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Zondag 6 september, de eerste dag
Henriëtte Huijgens
Aan deze reis naar de Golf van Biskaje namen zestien personen deel. De reis van de acht
deelnemers die het busje dat uit Hilversum vertrok zouden nemen was al begonnen toen
mijn man mij rond tien uur naar het station van Breda bracht. In het Hilversumse busje
zat ook Richard, onze walviskenner. In Breda zou het tweede busje de reis beginnen. Tot
mijn verrassing was het Hilversumse busje al gearriveerd toen ik werd afgezet. Het bleek
een comfortabel Mercedesbusje voor negen personen. Toen was het wachten op het
tweede busje dat door Erik bestuurd zou worden. Ik maakte intussen kennis met Feiko en
de anderen. Meer Bredase opstappers arriveerden, onder wie een bekende van mij, en
tenslotte ook ons busje.
Om 10.40 uur vertrokken we naar Calais voor de vierlandentocht naar Portsmouth van
vandaag. We boften met het weer, lekker zonnig. Onderweg zag ik een grote groep
kieviten. Van 12.30-12.45 uur was er een stop te Jabbeke (B) waar gelegenheid was wat
lekkers te kopen. Een kwartier na het vertrek daar verscheen Calais op de verkeersborden
en weer ruim een kwartier later (17 minuten om precies te zijn) daarna passeerden we een
bescheiden bordje dat de grens met Frankrijk markeerde.
Ruim op tijd waren we in Calais en voor de eerste –en bepaald niet de laatste– keer
moesten de paspoorten worden getoond, nu aan de Britse douane. Op kade 6 zou ons
schip van P&O aanleggen. Het was er nog niet dus gingen we wat vogels kijken:
aalscholvers, waaronder ook kuifaalscholvers, kok-, zilver- en kleine mantelmeeuwen
waren er te zien. Ik hoorde ook iemand stormmeeuw zeggen maar zelf lukte het me niet
deze meeuw waar te nemen. De kade en de weg erheen zijn omsloten door hoge hekken
met rollen prikkeldraad erop. Rechts van de weg naar de kade kun je in de diepte het
officieuze vluchtelingenkamp zien liggen, daarom…

Foto Feiko Prins

Om 14.40 uur legde ons schip aan, om 15.30 uur vertrok het, stipt op tijd. Gedurende de
oversteek van Het Kanaal zagen we vooral jan van genten, schitterende vogels. Na
negentig minuten arriveerde het schip in Dover.
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Foto Johan Lindeman

