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Verslag China, Beidaihe en Happy Island, mei 2016 

 
4 mei – vertrek uit Amsterdam 

Ruim op tijd stond iedereen op Schiphol te wachten, vol verwachting voor het komende avontuur. 
Inchecken ging voorspoedig en al snel deed iedereen een rondje Schiphol voor wat last minute 
shopping of wat eten en drinken, waarna we konden boarden voor onze rechtstreekse vlucht naar 
China. 
 
5 mei - Beidaihe 
Om 9.00 arriveerden we na een rustig verlopen nachtvlucht op het vliegveld van Beijing. De bus met 
onze lokale gids Carol en Mr Chen de chauffeur stond hier al te wachten, inclusief de laatste 2 van de 
deelnemers, Kees & Alice. Zij hadden al een paar dagen in de stad rondgebracht, en via de groep 
What's App ons op de hoogte gehouden van hun waarnemingen. Nu kon de rest ook aan de slag om 
de trekvogels van China te bewonderen. 
 
Om 15 uur kwamen we aan in ons hotel in Beidaihe, ons onderkomen voor de komende dagen, 
inclusief een ruime tuin met veel groen. Vlak aan de kust gelegen werkt de tuin als een magneet voor 
trekvogels en de uren voor het donker besteden we aan het verkennen van tuin Hoogtepunten van 
onze eerste uren vogels kijken in de hoteltuin waren onder andere een Grey Nightjar, een prachtig 
mannetje Blauwe Nachtegaal en de eerste van de vele Roodkeelnachtegalen.  
 
6 mei - Beidaihe 
Om 5 uur was de eerste van de optionele wandelingen voor het ontbijt. Het is al vroeg licht dus de 
ochtendwandeling begint al vroeg. Vandaar dat de wandeling optioneel is, want het blijft tenslotte 
vakantie :-). 

De ochtend voor het ontbijt werd Lighthouse point bezocht, een bekende aankomstplek voor 
trekvogels. Het was rustig qua zichtbare trek en op het uitzichtpunt zelf was niet veel aan trekvogels te 
zien. Wel werden de eerste Black-tailed Gulls over zee gezien. 
In de hoteltuin werd voor het ontbijt eerst nog kort een Goudlijster op de grond gezien en kort daarna 
een fantastische Forest Wagtail. Al foeragerend verdween de vogel achter een klein heuveltje in een 
open gedeelte van de tuin uit beeld en kwam niet meer tevoorschijn. Dichterbij lopend probeerden we 
de vogel weer terug te vinden, maar de vogel bleek opgelost. Hij was niet meer terug te vinden... We 
weten nog steeds niet hoe de vogel ongezien is verdwenen met zoveel ogen gericht op de plek.  
 

Na het ontbijt werd nog een rondje tuin gedaan om de Forest Wagtail terug te vinden maar deze gaf 
niet thuis. Hierna vertrokken we naar de moddervlakte bij een riviermonding aan de noordkant van 
Beidaihe. Hier werden leuke aantallen steltlopers gezien met onder andere soorten als 
Woestijnplevier, Mongoolse Plevier, Roodkeelstrandlopers en Siberische Strandlopers. 

Na de lunch bezochten we het Wetland Park. Een afgesloten stuk bos met diverse meren en 
waterpartijen ingericht voor de hoge omes van de regering - een terrein dus met 'restricted access'. 
Via onze lokale agent krijgen we echter elk jaar toegang om dit park te bezoeken aangezien dit een 
goede plek voor trekvogels is om aan te sterken.  

Het was dit bezoek rustig met trekvogels en ook de eenden gaven niet thuis (geen andere soorten van 
de Eastern Spot-billed Ducks en wat Wilde Eenden) maar wel zagen hier veel nieuwe soorten voor de 
reis zoals Eastern Crowned Warbler, Amoervalk, Indian Pond-Heron maar ook specialiteiten als 
Geelbrauwgors en White-breasted Waterhen. 
 
