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Natuurlijk gaat u dit weekend op uw omzwerving tussen 
Zand en Slik een prachtprestatie neerzetten. Daar wil ik 
helemaal niets aan afdoen. Maar eerlijk is eerlijk – het is 
slechts kinderspel bij de ware tocht die dit weekend plaats-
vindt op ons prachtige Ameland. Want wellicht zonder dat 
u het zich beseft bent u belandt in een van de grootste 
reizen op aarde; een waarin prestaties van wereldformaat regel zijn 
in plaats van uitzondering. Ik heb het over de uittocht van miljoenen 
vogels die langs de Waddeneilanden trekken op weg naar het zuiden, 
op de vlucht voor de koude en het voedsel-gebrek dat ‘winter’ heet. 
Vogeltjes van soms luttele grammen vliegen in enkele dagen of weken 
de halve wereld over. 
Zo op het eerste gezicht is het bizar dat een groots en meeslepend 
spektakel als De Grote Trek zo weinig aandacht krijgt. Maar dat is 
het niet. Voor de vogels zelf is het bittere ernst – die hoeven niet zo 
nodig in de spotlight. En voor ons toeschouwers is de vogeltrek een 
fenomeen dat ondanks zijn massaliteit toch gemakkelijk te missen is 
– veel vogels vliegen ’s nachts; andere net zo hoog of ver op zee dat 
ze amper te zien zijn. Maar juist op de Waddeneilanden is de vogeltrek 
wel te bewonderen – zeker als je er een beetje oog voor krijgt.
Want de Europese kustlijn is de hoofdvliegverkeersader, de Route du 
Soleil voor vogels, en de eilanden en wadplaten zijn daarop de vijf-
sterren rust- en bijtankplekken. 
Meer dan genoeg reden om deze editie van Tussen Zand en Slik in het 
teken te zetten van een van de meest spectaculaire natuurfenomenen 
ter wereld. Waar beter dan op Ameland? En geen betere toeschouwer 
dan u als wandelaar, die op eigen schaal uw prestatie neer zal zetten 
dit weekend. Kijk daarom uw ogen uit. Kijk naar trekvogels. Kijk met de 
ogen van een kind die zijn voetbalheld bekijkt. Want vogels zetten een 
zeker zo’n grote prestatie neer. Pal voor uw ogen, en zonder capsones 
ook!

Ik wens u veel wandelplezier,

Dirk Hilbers
Schrijver Crossbill natuurgids De Wadden

Inhoudsopgave:
Voorwoord Dirk Hilbers   3
Waddengids   4
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Waddenzee Werelderfgoed   6 - 9
Routebeschrijving   10 - 1 1
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Partners
Dit routeboekje is mogelijk gemaakt door:
Natuurcentrum Ameland
Waddenvereniging
Staatsbosbeheer Ameland
VVV Ameland
On
CamelBak
Wagenborg Passagiersdiensten
Kienstra Schoenen en Outdoor
Van Heeckeren Hotel
WestCord Hotel Noordsee
Vakantiepark Klein Vaarwater

Voor de totstandkoming van het evenement gaat tevens onze dank uit 
naar: terreinbeheerders op Ameland, Horeca Nes, Camping Roosdunen,
groepsverblijf Het Zwanewater en alle vrijwilligers die mee hebben geholpen 
dit evenement mogelijk te maken.

Opmaak en design: Island House Design, Nes Ameland 
Fotobronnen: Anja Brouwer, Waddenvereniging, Staartbosbeheer,
Natuurcentrum Ameland
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De negende editie Tussen Slik en Zand

Sporteiland organiseert voor negende keer het wandelevenement 

Tussen Slik en Zand. Het evenement combineert sportieve activiteit met 

natuurbeleving en natuureducatie op een plek die uniek is in de wereld. 

Samen met de verschillende natuurpartijen; de Waddenvereniging, 

Natuurcentrum Ameland en Staatsbosbeheer willen wij mooie wandelroutes 

combineren met educatie over belangrijke natuur- en cultuurwaarden op en 

om Ameland.  Het avondprogramma in het Natuurcentrum, de wandelexpo 

en de straatmuziek in het centrum van Nes bieden de deelnemers een 

“totaal”programma voor een heerlijke dag of weekeinde op Ameland.

Naast het wandelevenement Tussen Slik en Zand organiseert Sporteiland 

vier andere aansprekende sportevenementen op Ameland waarbij de 

natuur en de natuurlijke elementen van het eiland een belangrijke rol spelen. 

Sportbeleving en natuurbeleving gaan hierbij hand in hand.