Op verzoek van Feiko hielden we de continentale tijd aan, wat soms tot enige verwarring
leidde: alle door ons gebruikte veerdiensten gebruiken aan boord de Greenwichtijd.
Enfin, om 17.15 uur reden de busjes weg uit Dover. Wouter zat nu achter het stuur van
het Bredase busje. Op naar Portsmouth! Het landschap was mooi maar vogels waren er
jammer genoeg nauwelijks te zien. Een half uur rijden voor we in Portsmouth zouden
arriveren stopten we drie kwartier in Petersfield voor het avondmaal. We zaten op het
terras van restaurant The Great Oak; in het plantsoen voor deze eetgelegenheid staat dan
ook een werkelijk indrukwekkende eik. Ook konden we hier genieten van een groepje
rouwkwikstaarten; er zijn ook wat houtduiven te zien.
Ook het laatste deel van de tocht verliep voorspoedig, na een half uur waren we in
Portsmouth. En toen begon weer het wachten tot we aan boord mochten. Jammer genoeg
mochten we pas zo laat aan boord van Cap Finistere van Brittany Ferries dat we het
uitvaren uit de haven om half twaalf niet aan dek konden meemaken. Omdat het al zo laat
was besloot ik in mijn hut op dek 7 te blijven. Ik lag al bijna in bed toen ik vaag een
oproep tot het bijwonen van de demonstratie van de veiligheidsprocedure hoorde. Een
beetje uit plichtsgetrouwheid, maar vooral uit nieuwsgierigheid –zou het net zo zijn als
bij de demonstratie in vliegtuigen, geen mens is erin geïnteresseerd– besloot ik erheen te
gaan. Zo verkende ik meteen dek 7. Toen ik de demonstratie vond stonden daar welgeteld
twee mensen naar een man in reddingsvest te kijken! Ik kwam langs het bord met de lijst
activiteiten van morgen. Om 11.30 uur (Feiko-tijd12.30 uur) zou de presentatie van Orca,
een organisatie die zich inzet voor zeezoogdieren met name walvissen, plaatsvinden.
Daarover had ik op de website van Brittany Ferries gelezen. Ik besloot erheen te gaan.
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Toen ging ik terug naar de hut, lekker slapen want we werden morgen om 7.15 uur op het
bovenste dek verwacht.
P.S. Hoewel kort tevoren Richard ons had verteld over de diverse soorten walvissen ben
ik toch naar de presentatie van Orca geweest. Herhaling kan geen kwaad en je hoort ook
nog eens wat nieuws. Zo kon ik Richard verrassen: woensdagmiddag wist ik het juiste
antwoord op zijn vraag aan het vogelaarsclubje welk landzoogdier het nauwst verwant is
aan de walvissen: het nijlpaard.
Het verslag dat een van ‘de Orcameisjes’ wekelijks maakt van de waarnemingen is te
vinden op https://brittanywildlifeofficer.wordpress.com. Op het blog van 9 september
staat een foto van de dolfijn met jong! Het blog van 16 september vermeldt ons
gezelschap als RUGVIN-groep en laat een foto van een aantal telescopen toebehorend
aan deelnemers van onze groep zien.
Maandag 7 september 2015
Iet Bakx en Richard Witte
Na een nacht in een donkere stille hut word ik om half negen wakker. De leiding is al van
kwart over zeven aan dek. Als wij bij het ontbijt komen blijkt dat we al iets gemist
hebben: diverse Noordse Pijlstormvogels en een school Tuimelaars (Flipper) van 45 stuks
vlak voor de haven van Roscoff. Helaas!

Deel van de groep Tuimelaars, ook wel bekend als Flipper

Er is van 09:15 tot 11:15 uur (Nederlandse tijd) een stop bij Roscoff, blijkbaar voor de
veermaatschappij om het schip te bunkeren en bemanning te wisselen
.
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De haven van Roscoff
Na een hierdoor rustig ontbijt om 10 uur de eerste bijeenkomst op dek 10. Na de
gebruikelijke plichtplegingen krijgen we een uitgebreide toelichting over wat we kunnen
zien.
De Golf van Biskaje wordt begrensd door de Atlantische kusten van Frankrijk en Spanje
en is één van de spectaculairste, toegankelijkste en betaalbaarste plekken om
zeezoogdieren te observeren. De belangrijkste oorzaak waardoor de Golf van Biskaje
zoveel zeezoogdieren herbergt, is de aanwezigheid van een groot opwellingsgebied.
Hierin komen grote hoeveelheden zeer voedselrijk water uit de diepzee naar de
oppervlakte. Deze voor zeezoogdieren interessante gebieden liggen te ver van de kust af
om de dieren vanaf daar te kunnen zien. Gelukkig varen er veerboten over het
opwellingsgebied en is het daardoor toch prima mogelijk om veel van de zeezoogdieren
in dit deel van de Atlantische oceaan te zien te krijgen. Na ongeveer honderd kilometer
varen vanaf de kust van Bretagne daalt de zeebodem binnen vijftig kilometer afstand van
een paar honderd meter naar een diepte van meer dan 4500 meter. Dit is het
opwellingsgebied dat heel rijk kan zijn aan zeezoogdieren. Boven de diepzee zelf, ook
wel abyssale vlakte genoemd, zie je hier en daar wat zeezoogdieren. Maar er kunnen ook
uren varen voorbij gaan zonder waarneming. Naast de Gewone en (meer in Het Kanaal)
de Dwergvinvis worden in het rijke gebied ook wel de Noordse Vinvis, Blauwe Vinvis en
Bultrug gezien. De grootste tandwalvis die hier voorkomt is de Potvis, de kleinste de
Bruinvis. Dit is niet de enige diepduikende soort in het gebied. In de Golf van Biskaje
komen namelijk ook diverse spitssnuitdolfijnen voor, veelal 5-10 meter groot, die ook
minstens drie kilometer diep kunnen duiken voor een inktvisje. De Spitssnuitdolfijn van
Cuvier is de meest geziene soort van deze groep, maar ook de Spitssnuitdolfijn van True,
- Blainville en de Gewone Spitssnuitdolfijn zwemmen hier rond, evenals Butskoppen. De
Gewone Dolfijnen, Tuimelaars en Gestreepte Dolfijnen zijn de meest algemene
dolfijnensoorten in het gebied, maar er worden ook wel andere soorten waargenomen,
zoals Grijze Dolfijnen en Orka’s. Ook Grienden zijn regelmatig gezien gasten in het
gebied.
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Globale vaarroute (tijdens daglicht) op heen en terugreis
Na het vertrek uit Roscoff begint het lange staren over de zee. In de verte is een hele
grote groep witte rondcirkelende en duikende vogels te zien. En dan opeens: “Dolfijnen
onder de Jan van Genten!!!” Het zijn ruim twintig Gewone Dolfijnen die vis naar het
oppervlak hebben gedreven waar al die Jan van Genten van profiteren. Een zogenaamde
MSFA: Multi Species Feeding Association ofwel meerdere soorten die samen aan het
eten zijn. Tussen het opnieuw staren door geniet ik van koffie en van een maaltijd.

