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INLEIDING 
 
 
Australië is een werelddeel waar je speciaal naar toe moet gaan of het kan zijn dat je er 
familie of vrienden hebt. 
 
Voor de samensteller van dit verslag was het een bezoek aan een werelddeel waar hij nog 
niet was geweest. Antarctica, Azië, Noord- Midden- en Zuid-Amerika, Afrika en natuurlijk 
Europa waren al eens bezocht. 
 
Als er een kans wordt geboden om met natuurliefhebbers mee te gaan met een dergelijke 
reis en het past in de tijd en het budget dan wil je er wel gebruik van maken. 
 
Door mijn contacten via www.birdingpal.com was ik in 2005 opgetrokken met John en Hillary 
Brooke uit Perth en werden wij uitgenodigd voor een bezoek aan Christine Ledger en Geoff 
Alves uit Canberra. Ik leidde ze vorig jaar rond in Noord-Holland en toen zij hoorden van de 
reis naar Perth nodigden zij ons uit in de hoofdstad van Australië. 
 
Al met al werd het een bijzondere belevenis met voor mij 199 nieuwe soorten. 
Ik mag nu meedoen met de grote jongens van de Club van 4500 die bij de Dutch Birding 
Association is aangesloten. Je moet wel meer dan 1500 soorten hebben. 
Het zijn nu 1673 soorten geworden. Daarbij gebruik ik de lijst van de IOC. 
 
Australië zal in onze herinnering blijven als het land met enorme afstanden, veel droge delen 
en vriendelijke mensen. 
 
In dit verslag staan grotendeels mijn ervaringen, aangevuld  met die van Aartje en Corrie. 
De foto´s zijn van Ben van Muyen (o.a. voorpagina), Jopie Siskens (o.a. achterpagina), 
Aartje Boon, Rien de Vroome en Peter Meijer. 
 
Veel leesplezier, 
 
 
Peter C. Meijer 
 
 
 

    
 Kangoeroe met jong                                       Red and Green Kangeroo Paw 
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VOORBEREIDING 
 
De Algemene Reiscommissie van de KNNV wilde aanvankelijk in 2010 een reis naar 
Zuidwest Australië organiseren. Wegens tekort aan voorbereidingstijd werd dit 2011. 
De reis was aanvankelijk een gecombineerde vogel- en plantenreis. Van de 5700 soorten 
planten in dit deel zijn er ca. 79% endeem.  
Van de vogelsoorten zijn er alleen al in dit deel van Australië 300 soorten, waaronder 17 
endemen. 
(http://www.birdsaustralia.com.au/the-organisation/western-australia.html). 
 
In juli 2010 werd er een enquête rondgestuurd, waarin de deelnemers hun keuze kenbaar 
konden maken.  
 
Op 5 februari 2011 was er een informatieve bijeenkomst in Arnhem, waarbij de deelnemers 
van de respectievelijke groepen kennis konden maken met elkaar. 
 
 
 

 
 
                 Jopie Siskens en André Beijersbergen 
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ACHTERGRONDINFORMATIE over Zuid-West Australië 
 
Samengesteld door André Beijersbergen 
 
Geologie 
 
Graniet en gneis 
De geologie van het zuidwesten is erg eenvoudig: bijna alles is graniet. Een van de oudste 
granietmassa's van de wereld. Toen de aarde nog jong was vloeide een relatief klein deel 
van deze massa, die een hoog gehalte aan silicium bevatte, langzaam naar de oppervlakte, 
alwaar het een korst vormde. Deze korst, die we graniet noemen, is de basis van alle 
continenten. Het geheel was destijds onderworpen aan zeer sterke krachten, kneden en 
persen, en deze bewegingen brachten een deel van de onderliggende, meer basische rotsen 
naar boven, bron van de mineralenrijkdom van de Goldfields. Maar de laatste twee miljard 
jaar was alles erg rustig, geen gletsjers, een heel klein beetje vulkanisme, alleen een paar 
kleine stukjes aan de rand verdwenen voor enige tijd onder zee, en daar konden dan 
sedimenten worden afgezet. Twee belangrijke gebeurtenissen waren er wel: de eerste was 
de vorming van Gondwana, ongeveer 1 miljard jaar geleden. De ander was het uiteenvallen 
ervan, ongeveer 60 miljoen jaar geleden. 
Toen Gondwana werd gevormd, kwamen de continenten die er al waren, met elkaar in 
botsing. Een van de twee schoof over de andere heen en de enorme krachten die daarbij 
betrokken waren, veroorzaakten een omvorming van kristallen in granietrotsen tot parallelle 
lijnen. Deze rots heet dan "gneis", maar belangrijker is dat basische rots onder het graniet 
omhoogkwam en dat de rotsen basischer werden. Dat is dus "basische gneis". Wat maakt 
dat uit? Dat bodem en landschap die op deze rotsen zijn ontstaan, veel vruchtbaarder zijn. 
Hierop groeit het Karri-forest. Het komt voor in de Porongurup Range, in het Pemberton - 
Manjimup gebied en in het zuidwesten tussen de twee kapen. En deze bodems blijken ook 
uitstekend geschikt te zijn voor de productie van wijnen. 
Het losbreken is ook dramatisch. Toen Australië van Antarctica af begon te bewegen, 
verdween de rafelrand grotendeel onder zee. Sediment kon zich afzetten, inclusief allerlei 
sponsbedden bij wat nu de Fitzgerald River is. Het uit elkaar breken ging niet zachtzinnig en 
vond plaats in een periode waarin het continent kantelde naar het zuidwesten. Dit perste wat 
van de sedimenten omhoog, waardoor de Stirling Range ontstond. Dus de Stirling Range en 
de Porongurup Range, op zichtafstand van elkaar gelegen, hebben een heel verschillende 
historie, verschillende rotsen, verschillende grondsoorten en dus ook heel verschillende 
planten. 
Toen India losraakte vanaf de westkust, was de scheurlijn lang en kaarsrecht, zoals de 
meeste scheurlijnen zijn. Dus duizenden jaren was er een smalle, rechtlijnige zee aan de 
westkust. Het moet een beetje geleken hebben op de Rode Zee nu. Wat er nu van over is, is 
de Darling Scarpe, met gemak het meest opvallende landschapselement in het zuidwesten. 
Hij is ongeveer 1000 km. lang en min of meer recht, met een soort vork nabij het 
Dandaragan Plateau en een dwarsplooi aan de zuidkant, waar de Wichers Range ligt. 
 
Basalt 
Als continenten worden gesplitst, is er altijd enig vulkanisme. De Kilimanjaro in Kenya is een 
recent voorbeeld. En wat is daarvan in west Australië overgebleven? Een kleine hoeveelheid 
basaltzuilen bij Bunbury, grotendeels bedekt door latere sedimenten. 
 
Sedimenten 
De hoeken van de scheur verkruimelden en de diepten die zich hier vormden, werden gevuld 
met sedimenten, tot wel 10 km. diep. Perth ligt op de rand ervan, het ligt op 6 tot 7 km. 
sediment. De oppervlakte bestaat uit recenter materiaal, dat komt later ter sprake. 
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Gedurende enige tijd in een periode van 2 tot 5 miljoen jaar gelden, werd de Darling scarpe 
opgeheven tot zijn huidige 300 meter. Dat betekent dat riviertjes die tevoren over de vlakte 
meanderden, vanaf dat moment met een steil gradiënt moesten leven. Al snel begonnen zij 
zich in te snijden in het plateau en vandaar dat valleien in het zuidwesten relatief steil zijn bij 
de scarpe. Het verweringsmateriaal werd weer in de benedenloop afgezet en dat betekent 
dat de valleien relatief vruchtbaar zijn en bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt voor fruitteelt. 
Als je landinwaarts gaat, worden de valleien wijder en uiteindelijk liggen de valleien in een 
breed, plat landschap, waarin de weinige riviertjes nauwelijks weten in welke richting ze 
moeten stromen. 
 
De kustvlakte 
De kustvlakte, waar de meeste west Australiërs leven, bestaat uit twee 
landschapselementen: kustduinen en rivierafzettingen. De duinen liggen (uiteraard) het 
dichtst bij zee en er worden drie typen  onderscheiden: het verst van de zee liggen de oudste 
duinen, daterend van de laatste zee- terugtrekking, bij het begin van de laatste ijstijd. Die 
begon ongeveer 18.000 jaar geleden en deze zandduinen zijn uiteraard diep uitgeloogd. 
IJstijden ontwikkelen zich in een aantal fases, waarin de zee dan weer opkomt, en dan weer 
terugtrekt. Bij elk omslagpunt wordt een strandwal achtergelaten.  Veel van de plaatsen aan 
de kust liggen op strandwallen. Schelpen van de strandwal maken de grond basisch, vaak 
met kalksteen aan de oppervlakte, maar ze zijn in ieder geval vruchtbaarder dan oudere 
gronden. Het dichtst bij de zee liggen de recent gevormde strandwallen en op sommige 
plaatsen zijn ze verstoven waardoor in het binnenland steile paraboolduinen zijn ontstaan.  
 
Zandhappers 
Ze noemen Australiërs niet voor niets wel eens zandhappers. Ze hebben gigantisch veel 
zand. Uiteindelijk is dat afkomstig van het graniet. Als je goed naar graniet kijkt, zitten daar 
meestal drie belangrijke mineralen in: glasachtige korrels silicaat, bleek grijze kristallen van 
aluminiumsilicaat (veldspaat) en een zwart mineraal, gewoonlijk zwarte mica. Van een 
afstand lijkt de combinatie grijs. De silicaatkristallen verweren het langzaamst en na 
duizenden jaren erosie blijven ze over: zand. Maar er is ook heel veel gravel. Meestal 
rondachtige vormen met ijzeroxide, maar men kan ook complete richels aantreffen met 
scherpe kanten. De bron van dit ijzeroxide is het zwarte mineraal in graniet. Maar hoe kan dit 
veranderen in gravel? IJzer is normaal gesproken erg onoplosbaar. Daarom zijn de meeste 
grondsoorten ook bruin of gelig, een kleur die te danken is aan ijzeroxiden. Om gravel te 
vormen moeten we een theorie hebben waarmee ijzeroxide oplosbaar wordt, in opgeloste 
vorm kan verplaatsen en afgezet kan worden in lagen, zodat die lagen langzaam groeien. Er 
bestaan twee theorieën over. 
 
Gravel 
De standaardtheorie zegt dat, ongeveer 20 miljoen jaar geleden, het klimaat in het 
zuidwesten warm was, subtropisch met afwisselend natte en droge seizoenen. In het natte 
seizoen werden de bodems verzadigd met water. Daardoor werd ijzer gereduceerd in een 
minder geoxideerde vorm, die meer oplosbaar is. Capillaire werking veroorzaakte een 
stroming omhoog, waardoor het ijzer opnieuw oxideerde en neersloeg. Op die manier was 
een heel landschap bedekt met een mantel van ijzeroxide (= lateriet) en deze mantel werd 
vervolgens aangesneden door rivieren. Tot zover de eerste theorie. Maar waar zijn de 
bewijzen voor een subtropisch klimaat, 1000 km. zuidelijker? En kijk eens nauwkeuriger naar 
een hompje gravel: de oppervlakte is zacht en doorschijnend. Dat lijkt niet erg op het 
resultaat van 20 miljoen jaar erosie. 
Rond 2000 werd een alternatieve theorie gepubliceerd. Die zegt dat gravel veel jonger is en 
nog steeds gevormd wordt. Het mechanisme dat verantwoordelijk is voor afwisselend 
oplossen en neerslaan is de secretie van grote hoeveelheden organische zuren, zoals bv. 
citroenzuur, door vele inheemse planten, met name Proteaceae. Dat doen ze om uit de 
bodem fosfor te kunnen opnemen. Het zuur lost de ijzeroxiden op, en daarmee komt het 
ingesloten fosfor vrij voor de planten. Daarna gaan bacteriën groeien rond het citroenzuur en 
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zorgen ervoor dat het ijzer weer neerslaat. Volgens deze theorie is een bodem dus rijk aan 
gravel omdat er Dryandra's (dat is een belangrijk geslacht uit de Proteaceae) groeien, niet 
omgekeerd.  En de richels ? Die markeren plaatselijk gebieden met een bovengemiddelde 
ijzerinhoud, afkomstig van het binnendringen van basische gesteenten in het graniet.  
Welke theorie klopt ? Ieder mag het zelf weten. 
 
Klimaat 
 
Winters  kunnen inderdaad heel erg nat zijn. De gemiddelde regenval van Perth is officieel 
850 mm per jaar, maar bijna alles valt tussen april en oktober. En er is al meer dan 30 jaar 
geen ‘gemiddelde’ regenval meer geweest. 
De zomers zijn altijd heel droog. Het is niet ongebruikelijk dat er 's zomers drie maanden 
achtereen geen druppel regen valt. In een klein gebied net voorbij de Darling Scarpe valt 
veel meer regen (veroorzaakt door het opheffen van de wolken die met de westelijke 
luchtstromen meekomen over de scarpe), maar meer naar het binnenland vermindert de 
hoeveelheid regen drastisch. Merredin bijvoorbeeld heeft maar 300 mm regen per jaar. 
Op de hoogte van Perth kun je meer dan 300 km landinwaarts gaan voor de regenval minder 
wordt dan 260 mm per jaar, de grens voor het verbouwen van graan. Naar het noorden toe 
wordt het gebied voor graanteelt steeds smaller, en het stopt bij Kalbarri. Naar het zuiden toe 
wordt het breder en het bereikt de kust van Albany en loopt door tot Esperance. 
Alle planten moeten zien te overleven met de lange zomerdroogte, hoewel de lengte varieert: 
hoe noordelijker, hoe langer de droogteperiode duurt. 
Het is erg waarschijnlijk dat in de ijstijden de lagedruksystemen die regen veroorzaken, meer 
noordwaarts trokken en in interglaciale perioden meer zuidwaarts. Dat betekent dat planten 
ook meebewogen, langzaam van noord naar zuid en omgekeerd. Maar populatie van planten 
raakt ook vaak gefragmenteerd. Vandaag de dag zien we bijvoorbeeld dat planten die van 
een vochtiger klimaat houden, kunnen overleven aan de basis van granietrotsen, in gebieden 
die normaliter veel te droog voor ze zijn. Wanneer een populatie geïsoleerd raakt, kunnen 
toevallige veranderingen leiden tot nieuwe soorten. Dit verklaart de grote rijkdom aan 
soorten. 
 
Het volk 
  
We weten nu dat Aboriginals al meer dan 50.000 jaar in Australië hebben geleefd. Het volk 
van het zuidwesten noemde zichzelf de ‘Nyoongar’. In de natte winter trokken ze 
landinwaarts en in de zomer naar de kustvlakte, met zijn vele moerassen en riviertjes. 
Hun talen waren ‘aanhechtend’: dit betekent, dat -net als in het Latijn-  de betekenis van 
woorden verandert door andere uitgangen. Dit kun je terugvinden in de plaatsnamen.  In het 
zuiden eindigen veel plaatsnamen op ‘up’, gewoonlijk vertaald met ‘plaats van’ of ‘betrekking 
hebbend op’. Zo betekent Kojonup: plaats van de bijl (Koje = bijl). In het oosten is een 
gebruikelijk einde:  ‘ing’, of  ‘in’, met dezelfde functie. Denk aan Merredin of Narrogin. En 
verder zijn veel aboriginal-namen voor planten bewaard gebleven en nog steeds in gebruik 
zoals  ‘Tuart’, ‘Jarrah’ en ‘Marri’ . 
Pas in 1829 werd de nederzetting aan de Swan River gesticht, en Albany, de oudste 
nederzetting, werd maar twee jaar eerder voor het eerst genoemd. De kolonie waar nu Perth 
ligt, werd gevestigd op basis van grondonderzoek. Stirling zeilde de rivier op, en 
concludeerde dat heel West Australië een vruchtbaar paradijs was. Inderdaad was de Swan 
vallei redelijk vruchtbaar, maar de rest helemaal niet, zelfs niet geschikt voor het weiden van 
vee. De meeste planten waren hard en prikkend, en de zachtere exemplaren waren meestal 
erg giftig (Denk aan de ‘Woodbridge Poison’, of de Gastrolobium soorten). Het heeft lang 
geduurd voordat de veeboeren erachter kwamen welke planten giftig waren en welke niet. 
De enige manier waarop de kolonisten wat geld konden verdienen, was het verzamelen van 
‘Sandalwood’ of het omhakken van Jarrahbomen. Het is triest om te beseffen dat deze 
magnifieke bomen werden gebruikt om er de wegen mee te plaveien. Hoewel Perth 
oorspronkelijk een vrije kolonie was, waren de omstandigheden rond 1850 zo ongunstig, dat 
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de kolonisten (ca. 5000) aan Groot-Brittannië vroegen om veroordeelden te sturen om 
dwangarbeid te verrichten. 
Dat alles veranderde snel rond 1890. Er werd goud gevonden. Plotseling verdubbelde de 
bevolking, in 1891 waren het er 50.000, in 1901 al 180.000. Er was een grote vraag naar 
voedsel en vandaar dat er behoefte was om het land beter te gebruiken. Maar landbouw was 
slechts mogelijk in een paar bevoorrechte gebieden, totdat superfosfaat rond 1920 in gebruik 
kwam. Daarmee begon het ontginnen van de betere grondsoorten, met Salmon Gum en 
York Gum. En de ontginners deden hun werk erg goed: er zijn maar heel weinig en heel 
kleine stukjes land in oorspronkelijke staat overgebleven. 
Toch bleven er nog grote gebieden waar landbouw niet mogelijk was. De oorzaak daarvoor 
bleef onduidelijk totdat in 1930 werd ontdekt dat koper en zink essentiële elementen waren 
voor planten. Deze nieuwe kennis werd vanaf 1950 enthousiast toegepast: alle wilde 
bloemen, lage vormen van struikgewas werden op de makkelijkste manier verwijderd en op 
een gegeven moment werd zelfs 1 miljoen hectare per jaar nieuw in cultuur gebracht. Land 
werd aan de boeren verkocht onder de voorwaarde dat ze elk jaar een substantieel deel van 
hun gebied nieuw in cultuur moesten brengen. Het is merkwaardig zoals intussen de tijden 
zijn veranderd: geen enkel natuurgebied mag nu nog in cultuur worden gebracht. Het is 
alleen aan dwarsliggers en aan het toeval te danken dat op een paar plaatsen grote 
gebieden zijn gespaard, bv. het Lesueur NP en het Fitzgerald NP. 
De grootschalige landontginning was een van de oorzaken van de enorm snelle naoorlogse 
ontwikkeling van West Australië. De andere oorzaak was de mijnbouw: goud is belangrijk, 
maar er zijn ook ijzer, bauxiet, nikkel, diamanten, minerale zanden en aardgas. Veel mensen 
in Perth leven direct of indirect van de mijnbouw. 
Perth is het sterkst gegroeid in de periode dat auto's gemeengoed waren, hetgeen betekent 
dat de nieuwe wijken ver uit elkaar liggen , verbonden met snelwegen, en dat er weinig 
openbaar vervoer is: bussen kunnen niet concurreren met privéauto’s. 
 