Cross Duathlon Ameland; cross run-bike-run evenement eind januari

www.crossduathlonameland.nl

MTB Ameland; mountainbike evenement begin maart voor de aanvang van 

het broedseizoen. www.mtbameland.nl

Tri-Ambla; Cross Triathlon op Ameland in september. www.tri-ambla.nl

Ameland AdventureRun; hardloopevenement met een 5, 10 en 21 km loop 

en een kidsrun midden in de adventperiode

www.adventurerun.nl

Unieke Wadden Natuurgids aanbieding!
Voor deelnemers Tussen Zand en Slik.
Dit jaar is van bioloog Dirk Hilbers dé Natuurgids van de Wadden uitgekomen. 

Dirk verzorgt daarom het avondprogramma op de vrijdag in het Natuur-

centrum, maar biedt ook alle deelnemers een prachtige korting op de gids. 

Tijdens Tussen Zand en Slik betaalt u slechts € 18,00 (normale prijs

€ 25,95). Vrijdagavond zal de gids beschikbaar zijn na de lezing en bemant 

Dirk een stand in de hal van het Natuurcentrum. Op zaterdag ligt de gids bij 

de stand op het Kerkplein waar u na de finish van uw wandeling terecht kunt.

crossbillguides.nl/wadden
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Spoorzoeken in het werelderfgoed

Ga mee op ontdekkingstocht tijdens u wandeling tussen Wad en Noordzee. 

Het rijke bodemleven op de Waddenzee is de verborgen schat van het 

werelderfgoed en de fossielen op het Noordzeestrand  ontsluieren  rachtige 

geheimen van geschiedenis van dit gebied. Welke dieren zitten er allemaal 

in verstopt in de waddenbodem, welke bijzondere planten komt u tegen 

in de kwelders, is het barnsteen of een stuk hout wat u tegenkomt op 

het strand? Elke vondst vertelt een eigen verhaal over wat het gebied zo 

bijzonder maakt. Neem u vondsten mee of maak er een foto van en krijg 

antwoord op u vragen tijdens uw wandeling. De werelderfgoed gidsen van 

de Waddenvereniging staan aan het eind

van de wandeltocht op 19 oktober voor u

klaar om vragen te beantwoorden en de

geheimen te ontrafelen.  

Cloudrock Waterproof
Terrain proof. Element proof. Excuse proof. 
Introducing the Cloudrock.
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Bescherming Waddenzee door werelderfgoedstatus.

Waddenzee Werelderfgoed 
De Waddenzee is het grootste getijdengebied ter wereld. Natuurlijke 

processen verlopen ongestoord langs het hele gebied. In 2009 werd de 

Waddenzee van Nederland en Duitsland aan de lijst van werelderfgoederen 

van UNESCO toegevoegd – in 2014 gecomplementeerd met het Deense 

deel - vanwege de wereldwijd unieke geologische en ecologische waarden. 

Nergens anders op de aarde is er zo’n dynamisch landschap met een 

veelvoud aan leefgebieden, gevormd door de wind en de getijden. 

De biodiversiteit van de hele wereld is afhankelijk van de Waddenzee,

die ruimte biedt aan meer dan 10 000 soorten planten en dieren, die zich 

continu aanpassen aan de steeds veranderende omgeving. Bovendien,

de buitengewone productiviteit aan biomassa trekt 10 tot 12 miljoen 

trekvogels aan die hier hun tocht onderbreken. 

Om de bescherming van de Waddenzee te verzekeren, hebben Nederland, 

Duitsland en Denemarken hun krachten reeds meer dan 30 jaar geleden 

gebundeld om dit onvervangbare ecosysteem te bewaren voor het welzijn 

van de huidige en toekomstige generatie.

Er is een plek waar hemel en aarde het toneel delen

Waddenlandschap - jong en oorspronkelijk
Het waddengebied is nog jong. Het is ontstaan na de laatste ijstijd zo’n

7000 jaar geleden, maar ook nu nog worden zandplaten en duinen in

snel tempo gevormd en afgebroken. De dynamiek van het gebied is

uniek. Je komt er nog landschappen tegen in alle fases van ontwikkeling. 

Zelfs vandaag de dag kun je met eigen ogen zien en meemaken hoe 

landschappen in de ijstijd ontstonden.

Waddenrijkdom - wonderlijk dynamisch
De Waddenzee laat op heel eigen wijze zien hoe natuur, planten en

dieren zich steeds maar weer aanpassen aan de dagelijks wisselende

omstandigheden op het wad. Daar waar zoet rivierwater zich mengt met 

het zoute zeewater en processen als het getij, wind en het afzetten van 

zand en slik nog voorkomen, vind je vernuftig aangepaste planten en dieren. 