Honderden Jan van Genten duikend op vis die door Gewone Dolfijnen naar het
oppervlak is gedreven
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Dan gebeurt het opnieuw, dolfijnen! Dit keer zo dichtbij dat je geen kijker meer nodig
hebt; circa veertig Tuimelaars. Ook Jan van Genten vliegen nu zo dichtbij dat je geen
verrekijker meer nodig hebt om te zien dat ze in allerlei overgangskleden (van 1 e jaars
t/m 5e jaars en adult) aanwezig zijn.

Diverse groepjes Gewone Dolfijnen werden gezien
Het feest is begonnen, naast een groep van circa twintig Gewone Dolfijnen ook een Vale
pijlstormvogel. Dit wordt gevolgd door in totaal nog negentien keer dolfijnen, veelal
Gewone Dolfijnen, Grote Pijlstormvogels en een Maanvis. Tussen al die dolfijnen door
ook twee Grote Jagers, roofmeeuwen. Grappige plompe vogels die we op ons gemak
kunnen bekijken. Ze gaan zo nu en dan op het water zitten om vervolgens weer mee te
vliegen. Boeiend is ook een groep van ongeveer twintig Kleine Mantelmeeuwen: jongen
van dit jaar die gezamenlijk de Golf oversteken, zonder ouders, naar hun
overwinteringsgebied. Ze zeilen moeiteloos mee met het schip, dan weer afdrijvend en
dan weer meevliegend
.

Twee meevliegende Grote Jagers
En steeds maar weer dolfijnen. Het wachten is nu op die grote walvis die uit de trog van
de Golf van Biskaje naar boven zal komen. De zon gaat lager en lager. Nu moet het
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gebeuren, maar het wordt kouder en donkerder en dan gaat de zon onder. Prachtige
kleuren. Goud water. De laatste zonnestraal is groen. Een prachtige ervaring, ik heb dat
nog nooit eerder gezien. Door-en-door koud gaan we naar binnen, de rand naar het diepe
water is net niet bij daglicht bereikt. Hopelijk zien we op de terugweg wel grote
walvissen.

De reden dat we niet “over de rand gingen” was een opgevangen
noodsignaal van een zeilboot. Onze veerboot was het dichtstbijzijnde schip
en volgens de Internationale Zeewet moet je dan hulp bieden. Het schip
verlegde zijn koers en bleef langer boven het ondiepe gedeelte varen. De
zeilboot werd pas in het donker bereikt en lag met het zeil in het water. In
de nachtelijke duisternis zijn de drie bemanningsleden aan boord van onze
veerboot gehesen en meegenomen naar Bilbao. Het zeilschip werd
onbemand achtergelaten.