Landbouw 
  
We zullen erg veel landbouwgebieden passeren, tussen de wildflower-stops in. Dus een paar 
woorden over de landbouw zijn op hun plaats. 
Landbouw heeft twee grote veranderingen ondergaan, de laatste 30 jaren. De eerste was de 
"groeien of verdwijnen" beweging. Gigantisch grote gebieden konden worden bewerkt door 
één man, met hulp van een groot machinepark. En omdat de machines duur waren, moesten 
de economische eenheden groot zijn. Verder kunnen moderne auto's grote afstanden 
overbruggen, wat betekent dat de weinige boeren er mee konden leven om naar veraf 
gelegen plaatsen te gaan om hun inkopen te doen.  Het effect is dat de kleinere plaatsen 
langzamerhand verdwijnen, en dit effect versnelt zichzelf als grote bedrijven als bv. banken, 
zich enkel in de grotere plaatsen vestigen. 
De tweede verandering was het sterke dalen van de wolprijzen rond 1980. Voorheen was er 
in West Australië meestal sprake van ‘wheat-n-sheep’: driekwart van het terrein werd 
gebruikt voor het weiden van schapen, een kwart voor de graanteelt. En om de 5 tot 6 jaar 
vonden rotaties plaats. Tegenwoordig is de schapenteelt veel minder belangrijk en wordt er 
veel meer graan verbouwd, dankzij grootverbruik van kunstmest. De laatste jaren vindt er 
wat meer wisselteelt plaats met bv. lupinen, erwten enz. 
Over lupinen het volgende: in 1950 ontdekte een jonge man, genaamd John Gladstones, dat 
een paar geïntroduceerde lupinen best wel goed groeiden in West-Australië.  Deze lupinen 
(Lupinus angustifolius en Lupinus cosentii) waren erg bitter. Bovendien duurde de rijping van 
de zaden veel te lang en barstten de peulen open als ze rijp waren, wat machinaal oogsten 
onmogelijk maakte. Deze drie eigenschappen moesten verbeterd worden voordat lupinen 
grootschalig konden worden gebruikt. Gladstones concentreerde zich op Lupinus 
angustifolius, omdat die plant meer variatie vertoonde. Hij besloot ook om witte bloemen als 
marker te nemen, en niet de natuurlijk blauwe. Dus de geteelde witbloemige lupinen zijn niet 
de witte lupinen (Lupinus albus). Vele jaren van kweken en zuiveren heeft geleid tot een 
reeks aan variëteiten, inclusief kortstelige planten die bloeien en zaad zetten in een korte 
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periode en die immuun zijn voor schimmels, die weer ziekten bij schapen kunnen 
veroorzaken. 
 
Planten 
  
Twee heel kenmerkende dingen zijn bij de wilde planten waar te nemen: ten eerste is er  
zeer veel diversiteit. We kunnen niet weten waarom dat zo is, we kunnen alleen erover 
speculeren. Een van de redenen kan zijn dat er zo'n lange periode is verstreken zonder 
catastrofale veranderingen, maar toch weer genoeg verandering om planten de tijd te geven 
zich aan te passen aan een veranderend klimaat. En een tweede reden is misschien, dat het 
landschap zeer divers is, hoewel een ongeoefend oog  ze waarschijnlijk saai zal vinden. 
Verschillen in grondtype en in drainage veroorzaken subtiele verschillen. En alle gronden zijn 
arm, heel erg arm aan voedingsstoffen. Planten hebben verschillende manieren ontwikkeld 
om hiermee om te gaan en ook om de zomerdroogte en -hitte te weerstaan. Al deze 
invloeden leiden naar diversiteit. 
Het andere kenmerk is dat planten onderling een felle concurrentie uitvechten om het bezoek 
door bestuivers. Wij hebben daar veel plezier van, want het levert veel opvallende, grote, 
mooie bloemen op. Er worden veel verschillende bestuivers aangesproken: vogels zijn 
belangrijk, en door vogels bestoven bloemen zijn meestal groot, rood en de planten hebben 
stevige stengels om vogels te kunnen laten landen. Bloemen kunnen op verschillende 
manieren "groot" worden: sommigen hebben een zeer grote verzameling bloemen in een 
bloeiwijze, anderen sluiten hun bloemen op in bracteën, die soms extreem groot zijn. 
Andere planten vermijden concurrentie door te specialiseren op maar één soort bestuiver: 
met name de orchideeën hebben zeer specifieke geuren en vormen om wespen aan te 
trekken, die moeten "denken" dat ze kunnen paren met een vrouwtjeswesp. En weer andere 
planten bloeien niet in de lente maar in de winter of in de herfst, om de juiste bestuivers te 
kunnen aantrekken.  
 
 

                      
        Colseam Conservation Park, Mullewa/Mingenew 
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ITINERARY  VOGELGROEP 
 
Algemene	  Reiscommissie	  KNNV	   	   	   	  

Reis	  Australië	   	   	   	   	  

Vogelgroep	   19	  september	  -‐	  19	  oktober	  2011	   	   	  

	   	   	   	   	   	  
Dag	  
1	  

ma	  19	  
sep	   Vlucht	  	  Amsterdam	  via	  Kuala	  Lumpur	  naar	  Perth	   12:00	  u	  

2	   di	  20	   Aankomst	  Perth	   	   	   15:00	  u	  
3	   wo	  21	   Perth	   excursie	  Kings	  Park	   	  
4	   do	  22	   Perth	   excursie	  Herdsman	  Lake	  +	  Wildlife	  centre	  
5	   vr	  23	   Guilderton	   via	  Yanchep	  NP	   80	  km	  
6	   za	  24	   Guilderton	   excursie	  	  Ledge	  Point/Lancelin	   90	  km	  
7	   zo	  25	   Hi-‐Vallee	  farm,	  Badgingarra	  NP	   via	  Gingin,	  Regans	  Ford	   230	  km	  
8	   ma	  26	   Hi-‐Vallee	   excursie	  Nambung	  NP	   160	  km	  
9	   di	  27	   Riverside,	  Kalbarri	  NP	   via	  Geraldton	   300	  km	  

10	   wo	  28	  	  *	   Riverside,	  Kalbarri	  NP	   excursie	  Murchison	  River	   160	  km	  
11	   do	  29	   Mullewa	  	   ochtendexcursie	  Kalbarri/Riverside	   30+160	  km	  
12	   vr	  30	   Morawa	   via	  Mingenew,	  excursie	  Colseam	  	   100	  km	  
13	   za	  1	  okt	   Wongan	  Hills	   excursie	  Wongan	  Hills	   200	  km	  
14	   zo	  	  	  2	   York	   excursie	  York	   130	  km	  

15	   ma	  	  3	   Wandering	  
via	  Bungendore	  Park/Wungong	  
Dam	   250	  km	  

16	   di	  	  4	   Williamstown	   excursie	  Dryandra	  Forest	   50+50	  km	  
17	   wo	  	  5	   Stirling	  Range	  Retreat	   	   excursie	  Stirling	  Range	   280	  km	  
18	   do	  	  6	   Stirling	  Range	  Retreat	   excursie	  Stirling	  Range	   60	  km	  
19	   vr	  	  7	   Albany,	  Kalgan	  River	  	   via	  Porongurup	  NP	   100	  km	  
20	   za	  	  8	   Albany	   excursie	  Torndirrup	  NP/Cave	  Point	   80	  km	  
21	   zo	  9	  	  	  	  	  *	   Albany	   Pelagic	  Trip	   30	  km	  
22	   ma	  10	  	  *	   Albany	   excursie	  Two	  People’s	  Bay	   110/70	  km	  
23	   di	  11	   Pemberton	   via	  Walpole	   260	  km	  
24	   wo	  12	   Margaret	  Riv/Gracetown	   ochtendexcursie	  Pemberton	   150	  km	  
25	   do	  13	   Gracetown	   excursie	  Cape	  Leeuwin	   100	  km	  
26	   vr	  14	  	   Gracetown	   excursie	  Cape	  Naturaliste	   110	  km	  
27	   za	  15	   Perth	   	   	   280	  km	  
28	   zo	  16	   Perth	   Excursie,	  zelf	  in	  te	  vullen	   	  
29	   ma	  17	   Perth	   Excursie	  Rottnest	  Island	  	   	  
30	   di	  18	   Vertrek	  Perth	  via	  Kuala	  Lumpur	   	   16:25	  u	  
31	   wo	  19	   Aankomst	  Amsterdam	   	   	   06:35	  u	  

	   	   	   	   	   	  
	   	   *	   meeting	  plantengroep	   	  
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Maandag 19 september 
   
Om 9.30 uur verzamelden de deelnemers aan de reis in de vertrekhal. Na het inchecken van 
de bagage en de paspoortcontrole konden wij om 11.30 uur instappen en om 12.15 lokale 
tijd stegen wij op voor de vlucht naar Kuala Lumpur. 
 
Dinsdag 20 september    Perth 
 
Daar arriveerden wij na 11½ uur vliegen. De lokale tijd in KUL is dan 5.45 uur in de ochtend. 
De tijd is gelijk aan die in Perth. Als het licht wordt, zoeken wij naar vogels die wij vanuit de 
vertrekhal kunnen zien: Huisgierzwaluw, Ringmus,  Zuidzeezwaluw, Huiskraai en 
Treurmania.  
Om 10.00 uur vliegen wij door naar Perth, waar wij om 15.00 uur aankomen. Vanaf 13.25 uur 
hebben wij zicht op het noordwesten van Australië. De eerste indruk is dat het hier ‘woest en 
ledig is’. De schepping zou hier begonnen kunnen zijn. Dat zien wij vanaf een hoogte van 
bijna 12 km. 
Na ongeveer 15.000 kilometer zijn wij in dit continent. De eerste vogel die zich na het 
ophalen van de bagage laat zien, is de Australische Raaf. Die zullen wij dagelijks 
tegenkomen. Een bus brengt ons naar het hotel. Wij kijken onderweg welke vogelsoorten wij 
al kunnen noteren: Australian Magpie, Nankeen Kestrel, Australian White Ibis, Silvergull, 
Little Pied Cormorant en Grey Teal. 
Het diner om 18.00 uur is goed verzorgd. De kamer is prima. De mail kan binnen gehaald 
worden en het wordt bijtijds slapen. 
 
Woensdag 21 september    Perth 
 
Het is nog donker als de zang van diverse vogels aantrekkingskracht op de vogelaars 
uitoefenen. De Australian Magpie laat al heel vroeg horen dat hij er is. Prachtige zang. Als 
het licht wordt kijken de deelnemers ’s morgens al vol spanning naar de vogelsoorten voor 
het hotel. De vogelgidsen worden druk geraadpleegd en het op naam brengen van de 
soorten lukt prima.  
Om 9.00 uur arriveert onze locale vogelgids John Brooke. In 2005 waren hij met echtgenote 
Hillary in Nederland en zij  zochten een ‘birding pal’ via de website www.birdingpal.com. 
Deelnemer Peter C. Meijer en echtgenote Berry gingen één dag met ze naar Texel. Die 
service van toen zorgde er voor dat John ons in en rond Perth  wilde begeleiden.  
Tijdens het wachten op de groepsleden kon hij ons al enkele leuke soorten aanwijzen. Ook 
vertelde hij dat de ‘Little Wattlebird’ gesplitst is in de ‘Western Wattlebird’ die wij in het Kings 
Park kunnen zien en de Little Wattlebird dat een soort van het oosten is. Dankzij John zagen 
wij deze endemische soort al op de tweede dag achter het hotel. 
Nadat wij op weg gingen naar het Kings Park begon het te regenen. Ondanks de positieve 
instelling van John dat dit nooit lang kon duren, moesten wij ervaren dat het tot het begin van 
de middag niet meer droog werd. 
Het Kings Park liet ons ook in de regen zien dat dit een heel bijzonder park was. John wees 
op het zingen van de Western Gerygone. Wij weten nu hoe wij dit moeten uitspreken. De 
zang van deze soort zullen wij tijdens de reis heel veel horen, maar lang niet altijd 
herkennen. 
Wij zoeken naar vogels in dit prachtige park en zien natuurlijk diverse nieuwe soorten voor 
de daglijst. 
Redelijk nat zoeken wij het bezoekerscentrum op. Voor dit centrum doorzoekt een 
Australische Raaf de prullenbakken op etensresten. Hebben de mensen alles netjes in de 
afvalbak gedaan, dan haalt deze jongen of meisje de boel weer leeg. 
Tijdens de koffie hopen wij op het ophouden van de regen, maar helaas kwamen wij  
drijfnat terug in het hotel en daar moesten wij eerst droge kleren aantrekken.  
’s Middags gaan wij de stad in met de CAT-bus. 
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Deze afkorting staat voor Capital Area Transit (vervoer in het gebied van de hoofdstad). Er 
zijn drie busverbindingen waar een ieder in en uit kan stappen zonder te betalen. Eigenlijk 
een geweldig idee.  
In de stad kopen wij simkaartjes voor onze simlockvrije telefoon. Dat moet dan wel thuis 
gecontroleerd zijn, anders lukt het niet met zo’n kaartje en ben je 30 ASD armer. 
Als het allemaal gelukt is, moet je wel weten dat het internationale toegangsnummer hier 
0011 is. En zo wordt het een leerzame communicatienamiddag. Een ieder keek rond in het 
centrum. Het ziet er schoon uit, maar ook hier zie je mensen van de onderkant van de 
samenleving. 
Terug bij het hotel kan een ieder naar de overkant waar nieuwe soorten te vinden zijn, maar 
ook onze meerkoet. De Dusky Moorhen lijkt erg op ons Waterhoentje, maar het heeft wel 
opvallend rode poten.  
De Zwarte Zwaan leert zijn en haar jongen dat zo’n mens op de kant wel eens wat te eten 
kan hebben. Deze soort is het symbool voor Western Australia. Een Slangenhalsvogel heeft 
al een knap groot jong. Het is hier nu lente. Alleen de regen laat ons terugdenken aan al het 
water dat wij gehad hebben. Daar hadden wij toch niet op gerekend. 
 

           
            Dusky Moorhen                                     Rainbow Lorikeet bij hotel in Perth    
 
Donderdag 22 september    Herdmans Lake 
 
Dit is een meer in de buurt van Perth. Fraaie eendensoorten, waaronder de merkwaardige 
Muskuseend. Het mannetje heeft een grote kwab onder zijn keel en zijn baltsroep is 
bijzonder. De vrouwtjes zagen wij er niet direct op afstormen. Mannen in Nederland wordt 
ook vaak aangeraden after shave of deodorant met muskus te gebruiken. Het schijnt dat de 
aantrekkelijkheid dan sterk toeneemt. Hopelijk op een bevredigender manier dan het 
mannetje hier. 
John Brooke was hier onze locale vogelaar en dankzij hem konden wij een zestigtal soorten 
zien en horen. De Little Grassbird liet zich prima horen, maar zien??? Prachtig was de Blue-
billed Duck en John wist natuurlijk dat de roofvogel de ‘Whistling Kite’ was. Een ‘Glossy Ibis’ 
was voor sommigen geen lifer, maar wel bijzonder voor deze plek. Het meest bijzondere was 
het paartje Buff-banded Rails. Zo gemakkelijk is het niet altijd om een ral te zien. 
De Yellow-rumped Thornbill was voor ons een heel aandoenlijk vogeltje. Klein, maar fijn. Wij 
zouden ze op heel veel dagen zien en dus goed leren kennen. Net als de Black-faced 
Cuckoo-shrike. Deze soort zien wij ook op veel dagen, maar de eerste keer voelt een echte 
‘lister’ de spanning toenemen. Eerst maar zorgen dat een nieuwe soort voor de lifelist ‘in de 
knip’ zit. 
 