Door haar vele gezichten biedt de Waddenzee aan een wonderlijke variëteit 

van planten en dieren een plek om te leven, te broeden, te zogen, op te 

groeien, te ruien of te rusten.

Waddenleven - zeldzaam gevarieerd
Het rijkdom aan leven in de Waddenzee is uitzonderlijk. Je vindt er niet

alleen veel vaste bewoners, maar ook veel bezoekers. Ieder jaar maken

maar liefst 10 tot 12 miljoen trekvogels gebruik van het waddengebied.

En wist je dat er zo’n 10.000 verschillende planten en dieren op het land 

en in het water leven? Zo’n enorme variatie als in de Waddenzee vind je 

nergens ter wereld!

Bron: www.waddenzeewerelderfgoed.nl
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g Routebeschrijving 25-18-12 km

Kerkplein Nes – van der Stratenweg – Torenstraat – Rixt van Doniastraat – 

Verdekspad – Stokershiem – Reeweg – Waddendijk – Dijkwachter

V: Verzorgingspost CamelBak, Dijkwachter (Alleen water)

  

S 11: Splitsing 12 km, Ballumerbocht.
Zie voor vervolg 12 km bij A

Smitteweg – Pollen – oversteek Verbindingsweg – Bos Roosdunen – 

Camping Roosdunen

V1: Verzorgingspost Roosdunen (Wijde Blik)

S 18: Splitsing 18 km, Roosdunen.
Zie voor vervolg 18 km bij B 

Roosdunen – Strandweg – Lange Duinen Zuid – Jan Roepesheide –

oversteek fietspad – Rietpad – Finnegatpad – ‘Groene Strand’– 

Strandovergang Ballum – Strandweg – Schelpenpad – Roosdunen

V2: Verzorgingspost Roosdunen
Route vervolgen bij bord

Velduilhoek – Ballumerduinen – Heide roosdunen – Wandelroute – fietspad 

Verbindingsweg– Het Zwanewater

 

V3: Verzorgingspost Het Zwanewater

Wandelroute Zwanewaterduinen – Mochdyk – Wandelroute om de 

eendenkooi – Uitzicht punt eendenkooi – schelpenpad – Duinovergang paal 

10 – strand in oostelijke richting – IJsbaanpad – Kweekbos – Duinoord – 

Kievitsweg – Klonjes – Strandweg - Natuurcentrum – Molenweg –

van der Stratenweg – Finish Kerkplein

A. Vervolg route 11 km

Reeweg (Ballumerbocht) – oversteek Verbindingweg –

Aansluiting 18 & 25 km route

B. Vervolg route 18 km

Eerste splitsingsbord na verzorgingspost volgen – routebeschrijving

volgen na V2 25 km vanaf Velduilhoek 

Zie de uitvouwkaart achterin voor de routes, 
afstanden en interessante locaties.
Op de volgende pagina’s vindt u hiervan de 
beschrijvingen.

Calamiteiten
Bel bij calamiteiten 
eerst 112, daarna
06 -57044135

Deelname is geheel 
op eigen risico en 
voor eigen verant-
woordelijkheid.



2. Vogels verdwijnen  
De rijkdom aan vogelsoorten in het waddengebied is groot. Niet voor niets 

komen vele vogelliefhebbers naar de eilanden en de vastelandskust om te 

genieten van al die pracht en variatie. Helaas zijn niet alle soorten zo talrijk 

meer. Gebrek aan geschikte leefgebieden en minder beschikbaar voedsel 

zijn vaak de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van de vogel-

stand. De kluut, noordse stern en de scholekster zijn typische wadvogels 

waar de aantallen van teruglopen. Nesten van vogels die op de kwelders 

broeden spoelen door voorjaars- en zomerstormen vaker weg. Beschik-

baarheid van voedsel kan ook erg variëren. De aantallen van de eidereend 

zijn na het verbod op de mechanische kokkelvisserij weer toegenomen. 

Maar jaren achtereen een slechte broedval of als veel kokkels sterven door 

de warmte moeten ze overschakelen op andere voedselbronnen.

