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Samenvatting 
Het weer in het najaar van 2006 was er een van uitersten! Augustus was recordnat maar 
voor de rest somber en koel. September was recordwarm, zonnig en zeer droog; de warmste 
september in 300 jaar. Oktober was aan de natte kant met de normale hoeveelheid zon maar 
zeer zacht en komt daarmee op de tweede plaats in de rij van zachtste oktobermaanden 
sinds 1901. Dat laatste gold ook voor november, dat verder zonnig was met een normale 
hoeveelheid neerslag. 
 
In tegenstelling tot vorig jaar lag de telpost er in augustus mooi bij. Dit was te danken aan 
Staatsbosbeheer, zij hebben besloten om rondom de telpost geen maïs maar graan in te 
zaaien. Staatbosbeheer zal dit ook in de toekomst blijven doen, namens alle tellers en de 
Vogelwacht Uden: Staatsbosbeheer BEDANKT!! 
 
Als we alle jaren, dat er op telpost de Brobbelbies geteld is, vergelijken, is meteen te zien 
dat 2006 een topjaar is geweest. Dit jaar hebben we in onze telperiode (1 augustus tot 30 
november) een record aantal uren (657 uur en 43 minuten) geteld op 101 dagen en ook nog 
nooit werden er zoveel vogels geteld: 216.221 verdeeld over 106 soorten, waaronder vier 
nieuwe: Tuinfluiter, Blauwborst, Kraanvogel (eindelijk!) en een vorkstaartplevier. De goede 
resultaten kwamen met name door de goede oktober en november maanden maar ook in 
augustus en september zijn er meer vogels geteld dan in dezelfde maanden van de andere 
jaren. In oktober werden zelfs meer vogels geteld dan in 2005, het hele vorige recordjaar 
bij elkaar!! De uurgemiddelden van oktober en november zijn dan ook de hoogste tot nu toe 
en liggen ver boven het langjarig gemiddelde over de eerste zes jaren. Het feit dat er meer 
uur op meer dagen geteld is, helpt ook natuurlijk! 
 
Er is ook langer op de dag doorgeteld Dit heeft waarschijnlijk goede resultaten opgeleverd 
voor de Gierzwaluwtellingen en met name de roofvogels, waaronder de Wespendieven en 
Buizerds. Vergelijking met de afgelopen jaren leert ook dat het een erg goed jaar voor de 
Vink, Keep, Koperwiek en Kramsvogel was, maar dat de Boerenzwaluw, Houtduif, Kneu, 
Kolgans en Grauwe gans het relatief slecht deden. 
 
Ook dit jaar is het aantal telposten dat hun gegevens direct doorgeeft aan www.trektellen.nl 
weer gestegen. In 2006 hebben er in totaal 95 Nederlandse, 82 Belgische, 16 Franse en 20 
Britse en 1 Duitse telpost(en) regelmatig hun tellingen doorgegeven. Over onze telperiode 
komen we met het aantal getelde uren op een verdienstelijke tweede plaats van deze 220 
telposten. In de periode dat onze post bezet is geweest, zijn er in de Benelux in totaal 
16.339.229 vogels geteld met name langs de kust en het IJsselmeer, met een zeer 
bescheiden aandeel van onze telpost (1,3%). Sinds 01 januari 2000 staan er nu 68.932.528 
vogels in de database van www.trektellen.nl; wij hebben daar in 2623 uur 640.132 
exemplaren aan bijgedragen (0.92% van het totaal). 
 
De tekst van de tellingsoverzichten zijn grotendeels bewerkte weekoverzichten die Toy 
Janssen op de site van de Vogelwacht publiceerde. De tekst van de Vogelteldag is van Peter 
van de Braak. De foto’s zijn van Toy Janssen, John Hermans, Peter van de Braak en Willie de 
Vries. Mignon van den Wittenboer was zo aardig het verslag te corrigeren, Mignon bedankt 
(3x!).Leo Ballering, Januari 2007 
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Introductie 
Het trektelseizoen van 2006 is een hele goede geweest, er zijn veel meer vogels geteld dan 
ooit in een seizoen hiervoor en er zijn een aantal opmerkelijke records gezet. In tabel 1 een 
overzicht van het aantal teluren per getelde dag in het najaar van 2006 met daarbij de 
overheersende windrichting en gemiddelde windkracht.  
 
Tabel 1: samenvatting van aantal teluren per dag en gemiddelde windrichting  

Augustus September Oktober November 
Wind Teluren Wind Teluren Wind Teluren Wind Teluren Dag 

  ochtend avond   ochtend avond         
1 ZW2/3 5:15 4:15 ZW 3 2:00 1:30 ZW1/3 8:30 NW4 1:20
2 ZW 3 1:15 2:30 ZW1/3 9:20 ZW3/5 6:30 NW 2 5:45
3 N 2/3 1:00 2:00 ZW4/5 5:25 ZW0/2 8:30 NW 1 5:30
4 ZW1  3:00 ZW1/4 5:30 2:30  W1/2 5:45
5 N1/2 10:55  ZW1/2 2:00 3:00 ZW2/3 7:00 W 2 3:45
6 NW1/3 10:45  NW1 7:45 1:35  ZW 1 4:30
7 W 3 2:45 2:30 NW3/4 2:15 ZW3 4:30 ZW 1 2:30
8 NW1/2 3:15  NW0/4 4:00 1:30 ZW3 7:30 ZW4 2:30
9    NO 1/4 10:00 ZW0/3 7:30 ZW1 4:30
10 W3 1:00  O 1/3 9:00  ZO1 5:30
11    ZO 1 8:00 3:20 ZO/2 7:50 W4 2:30
12 Z1 4:10  windstil 5:00 ZW0/2 8:30 NW3 4:20
13 O 1/2 11:00  ZW2 5:00 NNO 1 7:30 
14 ZW2/3  3:15 ZO 2/0 5:00 O 1/2 6:30 ZW3 3:20
15 W 3 4:50 2:00 windstil 5:00 1:45 O1/3 6:30 ZW 3 3:00
16 ZW3 6:30 2:30 NO 0/1 10:15 2:00 ZO 1/2 8:45 Z 4 6:00
17 ZO1/3 2:30 3:20 W 1/3 8:15 ZO 0/1 10:30 
18    ZW1 2:00 ZW2 7:25 ZW 1 4:00
19 ZW3 9:45  W 3/4 3:00 Z 0/2 5:50 
20 ZW2/4 7:10  W 3/4 7:30 ZW3/4 6:30 
21    ZO 3/4 9:30 ZW1/3 8:15 ZW1 3:00
22 ZW0/3 9:45 0:30 ZO 3/5 5:00 ZW1/4 8:15 ZW4 1:26
23 ZW3 6:00 4:15 O 0/1 10:05 ZW2/4 8:00 
24 Z0 1 1:15 3:30 ZW1/2 9:00  
25    ZW1/4 8:30 ZO1/3 9:00 ZW4 2:00
26 ZW1 9:00  ZW2/3 1:10 3:15 Z 2/3 9:00 ZW2 4:00
27 ZW1 10:55  ZW2 12:55 ZW1/3 7:00 
28    ZW2/4 4:30 Z 1/2 5:00 
29 var 2/4 11:00  Z 1/3 8:00 1:00 NW3 5:15 
30 NW 3 3:00  ZW2/3 9:50 ZW 1 5:00 
31 ZW 3 4:00 2:30 ZW 4 2:45 

Uur 173:05 137:00 36:05 216:10 191:30 24:40  193:20  75:08 
Dagen 25 23 13 30 29 11  27  20 
Totaal 657:43 uur in 102 dagen (grijze blokken zijn de weekends) 
 
In de volgende hoofdstukken wordt eerst een overzicht gegeven per maand en dan 
samengevat voor het hele najaar. Daarna worden de resultaten afgezet tegen de voorgaande 
jaren en ook nog vergeleken met de rest van Nederland. Ook worden opmerkelijke zaken uit 
de najaarstrek van 2006 nader uitgelicht en wordt er op de nieuwe telpostsoorten ingegaan.  
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AUGUSTUS 2006 

Weeroverzicht (bron: KNMI): Record natte augustus, maar verder somber en 
koel, volgt op record warme en zeer zonnige juli 

Met gemiddeld over het land 184 mm neerslag tegen normaal 62 mm was augustus de 
natste oogstmaand in 100 jaar. Op het KNMI-neerslagstation Schoondijke werd 320 mm 
afgetapt en ook op diverse andere stations werd deze maand de 300 mm overgeschreden. 
Het natte weer werd veroorzaakt doordat vrijwel de gehele maand het weer werd beïnvloed 
door depressies die veel buien veroorzaakten. Het in juli zeer warm geworden zeewater 
fungeerde hierbij als extra katalysator. Het aantal dagen met zware regen waarbij op 
tenminste één KNMI-station 50 mm of meer werd afgetapt, bedroeg 11 tegen een langjarig 
gemiddelde van twee. In het oostelijk deel van het land viel de minste neerslag.  

Augustus was in De Bilt koel met een gemiddelde temperatuur van 16,4 °C tegen een 
langjarig gemiddelde van 17,2 °C. De invloed van het warme zeewater liet zich gelden. Langs 
de kust was de gemiddelde temperatuur vrijwel normaal, diep landinwaarts was de negatieve 
afwijking van het langjarige gemiddelde het grootst. Tropische dagen kwamen nergens in het 
land voor. De landelijk hoogste temperatuur bedroeg slechts 26,6 °C  

Augustus was een zeer sombere maand met gemiddeld over het land 134 zonuren 
tegen een langjarig gemiddelde van 198. De zon was nog het meest te zien in het noordelijk 
kustgebied. Het zuidoosten was het somberst. Daarmee eindigt augustus op de vierde plaats 
in de rij van somberste augustusmaanden sinds 1901. 
 
Tellingen augustus 
 
Carel vd Sanden, Jan Verhoeven, Teun van Kessel, 
Thijs Fijen, William Dijsselbloem en Wim 
Gremmen hebben op 1 augustus  de spits 
afgebeten. Ondanks slecht weer waren zij al vroeg 
aanwezig om de eerste vogels te tellen. Dit jaar 
was de eer voor tien Grauwe ganzen (later bleken 
dit de Grauwe ganzen te zijn die op de 
Hofmansplassen gebroed hebben en eerst in 
groepjes van 10-11 aan kwamen vliegen; tegen het 
eind van het telseizoen was de groep uitgegroeid 
tot ongeveer 30). De tweede Bosruiter ooit vloog over de telpost, een leuke waarneming! 
Verder werd er niet veel gezien en slecht weer betekende een snel einde van de 
ochtendtelling. ‘s Avonds werd er weer geteld met ook nu een weer een goede opkomst: 
Annelies Timmerman, Jan Willem Hermans, John Hermans, Sandra vd Burgt, Theo Veldpaus 
en Toy Janssen. Ook nu was het weer niet veel soeps en af en toe moest er in de auto 
worden geschuild. Toch werden nog een paar leuke waarnemingen gedaan. Zo trok een 
eenzame Regenwulp over de telpost en een 2e kj mannetje Bruine kiekendief. Op woensdag 
en donderdag 2 en 3 augustus  werden wegens het slechte weer maar weinig vogels geteld. 
Vrijdagavond 4 augustus  is er geteld door Jan Willem en John Hermans en Teun van Kessel, 
die de eerste Zomertortels, vroege Oeverzwaluwen en Goudplevieren noteerden. De eerste 
zaterdagtelling van het seizoen (5 augustus) is er één die in de boeken mag. De dag begon 
met dreigende wolken maar later op de ochtend klaarde het op en in de middag was het 
uitermate goed weer met veel thermiek. De eerste Aalscholvers werden genoteerd en 
Boompiepers konden hoog boven de telpost worden gehoord. Leo ging om 9.00 uur naar huis 
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en miste daardoor een trouwe verschijning op onze telpost. Om 10.52 uur kwam uit de verte 
een plevier aangevlogen en die besloot een aantal rondjes boven de telpost te vliegen. Hij 
kon nu goed worden bekeken: het bleek een Morinelplevier te zijn. Hij leek even te landen 
maar vloog toch in zuidwestelijke richting door. Later op de middag kwamen de roofvogels: 
een 1e kj Bruine Kiekendief (mannetje) werd gezien. Hierna volgden nog een volwassen 
vrouwtje en mannetje. Tussen 15:00 en 16:00 uur werden drie Wespendieven gezien. Dit 
waren geen lokale vogels, zij vlogen allen strak richting zuid weg. De eerste Boomvalk vloog 
op zeer grote hoogte over de telpost en werd alleen gezien dankzij één van de 
Wespendieven. Vandaag ook 108 Gierzwaluwen, de op één na beste telling voor deze soort. 
En er werd nog een dagrecord gebroken: drie Witgatjes vlogen hoog over. Zondag (6 
augustus) werd anders dan verwacht: weining trek. Wel is er de hele dag activiteit van de 
Wespendieven geweest. Meerdere vogels (waarschijnlijk zes exemplaren) zijn regelmatig 
gezien. Eén van de vogels heeft zowat de hele ochtend en vroege middag hoog in de lucht 
geroepen, iets wat we nog niet eerder gezien hebben. Ook werden twee Boomvalken 
regelmatig foeragerend gezien. Zij vingen enkele libellen die in de lucht werden 
geconsumeerd; een leuk schouwspel. Hoewel de trek zelf uitbleef werden er toch 47 
Gierzwaluwen bijgeschreven. Een Wespendief vloog strak zuid om 11:55 uur over de telpost. 
Een eenzame Goudplevier, volledig in zomerkleed, vloog enkele malen luid roepend over de 
telpost.  

Maandagmiddag (7 augustus) is geteld door Wim en Carel. Een Wespendief trok over 
de telpost in westelijke richting. Een juveniele Slechtvalk vloog om 15:46 uur laag over de 
telpost en ook kon de eerste Tapuit van het seizoen worden genoteerd. Verder de eerste 
Boerenzwaluwtrek (49 vogels). Door het slechte weer kon er pas op zaterdag verder geteld 
worden. Zaterdagochtend (12 augustus) begon met een dreigend bewolkte lucht met af en 
toe spatjes regen. Van vogeltrek was weinig te bekennen. Om 7:15 uur kwam een tractor 
aangereden met een mestkar. Deze reed richting telpost maar besloot plots om te keren. Via 
een andere ingang begon hij op de akker links voor ons te sproeien. En wij maar denken dat 
op de Brobbelbies aan grondverschraling wordt gedaan. Hier bleef het niet bij, na 1.5 uur en 
zeker een dozijn ladingen later werd ook bijna het bankje besproeid. Tijd om het voor 
gezien te houden (9:00 uur). In de middag 
kon Wim Gremmen nog wel de eerste 
Groenpootruiter tellen. Gelukkig was er 
op zondag 13 augustus niets meer te 
ruiken van de mestactie van de dag 
ervoor.  De eerste Paapjes, minimaal vier, 
werden gezien op het aardappelveldje en 
voor de Gierzwaluwen werd het, met 134 
vogels, de op één na de beste telling. 
Tevens de eerste Grote Gele Kwikstaart. 
De Tapuit die deze week werd waargenomen is waarschijnlijk door een roofvogel geslagen, 
getuige de plukplaats naast het bankje. Drie Wulpen vlogen over en ook verder nog een 
juveniele Bruine kiekendief. Maar vooral de vlinders deden het goed: een Koninginnepage en 
vele tientallen Kleine koolwitjes trokken langs! 