Om 18.10 waren we weer terug in onze hoteltuin en voor de liefhebbers werd er nog een kort rondje 
tuin gedaan tot donker. Je weet het tenslotte natuurlijk nooit… 
 
7 mei - Beidaihe 
Voor het ontbijt waren de hoogtepunten Goudlijster en onze eerste Bruine Lijster. Een korter rondje 
dan gisteren want het ontbijt was vroeger dan normaal. Een bezoek aan de Chinese muur stond 
namelijk op het programma en hier wilden we niet te laat aankomen. Na 1,5 uur rijden waren we bij de 
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muur aanbeland. Uit de bus stappend was het eerste wat we zagen, naast de muur, 2 Grey-faced 
Buzzards. Welkom voor Kees aangezien hij de soort gisteren gemist had bij de Mudflats. 

Naast natuurlijk een fenomenaal bouwwerk om te bezoeken is het ook een goede plek om te vogelen 
inclusief twee endemische soorten die hier voorkomen: de Chinese Hill Warbler en de Plain 
Laughingthrush. Beide soorten werden ook gevonden, de Chinese Hill Warbler alleen voor de 
liefhebbers die de wandeling over de muur naar beneden als uitdaging aanvaardden. Bij het begin van 
de Chinese Muur deed een Plain Laughingthush hide and seek onderaan de muur, waarvoor je geluk 
moest hebben om een kijkgat op de muur op precies de juiste plek te bemachtigen om de vogel te 
zien te krijgen. Na een klein half uur was het dan toch iedereen gelukt. Een hoop moeite, maar voor 
een endeem precies de juiste aanpak. Het was dan ook een beetje een 'teleurstelling' dat we op weg 
naar de uitgang een clubje vogels pontificaal naast het pad hadden. En bij onze lunchplek bij de 
uitgang kwamen ze ook buurten. Dat deed de inspanning toch een beetje teniet. Maar goed, de soort 
zat in de tas, de lunch was prima en het weer en de Chinese muur prachtig.  

Na de lunch hadden we als middagprogramma Stone River op het programma. Een braakliggend 
terrein bij de monding van een rivier met geïsoleerde stukjes vegetatie. Een soort van Maasvlakte 
maar dan 1000x beter. Tegenwoordig ook afgesloten voor het publiek en alleen dankzij bemiddeling 
van onze lokale agent hadden we toegang. De bus mocht niet naar binnen maar al lopend deden we 
het gebied de eer aan die het verdiend. Qua zangvogels vrij rustig maar als je maar lang genoeg blijft 
vogelen vertrek je met een soortenlijst om te watertanden.   Al gauw bleek dat het gebied vol Pallas' 
Rietgorzen zat. Veder zagen we nog fraaie soorten als Taigastrandlopers, een schitterend mannetje 
Wilgengors, zowel Swinhoes Snip als Stekelstaartsnip, een zeer fraaie Black-browed Reed-Warbler, 
Draaihals en diverse loofzangers als Raddes en Bruine Boszanger. De (Europese) Kraanvogel die we 
vonden meldde we nog tegen de groep vogelaars uit Taiwan. Een mix van ongeloof en verbijstering 
op het gezicht van de gids, wat resulteerde in een heuse twitch van de Taiwanezen. Blijkbaar is de 
soort zeer zeldzaam op Taiwan en zeer schaars in Beidaihe... 

Het vogelen was hier zo productief dat we met tegenzin de weg terug aanvaarden, terwijl het nog licht 
was. Er moest namelijk nog 1,5 uur teruggereden worden. Om 19.30 kwamen we bij ons hotel aan 
waarbij we direct bij het avondmaal konden aanschuiven. 
 
8 mei - Beidaihe 
Voor ontbijt deden de liefhebbers nog een rondje tuin, met als hoogtepunt Vale Lijster en eerste van 
de Tristrams Bunting. 
 
Na ontbijt werd nog een twitch gedaan naar een boardwalk door een parkje langs de kust in Beidaihe 
voor een (hier) ultrazeldzame Fujian Niltava. Gevonden door een Engelse vogelgroep de dag ervoor, 
maar helaas wel gevlogen. Wel zagen we hier de eerste van onze Mugamaki Flycatchers. Verder hier 
weer veel trekvogels maar we moesten toch verder. We hadden namelijk een afspraak met de Ibisbill. 
 