Dinsdag 8 september 2015
Jan Timmer en Linda Smith
Kort nadat het licht was geworden kwamen we aan in de haven van Santurtzi, zo’n tien
kilometer ten noorden van Bilbao. Er was enige vertraging, vanwege een nachtelijke
reddingsactie op zee. Daarbij werden drie schipbreukelingen gered.
Op het programma stond vandaag een bezoek aan de delta van Santona. Een prachtig
estuarium, ongeveer dertig kilometer ten westen van Bilbao gelegen, met zoete, brakke
en zilte moerassen. De Santona-wetlands staan internationaal bekend als overwinteringsplaats van wulpen, regenwulpen, smienten en vooral lepelaars. Met name deze laatste zijn
van Nederlandse herkomst.
We deden het plaatsje Castro Urdiales aan, waar we op de boulevard, met een aardig
uitzicht op een Romeinse haventje, in de verte een middeleeuwse brug leidend naar een
gotische kathedraal, een heerlijk ontbijt hebben genoten.
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Wij vervolgden onze trip naar het westen alwaar we nog langs een gierenrots zouden
rijden. Het bleek dat het niet eenvoudig was om dichtbij te komen. We konden de gieren,
hoog zwevend langs de rotsen, alleen bewonderen vanuit de auto. Op onze zoektocht om
dichter bij de gieren te komen verzeilden wij op landelijke bloemrijke weggetjes en zijn
uitgestapt vanwege het prachtige uitzicht over een kleine baai. Er groeiden meerdere ons
onbekende soorten dopheide (Erica).
Via kleine gehuchten belandden we in de Santona-delta. De omliggende weilanden leken
qua vogels in eerste instantie veelbelovend: veel middelgrote roofvogels op paaltjes.
Uiteindelijk bleken het bij nader inzien allemaal buizerden te zijn.
De volgende stop, bij het wetland zelf, leverde iets meer op. Hier bevonden zich flinke
groepen gewone wulpen met daartussen enkele regenwulpen. Ook de oeverloper en de
tureluur waren van de partij. Wat opviel was een groep van enkele tientallen smienten.
De determinatie hiervan was nog niet zo eenvoudig. Flink tegenlicht, een behoorlijke
afstand en allemaal in eclipskleed. Pas toen ze opvlogen werd definitief duidelijk dat het
om smienten ging.
Wat ook opviel was de aanwezigheid van verscheidene ijsvogels. Bijzonder was, dat
vanwege het open kale landschap, deze hun prooi al biddend vingen; iets wat de meesten
van ons nooit hadden gezien.
Na deze belevenissen besloten wij in Santona te gaan lunchen op eigen gelegenheid. Wij
vervolgden daarna onze weg op zoek naar een goede plaats om de vogels van dichtbij te
kunnen zien. Nabij een vogelhut konden we de busjes parkeren. Helaas bleek de vogelhut
afgesloten. Wel was er een gebouwtje, omgeven door twaalf levensgrote plastic lepelaars.
De echte waren jammer genoeg nog niet gearriveerd. Het gebied bleek in grote lijnen
overeenkomstige fauna te hebben als bij de voorgaande stop. Wel zwommen er enige
geoorde futen.
Wij namen tevens een aantal sterk op een fitis gelijkende vogels waar. Sommige daarvan
riepen ook.De meeste van die geluidjes, maar niet allemaal, weken af van de roep van de
fitis of de tjiftjaf, maar kwamen meer overeen met de roep van de Iberische tjiftjaf. Het is
dan ook aannemelijk dat we zowel fitissen als Iberische tjiftjaffen hebben waargenomen.
Omdat het al aardig laat werd, besloten we nog om de delta heen te rijden. Er viel
prachtig licht over de moerassen. Ten noordwesten van het plaatsje Santona ging de tocht
langs plasjes met minder zilt water. Er was veel begroeiing. Vanuit de bus zagen wij
kuifeenden, tafeleenden en knobbelzwanen. Van deze laatste soort zagen we zowel een
adult als juveniel exemplaar. Daaruit maken wij op dat ze er waarschijnlijk hebben
gebroed. Dit is interessant, omdat de knobbelzwaan niet bekend is als broedvogel van
Spanje.
Op onze weg naar het hotel maakten wij een tankstop, en zagen opnieuw de al eerder
genoemde gierenrots. We telden uiteindelijk negen vale gieren die rond de top zweefden.
Tegen de avond bereikten we het Ibishotel in Barakaldo, een voorstadje van Bilbao.
Onder het genot van een glaasje hebben we daar het programma voor de komende dagen
besproken.
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Woensdag 9 september
Helias en Aafke Udo de Haes
Dit was een dag met keuzemogelijkheden. De avond ervoor waren we tot de conclusie
gekomen dat we ons in drie groepen zouden opsplitsen: een groep direct naar het