Maandagavond 14 augustus is er wel een poging ondernomen om te tellen maar de 
zware regenval met onweer maakte dit haast onmogelijk. Er is ongeveer twee uur geschuild 
in de bus van William Dijsselbloem en de tijd werd gedood met veel koffie en 
versnaperingen. Van vogels tellen is niet veel gekomen, de teller bleef steken op een 
Kokmeeuw en een Kleine mantelmeeuw. Dinsdag 15 augustus konden er weer eens 
Regenwulpen genoteerd worden en wederom een Tapuit, hopelijk heeft deze het wel gered. 

 

Document status:                                                   Status date/time:                                                                                                   

 

Draft 09-Feb-2007 07:16 Finalization Lifecycle



Verslag najaarstrektellingen 2006 Telpost Brobbelbies, Vogelwacht Uden e.o.           6/40 

Een juveniele Wespendief werd op het aardappelveldje gezien. Woensdag 16 augustus werd 
pas in de loop van de morgen leuk met tien Wespendieven (om 11:10 uur een groep van zes, 
om 12:30 uur nog een groepje van drie en daarna nog een solitaire vogel). Tevens de eerste 
Graspiepers (vijf ex). Wim Gremmen telde op donderdag 17 augustus weer een Wespendief 
(10:30 uur) en 147 Boerenzwaluwen. Maar de klapper was een nieuwe telpostsoort: twee 
Tuinfluiters werden waargenomen. De tweede Boomvalk maakte de ochtend compleet en 
twee Regenwulpen de avond. Zaterdag 19 augustus werd een hele leuke dag. In de ochtend 
kwamen 69 Gele Kwikstaarten door en verbleven een Tapuit, een Paapje, vele 
Roodborsttapuiten en Grasmussen rond op de telpost. Mooi was de Duinpieper die om 11:08 
uur voorbijvloog. De roofvogels maakten dankbaar gebruik van de thermiek. Zes 
Wespendieven (doorkomsttijden: 9:46 (1), 12:44 (2), 13:52 (1), 14:29 (1) en 15:10 (1)), een 
Sperwer en zes Buizerden trokken over. In de middag net voor een stevige onweersbui kwam 
op grote hoogte een Ooievaar over. De Gierzwaluwen waren nog niet op (122 vogels). Er zijn 

dit jaar veel Gierzwaluwen geteld ten opzichte van de andere 
jaren; tot deze dag al 534 vogels. In 2005 waren het er 163, in 
2004 260 en in 2003 159 vogels. Waarschijnlijk komt dit doordat 
er nu tot later in de middag doorgeteld wordt. Dit lijkt ook de 
oorzaak van de grotere aantallen Wespendieven te zijn. Op zondag 
20 augustus was het weer omgeslagen en er stond een stevige 
wind. Dit had natuurlijk ook invloed op het trekgedrag van de 
vogels. Geen thermiek dus vandaag geen roofvogels. De Gele 
Kwikstaarten lieten zich er echter niet door weerhouden (73 ex) 

alsmede de Boerenzwaluw (180 vogels). Een bijzondere gast in het open landschap was een 
Eekhoorn die op de weg werd gezien. Een Sperwer probeerde nog een Gaai te pakken; wat 
een mooi schouwspel opleverde van zeker een kwartier. De hele gaaienfamilie hielp mee de 
Sperwer, met succes, te verjagen. In het aardappelveldje werd ook nog een Kwartel 
gehoord.  

Op dinsdag 22 augustus werd dan toch eindelijk een Zwarte Ooievaar gezien, de eer 
viel te beurt aan Wim Gremmen. De vogel heeft wel kort ter plaatse gezeten maar te kort 
voor een foto. Verder goede Boerenzwaluwtrek met 376 vogels en één van de weinige 
Zomertortels van dit jaar trok over, waar zijn ze gebleven? Ook een flinke Huiszwaluwtrek; 
de op één na beste telling met 111 vogels. Een Slechtvalk werd waargenomen op de telpost. 
Naast een Wespendief, om 16:24 uur richting zuid verbleven er twee juveniele 
Wespendieven op de telpost, waarschijnlijk de vogels van het bekende nest. ’s Avonds weinig 
vogels maar wel weer een Nachtzwaluw op de telpost. Woensdag 23 augustus viel wat tegen 
met twee Sperwers en één Wespendief (14:55 uur) terwijl andere telposten in Nederland 
wel redelijk wat Wespendieven hadden. Wel werden de eerste Putters gezien. ’s Avonds was 
het beter met opvallende Holenduiftrek: solitaire vogels vlogen vanuit noordelijke richting 
als een pijl richting zuid, naast een paar groepjes Gele Kwikken en een mooi V'tje Kleine 
mantelmeeuwen. Maar het mooiste van de avond waren twee Nachtzwaluwen die op de weg 
gingen zitten en twee Dassen op diezelfde weg. Zaterdag 26 augustus is er de hele dag 
geteld. Het weer wilde niet echt meewerken en af en toe moest er worden geschuild voor 
een regenbui. Twee juveniele Bruine kiekendieven werden gezien en 210 Boerenzwaluwen. 
Een late Kwartel werd gehoord vanuit het aardappelveldje. Zondag 27 augustus  is er ook de 
hele dag geteld, met ook weer onstabiel weer en enkele forse onweersbuien met zware 
regenval. In tegenstelling tot gisteren vandaag wel roofvogeltrek. Zeven Wespendieven 
werden geteld (doorkomsttijden:  10:42 (2), 10:54, 11:28, 12:51, 14:36 en 17:06 uur). 
Omstreeks 15:00 uur werd een roofvogel waargenomen die sterke kenmerken van een 
Slangenarend vertoonde: flinke vogel (is gezien naast een buizerd), lange staart met drie 

 

Document status:                                                   Status date/time:                                                                                                   

 

Draft 09-Feb-2007 07:16 Finalization Lifecycle



Verslag najaarstrektellingen 2006 Telpost Brobbelbies, Vogelwacht Uden e.o.           7/40 

duidelijk zichtbare banden, grote donkere kop, 
geblokte tekening op ondervleugel, duidelijke 
zichtbare vingers zwart. V De vogel is ook biddend 
gezien maar verder met een zware vleugelslag. Enige 
reden van twijfel zijn de komma's die werden gezien 
op de ondervleugel (buizerdachtig) waardoor de vogel 
niet genoteerd is. Wel konden er twee nieuwe 
dagrecords worden geboekt, een lijntje van elf 
Groenpootruiters en vijf Witgatjes werden gezien. 
Verder nog acht late Gierzwaluwen en een Slechtvalk 
en in de vroege ochtend een Vos. 
Op dinsdag (29 augustus) is Wim Gremmen om 10.30 
uur begonnen met tellen en tussen 12:00 en 13:00 zag 
hij zeven Kemphanen (de tweede maal dat deze soort 
op de telpost is waargenomen en tevens een nieuw dagrecord). Tussen de buien door was er 
goede Boerenzwaluwtrek. Tussen 13:00 en 14:00 uur werden zelfs 440 Boertjes gezien. Een 
Wespendief trok om 17:25 uur over de telpost. Bovendien werden twee soorten wulpen 
gezien: drie Regenwulpen en één gewone Wulp. Rondom de telpost werden negen Paapjes en 
waargenomen, later nog twee Nachtzwaluwen op de weg die zich mooi lieten fotograferen. 
Ondanks het slechte weer werden er op woensdag (30 augustus) toch nog 208 
Boerenzwaluwen gezien. Op de ochtend van de laatste teldag van augustus werden door Wim 
Gremmen nog drie Sperwers, 57 Boerenzwaluwen en de eerste overtrekkende Geelgors van 
het seizoen genoteerd. ‘s Avonds werd begonnen met rooien van het aardappelveldje achter 
de telpost.  
 
Kengetallen augustus 2006 
In totaal deze maand 5.201 vogels. Nooit eerder werden op onze telpost meer vogels gezien 
in de maand augustus. Net als vorig jaar is er bijna 175 uur geteld: 137 uur, op 23 dagen, in 
de ochtend (soms doorlopend naar de middag) en ’s avonds 36:05 uur op 13 dagen. Dat is in 
het totaal 173:05 uur op 25 verschillende dagen (zie Tabel 1). Het aantal teluren is 
natuurlijk van invloed geweest op de tellingen. We hebben in de middag zoveel mogelijk 
doorgeteld. Dit heeft waarschijnlijk goede resultaten opgeleverd voor de Gierzwaluw 
tellingen en met name de Wespendieven aantallen (563 en 34, respectivelijk).  

Gemiddeld zijn er 30 vogels per uur geteld wat ongeveer gelijk is aan het langjarig 
augustus gemiddelde van 32 vogels per uur.  

Het aantal soorten is met 55 veel lager dan vorig jaar (69). Hieronder was één nieuwe 
soort (Tuinfluiter) en zes nieuwe dagrecords.  
De top vijf bestond uit Boerenzwaluw (2664; 51,2% van het maandtotaal), Gierzwaluw (563; 
10,8%), Gele kwikstaart (304; 7,7%), Huiszwaluw (236; 4,5%) en Kokmeeuw (191; 3,7%). 
 
Van een aantal soorten kwamen alle of de meeste vogels in deze maand door:  
Wespendief (34/40), Morinelplevier (1/1) Kemphaan (7/7), Bosruiter (1/1), Groenpootruiter 
(12/14), Witgat (9/10), Zomertortel (7/7), Gierzwaluw (563/567), Zwarte ooievaar (1/1), 
Ooievaar (1/1), Paapje (23/34), Roodborsttapuit (7/11), Tuinfluiter (2/2) en Kruisbek (4/5). 
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SEPTEMBER 2006 
Weeroverzicht (bron: KNMI): Record warm, zonnig en zeer droog. Warmste 
september in 300 jaar 
De gemiddelde temperatuur in De Bilt is uitgekomen op 17,9 °C tegen 14,2 °C normaal. 
Hiermee is het de warmste septembermaand geworden sinds het begin van de regelmatige 
temperatuurmetingen in Nederland in 1706. Opvallend is verder dat dit jaar september na 
juli de tweede maand is die als warmste in drie eeuwen eindigt. 
Vrijwel de gehele maand werd het weer bepaald door hogedrukgebieden waarbij warme lucht 
werd aangevoerd van zuidelijke breedten. De meeste dagen verliepen droog met behoorlijk 
wat zon. In het oosten van het land werden plaatselijk tien zomerse dagen (maximumtemp.  
25 °C of hoger) geregistreerd. Veel plaatsen in het midden en zuiden van het land noteerden 
zes of zeven zomerse dagen op rij in het tijdvak van 10 tot en met 16 september.  
Met gemiddeld over het land 12 mm tegen 75 mm was september zeer droog. September 
was zonnig met gemiddeld over het land 180 zonuren tegen 136 normaal. Ook hier waren de 
landelijke verschillen slechts klein. Het somberst was het in het zuidoosten van het land met 
op diverse stations 167 uren zonneschijn.  
 
Tellingen September 
 
Vrijdagochtend (1 september) is geteld door 
Ralph Smits, maar met 55 vogels verdeeld over 
zes soorten was het niet veel soeps. John 
Hermans wist dit in de avond te verbeteren 
met nul vogels! Zaterdag (2 september) was 
veel beter met een leuke zwaluwtrek. In de 
ochtend werd een grote groep zwaluwen 
ontdekt die uit drie verschillende soorten 
bestond, de voorbode van een trek die de hele 
dag doorzette. ’s Avonds waren 66 
Oeverzwaluwen, 580 Huiszwaluwen en 782 
Boerenzwaluwen (voor de Oever- en Huiszwaluw een nieuw dagrecord) genoteerd. De meeste 
telposten in Nederland hadden deze dag grote aantallen zwaluwen geteld. Er werden nog vier 
Gierzwaluwen gezien en, toen na 14:00 uur het zonnetje doorkwam, nog zes Buizerds en vier 
Boomvalken. Dit was de eerste dag met een aantal vogels boven de 1000 (totaal 1588 

vogels). Helaas was het weer op zondag (3 
september) slecht waardoor de jaarlijkse 
brunch letterlijk in het water viel. Om 
ongeveer 9:30 uur kwamen de deelnemers van 
de najaarswandeling compleet verregend op de 
telpost afgestrompeld. Ze hoopten daar een 
schuilplek te vinden maar deze was reeds door 
de aanwezige tellers ingenomen. Gelukkig 
klaarde het een beetje op en tijdens de 
brunch was het droog. Van vogeltrek was 
vandaag niet veel te bespeuren.  
 