Om 11.30 kwamen we aan op plek. Door werkzaamheden in de rivier was het de Engelse groep 
gelukt om de soort hier voor het eerst in 15 jaar te missen. 
Onze lokale gids kreeg echter al snel een telefoontje. Een lokale entrepreneur (hoteleigenaar met 
fotohutten) had de soort verderop gevonden. Onze zoektocht naar de Crested Kingfisher werd gelijk 
gestaakt – we hadden onze prioriteiten goed staan, ondanks dat de uit de kluiten gewassen IJsvogel 
hoog op onze wensenlijst staat! 
De Ibisbill liet zich naast de weg uitgebreid bewonderen en een klein uurtje besloten we al lopend naar 
de lunchplek te gaan. Na een klein stukje wandelen vond Hein al de andere grote target hier, de 
schaarse Long-billed Plover! Top. Een mooie afsluiter vlak voor de lunch. 
 
Onze lunch hadden we bij een kleine brug, wat een sterke strategie bleek.  We zagen hier naast de 
gewone IJsvogel ook een Black-capped en een Crested Kingfisher! Ook de Black-naped Oriole die we 
binnenfloten was ook een fraai gekleurd hoogtepunt hier.  
Om 15.30 vertrokken we weer terug naar de kust zodat we nog wat tijd hadden voor de Mudflats, waar 
dezelfde soorten zaten als ons vorige bezoek. 
Na het avondeten deden we nog een poging voor de Oriental Scops-owl die verstoppertje speelden in 
de tuin maar uiteindelijk door degenen die nog wakker waren zeer fraai werd gezien. 
 
9 mei – naar Happy Island 
De pre-ontbijt ochtendwandeling ging vandaag naar lighthouse point. Hier was het weer rustig met als 
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hoogtepunten een verre Grey-headed Lapwing en een clubje Stejneger’s White-winged Scoters.  
Na ontbijt vertrokken we naar Happy Island, met onderweg diverse vogelstops zodat deze reisdag 
eigenlijk een zeer gave vogeldag is met bezoek aan diverse biotopen. Onze eerste stop was een groot 
veld met diverse stukken riet en ruige vegetatie. Deze plek is vaak goed voor gorzen en piepers. 
Naast een Mongoolse Pieper was een mannetje Japanese Reed Bunting een fraai hoogtepunt.  
 
Een andere goede plek was de haven bij de 7 Miles Sea. Een goede steltloperplek die vanaf de kant 
goed te overzien is. Hier zagen we onze eerste Chinese Egrets en Far-Eastern Curlews. Beide zijn 
schaarse soorten op wereldschaal. 
  
Vlak nadat we vertrokken van de haven kwamen we langs een vochtig rijstvelden-complex waar onze 
Belgische vogelvrienden ook waren gestopt. Op deze plek veel steltlopers en diverse Oosterse Gele 
Kwikstaart (onder)soorten.  
 

 
 
Eastern Cattle Egret, Happy Island, China, mei 2016 (Marc Guyt)  
 
We hadden nog een druk middagprogramma dus lunch in de auto en op naar onze volgende plek. Als 
eerste om 14:00 uur een stop bij Big Wood, een stukje gecultiveerd bos, nu doorsneden door een 
snelweg. Ondanks dat het een gebiedje van niets is, is het een plek vol met trekvogels. Onze 
Belgische vogelvrienden vonden op het moment dat we aankwamen een Black-winged Cuckoo-Shrike 
die iedereen goed in beeld kreeg. Verder veel zangvogels in bos van diverse soorten. 
 
Vervolgens kwamen we om 15 uur bij Magic Wood aan. Een klein stukje bos in de middel of nowhere 
wat zijn naam heeft gekregen door de grote aantallen trekvogels onder de juiste omstandigheden, niet 
vanwege het sprookjesachtige uiterlijk… Vandaag was het stil qua trekvogels dus al snel vervolgden 
we onze weg naar Happy Island waar we om 16.30 aankwamen.  
 
Op het eiland mogen geen auto’s komen, behalve de elektrische busjes van het eiland zelf en na een 
korte rit werden we afgeleverd bij ons onderkomen van de komende dagen, een set van luxe 
bungalows gelegen aan de kustweg. 
Veel tijd om rustig uit te pakken hadden we niet, want de Belgische vrienden die ook op het eiland 
waren aangekomen hadden vogels kijken boven uitpakken staan en vonden een schitterend mannetje 
Blue-and-White Flycatcher in de tuin tussen de bungalows. Iedereen werd gelijk opgetrommeld en kon 
zo uitgebreid genieten van deze prachtige vogel. 
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Voor het donker liepen we nog een klein rondje over het eiland voor de eerste verkenning.  
 