Ook omstandigheden buiten het waddengebied kunnen zorgen voor achter-

uitgang in de vogelstand. De broedgebieden in Siberië bijvoorbeeld zijn

gevoelig voor de langzame opwarming van de aarde. De vogels zijn ook 

daar afhankelijk van het beschikbare voedsel, voor zichzelf en het groot-

brengen van hun jongen. Door de langzame opwarming, en het daardoor 

eerder smelten van sneeuw en ijs, komt het plantenleven geleidelijk steeds 

vroeger in het seizoen op gang. Planten trekken insecten aan en die piek 

missen de broedvogels als ze na de winter daar aankomen. Het zijn juist de 

insecten die ze nodig hebben om hun kroost te voeden. De jonge vogels 

raken ondervoed en halen de overwinteringsgebieden niet meer. 
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1. Niet storen
Elk jaar leggen trekvogels 

vele duizenden kilometers 

af tussen de overwin-

teringsgebieden en hun 

broedgebieden. Voor veel 

soorten steltlopers, ganzen 

en eenden is een tussenstop 

in het waddengebied om 

op krachten te komen van 

levensbelang. Op weg naar 

hun broedgebieden hebben

de trekvogels een strak reisschema. Als ze te laat aankomen hebben de 

jongen niet genoeg tijd om op te groeien. Komen ze te vroeg dan is alles 

nog bedekt met sneeuw en ijs en is er niets te eten. Om de grote afstan-

den te kunnen overbruggen is veel brandstof nodig dus moeten ze in het 

waddengebied veel eten. Als de vogels voedsel zoeken op de wadplaten 

is het van groot belang dat ze dat in alle rust kunnen doen. Verstoring kan 

grote gevolgen hebben. Als ze schrikken en opvliegen verbruiken ze hun 

net aangevulde reserves. Gebeurt dat vaak dan hebben ze onvoldoende 

brandstof om hun broed- of overwinteringsgebied te bereiken. Het komt

helaas regelmatig voor dat ze onderweg doodgaan door uitputting.

We doen er dan ook goed aan om de trekvogels de nodige rust te gunnen

Ook overmatige verlichting kan trekvogels verstoren, zoals die van de 

boorplatforms die in groten getale in de Noordzee staan. Door de felle 

lampen raken trekvogels gedesoriënteerd, vliegen rondjes rond het platform 

en storten uiteindelijk uitgeput neer. Door groen licht te gebruiken, worden 

de vogels niet zo snel afgeleid en dit voorkomt veel vogelsterfte. Het is 

een goede zaak dat de NAM het gaswinningsplatform bij Ameland heeft 

voorzien van groen licht en de gemeente Ameland in lantaarnpalen groene 

lampen heeft geplaatst.   
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4. Dwaalgast 
Elk jaar worden de vogelaars wel weer verrast door vogels die normaal 

gesproken niet thuishoren in de streek, de zogenaamde dwaalgasten.

Het zijn dieren op weg naar hun broedlocatie of overwinteringsplaats ergens 

een andere afslag hebben genomen en letterlijk verdwaald zijn. Dit jaar 

bijvoorbeeld werd er in juni de Indische Kievit waargenomen door boswach-

ter Robert Pater. De kieviet bleek een enorme trekdrang te hebben en heeft 

toen ook Ameland aangedaan. Normaal gesproken zou deze meer in de 

contreien van Turkije en Israël moeten vertoeven. 

De Hop is ook zo’n vogel die regelmatig op het eiland rond hopt. Het is 

geen broedvogel meer in Nederland, omdat hij de voorkeur heeft voor 

gebieden met extensieve landbouw in een rijk en oud cultuurlandschap 

met veel oude bomen. Maar toch zijn de noordelijk voorkomende hoppen 

nog wel eens te zien op Ameland als deze op doortocht zijn naar tropisch 

Afrika. De maanden september en oktober dan is het zien van de hop, een 

bruine vogel met kromme snavel en gestreepte kuif en vleugels, best wel 

groot op Ameland.

3. Help, de wadplaten verzuipen!
De zeespiegel stijgt langzaam. Wat als het water zo hoog komt dat de 

wadplaten niet meer droogvallen? Dan is er voor de vogels geen voedsel 

meer te halen in een van de belangrijkste pleisterplaatsen op de route van 

noord naar zuid, de zogeheten Oost-Atlantische vliegroute.