Maandag (4 september) is door Wim geteld en die zag een Dwergarend: “De 
Dwergarend kwam uit de richting van de Munse hei , en omdat er al twee Bruine Kieken door 
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waren vanuit dezelfde richting was ik er op gespitst. Ik zag direct dat ik met een arend te 
doen had door de lange vleugels. De vogel werd steeds lastig gevallen door Torenvalken, 
Zwaluwen en Sperwers. Om ongeveer 10:45 uur zag ik hem voor het eerst en om 10:55 uur 
viel hij bij de drie vennen in de bomen. De lichtbruine banen op de bovenvleugels met de 
witte plekken op de kop, vleugels en schouders heb ik het beste kunnen zien. Ook duidelijk 
waren de witte voorvleugels en de buik. Om 11:10 uur kwam hij weer naar boven en is tot 
11:20 uur in beeld geweest. In deze tien minuten heb ik de staart boven en onder goed 
kunnen bekijken. Van “koplampen” heb ik niets gezien. Voor mij was het duidelijk een 
Dwergarend lichte fase. Nog nooit zo mooi gezien!”. Dit is de tweede Dwergarend van de 
telpost! Ook kwamen er twee juveniele Bruine kiekendieven om 9:40 en 10:08 uur over, 
evenals twee Ortolanen, samen roepend. Daarnaast was er ook flinke Boerenzwaluwtrek 
(1.446 vogels, de op één na de beste telling) en konden er een Boomvalk en een Wespendief 
op de lijst worden bijgeschreven. ‘s Avonds werden de eerste Boomleeuwerik en nog twee 
Regenwulpen gezien. 
Op dinsdag (5 september) kon de eerste Heggenmus van het seizoen worden bijgeschreven, 
bovendien vloog er een lijntje van tien Regenwulpen recht over de telpost en werd een 
eenzame Goudplevier gezien. ’s Avonds werd er een nieuw dagrecord geboekt voor de Wilde 
eend (29 vogels). De Nachtzwaluwen lijken er vandoor te zijn. Woesdag was niet veel maar 
op donderdag 7 september kon een adult mannetje Grauwe kiekendief worden 
bijgeschreven. De vogel kwam uit de richting van de 3 Vennen. Hij werd flink lastig gevallen 
door de Boerenzwaluwen en vloog erg laag. De vogel is ongeveer twee minuten in zicht 
geweest om daarna richting zuid te verdwijnen. Vrijdag 8 september werd een leuke 

zwaluwdag voor Wim Gremmen: 1001 
Boerenzwaluwen en 50 Huiszwaluwen. ’s 
Avonds zaten bij aankomst van Teun van Kessel 
en John Hermans drie Goudplevieren op de 
akker voor de telpost. Deze werden later 
verjaagd door een Torenvalk. Hoewel er op 
zaterdag 9 september goede 
weersomstandigheden waren, viel de vogeltrek 
tegen. Naast 62 Gele kwikstaarten en een 
Duinpieper ter plaatse werd wel de derde 
Koninginnepage van dit seizoen bijgeschreven 
en negen Atalanta's. Toch was er een 
lichtpuntje in de vorm van een nieuwe 
telpostsoort: een Blauwborst werd gezien in 

de maïs. Deze vogel was waarschijnlijk in de nacht ingevallen. Zondag 10 september was een 
aangename dag op de telpost. Met de strak blauwe lucht waren de vogels echter niet 
makkelijk te zien en daarom zullen er best een aantal gemist zijn (vooral Sperwers..). Toch 
werd er nog wel een late Koekoek gezien en het eerste Smelleken dat laag voorbij kwam en 
even amok maakte met een Torenvalk. Twee juveniele Bruine kiekendieven werden gezien om 
15:05 en 15:22 uur en toch nog 47 Gele Kwikstaarten. De vlinders deden het ook goed met 
zes Atalanta's, een Dagpauwoog en een Gehakkelde aurelia. 
 Maandag 11 september was weer een mooie nazomerdag met toch ietwat 
tegenvallende resultaten. ’s Ochteds kon nog wel een Bruine kiekendief en de eerste Havik 
werden genoteerd maar verderer weinig zwaluwen, misschien dat ze bijna op zijn? Wel nog 
twee Koniginnenpages.In de avond was het beter: Toy zag bij aankomst vrijwel meteen een 
Boomvalk die, tevergeefs, een Kneu probeerdete pakken. Daarna pakte hij met succes een 
libel, om vervolgens zijn reis voort te zetten. Na aankomst van Teun van Kessel kwam een 
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volwassen vrouwtje Bruine kiekendief overgevlogen. Na aankomst van John Hermans een 
juveniele Bruine kiekendief en meteen daarna een volwassen mannetje. Hiermee was het nog 
niet afgelopen, even later kwam het tweede Smelleken van het seizoen voorbij en een mooi 
lijntje van zeven Blauwe Reigers. Dinsdag 12 september werd ’s middags door Henk vd 
Acker een invallende Goudplevier gezien die de hele avond verder aanwezig bleef. Op 
woensdag 13 september werd er nog een Koekoek 
gezien die in exact dezelfde richting vloog als de 
Koekoek van de week ervoor en nog 38 Gele 
kwikstaarten, waarvan 37 in één groep. Op 
donderdag 14 september konden de eerste Blauwe 
kiekendieven van het seizoen worden 
bijgeschreven, beiden vrouwtjes. Rondom de 
telpost waren nog maar weinig Boerenzwaluwen te 
zien. Het lijkt erop dat de grote groep die normaal 
rond de boerderij hangt is verdwenen. In de avond 
werden 28 Boerenzwaluwen geteld die duidelijk 
op trek waren. Anders dan op andere telposten was het op vrijdag 15 september relatief 
rustig. Wel werd er een Duinpieper, een Bruine- en een Blauwe Kiekendief en elf Blauwe 
reigers in één groep gezien. Deze laatste soort heeft het aardig gedaan deze week. In elk 
telseizoen zijn er dagen die je nog lang herinnert. Zaterdag 16 september was zo'n 
(roofvogel)dag. In totaal werden zes Bruine kiekendieven genoteerd: om 7:24 uur een 
juveniel, 7:44 juveniel, 8:30 volwassen man, 8:44 volwassen vrouw, 8:46 volwassen man en 
16:28 volwassen man. Aan andere roofvogels verder ook geen gebrek. Een vrouwtje Blauwe 
kiekendief werd gezien. Om 7:46 uur werd een 
Smelleken gezien dat laag achter de telpost over 
het maïs vloog en een volwassen vrouwtje 
Slechtvalk vloog met hoge snelheid over de 
telpost en werd net op tijd opgemerkt. Twee late 
Wespendieven werden om 10:15 en 10:25 uur 
gezien. De laatste leverde veel discussie op die 
door de foto’s kon worden beslecht: een juveniele 
Wespendief. Verder nog dertien Sperwers, tien Buizerds en een Torenvalk. Om 14:25 uur 
vlogen drie roofvogels hoog boven de telpost. Eén van deze vogels was wel erg groot. Meteen 
viel het kwartje, dit moest een arend zijn!! Het bleek hier om een jonge Zeearend te gaan. 
De vogel cirkelde ongeveer vijf minuten boven de telpost, onderwijl werd hij lastig gevallen 
door de twee andere roofvogels. Dit werd hem kennelijk teveel en hij zeilde met hoge 
snelheid in noordoostelijke richting weg. Dit is de tweede Zeearend voor de telpost. Het 
werd vandaag ook de dag van de Duinpiepers. Al vroeg in de ochtend, om 8:37 uur, werd de 
eerste Duinpieper gehoord. Even later werd hij gezien toen hij de telpost passeerde. Om 
9:36 uur werden twee Duinpiepers gehoord die achter de telpost invielen. Deze, met de 
verrekijker, volgend werd er later nog een derde Duinpieper bij gevonden. De drie vogels 
hebben zowat de hele dag rond de telpost gezeten. Tevens werd een lijntje van negen 
Ganzen gezien. Het ging hier om Kolganzen en wel de vroegste ooit van de telpost. Later 
werden er nog drie gezien en konden de eerste groepjes Spreeuwen worden geteld. En om 
een goede dag echt compleet te maken kwam om 17:00 uur nog een Visarend over de telpost 
gevlogen. Wat een dag!!!! Dat het nog niet over was heeft Henk vd Acker in de avond 
ondervonden, Om 18:30 uur werd nog een Morinelplevier waargenomen die eerst probeerde 
te landen maar de vogel besloot toch door te vliegen in westelijke richting. Zondag 17 
september begon met mist. Om 7:40 uur werd de eerste Roodkeelpieper van het seizoen 
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gehoord maar ondanks speurwerk kon deze niet gevonden worden. Om 8:30 uur werd opnieuw 
het karakteristieke geluid van een Roodkeelpieper gehoord. Deze vogel werd wel gezien. Op 
nog geen 30 meter van de telpost vloog de vogel over de weg. Teun van Kessel, die de eerste 
vogel had gemist (toch vroeger opstaan Teun), kon dit zeer waarderen. Ralph Smits kwam 
nog later en had hierdoor beide vogels gemist. Geen nood, hij mocht om 10:15 uur zelf de 
derde Roodkeelpieper van de dag op zijn naam zetten. Hij pikte de vogel al op toen nog 
niemand hem gehoord had. Deze vogel kwam uit het maïs en vloog in dezelfde baan langs de 
telpost als de tweede vogel. Ook werd er nog een Duinpieper gezien en gehoord. Een 
juveniele Bruine kiekendief werd om 9:11 uur gezien en om 10:30 uur een roofvogel met een 
zender!!. Duidelijk was de antenne bij de kop te zien. De vogel had verder de volgende 
opvallende kenmerken: een zeer donkere vogel met opvallende lichte dekveren. Aanvankelijk 
werd aan een Buizerd gedacht maar uiteindelijk, via het Internet, bleek het een Bruine 
kiekendief vrouwtje te zijn (zie verder in dit verslag voor een speciaal stuk over deze kiek). 
De Graspiepers beginnen te komen (20 ex.) net als de Grote gele kwikstaart, de tweede 
van het seizoen. 
Op maandagochtend 18 september is, door de regen, maar kort geteld door Wim Gremmen 
en William Dijsselbloem. Bij aankomst op de telpost vloog een Roodkeelpieper op uit het 
aardappelveldje achter de telpost. Eenenveertig Stormmeeuwen trokken over in twee 
groepen en vier Goudplevieren konden worden bijgeschreven. Ook werde de eerste drie 
Zanglijsters van het seizoen gezien. In de avond werd door Willie de Vries nog een 
Zilverplevier aan de grond gezien. Dinsdagmiddag 19 september leverde voor Wim Gremmen 
een Smelleken op, die een uur aan de grond heeft doorgebracht alvorens door te vliegen. 
Verder had Wim nog een Bruine kiekendief. Woensdag 20 september was er leuke 
Boerenzwaluwtrek (634 vogels) en kon een volwassen vrouwtje Slechtvalk worden 
genoteerd. Om 16:00 uur werd een Visarend, lange tijd vliegend boven de bosrand, gezien en 
hebben zeven Goudplevieren langere tijd aan de grond gezeten. De eerste Grote lijsters 
kwamen ook over de telpost. Donderdag 21 september was een prachtige nazomerdag met 
hoge temperaturen. De wind kwam uit het zuidoosten en was matig tot hard. Dit heeft 
waarschijnlijk de roofvogels gestimuleerd om door te trekken. Een late, juveniele, 
Wespendief kwam door na 12:00 uur. Een duidelijk volwassen Visarend, de derde in één 
week, kwam om 12:40 uur recht over de telpost. Een volwassen vrouwtje Bruine kiekendief 
vloog over om 10:28 uur. Verder werden 
alweer het vijfde Smelleken van het 
seizoen, twee Boomvalken, zeven 
Sperwers en veertien Buizerds 
genoteerd. Bijzonder waren een 
Waterpieper en een Huismus (pas de 
tweede ooit op de telpost). De 
Boomleeuweriken beginnen ook te 
vertrekken, vandaag werden er veertien 
gezien. Omstreeks 15:00 uur zagen we in de verte een zwarte rookpluim. Carel merkte op: 
“dat zal wel een neergestorte F16 zijn”. En inderdaad (!) het 6 uur nieuws meldde dat er een 
F16 was neergestort op de vliegbasis Volkel. Gelukkig hebben de piloten zich weten te 
redden middels hun schietstoel. Vrijdag viel door de harde wind in de soep maar zaterdag 23 
september was wederom een prachtige dag op de Brobbelbies met weer mooie 
roofvogeltrek. Een juveniele Roodpootvalk kwam door om 8:40 en een Visarend werd gezien 
om 11:17 uur. Er werd een nieuw dagrecord Bruine kiekendieven gevestigd: 14 ex. (was 7):  1 
juv om 7:51; 1 juv om 8:05; 1 juv om 9:03; 1 juv om 11:39; 1 juv om 11:39; 1 juv om 11:47; 1 
onbekend (te ver) om 12:39; 6 juv om 15:30; 1 ad vrouw om 15:56 en 1 juv om 15:57 uur. Een 
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Slechtvalk kwam door om 10:01 en drie Smellekens om 11:32, 12:44 en 13:16 uur, één van 
deze drie vogels was duidelijk een mannetje. Vandaag zes Boomvalken (nieuw dagrecord) en 
ook een nieuw dagrecord voor de Groenling (28 ex. waaronder 21 in één groep). Vijf 
Torenvalken werden genoteerd en een Ekster werd hoog boven de post waargenomen. De 
Ekster wordt maar zelden waargenomen in het begrazingsgebied. Op zondag 24 september 
was er een record aantal bezoekers, helaas deden de vogels het iets minder, toch zijn er nog 
leuke waarnemingen gedaan. Zo trok al vroeg in de ochtend een Grote zilverreiger over de 
telpost en de Blauwe reiger was goed voor een nieuw dagrecord (26 ex waaronder een groep 
van twaalf en een van acht). De roofvogels deden het minder dan gisteren. Toch weer 4 
Bruine kiekendieven, een Smelleken, zes Buizerds, zeven Sperwers, twee Boomvalken, twee 
Torenvalken en een Visarend.  

Op maandag 25 september begon de trek los te komen. Dit was te merken aan het 
aantal Graspiepers die er over kwamen: 212 ex. Ook andere trekvogels van het late najaar 
zoals Heggenmussen, Zanglijsters en Rietgorzen beginnen in aantallen toe te nemen. 
Vandaag de vijfde Roodkeelpieper van het telseizoen. Een 1e kj Bruine kiekendief vloog om 
14:15 over de telpost en een vrouwtje Blauwe kiekendief werd ook gezien, alsmede een 
Slechtvalk. Vanwege slecht weer en het kneuzen van het maïs (veel herrie) werd er op 
dinsdag 26 september niet lang geteld. Hoogtepuntje van de telling waren twee Kepen, de 
eersten van dit seizoen. ’s Avonds trok een Torenvalk snel richting zuid over de telpost. We 
hebben de afgelopen week een opmerkelijk aantal Torenvalken waargenomen, die duidelijk op 
trek zijn. Er zijn tot nu toe achttien vogels waargenomen die absoluut niet tot de zes lokale 
vogels behoren. Op woensdag 27 september is de hele dag geteld. De dag begon met dichte 
mist en Leo Ballering heeft zijn eerste woensdagochtend sessie op de telpost gestaan. Hij 

werd al snel vergezeld door andere tellers. Voordat 
deze arriveerden kon hij getuige zijn van een Smelleken 
die een Veldleeuwerik sloeg. Twee Bruine kiekendieven 
werden gezien (een mannetje en een vrouwtje, beide 
adult) en ook nog een Boomvalk. Op donderdag 28 
september konden door Wim de eerste Gaaien van het 
seizoen worden genoteerd. Het enige opmerkelijke van 
vrijdag 29 september was de opvallende verschijning 
van een mannetje Dominicaner wida, dit is natuurlijk 
een ontsnapte vogel. De vogel werd door Carel van de 
Sanden gedetermineerd, anders hadden we het 
waarschijnlijk nooit geweten. Zaterdag 30 september 

was weer een leuke dag op de telpost met een Grote gele kwikstaart, twaalf Gele 
kwikstaarten en 48 Witte, een Roodkeelpieper, een juveniele Slechtvalk en twee Eksters. 
In de middag was er een goede roofvogeltrek voor met name de Buizerds (43 ex.). 
 
 
Kengetallen september 2006 
September is voorbij en de balans kan worden opgemaakt. Het is een hele leuke maand 
geworden met hele goede roofvogeltrek. Het besluit om langer door te tellen tot in de 
middag heeft zijn vruchten afgeworpen. Met name de roofvogels zijn in grotere aantallen 
gezien dan vorige jaren 
In september is er elke dag geteld! Er is ook weer meer uur geteld (216:10 uur) dan in 
afgelopen jaren: 191:30 uur in de ochtend soms doorlopend naar de middag (op 29 dagen, zie 
tabel 1) en 24:40 uur ‘s avonds op 11 dagen. 
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In het totaal werden in september 15.625 vogels geteld, dat is ongeveer net zoveel als vorig 
jaar (11.699 ex), verdeeld over 77 soorten. Gemiddeld zijn er dus 72,7 vogels per uur geteld, 
net als augustus, weer veel minder dan het langjarig gemiddelde van 97 vogels per 
(september)uur. 
De top vijf bestond uit Boerenzwaluw (9.130, 58,4% van het maandtotaal), Graspieper 
(1.371, 8,8%), Huiszwaluw (876, 5,6%), Spreeuw (800, 5,1%) en Aalscholver (406, 2,6%). 
 
