaart – Motacilla alba  
Winterkoning – Troglodytes trpglodytes 
Roodborst – Erithacus rubecula 
Tapuit – Oenanthe oenanthe  
Zanglijster – Turdus philomelos  
Merel – Turdus merula 

Tuinfluiter – Sylvia borin 
Rietzanger – Acrocephalus schoenbaenus 
Sprinkhaanzanger – Locustella naevia 
Fitis – Phylloscopus trochillus 
Tjiftjaf – Phylloscopus collybita 
Koolmees – Parus major 
Pimpelmees – Parus caeruleus 
Ekster – Pica pica 
Kauw – Corvus monedula 
Zwarte kraai – Corvus corone 
Spreeuw – Sturnus vulgaris 
Huismus – Passer domesticus 
Vink – Fringilla coelebs 
Putter – Carduelis carduelis 
Groenling – Chloris chloris

 
Waarnemingen op plantengebied: 
Stijf vergeet-mij-nietje – Myosotis stricta Armbloemig look – Allium paradoxum 
 
Waarnemingen van zoogdieren: 
Gewone zeehond – (Phoca vitulina vitulina) 