De Waddenzee dankt het bestaan aan het langzaam stijgen van de 

zeespiegel na de laatste ijstijd. De getijdenstroom zorgde toen en nu voor 

de continue aanvoer van zand en slib. Zolang er meer in de Waddenzee 

achterblijft dan er met de stroom mee terug naar buiten gaat blijft het areaal 

aan wadplaten min of meer constant en kan zelfs wat groeien. De komende 

decennia smelten de ijskappen van Groenland en Antarctica sneller en 

rivieren zullen meer water afvoeren door versneld smelten van de gletsjers 

in de bergen. Aan het eind van deze eeuw zal de zeespiegel in het wad-

dengebied naar verwachting in de orde van grootte van 1,0 meter gestegen 

zijn. Vooral na 2050 kan een versnelling optreden. Dan gaat de zeespiegel-

stijging zo snel dat de aanvoer van zand en slib niet meer voldoende is om 

mee te groeien. Bovendien zakt de bodem iets door menselijke oorzaken 

als de zout- en gaswinning. Hoewel de Waddenzee een heel dynamisch 

gebied is en het precies voorspellen van de gevolgen erg lastig blijft, is het 

niet ondenkbeeldig dat de Waddenzee op de lange termijn kan verdrinken. 

Wellicht is er nog een kleine kans dat we de gevolgen kunnen beperken, 

maar dat zal heel lastig blijken. 



6. Een ranke 
slanke vlieger
Een grote slanke vogel die 

in een schommelde vlucht 

met zijn blik omlaag

gericht laag over de 

duinen vliegt, dat is een 

kiekendief. Alles is lang 

aan een kiekendief.

Ze hebben een slank

lichaam, lange smalle 

vleugels en een lange 

staart. In oktober is de 

trefkans om een kieken-

dief te zien wat kleiner.

De meeste van de vogels 

zijn al weer op de vleu-

gels gegaan richting Zuid 

Europa, Noord Afrika.

Maar in het voorjaar 

komen ze weer terug om 

in de moeras- en riet-

gebieden van Ameland 

hun nestlocaties te

vinden. Het is dan een 

lust voor het oog om de balts van de vogels te aanschouwen.

Echte luchtacrobatiek, met spectaculaire stijg- en duikvluchten, waarbij ze in 

alle opwinding over de kop slaan.
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5. Ganzen in de polder  
Boven de waddendijk zwermen duizenden ganzen. Eén voor één ploffen ze 

neer in de Amelander polder. Eeuwenlang hebben deze Siberische gasten 

op de groene zeegrasvelden van de brakke Waddenzee gegraasd, echter 

dit zeegras kon zich niet meer handhaven binnen de veranderende Wad-

den.  Halverwege de vorige eeuw waren ze dan ook volledig verdwenen. 

De zeegrasvelden waren dan wel verdwenen, de rotganzen bleven getrouw 

komen, uiteindelijk dwong de honger de ganzen uit te wijken van de wad-

platen naar de boerengraslanden binnendijks.

Opmerkelijk is dat ondanks alles, de ganzen zich nu nog steeds beperken 

tot de graslanden rond de Waddenzee. Zij zijn dan ook de enige ganzen-

soort waarvan de gehele Siberische populatie van meer dan 200.000 

ganzen rond de Waddenzee overwintert. Voor Ameland is dit een primeur, 

maar brengt daarnaast ook een bijzondere internationale verantwoorde-

lijkheid met zich mee, zeker zolang de zeegrasvelden zich niet kunnen 

herstellen in de Waddenzee. De (rot)ganzen blijven tot ver in mei op de 

graslanden, waarnaar ze vertrekken naar de korte en uitbundige poolzomer 

Biologen hebben in de Siberische broedgebieden vogels geringd met kleur-

ringen die je goed kunt aflezen met een verrekijker. De unieke ringcombi-

natie kun je invoeren op www.goosetrack.nl en je ziet direct waar de gans 

nog meer is gezien. Je kijkt als het ware mee met het leven van een gans 

en het is boeiend te 

zien dat ganzen jaren 

achterelkaar weer 

terugkeren op het 

eiland. Tegenwoordig 

is ook de Brandgans 

massaal aanwezig op 

het eiland.



8. Nest met uitzicht op zee
De periode van herfst- en winterstormen komt er weer aan. Duinen worden 

afgeslagen, de steile zandkliffen die dan ontstaan zijn dan het bewijs dat de 

natuur niet met zich laat sollen. De steile zandkliffen zijn ideale broed-

locatie voor de oeverzwaluwen. Zij graven nest gaten tot wel 120 cm diep 

en hebben prachtig uitzicht op zee. In de zomer zie je de vogels scheren 

over het strand op jacht naar insecten die ze dan vervolgens voeren aan 

hun jongen. De jongen kun je soms geduldig in de nestopening zien zitten 

in afwachting van het maaltje. In deze periode zijn de vogels al weer

vertrokken naar de Sahel regio. Wat rest zijn de  gaten in de duinen.