Van een aantal soorten kwamen alle of de meeste vogels in deze maand door:  
Bruine kiekendief (41/57), Grauwe kiekendief (1/1), Dwergarend (1/1), Visarend (5/6), 
Roodpootvalk (1/1), Boomvalk (20/24), Zilverplevier (1/1), Regenwulp (12/23), Wulp (15/23), 
Koekoek (2/2), Oeverzwaluw (82/95), Boerenzwaluw (9.130/11.963), Huiszwaluw (876/1112), 
Duinpieper (7/8), Roodkeelpieper (6/9), Blauwborst (1/1), Tapuit (19/29), Tjiftjaf (8/9) en 
Ortolaan (2/2). 
 
OKTOBER 2006 

Weeroverzicht (bron: KNMI): Zeer zacht, aan de natte kant en de normale 
hoeveelheid zon. 

Met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 13,6 °C tegen 10,3 °C normaal eindigt 
oktober op de tweede plaats in de rij van zachtste oktobermaanden sinds 1901. De zeer 
zachte oktober volgt op de warmste septembermaand in drie eeuwen. De temperatuur lag de 
gehele maand boven het langjarig gemiddelde. Dit werd veroorzaakt door een voortdurende 
stroming vanuit het zuiden waarmee zachte lucht naar ons land werd getransporteerd. Met 
name de hoge temperaturen op 26 oktober waren opmerkelijk. In Arcen werd het 23,3 °C; 
de landelijk hoogste temperatuur deze maand. Het aantal warme dagen (maximum 
temperatuur 20 °C of hoger) in De Bilt was met drie tegen twee normaal niet opvallend hoog. 
Het aantal warme dagen varieerde van nul in het noordelijk kustgebied tot vijf lokaal in het 
oosten en zuidoosten. Tot vorst kwam het deze maand nergens.  

Met gemiddeld over het land 91 mm regen tegen normaal 78 mm was oktober aan de 
natte kant. De maandsommen neerslag waren het hoogst in het westen en noordwesten van 
het land en namen naar het zuidoosten toe af. Zeer natte dagen met landelijk veel neerslag 
waren ook 5 oktober (11 mm) en de 23ste met 13 mm. 

Met gemiddeld over het land 111 zonuren tegen normaal 105 had oktober vrijwel het 
normale aantal zonuren. Het zonnigst was het in het zuidoosten van het land.  
 
Tellingen oktober 
De eerste dag van oktober (1 
oktober) begon met niet al te 
beste weersomstandigheden 
voor de vogeltrek. Op sommige 
telposten in Nederland werden 
vandaag hoge aantallen Grote 
gele kwikstaarten geteld, wij 
moesten het doen met twee 
vogels. Een zeer late, juveniele 
Wespendief werd om 9:58 uur 
gezien en twee Bruine 
kiekendieven trokken over de 
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telpost en ook twee Smellekens.  
Op maandag 2 oktober deed de herfst echt zijn intrede. Bij aankomst op de telpost 

stond een harde wind en zag het er niet best uit. In het eerste uur vlogen er toch redelijke 
aantallen Graspiepers (waaronder zelfs een groep van 65). Na een uur begon het te regenen 
en werd de auto gebruikt als schuilmiddel. Naast 251 Vinken vloog er later nog een opvallend 
aantal Grote Lijsters over de telpost: 32, waaronder een groep van 23 vogels. De 
Boerenzwaluwen maken nu dat ze wegkomen, toch werden er nog 59 geteld. Ook was er een 
nieuw dagrecord voor de Groenling (37 vogels). Rondom de telpost verblijven nu honderden 
Veldleeuweriken, Kneuen en Graspiepers. Een mooi spektakel, maar het tellen wordt er niet 
makkelijker op. De lokale Haviken en Sperwers vonden dit niet erg en zorgden af en toe voor 
spannende taferelen. Dinsdag 3 oktober begon weer met regen maar later op de dag klaarde 
het op weer en vlogen er veel Grote lijsters (35 ex.). In de middag kon met verbeterde 
omstandigheden toch nog een erg late, duidelijk juveniele, Wespendief geteld worden om 
15:00 uur. Donderdag 5 oktober was een dag met goede aantallen en bijna een dagrecord 
Graspiepers (1.672 vogels). Naast 1.647 Vinken kon ook de zevende Roodkeelpieper van dit 

seizoen genoteerd worden. Verder nog 
een adult vrouwtje Bruine Kiekendief, 
twee Grote Gele Kwikstaarten en nog 34 
Boerenzwaluwen. Terwijl de meeste 
Vogelwachters op zaterdag 7 oktober 
uitwaaiden op Terschelling werd er 
natuurlijk ook nog geteld. De ochtend 
begon goed toen, net na aankomst om 

7:02 uur, Henk's aandacht werd getrokken door alarmerende Veldleeuweriken. Het bleek de 
eerste Velduil van dit seizoen te zijn die tot twee maal toe een poging deed om op ons 
bankje te landen, maar schrok van de auto en Henk die daar twee meter vanaf stond. Vorig 
jaar werden door Henk ook al eens bij aankomst twee Velduilen op het bankje aangetroffen!! 
Helaas waren de overige tellers pas later aanwezig. Voor het eerst een flinke 
Aalscholvertrek, met twee groepen van 80. Een juveniele Slechtvalk kwam om 10:23 uur 
langs gejaagd en helaas verdween een mogelijke Boomvalk net te vroeg uit beeld. Na 10:00 
uur viel alles stil en we zijn gestopt toen er een groot regenfront aankwam. Zondag 8 
oktober werd een gedenkwaardinge dag, de weersvoorspelling was goed: weinig wind en af en 
toe zon. Na een rustige start met vijf Grote Gele Kwikstaarten barstte een constante 
stroom van Graspiepers en Vinken los. Gelukkig waren we (ondanks de vele Terschelling-
gangers) met genoeg tellers, zodat we alle kanten goed in de gaten konden houden. Slechts 
gestoord door een overvliegende volwassen mannetje Blauwe Kiekendief moest er stug 
geteld worden met tussen 11:00 uur en 12:00 uur 6.269 Graspiepers. De vogelaars met de 
tellers in hun hand kregen last van RSI!! Mede hierdoor sneuvelde het dagrecord van 2.175 
naar 15.219 Graspiepers! De rust was daarmee nog niet aangebroken; op het Internet 
barstte een hevige discussie los over de verhouding Graspiepers en Vinken, die op onze post 
anders lag dan in andere posten in het land.  

Maandag 9 oktober is weer de hele dag geteld. Vergeleken met gisteren een "rustige 
dag" met toch nog 2.907 Vinken. De eerste IJsgors van het seizoen werd waargenomen 
evenals de negende Roodkeelpieper en 32 Boerenzwaluwen (totaal 4.546 vogels). Op 
woensdag 11 oktober werd het na een dag niet tellen (slecht weer) weer een gekkenhuis met 
9.918 vogels en een nieuw dagrecord voor de Veldleeuwerik (4.445 ex.) en de tweede 
Brandgans voor de telpost en de tweede IJsgors van het seizoen. Een 2e kj man Bruine 
Kiekendief werd om 12:31 uur gezien en een tweede volwassen vrouwtje om 14:00 uur. Om 
14:10 uur werd een grote arendachtige vogel waargenomen, vermoedelijk een Slangenarend. 
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De vogel was aan het afzeilen, en was geheel wit van onder met zeer brede vleugels zonder 
polsvlekken. Door een teveel aan tegenlicht kon de staartbandering niet bekeken worden en  
kon de vogel niet worden “afgemaakt” en is dus niet geteld. Andere roofvogels die gezien 
werden waren nog zes Sperwers, drie Torenvalken en twee Smellekens en tevens een hele 

late Gele Kwikstaart. Donderdag 12 
oktober zat de lucht, bij aankomst, 
al vol met vogels. De Zanglijsters 
kwamen voornamelijk voor 9:00 uur 
door, met 574 een nieuw 
dagrecord. Opvallend was het 
aantal Merels wat hoog tussen de 
Zanglijsters door vloog (ook een 
nieuw dagrecord: 54 vogels). In het 
begin vlogen Veldleeuweriken en 
Zanglijsters door elkaar, later 
werden alleen Veldleeuweriken 
gezien (totaal 2.529 ex.). Een 
Grote Zilverreiger werd vroeg in 

de ochtend boven de telpost gezien. Later op de ochtend begonnen de Graspiepers pas echt 
te vliegen (1.340 vogels) terwijl de Vinken de gehele dag doorkomen (nieuw dagrecord: 
7.549). Tevens nieuwe dagrecords voor de Kneu en Rietgors met resp. 346 en 66 vogels. 
Hoewel in de middag de lucht dichttrok kwamen er toch 61 Buizerden in bellen over de 
telpost. Bijzonder was ook de Huismus, de tweede van dit seizoen en de derde ooit, naast 
twaalf Sperwers, drie Torenvalken en drie Smellekens en in totaal 13.995 vogels. Vrijdag 13 
oktober leken de Vinken, Veldleeuweriken en Graspiepers ineens op te zijn. Gelukkig was er 
wel leuke ganzentrek met een nieuw dagrecord op voor de Toendrarietgans (223 ex.).Tevens 
werd nog een late Boompieper gehoord en een Bruine kiekendief. Zaterdag 14 oktober 
werd gekenmerkt door mist. Hoogtepuntjes waren een Grote gele kwikstaart en een erg 
hoge Visarend om 14:02 uur. Op zondag 15 oktober werd de jaarlijkse vogelteldag van de 
Vogelwacht Uden gehouden. De ochtend begon met een koude oostenwind zonder veel vogels. 
Opvallend waren enkele vroege Buizerds en een Bruine kiekendief over de telpost. 
Omstreeks 10:00 uur kwam een front Spreeuwen (ongeveer 2.000) en later werden de 
eerste Kleine zwanen gezien.  

Op maandag 16 oktober waren de verwachtingen weer hooggespannen. Vanwege de 
gunstige weersomstandigheden en goede aanvoer uit Scandinavië werden veel Buizerds 
verwacht. Na 11.00 uur leek het te beginnen met een leuke bel maar het zette echter niet 
door en na 13.00 uur viel het bijna stil. Omstreeks 13:50 uur zag Ralph in de verte een groep 
grote vogels. Dit bleken veertien Kraanvogels te zijn, de eersten die we waarnamen. Hierop 
hebben we zeven jaar moeten wachten. Verder werd nog een Waterpieper gezien en een 

Grote gele kwikstaart. 
Dinsdag 17 oktober werd 
een schitterende dag op de 
telpost. In de ochtend begon 
het meteen goed met grote 
aantallen Veldleeuweriken  
(totaal 5.186 nieuw 
dagrecord) en Vinken 
(totaal 2.369). Een vrouwtje 
Zwarte roodstaart werd 
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ontdekt achter de telpost, na ongeveer een half uur zette zij haar reis voort. Twee 
Wintertalingen werden ontdekt in een kluchtje Nijlganzen en ook weer twee Brandganzen. 
Omstreeks 13.45 uur werd een vorkstaartplevier gezien. Hoewel de vogel met tegenlicht 
werd gezien werden duidelijk de kenmerken van een Vorkstaartplevier gezien. De vogel viel 
in maar kon na een uur zoeken niet worden terug gevonden. Helaas kon niet worden 
vastgesteld of het om een Steppe- of gewone Vorkstaartplevier ging. De vogel is daarna niet 
meer gezien. De kraaiachtigen begonnen ook te trekken en de eerste 32 Roeken konden 
worden bijgeschreven. Het echte spektakel van de dag begon echter pas na 15.00 uur met 
de langverwachte Buizerdtrek. Voor die tijd werden "maar" 43 Buizerds gezien. Een matig 
aantal en er werden er niet veel meer verwacht totdat Wil Verbossen een belletje van 
twaalf vogels ontdekte. Hierna kwam een onafgebroken stroom Buizerds over de telpost. In 
2 uur tijd werden nog 199 vogels geteld. De vogels kwamen voornamelijk uit het noordoosten. 
De grootste bel bestond uit 60 vogels. Tevens bellen van 11, 11, 9, 11, 9, 18, 10, 9, 7 en 7. 
Tussen 15:00 en 16:00 werden 93 vogels geteld en 
tussen 16.00 en 17.00 uur werden 106 vogels geteld. 
Supergaaf!!!! In totaal werden vandaag 242 Buizerds 
geteld, een prachtig nieuw dagrecord!!!! Ook de 
Sperwers deden het niet slecht. Met 30 vogels werd 
het op één na beste aantal genoteerd. Verder nog 
vier Smellekens, een vrouwtje Blauwe kiekendief, 
een Havik, drie Torenvalken en een Slechtvalk. Ook 
een nieuw dagrecord voor de Rietgors (67 vogels). 
Het weer op woensdag 18 oktober was minder dan de 
dag ervoor en de ochtendtelling moest dan ook om 
11:15 worden afgebroken vanwege de regen, toch 
werd er nog een Smelleken en een rechtdoor trekkende Zwarte kraai gezien. In de middag 
werd toch nog een belletje van tien Buizerds waargenomen. Deze vogels hadden duidelijk 
moeite om hun reis voort te zetten en hingen dan ook langere tijd rond de telpost. Andere 
Buizerds die uit de verte aankwamen sloten zich bij deze bel aan tot een groep van 44 
vogels. In de middag ook nog een mannetje Smelleken gezien en een Grote zilverreiger. De 
telling op donderdag 19 oktober was matig en een ploegende boer gooide roet in het eten. 
Opvallend waren de drie Eksters (nieuw dagrecord). Vrijdag 20 oktober  was ook niet alles 
met lage aantallen. De Buizerdtrek leek eerst op gang te komen maar viel vrijwel geheel stil 
toen het weer minder werd (32 ex.). Een vrouwtje Blauwe kiekendief was de hele dag 
aanwezig geweest op de telpost. Zaterdag 21 oktober werden we getrakteerd op een 
concert van honderden Velleeuweriken en Kneuen die hoog in de lucht zaten, toch nog leuke 
Vinkentrek (1.941 vogels) over de rechtse bosrand. Een Klapekster kwam aangevlogen en viel 
in voor de telpost en verder werd een Grote mantelmeeuw gezien, een niet alledaagse 
verschijning op de telpost. Leuke Buizerdtrek vandaag. De vogels hadden wel duidelijk 
moeite met de tegenwind en er moest goed opgelet worden omdat de Buizerds langere tijd 
rondom de telpost verbleven, in totaal 113 Buizerds!! Verder een Smelleken en 24 Sperwers 
en het vrouwtje Blauwe kiekendief die weer de hele dag aanwezig was rond de telpost. Op 
zondag 22 oktober was er een enorme Vinkentrek; met 7.367 vogels bijna een dagrecord!! 
De rovers deden het ook niet slecht: een Havik, twaalf Sperwers, 75 Buizerds, twee 
Torenvalken, een Smelleken en een Slechtvalk. Vandaag wederom een Huismus (vrouwtje) 
en een Ekster. Verder een mooi dagtotaal van 10.695 vogels. 