Wij slapen nog één nacht in Hotel Sullivans, 166 Mounts Bay Road, Perth, WA 6000, tel. 
0061-8-9321 8022. e-mail: perth@sullivans.com.au 
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Vrijdag 23 september    CAMPERDAG 

Vandaag gaan wij samen met de plantengroep naar het verhuurbedrijf om de campers op te 
halen. Wij gaan met de bus naar verhuurbedrijf  ‘Mauri’. Aartje en Rien blijven achter om op 
de koffers te letten. Zij zullen later door de meest ervaren chauffeurs worden opgehaald. 
Bij de verhuurder moeten eerst de nodige formaliteiten geregeld worden. 
Rijbewijsnummers en namen noteren, kopieën van de rijbewijzen maken, de namen van de 
personen in de campers opschrijven, etc. Wij wachten en wachten en… 
De vogelgroep heeft twee zespersoonscampers. Daarin zullen vier deelnemers drie weken 
doorbrengen. De overige vogelaars gaan met drie tweepersoonscampers campers op stap. 
Een medewerker kijkt heel precies of er deuken of krassen aan de buitenkant zitten. Zijn er 
andere beschadigingen? Hij vertelt ons hoe de watertank en de afvaltank werken. Waar 
moet je de elektra aansluiten? Waar zit de richtingaanwijzer en waar de bediening van de 
ruitenwissers? 
Totaal zijn er negen campers en als de eerste drie klaar zijn, gaan de onverschrokkenen de 
bagage ophalen. De samensteller van dit verslag is één van hen en hij krijgt in Perth zijn 
vuurdoop met de camper. Hoewel hij aanvankelijk de breedte van de camper iets verkeerd 
inschatte, lukt het toch het hotel heelhuids te bereiken. Aartje helpt op de terugweg om de 
camper in het goede spoort te houden. 
Maar het geluk is met mij en ook ik kom veilig bij het hotel aan en wij laden de bagage van 
allen in en weer terug naar de verhuurder. Terug bij het verhuurbedrijf duurt het nog tot in de 
middag alvorens wij kunnen wegrijden.  
Eerst boodschappen doen bij een groot winkelcentrum. Het parkeren met een grote camper 
is ook een heel gedoe. Er wordt van alles ingeslagen en uiteindelijk vertelt Jopie hoe wij 
Perth zullen verlaten en via welke wegen wij naar het noordwesten zullen rijden.  
Wij spreken af dat de campers zich opdelen in twee resp. drie samen optrekkende campers. 
Jopie en Ben worden gevolgd door Berry en Peter; Corrie, Frans, Anneke en Marie-José 
gaan met Heleen en Anneke onderweg. Chauffeurs Ruud en Hans zoeken hun eigen weg. 
 
Bij het Yanchep National Park hergroeperen wij.  
Uw verslaggever vraagt deelneemster Berry het stuur over te nemen. Zij kijkt even moeilijk, 
maar trekt dan de stoute schoenen aan en neemt het stuur de volgende 3950 km over! 
Wij komen aan op het camperterrein en leren hier onze camper te installeren. 
’s Avonds na het eten gaan wij ‘listen’. Zo ontstaat er per dag een soortenlijst van de vogels 
die wij gezien hebben. 
Het lukte Peter en Berry niet om de ruimte tussen de banken op te vullen met de tafel achter 
de stoel van de bijrijder. Wij sliepen ieder aan één kant op de bank en hadden één dekbed 
dat regelmatig naar een van de kanten werd getrokken. De liefde voor de camper begon hier 
al te tanen. 
 

               
              Chauffeur Berry               6-persoons camper 
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De volgende dag wisten onze techneuten Hans en Rien ons te vertellen dat er ook een tafel 
achter de stoel van de chauffeur zit. Dat hielp gelukkig om het slapen iets te verbeteren. 
Corrie had een ander idee. Zij wilde in een tentje slapen. Dat hield zij de gehele tocht vol en 
eerlijk gezegd heb ik haar dat niet benijd. 

 
 
Zaterdag 24 september 

 
Zaterdagochtend doen wij het rustig aan. ’s Morgens na het ontbijt verzamelden we voor het 
bespreken van de ervaringen met de camper. 
Gisteren ontdekte Peter dat het rubber van de ruitenwisser voor de plek van de chauffeur 
kapot was. Dit diende wel direct gemaakt te worden. Er waren nog andere kleine zaken die 
bewezen dat het nakijken van alles eigenlijk nodig is. Je kunt niet blind varen op de mensen 
van het verhuurbedrijf. 
Ook bij de andere campers waren soortgelijke ervaringen. Jopie belde naar het 
verhuurbedrijf en in ieder geval werd het probleem van het ruitenwisserblad opgelost. Het 
sporen van een van de andere campers kwam pas maandag aan de orde. 
Gelukkig komen wij voor het landschap en de vogels en wij laten ons humeur hierdoor niet 
verstoren. 
Wij kijken op de Indische Oceaan en naast ons stroomt de Moore rivier hierin. Een Visarend 
vermaakt ons op geweldige wijze. Wij zagen een veel betere roofvogelshow dan in ons land. 
De Visarend is een aparte soort volgens de IOC-lijst. 
Op het strand stonden vissers en een Australische Pelikaan had geleerd dat hij enige 
bijstand wel kon velen. Zodra er een vis gevangen werd nam hij die met graagte over van de 
visser. Een pracht gezicht. 
In de middag reden wij naar het noorden om op enkele plekken te genieten van de nieuwe 
soorten. 
Onderweg zagen sommigen Emoes en later Kangoeroes. Wij zijn dus echt ‘Down Under’.  
Alle vogelsoorten zijn nieuw, maar sommigen toch iets gewenster nieuw. Die noemen wij 
endemen. 
Dat zijn vogels die alleen in een bepaald gebied voorkomen. Naast de weg zien wij vier 
Zwarte Kaketoes (Short-billed Black Cockatoo). Zij geven een geweldige show. Ze doen mij 
denken aan de vlucht van de Kerkuil.  
 
Schatzoeker Hans Kouwenhoven 
 
Wij leren van Hans dat er in de hele wereld mensen zijn die ‘schatten’ verstoppen. Dat zijn 
kleine pakketjes of luciferdoosjes met een plaatje, een muntje of… 
Via internet kan Hans vinden wat de coördinaten zijn van een plek en met zijn GPS zoekt hij 
totdat hij heel dicht in de buurt is. Dan maar zien waar een pakketje kan zitten. Vervolgens 
kan hij zelf iets anders in het doosje stoppen en later op Internet melden wat er in het doosje 
zat. Er is een competitie. Of je iets kunt winnen?  
Zie op: http://www.geocaching.nl. 
 
Verslag van de dag door Aartje Boon: 
 
Gisteren de eerste rit met de campers, gereden naar de mooi gelegen camping aan de baai 
van Guilderton. Na het ontbijt is er een bijeenkomst gepland, al dan niet in de zon, maar met 
uitzicht over de baai. Over de ervaringen, inclusief een nacht slapen in de camper. Niet 
alleen de ervaring komt op tafel, maar ook de klachten en gebreken van de camper. Er blijkt 
nogal wat mis te zijn hier en daar. Bij ons doen verschillende lichtknopjes het niet of zitten 
los, de waterkoker is defect. 
Al met al wordt het een hele waslijst met gebreken. Het is soms moeilijk bij de ‘les’ te blijven. 
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De ochtend wordt verder ingevuld met het kijken naar vogels of wandelen over het strand en 
duingebied,alleen of in kleine groepjes. 
Na de lunch gaan we met de campers op weg naar een paar vogelkijkpunten. 
Eerst naar Foreshore of Gingin. Van het schaarse aanbod vogels zien we daar o.a. de 
Caspian Tern, Pied Cormorant en de Singing Honeyeater. Daarna naar Ledge Point. 
 
 

 
          Crested  Tern 

 
Ook hier weinig vogels. We zien o.a. Crested Tern, Pied Oystercatcher en Silver Gull. 
Op het strand vinden we verdroogde delen van zeeplanten en -wieren, taai, sterk en leuke 
vormen.Eén stuk heb ik meegenomen. Het lijkt op natuurspons en voldoet later goed bij het 
schoonmaken van de camperramen. 
Hierna gaat de groep uit elkaar en heeft ieder zijn eigen invulling. Onze camper rijdt naar 
Lancelin. Ook hier weinig vogels. Wel de eerste Emu gezien en kangoeroes. Ook enkele 
dieren dood langs de kant van de weg. Vanuit de rijdende camper zien we een groepje 
Galah's die vlak voor de camper langs scheren. 
Wij, Rien en Aartje, merken dat onze chauffeurs Ruud en Hans meer vertrouwd raken met 
het rijden in de camper. Onze functie in de camper is boodschappen doen en maaltijden 
verzorgen. Deze combinatie blijkt de hele verdere reis een goede formule te zijn. Vandaag 
staat Hutspot met chipolataworstjes op het menu. 
 
Guilderton Caravan Park, 2 Dewar Street, Guilderton, WA 6041, tel. 0061-8-9577 1021; e-
mail:  info@guildertoncaravanpark.com.au 
 
Zondag  25 september 
 
Wij verlaten het camperterrein en gaan op weg naar het noorden. Deze dag had meer 
soorten kunnen opleveren als wij een lokale vogelgids hadden gehad. 
De Brand Hwy langs het Badgingarra NP is een plek waar veel gezien kan worden. 
Het is nog maar 50 jaar geleden dat de snelweg die door dit gebied naar het noorden gaat 
nog in ongerepte staat was. Het beleid zorgde ervoor dat het bushland omgezet werd in 
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weidegebied. Schapen waren de toekomst. De weg die van Gingin naar het noorden gaat, 
doorkruist dit gebied. 
Een oneindige vlakte met de meest fraaie bloemen en struiken. Af en toe zien wij een leuke 
vogelsoort, zoals de Wedge-tailed Eagle. Een paartje dat nestelt in het gebied van de Hi-
Vallee Farm. Voor wij bij de plek zijn waar de campers neergezet kunnen worden, heb je het 
idee dat dit heel primitief zal zijn. Een lange zandweg met kuilen en gaten voert ons naar een 
plek waar een tent staat. Wij zien niemand. Wat te doen?  
Na enige tijd blijken wij toch opgemerkt te zijn en komen Don en Joy Williams ons opzoeken. 
De elektra wordt aangesloten met de waarschuwing dat wij geen waterkokers mogen 
gebruiken. Verder is het geen probleem. 
De gastheer en dame verrassen ons met Eucalyptusthee. Don laat zien hoe je dit klaarmaakt 
op een houtvuur in grote potten. Bladeren erin en dan trekt hij een handschoen aan en draait 
het gekookte water met de bladeren een aantal keren in de rondte. Joy zorgt voor 
‘boterhammen’ met stroop. 
Ze zijn heel vriendelijk en willen alles voor ons doen. De economie van de camperplaatsen 
speelt hier geen rol. 
Don neemt ons vervolgens mee in zijn 4-wheeldrive en zo rijden wij door de uitgestrekte 
natuur met prachtige bloemen en struiken. Af en toe een vogel zoals de Ekster-Leeuwerik. 
Hobbelend staan wij in de laadbak. Je moet je goed vasthouden. De takken gaan rakelings 
langs onze gezichten, maar niemand raakt gewond. 
Wat een ervaring in zo’n uitgestrekt land helemaal alleen te zijn. Dat vind ik wel fijn voor een 
paar dagen. Dan weet ik dat ons huis in Middenmeer weer lokt.  
Buiten heeft Don een vuur gemaakt. De avondhap wordt verzorgd. Van magnetronmaaltijd 
tot hutspot. 
 

      
      Short-beaked Echidna 
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        Hi-Vallee Farm 
 
Maandag  26 september 
 
Wij bezoeken een bijzonder park met Pinnacles. Pinnacles zijn kalkstenen pilaren van 
maximaal 3,5 meter hoog en zijn deel van  de Tamala kalksteen, een geologisch erg jonge 
formatie die in grote delen van de westkust voorkomt.  Het zijn eigenlijk zandduinen, 
waarvan het zand aaneen gekit is tot harde kalksteen door regenwater, dat bij verdamping 
de opgeloste kalkzouten laat neerslaan. De oude zandheuvels waren oorspronkelijk 
helemaal bedekt door de vegetatie en de humus maakte het regenwater lichtelijk zuur, 
waardoor het calcium-carbonaat aan de oppervlakte oploste. De wortels van grote planten 
versterkte de opwaartse stroom van verdampend water, waardoor rond deze wortels calcium 
neersloeg. Grote branden veroorzaakten het kaal worden van dit gebied, waarna de sterke 
winden het zand tussen de planten wegblies. Op de plaats van grote bomen en struiken 
bleef zo een zuil van calciumcarbonaat over. 
Verder doen we boodschappen in Jurien Bay, Internetten en gaan dan terug naar de plek bij 
de boer. 
De boerin, Joy, nodigt Peter en Berry uit voor een kop koffie. ‘Hoever wonen uw 
dichtstbijzijnde buren?’ vraag ik. Op vijf kilometer van haar vandaan woont een verpleegster. 
Die is veel weg. Op gelijke afstand is er nog een architect. 
Zij hebben deze boerderij veertig jaar geleden gepacht. De regering wilde destijds het 
bushland in cultuur brengen. Dat werd 2000 ha land. Schapen en tarwe waren de producten 
om te verbouwen. De tarwe is veranderd in haver, omdat de Amerikaanse regering dit 
verzocht aan de regering van Australië. Er was behoefte aan gezond voedsel voor de muesli. 
De haver omvat nu 40 ha. Zijn zwager verbouwt tarwe en wel op 2000 ha. Een tiende deel 
van de Wieringermeer! 
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         Pinnacles 
 
Zij heeft twee zonen. Die moesten studeren in Perth bijna 200 km van huis. Dus in een 
kostschool en daarvoor betaalden zij destijds AS$ 10.000,-. De ziekenzorg is prima, zij het 
dat de boerin die darmkanker kreeg in Perth geholpen moest worden. Haar man reed op en 
neer. 
Dat doen zij trouwens dagelijks door te rijden naar het dorp Jurien Bay en dat is toch bijna 90 
km heen en ook weer terug. Daar doen zij vrijwel dagelijks hun boodschappen. 
Wat drijft een mens om zo iets op zijn hals te halen? Waarschijnlijk dezelfde kracht die onze 
pioniers in de Wieringermeer hadden om alles in cultuur te brengen. Ik had al veel 
bewondering voor deze mensen en dat neemt alleen maar toe. 
In de 19e eeuw zijn er onderzoekers die in deze wildernis nagaan of er te leven valt. Gelukkig 
zijn de Aboriginals hen voorgegaan en kunnen zij van hen veel leren. Het blijft een geweldige 
prestatie om zo’n gebied bewoonbaar te maken. 
Het water moet uit de camper. Dat is om de paar dagen een klusje. Wij willen niet geveld 
worden door salmonella. Het is een werkje van niets. De nacht is allang gevallen en aan de 
hemel is het Zuiderkruis te zien. Dat lijkt wat op de Grote Beer. Ik probeer mijn sterrenbeeld 
te zoeken: Weegschaal, maar helaas ik weet niet waar ik het zoeken moet. Wij brengen voor 
de tweede keer de nacht door bij de Hi-Vallee Farm.  
 
Overnachting: Hi-Vallee Farm, Tootbardi Road, Badgingarra, WA,  
tel. 0061-8-9652 3035 e-mail:  hivallee@westnet.com.au	  
 
 
Dinsdag  27 september 
 
Vandaag komen wij aan in Kalbarri. Hier zijn wij in het noordelijkste deel van onze reis. Het 
Kalbarri natuurreservaat is heel groot. Het ligt aan de Murchisonrivier. Na een reis van 
ongeveer 200 km zijn wij blij met een stop in Northampton. Daar doen wij boodschappen en 
zien enkele nieuwe vogelsoorten. Een grote familie van soorten zijn de Honeyeaters. 
Honingeters hebben een kromme snavel en daarmee kunnen zij uit de fraaie bloemen de 
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honing halen of gewoon de insecten. Er zijn veel soorten en aangezien deze groep niet in 
Europa voorkomt, is het hard werken om de soorten te leren kennen aan hun zang en 
roepjes. Fraai zijn deze vogels echter wel. 
Vijftig kilometer verderop gaan wij weer naar een camperplaats bij de boer. De campers 
worden neergezet en aangesloten op elektriciteit. Wij nemen een drankje en bekijken de 
omgeving. 
Langs een pad bij de rivier hadden wij even tevoren fraaie vogels gezien. Een groepje kleine 
vogeltjes liet een bekend geluid horen. Dat klopte wel, want het waren Zebravinken. Ook 
werd er een groepje Grasparkieten gezien.  
 