10 mei – Happy Island 
Om 5 uur was dan weer de optionele ochtendwandeling.  We togen op naar Temple Wood, een stukje 
bos rond een Boeddhistische tempel en vaak de beste vogelplek op het eiland.  Lang konden we niet 
genieten van onze rustige ochtendwandeling, twee vogelaars van de Belgische vogelaars waren naar 
de zuidkant van het eiland gegaan, een grote zandvlakte, voor zichtbare trek waar te nemen. Tussen 
de trekvogels zagen ze opeens 2 Steppehoenders uit zee vliegen die neerstreken op de zandvlakte. 
Wij kregen het bericht via SMS door en zijn gelijk in gestrekte draf naar de zandvlakte gegaan. Helaas 
waren de vogels naar bleek al snel doorgevlogen naar het vasteland. 
 
No guts no glory en na het ontbijt besloten we opnieuw naar de zandvlakte te gaan, aangezien dit ook 
een goede vogelplek is voor gorzen, piepers en kiekendieven. En met het mooie weer wellicht ook 
kans op doortrekkende roofvogels. 
 

 
Amur Falcon, Happy Island, China, mei 2016 (Marc Guyt) 
 
 
Omdat het steeds warmer werd en het rustig was op de zandvlakte besloten we via de Temple Wood 
naar de lunch te lopen. Bij Temple Wood aangekomen te zijn bleek dat we niet de enige waren met dit 
idee. De Engelse vogelgroep was ook naar de zandvlakte gegaan en had daar twee Kleine 
Regenwulpen gevonden. Een globaal steeds zeldzaam wordende soort die makkelijk gemist wordt 
tijdens deze reis. Dus groot deel van de groep ging direct weer terug naar de zandvlakte voor deze 
fraaie Wulpensoort en daar aangekomen konden we direct aansluiten De vogels lieten zich op afstand 
prachtig zien. Een mooie afsluiter van deze ochtend, we hadden onze lunch wel verdiend! 
 
Niet iedereen had de vogels gezien en sommige wilden nog wel een tweede keer een blik werpen en 
na de lunch gingen we terug naar 
Door het meerdere keren naar (en terug van) de zandvlakte lopen werd het een behoorlijk intensieve 
vogeldag en een deel van de groep besloot al eerder naar de accommodatie terug te lopen. 
De rest liep over de zandvlakte richting de toegangsweg van Happy Island voor de daar aanwezige 
Asiatic Dowitchers. Ondanks dat het tij al vrij hoog was vonden we toch enkele vogels op afstand. 
Weer een specialiteit van Happy Island in de tas. 
 
Rond 18.30 waren we moe maar voldaan terug in tuinen van de accommodatie voor een laatste ronde 
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door de tuinen eer we werden opgehaald met het elektrische busje voor ons uitgebreide avondeten en 
een welverdiend biertje. Een voorzichtige schatting was dat de meest fanatieke vogelaars in de groep 
minimaal 25 km gelopen hadden… Je kunt niet zeggen dat we niet ons best hebben gedaan!   
 
11 mei – Happy Island 
Voor het ontbijt vogelenden we langs de kustweg richting Temple Wood. Deze ochtend veel vogels 
aanwezig met onze Chestnut-eared Bunting. In Temple Wood hadden we een Bruine en Goudlijster. 
Langd de rondweg om Temple Wood richting de zandvlakte hadden we een Yellow-streaked Warbler, 
gevonden op basis van geluid en daarna zeer fraai gezien. Een korte tocht op de zandvlakte leverde 
weer de Kleine Regenwulpen op. 
 
Bij het ontbijt bleek dat Jan en Antita, die niet mee waren gegaan met de ochtendwandeling, in de 
tuintjes een Siberische Lijster hadden naast veel vogels in het algemeen.  
 