In maart en april dan zullen de eerste oeverzwaluwen weer worden waar-

genomen boven de duinen.
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7. De weg vinden 
Trekvogels vliegen grote afstanden en stoppen ’s nachts niet om even te 

rusten. Ook in het donker weten ze de weg feilloos te vinden. Om zich te 

oriënteren maken vogels gebruik van de zon, maan, sterren en de vormen 

in het landschap zoals de kustlijn en rivieren. Verder hebben ze heel

gevoelige ogen, die het aardmagnetisch veld waar kunnen nemen. In de 

ogen zitten stofjes of kristallen, die reageren op het magnetisme van de 

aarde. Dat werkt als een soort innerlijk kompas, zodat ze weten waar het 

noorden is en waar ze ongeveer zijn. Daarom kunnen ze in het donker 

gewoon doorvliegen. Als de vogels in de buurt komen van de plekken waar 

ze overwinteren of broeden, reageren ze op geluiden die voor ons mensen 

niet of nauwelijks waarneembaar zijn. Dat kan bijvoorbeeld de branding zijn 

van de kust waar ze vaak komen. En nog dichterbij helpen geuren om de 

plekjes terug te vinden waar ze voorgaande jaren hebben gebroed of over-

winterd. Door stormen kunnen de vogels uit koers raken. Het blijkt voor de 

meeste vogelsoorten geen probleem om hun koers weer terug te vinden 

door hun ingebouwde trekrichting en hun manier van oriënteren. Heel knap 

hoe ze hun zomer- en winter verblijven altijd weer weten te vinden!
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10. Zangvogeltrek op Ameland 
Vogels in het waddengebied hebben hun rust hard nodig. Zonder deze 

unieke plek zou het voor hen onmogelijk zijn hun jongen groot te brengen 

of overleven ze de zware trektochten naar Afrika of het hoge Noorden niet. 

Ook kleine zangvogels strijken massaal neer in het waddengebied.

Kepen en vinken soms wel in groepen van meer dan duizend. Maar ook 

graspiepers en kwikstaarten kunnen met duizenden tegelijk doortrekken.

De najaarstrek is voor de zangvogeltrek op Ameland een bijzonder interes-

sante periode. Je maakt hier kans om de kruisbek, de goudvink, en de 

barmsijs te spotten en ook kun je in de winter grote groepen sneeuw-

gorzen voorbij zien trekken. Het is elke dag een verrassing, want elke dag 

komen er nieuwe vogels vanuit het noorden binnengevlogen.

9. Weidevogels
Ameland is een rijk weidevogelgebied, kieviet, tureluur en scholekster 

komen algemeen voor in de polders van Ameland. Ook op de kwelder 

broeden deze weidevogels, dat doen ze veelal samen met de leeuweriken 

die ook daar vrij algemeen voorkomen. Ze zijn te herkennen aan hun 

prachtige zang. Om de vogels te monitoren en te beschermen zijn er op 

Ameland twee actieve vogelwachten actief. Eén van de belangrijkste taken 

is het inventariseren van de broedvogels.

Sinds 2012 wordt het weidevogelbeheer op drie Waddeneilanden 

waaronder Ameland gecoördineerd door de ANV –De Waddenvogels, een 

samenwerkingsverband van de sinds 2009 opererende weidevogelkringen 

van Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. De polder van Ameland is 

aangemerkt als weidevogelkansengebied met als leefgebied open grasland 

en de beheersmaatregelen 

binnen dit kader zijn erop 

gericht om de leefomgeving 

en leefomstandigheden van 

de vier primaire weidevogels, 

de Grutto, de Kievit, de 

Scholekster en de Tureluur te 

optimaliseren.

Grutto’s en Tureluurs hebben

een voorliefde voor percelen 

met een uitgestelde maai-

datum waar ruige mest wordt

toegevoegd. Deze vogelrijke

agrarische gebieden worden

door de vogelwachten 

nauwkeurig in kaart gebracht.
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12. Broedend op de Hon
Vele vogels weten Ameland prima te vinden. De ene soort vertoeft het 

hele jaar door op het eiland en de andere soort komt alleen wanneer het 

seizoen het gunstigst is. In het voorjaar wordt het eiland overspoeld met 

vogels die graag hun nest willen bouwen in de prachtige natuur. Voorbeel-

den zijn de Lepelaars. Zij komen dan vanuit het tropische Waddengebied in 

West Afrika naar het noordelijke Waddengebied. Op Ameland is vooral de 

Hon enorm in trek. Vele honderden broedparen zijn daar te vinden.