Guggenheim museum in Bilbao, een groep ’s ochtends naar het Urdaibai Natural Park en
’s middags naar het museum, en een groep de hele dag naar het park met omgeving. En
zo gebeurde het ook, maar de verdeling bleek toch weer anders dan uit de vele peilingen
naar voren was gekomen. Wij zaten in groep 2 en reden, vooralsnog samen met groep 3,
langs de prachtige kustweg naar het Urdaibai-estuarium, ongeveer veertig kilometer ten
oosten van Bilbao. Het bezoekerscentrum bleek nog dicht en we liepen direct door naar
de nabijgelegen kijkhut en passeerden daarbij het bordje met ‘silencio – ixsilik’. Baskisch
blijkt de oudste taal van Europa te zijn, met geen andere taal hieraan verwant. De kijkhut
bood een breed uitzicht over het zoutmoeras. We zagen vele dodaarzen, een
geelpootmeeuw op een in het moeras geplante dode boom, en een graszanger vlak bij de
hut zelf; en hoorden cetti’s zangers en waterrallen. Maar bovenal was het een prachtig
punt, met het verstilde water in het rijk beboste landschap.
Toen we waren uitgekeken liepen we in een grote boog langs een aantal oude boerderijen
en een tot hotel omgebouwd ‘Tudor’-kasteeltje naar de andere kijkhut aan de andere kant
van de lagune. Die wandeltocht leverde veel op. Het begon met een jonge wielewaal op
een draad. Bij een boerderij volgde een groepje zwarte roodstaarten. In en om een veldje
met sperziebonen scharrelde een familie fitissen met felgele jongen (toch wat
verrassend?). Op een draad een vrouwtje bonte vliegenvanger. En een groene specht
vloog langs een bosrand. Kortom, we waren even terug in het echte oude, rijke
boerenland.
We kwamen aan bij de tweede kijkhut, die eveneens een schitterend uitzicht over het
zoutmoeras bood. Bij aankomst kwamen er een stuk of tien blauwe reigers aanvliegen. Er
vlogen twee ijsvogels rond, die na een poosje bidden het water indoken en vervolgens op
een lage paal gingen zitten. Kort daarop vloog een groep van zeven zilverreigers het
moeras binnen die neerstreek in een daarin geplante dode boom. Gele snavels, klein en
helemaal wit?? Dat moesten koereigers in winterkleed zijn, een echte verrassing. En
vervolgens kwamen er ook nog een stuk of vier bruine kiekendieven langs, die het
moeras indoken.
Na uitgekeken te zijn liep onze subgroep terug naar de busjes bij het bezoekerscentrum.
Dat bleek een zeer lux gebouw, waarin de staf breed gehuisvest was. Maar er stonden
drie telescopen bij verschillende ramen, die een prachtig uitzicht op weer een andere hoek
van het moeras boden. De koereigers bleken hierheen te zijn verhuisd, maar we zagen er
ook een flinke groep groenpootruiters, enkele grutto’s en een tureluur aan de kant van het
water. Een hoge toren bood een prachtig uitzicht over het hele estuarium. Al met al een
hele bijzondere plek, na het toch wel teleurstellende bezoek aan een ander estuarium de
dag ervoor.
We namen nog maar eens koffie, tot bleek dat onze twee groepen op elkaar aan het
wachten waren, wij binnen, zij buiten. Toen scheidden zich onze wegen. Wij gingen met
Agaath en met Erik achter het stuur naar Bilbao. Na een tocht over drukke verkeerswegen
door de stad dook plotseling het museum in al zijn pracht op. Door een snelle actie
konden we net op tijd een parkeergarage induiken, waarvan het dak net tien of twintig
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centimeter ruimte bood voor het dak van ons busje. Dat had slechter gekund. Het
museum was een adembenemend mooi gebouw, dat met al zijn hevige vormen volledig
om moderne kunst vroeg. Die was er dan ook, met een prominente plaats voor een
tentoonstelling van Jeff Koons, een beroemde Amerikaanse beeldhouwer en schilder. Op
de bovenverdieping was er ook nog een tentoonstelling van een of andere kriebelaar,
maar die trok niet echt de aandacht. In het museum troffen we ook groep 1, die de hele
dag in Bilbao, en met name ook in het museum geweest was.
Van hieruit gingen we terug naar ons hotel in Bilbao-Barakaldo. Dat bleek minder
makkelijk dan gedacht omdat de navigatie op hol sloeg. Maar door te koersen op
Santander vonden we toch weer vrij snel de weg naar het hotel. Een gezellige maaltijd
vormde het besluit van deze zeer afwisselende en mooie dag.
Aanvulling vanuit de groep vogelaars, zes personen groot
H. Huijgens