Woensdag 28 september 
 
‘s Ochtends lopen wij langs de rivier en zagen er prachtige vogels. De Misletoebird, de Red-
Capped Robin en andere plaatjes.  
 
Het Nationaal Park Kalbarri 
Dit park is duizend vierkante kilometers groot. Dus in Nederland rijden wij in zuidelijke 
richting tot Lyon en in oostelijke richting bijna tot Wenen. Wat een gebied. 
 
Om het aan zee gelegen dorp Kalbarri te bereiken rijden wij 70 km. Onderweg ziet Jopie een 
Maleefowl. Dit is de enige keer dat wij deze soort tegenkomen. 
Aan de monding van de rivier zoeken wij naar vogels. Eén van de soorten die wij vinden is 
een groepje van zeven Groenpootruiters. Die zien wij in Nederland ook, zij het in een ander 
kleed. Hier zijn ze nog in gedeeltelijk zomerkleed. 
Een Pallid Cuckoo vergast ons op zijn verschijnen en ook twee reuzensterns. De groep met 
Frans en Corrie had de vogel gevonden. 
Het landschap is zeer fraai. Overal bosjes en af en toe een boom. Plantengroei is er volop en 
met fraaie bloemen. 
Blijf altijd bij de groep, is het devies van soortenjagers. Ben en Peter gaan apart zoeken en 
Peter mist zo de Rufous Fieldwren.  
Wij hebben door de Wheatbelt gereden. Stukken zo groot als een kwart van de 
Wieringermeer waar uw verslaggever woont, zijn bebouwd met tarwe. Combiners met 
reuzenafmetingen en karren om het graan in op te vangen zijn gigantisch groot. 
Er is al geoogst. De restanten liggen op het land.  
Helen en Hanneke zagen een Brown Quail. Ook deze soort zullen wij niet meer tegenkomen. 
Morgen vertrekken wij naar het zuiden. Het zal nog wel even duren voor wij daar aankomen. 
De dagen gaan snel voorbij.  
 
Overnachting:Riverside Sanctuary, 442 Coolcalalaya Road, Ajana, WA,  
tel. 0061-8 -9936 1021, e-mail:  ports@midwest.com.au 
 
Donderdag  29 september  
 
Vandaag rijden wij naar het zuiden. Hopelijk laten wij de vliegen achter ons. Een echtpaar uit 
Melbourne dat op de camping was, vertelde dat zij vanuit het zuiden kwamen en dat het hier 
wel het ergste was met de vliegen. In Nederland hadden wij al gehoord dat in sommige delen 
van West-Australië de vliegen een plaag konden zijn.  
In Guilderton vonden Heleen en Anneke een muskietennetje voor over het hoofd. De kosten 
zijn gering. Iets meer dan €2,-. De koop was snel gedaan. Wij hadden later veel plezier van 
dit netje en ik kon er nog met de verrekijker door heen kijken. Irritant blijven al die vliegen 
wel. Eigenlijk is het vergelijkbaar met de muggen in Zweden. Daar smeer je je dan in met 
muggenolie. 
’s Ochtends van 7.30 uur tot 9.30 uur brachten wij door langs de rivier. Een paartje Red-
capped Robins maakte elkaar het hof en dat was kostelijk om te zien. 



KNNV	  AUSTRALIËREIS	  2011	   Pagina	  21	  
	  

Even koffie drinken en dan op weg naar Northumberton. Eén van ons was zo ziek dat zij via 
een dokterspost naar het ziekenhuis werd verwezen. Dit was voor haar al het einde van de 
reis. Dat was heel verdrietig voor haar. (Zij is een week voor de groep weer in Perth 
arriveerde naar Nederland overgebracht, alwaar ze op 15 december is overleden).  
 

 
                    Red-capped Robin 
 
Internet 
De komende dagen kunnen wij niet internetten en zelfs de telefoon zal geen verbinding 
hebben. Peters thuisfront zal dat wel erg vinden, want zaterdag is hij jarig en zij kunnen hem 
nu niet feliciteren.   
De uitgestrektheden hier zijn zo groot dat ouderen die op een boerderij wonen 
vanzelfsprekend internet leren gebruiken. Dit dan wel via de satelliet. Dan ben je dus niet 
geïsoleerd van de buitenwereld. Toch mooi dat Internet en als je dan een webcam hebt en 
via een telefoonprogramma kunt praten, zijn de afstanden tot elkaar heel beperkt. 
Niet dus zoals in dat mooie liedje dat Wieteke van Dordt zing over ‘Hallo Bandoeng’. Een 
oude moeder belt met haar zoon in Nederlands Indië en zij hoort ook nog even de stem van 
haar kleinzoon. Daar hoef je tegenwoordig niet meer voor te sterven. 
 
Deze donderdag zitten wij op een openbare camperplaats in Mullewa. Het is een mooie 
grote plek met goede voorzieningen zoals een nette was- en toiletruimte, vuilnisbakken, 
water en elektra.  
 Om 19.00 uur is het hier echt donker. In Nederland maken ze zich dan gereed voor Pauw en 
Witteman of gaan lekker naar bed.  
 
Mullewa caravan Park, Lovers Lane,  WA, contact via Yarrumba Service Station, tel. 0061-8-
9961 1161. 
 
Vrijdag 30 september 
 
Vrijdag 30 september begint even onrustig. Marie-José moest gisteren naar een dokterspost 
en haar situatie blijkt dusdanig te zijn dat zij met spoed naar het ziekenhuis in Geraldton 
moest. Haar medecampergenoten, Frans, Anneke en Corrie bleven bij haar tot zij op de 
intensive care lag. Daarna was er natuurlijk onzekerheid over wat er zou gebeuren.  
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Net als in Nederland mocht er geen informatie gegeven worden. Een ziekenhuispost in 
Mullewa hielp Jopie bij het verkrijgen van de nodige informatie over hoe het maar haar was. 
Na veel heen en weer bellen werd eindelijk duidelijk dat ze het ziekenhuis had verlaten en . 
bleek dat onze reisgenote na de eerste onderzoeken met spoed door de Flying Doctors naar 
een ziekenhuis in Perth vervoerd was. Nu kon Jopie  mailen naar de familie in Australië en 
Nederland dat hun nicht/zus in het ziekenhuis in Perth lag. Ook vroeg zij of de familie haar 
wilde mailen over haar toestand. Er is verder contact gehouden met de nicht in Australië.  
Eigenlijk gek dat je samen op stap gaat en verder van niets te horen krijgt. Privacy lijkt mij 
soms door te schieten.  
 
Wild Flower Country 
 
Eindelijk konden wij op weg en wij reden naar een voormalig mijngebied. Nu is dat het 
Coalseam National Park. De rivier Irwin stroomt er, maar de droogte zorgt er voor dat het 
rivierbed nu bijna droog ligt. Wij lopen er op en onze schoenen worden rood van het zand dat 
kennelijk veel ijzer bevat. 
Een trein zorgde vroeger voor het transport van het ijzererts. Nu leven de mensen van de 
productie van graan. Wij rijden kilometerslang langs enorme velden met tarwe en soms 
haver en gerst. 
Wilde planten zijn er overal en prachtige bloemen strelen onze ogen. 
Miljoenen jaren geleden ontstonden hier de heuvels. De informatie vertelt op educatieve 
wijze hoe de lagen hier elkaar opvolgen en in welke jaren die ongeveer ontstaan zijn. 
Wij houden hier een lunchstop en eten op bijzondere wijze. 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overnachting: Morawa Caravan Park, Winfield Street, Morawa, WA 6623,  
tel./fax. 0061-8-9971 1204; e-mail: admin@morawa.wa.gov.au 
 
Zaterdag  1/10 
 
Peter is vandaag jarig en dat zal hij weten. ’s Morgens verzamelen de vogellieden zich bij de 
camper van Peter en als hij buiten komt, wordt er gezongen: ‘Happy Birdday to you…’. 
Geweldig. Peter krijgt een kartonnen muts gemaakt door Frans. De muts is in de vorm van 
een vogel. Heel creatief. 
Jopie overhandigt Peter een pet met Australië er op. Iedereen heeft zijn of haar naam op de 
pet geschreven. Dit blijft als een bijzondere herinnering aan deze verjaardag. Met veel dank. 
Berry had weer een fraaie 3D-kaart gemaakt met veel liefs erop.  
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Heleen, Anneke, Hanneke, Frans, Corrie, Jopie, Rien, Ruud en Aartje 

 
Wij rijden met de gebruikelijk groepen naar Wongan Hills. Onderweg stoppen wij vaak.  
Vooraf is de route besproken en ook zijn de plekken aangegeven waar gestopt wordt. Bij 
benadering wordt de tijd van aankomst op een plek gegeven. Wij zijn ten slotte vogelaars en 
alles is niet precies aan te geven. 
Het is warm: 28 graden en de vogels houden hun snavel. Wij drinken ergens koffie en eten 
een broodje. Als wij al een tijd op de lunchplek gezeten hebben, komen de twee andere 
campers met resp. Corrie, Hanneke en Frans en de tweepersoonscamper van Heleen en 
Anneke er aan. 
Jopie en Ben, alsmede Berry en Peter staan klaar om weg te gaan, hetgeen mogelijk bij één 
van de deelneemsters irritatie opwekt. Er volgt gedoe over en weer met uiterst vervelend 
fysiek geduw. ’s Avonds moet dit uitgepraat worden, maar wij leren weer dat er af en toe 
onverenigbare karakters zijn. Wij gaan met Frans, Hanneke, Corrie, Heleen en Anneke een 
eenvoudige maaltijd nuttigen. Het is mijn verjaardag dus ik trakteer. 
Daarvoor hebben wij ook met alle anderen al getoast op mijn verjaardag. 
 
Vandaag reden wij langs diverse zoutmeertjes. Heel bijzondere vegetatie en iemand meende 
zelfs zeekraal gevonden te hebben. Hij had er van gegeten. Enkele nieuwe vogelsoorten 
werden genoteerd en rond 21.00 uur gingen wij slapen.  
Eigenlijk ben ik maar 4½ uur jarig geweest. Op die oktoberdag in de hongerwinter van 1944 
werd ik om 10.30 uur geboren. Op koffietijd, zei mijn moeder. Het was een zondag. Volgend 
jaar zal ik niet op een zondag jarig zijn. Het is dan een schrikkeljaar. 
 
Overnachting: Wongan Hills Caravan park, 65 Wongan Hills Road, Wongan Hills, WA 6603 
tel.  0061-8-96711 009; e-mail: berniemorgan81@hotmail.com 
 
 
Zondag   2 oktober 
 
Vandaag is het zondag en de rust op de camperplaats geeft dit ook aan. Er ligt een 
wolkendek over de hills. De vogels lijken ook van dit wat minder warme weer te houden. Zij 
zingen dat het een lust is.  
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Wij gaan op weg naar het tweehonderd jaar oude stadje York. Het is een prachtige tocht. 
Regelmatig stoppen wij om van het landschap, de vogels en de planten te genieten. Lunchen 
op picknickplaatsen met nog altijd vliegen. 
Op de camperplaats van York hebben de vliegen minder te vertellen dan de muggen. Zo is 
er altijd wat. 
Gelukkig hebben wij weer telefoonverbinding en bellen wij met onze familie. Die zijn ook blij 
even iets te horen. Alles gaat goed. Ik ben trots op mijn chauffeur en kan daardoor af en toe 
een vogelsoort op de daglijst zetten. 
 
Overnachting: York Caravan Park and Camping grounds, Eigthth Road, York, WA 6302, tel. 
0061-8-9641 1421 e-mail:  yorkcaravanpark6302@hotmail.com 
 
Maandag  3 oktober 
 
Anneke en Heleen hebben besloten de groep te verlaten. Met Jopie is een en ander 
geregeld en zij brengen ons op de hoogte. Dat is wel zo plezierig. Wij hebben respect voor 
hun beslissing. 
 
Om 9.00 uur staan John en Hillary Brooke bij het Bungendore Park in de buurt van 
Armandale. 
Dat is van York uit twee uur rijden. Dus wij staan vroeg op en om 7.00 uur vetrekken wij. Na 
getankt te hebben, rijden wij richting Perth. Het verkeer neemt toe en wij rijden zelfs op een 
vierbaans snelweg. 
Gelukkig valt de stadsdrukte mee en even na 9.00 uur ontmoeten wij onze gids bij het 
Bungendore State Forest. Wij wandelen het park in en John helpt ons enkele speciale 
soorten voor dit gebied te ontdekken. Een Scarlet Robin steelt de show. Het loopt tegen half 
twaalf en de koffie zal best smaken. 
Helaas nemen wij een verkeerde afslag en moeten wij heuvel op en af voordat Jopie en 
Hans op het idee komen de gps te gebruiken. Wij lopen en lopen en eigenlijk is het net als 
heel het deel dat wij met de camper overgingen: na elke bocht denk je te zien dat er iets 
komt, maar helaas. 
Er wordt gebeld dat wij verdwaald zijn en wij lopen en lopen en tegen 13.30 uur bereiken wij 
de doorgaande weg. Hillary en Berry halen ons op. Ook dit avontuur is goed afgelopen. 
Lunchen en daarna internetten in Armandale. Dan naar Wandering. 
 
De camperplaats is eenvoudig, maar er zijn gelukkig wel enkele elektrische aansluitingen. 
Berry maakt een lekker potje klaar: rijst met champignons, komkommer en gehakt. Een 
eenvoudige, doch voedzaam maal. Kopje koffie toe en met het zien van die prachtige 
Westelijke Rosella kunnen wij straks gerust het bed opzoeken. Papegaaien zijn hier volop en 
de moeite van het bekijken waard. 
Hier komen wij de eerste bossen tegen. Eucalyptusbomen zijn het. Er schijnen 700  soorten 
te zijn. Ook zijn er volop schapen. ‘Flock ahead’ zegt een bord en dat geeft aan dat men 
schapen verweidt. De koeien lijken op blaarkoppen, maar of ze het zijn? 
Van graan naar gras dat is hier het geval. Wat een land.  
 
Overnachting: Wandering Caravan Park, 8  Cheetaning Street, Wandering,  WA 6308, tel. 
0061-8-9884 1056 e-mail: reception@wandering.wa.gov.au 
 
Dinsdag 4 oktober  
 
Wandering 
 
De dinsdagochtend begint met heel veel lawaai. Wij blijken bij een slaapplaats van Zwarte 
Kaketoes te zitten. Ze maken een oorverdovende herrie en ik moet natuurlijk zien welke 
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vogels dat allemaal doen. Dus om 5.45 uur opgestaan. In mijn pyama en met mijn verrekijker 
gezien dat het vooral die Zwarte Kaketoes waren. Ook een andere soort, de Galah, zit hier in 
overvloed. Elke dag zien wij deze prachtige vogels en ze doen mij soms aan de 
veiligheidspolitie uit een dictatoriaal systeem denken. 
Het is alsof wij overal in de gaten gehouden worden. Op dierendag moet ik zoiets niet 
denken. 
Om zes uur is het lawaai verstomd en zijn de vogels naar hun foerageerplekken. Wij gaan ’s 
morgens lopen door het dorpje Wandering. Het ziet er welvarend uit met allemaal vrijstaande 
huizen. Bungalows lijken het wel en allemaal gelijkvloers. Veel mensen zien wij niet. Om elke 
bungalow staat een omheining en dat lijkt te laten zien dat men erg op zijn privacy gesteld is.  
Wij zoeken naar leuke soorten vogels en die zijn er zeker. Honeyeaters in alle soorten en 
maten. Zij eten de honing uit de fraaie bloemen aan bomen en struiken en dat schijnt heel 
vlot te moeten gaan. Je krijgt ze heel moeilijk in beeld. Met geduld lukt het op zeker moment 
twee nieuwe soorten vast te stellen. 
Een Kookaburra laat zich fraai bekijken. Een antenne is zijn plek. Er worden natuurlijk foto’s 
gemaakt. Terug naar het ontbijt en de gebruikelijke zaken doen: beddenplanken weghalen, 
lakens uitkloppen en opvouwen. Het dekbed uitkloppen en alles weer opruimen totdat het 
weer avond is. 
Dan lopen wij nogmaals het dorpsrondje en ook de anderen zien enkele vogelsoorten.  
Koffie en dan om 10.30 weg van dit camperpark. Wij stonden er met vier campers. Het was 
heel stil totdat de Kaketoes het daglicht aankondigden. 
 