Maandag 23 oktober is de hele dag geteld. Hulde aan de standvastigheid van de 
tellers want er werden niet veel vogels geteld. Woensdag 25 oktober werd om 8:00 uur 
begonnen met tellen. Op dinsdag kwamen berichten door op het internet dat de 

 

Document status:                                                   Status date/time:                                                                                                   

 

Draft 09-Feb-2007 07:16 Finalization Lifecycle



Verslag najaarstrektellingen 2006 Telpost Brobbelbies, Vogelwacht Uden e.o.           17/40 

Koperwiekentrek op met name de Wadden was begonnen en de verwachtingen waren dus 
hooggespannen. Eenmaal op de telpost werden de tellers getrakteerd op een dikke mist die 
tot 12:00 uur bleef hangen. Er werd zelfs overwogen om maar te stoppen met tellen. Een 
telefoontje van telpost Brobbelbies Zuid, met de mededeling dat daar honderden 
Koperwieken doorkwamen, deed anders besluiten. Op onze telpost werden op dat moment 
nog geen Koperwieken gezien. maar dat veranderde snel. De vogels kwamen soms in groepen 
van 500 stuks voorbij; ze zullen zeker onderteld zijn zo massaal was de doorkomst. Hier 
volgen de uur aantallen: 12-13 uur 4.582; 13-14 uur 4.328; 14-15 uur 2.145; 15-16 uur 594; 
16-17 uur 370. Dit waren in totaal 12.019 Koperwieken!! Het oude record is van 28 oktober 
2005 en stond op 4.389 vogels, dit nieuwe dagrecord is dus bijna een verdriedubbeling. Ook 
werden vandaag de eerste Kramsvogels (84 ex.) op de telpost waargenomen maar ook een 
zeer late Boerenzwaluw, de laatste Boerenzwaluw ooit op de telpost. In het totaal werden 
er 13.816 vogels geteld. Ook donderdag 26 oktober werd een een superdag met hoge 
aantallen vogels. Voor de derde keer dit jaar moest het dagrecord Vinken eraan geloven. 
Bijna de hele dag door werd een lange stroom Vinken waargenomen. Hier volgen de 
uurtotalen: 8-9 uur 311; 9-10 uur 1.396; 10-11 uur 1.551; 11-12 uur 2.413; 12-13 uur 1.897; 13-
14 uur 800; 14-15 uur 259; 15-16 uur 368; 16-17 uur 301 (totaal 9.296). Tussen 8 en 9 uur 
trok een front Spreeuwen over de telpost, naar schatting 4.000 vogels. Ook was er weer 
goede lijstertrek, 2.538 Koperwieken, 185, tien Merels en een opvallend hoog aantal Grote 
lijsters: 170. Opvallend waren de twee Roodborsttapuiten die kwamen aanvliegen en invielen 
in het koolzaadveld. Ook de rovers 
deden het vandaag goed met een, 
bijna, verdubbeling van het 
dagrecord voor de Sperwer (van 39 
naar 72). Met nog eens 125 
Buizerds, twee Smellekens, twee 
Slechtvalken en vier Torenvalken 
werden er in totaal 21.706 vogels 
geteld. Hiermee werd het aantal 
van 150.000 vogels gepasseerd; 
nooit eerder werden zoveel vogels 
in een seizoen geteld. Vrijdag 27 
oktober was al niet anders met hoge aantallen en leuke waarnemingen! een opsomming: 4.211 
Vinken, 2.039 Koperwieken, 4.040 Spreeuwen en een nieuw dagrecord voor de Aalscholver 
(599 met één groep van 113 vogels). Een late Bruine Kiekendief werd om 8:14 uur hoog over 
de telpost gezien. Op een zeker moment werd er een apart geluid achter ons gehoord. In 
het mooie zonlicht werd een grote groene vogel gezien; de tweede Halsbandparkiet ooit 
voor de telpost.  En vandaag ook eindelijk eens groepen Houtduiven over de Brobbelbies, 
deze soort werd al in grote aantallen geteld op de oostelijk van ons gelegen telposten en nu 
konden wij er eindelijk 4.314 noteren. Leuk waren ook een mannetje Beflijster rechts over 
de bosrand en opnieuw een hoog aantal Sperwers (43), 59 Buizerds en een Slechtvalk. In 
totaal werden 17.757 vogels geteld. Zaterdag 28 oktober was even wennen met in totaal 
1.573 vogels waaronder een Slechtvalk als leukste krent. Ook zondag 29 oktober was 
relatief bescheiden met 1.654 vogels, voornamelijk Houtduiven (784) en een roofvogeltrek 
met twintig Buizerds, twaalf Sperwers en een Slechtvalk. Ook is de lokale Klapekster weer 
regelmatig te zien op de telpost. 

Op maandag 30 oktober liepen de aantallen verder terug: 857 Vinken, 233 
Graspiepers, 712 Houtduiven en de op één na beste telling voor de Kramsvogel (499 ex.). 
Deze vogels kwamen na 9.00 uur door in mooie groepen langs de noordwestelijke bosrand.  
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Kengetallen oktober 2006 
Oktober is voorbij en het is net als vorig jaar een maand geworden van de grote aantallen. 
Deze maand zijn 157.003 vogels geteld, dat is meer dan in het hele vorige recordjaar 2005 
samen (144.716). Dat is meer dan vorig jaar het hele seizoen!!! Dit komt ook tot uiting in de 
gemiddelde aantallen per uur: 816 tegenover een langjarig gemiddelde 535 vogels per 
(oktober)uur. Eindelijk nu ook eens Kraanvogels bij ons op de telpost. De aantallen 
roofvogels waren enorm dankzij het doortellen in de middag. In het totaal werden er 83 
soorten gezien; ook dit zijn er vier meer dan in oktober 2005. 
Er is ook deze maand weer veel meer uren (193:20 uur) geteld dan in enig voorafgaande 
oktobermaand en wel op 27 van de 31 dagen. Ook werden deze maand 20 dagrecords 
verbroken.  
 
De top vijf bestond uit Vink (47.691, 30,4% van het maandtotaal), Spreeuw (27.225, 17,3%), 
Graspieper (22.354, 14,2%), Veldleeuwerik (17.322, 11%) en Koperwiek (17.111, 10,9%), 
 
Van veel soorten kwamen alle of de meeste vogels in deze maand door: Aalscholver 
(2124/3176), Grote zilverreiger (2/3), Toendrarietgans (245/314), Brandgans (3/3), 
Nijlgans (184/388), Wintertaling (2/2), Sperwer (310/454), Buizerd (972/1185), Smelleken 
(25/36), Kraanvogel (14/14), Vorkstaartplevier spec. (1/1), Kievit (4.371/7.453), Grote 
mantelmeeuw (3/5), Holenduif (3517/1042), Turkse tortel (4/6), Halsbandparkiet (1/1), 
Velduil (1/1), Boomleeuwerik (55/97), Veldleeuwerik (17.322/18.334), Graspieper 
(22.354/24.202), Grote gele kwikstaart (12/17), Witte kwikstaart (654/1106), Heggenmus 
(7/11), Zwarte roodstaart (1/1), Beflijster (1/1), Merel (97/100), Zanglijster (796/824), 
Koperwiek (17.111/18.280), Grote lijster (509/532), Koolmees (10/13), Klapekster (1/1), 
Ekster (7/11), Kauw (420/630), Roek (148/187), Spreeuw (22.225/33.406), Huismus (2/3), 
Ringmus (69/98), Vink (47.691/53.459), Groenling (101/224), Putter (5/8), Sijs (32/37), 
Kneu (856/11.63), IJsgors (2/2), Geelgors (95/176) en Rietgors (376/643). 
 
NOVEMBER 2006 

Weeroverzicht (bron KNMI): Zeer zacht, normale hoeveelheid neerslag en zonnig  
Met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 9,2 °C tegen een langjarig gemiddelde van 
6,2 °C eindigt november op de tweede plaats in de rij van zachtste novembermaanden sinds 
1901.  
Vrijwel continue lag de temperatuur (ver) boven het langjarig gemiddelde; koude dagen 
kwamen dit jaar niet voor. Het zachte weer was een voortzetting van het uitzonderlijk 
zachte weer in september en oktober. In De Bilt werd het op 16 november 16,6 °C. Niet 
eerder sinds 1901 was het zo laat in het jaar nog zo zacht. Op verschillende plaatsen in het 
land het land kwam het aan het begin van de maand plaatselijk wel op vier dagen tot vorst. 
Ook op de 30e vroor het in het zuidoosten licht.  
Met gemiddeld over het land 77 uren zonneschijn tegen normaal 60 was november zonnig. De 
zon was het meest te zien in het zuidwestelijk kustgebied. In het midden en oosten van het 
land was het beduidend somberder 
Gemiddeld over het land viel 78 mm neerslag tegen een langjarig gemiddelde van 82 mm. De 
maandsommen neerslag waren in de kustgebieden en in een strook over Utrecht en 
Gelderland het grootst. De minste neerslag viel in het zuidoosten en noordoosten van het 
land. Op 1 november woedde er in het noordelijk kustgebied enige tijd een 
noordwesterstorm. Bovendien kwamen in de noordwestelijke helft van het land zware tot 
zeer zware windstoten voor (tot ca. 115 km/uur). Lokaal veroorzaakte de wind schade.  
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Tellingen november 
Leo moest de telling op woensdag 1 november 
vroegtijdig afbreken door slecht weer. Toch nog, 
dankzij de Houtduiven, in totaal 596 vogels. 
Donderdag 2 november was beter, na de eerste 
nachtvorst van het seizoen werden door Wim en Wil 
op een wit getinte telpost leuke aantallen ganzen 
gezien: 67 rietganzen, 379 Kolganzen, 22 Grauwe 
ganzen en negen Nijlganzen. Maar de klapper van de 
dag waren de 2.016 Kramsvogels (een 
verdriedubbeling van het oude record en 
tevens in één keer meer dan ooit in één 
telseizoen is geteld). Met 930 Houtduiven 
werden in totaal 5.709 vogels geteld, een 
heel leuk aantal voor begin november. Ook 
op vrijdag 3 november bleven de 
Kramsvogels weer leuk vliegen en konden er 
842 exemplaren genoteerd worden. Tien 
Kleine zwanen vlogen op een hoogte van 20 
meter vlak voor de telpost naar 
zuidoostelijke richting en verder werden, 
naast een leuke ganzentrek, nog twee 
vrouwtjes Blauwe kiekendief gezien; in 
totaal 2.292 vogels. Zaterdag 4 november 
begon met een mooie zonsopgang. De 
opvallendste waarnemingen waren de 1.111 
Vinken, een Grote gele kwikstaart, de 
eerste Kleine rietganzen (een groepje van 
vijf en een groepje van twee) en de mooie 
groepen Kramsvogels (466 ex.). Zondag 5 
november was een koude dag met flink wat wind, wat misschien de vogels weerhouden heeft 
om te gaan vliegen. Een zeer magere telling met als enig hoogtepuntje een Grote gele 
kwikstaart. In totaal vandaag maar 477 vogels. 

Maandag 6 november was iets beter met redelijk maar bewolkt weer. Een Slechtvalk 
werd waargenomen, de zestiende van het seizoen. Opmerkelijk waren de vier Zwarte 
kraaien die over de telpost trokken. Er hangen meer Kraaien rond de telpost dan in andere 
seizoenen. Het is daarom moeilijk vast te stellen of Kraaien op doortrek zijn of niet. Op 
dinsdag 7 november was een korte telling; vanwege mist is maar tot 10:00 uur geteld. 
Hoogtepunt van de dag waren 24 Kleine zwanen die om 9:00 uur voorbij kwamen. Op 
woensdag 8 november wederom een korte telling. Wel passeerde de 50.000ste Vink van dit 
seizoen de telpost. Dit gebeurde om 9:41 uur, getuige waren Leo Ballering en Wil Verbossen. 
Donderdag 9 november werd een hele leuke ochtend met leuke aantallen en eindelijk weer 
eens wat roofvogeltrek: een vrouwtje Blauwe kiekendief, 7 Sperwers, 7 Buizerds, 1 
juveniele Slechtvalk en 1 vrouwtje Smelleken. De 871 Houtduiven zorgden voor de aantallen, 
nmaar de Kramsvogels deden het nog beter (1.454). In totaal vandaag 3.118 vogels. Vrijdag 
10 november begon met twee Sperwers op grote hoogte die richting zuid vlogen en leuke 
aantallen Vinken (totaal 515). Ook de Houtduiven (910) deden het goed maar de Kramsvogels 
vlogen minder dan gisteren (271 vogels). Er werden twee kleine belletjes Buizerds gezien 
maar dit zette echter niet door. Ook was de Klapekster weer te zien vanaf de telpost. 
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Wegens hevige regenval is op zaterdag 11 november alleen in de middag geteld door Wim 
maar buiten een mannetje Blauwe kiekendief leverde het niet veel op. Ondanks de mindere 
weersomstandigheden werd het zondag 12 november toch nog een leuke telochtend. Eén 
mannetje en twee vrouwtjes Blauwe kiekendief trokken door, evenals een 2e kj mannetje 
Slechtvalk, en twaalf Kleine zwanen. 
 Op dinsdag 14 november werd, naast een leuke Vinkentrek en een juveniele man 
Slechtvalk, een nieuwe mijlpaal voor de telpost bijgeschreven; Om 11:21 uur werd de 
200.000ste vogel van dit seizoen geteld. De eer viel te beurt aan een Vink. Nooit eerder 
werden 200.000 vogels in één seizoen geteld! Woensdag 15 november was met 534 vogels, 
waarvan een meerderheid Vink was, niet veel bijzonders. Donderdag 16 november was een 
uitzonderlijk warme dag voor november. De vogels reageerden dan ook masaal, het werd een 
dag met volop trek, het leek wel een beetje oktober... Opvallend was de Kepentrek. Deze 
kwamen door in grote groepen van 50 tot 60 vogels (uuraantallen: 8-9: 751; 9-10: 422; 10-11: 
709; 11-12: 261 en van 12-14 uur: 11) In totaal werden er 2.154 Kepen geteld, een 
verplettering van het oude dagrecord van 191. Ook de Vinken deden het niet verkeerd met 
1.833 vogels. Opvallend waren de 849 Koperwieken die zonder uitzondering allen in 
noordoostelijke richting vlogen. Ook werden leuke aantallen voor de Kieviten en Spreeuwen, 
(652 en 1201 vogels, resp) genoteerd. In totaal werden er 8.176 vogels geteld, een hoog 
aantal voor de tijd van het jaar. Vrijdag 17 november begon om 8:00 uur met regen. Het 
beloofde niet veel goeds maar het werd toch al snel droog. De Houtduiven (554) kwamen in 
kleine groepjes over en ook werden er nogal wat Holenduiven (87) gezien. 