Na een lichte lunch op een mooi plein in Gernik/Guernica bezocht ons groepje in de
namiddag nog verschillende plekjes in het biosfeer-reservaat Urdaibai. Een ervan was de
oever van de rivier de Oka. Hier genoten we van een grote groep bontbekplevieren, wat
bonte strandlopers en –klap op de vuurpijl in de verte– een jonge visarend. Ook vlinders
en libellen trokken onze aandacht.
Het volgende doel was de kaap ten noorden van Bermeo op de grens van het
biosfeerreservaat. Het was door het verdwijnen van de zon achter de wolken en de harde
wind een koud plekje! Van hieraf zou je walvissen kunnen zien als je geluk hebt. Dat
hadden we helaas niet, hoe goed er ook werd gezocht door Richard en Wouter. Die waren
wel blij verrast van een groep blauwe reigers en een slechtvalk, niet zozeer door de soort
als wel door de plaats van waarneming! Een tijdelijk afgesplitst deel ons groepje
rapporteerde nog een boomvalk.
Toen werd het wat ons betreft etenstijd maar dat was nog niet het geval voor de
Spanjaarden. We reden dus nog een flinke poos alvorens te belanden in het aardige
badplaatsje Gorlitz. Daar besloten we het er maar op te wagen. Om 19.30 uur bleek daar
uiteindelijk alleen een eenvoudige eetgelegenheid open. Het eten smaakte er niet minder
om. Terug in het hotel bleek de rest van ons reisgezelschap net klaar met de maaltijd.
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Donderdag 10 september 2015:Bilbao – Cap Finistere – Golf van Biskaje
Johan Lindeman en Ellie Fluitsma