Dryandra Woodland 
  
Via een heerlijke vogelweg reden wij naar een speciaal stukje van het reservaat. Hier liep 
vroeger een trein. Borden vertellen die geschiedenis, maar wij worden gegrepen door een 
Golden Whistler. Een prachtige vogel die menigeen een ‘oh’ of  ‘ah’ ontlokt. 
Tegen 13.00 uur lunchen en als iedereen klaar is weer verder. Dit keer hoeven wij maar 50 
kilometer te rijden. Voorheen waren er dagen van 200 en 250 km. Even het verslag 
aanvullen en dan op weg. 
De wegen in dit natuurgebied zijn onverhard. Wij rijden over gravel. Voor ons wil een reptiel 
de weg oversteken. Het is dierendag, 4 oktober en dus wachten wij totdat de Bob-tail Lizard 
de weg is overgestoken. Natuurlijk eerst even het dier op de foto zetten. 
Er is brand geweest in de eucalyptusbossen. De onderbegroeiing is helemaal weg. De 
bomen zijn zwartgeblakerd. Dat is natuurlijk geen voordeel om allerlei vogels te zien. Na op 
enkele plekken gestopt en gelopen te hebben, vertrekken wij naar Williams. Dit stadje wordt 
aangekondigd als de ‘Wolplaats’. Dat is onderweg wel te zien. Eindeloze groene velden met 
schapen die alle ruimte hebben. Meer ruimte dan bij ons in Nederland. Dat geldt voor mens 
en dier. 
Het is 19.09 uur en Berry meldt dat de soep warm is.   
 
Het verhaal van Corry is ons totaal ontgaan. Zij hebben echt in spanning gezeten. 

Na een bezoek aan Dryandra Woodland gaan we op weg naar het bezoekerscentrum. 
Helaas blinkt deze camper niet uit in kaartlezers en zijn we de weg voor de zoveelste keer 
kwijt. Omkeren en de eerste weg links genomen. Het is een zeer smalle weg, nog slechter 
dan een wasbord. Keren is geen optie. Dan maar naar links. Alweer geen goede keus. We 
besluiten om te keren. En dan? De wielen draaien zich vaster en vaster in de modder. 
Stoppen.  
Gelukkig heb ik hier ervaring in. Vorig jaar in El Rocio in Spanje had ik dezelfde ervaring met 
mijn zoon. Alleen was het geen modder maar zand en bevonden we ons in de bewoonde 
wereld. Uitgraven dan maar. Een heidense klus en wij worden enorm smerig. Vandaar ons 
verzoek later op de dag om een nagelborstel. Al snel komen we tot de conclusie dat we het 
alleen niet gaan redden.  
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Dan krijg ik het lumineuze idee om op zoek te gaan naar een boer met een tractor. Die kan 
ons dan uit de prut trekken. De heuvel op. Geen boerderij. Gelukkig zie ik bij een meertje 
een aantal mensen en loop er heen. Wat geven die gele bloemen een stuifmeel af. Ik word 
gesignaleerd en de 4wd scheurt op mij af. De redding is nabij. Ik leg het probleem uit. 
Gelukkig heeft deze mevrouw van de adventure club wel een werkende telefoon en schakelt 
hulptroepen in. Een boer die acht kilometer verderop woont. Die had ik nooit voor donker 
bereikt.  
Om alle emoties te verwerken gaan we nu eerst koffie drinken. Nou ja koffie,  Nescafé. Na 
ongeveer een half uur verschijnt een echte boer met zijn zoon. Hoe herken je die ? Aan zijn 
tractor en het slechte gebit. En het is een echte John Deer, deze tractor. Toen mijn zoon 
klein was zei hij altijd: ‘als ik later groot ben dan wil ik een John Deer’. Kennelijk is hij erfelijk 
belast, want mijn schoonvader was boer.  
Wat hebben deze heren een lol. Zij gaan op zoek naar een bevestigingspunt voor de ketting. 
Helaas zit dat voor. Dan maar onder één of andere as. En ja hoor. Na voorzichtig trekken 
komt de camper los. Heel behulpzaam draaien ze de camper ook nog in de goede richting 
voor die domme Hollanders. Wij bieden een bijdrage aan voor de geboden diensten. 
Uiteraard niet de € 7000,- die Britz hiervoor vraagt maar ons aanbod wordt afgewezen. Wat 
een geweldige hulpverleners. De foto’s zullen we mailen en wij krijgen nog gratis advies voor 
de terugweg.  
Dan de volgende uitdaging. Bij de splitsing moet nog ingevoegd worden. Een helling van 
meer dan 12 % en een diepte van ruim een halve meter. Wat nu ? Ik dacht aan de goede 
raad van Heinz. Als je het niet meer weet, stuur loslaten dan trekt de camper vanzelf recht. 
Gelukkig gebeurt dit, zij het na licht gewankel. Het bezoekerscentrum hebben wij deze dag 
niet meer gezien en wij waren evenals Jopie heel blij elkaar weer te zien op de camping’.  
 

 
 
Overnachting: Williams Caravan Park 
 

Woensdag 5 oktober   Stirling Range 

 
Er zijn ook bergen en naar dat gebied zijn wij vandaag op weg. Wat een afstanden, al die 
lange wegen. Onderweg telkens een bordje met ‘schoolbus’. De kinderen worden hier 
blijkbaar met de bus opgehaald. Vanaf de boerderij zullen zij wel gebracht worden naar het 
eind van de oprijlaan. De boerderijen liggen echt niet pal aan de weg. Meestal zie je ze niet 
eens liggen. 
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Schapen zijn er genoeg en op zeker moment weer tarwe en later ook enorme 
koolzaadvelden. Ik ben iemand die veel ruimte nodig heeft, maar hier vind ik het toch wel 
eens erg veel. Dat zal de kneuterigheid van ons land wel zijn. Je ziet op de wegen nauwelijks 
een auto en toch is er op één van de wegen een bord met het gegeven dat er in 2010 negen 
mensen zijn omgekomen door het verkeer. Hoe is het mogelijk. Wat mij opvalt in de kleine 
dorpen zijn de kinderspeelplaatsen. Die zijn altijd op een flink stuk terrein met veel 
speelmogelijkheden.  
Nederland is niet altijd ver weg. In Broomehill staat een gedenkteken met de tekst: Holland 
Memorial. Berry en ik laten ons er op de foto zetten. Helaas spreken wij niemand om te 
horen hoe de relatie met Nederland hier is. 
Gelukkig kan ik vandaag internetten, zij het dat alles relatief snel moet gebeuren. Niet 
iedereen zal direct antwoord krijgen.  
In de loop van de middag komen wij aan op de camperplaats ‘Stirling Range Retreat’. Daar 
zijn leuke vogelsoorten en wij blijven er twee nachten. Berry reed vandaag 260 km. Ik kon de 
vogels zoeken. 
 
Donderdag 6 oktober 

Nachtleven 

Het nachtleven in een natuurgebied kan heel interessant zijn. Het terrein waar wij op 
donderdag 6 oktober zijn, is één van de mooiste gebieden in Zuidwest Australië. De bergen 
liggen als pukkels op een reus en zij zijn behoorlijk kaal. Gisteravond ontmoette ik een lokale 
vogelgids, Wayne Zadow. Hij is hier voor een week en hij begeleidt mensen die iets willen 
leren van de lokale planten- en dierenwereld. Bij hem ligt het accent gelukkig op de vogels. 
‘Heb je al een Tawny Frogmouth gezien? Dat heb ik nog niet en samen wandelen wij naar 
een boom waarin een paartje dicht tegen elkaar zit. Het zijn heel bijzondere beesten, 
nachtdieren. De meesten van ons waren te moe om ook nog eens te gaan kijken. Dat was 
jammer voor hen, want tijdens de excursie deze ochtend konden de vogels niet meer worden 
teruggevonden. Ze zijn er natuurlijk wel, maar op een andere roestplaats in de omgeving. 
Een andere schemervogel is de Nachtzwaluw met een uilenkopje (Australian Owlet-Nightjar). 
Deze laatste vogel zit op de rand van een dikke tak, waarin zich een holte bevindt. Als het 
zonnetje schijnt, koestert hij zich daarin en geeft ons een uniek kijkje naar hem. 
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Owlet Nightjar                                                  Tawny Frogmouth 

Tegen 8.00 uur zijn wij terug voor het ontbijt. Om 9.00 uur is er overleg over de dag. De 
meesten willen een rustig dagje op dit fraaie camperterrein. Wel rondkijken, maar niet weer 
veel rijden. 
Er wordt besloten om 11.00 uur naar Mount Trio te gaan. Daar is een leuke trail omhoog. 
Met zijn zevenen beginnen wij onder aan de berg. Ik haak na 400 meter af. Dit lijkt mij niet 
goed voor mijn knieën. Jopie, de leidster, kan het ook niet bolwerken. Zij heeft een kunstknie. 
Wij kijken nog op enkele minder moeilijk plekken en besluiten de middag verder in het park 
door te brengen. Even rust. Dat zal een ieder goed doen. 
De grootste bofkont is Corry. Zij ziet/hoort zowel een Rainbow Bee-eater als een Crested 
Shrike-tit. Deze laatste soort hadden wij ’s morgens alleen gehoord, maar ook de lokale 
vogelaar kon het niet vinden. De bijeneter kwam op Rottnest Island in een herkansing, maar 
helaas ik dipte de soort. 
 
Aartje Boon beschrijft deze en de volgende twee dagen ook: 
 
Australië, donderdag 6 oktober 2011, Stirling Range,  Mount Trio. 
 
We staan vandaag vroeg op om aan de vogelexcursie mee te doen, die om kwart over zes 
van start gaat. Een glas sap en een krentenbroodje als voorlopig ontbijt. 
Twee gidsen van de camping begeleiden ons door een paar vogelrijke gebiedjes in de 
omgeving van de camping. Eén van de gidsen draagt een bijzonder camouflagepak van 
verenachtige stof. 
Er worden veel vogels gezien, waaronder enkele toppers, zoals: White-plumed Honeyeater, 
Spotted Pardalote, Western Yellow Robin, Scarlet Robin, Regent Parrot, Elegant Parrot en 
andere soorten. Naar mijn mening laten de vogels zich meer zien naarmate het later wordt. 
Rond acht uur krijgen we trek en lopen terug naar de kampeerplek voor een welverdiend 
ontbijt. We ontbijten buiten, zoals vrijwel alle ochtenden het geval is. 
Vlakbij onze standplaats is ook veel te zien. Relaxed van uit de luie stoel kunnen we dat 
bekijken. Op een paar meter afstand is een druk bezochte plek van Welcome Swallows. 
Nader bekeken liggen op die plek schelpjes en wat eierdoppen. 
Wij stellen onze eierdoppen ook ter beschikking en even later wordt er flink in gepikt. Heel 
bijzonder. 
Later in de ochtend verlaten we de luie stoel en rijden met de camper naar de voet van 
Mount Trio. De tafel laten we op onze plek staan, als een soort reservering. 
De route naar Mount Trio is klimmend met veel bochten in de weg en het laatste deel 
onverhard. 
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De parkeerplaats is bij het begin van het wandelpad en ligt op een hoogte van 400 meter. Bij 
het uitstappen merken we dat de klep, van de ruimte waar de stoelen in liggen, niet op slot 
zit. 
Foutje! We zijn twee stoelen en vier hoezen onderweg verloren. Pech! 
De weg terugkijkend zien we de hoezen liggen op het onverharde deel van de weg. 
De stoelen zijn al eerder uit het vak gevallen. Even later arriveren Peter en Jopie met de 
camper. Die hebben de stoelen op de weg zien liggen en meegenomen, als een 
bezemwagen. We beginnen de klim met zeven personen.  
Ruud, Hans, Rien, Aartje, Corrie die met ons is meegereden, Jopie en Peter. 
De klim blijkt ter plaatse toch zwaarder dan verwacht. 
Bij onze start van de klim daalt een man af en zegt: ‘Ttis very heavy to climb and downhill 
and very hot!’. 
De volhouders bereiken, nat van het zweet, de achthonderdentwintig meter hoge top van 
Mount Trio. 
De tocht is zwaar door de regelmatig hoge stappen die je moet nemen en de warmte. 
De top is niet groot. Er ligt een hoop grote keien en rondom veel struiken. 
We hebben een schitterend uitzicht. Er komen enkele roofvogels langs. 
Als we zitten om een broodje te eten verliezen we een deel van het uitzicht door de struiken. 
Terwijl we daar zitten verschijnt een Bobtail op een meter afstand. Hij blijft een poosje onder 
een struik naar ons kijken. Eerder deze reis heb ik een Bobtail vast gehouden, ik ben nu niet 
bang als deze vlak bij komt. 
De T-shirts, die op de struiken liggen te drogen, zijn zo goed als droog. 
We beginnen aan de afdaling, ieder in zijn eigen tempo. Afdalen blijkt zwaarder dan 
klimmen. 
Opeens miste ik mijn zonnebril, jammer. Zeker ergens laten liggen. Iets later dan Rien en 
Aartje komen de anderen aan op de parkeerplaats. 
Corrie heeft een zonnebril gevonden. Hij hing ergens aan een tak ... Nogmaals pech en 
geluk! 
 

 
 
We zijn terug op de camping en genieten van een welverdiend drankje. 
Rien en Ruud lopen met een man mee, die op de camping woont. Hij brengt ze naar een 
plek waar orchideeën staan. Op twee verschillende plekken Spider orchideeën. 
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Een ervan is beschermd met gaas. En nog krijgen we geen rust. Vlak voor het eten laat 
Jopie weten dat er een Tawny Frogmouth te zien is. 
Bijna iedereen loop naar de aangewezen plek. Als je daar staat heb je de vogel nog niet 
zomaar gevonden. 
Hij heeft een geweldige schutkleur. Zowel man als vrouw Frogmouth zitten in de boom. 
Wat een geweldige ontdekking. Een mooie afsluiting van deze enerverende dag. 
Het menu vandaag is: zuurkool, aardappelen, worstjes en ananas. Het smaakt ons goed. 
 
Stirling Range Retreat, 8639 Chester Pass Road, Borden, WA 6338, 
tel. 0061-8-9827 9229; e-mail: info@stirlingrange.com.au 
 
Vrijdag 7 oktober 
 
Ook deze dag worden er verwoede pogingen gedaan de Frogmouth en de Owlet-Nightjar te 
vinden. De eerste zit er prachtig bij. De grootste is het vrouwtje en de kleinste het mannetje. 
Ze verroeren geen vin als zij door ons bekeken worden. 
Dan op weg naar de volgende camperplaats net ten noorden van Albany. Bij de supermarkt 
verzamelen wij allen, want er moet wel aan de inwendige mens gedacht worden. De middag 
was wandelen en vogels zoeken in een prachtig natuurgebied. De tocht over de uitgestrekte 
wegen ging langs oneindige koolzaadvelden, grasland waarop zwarte koeien grazen, 
bushland en heel veel wijngaarden. Als u op zijn tijd een wijntje blieft, zult u best wel eens 
een Australisch wijntje gedronken hebben. Dit lijkt wel het gebied waar men de druiven 
verbouwt. Er zijn diverse wijnproeverijen, maar dit keer is onze belangstelling daarop niet 
gericht. 
De camperplaats ligt aan de Kalgan rivier. Wij staan op de oever en kunnen zo diverse 
watervogels al zien. Ik ruik de gebakken uien met champignons. Het is al pikdonker. Ik zie 
dat het 18.55 is. In Nederland is het dan koffietijd.   
 
Australië, vrijdag 7 oktober, via Porongurup naar Albany.	  
 
