
Klaverbank/ Botney Cut Experience IV 

Do 27 sept 2012 (18:00) – za 29 sept 2012 (ca 6.00u)  

vertrek en aankomst: haven van Lauwersoog 

Prijs: EUR 230,- 

Dit is de meest uitgebreide en spectaculaire zeetocht die je in Nederlandse wateren kunt maken. 

Omdat we twee nachten en één volle dag op zee gaan varen, kunnen we veel verder van de kust 

komen. Dit maakt dat we twee interessante zeevogelrijke gebieden kunnen bezoeken: de Klaverbank 

en de Botney Cut. Op deze tocht kun je in Nederland ervaren hoe vogels leven op volle zee; een 

unieke mogelijkheid. Speur met ons mee over de golven, geniet van het eindeloze weidse uitzicht en 

ervaar de adrenaline kick als er plotsklaps een zeldzame soort pal achter de boot opduikt! (Alle foto’s 

hieronder zijn tijdens eerdere edities van deze tocht gemaakt!) 

 
Grauwe pijlstormvogel  (Bart Vastenhouw) 

 

 

 

 

 

 



Waar gaan we heen? 

 

We varen vanuit Lauwersoog naar het midden van de Noordzee, op de grens met Engelse wateren. 

Ons hoofddoel is de Klaverbank en de Botney Cut. De Klaverbank is een gebied met een zeer 

afwisselende bodemstructuur. De bank zelf bestaat uit relatief ondiepe delen, maar wordt doorkruist 

door één diepe geul: de Botney Cut. De Botney Cut is één van de diepste delen van de Nederlandse 

Noordzee. Deze afwisseling van diepe en ondiepe delen maakt het gebied waarschijnlijk erg 

voedselrijk en daarom een uiterst interessante plek voor zeevogels en zeezoogdieren. 

 
Noordse Stormvogel (Ricardo van Dijk) 



  

 

De soorten 

Zeevogels zijn op open zee niet eenvoudig te vinden, maar als ze gevonden worden. Laten ze zich 

vaak heel mooi bekijken. Het gebied is enorm groot en het voedselaanbod is voor de vogels vaak 

laag. Dit maakt het lastig te voorspellen welke soorten we gaan tegenkomen. Het komt voor dat je 

twee uur lang amper vogels ziet, waarna opeens binnen een half uur allerlei soorten tegelijk 

verschijnen. Om de kans op mooie zeevogels voor iedereen te vergroten nemen we een ervaren 

zeevogelteller mee. Deze persoon probeert de soorten voor ons te vinden en voor iedereen aan te 

wijzen. De teller speurt de golfdalen af, speurt naar groepen foeragerende meeuwen en probeert 

ook zeezoogdieren te vinden. Daarnaast zorgen we ook voor extra lokmiddelen in de vorm van chum: 

een geheim mengsel van o.a. visresten en visolie. 

(Martijn de Jonge) 

In het najaar is het gebied van de Klaverbank rijk aan de reguliere zeevogels van de Noordzee 

(alkachtigen, Drieteenmeeuwen, Noordse Stormvogels en Jan-van-genten). We hopen natuurlijk ook 

speciaal op tot de verbeelding sprekende najaarssoorten als pijlstormvogels en jagers en wie weet 

een bijzondere dwaalgast! De drie eerdere edities van deze tocht hebben een bijzonder leuke 

soortenlijst en zeer fraaie foto’s opgeleverd. 

 

 

 



 

  

Vaal Stormvogeltje (Bart Vastenhouw) Kleinste Jager (Peter Soer) 
 

 
Grauwe Pijlstormvogel (Peter Soer) 



 
Jan-van-Gent (Peter Soer) 

  

Jan-van-Gent (Luc Hoogenstein) Zeekoet (Jan Dekker) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Soortenlijst: 

 

BCE I BCE II BCE III

Eend spec 4

Zwarte Zee-eend 5

Kleine Zilverreiger 1

Aalscholver 6

Roodkeelduiker 1

Smelleken 1

Noordse Stormvogel 184 576 100*

Grauwe Pijlstormvogel 34 13

Vaal Stormvogeltje 2 1

Jan van Gent 37 96 100*

Rosse Franjepoot 3 1

Rosse Grutto 1

Stelt sp. 2

Grote Jager 51 23 17

Kleine Jager 13 10 1

Middelste Jager 4 6

Kleinste Jager 1 1

Jager sp. 2 1

Geelpootmeeuw 1 1

Zilvermeeuw 3

Kleine Mantelmeeuw 2

Grote Mantelmeeuw 100*

Drieteenmeeuw 10 100*

Dwergmeeuw 3 4 4

Kokmeeuw 1

Vorkstaartmeeuw 1 1

Grote Stern 2

Visdief 40

Noordse Stern 3

Zeekoet 137 135 38

Alk 2 17

Alk/ Zeekoet 6 17 62

Velduil 1 1

Witte Kwikstaart 1

Graspieper 3

Pieper spec. 3

Roodborst 1

Koperwiek 3

Fitjaf 1

Tapuit 5 4 1

Spreeuw 3

Barmsijs 1

Zangvogel spec. 4 4

Zoogdieren

Gewone Zeehond 2

Grijze Zeehond 2

Bruinvis 4 1

Doflijn spec.

Vleermuis spec. 1



Wat moet je verder nog weten? 

 

Gedurende de nacht varen we met “De Dageraad” naar en van het gebied en we zullen een volle dag 

doorbrengen op de Botney Cut / Klaverbank.  

 

Het eten van de 28e zal worden verzorgd door de bemanning van de Dageraad. Dit zal een lekker 

ontbijtje en een eenvoudige zeemansmaaltijd zijn. Aan boord kunnen er verder de hele dag een kop 

soep, een tostie, een bak thee/ koffie of andere drankjes besteld worden.  

De Noordzee kan soms ruw zijn. Om te voorkomen dat je je de hele dag beroerd voelt, raden we aan 

hiervoor voorzorgsmaatregelen te nemen. Onze ervaring is dat de mensen die goede 

voorzorgsmaatregelen nemen meestal geen hinder van de zee ondervinden en een fantastische trip 

hebben.  

 

We varen niet uit bij te hoge golfhoogten of te harde wind. Dit kan pas een dag voor vertrek worden 

vastgesteld. Houd daarom uw mail en telefoon in de gaten voor u naar Lauwersoog vertrekt. Indien 

een tocht niet doorgaat wordt het geld zo snel mogelijk op uw rekening terug gestort.  

Wij zijn een non-profit organisatie, die slechts als doel heeft meer mensen de wereld van de zee te 

laten ervaren en mensen daarbij wil helpen. Meevaren geschied op eigen risico.  

 

 
(Luc Hoogenstein) 