De Siberische Lijster staat hoog op de verlanglijst van velen en na ontbijt ging de tocht naar onze 
tuintjes van de accommodatie, voor een poging deze fraaie soort te zien te krijgen. De tuintjes werken 
door de vegetatie als een soort magneet en trekken vaak veel vogels aan warbij de aantallen in de 
loop van de zag zelfs tot grote hoogte kunnen aanzwellen. De Siberische Lijster gaf niet thuis, maar 
het was zeker niet tefergeefs gezien de aantallen vogels. Hoogtepunt van ons bezoek waren 6 
soorten vliegenvangers in 1 klein tuintje en de eerste van de Rosse Gorzen. 
Jan en Anita waren na het ontbijt naar Temple Wood gegaan waar ze onder andere Kleine 
Sprinkhaanzanger en weer een Siberische Lijster zagen. 
 
De Kleine Sprinkhaanzanger leek honkvast ondanks dat de vogel midden in het bos zat, en lunch ging 
de groep naar Temple Wood  voor een succesvolle poging. Verder hadden we nog twee Goudlijsters 
hier.  Het bos was redelijk rustig maar de rondwandeling leverde uiteindelijk onze tweede Yellow-
rumped Flycatcher, een mannetje. Op terugweg naar de accommodatie liepen we nog langs de 
vandaag ontdekte Chinese Leaf-Warbler (soort Pallas Boszanger maar dan anders).  
 
Tijdens het lijsten bleek dat we, ondanks dat we al veel gezien hadden gedurende de reis, vandaag 14 
nieuwe voor de reis hadden waargenomen. Het totaal stond nu op 197 vogelsoorten. De 200 zou 
morgen dus geslecht worden, een geruststellende gedachte om mee in slaap te vallen! Helemaal 
omdat er slecht weer voorspeld was voor de volgende dag wat goed is voor (gestrande) trekvogels. 
De verwachtingen bij alle vogelaars op het eiland waren hooggespannen. 
 
 
12 mei – Happy Island 
En er was niets aan gelogen. Het was vandaag bewolkt, grauw en regenachtig en dat leverde een 
zeer sterke doortrek op van laagvliegende trekvogels. Overal waren vogels in de lucht te zien, en 
vooral langs de kustweg was sterke trek aanwezig van vogels die uit zee kwamen vliegen. 
De verwachte supergrote fall bleef uit, veel vogels vlogen door naar het vasteland, maar desondanks 
waren overal vogels in grote getalen op de grond en in de bosjes aanwezig. En de krenten in de pap 
bleven niet lang op zich wachten. 
 
De eerste vogel voor de reisleider in de tuin was een mannetje Siberische Lijster die bij het opendoen 
van de voordeur opvloog uit een boom. Dat begon al goed! De meeste tijd spendeerden we in en rond 
de tuin, die afgeladen vol zal met zangvogels en gorzen.  
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Raddes Boszanger, Happy Island, China, mei 2016 (Marc Guyt) 
 
 
Na het meest korte ontbijt ooit (voor de meesten niet meer dan een paar minuten of zelfs helemaal 
niet, er waren gewoon teveel vogels aanwezig en in de lucht) togen we op naar Temple Wood voor de 
daar aanwezige Northern Boobook (een soort uil, de Valkuil). Snel nadat we deze in het vizier hadden 
kwam de melding dat er een Black-faced Spoonbill op het wad zat bij het restaurant. Snel erheen om 
de vogel samen met een gewone Lepelaar op verre afstand te kunnen zien. Helaas ver weg maar zo’n 
zeldzame soort (tot voor kort Enrstig bedreigd, maar gelukkig nu iets talrijker) konden we niet laten 
liggen. Hierna gingen we weer de vegetatie in van Happy Island waar tussen de 1000-den zangvogels 
ook de eerste Claudia’s Leaf-Warblers aanwezig waren. Grote fraai gekleurde en actieve 
phylloscopen.  
 
Tijdens de lunch was er onder alle vogelaars veel opwinding over de grote aantallen vogels en 
spannende waarnemingen en na een (korte) lunch togen we op naar het strandje bij het restaurant, 
een aankomstplek voor de trekvogels. In de schaarse begroeiing op het strand en naast de zeewering 
waren veel zangvogels aanwezig. Mooie ervaring om tussen 10-tallen Bladkoningen en Bruine 
Boszangers door te lopen die op minder dan een meter rustig aan het foerageren waren. 
De middag hebben we verder in Temple Wood doorgebracht waar we fraaie soorten hadden als 
Black-naped Oriole (sowieso een goede dag voor de soort met vele 10-tallen op doortrek, soms zelfs 
in grote groepen), Hair-crested Drongo, Grey Nightjar en Grey-sided Thrush.   
 