Het gaat steeds beter met de Lepelaar en het kan dan ook voorkomen dat 

men broedparen ziet bij het Groene Strand en de Lange Duinen. Met zijn 

lepelvormige snavel en mooie witte kuif blijft het een prachtverschijning in 

het Waddengebied. In september begin oktober trekken ze weer terug naar 

hun winterkwartieren aan de west Afrikaanse kust.

11. Elke vogel eet zoals ‘ie gebekt is
Kijk je over het drooggevallen wad dan kun je je misschien niet direct 

voorstellen dat miljoenen trekvogels hier hun voedsel vinden. Toch is dat zo! 

In het voor- en najaar, wanneer devogels op weg gaan naar hun broed- of 

overwinteringsgebied, doen ze massaal het waddengebied aan. Ze rusten 

hier en vullen hun vetreserves aan. In het slik gaan ze op zoek naar schelp-

dieren, wadpieren en ander voedsel dat verstopt zit in de bodem. Wanneer 

het laag water is eten ze hun buik vol, wordt het hoog water dan zoeken ze 

hun toevlucht op hoger gelegen zandplaten of in de kwelders. Hier wachten 

zij de vloed af, om tijdens laag water weer hun buik vol te gaan eten.

Dit is ook wel nodig, want tijdens de vliegreis van duizenden kilometers 

verbranden ze veel energie. Van de kanoetstrandloper is bekend dat het 

dier, na een tussenstop in het waddengebied op weg naar Afrika, de helft 

van zijn lichaamsgewicht verliest. Verschillende vogelsoorten hebben zich 

aangepast aan de omstandigheden van het gebied en hun favoriete voed-

selbronnen. De lange poten van veel trekvogels helpen hen over het slikkige 

wad te lopen op zoek naar voedsel. De gevoelige snavels kunnen druk-

verschillen in de wadbodem waarnemen om zo hun prooi te vinden.

Sommige scholekstersnavels zijn aangepast om makkelijk schelpdieren 

open te maken. Andere zijn meer geschikt voor het eten van wormen.

Veel wadvogels hebben sterke maagspieren waarmee schelpdieren, die 

in hun geheel worden doorgeslikt, worden vergruisd. Zilvermeeuwen laten 

schelpen van grote hoogte op asfalt vallen waardoor ze kapot gaan en ze 

het weekdiertje op kunnen eten. 
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14. Plastic op het menu 
Jaarlijks wordt er 311 miljoen ton plastic geproduceerd. Een aanzienlijk deel 

hiervan, 5 miljoen ton, belandt in zee. Dit is afkomstig van visnetten, afval 

dat we op straat gooien en oorzaken waar je misschien niet direct aan 

denkt. Door het wassen van kleding en poetsen van je tanden belanden 

ook plastic deeltjes, via het riool, in zee. Alle soorten plastic samen vormen 

‘plastic soep’ in zee en veroorzaken veel dierenleed. Vogels raken verstrikt 

in visnetten en slikken stukjes plastic in. Dieren die veel plastic binnenkrijgen 

verhongeren omdat hun maag vol zit of hun maag-darmkanaal verstopt 

raakt. Van noordse stormvogels is bekend dat ruim 90% van de vogels 

plastic in hun maag heeft. Door verwering en onder invloed van zonlicht 

en golfslag valt plastic uiteen in kleine stukjes en worden met het voedsel 

opgenomen. Dit soort kleine stukjes plastic worden ook wel ‘giftige tijdbom-

metjes’ genoemd. Tijdens het uiteenvallen in kleine deeltjes komen giftige 

stoffen vrij. Ook hechten giftige stoffen, afkomstig uit het riool en vervuilde 

gebieden, aan de kleine plastic deeltjes. Al deze stoffen komen in onze 

voedselketen terecht. 

In het Werelderfgoed Waddenzee drijft ook veel plastic. Van de container-

ramp met de MSC Zoë zien we nog dagelijks de gevolgen: onnoemelijk 

veel plastic korrels en deeltjes piepschuim op het strand, de kwelders en 

in de duinen en spullen die nog steeds onder het zand vandaan komen. 

Door bewuster in te kopen en te 

kiezen voor alternatieve materia-

len kun je een belangrijke bijdrage 

leveren aan het verminderen van 

de plastic soep. Ook kun je kiezen 

voor afbreekbare en recyclebare 

alternatieven. Zo kunnen we ook 

in de toekomst blijven genieten 

van de miljoenen trekvogels die 

het waddengebied aandoen! 

Trekvogels aan het strand – de zwarte zee-eend 
Zwarte zee-eenden broeden

in zoetwatergebieden in 

Noord-Europa en Noord-Azië, 

en overwinteren in West- en 

Centraal-Europa. Ook in

Nederland overwinteren 

zwarte zee-eenden. Deze 

verblijven normaliter vooral 

ten noorden van de oostelijke 

Waddeneilanden, en in min-

dere mate in de Voordelta.