Op dinsdag 21 november werden 
door Wil Verbossen negen Kleine zwanen 
geteld en 2.298 Houtduiven. Op 
woensdagochtend 22 november werd de 
telling door regen verstoord. Op zaterdag 
25 november kwam het einde van het 
seizoen is in zicht.  Toy vertoefde alleen 
op de telpost en kon de anderen geen 
ongelijk geven. Na twee uur tellen 491 
vogels met als klein hoogtepuntje zeven 
Kleine zwanen. Op zondag 26 november werd het telseizoen afgesloten. Waarschijnlijk 
dankzij het zachte weer werd dit de beste telling tot nu toe op een afsluitingsdag. In totaal 
werden 2.351 vogels geteld met de Houtduiven in de meerderheid. Volgens traditie werd er 

nu ook weer aan de inwendige 
mens gedacht. De tellers 
werden verwend met 
erwtensoep en roggebrood met 
spek. Ook de champagne en 
kruidenbitter ontbraken niet. 
Jan vd Tillaart had gezorgd 
voor de verwarming. 

 
 Het is een fantastisch 

trektelseizoen geworden!  
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Kengetallen november 2006 
Net als vorig jaar is er in November veel minder geteld dan in de maanden daarvoor: 75 uur 
en 8 minuten verdeeld over twintig dagen. De aantallen waren wel heel goed: 38.392 vogels 
waardoor het hoogste (november)uur gemiddelde tot nu toe werd bereikt 512 tegenover een 
langjarig gemiddelde van 344 ex/uur (zie ook tabel 4.). In het totaal werden 48 soorten 
gezien maar daaronder waren geen nieuwe soorten  
 
De top vijf bestond uit Houtduif (11.815, 62% van het maandtotaal), Vink (2.818, 15%), 
Veldleeuwerik (964, 5%), Spreeuw (877, 5%) en Keep (432, 2%) 
 

Van een aantal soorten kwamen alle of de meeste vogels in deze maand door: Kleine zwaan 
(59/65), rietgans spec. (205/235), Kleine rietgans (7/7), Kolgans (745/1.455), Grauwe gans 
(569/1.077), Zilvermeeuw (23/44), Houtduif (10.899/20.211), Kramsvogel (5.478/6.248), 
Zwarte kraai (7/9) en Keep (2.322/2.467). 

 

De tellers 
Er zijn dit jaar weer veel mensen op de telpost geweest en wel 39! Met name de 
belangstelling van de Vogelwerkgroep van het IVN Oss is duidelijk toegenomen. 
 
Ad Bekkers Jan van den Tillaart Peter van de Braak Thijs Fijen 
Ad van Wanrooy Jan Verhoeven Piet van Dijk Tini van den Elsen 
Annelies Timmerman Jan Willem Hermans Paul Reys Toon Diks 
Arend Vermaat John Hermans Ralph Smits Toy Janssen 
Bart van der Wielen Leo Ballering Rene v Hoof Wil Verbossen 
Carel van de Sanden Liekle Nijholt Riky Alma William Dijsselbloem 
Gerard van Aalst Marijn vd Braak Sandra van de Burgt William van der Velden
Henk Arnoldussen Mark Paulussen Stijn van Gils Willie de Vries 
Henk van den Acker Martin de Jager Teun van Kessel Willie van Lanen 
Henk Pennings Mignon van den Wittenboer Theo van der Velden Wim Gremmen 
Jan van Bergen Otto Kwak Theo Veldpaus  
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Jaaroverzicht 2006 
Na het recordjaar 2005 is 2006 nog beter geworden. In totaal werden 216.221 vogels 
geteld, verdeeld over 106 soorten waaronder vier nieuwe soorten (Tuinfluiter, Blauwborst, 
Kraanvogel en een vorkstaartplevier species). Dit aantal is 149% hoger dan het vorig jaar 
(144.716 ex.) en 255% meer dan in 2004 (84.573 ex.). 
Er is dit jaar 657 uur en 43 minuten geteld. Ruim honderd uur meer dan vorig jaar (554:39 
uur). In het totaal zijn er 91 records scherper gesteld; 26 vroegste waarneming (fenologie) 
records gebroken, 34 dagrecords (waarvan sommige meerdere keren) en 31 laatste 
waarneming (fenologie) records. 
Spectaculair waren vooral de Vinkentrek en de roofvogels. Bij deze laatste groep werden 
maar liefst 15 soorten gezien en viel met name de trek van de Bruine kiekendief, Sperwer, 
Buizerd, Boomvalk en Slechtvalk op. Memorabel zijn ook de enorme aantallen in oktober. 
 

In dit hoofdstuk wordt, tussen de tabellen, kort ingegaan op de trek-
karakteristieken van de nieuwe soorten en wat verteld over de bijzondere trekbewegingen 
die werden waargenomen.  

In tabel 2 vindt men het maand- en totaal overzicht naar aantallen per soort en de 
fenologie (relatie tussen eerste of laatste waarneming per soort en de datum) en het 
dagmaximum per soort in 2006.  

Tabel 2: maand- en totaalaantal per soort, fenologie en dagmaxima in 2006 
 

Soort Aug Sep Okt Nov Totaal Eerste Maximum 
datum 
dagmax Laatste

Aalscholver  136 406 2124 510 3176 5-aug 599 27-okt 26-nov
Grote zilverreiger    1 2 3 24-sep 1 24-sep 18-okt
Blauwe reiger  17 76 24 5 122 1-aug 26 24-sep 9-nov
Zwarte ooievaar  1    1 22-aug 1 22-aug 22-aug
Ooievaar  1    1 19-aug 1 19-aug 19-aug
Knobbelzwaan    2 2 4 28-sep 2 28-sep 13-okt
Kleine zwaan      6 59 65 15-okt 24 07-nov 26-nov
rietgans spec.      30 205 235 11-okt 87 03-nov 26-nov
Toendrarietgans      245 69 314 13-okt 223 13-okt 26-nov
Kleine rietgans       7 7 4-nov 7 04-nov 4-nov
Kolgans    12 698 745 1455 16-sep 379 02-nov 26-nov
Grauwe gans  35 29 444 569 1077 1-aug 232 03-nov 26-nov
Brandgans      3 3 11-okt 2 17-okt 17-okt
Nijlgans  22 39 184 143 388 4-aug 31 17-okt 26-nov
Wintertaling      2 2 17-okt 2 17-okt 17-okt
Wilde eend  48 46 23 3 120 1-aug 29 05-sep 16-nov
Wespendief  34 4 2 40 5-aug 10 16-aug 3-okt
Zeearend    1  1 16-sep 1 16-sep 16-sep
Bruine kiekendief  8 41 8 57 1-aug 14 23-sep 27-okt
Blauwe kiekendief    6 6 7 19 14-sep 3 19-okt 12-nov
Grauwe kiekendief    1  1 7-sep 1 07-sep 7-sep
Havik    2 3 1 6 11-sep 1 11-sep 10-nov
Sperwer  12 81 310 51 454 5-aug 72 26-okt 21-nov
Buizerd  10 154 972 49 1185 5-aug 242 17-okt 16-nov
Dwergarend    1  1 4-sep 1 04-sep 4-sep
Visarend    5 1 6 16-sep 1 16-sep 14-okt
Torenvalk    21 26 47 9-sep 5 23-sep 26-okt
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Soort Aug Sep Okt Nov Totaal Eerste Maximum 
datum 
dagmax Laatste

Roodpootvalk    1  1 23-sep 1 23-sep 23-sep
Smelleken    10 25 1 36 10-sep 4 17-okt 9-nov
Boomvalk  3 20 1 24 5-aug 6 23-sep 8-okt
Slechtvalk  3 5 7 5 20 7-aug 2 26-okt 14-nov
Kraanvogel      14 14 16-okt 14 16-okt 16-okt
vorkstaartplevier sp     1 1 17-okt 1 17-okt 17-okt
Morinelplevier  1 1  2 5-aug 1 05-aug 16-sep
Goudplevier  5 30 21 18 74 4-aug 10 16-sep 26-nov
Zilverplevier    1  1 18-sep 1 18-sep 18-sep
Kievit  68 402 4371 2612 7453 3-aug 678 26-okt 26-nov
Kemphaan  7    7 29-aug 7 29-aug 29-aug
Watersnip  24 33 12 13 82 5-aug 17 16-sep 12-nov
Regenwulp  11 12  23 1-aug 10 05-sep 5-sep
Wulp  7 15 1 23 13-aug 6 16-sep 8-okt
Groenpootruiter  12 1 1 14 12-aug 11 27-aug 1-okt
Witgat  9 1  10 5-aug 5 27-aug 22-sep
Bosruiter  1    1 1-aug 1 01-aug 1-aug
Kokmeeuw  191 68 476 306 1041 2-aug 90 12-okt 26-nov
Stormmeeuw  4 49 26 41 120 6-aug 41 18-sep 26-nov
Kleine mantelmeeuw  132 31 7 2 172 1-aug 31 05-aug 10-nov
Zilvermeeuw  4 2 15 23 44 16-aug 11 12-nov 26-nov
Grote mantelmeeuw  1 1 3 5 19-aug 1 19-aug 27-okt
Holenduif  76 132 517 317 1042 8-aug 104 11-okt 26-nov
Houtduif  13 5 9294 10899 20211 15-aug 4314 27-okt 26-nov
Turkse tortel  2   4 6 19-aug 2 19-aug 20-okt
Zomertortel  7    7 4-aug 3 04-aug 22-aug
Halsbandparkiet      1 1 27-okt 1 27-okt 27-okt
Koekoek    2  2 10-sep 1 10-sep 13-sep
Velduil      1 1 7-okt 1 07-okt 7-okt
Gierzwaluw  563 4  567 1-aug 134 13-aug 2-sep
Boomleeuwerik    35 55 7 97 4-sep 21 08-okt 18-nov
Veldleeuwerik    5 17322 1007 18334 24-sep 5186 17-okt 26-nov
Oeverzwaluw  12 82 1 95 4-aug 66 02-sep 9-okt
Boerenzwaluw  2664 9130 169 11963 1-aug 1446 04-sep 25-okt
Huiszwaluw  236 876  1112 4-aug 580 02-sep 23-sep
Duinpieper  1 7  8 19-aug 4 16-sep 17-sep
Boompieper  179 136 24 339 1-aug 29 05-aug 13-okt
Graspieper  14 1371 22354 463 24202 16-aug 15219 08-okt 26-nov
Roodkeelpieper    6 3 9 17-sep 3 17-sep 9-okt
Waterpieper    1 1 2 21-sep 1 21-sep 16-okt
Gele kwikstaart  304 374 9 687 1-aug 73 20-aug 11-okt
Grote Gele 
kwikstaart  

1 2 12 2 17 13-aug 5 08-okt 5-nov 

Witte kwikstaart  50 373 654 29 1106 1-aug 108 12-okt 26-nov
Heggenmus    4 7 11 5-sep 3 12-okt 27-okt
Blauwborst    1  1 9-sep 1 09-sep 9-sep
Zwarte roodstaart      1 1 17-okt 1 17-okt 17-okt
Paapje  23 11  34 13-aug 9 20-aug 22-sep
Roodborsttapuit  7   4 11 26-aug 7 26-aug 26-okt
Tapuit  9 19 1 29 7-aug 6 09-sep 7-okt
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Soort Aug Sep Okt Nov Totaal Eerste Maximum 
datum 
dagmax Laatste

Beflijster      1 1 27-okt 1 27-okt 27-okt
Merel      97 3 100 1-okt 54 12-okt 18-nov
Kramsvogel      770 5478 6248 25-okt 2016 02-nov 21-nov
Zanglijster    28 796 824 18-sep 574 12-okt 27-okt
Koperwiek      17111 1169 18280 11-okt 12019 25-okt 25-nov
Grote lijster    15 509 8 532 20-sep 170 26-okt 16-nov
Tuinfluiter  2    2 17-aug 2 17-aug 17-aug
Tjiftjaf  1 8  9 31-aug 2 25-sep 30-sep
Pimpelmees    2 2 4 16-sep 2 16-sep 17-okt
Koolmees    3 10 13 23-sep 3 08-okt 26-okt
Klapekster      1 1 21-okt 1 21-okt 21-okt
Gaai    2 2 4 28-sep 2 28-sep 19-okt
Ekster    3 7 1 11 23-sep 3 19-okt 25-nov
Kauw    37 420 173 630 23-sep 106 12-okt 26-nov
Roek      148 39 187 17-okt 32 17-okt 21-nov
Zwarte kraai    1 1 7 9 12-sep 4 06-nov 9-nov
Spreeuw  185 800 27225 5196 33406 5-aug 5740 26-okt 26-nov
Huismus    1 2 3 21-sep 1 21-sep 22-okt
Ringmus  18 5 69 6 98 5-aug 12 01-okt 25-nov
Vink  1 109 47691 5658 53459 5-aug 9296 26-okt 26-nov
Keep    2 143 2322 2467 26-sep 2154 16-nov 26-nov
Groenling  16 90 101 17 224 5-aug 37 02-okt 26-nov
Putter  2   5 1 8 23-aug 2 23-aug 18-nov
Sijs      32 5 37 12-okt 9 12-okt 6-nov
Kneu  3 247 856 57 1163 8-aug 346 12-okt 18-nov
Kruisbek  4   1 5 5-aug 3 06-aug 17-okt
IJsgors      2 2 9-okt 1 09-okt 11-okt
Geelgors  1 45 95 35 176 31-aug 35 11-okt 21-nov
Ortolaan    2  2 4-sep 2 04-sep 4-sep
Rietgors    38 376 49 463 16-sep 67 17-okt 26-nov
           
Totaal 5.201 15.625 157.003 38.392 216.221     
Soorten 55 77 83 48     

 
In tabel 3 is te zien dat de top 20 van 2006; bij elkaar goed is voor de 96,3% van het totaal 
aantal getelde vogels. Vergelijking met de afgelopen jaren leert dat het een erg goed jaar 
voor de Vink, Keep, Koperwiek en Kramsvogel maar dat de Boerenzwaluw, Houtduif, Kneu 
Kolgans en Grauwe gans het relatief slecht deden. 
 