Een melding van een Ashy Drongo deed ons bewegen naar de entreeweg van het eiland. Een bezoek 
op het ‘golfterrein’, een grasveld ter grootte van ongeveer 2 voetbalvelden leverde een zeer gewenste 
Yellow-legged Buttonquail op. 
 
Het werd langzaam laat in de middag en voldaan liepen we naar de accommodatie voor wat 
verfrissing en onze ‘taxi’ naar het restaurant. Er werd echter nog een Asian Paradise 
Flycatcher gemeld in Temple Wood…. Een paar liefhebbers zagen de uitdaging nog wel zitten en 
togen op naar Temple Wood voor een ultieme poging, voordat het donker werd. Het was echter al erg 
stil in het bos aan het einde van de dag en de vliegenvanger werd helaas niet gevonden. Wel liet de 
Valkuil zich eindelijk goed zien, dus de extra inspanning werd toch beloond.  
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De balans aan het einde van de dag: 127 soorten vandaag!  Vogels kijken op Happy Island op een 
normale dag is al een belevenis, maar een grote dag als deze meemaken is een van de meest 
intensieve vogelervaringen die je mijn inziens kan ondergaan. Vogels kijken met hoofdletter V. 
 
13 mei – Happy Island 
Was het gisteren totale chaos qua soorten (in de zin, waar moet je kijken), vandaag was een totaal 
andere dag. De zon was weer terug en het eiland was op het oog leeg gestroomd. Na zo’n intensieve 
dag als gisteren was het nu weer meer relaxed. En de groep viel al snel uiteen waarbij iedereen lekker 
zijn eigen gang kan gaan. Nog zo’n voordeel van Happy Island, niet moet alles mag. 
 
De groep had tijdens de ochtendwandeling weinig vogels, maar wel weer een Siberische Lijster, 
Daurische Spreeuw en wat doortrek van enkele zeer fraaie Aziatische Wespendieven die laag 
overkwamen. Fantastische roofvogels zijn het. 
 
Jan & Anita waren in de ochtend naar de Ashy Drongo opgetogen en hadden daar naast de drongo 
nog een Bruine lijster, een tamme Grey-sided Thrush en een Dollarbird (soort Scharrelaar). Janneke 
kwam tijdens de lunch aan met een Oostelijke Waterral die naar bleek al een paar dagen aanwezig 
was. Deze werd later deze dag en week door iedereen uiteindelijk gezien in een klein plasje langs de 
weg. 
 
Het ontbijt werd weer danig verstoord door onze Belgische vrienden. Twee van hun groep hadden 
besloten de lunch over te slaan om de zandvlakte eens goed onder handen te nemen. En tijdens het 
ontbijt kwam het bericht door dat ze weer een Steppehoen hadden! Na het (snelle) ontbijt ging 
nagenoeg iedereen naar de zandvlakte, maar ondanks gezamenlijke inspanningen van iedereen werd 
de soort niet meer teruggevonden. 2-0 voor de zandhoenders! 
 
Arie was niet meegegaan met de groep; hij wilde op zijn gemak enkele in de WP voorkomende 
soorten eens rustig bekijken en werd beloond door een vrouwtje Blauwstaart, gevonden door op het 
eiland aanwezige vogelaars. 
 
Het werd nu echt warm en gezien de inspanningen van de afgelopen dagen ‘kreeg’ iedereen vrij. De 
meeste namen van de gelegenheid gebruik om even een siësta te nemen of zelf rustig rond de 
accommodaties te vogelen. De optionele middagwandeling ging tegen het einde van de middag naar 
de Blauwstaart en de Oostelijke Waterral, die beide fraai gezien werden.  
 