De zwarte zee-eend is de enige echt zwarte eend. De mannetjes dan, 

want de vrouwtjes zijn donkerbruin. Ze eten schelpdieren, die ze opduiken 

van de zeebodem. Deze eenden zijn ware duikkampioenen.

Met hun torpedovormige lichaam en sterke zwempoten kunnen ze mak-

kelijk 20 meter diep duiken. Onder water sturen ze een beetje bij met hun 

vleugels. Op die diepte is het helemaal donker. De eenden zoeken daarom 

verder op de tast, hun snavel is supergevoelig. De schelpen worden in hun 

geheel doorgeslikt waarna de gespierde maag ze vermaalt.

De zwarte zee-eend is een beschermde vogelsoort waarvoor een lande-

lijke instandhoudingsdoelstelling geldt: er moet genoeg voedsel zijn voor 

68.500 overwinteraars. Hij leeft voornamelijk van schelpdieren waaronder 

spisula. Zwarte Zee-eenden zijn echte benthosspecialisten. Ze foerageren 

op verschillende soorten schelpdieren die in en op de zeebodem leven. 

Dieren die zich op een bepaald type voedsel hebben gespecialiseerd,

volgen vaak het voedselaanbod van deze soorten. Door middel van

tellingen vanuit een vliegtuig zijn de locaties van zwarte zee-eenden 

vastgesteld. Deze locaties zijn vervolgens vergeleken met gegevens van 

aantallen schelpdieren aldaar, die geschikt zijn als voedsel voor de zwarte 

zee-eend. Dit zijn o.a. de Halfgeknotte Strandschelp en Amerikaanse 

Zwaardschede. 
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Strandweg 42  9163 gn  neS ameland - vincenzo@westcordhotels.nl

Zaterdagavond 20 oktober:
Na het wandelevenement Tussen 
Slik & Zand lekker bijkomen bij

het haardvuur met het duo
Beauty en de Vagebond
en aansluitend dineren in

Restaurant Vincenzo.
Entree gratis.

Ontdek, leer, beleef en doe op Ameland!

avo n t u u r l i j k  a m e l a n d

Stempel kaart

Walk with 

StArt

fiNiSH
12, 18 eN 25 Km

VerzOrgiNgSPOSt 1
12, 18 eN 25 Km

VerzOrgiNgSPOSt 2
18 eN 25 Km

VerzOrgiNgSPOSt 3
25 Km
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Kom genieten van het 
vuur en de warmte 
van Mr. Sandman

Ameland

R i x t  v a n  D o n i a s t r a a t  2 7 ,  N e s  A m e l a n d

WAGENBORG SNELDIENST

www.wpd.nl



Naar Buiten met Staatsbosbeheer.

Het is volop genieten in onze natuurgebieden. Prachtige 
wandel- en fietspaden zijn uitgezet in de buurt van Nes, Buren, 
Ballum en Hollum. Kamperen op camping de Middelpôlle  geeft 
de ultieme natuurbeleving, met uiteraard prima voorzieningen.
Doe mee met de zaagdagen in februari!
Kijk op ons weblog voor meer informatie. Of laat u informeren 
bij de informatiestand in Nes tijdens het
wandelevenement ‘Tussen Slik & Zand’.

Kom gerust eens langs bij
Staatsbosbeheer Ameland.

Ballumerweg 44
9163 GB Nes 
0519 542600
Website www.staatsbosbeheer.nl/ameland
Weblog www.staatsbosbeheerameland.wordpress.com

  
  

 Naar Buiten 
 
 Geniet van de Amelandse natuur op onze prachtige wandel- en fietspaden in de buurt van Nes, Buren, Ballum en Hollum. Wilt 

 u meer weten over Staatsbosbeheer Ameland kom dan gerust langs op ons kantoor of volg ons weblog. 
    
 Ballumerweg 44 | 9163 GB Nes | 0519 542600 
 www.staatsbosbeheerameland.wordpress.com 
 
 

  

KI
JK

 V
O

O
R 

M
EE

R 
C

AM
EL

BA
K-

PR
O

D
U

C
TE

N
 O

P 
RO

BI
JN

S.
N

L

KIJK OP ROBIJNS.NL

BEZOEK DE CAMELBAK-TENT OP HET KERKPLEIN 

IN NES EN PROFITEER VAN MOOIE AANBIEDINGEN!

WALK  WITH