Tabel 3: Top 20 van 2006 in vegelijking met alle jaren tot nu toe 
 

  2006 % 2000-2005 % 
1 Vink  53.459 24,7 Spreeuw 20,8 
2 Spreeuw  33.406 15,4 Vink 15,4 
3 Graspieper  24.202 11,1 Houtduif 14,9 
4 Houtduif  20.211 9,3 Graspieper 9,5 
5 Veldleeuwerik  18.334 8,5 Boerenzwaluw 8,3 
6 Koperwiek  18.280 8,5 Veldleeuwerik 8,0 
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  2006 % 2000-2005 % 
7 Boerenzwaluw  11.963 5,3 Kievit 3,7 
8 Kievit  7.453 3,4 Koperwiek 3,1 
9 Kramsvogel  6.248 2,9 Kauw 1,4 
10 Aalscholver  3.176 1,5 Aalscholver 1,3 
11 Keep  2.467 1,1 Kneu 1,3 
12 Kolgans  1.455 0,7 Grauwe Gans 1,2 
13 Buizerd  1.185 0,5 Kolgans 1,2 
14 Kneu  1.163 0,5 Witte Kwikstaart 1,1 
15 Huiszwaluw  1.112 0,5 Kramsvogel 0,9 
16 Witte Kwikstaart  1.106 0,5 Holenduif 0,8 
17 Grauwe Gans  1.077 0,5 Gele Kwikstaart 0,6 
18 Holenduif  1.042 0,5 Kokmeeuw 0,6 
19 Kokmeeuw  1.041 0,5 Zanglijster 0,5 
20 Zanglijster  824 0,4 Keep 0,4 
 Totaal  96,3%  95,2% 

 
Nieuwe soorten 
 
Dit jaar trokken er maar vier nieuwe soorten over de telpost. Hieronder kort een overzicht 
van de trekkarakteristieken van deze soorten (grotendeels uit LWVT / SOVON Vogeltrek 
over Nederland 1976-1993. Schuyt en Co. Haarlem). De beschrijving over hoe deze soorten 
gezien werden in het veld staat in de bijbehorende maandoverzichten. 
 

01. Tuinfluiter (gezien op 17 augustus) Net als andere zangers een nachttrekker, deze werd 
dan ook niet overtrekkend gezien maar in de maïs! Deze soort broedt in heel Europa en 
tot Midden-Siberië. Onze broedvogels trekken naar Afrika ten zuiden van de Sahara. 
Van de 18 Tuinfluiters die in de “trektelatlas” staan trokken er 17 door in augustus en 
september, zoals ook te zien is in de onderstaande grafiek van Trektellen.nl (voor het 
merendeel afkomstig van ringvangsten). 
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02. Blauwborst (gezien op 9 september) Broedt in het noordelijk deel van Europa en Rusland 
met zuid Duitsland als zuidelijkste regio. Onze broedvogels trekken naar het westelijke 
Middelandse Zee-gebied en mogelijk zelfs West-Afrika, ten zuiden van de Sahara 
terwijl die uit Oost Europa naar het Midden Oosten trekken. Uit de grafiek van 
Trektellen.nl blijkt er een twee-fasig verloop in de trek te zijn. Omdat ook de 
Blauwborst een nachttrekker is zijn deze gegevens uitlsuitend afkomstig van 
ringvangsten. De vogel is bij ons dan ook in de maïs gezien 

 
 
03. Kraanvogel (gezien op 16 oktober). Het broedgebied van de Kraanvogel strekt zich uit 

van Duitsland en Noorwegen tot in Oost-Siberie. Vogels ten oosten van de Baltische 
staten overwinteren op het Iberisch schiereiland en Noord-Afrika. Scandinavische 
vogels trekken in september naar Noord Duitsland (Rugen) en trekken pas bij een 
combinatie van de eerste nachtvorst en een hoge drukgebied verder naar het zuiden. De 
trekbaan die normaal alleen het uiterste zuidoosten van Nederland aansnijdt komt bij 
oostenwind meer naar het westen en komt dan over de Brobbelbies te liggen. De dag dat 
wij de 14 Kraanvogels zagen werd voorafgegaan door enkele dagen met oostenwind. Naar 
schatting trekken er elk najaar 2.000 tot 15.000 Kraanvogels over Nederland. 

04.  Vorkstaartplevier species. Niet duidelijk is of er op 17 oktober een gewone 
Vorkstaartplevier of een Steppevorkstaartplevier gezien is maar beide soorten zijn erg 
zeldzaam en leven in Zuid Spanje, de Balkan en het Midden Oosten en er is weinig 
bekend over het trekgedrag van de vogels die hier als dwaalgast worden gezien. 
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Opmerkelijke zaken in 2006 
 
Gezenderde Bruine kiekendief over de Brobbelbies 
Op zondag 17 september werd om 10.30 uur op 
de telpost een roofvogel waargenomen.  De 
vogel kwam laag aangevlogen. Het was mistig en 
er stond een matige tot harde wind, het koste 
de vogel duidelijk moeite om hier tegenin te 
vliegen. Het vliegbeeld van de vogel deed ons 
daarom aan een buizerd denken. Vanwege de 
weersomstandigheden en de hoogte waarop de 
vogel vloog werd gedacht aan één van de lokale 
Buizerden. De vogel was echter erg donker en 
had opvallende lichtgekleurde bovendekveren. 
Ralph merkte op dat de vogel een soort van 
antenne net achter de kop had. Anderen 
richten nu ook de telescoop op de vogel. En 
inderdaad de vogel was gezenderd! We wisten 
van projecten waar Grauwe kiekendieven 
gezenderd waren, dit was echter zeker geen 
Grauwe kiekendief. Er werd scherper naar de kenmerken van de vogel gekeken maar we 
konden er niks anders van maken. 
Afgesproken werd om een bericht op internet te plaatsen met de vraag of er gezenderde 
Buizerds rondvlogen. Op zondagavond werd een vraag geplaatst op diverse mailgroepen op 
het internet. Er kwamen al snel reacties terug. In één van deze reactie kwam de suggestie 
om een bericht te plaatsen op de mailgroep SatTelOrn@yahoogroups.com . Maandagochtend 
kwam een bericht binnen van de universiteit uit Lund te Zweden, in de persoon van Roine 
Strandberg, met de opmerking dat een door hun gezenderde Bruine Kiekendief ten 
zuidwesten van Arnhem op zondagochtend 17 september een signaal had doorgegeven. Deze 
vogel zat een dag later in noordwest Belgie. Na enkele berichten uitwisseling kwam vast te 
staan dat wij deze vogel bij ons op de telpost gezien hebben. Achteraf gezien kloppen de 
kenmerken die we gezien hebben ook met een Bruine kiekendief.  
De unversiteit van Lund heeft dit jaar zeven Bruine kiekendieven gezenderd om onderzoek 
te doen. De zenders die geplaatst zijn staan 10 uur aan om vervolgens 24 uur geen signalen 

meer af te geven. De Bruine 
kiekendieven die in Zweden broeden 
trekken allemaal in de winter naar het 
zuiden. Middels dit onderzoek willen 
ze vaststellen waar deze vogels 
overwinteren. “Onze” Bruine 
kiekendief heeft dit jaar 4 jongen 
grootgebracht in het Araslövssjön 
meer vlakbij Kristianstad, Zuid-
Zweden. Op 13 september werd 
vastgesteld dat zij nog in het 
broedgebied aanwezig was. Op 14 
september gaf de zender een signaal 
af ten hoogte van Kopenhagen. Er 
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wordt gedacht dat deze vogel de straat tussen Zweden en Denemarken langs de nieuwe brug 
heeft genomen. Eerder werd gedacht dat zij over Falsterbo had gevlogen. Op 14 september 
vloog zij verder in Denemarken via Lolland en Langeland. Op 15 september om 21.48 uur werd 
een signaal afgegeven uit noord Duitsland (ter hoogte van Groningen). Op 17 september 
werden 2 signalen afgegeven en wel op 03:13 en 06:27, dit was ten zuidwesten van Arnhem. 
Ongeveer 4 uur later werd de vogel bij ons op de telpost gezien. Op 18 september zijn weer 
2 signalen afgegeven op 07:39 en 12:27 beide signalen kwamen uit Belgie en hieruit is op te 
maken dat de vogel hard richting het zuiden vloog. Als men de punten van de signalen van 
Arnhem en Belgie verbind op de kaart dan kun je zien dat onze telpost recht op de 
trekroute van de vogel ligt.  
 
Eind oktober kwam uit Zweden nieuws over de 
bij ons waargenomen gezenderde Bruine 
kiekendief. Helaas was het geen goed nieuws. 
De vogel is na het passeren van Parijs niet 
meer waargenomen. Ook zijn nog 2 andere 
gezenderde Bruine kiekendieven in Frankrijk 
verdwenen. Hoewel het wel heel toevallig zou 
zijn dat er boven Frankrijk drie zenders mee 
ophouden kunnen we alleen gissen naar wat er 
gebeurd is, maar het lijkt er op dat “onze” 
Kiek slachtoffer van jagers is geworden. 
Beter nieuws is dat de andere 4 gezenderde 
vogels zich nu in Afrika bevinden. Zij zijn via 
Spanje (niet Gibraltar maar meer oostelijker) 
Afrika binnengevlogen. 3 vogels verblijven nu 
in Senegal en 1 vogel bevindt zich vlakbij de 
Niger Delta in Mali. 
 
Doortrekpatroon Bruine kiekendieven 
Dit jaar is er een record aantal van 57 Bruine kiekendieven gezien tussen 01 augustus en 27 
oktober, precies de helft van het aantal dat we in de laatste zeven jaar gezien hebben (115 
ex.). Het doortrekpatroon over de telpost ten opzichte van alle andere jaren is te zien in 
onderstaande grafiek. Hieruit kunnen we opmaken dat het doortrekpatroon dit jaar 
hetzelfde was als in andere jaren maar dat het langer doortellen op de dag waarschijnlijk 
het verschil hebben gemaakt. 
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Koperwiektrek op 25 oktober 2006 
Op 25 oktober hebben we 12.019 Koperwieken gezien, een gigantische aantal voor onze 
telpost. Omdat er over de Brobbelbies tot 12:00 uur een dikke mist hing werd er zelfs 
overwogen om maar te stoppen met tellen. Een telefoontje van telpost Brobbelbies Zuid, 
met de mededeling dat daar honderden Koperwieken doorkwamen, deed anders besluiten. Op 
onze telpost werden op dat moment nog geen Koperwieken gezien. maar dat veranderde snel. 
De vogels kwamen soms in groepen van 500 stuks voorbij; ze zullen zeker onderteld zijn zo 
massaal was de doorkomst. De uur aantallen waren: 12-13 uur 4.582; 13-14 uur 4.328; 14-15 
uur 2.145; 15-16 uur 594; 16-17 uur 370. 
De Koperwieken trek van 25 oktober was een apart stukje fenomeen van wat je kan 
meemaken tijdens een telseizoen. Hieronder volgt een verklaring van Hans van Gasteren die 
de vogels met radar volgt: Wat gebeurde er nu precies? Ik zal proberen een reconstructie 
te maken met de radarbeelden als leidraad, waarbij moet worden aangetekend dat deze 
wegens onderhoud pas vanaf 8.00 uur 
beschikbaar waren (en dus de eerste 
aankomst in de middag van de 24e volgens 
de ringers op Vlieland niet kon worden 
gezien). 
Om 8.00 uur was de Noordzee ten noorden 
van de Wadden verzadigd met vogelecho's! 
Er zijn maar weinig dagen in de lange 
historie van het kijken naar radarbeelden 
(toch al weer 15 jaar) dat boven de 
Noordzee zoveel vogels vlogen: vogeltrek 
8++ dus. Ze zaten hoog en hielden een 
keurige Z tot ZZO richting aan, op lagere 
hoogte vooral draaiend richting ZO 
(=Wadden). Boven de Waddenkust 
aankomend vielen vele vogels in, maar zeker 
niet allemaal, zodat zich een vogeltrekgolf 
doorzette naar het zuiden van het land. 
Rond 8.00 uur is het vogelfront vanuit 
Noorwegen ongeveer tot de lijn 
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Zwanenwater - Groningen aangekomen. Per uur schuift dit zo'n 50/60km per uur op, maar 
boven Nederland start de dagtrek ook sterk (vogeltrek 7 richting ZW). 
Combinerend met de trektellingen en dan vooral de Koperwieken (omdat dit de dominante 
soort boven de Noordzee is geweest) schoven de vogels te hoog over noord en midden 
Nederland heen (veelal mist) om geregistreerd te worden, waarna de golf aangekomen in 
Brabant (om ca 13:00 uur, uit trektellingen blijkend) zichtbaar begint te worden. Zie 
bijgaand kaartje van trektellen.nl  
 
De afstand Groningen - Uden is hemelsbreed zo’n 170 km, dat is voor een Koperwiek zo’n 3 
uur vliegen, de eerste vogels zouden dan ook om 11 uur boven de Brobbelbies aangekomen 
kunnen zijn maar de grote aantallen kwamen later, we hebben er waarschijnlijk dan ook niet 
veel gemist. 
 
Kraanvogels over de Brobbelbies 
Vroeger werden er regelmatig Kraanvogels op de Brobbelbies gezien en tot dit jaar hadden 
we ze op de telpost gemist, een van onze grote missers. Op maandag 16 oktober werden er 
na 7 jaar tellen eindelijk Kranvogles gezien. Later in de middag kreeg Toy nog een mail van 
Koen Leysen uit België “Vandaag had men op telpost Brobbelbies noord lees ik 14 
Kraanvogels. Ik heb in Vlaanderen om 16u30 in Tessenderlo, gelegen in de neus van Limburg 
(ten noorden van Diest) een groep van 14 kranen gehad op thermiek”. Om het compleet te 
maken, de vogels werden ook nog waargenomen bij de Keent (Grave) en St. Oederode (via 
waarneming.nl). Dit is een afstand van 85 km waar de vogels 2:40 uur over vlogen: bijna 32 
km per uur.. (zo zie je maar weer waar het Internet allemaal niet goed voor is). 
 

 
18 september 2006, Zilverplevier aan de grond! 
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Vergelijking met voorgaande jaren 
 
Tabel 5: Vergelijking en totalen over 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 en 2006 
 

Jaar Augustus September Oktober November Totaal 
Aantal teluren

00-02 172:00 226:00 193:00 105:00 696:00 
2003 111:30 103:01 115:11 43:00 372:42 
2004 74:29 89:49 148:12 30:07 342:37 
2005 175:25 167:59 170:38 40:37 554:39 
2006 173:05 216:10 193:20 75:08 657:43 
Totaal 706:29 802:59 820:21 293:52 2623:41 

Aantal dagen
00-02 34 50 44 26 154 / 335 
2003 23 20 22 12 77 / 122 
2004 20 19 26 10 75 / 122 
2005 28 30 29 12 99 / 122 
2006 25 29 27 20 101 / 122 
Totaal 130 148 148 80 506 / 823 

Aantal vogels
00-02 6.665 34.238 74.939 20.620 136.462 
2003 3.500 4.886 34.822 14.952 58.160 
2004 2.533 11.494 62.630 7.916 84.573 
2005 4.765 11.699 109.131 19.121 144.716 
2006 5.201 15.625 157.003 38.392 216.221 
Totaal 22.664 77.942 438.525 101.001 640.132 

Aantal / uur
00-02 39 151 388 196 196 
2003 31 47 303 348 156 
2004 34 128 423 263 247 
2005 27 70 639 470 186 
2006 30 72 812 511 329 
Totaal 32 97 535 344 244 

Aantal / dag
00-02 196 685 1.703 793 2.201 
2003 152 244 1.583 1.246 755 
2004 127 605 2.409 792 1.128 
2005 170 390 3.763 1.593 1.462 
2006 208 539 5.815 1.920 2.141 
Totaal 174 527 2.963 1.263 1.265 

Hoogste telling Totaal aantal soorten
2000 3.356 13-okt-00 59   
2001 6.264 13-okt-01 92   
2002 10.609 20-okt-02 85   
2003 7.133 11-okt-03 94   
2004 7.283 19-okt-04 92   
2005 23.020 29-okt-05 116   
2006 21.706 26-okt-06 106   
Totaal     146   
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Als we alle jaren, dat er op telpost de Brobbelbies geteld is, vergelijken (tabel 5) is ook 
meteen te zien dat 2006 een topjaar is geweest en dat kwam met name door de goede 
oktober en november maanden maar ook in augustus en september zijn er meer vogels geteld 
dan in dezelfde maanden van de andere jaren. De uurgemiddelden van oktober en november 
(535 en 344, resp) zijn dan ook de hoogste tot nu toe en liggen ver boven het langjarig 
gemiddelde over de eerste zes jaren (449 en 286, respectievelijk, zie verslag 2005). Samen 
met het feit dat er meer uur op meer dagen geteld is helpt ook natuurlijk! 
 