14 mei – Happy Island - Nanpu 
Vandaag was weer een weersomslag, wat weer veel vogels opleverden. Het was vooral een 
regenachtige dag waardoor we besloten om langer op Happy Island te blijven en pas later naar 
steltloperplek Nanpu – het heeft weinig zin om in de regen naar steltlopers te kijken. Verder kan 
dergelijk weersomslag op en rond Happy Island spektakel opleveren, en daar komen we voor. 
Eindelijk vandaag veel vliegenvangers en vandaag geen trek door de lucht maar vooral veel struiktrek. 
Op sommige momenten leek het langs de kustweg of het phylloscopen ‘sneeuwden’, overal 
dwarrelden Bladkoningen, Pallas Boszangers, Bruine Boszangers en andere soorten door de struiken. 
Ongekend. 
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Claudia’s Leaf-Warbler, Happy Island, China, mei 2016 (Marc Guyt) 
 
De ochtendwandeling ging naar de golfbaan en de plantage bij de ingang van het eiland. Hier hadden 
we Bruine lijster en onze eerste Diksnavelkarekiet. Een mannetje White-throated Rock-Thrush liet zich 
fraai bewonderen en overal vlogen Koekoeken. Tot deze dag waren deze schaars gebleken maar nu 
vlogen ze overal. 
 
Op weg naar het ontbijt werd de tuintjes rond accommodatie nog kort bezocht. Helaas wilden de 
meeste deelnemers snel door naar het ontbijt. Niet alleen zat er onze eerste Pale-legged Leaf-Warbler 
maar in de sneeuwbui phylloscopen vond Marc een Chestnut-crowned Warbler, een keiharde 
dwaalgast hier. Helaas vloog de vogel mee met de andere zangvogels en werd niet meer 
teruggevonden, en was dus maar voor een enkele deelnemer weggelegd. 
 
Het regende nog steeds en na het ontbijt besloten we nog naar Temple Wood te gaan om te zoeken 
naar nieuwe vogels, de aanwezige Schrenk’s Bittern werd helaas alleen door Erik gezien (althans niet 
helaas voor hem). Er was helaas geen tijd om langer te zoeken, we moesten namelijk onze spullen 
klaarzetten, na de lunch vertrekken we namelijk van het eiland. Op weg naar de accommodatie 
hoorden we nog Japanese Waxwing op doortrek maar helaas konden we deze vinden. 
 
Om 11 uur was iedereen klaar met pakken en de spullen klaargezet en was er nog tijd voor een rondje 
tuin voor de lunch. Deze zat afgeladen vol met zangvogels en vliegenvangers. Na de lunch met de 
elektrische autobus naar de accommodatie, spullen inladen en vervolgens naar onze echte bus. 
 



 

           China, Beidaihe en Happy Island – mei 2016 

11 

 
Bruine Vliegenvanger, Happy Island, China, mei 2016 (Marc Guyt) 
 
Om 13.45 vertrokken we dan toch echt van het eiland, met aantrekkende regen. De hoop was op een 
fall in Magic Wood maar deze plek was rustig en het regende nog steeds. Dan nog maar even naar 
Big Wood, wat veel beter was qua vogels. Hier weer een man Blue-and-White Flycatcher, man White-
throated Rock-Thrush, Siberische Lijster en gewoon zeer veel vogels, met opvallend veel 
vliegenvangers. Deze waren nu massaal binnen gekomen. 
 
De regen hield aan, en we reden uiteindelijk dan toch naar Nanpu, maar ook hier zoals verwacht veel 
regen. We kwamen rond 17.30 op een van de beste plekken van steltlopers aan maar door de regen 
hadden niet veel mensen zin om buiten te staan, de overvliegende Relict Meeuw was dan ook niet 
voor iedereen weggelegd. Er werd nog een poging gedaan om de Parrot Reedbill plek te bezoeken 
maar het werd al laat, dus besloten we voortijdig om te keren.  
 
De weg terug ging dwars door de zoutpannen wat er in het donker spannender uitzag dan met 
daglicht, maar om 19.30 kwamen we dan toch eindelijk in ons hotel aan. 
 
15 mei – Nanpu – Old Peak 
De regen van de vorige dag had ons schema danig in de war gebracht en we moesten wat 
improviseren wilden we nog met daglicht bij Old Peak aankomen. 
Het ontbijt was om 7 uur waarna we eerst de Reed Parrotbill plek bezochten, en uiteindelijk ook 
vonden – de ontwikkeling van China gaat zo snel dat grote terreinen binnen een jaar compleet anders 
zijn ingericht. De uit de kluiten gewassen Baardmannetje was niet thuis maar wel werd weer een 
Yellow-legged Buttonquail. Tijd was schaars vandaag en later dan gehoopt reden we om 10.20 weg 
naar de steltloperplekken waar Nanpu om bekend is. 
 