Net als gisteren, ook vandaag een vroege vogelexcursie. Nu zonder begeleiding van de 
gidsen. 	  
De omgeving en plekken weten we nu te vinden. 	  
We zien aan de rand van de begroeiing in een weiland, waar ook enkele bomen staan, een 
grote groep Short-billed Cockatoos.	  
Doordat ze steeds dichterbij komen kunnen we ze goed bekijken.	  
Onze groep is verpreid. Met Corrie loop ik verder en even later komt Ruud erbij. 	  
We spotten o.a.:Yellow-rumped Thornbill, Red-capped Robin, Blue-breasted Fairywren, 
Elegant Parrot, Spotted Pardalote en White-plumed Honeyeater.	  
Na het late ontbijt ga ik samen met Rien het Orchideeën trailtje lopen en laat mij de 
bijzondere Spider Orchis zien.	  
Bij de camperplaats is het weer druk van de vogels. Ook het "kalkplekje" wordt weer druk 
bezocht door de Zwaluwen (Tree-Martins).	  
Enkele Short-billed Black Cockatoos zijn bezig Eucalyptus zaden te kraken. 	  
Mannetje en vrouwtje Fairywren jagen achter elkaar aan en we zien een Dusky 
Woodswallow.	  
We springen allen op uit de luie stoelen omdat Corrie komt zeggen dat er een paartje 
Frogmouth te zien is, in hetzelfde gebiedje als gisteren. 	  
Met behulp van enkele aanwijzingen is het toch nog moeilijk om ze te vinden. Bijna iedereen 
is hier aanwezig om het paartje Tawny Frogmouth te bekijken en fotograferen.	  
De dag kan al niet meer stuk.	  
Hierna vertrek we met de campers. Vandaag reizen we verder naar Albany. Eerst naar 
Porogurup NP, om daar weer een bergwandeling te maken.	  
Aangekomen op de parkeerplaats laat Jopie weten dat er een Rufous Treecreeper te zien is.	  
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Deze parkeerplaats is ook voorzien van picknickplaatsen en twee barbeque-units. We 
besluiten meteen om na de wandeling pannenkoeken te gaan bakken.	  
Eerst de wandeling, die we met z’n vijven doen: Ruud, Hans, Rien, Corrie en ikzelf. De route 
gaat voornamelijk door begroeiing en hoge bomen waarvan veel Eucalyptussoorten. Af en 
toe pluk ik een blaadje om die heerlijke geur op te snuiven. Langs de route passeren we 
grote rotsblokken. De zwaarte van de tocht valt mee. Hans besluit halverwege de klim terug 
te keren omdat er weinig vogels te zien zijn. Wij gaan door naar de top. Het is verrassend als 
we daar aankomen, want deze top bestaat uit hele grote steen plateaus. Van hier uit hebben 
we een schitterend uitzicht en zien de Mount Trio, waar we gisteren bovenop waren. Deze 
top is minder hoog.	  
Na ons arriveert een echtpaar op de top en we vragen ze om een paar foto’s van ons te 
maken. Zijzelf zijn ook Nederlanders en wonen sinds zes jaar in Perth.	  
Ze vertellen dat deze grote stad in lengte uitstrekt van ongeveer Den Helder tot Den Haag.	  
We dalen weer af en genieten van de prettige wandeling. Enkele gespotte vogels: Grey 
Fantail, New-Holland Honeyeater en bijna beneden een prachtige Golden Whistler.	  
Bij terugkomst op de parkeerplaats zijn er nog reisgenoten en campers aanwezig.	  
Ik ga beginnen met het beslag te maken voor de pannenkoeken. Van Jopie krijg ik nog wat 
eieren. 	  
Rien gaat de pannenkoeken bakken, wat goed lukt. Ben en Jopie krijgen de primeur en 
vertrekken hierna. 	  
Als iedereen van ons camperteam zijn buikje vol heeft, maken we de boel schoon en 
vertrekken wij ook.	  
Op weg naar Kalgan zien we de eerste wijngaarden. Het landschap is hier wat liefelijk.	  
Nabij de ingang van het caravanpark rijden we langs een groot grasveld waar we al direct 
veel Kangeroos en een grote groep White Ibis zien. 	  
Het caravanpark heeft een goede toilletvoorziening en kookruimte.	  
Na het eten; soep en koude pastasalade, gaan we “lijsten’’ in de half open kookruimte. Dit  
was weer een mooie dag.              
 

 
 Aartje en Rien                                                                  Rufous Treecreeper 
 
Zaterdag 8 oktober 
 
In de nacht van vrijdag op zaterdag regent het. Wij horen het tikken van de druppels op het 
dak. Geen weer om vogels te gaan kijken. Als het tegen 7.00 uur droog wordt, komen de 
groepsleden uit hun slaapplaatsen. Tien minuten later regent het weer en ieder gaat zich 
snel wassen om vervolgens te ontbijten. Rond 9.00 gaan wij overleggen wat te doen? De 
mooie plannen naar allerlei natuurgebieden in de omgeving gaan in de ijskast. Wij gaan 
eerst Albany in. Dit is een redelijk grote plaats met allerlei voorzieningen. Er is dus ook een 
internetmogelijkheid in een bibliotheek. Helaas kan ik niet mijn laptop gebruiken, maar wel 
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via de websites en met behulp van een ‘USB-stick’ verslag nummer 5 naar de 
Wieringercourant/Wieringermeerbode sturen. En natuurlijk naar een lijstje met mensen die 
het ook graag willen hebben. Dat is knap bewerkelijk, maar goed na bijna 1½ uur heb ik alles 
rond en gaan wij ergens koffie drinken. 
In het restaurant hebben ze een menukaart voor de lunch en wij besluiten hier maar warm te 
eten. Dat wordt lamsbout. Twee vorstelijke lamsbouten met heel veel vlees worden ons 
voorgeschoteld. Dat eten wij lang niet allemaal op en dus gaat er wat mee in een ‘doggy-
bag’. Wij vinden dat in Nederland raar, maar in Texas zagen wij heel vaak dat mensen 
hetgeen zij niet op konden eten meekregen en waarom ook niet. 
In het restaurant ontmoetten wij een Nederlander die in 1950 als tienjarige jongen naar 
Australië was gekomen. Samen met zijn overleden vrouw waren zij hier een restaurant 
begonnen. Hij was nu 85 jaar en had weer een relatie. Met hem kon ik over de AOW praten. 
Het begrip kende hij niet, maar hij vertelde dat hij in redelijke doen was en dus geen uitkering 
van de staat kreeg. Hij had gelukkig wel een particuliere ziektekosten verzekering en zo kon 
hij met enig bijbetalen zijn heup laten vernieuwen. Zou dat iets zijn: alleen AOW voor 
mensen die weinig vermogen hebben? Dat zal geen politieke partij durven voorstellen. 
 
Walvisvaart 
 
Heeft Den Oever zijn garnalen, Albany was jarenlang een plek waar walvissen werden 
verwerkt. 
Van wat daarvan over is, heeft men een interessant museum gemaakt. De regen houdt niet 
op en wij  bezoeken dit museum. Een gids leidt ons rond over het terrein en wij vinden nog 
steeds dat het doden van walvissen een onmogelijke zaak is. 
De avond valt en straks een broodje. Van wat er in Nederland gebeurt, horen wij weinig. 
Gebeurt er nog iets in de polder? Of gaat het gewone leven zijn gang en bent u blij met af en 
toe een ander verhaal. Morgen dan gaan wij varen. Wij maken dan een pelagic tocht. Dat is 
een tocht op zee op zoek naar zeevogels en zeezoogdieren. Een van die dagen waarvan ik 
hoopte dat die door zou gaan. Morgen daarover meer. 
 
              

                
                Whale Museum, voorheen een walvisfabriek         
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Verslag van Aartje Boon: 
 
Australië, zaterdag 8 oktober 2011, Albany 
  
Na het ontbijt met de camper op weg. Eerst tanken en inkopen doen bij Woolwerth. Daarna 
naar de kust. We komen bij een baai met haventje en vermoeden dat dit ook de plek is 
vanwaar de boottocht vertrekt. 
Het weer is vandaag niet zo mooi; bewolkt en lichte regen. Vanuit de camper mooi uitzicht op 
het strand van de baai en haventje. Een aantal Australsiche Pelikanen houden zich op bij de 
boten en op de steigers. 
Op het strand zien we o.a. Pied Oystercatcher, Sooty Oystercatcher en Pacific Gull. 
We rijden naar een andere plek en komen bij een meertje waar een wandelpad omheen 
gaat. Het blijft regenen maar wij gaan toch op pad. Het eerste gedeelte gaat door bebossing 
en dus lopen we luw. Daarna volgt een open gebied. Nu wordt het onaangenaam. De wind 
steekt op en het gaat harder regenen. 
Na een poosje naderen we een vogelkijkhut wat tevens een mooie schuilplaats is. Op weg 
daar naar toe zie ik nog net even een Grey Fantail en een Blue-breasted Fairywren. Dan 
hard hollend naar de hut. Vanuit deze hut zien we een aantal watervogels: Great Cormorant, 
Musk Duck, Blue-billed Duck, Eurasian Coot, en White-faced Heron. 
Aan de lucht te zien blijft het voorlopig regenen. Geen van ons heeft een broodje 
meegenomen. 
De hut staat boven het water. Terwijl ik bij de ingang onder het afdak sta te kijken zie ik iets 
in het water drijven, het lijkt op een kokertje. Als ik het probeer te pakken, blijkt het vast te 
zitten aan een koordje. 
De anderen komen kijken, en wat Hans al vermoed blijkt zo te zijn. Het is een Geocache ! 
Hans, die aan Geocaching doet, heeft er al enkele opgespoord tijdens deze reis. Deze krijgt 
hij in zijn schoot geworpen ! 
Na een poosje wordt de lucht wat lichter en de regen wordt minder. We stappen op om het 
rondje af te maken. Het laatste stukje lopen we langs de rijweg, omdat de evenwijdig 
gelegen plankiers te glad zijn. Bij aankomst bij de parkeerplek worden we verrast door twee 
schildpadden vlakbij de camper: Snaked-necked Turtles.  
Ondanks dat we wat verregend zijn, kan de dag niet meer stuk. We eten wat en rijden terug 
naar de camping, waar we de rest van de middag besteden aan een spelletje kaart. Het 
menu voor vandaag is pasta met zalm en spinazie met wortelsalade. Het smaakt ons goed. 
  

                
                Snaked-necked Turtle 
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Zondag 9 oktober 
 
Deception Tour 
 
Ofwel een teleurstellende tocht naar de haven van Albany. Wij waren er om 6.45 uur en de 
boodschap was helder, tot 8.00 uur werd er niet uitgevaren. Om 8.00 uur werd de pelagic trip 
afgeblazen. Teleurstellend of deception in het Engels. 
Terug naar het camperpark. Berry was daar en zij wilde best de verdere dag mee. Daar had 
ze geen spijt van. Allereerst gingen wij zeetrek kijken. Dat leverde één nieuwe pijlstormvogel 
op, de Flesh-footed Shearwater en Australische Jan-van-Genten.  
Door naar een andere plek met prachtige vergezichten. Daar werd onze teleurstelling 
omgezet in vreugde. Hier vonden wij twee endemen: de Langsnavel Zwarte Kaketoe, oftewel  
de Witoorraafkaketoe en de Westelijke Wattlebird. Geweldig gezien en vergeten was het feit 
dat wij niet konden varen. Bovendien verbeterde het weer en het werd zelfs warm. De regen 
van gisteren en de afgelopen nacht was ook vergeten. 
Op naar een volgende plek. Daar vonden wij een paartje Red-winged Fairywren die net 
boven een verliefd stelletje hun verliefdheid tentoonspreidden. Wat een prachtig gezicht. 
Een volgend punt was weer bijzonder. Hier hebben Antarctica en Australië aan elkaar 
gezeten. Een geweldige rotsformatie konden wij bewonderen. Wij waren niet de enigen, want 
het blijkt een plek waar dagjesmensen graag naar toe gaan. 
En zo werd het toch een prachtige dag en konden wij terug naar de campersite. Berry 
maakte wat lekkers klaar en morgen….dan komen de grote drie. 
 
 

  

 
 Albany/Torndirrup NP, The Gap           
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           Long-billed Black Cockatoo 

 

Maandag 10 oktober 

Dit wordt dé dag van de grote drie. Er zijn drie endemen te vinden in Two People´s  Bay.  

Hier in de zuidwesthoek van Australië moet een vogelaar proberen drie vogelsoorten 
minstens te horen en als het lukt te zien. In Nederland zag ik nooit de Kwartel, maar ik heb 
ze in de Wieringermeer elk jaar wel gehoord. 
Hier noemt men de Noisy-Scrubbird, de Western Bristlebird en de Western Whipbird de 
grote drie. 
Zo gingen wij om 6.30 uur op 10 oktober op zoek. Voor 7.00 uur startten wij met een trail  die 
ons naar de Little Beach zou leiden. Heuvel op en heuvel af met schitterend uitzicht op zee, 
maar geen vogel die een geluid als een nachtegaal maakt (de Noisy-Scrubbird), of wat 
gemopper in het voorondergezang (Bristlebird) of ‘lekker eitje’ iets waarop de Wipvogel 
patent heeft. 
Na een drietal kilometers en veel luisteren hoorden wij opeens het geluid van de Western 
Whipbird aan de  kant van het strand. Even verderop nogmaals, maar zien…ho maar, of 
toch? 
Over het smalle pad schoot een donker vogeltje en even daarna nog één. Onze harten 
begonnen sneller te kloppen. Zou dit de vocalist zijn? 
Plots zien wij in een struikje een vogel. Kijkers erop en scherp stellen. Waarom heeft een 
struik toch al die takjes?  Anders was het geen struik meer, dat is duidelijk. Voor ons gaat 
een bruine vogel met een verenpak met ronde vlekken zitten. De Western Bristlerbird! Wat 
een tref. Wij hebben nu twee van de drie endemen en zelfs één gezien. Nu de derde soort. 
Helaas na een uur zoeken geven wij het op. Eerst maar eens vragen bij het 
bezoekerscentrum of wij op de goede plek zijn. Het centrum is gesloten dus moeten wij op 
eigen kracht verder. Het lukt deze ochtend niet. Vanmiddag komen wij terug. 
Het lukte de twee campers met Peter en Berry, alsmede Ben en Jopie ook ’s middags niet 
om de Noisy-Scrub Bird te vinden. Heel  jammer. 
De camper met Corrie, Frans en Hanneke hadden aanvankelijk geen zin om vroeg met ons 
mee te gaan. Toen zij uiteindelijk op weg gingen besloten zij naar Cheynes Beach te gaan. 
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Een groep vogelaars daar vertelde waar zij de Noisy-Scrub Bird konden horen. Zij zagen 
zelfs een vogel het pad overschieten. De boffers. 
 
Overnachting: Kalgan River Caravan Park, 247 Nanarup Road, Kalgan WA 6330, tel.: 0061-
8-9844-7937 e-mail: joanne@kalganrivercaravanpark.com.au 
 
Dinsdag 11 oktober 
 
Valley of Giants 
 
In een van de eerdere verslagen noemde ik de Eucalyptusboom. Er blijken 700 soorten van 
deze plant te zijn. De Karriboom ziet er kaal uit en kan wel 100 meter hoog worden. Een bos 
met al die heel oude en hoge bomen is te vinden in het park ‘Valley of Giants’. Daar kun je 
een wandeling van 1 kilometer maken over een loopbrug halverwege de hoogte van de 
bomen. Dat deden wij natuurlijk. 
Het was heel imposant en zeer toeristisch, want menigeen kwam hier naar toe. Het lijkt hier 
op het seqoiapark in de Verenigde Staten. Een boom waardoor een auto kan rijden, is hier 
niet, maar wel bomen waar een familie onder kan staan. Er worden natuurlijk veel foto’s 
gemaakt. 
 
Natuurpark na natuurpark 
 
Wij reden naar Pemberton door een geweldig gebied met heel veel wilde natuur. Mijn 
gedachten gaan naar het gedicht ‘Domweg gelukkig in de Dapperstraat’ dat de dichter J.C. 
Bloem begin van de 20ste eeuw schreef. Hij vertelde dat er ‘geen natuur meer is in dit land’ 
(Nederland dus) en als je de natuur bij ons vergelijkt met de natuur hier dan heeft hij alleen 
maar meer gelijk gekregen. Wij rijden kilometers door deze gebieden. Geweldig wat een 
prachtig gebied. 
Van de familie van de Veen kreeg ik een mailtje waarin zij vertelden dat zij een zoon in Perth 
hadden wonen en dat zij dit deel van Australië prachtig vonden. Een familie die wij in het 
park der giganten spraken, hadden ook een dochter in Perth en zij vertelden hetzelfde. Wij 
kunnen het nu beamen. 
Als je ergens parkeert en op het bord erna staat dat de volgende parkeerplaats 52 km verder 
is, dan beseft je hoe groot dit land is. 
 
Pionierswerk 
 
In Northcliff zien wij een pioniersmuseum. In 1924 kwam hier een aantal families met de 
opdracht voor de mannen om het gebied te ontginnen. De staat wilde dat er voor de mensen 
zuivelproducten kwamen. Die waren gezond, maar er was natuurlijk wel vee nodig en dus 
moest men ontginnen. 
De Wieringermeerders die dit van hun ouders hebben meegemaakt, kunnen zich voorstellen 
dat dit werk geen sinecure was. Het vrijwilligersechtpaar dat ons rondleidde was heel 
vriendelijk en de man vertelde volop over de periode die zijn vader had meegemaakt. Er 
lagen zeer eenvoudige gereedschappen uit de beginperiode en ook gereedschappen uit de 
tijd erna. 
In 1925 was er al een ziekenhuis. De jonge gezinnen kregen kind na kind en ook sterfte en 
ziekte zorgde voor de behoefte aan medische zorg 
 
Overnachting: Pemberton Caravan Park, 1 Pump Hill Road WA  6260,  
tel.  0061-8-9776 1300, e-mail:  park@karriweb.com.au 
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Woensdag 12 oktober  

Wij rijden naar Gracetown aan de westkust. Onderweg bezoeken wij wat natuurgebieden, 
maar het aantal vogelsoorten is beperkt. De Red-Winged Fairy-Wren laat zich prachtig zien 
en dat maakt de dag al goed. 