We hebben een vrije ochtend, maar ontbijten toch gezamenlijk om 7.30 uur.
Feiko - onze reisleider - doet iets wat we in vele jaren dat we reizen, nog nooit hebben
meegemaakt: hij gaat ons verlaten! Een foutje in zijn agenda is er de oorzaak van dat hij
per vliegtuig naar Nederland teruggaat om zodoende vrijdagochtend op tijd in Groningen
te zijn. De reisleiding komt nu in handen van Erik van Dijk.
Helias houdt een korte speech om Feiko te bedanken voor het organiseren van de
walviscruise en overhandigt hem een doos chocola. Een flesje wijn geven was ook leuk
geweest, maar dat is lastig meenemen in het vliegtuig.
De andere reden voor het gezamenlijk ontbijt is dat Dianne jarig is. We zingen 'Lang zal
ze leven' en daarna overhandigt Klaske haar twee cadeautjes: een papieren uit te vouwen
vogeltje en een doosje chocola (of was het toch jam?).
We overleggen even wat we met onze vrije ochtend gaan doen. Een klein groepje wil wel
naar de botanische tuin, die niet ver van het hotel ligt. Volgens de receptie is het echter
een publieke tuin die altijd open is. Hmm, is het dan wel een echte botanische tuin? We
besluiten er toch met zijn vijven lopend heen te gaan.
Onderweg passeren wij een brug die uitzicht geeft op een riviertje met modderige oevers.
Het is eb en aan het vloedmerk op de oevers kun je zien dat dit riviertje rechtstreeks in
verbinding staat met de zee. We zien Bonte vliegenvanger (Ficedula hypoleuca),
Waterhoen (Gallinula Chloropus), Wilde eenden (Anas platyrhynchos), Meerkoet (Fulica
atra), Huismussen (Passer domesticus), vrouwtje Zwartkop (Sylvia atricapilla) en ook
vissen.
Aangekomen bij de Jardín Botánico te Barakaldo blijkt dit toch een echte botanische tuin
te zijn, afgesloten met hekken die pas om 10 uur open gaan. Na tien minuten kunnen we
erin. De tuin is mooi aangelegd met waterpartijen en diverse bomen en planten, waar
bordjes bij staan met de soortnaam. Helaas alleen in het Spaans, zonder vermelding van
de wetenschappelijke naam. Bij het informatiecentrum halen we een folder met de
indeling van de tuin en de omschrijving van de soorten bomen en planten. De tuin is
geopend in 2002, heeft een oppervlakte van 60.000 m2 en bevat ongeveer driehonderd
soorten planten en bomen. Er vliegen diverse vogelsoorten rond in de tuin, waaronder
weer de Bonte vliegenvanger. Tijdens de wandeling ziet Klaske onder een boom de
Traliestinkzwam (Clathrus ruber) en verderop weer een, nog gedeeltelijk in het vlies. De
werkmensen die wij er op wijzen, kijken ons niet begrijpend aan. Voor ons een
bijzondere soort, voor hen misschien een normaal verschijnsel.
Op de terugweg zien we langs een kanaaltje nog een Grote gele kwikstaart.
Om 12.00 uur moeten we de kamers van het Ibishotel verlaten. We vertrekken met de
busjes naar de haven van Bilbao waar we ruim op tijd aanwezig zijn, maar toch weer lang
moeten wachten tot we mogen inschepen. Richard - onze zeebioloog - heeft een T-shirt
aan van Jan Mayen (een vulkanisch eiland in de Noordelijke IJszee) en vindt dat je dat
alleen mag dragen als je er ook geweest bent!
Na zo'n twee uur wachten en diverse paspoortcontroles verder, kunnen we als laatste
inschepen.
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De huttenindeling blijkt toch niet helemaal naar wens. In tegenstelling tot de heenreis
hebben sommigen een tweepersoonshut (een stapelbed en een gewoon bed) in plaats van
een vierpersoons (twee stapelbedden en twee gewone bedden). Ook zijn de kamers op
dek 9 moeilijk te vinden: eerst moet je naar dek 8, vervolgens dek 8 geheel oversteken tot
je bij een andere trap naar dek 9 kunt. Maar ieder nadeel heeft zijn voordeel: vanuit dek 9
is het slechts een trap omhoog om op dek 10 van het uitzicht te genieten.
Helaas zien we weinig walvissen, maar misschien stonden wij aan de verkeerde kant van
dek 10, want in totaal zijn er toch drie Grienden gezien, terwijl wij zelf slechts een stukje
staart zagen van één Griend (ook mooi trouwens).
Richard telde in totaal zeven spuiten, drie Grienden (Globicephala melas), Gestreepte
dolfijnen (Stenella coeruleoalba) en een vrouwtje Cuvier’s dolfijn (Ziphius cavirostris).
De waargenomen vogelsoorten waren Geelpootmeeuw (Larus michahellis) en Middelste
jager (Stercorarius pomarinus).
Vrijdag 11 september 2015
Wobbe Kijlstra en Wouter Rohde
En toen was er zeemist, het water vlak als een laken en daarboven zeemist, zover het oog
reikte. En dat was niet ver. Rond een uur of acht ging de zon aan het werk en langzaam
loste de zeemist op. En prachtig lichtspel, met de zon als overwinnaar
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Inmiddels waren we al een heel eind op weg en hadden we de diepe zee al lang achter
ons. Volgens de ‘Orca-meisjes’ was er nog een kleine kans op dolfijnen, maar slechts een
klein groepje liet zich zien. Wel werden we weer begroet door de jan van genten en
kwam een grote jager, met een als een kip hangende buik, langzaam voorbij vliegen. De
witte vlekken op de schouders waren goed te zien. Een stormvogeltje zeilde naar de boot
en vloog weer door. Een stipje in de verte werd door de Engelse vogelaars aan dek voor
een middelste jager aangezien. Die hadden we nog niet dus we geloofden het graag.
In de loop van de ochtend zagen we dat de vogeltrek begonnen was. Kleine groepjes
boerenzwaluwen en zelfs enkelingen kwamen voorbij. Nietige vogeltjes vlak boven de
oneindige zee, die dapper de oversteek waagden. Ook een paar zwarte sterns maakten de
oversteek van Engeland naar het vasteland om vandaar verder naar het zuiden te trekken.
Aan het eind van de ochtend zagen we de kust. Land in zicht en land dat goed beveiligd
dient te worden. De marine patrouilleerde met de nodige schepen voor de kust.
Portsmouth is een belangrijke haven voor de marine.