De steltloperplek van de dag ervoor was nu leeg. In de zoutpannen richting de zee zaten wel 100-den 
Roodkeelstrandlopers en andere soorten steltlopers maar in de beperkte tijd die we hadden werden 
niet de Nordmann’s Greenshank en Lepelbekstrandloper gevonden. De kans is, zeker voor de 
Lepelbek, zeer klein maar goed, je weet maar nooit. En Kees had zelfs zijn Lepelbekstrandloper T-
shirt aangetrokken voor extra geluk! Het mocht helaas niet baten. 
  
Snel verder naar de monding van de rivier, en hier op het wad hadden we grote aantallen Grote 
Kanoeten. Fraaie steltlopers die helaas ook steeds schaarser worden. De lunch werd hier genuttigd 
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terwijl we de steltlopers verder afspeurden maar er werd geen zeldzaamheid er tussen gevonden. Wel 
diverse Terekruiters en fraaie Mongoolse en Woestijnplevieren in zomerkleed. 
 
Om 13.30 vertrokken we dan toch echt naar Old Peak, een bergachtig gebied ten noorden van waar 
we nu zaten. 
Om 18.30 kwamen we aan en bij ingang hadden we nog wat tijd voor een kleine verkenning. We 
hadden hier een Manchurian Bush-warbler en fraaie Godlewski Bunting’s. Vervolgens nog klein half 
uurtje omhoog de berg op naar ons hotel. 
 
16 mei – Old Peak - Beijing 
Vandaag was een belangrijke dag, Janneke was namelijk jarig! En hoe kan je dit dan beter vieren dan 
om 4.30 opstaan voor een warme thee! Om 4.45 stonden we dan klaar maar de bus stond uit het zicht 
dus uiteindelijk gingen we om 5.00 weg naar het hoogste punt, we hadden namelijk een afspraak met 
een Fazant. 
 
Op weg naar de top nog enkele korte stops, er zaten diverse Grey-sided Thrush en Elegant Bunting’s 
op de weg. Al snel gingen we door, we wilden namelijk niet te laat aankomen bij de top wilden we 
onze kansen maximaliseren voor de Koklass Pheasant. Op de top aangekomen was er veel 
zangactiviteit van de lokale broedvogels, onder andere Claudia’s Leaf-Warbler, Chinese Leaf-Warbler 
en de Humes Bladkoning. De fazant gaf echter niet thuis, behalve enkele roepen op enige afstand in 
het bos. Wel zagen we nog een Long-tailed Minivet overvliegen en invallen, een nieuwe voor de reis. 
 
Om 8 uur gingen we al lopend naar beneden op zoek naar de andere specialiteiten hier. Tot 11 uur 
waren we hier mee zoet en zagen fraaie soorten als Grey-sided Thrush, Chinese Nuthatch en Silver-
throated Tit.  
 
In het hotel aangekomen hadden we eerst een uitgebreide brunch. Tijdens een plaspauze gedurende 
de brucnch vond Marc een zingende Blunt-winged Warbler achter het restaurant 
Na het inpakken proberen we de vogel terug te vinden maar een zichtwaarneming was alleen voor 
Hein en Marc weggelegd. 
 
Bij de uitgang van het park hadden we echter nog een back-up plek voor deze soort. Daar 
aangekomen hoorden we de soort al snel zingen. Een omtrekkende beweging werd gemaakt en al 
snel keken we vanaf een richel op een zingende vogels. Missie geslaagd! 
 
Om 14 uur vertrokken we hier naar ons hotel in Beijing, waar we rond 20.00 in het hotel aankwamen. 
Snel opfrissen en aan onze afscheidsmaaltijd, waar natuurlijk taart voor Janneke niet kon ontbreken! 
Een waardige afsluiting van een topreis. 
 
17 mei – Beijing  
Uitslapen, ontbijten, de lokale Blue-winged Magpie’s nog even bekijken, uitchecken, afscheid nemen 
van Carol en dan toch echt naar het vliegveld voor de terugvlucht naar Nederland of, voor sommigen, 
het vervolg van hun Chinese avontuur.  
Ooit een overdosis trekvogels willen ervaren? Ga naar Happy Island! 
 
 
 
Marc Guyt 
augustus 2016 
 
www.birdingbreaks.nl 
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