Nadat ik verslag 7 heb kunnen versturen middels een voor Australische begrippen 
geavanceerd netwerk, gaan wij door naar het Warren Natuurreservaat. Hier staat een 60 
meter hoge Karriboom die al 200 jaar oud is. Men heeft een metalen ladder er langs 
gemaakt met af en toe een plateau om op te staan. Jonge ouders met kinderen vinden het 
natuurlijk een feest zo hoog mogelijk te klimmen. Wij kijken naar hun plezier en bedenken 
dat wij dit vroeger ook prachtig vonden. 
De weg gaat door diverse natuurgebieden en chauffeurs moeten hier oppassen niet in slaap 
te vallen. Rond 16.00 uur bereiken wij het camperpark in Gracetown. Dat ziet er goed 
geoutilleerd uit. Hier slapen wij drie nachten en dan… 
 
Donderdag 13 oktober 
 
Donderdagnacht had het geregend. ’s Morgens was het droog en gingen wij naar zeevogels 
kijken. Dat was een leuk uurtje. Vervolgens door een prachtig gebied dichtbij de kust. Wij 
horen allerlei vogels, maar in de hoge bomen zijn de vogels niet of nauwelijks te vinden. Als 
wij al een vogel vinden, blijkt het weer een New Holland Honeyeater te zijn. Hollanders vind 
je overal, zo hoor je nog al eens. 
Wij rijden naar de zuidelijkste punt van West-Australië waar een vuurtoren staat. In de 
vuurtoren is een plaquette aangebracht ter herinnering aan de eerste Hollanders die hier 
voet aan wal zetten. Dat waren natuurlijk Hollanders met een VOC-mentaliteit. 
 
De tekst op de plaquette luidt:   ’t Land van de Leeuwin 
 
‘In maart 1622 omzeilden het Nederlandse schip Leeuwin de zuidwestkust van het 
Australische Continent. Hessel Gerritsz. verwerkte in zijn zeekaart van 1627 de ontdekking 
van ‘land van Leeuwin  in 1622. 
Op 7 december 1801 gaf Matthew Flinders aan boord van de investigator bij de aanvang van 
het in kaart brengen van de Australische kust de naam Kaap Leeuwin aan het uiterste 
zuidwestelijke deel van het Leeuwinnenland.  
Deze gedenkplaat herdenkt het bezoek van officieren en manschappen van een eskader van 
de Koninklijke Marine aan Kaap Leeuwin op 23 mei 1979 ter herinnering aan de rol door 
Nederlanders gespeeld in de geschiedenis van dit deel van Australië en ter ere van het 150-
jarige bestaan van de staat West Australië. 
De gedenkplaat werd onthuld door de consul der Nederlanden, Thomas Dercksen op 23 mei 
1979’. 
Eén van de aanwezige marinemannen was Jan Kers uit Anna Paulowna. Hij is voorzitter van 
de ANBO Anna Paulowna en Wieringerwaard met daarbij natuurlijk Breezand. Jan 
attendeerde mij op deze plek en het was leuk daar vandaag geweest te zijn. 
Wat hij niet wist en Ruud, Hans, Rinus en Aartje wel vonden was de ‘Southern Emuwren’. 
Die heb ik niet op mijn lijst! 
In de middag bezochten wij een boerderij met heel veel streekproducten zoals jam, chutney, 
port, wijnen, vinigrettedressings en ook mooie kunstvoorwerpen. De farm werd toepasselijk 
de ‘Berry farm’ genoemd. Mijn echtgenote Berry genoot er natuurlijk dubbel. 
Wij zagen daar ook prachtige Splendid Fairywren. Die zal ik mijn leven lang herinneren.  
De avond valt en morgen weer naar zee. Albatrossen zoeken. 
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Vrijdag 14 oktober  
 
De zeetrek in de buurt van Cape Naturaliste is veel rustiger dan in Albany. Er vliegt een 
enkele Indian Yellow-Nosed Albatros, maar verder het was het zeer rustig. De Cape is één 
bloemenpracht. Enkelen hebben ver weg op de oceaan walvissen gezien.   
De weg waarlangs wij rijden toont een weelde aan wijngaarden. Prachtige toegangspoorten 
en diverse uitnodigingen om heerlijk te eten en daar wijn bij te drinken. Het water loopt over 
mijn lippen, maar helaas wij rijden en ik moet solidair zijn met mijn chauffeuse Berry. Zij rijdt 
geweldig. 
 

         
 
Gracetown Caravan Park, Corner Caves Road / Cowaramup Bay Road, Margaret River WA 
6285, Tel.: 0061-8-9755-5301; e-mail:  gracetowncaravanpark@bigpond.com.au  
 
Zaterdag 15 oktober 
 
Terug in Perth 
Na 3680 km gereden te hebben, leveren wij de camper in. Alles is goed gegaan. Ook de 
groep heeft weinig gedoe gehad. Een kras hier en een verloren stoel of zo. Dat is dus 
allemaal goed verlopen. Anneke en Helen zijn ook weer terug. 
 
Zondag 16 oktober 
 
Zondag lukte het Peter en Berry een mis bij te wonen in de kathedraal van Perth. Het aantal 
kerkgangers was zeer veel. Men moest zelfs achterin staan. Dat is ouderwets. Er werden 
jongelui van rond de 20 jaar gevormd.  
Na de lunch hebben wij een vaartochtje op de Swan rivier gemaakt. Het was hier tropisch 
warm. De White-bellied Seaeagle zat boven in een boom. Een inhaalsoort. 
Het is opvallend hoeveel plezierjachten, zeilboten, kleinere bootjes etc. hier  varen. En dan 
wat er nog aan de kant ligt. Een welvarend land. Wij gingen tot Freemantle. Daar ligt het 17e 
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eeuwse zeilschip de Endeavour. Ontdekkingsreiziger Cook heeft in een dergelijk schip 
gevaren toen hij Australië ontdekte. Komend jaar gaat men daarmee rond Australië varen. 
Dat moet kunnen want dit schip heeft al minstens twee keer de wereld rond gevaren. 
 
Maandag 17 oktober 
 
Rottnest Island 
 
Deze maandag varen wij naar Rottnesteiland. De naam aan dit eiland is door een Hollander, 
de Vlaming,  gegeven. Het zal geen Wieringer geweest zijn. Die zijn niet bang voor ratten. 
Op dit eiland kwamen zoveel van deze dieren voor dat Vlaming ze maar rat noemden. 
Rattennesteiland was geboren. En zo kwam Rottnest aan zijn naam.  Willem Hesselsz de 
Vlamingh (28 November 1640, Oost-Vlieland - 1698 or later) kwam op Rottnest eiland en hij 
gaf het de naam ‘Ratteneiland’. Dat kwam door de vele Quokka’s die hij zag en hij dacht dat 
het ratten waren.  
Wij zagen ook veel Quokka’s. Het zijn buideldieren en ze zijn hier heel tam. De 
busschauffeur wist te vertellen dat er wel 8 tot 10.000 van deze dieren zijn. Je ziet ze ook 
overal.  

 

 
                 Quokka 
 
De chauffeur van de hop-on hop-off bus wist trouwens veel van vogels en reptielen op het 
eiland. 
Het eiland is maar 11 kilometer lang en op zijn breedst 4,5 km.  Wij kwamen er met een boot 
die ook fietsen bij zich had. Dat waren een soort crossfietsen en erg fijn reden zij niet. Ik kon 
dus niet op de fiets het eiland in de rondte fietsen. Op mijn rug een rugzak en over mijn 
schouder mijn statief met telescoop. Na een vijftal kilometers en al heel veel leuke vogels 
gezien te hebben ging ik terug naar de haven. Berry was met de rondbus gegaan en 
adviseerde mij dat ook te doen. Dat was een goed advies. 
Om 16.00 uur vertrok de boot naar Perth waar wij om 17.45 uur aankwamen. Vanavond een 
afsluitende maaltijd en afscheid nemen van een groot deel van de groep. Zij gaan terug naar 
Nederland. Wij mogen nog even door en vliegen morgenochtend naar Sydney. 
Ook namen wij afscheid van John en Hillary Brooke.  
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Hotel Sullivans,  166 Mounts Bay Road, Perth, WA 6000, tel. 0061-8-9321 8022 
e-mail: perth@sullivans.com.au 
 
 

SLOTWOORD EN AANBEVELINGEN 

Allereerst willen wij de voorbereiders van de reis bedanken voor hun enorme inzet bij de 
voorbereiding. Daarnaast dank aan de lokale vogelaar John Brooke uit Perth. 
De reis had meer soorten opgeleverd als er meer gebruik was gemaakt van lokale vogelaars. 
Daarnaast was de rit van bijna 4000 km in ruim drie weken te lang. Veel stukken werden 
gereden op tijden dat vogels nog zingen, actief zijn. Gedurende de namiddag was de energie 
beperkt.  
Ook zou het onderlinge contact in de groep geholpen hebben  sommige soorten te zien.  
Samen met een lokale vogelaar in Canberra kreeg ik nog veel extra soorten. In totaal kon ik 
de reis afsluiten met 221 soorten, waarvan 201 nieuw voor mijn lifelist. 
Daarmee ging ik over de 1500 soorten heen die bepalen dat ik lid kon worden van de Club 
van 4500. Dat aantal zal ik niet halen. Nu sta ik op bijna 1700 soorten gezien in de wereld. 
 
Peter C. Meijer 
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VOGELLIJST VAN SOORTEN DOOR DE GROEP GEZIEN 
 
Groepslijst KNNV AUSTRALIË opgesteld door Peter C. Meijer. 
 
Inleiding 
 
Op 19 september 2011 vertrok een groep in planten en vogels geïnteresseerden naar Perth. 
Om 5.45 (lokale tijd) kwamen wij aan in Kuala Lumpur. Vanuit de vertrekhal zagen wij:  
Huisgierzwaluw (Apus affinis, House Swift); Zuidzeezwaluw (Hirundo tahitica,	  Pacific 
Swallow);  Huiskraai (Corvus splendens, House Crow); Treurmaina (Acridotheres tristis, 
Common Myna) en Eurasian Tree Sparrow (Passer montanus) Ringmus.. 
Op 20 september waren wij om 16.05 uur (lokale tijd – de tijd in KL is gelijk aan Perth!) door 
de douane en begon het zoeken naar de vogels in de buurt en op de weg naar het hotel. De 
eerste vogel was de Zwartrugfluitvogel (Austrlian Magpie). 
Wij noemden deze dag: dag 0. Alle soorten die wij onderweg zagen, werden op dag 1 weer 
gezien. 
Voor het reisprogramma: zie elders in het reisverslag. In Perth werden wij op dag 1 en 2 
begeleid door John Brooke. John en Hillary Brooke waren in 2005 in Nederland en daar 
zochten zij een ‘birding pal’ via de website www.birdingpal.com.  
Dat werd Peter C. Meijer die samen met Berry hen een dag meenamen over Texel. 
Nu dus de tegenprestatie die wij zeer waardeerden. Helaas was de ochtend van 21 
september zeer regenachtig. Wij gingen achter ons hotel (Sullivan Hotel) naar het Kings Park 
waar veel soorten normaal zich vertonen of laten horen. 
Op 22 september begeleidde John Brooke ons naar Herdsman Lake. Gelukkig was het 
droog en wij zagen diverse Australische soorten. Op  6 en 7 oktober heeft de groep tijdens 
haar verblijf op Stirling Range Retreat een vroege ochtendexcursie gemaakt o.l.v. Wayne, 
een vogelgids ter plaatse.  
 
Aantekeningen bij het overzicht: 
Ik heb gebruik gemaakt van de checklist van de International Ornithologists' Union. De IOC-
birdinglist kun je downloaden via: (http://www.worldbirdnames.org/names.html). 
De keus voor deze lijst heb ik genomen op advies van Marc Clayton. Een geweldige 
vogelaar die ik in Canberra ontmoette. Hij zei dat deze lijst sneller bijgewerkt wordt dan de 
lijst van Clemens (zie: http://www.birds.cornell.edu/clementschecklist.). 
Voor de Nederlandse namen maak ik gebruik van Michael Walters ‘Complete checklist van 
de Vogels van de Wereld. Uitg. Tirion (1997). In de ramsj mogelijk nog te koop voor enkele 
euro’s. Kanttekening: de taxonomische volgorde wijkt op diverse fronten af van de IOC-
checklist.    
In de kolom informatie zal ik aangeven wanneer wij een soort voor het eerst gezien hebben. 
Verder het aantal keren gedurende de 27 dagen dat wij in de gelegenheid waren vogels te 
kijken. Dag 27 gingen wij naar Rottnest Island (17-10). 
Als ik een * toevoeg geeft dat aan dat er extra informatie onder aan de lijst is. Een e geeft 
aan dat de soort een exoot is, maar wel inde IOC-lijst staat. Een w betekent dat ik de 
Nederlandse naam via Wikipedia vond. 
Als een soort door één of twee personen is gezien, gebruik ik de initialen. Als het één van de 
campers betreft, noem  ik één naam zonder daarmee de anderen tekort te doen, maar 
gewoon vanwege de beperkte ruimte. 
Als je iets wilt aanvullen of vragen hebt, mail mij dat svp apart met de soort en wat je wilt 
aanvullen. 
 
 
November 2011,  Peter C. Meijer 
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 Latijnse naam Engelse naam Nederlandse naam Dag waarneming 
     
001 Dromaius  

novaehollandiae 
Emu Emoe 4 -8, 16, 22, 25 

002 Phasianus colchicus Common Pheasant Fazant 27 (Rottnest Island); i 
HK 

003 Pavo cristatus Indian Peafowl Blauwe Pauw 27 Rottnest Island; i. 
004 Coturnix ypsilophora Brown Quail Tasmaanse Bruine 

Kwartelw 
8; HvD, AS 

005 Leipoa ocellata Malleefowl Thermometervogel 8; JS 
006 Cygnus atratus Black Swan Zwarte Zwaan  1, 2, 5, 8, 9, 23,25-27 
007 Tadorna tadornoides Australian 

Shelduck 
Austr. Bergeend 2, 8,12,14,15, 21 

008 Chenonetta jubata Maned (Australian 
Wood) Duck 

Manengans 1, 2, 7-9, 12-14, 
17-22, 24-27 

009 Anas platyrhynchos Mallard Wilde Eend 9, 13, 17 t/m 21   i. 
010 Anas superciliosa Pacific Black Duck Wenkbrauweend 1-9, 17-21 
011 Anas rhynchotis Australasian 

Shoveler 
Australische Slobeend 2,15 

012 Anas gracilis Grey Teal Grijze Witkeel TalingW 2, 8, 9, 11, 12, 14, 
18-20, 26  

013 Aythya australis Hardhead Austr. Witoogeend 1, 2, 8 
014 Oxyura australis Blue-billed Duck Australische 

Stekelstaart 
2, 15, 18 

015 Biziura lobata Musk Duck Austr. Muskuseend 2 
016 Thalassarche carteri Indian Yellow-

nosed Albatross 
Zuidelijke 
Geelneusalbatros 

24 

017 Puffinus carneipes Flesh-footed 
Shearwater 

Austr. Grote 
Pijlstormvogel 

23, 24* 

018 Tachybaptus 
novaehollandiae 

Australasian Grebe Austr. Dodaars 1, 2, 9,  25 

019 Podiceps cristatus Great Crested 
Grebe 

Fuut 2, 18, 25 

020 Threskiornis 
moluccus 

Australian White 
Ibis 

Austr. Witte Ibis 1, 2, 17-21, 25-27 

021 Threskiornis 
spinicollis 

Straw-necked Ibis Strohalsibis 5, 6, 17-21, 25 

022 Plegadis falcinellus Glossy Ibis Zwarte Ibis 2 
023 Platalea flavipes Yellow-billed 

Spoonbill 
Geelsnavellepelaar 19, 20, 25 

024 Nycticorax 
caledonicus 

Nankeen Night 
Heron 

Rosse Kwak 2, 26, 27 

025 Bubulcus 
coromandus 

Eastern Cattle 
Egret 

Oost. Koereiger 20 (HK) 

026 Ardea pacifica White-necked 
Heron 

Withalsreiger 5 

027 Ardea alba Great Egret Grote Zilverreiger 1, 2, 8, 25-27 
028 Egretta 

novaehollandiae 
White-faced Heron Witwangreiger 5, 6, 8, 9,12,14,15, 

17-21, 24-27 
029 Egretta garzetta Little Egret Kleine Zilverreiger 8, 12 
030 Pelecanus 

conspicillatus 
Australian Pelican Austr. Pelikaan 0, 2, 4,17-21; 25-27 

031 Morus serrator Australasian Pacifische Jan-van- 23, 24, 27 
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Gannet Gent 
032 Microcarbo 

melanoleucos 
Little Pied 
Cormorant 

Kleine Bonte 
Aalscholver 

1, 2, 25-27 

033 Phalacrocorax 
sulcirostris 

Little Black 
Cormorant 

Zwarte Aalscholver 1-5; 6, 7, 9, 25-27 

034 Phalacrocorax varius Australian Pied 
Cormorant 

Bonte Aalscholver 4, 6, 7, 23-26 

035 Phalacrocorax carbo Great Cormorant Aalscholver 18-20, 23,25-27 
036 Anhinga 

novaehollandiae 
Australasian Darter Austr. 