Met Portsmouth in zicht, nam de bedrijvigheid op het water toe en natuurlijk de
gebruikelijke meeuwen, sterns en aalscholvers. In de haven werden zelfs nog twee
ijsvogels gespot.
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De reis van Portsmouth naar Harwich verliep voorspoedig. Aan de oostkant van Londen
lag een tunnel onder de Theems en een gigantisch hoge brug over de Theems. Omdat we
16

tijd hadden hebben we beide gedaan. Op de brug had je een geweldig uitzicht met de
stad Londen in de verte. In Harwich lag de boot naar Hoek van Holland al te wachten.
We hadden weer comfortabele hutten en iedereen heeft van zijn nachtrust kunnen
genieten.
In Hoek van Holland verliep het ontschepen wat stroef. Dat mocht de pret van een
prachtige reis niet drukken.
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Lijst van waargenomen vogels
Middelste jager
Grote jager
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Drieteenmeeuw
Kleine mantelmeeuw
Zilvermeeuw
Geelpootmeeuw
Grote mantelmeeuw
Grote stern
Visdief
Zwarte stern
Turkse tortel
Houtduif
IJsvogel
Groene specht
Grote bonte specht
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Witte kwikstaart/rouwkwikstaart
Winterkoning
Roodborst
Zwarte roodstaart
Merel
Cetti’s zanger
Graszanger
Grasmus
Iberische tjiftjaf
Fitis
Vuurgoudhaan(tje)
Grauwe vliegenvanger
Bonte vliegenvanger
Pimpelmees
Koolmees
Boomkruiper
Wielewaal
Gaai
Ekster
Zwarte kraai
Raaf
Spreeuw
Huismus
Vink
Europese kanarie
Putter

Dodaars
Noordse stormvogel
Kühls pijlstormvogel
Noordse pijlstormvogel
Vale pijlstormvogel
Stormvogeltje
Jan van gent
Aalscholver
Kuifaalscholver
Koereiger
Kleine zilverreiger
Grote zilverreiger
Blauwe reiger
Knobbelzwaan
Bergeend
Smient
Krakeend
Wilde eend
Grote pijlstormvogel
Zomertaling
Wintertaling
Tafeleend
Vale gier
Visarend
Slangenarend
Buizerd
Bruine kiekendief
Havik
Sperwer
Torenvalk
Boomvalk
Slechtvalk
Waterral
Waterhoen
Meerkoet
Bontbekplevier
Kievit
Bonte strandloper
Grutto
Wulp
Tureluur
Groenpootruiter
Oeverloper
Steenloper
Kleine jager
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Overzicht van waargenomen zeezoogdieren
Richard Witte
#
waarnemingen

soort
Gewone zeehond
Tuimelaar
Gewone dolfijn
Gestreepte dolfijn

datum
# dieren

1
2
16
2

Ongedetermineerde dolfijn
Griend
Spitssnuitdolfijn van
Cuvier
Walvis blow groot
Walvis blow klein
Totaal

6
1
1
5 (+2)
1
37
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6 september
7 september (40-45)
7 september (2-50 ex.)
10 september (15-20 ex)
7, 10 en 11 september, resp. 420 1-1 waarnemingen)
3 10 september
10 september
1
7 en 10 september (4 en 4
5 (+3) spuiten)
1 7 september (1 spuit)
358
1
85
204
35