Slangenhalsvogel 
1, 2, 7, 25-27 

037 Pandion cristatus Eastern Osprey Austr. Visarend 4, 5, 19, 20, 23, 26, 27 

038 Elanus axillaris Black-shouldered 
Kite 

Austr. Grijze Wouw 7,10 PCM 

039 Haliastur sphenurus Whistling Kite Wigstaartwouw 2,8 
040 Haliaeetus 

leucogaster 
White-bellied Sea 
Eagle 

Witbuik Zeearend 2, 6, 26, 27 

041 Circus approximans Swamp Harrier Pacifische Bruine 
Kiekendief 

2, 3, 6, 18, 20, 21 

042 Circus assimilis Spotted Harrier Gevlekte Kiekendief 25; BvM, PCM 
043 Accipiter fasciatus Brown Goshawk Austr. Havik 10, 17 
044 Accipiter 

cirrocephalus 
Collared 
Sparrowhawk 

Grijskop Sperwer 6, 14, 25 

045 Aquila audax Wedge-tailed 
Eagle 

Wigstaartarend 5, 6 

046 Hieraaetus 
morphnoides 

Little Eagle Austr. Dwergarend 15-17 

045 Falco cenchroides Nankeen Kestrel Austr. Torenvalk dagelijks 
046 Falco longipennis Australian Hobby Austr. Boomvalk 4, 8,10,11,13,15-17 
047 Falco berigora Brown Falcon Grote Bruine Valk 16 
048 Gallirallus 

philippensis 
Buff-banded Rail Geelbandral 2 

049 Porphyrio porphyrio Purple Swamphen Purperkoet 2, 3, 27 
050 Gallinula tenebrosa Dusky Moorhen Zwart Waterhoen 1, 2, 12, 25-27 
051 Tribonyx ventralis Black-tailed 

Nativehen 
Austr. Waterhoen 7, 8 

052 Fulica atra Eurasian Coot Meerkoet 1, 2, 8, 12, 18, 25-26 
053 Haematopus 

longirostris 
Pied Oystercatcher Austr. Bonte 

Scholekster 
4, 18-21, 25-27 

054 Haematopus 
fuliginosus 

Sooty 
Oystercatcher 

Austr. Zwarte 
Scholekster 

18-20, 23 

055 Himantopus 
himantopus 

Black-winged Stilt Steltkluut 26, 27  

056 Recurvirostra 
novaehollandiae 

Red-necked 
Avocet 

Austr. Kluut 11, 12 

057 Vanellus tricolor Banded Lapwing Austr. Kievit 12, 27 
058 Pluvialis squatarola Grey Plover Zilverplevier 26; RK 
059 Charadrius 

ruficapillus 
Red-capped Plover Roodkopplevier 11, 12, 27 

060 Elseyornis melanops Black-fronted 
Dotterel 

Maskerplevier 7, 8, 12 

061 Tringa nebularia Common 
Greenshank 

Groenpootruiter 8,  25 

062 Tringa brevipes Grey-tailed Tattler Siberische Grijze Ruiter 8 
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063 Actitis hypoleucos Common 
Sandpiper 

Oeverloper 19, 20, 26 

064 Arenaria interpres Ruddy Turnstone Steenloper 27 (Rottnest Island) 
063 Calidris alba Sanderling Drieteenstrandloper 27 (Rottnest Island) 
065 Calidris ruficollis Red-necked Stint Roodkeel Strandloper  
066 Calidris acuminata Sharp-tailed 

Sandpiper 
Siberische Strandloper 27 (Rottnest Island) 

068 Chroicocephalus 
novaehollandiae 

Silver Gull Witkopmeeuw vrijwel alle dagen 

069 Larus pacificus Pacific Gull Diksnavelmeeuw 4,19, 20, 24 
070 Hydroprogne caspia Caspian Tern Reuzenstern 1, 4, 8, 18-20, 23, 26, 

27 
071 Thalasseus bergii Greater Crested 

Tern 
Grote Kuifstern 4, 7, 8, 18, 20, 25-27 

072 Sternula nereis Fairy Tern Elfenstern 2, 27 
073 Columba livia Feral Dove Rotsduif * 18, 19 
074 Spilopelia chinensis Spotted Dove Parelhalstortel 1, 2, 26, 27 
 Spilopelia 

senegalensis 
Laughing Dove Palmtortel 2, 4, 8-15 

076 Phaps chalcoptera Common 
Bronzewing 

Bronsvogelduif 6, 13, 14, 17-21, 24 

077 Phaps elegans Brush Bronzewing Struikbronsvogelduif 13 PCM 
078 Ocyphaps lophotes Crested Pigeon Spitskuifduif 5-14, 20 
079 Geopelia cuneata Diamond Dove Diamantduif 7-10 
080 Geopelia placida Peaceful Dove Zebraduif 7 
081 Calyptorhynchus 

banksii 
Red-tailed Black 
Cockatoo 

Roodstaartraafkaketoe 13, 24, 25 

082 Calyptorhynchus 
latirostris 

Short-billed Black 
Cockatoo 

Dunsnavelraafkaketoe 
w 

3-6, 13-17  

083 Calyptorhynchus 
baudinii 

Long-billed Black 
Cockatoo 

Witoorraafkaketoe w 13, 18, 19 

084 Eolophus roseicapilla Galah Roze Kaketoe dagelijks 
085 Cacatua pastinator Western Corella Oostelijke 

Langsnavelkaketoe 
5, 12 

086 Cacatua sanguinea Little Corella Naaktoogkaketoe 2-4, 27 
087 Nymphicus 

hollandicus 
Cockatiel Valkparkiet 8, 10 

088 Trichoglossus 
moluccanus 

Rainbow Lorikeet Lori van de blauwe 
bergen 

1-3, 26 

089 Purpureicephalus 
spurius 

Red-capped Parrot Roodkapparkiet 15-18, 22, 23 

090 Barnardius zonarius Australian 
Ringneck 

Port-Lincoln Parkiet dagelijks 

091 Platycercus icterotis Western Rosella Stanleyrosella 13, 14, 17-23 
092 Psephotus varius Mulga Parrot Regenboogparkiet 10; RK 
093 Neophema elegans Elegant Parrot Prachtparkiet 12, 14-17 
094 Melopsittacus 

undulatus 
Budgerigar Grasparkiet 7-12 

095 Polytelis anthopeplus Regent Parrot Regentparkiet 13-18 
096 Chrysococcyx 

lucidus                         
Shining Bronze- 
Cuckoo 

Gouden Bronskoekoek 13, 16-18  

097 Chalcites basalis Horsfield’s Bronze- 
Cuckoo 

Horsfield-bronskoekoek 11; JS, BvM  

098 Cacomantis pallidus Pallid Cuckoo Vale Koekoek 8-10, 13 
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099 Ninox boobook Southern Boobook Boeboekuil 22, 23; gehoord 
100 Podargus strigoides Tawny Frogmouth Uilnachtzwaluw 15-17 
101 Aegotheles cristatus Australian Owlet-

nightjar 
Austr. 
Dwergnachtzwaluw 

16 

102 Dacelo 
novaeguineae 

Laughing 
Kookaburra 

Kookaburra 1, 2, 6, 13-14; 21-26 

103 Todiramphus sanctus Sacred Kingfisher Heilige IJsvogel 9, 12-17, 21, 23, 27 
104 Merops ornatus Rainbow Bee-eater Regenboogbijeneter 16, 27 (Rottnest 

Island)  
105 Atrichornis clamosus Noisy Scrubbird Grote Doornkruiper 20; CA, HvB 
106 Climacteris rufus Rufous 

Treecreeper 
Rosse Kruiper 17 

107 Malurus splendens Splendid Fairywren Prachtelfje 2, 5, 8, 9, 17, 18, 20, 
21,  23, 24 

108 Malurus lamberti Variegated 
Fairywren 

Bont Elfje 5, 8, 9,  

109 Malurus pulcherrimus Blue-breasted 
Fairywren 

Blauwborsteltje 15-18 

110 Malurus elegans Red-winged 
Fairywren 

Roodvleugeltje 17,19, 21-23 

111 Malurus leucopterus White-winged 
Fairywren 

Witvleugelelfje 12, 18, 23 

112 Stipiturus 
malachurus 

Southern Emu-
wren 

Roodoor emoesluiper 23; RK 

113 Lichenostomus 
virescens 

Singing 
Honeyeater 

Fluithoningeter 1-15; 25-27 

114 Lichenostomus 
ornatus 

Yellow-plumed 
Honeyeater 

Malleehoningeter 14, -17; 20 

115 Lichenostomus 
penicillatus 

White-plumed 
Honeyeater 

Witpluimhoningeter 7-9  

116 Manorina flavigula Yellow-throated 
Miner 

Witstuithoningeter 6, 10-12. 

117 Melithreptus 
brevirostris 

Brown-headed 
Honeyeater 

Bruine 
Diadeemhoningeter 

16 

118 Melithreptus 
chloropsis 

Swan River 
*Honeyeater 

Westelijke 
Diadeemhoningeter 

14-17; 21,22 

119 Acanthagenys 
rufogularis 

Spiny-cheeked 
Honeyeater 

Goudkeelhoningeter 10-13;  

120 Anthochaera lunulata Western Wattlebird Westelijke Rood- 
vleugelhoningeter * 

2, 11, 12,19, 23-26 

121 Anthochaera 
carunculata 

Red Wattlebird Roodlelhoningeter vrijwel alle dagen 

122 Lichmera indistincta Brown Honeyeater Parkhoningeter 1,2,4, 6-8, 10, 12-15, 
27 

123 Phylidonyris 
novaehollandiae 

New Holland 
Honeyeater 

Witooghoningeter 2-5, 7,8, 13, 14-26 

124 Phylidonyris niger White-cheeked 
Honeyeater 

Withalshoningeter 2, 4-8, 19,20 

125 Acanthorhynchus 
superciliosus 

Western Spinebill Roesthalshoningvogel 13, 16, 20 

126 Certhionyx 
variegatus 

Pied Honeyeater Eksterhoningeter 7-10 

127 Sugomel nigrum Black Honeyeater Rouwhoningeter 8, 11 
128 Epthianura albifrons White-fronted Chat Maskerschijnpaapje 11,27 
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129 Dasyornis longirostris Western Bristlebird Zwartkapborstelvogel 20 BvM,,JS, PCM 
130 Pardalotus punctatus Spotted Pardalote Gevlekte Diamantvogel 15-17 
131 Pardalotus striatus Striated Pardalote Geelvlek-diamantvogel 1, 6, 12, 13, 15, 16 
132 Sericornis frontalis White-browed 

Scrubwren 
Witbrauwstruiksluiper 17, 19-24 

133 Calamanthus 
campestris 

Rufous Fieldwren Rosse Struiksluiper 4  

134 Smicrornis 
brevirostris 

Weebill Eucalyptushaantje 1, 2, 4, 8, 12-14, 24-
26; vaak gehoord. 

135 Gerygone fusca Western Gerygone Witstaartmangrove 
zanger 

2,4, 11-13, 16, 27; 
meermaals gehoord. 

136 Acanthiza apicalis Inland Thornbill Roodstuitdoornsnavel 15, 18, 19, 21 
     
137 Acanthiza inornata Western Thornbill Kaap Leewin- 

doornsnavel 
13, 16 

138 Acanthiza 
chrysorrhoa 

Yellow-rumped 
Thornbill 

Geelstuitdoornsnavel meeste dagen 

139 Aphelocephala 
leucopsis 

Southern 
Whiteface 

Zuidelijke Witgezicht 9 

140 Pomatostomus 
superciliosus 

White-browed 
Babbler 

Witbrauwtimalia 11 

141 Psophodes 
nigrogularis 

Western Whipbird Grijskopzwiepfluiter  20; gehoord 

142 Cracticus torquatus Grey Butcherbird Grijsrugorgelvogel 11, 13 
143 Cracticus 

nigrogularis 
Pied Butcherbird Zwartkeelorgelvogel 10-15 

144 Gymnorhina tibicen Australian Magpie Zwartrugfluitvogel alle dagen 

145 Strepera versicolor Grey Currawong Grijze Klauwierkraai 14-21 
146 Artamus personatus Masked 

Woodswallow 
Maskerspitsvogel 7-10 

147 Artamus cinereus Black-faced 
Woodswallow 

Zwartteugelspitsvogel 10-12; 15 

148 Artamus cyanopterus Dusky 
Woodswallow 

Blauwvleugelspits-
vogel 

13, 15-17 

149 Coracina 
novaehollandiae 

Black-faced 
Cuckooshrike 

Austr. Rupsvogel 2, 3-10, 12, 15, 17, 
19, 21-23, 25, 26 

150 Lalage tricolor White-winged 
Triller 

Grijsstuittriller w 4-11  

151 Daphoenositta 
chrysoptera 

Varied Sittella Austr. Boomloper 13, 15-17 

152 Falcunculus frontatus Crested Shriketit Harlekijkdikkop 16; gehoord CA. 
153 Pachycephala 

pectoralis 
Australian Golden 
Whistler 

Gouden Fluiter 13-17, 20-23  

154 Pachycephala 
rufiventris 

Rufous Whistler Grijsreugfluiter 2, 10, 12, 14-16, 21 

155 Colluricincla 
harmonica 

Grey Shrikethrush Grijze Lijsterdikkop 13, 15-17, 21, 23 

156 Rhipidura leucophrys Willie Wagtail Tuinwaaierstraart alle dagen 
157 Rhipidura albiscapa Grey Fantail Grijze Waaierstaart 2-6; 12-19; 21-24 
158 Grallina cyanoleuca Magpie-lark Austr. Slijkekster alle dagen 
159 Myiagra inquieta Restless 

Flycatcher 
Witkeelmonarch 6,17 

160 Corvus coronoides Australian Raven Austr. Raaf alle dagen 
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161 Eopsaltria 
griseogularis 

Western Yellow 
Robin 

West. 
Groenstuitvliegenv 

15-17, 21 

162 Eopsaltria georgiana White-breasted 
Robin 

Grijs-witte 
Vliegenvanger 

17,21-23 

163 Microeca fascinans Jacky Winter Latham’s 
Vliegenvanger W 

11,12,14 

164 Petroica boodang Scarlet Robin Karmijnvliegenvanger 13, 16,17,21 
165 Petroica goodenovii Red-capped Robin Roodkapvliegenvanger 7-12, 15 
166 Cheramoeca 

leucosterna 
White-backed 
Swallow 

Witrugzwaluw 6 

167 Hirundo neoxena Welcome Swallow Welkomzwaluw alle dagen 
168 Petrochelidon ariel Fairy Martin Feezwaluw 11 
169 Petrochelidon 

nigricans 
Tree Martin Boomzwaluw meeste dagen 

170 Acrocephalus 
australis 

Australian Reed 
Warbler 

Austr. Karekiet 1,2  

171 Megalurus 
gramineus 

Little Grassbird Dwerggrasvogel 2 

172 Cincloramphus 
mathewsi 

Rufous Songlark Roodstuitgasvogel 6-10, 12,16 

173 Zosterops lateralis Silvereye Grijsrugbrilvogel 2, 8,9,12-15, 17, 19-
24, 26 

174 Dicaeum 
hirundinaceum 

Mistletoebird Roodstuithoningvogel 7,8; 10,11 

175 Taeniopygia guttata Zebra Finch Zebravink 7-9, 12 
176 Anthus australis Australian Pipit Austr. Grote Pieper 7, 9, 12, 17-21, 23 
 
De groep zag 176 soorten. 
 
*1: De IOC-list splits this species. 
*2: Again a split into two species. 
*016: Bij nadere bestudering heb ik de Hutton’s Shearwater geschrapt. De foto’s laten altijd 
een witte onderkant en zijkant zien en ik heb dat niet gezien. Op basis van grootte 
determineerde ik en dat is altijd discutabel. 
*73 Rock Dove: het zijn Feral Pigeons. 
 119 is een split van de White-naped honeyeater die in het oosten voorkomt. 
* 121 is een split. In het oosten komt de Little Wattlebird voor. 
 
Zoogdieren 
Short-beaked Echidna (Tachyglossus aculeatus) 
Southern Brown Bandicoot (Isoodon obesulus) 
Common Brushtail Possum (Trichosurus vulpecula) 
Quaokka (Setonix brachyurus) 
Western Grey Kangaroo (Macropus fuliginosus) 
Bottlenose Dolphin (Tursiops truncates) 
Australian Sealion (Neophoca cinerea) 
Humpback Whale (Megaptera novaeangliae) 
Konijn (Oryctolagus cuniculus) 
Dingo (anis familiaris) * Abusievelijk eerder als Vos gedetermineerd.  
 
Reptielen 
Loggerhead Turtle (Caretta caretta) 
Western Blue-Tongued Skink (Tiliqua occipitalis) 
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     Common Brushtail Possum 
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            Jopie Siskens tussen de Pinnacles. 
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FAIRY-WRENS     
         
 

 
 

 
 

         Splendid Fairy-Wren  