Vergelijking met andere telposten in Nederland 
Ook dit jaar is het aantal telposten, dat hun gegevens direct doorgeeft aan Trektellen.nl 
weer gestegen. In 2006 hebben er in totaal 95 Nederlandse, 82 Belgische, 16 Franse en 20 
Britse en 1 Duitse telpost regelmatig hun tellingen doorgeven. In de periode dat onze post 
bezet is geweest zijn er in totaal 16.339.229 vogels geteld en het kaartje op de volgende 
pagina geeft aan dat deze met name langs de kust en het IJsselmeer geteld zijn, met een 
zeer bescheiden aandeel van onze telpost. Sinds 1 januari staan er nu 68.932.528 vogels in 
trektellen.nl wij hebben daar 640.132 exemplaren aan bijgedragen (0.92% van het totaal) 
 
Dit jaar hebben we in onze telperiode (1 augustus tot 30 november) 657 uur en 43 minuten 
geteld, waarmee we op een verdienstelijke tweede plaats komen qua aantal teluren in deze 
periode (zie Tabel 5)  
 
Tabel 5 Gemaakte uren van de Top Nederlandse en lokale Brabantse teposten 
 

 Telpost Uren geteld
1 IJmeerdijk, Almere 764:11 
2 Brobbelbies-Noord (tussen Uden en Oss) 657:43 
3 Strabrechtse Heide 655:00 
4 De Groote Peel 562:01 
5 Maldens vlak (voorheen Mulderskop, Nijmegen) 514:00 
6 Loozerheide (bij Weert) 460:50 
7 De Horde (Lopik) 453:45 
8 Scheveningen 405:55 
9 Ketelbrug/Kamperhoek 368:50 
10 Brobbelbies-Zuid (tussen Uden en Oss) 335:55 
11 De Vulkaan (Den Haag) 320:00 
12 Huisduinen (zeetrek) 243:00 
13 De Blauwe Kamer 231:32 
14 Westkapelle 226:55 
15 Landschotse Heide (Middelbeers) 190:26 
16 Ruimel (bij Sint-Michielsgestel) 72:18 
17 Banisveld – Kampina 69:20 
18 De Mosbulten 38:00 
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Doortrek van alle soorten over alle Nederlandse en Belgische telposten 
van trektellen.nl tussen 1 augustus en 30 november 2006  (Hoe groter de cirkel, hoe groter 
het aantal vogels). 
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Vogelteldag 2006 op 15 oktober (verslag van Peter van de Braak) 

We begonnen al heel vroeg, om 7.30 uur moesten alle posten bezet zijn (zie kaartje op 
http://www.vogelwachtuden.nl/trektellen/ waar de telposten zich bevinden). Aan deelname 
geen gebrek en er kwamen zelfs leden op de fiets uit Nijmegen om toch maar te kunnen 
tellen (of was het voor de soep en worst??). Met de walkie talkies konden de 
vogelwaarnemingen aan elkaar doorgegeven worden. Er stond in de ochtend een koude oosten 
wind waardoor de omstandigheden voor de tellers niet prettig waren. Maar al snel werden de 
eerste vogels doorgegeven. Al vroeg kwam een Bruine Kiekendief door en enkele Buizerds. 
Op de hoofdtelpost hadden ze zelfs al Kruisbekken en een Goudvink. Door het ontbreken van 
de vogels kwam al snel de roep om soep en worsten. De worsten werden al snel op de fiets 
rond gebracht door Peter vd Braak. Daarna mochten we weer wat Buizerds tellen. Deze 
kwamen nu met regelmaat zeer hoog over de telposten. Een Rode Wouw werd nog door de 
hoofdtelpost waargenomen. Helaas kon deze door de andere posten niet gezien worden. 
Hieronder wat overzichten van de dag en foto's 

 
Tabel 6: De verdeling over de telposten van de Vogelteldag 
 

TELPOST 
Vogelsoort 

1 2 3 4 5 
Beste 
post 

Bruine kekendief 0 0 0 0 1 5 
Gele kwikstaart 0 1 0 0 0 2 
Grauwe gans 0 0 1 0 0 3 
Goudvink 1 0 0 0 0 1 
Pimpelmees 1 0 0 0 0 1 
Roek 0 0 0 1 0 4 
Rode wouw 1 0 0 0 0 1 
Turkse tortel 0 0 0 1 0 4 
Putter 2 0 0 0 0 1 
Rietgans 0 0 0 0 2 2 
Sijs 0 0 1 0 1 3/5 
Koolmees 2 0 0 1 0 1 
Gaai 4 0 0 0 0 1 
Groenling 0 0 2 0 2 3/5 
Grote lijster 0 0 0 4 0 4 
Kneu 0 0 4 0 0 3 
Merel 2 0 0 2 0 1/4 
Ringmus 2 0 1 0 2 2/5 
Boomleeuwerik 2 0 4 0 0 3 
Heggemus 1 0 4 1 1 3 
Kruisbek 6 0 0 1 0 1 
Stormmeeuw 0 0 3 0 4 5 
Keep 1 4 2 3 1 2 
Kleine zwaan 0 0 0 0 6 5 
Koperwiek 1 0 0 6 5 4 
Geelgors 9 6 1 3 1 1 
Rietgors 0 2 7 1 10 5 
Sperwer 4 2 9 4 3 3 
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TELPOST 
Vogelsoort 

1 2 3 4 5 
Beste 
post 

Kokmeeuw 0 2 9 2 12 5 
Holenduif 0 5 6 17 1 4 
Kauw 0 0 0 26 9 4 
Witte kwikstaart 6 6 9 22 5 4 
Zanglijster 10 0 5 43 6 4 
Kievit 0 7 41 30 0 3 
Buizerd 12 10 16 30 34 5 
Graspieper 16 23 36 13 28 3 
Aalscholver 12 1 67 10 67 5 
Kolgans 1 12 52 48 69 5 
Veldleeuwerik 41 70 58 5 31 2 
Houtduif 128 33 5 60 1 1 
Vink 34 79 64 99 32 4 
Spreeuw 80 311 1373 371 2189 5 

Totaal 379 574 1780 804 2523 5 
 
 
Tabel 7: De top tien en bijzondere soorten tijdens de vogelteldag 
 

Top 10 Soort Aantal 
 Bijzondere 

soorten Aantal 

1 Spreeuw 4324 
 Bruine 

kiekendief 
1 

2 Vink 308  Goudvink 1 
3 Houtduif 227  Kruisbek 7 
4 Veldleeuwerik 205  Putter 2 
5 Kolgans 182  Rode wouw 1 
6 Aalscholver 157    
7 Graspieper 116    
8 Buizerd 102    
9 Kievit 78    
10 Zanglijster 64    

 

World Birdwatch 2006 

Normaal valt onze jaarlijkse vogelteldag samen met World Birdwatch maar omdat de meeste 
van ons op Terschelling zaten is de dag een week opgeschoven. Hieronder het persbericht 
met wat resultaten van World Birdwatch waar onze telpost aan mee heeft gedaan: 

Het zit er alweer op; de World Birdwatch 2006. Ondanks de stevige wind met plaatselijk 
ook zeer veel neerslag, werd er op 7 oktober j.l. enthousiast geteld door 108 
vogelwerkgroepen, weer meer dan vorig jaar (98). Aangevuld met 21 telposten aangesloten 
bij trektellen.nl resulteerde dat in bijna 150 tellingen. De aantallen vogels en soorten vielen 
relatief gezien (vergeleken met vorig jaar) toch nog mee. Dat laatste ligt deels ook aan het 
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feit dat we ook de aantallen van trektellen.nl hebben gekregen. Dubbeltellingen heb ik er 
wat dat betreft wel uit kunnen halen. 

In totaal werden 324.938 vogels (tegen vorig jaar 355.836) verdeeld over 193 soorten: 
vorig jaar 201. 
 
Tabel 8: De Top Tien van de World Birdwatch (met tussen haakjes het resultaat voor 
2005) 
 
Spreeuw 114.797 (1) Aalscholver 17.844 (8) 
Vink 36.587(9) Grauwe gans 10.925 (4) 
Kievit 23.828(2) Kleine mantelmeeuw 6.559 (25) 
Kokmeeuw 20.396(3) Smient 6.215 (7) 
Graspieper 18.411 (5) Houtduif 4.360 (10 
 
Enkele van de spreekwoordelijke krenten in de pap waren: Witbuikrotganzen (3), IJsduiker, 
Woudaapjes (2), Zwarte Ooievaar, Grauwe Franjepoten (2), Hop, Grote Pieper, Dwerggors en 
Roze Spreeuw. En met 93 Grote Zilverreigers, 17 Visarenden en 37 Slechtvalken komen we 
goed voor de dag. 
  
In de Top Tien vallen de hoge noteringen van Kleine Mantelmeeuw op. Langs de 
Noordzeekust werden verreweg de meeste Kleine Mantels waargenomen. Of dat laatste een 
gevolg is van de stevige westenwind, die ook det recordaantallen van 1025 Jan van Genten, 
65 Grauwe Pijlstormvogels en 62 Kleine Jagers naar de kust heeft ‘geblazen’? Het zou heel 
goed kunnen... 
 
Door de harde wind viel er, een enkele uitzondering daargelaten, weinig roofvogeltrek te 
bespeuren. De getelde aantallen Buizerds (521, in 2004 nog 955) zijn daar een afspiegeling 
van, al werden bijvoorbeeld nog relatief veel Sperwers waargenomen (312, in 2004 nog 
398).  
 
Overigens werd ook in 33 andere Europese landen geteld. In heel Europa werden in totaal 
ruim 2.220.000 vogels genoteerd. Daarvan werden de meeste (813.945) in Litouwen 
waargenomen. In Roemenië werden de meeste vogelsoorten geteld, namelijk 200. Daar doen 
we in Nederland dus nauwelijks voor onder! In Polen werden, met 182 tellingen, de meeste 
activiteiten ontplooid. In heel Europa waren overigens 43.408 toegewijde tellers actief, 
waarvan 25.000 alleen al in Spanje! Er hebben in ons land enkele honderden vogelaars 
deelgenomen.  
 
Ook in de pers (zowel regionale en landelijke kranten als op de radio) was er ruime aandacht 
voor het evenement, meer nog dan in voorgaande jaren. Al met al mogen we met zijn allen 
dan ook terugkijken op een bijzonder geslaagde World Birdwatch 2006!  
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In Tabel 9 zijn de totalen, fenologie en dagmaxima te zien, over alle jaren dat er op de 
Brobbelbies geteld wordt, in geel de nieuwe records. 
 
Tabel 9: Totalen, fenologie en dagmaxima over de jaren 2000 tot en met 2006 

  2000 - 2006 totaal 
nieuw 

Datum 
vroegste 

waarneming

Datum 
dagmax 

Dagmax 
Datum 
laatste 

waarneming
1 Fuut 1 7-sep-03 7-sep-03 1 7-sep-03 
2 Aalscholver 8836 1-aug-03 27-okt-06 599 30-nov-01
3 Grote zilverreiger 8 24-sep-06 8-okt-04 4 18-okt-06
4 Blauwe reiger 429 1-aug-03 24-sep-06 26 30-nov-02
5 Zwarte ooievaar 6 3-aug-02 3-aug-02 4 4-sep-05 
6 Ooievaar 7 19-aug-06 14-sep-03 4 22-sep-01
7 Knobbelzwaan 39 28-sep-06 29-okt-04 9 10-nov-01
8 Kleine zwaan 208 15-okt-06 13-nov-04 32 26-nov-05
9 Wilde zwaan 3 3-nov-01 3-nov-01 3 3-nov-01 
10 Rietgans species 648 10-sep-03 3-nov-06 87 26-nov-06
11 Toendrarietgans 347 13-okt-06 13-okt-06 223 26-nov-06
12 Kleine rietgans 20 29-okt-05 31-okt-05 11 4-nov-06 
13 Kolgans 6544 16-sep-06 7-nov-04 1190 26-nov-06
14 Grauwe gans 6305 1-aug-06 23-nov-04 493 29-nov-01
15 Canadese gans 7 17-aug-05 17-aug-05 4 17-sep-05
16 Brandgans 4 11-okt-06 17-okt-06 2 18-okt-03
17 Nijlgans 1322 2-aug-03 23-nov-03 41 27-nov-04
18 Casarca 2 16-aug-05 16-aug-05 2 16-aug-05
19 Smient 114 14-sep-02 15-okt-05 90 27-okt-03
20 Wintertaling 21 10-aug-02 14-nov-04 8 17-nov-01
21 Wilde eend 283 1-aug-04 5-sep-06 29 18-nov-01
22 Pijlstaart 1 17-sep-05 17-sep-05 1 17-sep-05
23 Slobeend 5 28-aug-01 28-aug-01 5 28-aug-01
24 Kuifeend 5 16-aug-05 16-aug-05 5 16-aug-05
25 Wespendief 126 2-aug-02 27-aug-05 30 20-okt-02
26 Zwarte wouw 1 19-aug-01 19-aug-01 1 19-aug-01
27 Rode wouw 10 28-sep-03 9-okt-05 2 9-nov-03 
28 Zeearend 2 16-sep-06 29-okt-05 1 29-okt-05
29 Bruine kiekendief 115 1-aug-06 23-sep-06 14 27-okt-06
30 Blauwe kiekendief 89 16-aug-03 25-okt-01 4 26-nov-05
31 Grauwe kiekendief 4 13-aug-05 26-aug-01 1 7-sep-06 
32 Havik 100 4-aug-02 13-okt-01 4 29-nov-01
33 Sperwer 1177 2-aug-02 26-okt-06 72 27-nov-04
34 Buizerd 2978 1-aug-03 17-okt-06 242 23-nov-02
35 Bastaardarend 1 14-okt-03 14-okt-03 1 14-okt-03
36 Dwergarend  2 4-sep-06 17-sep-04 1 17-sep-04
37 Visarend 15 28-aug-05 28-aug-05 2 14-okt-05
38 Torenvalk 101 1-aug-01 23-sep-06 5 10-nov-01
39 Roodpootvalk 2 13-sep-05 13-sep-05 1 23-sep-06
40 Smelleken 94 10-sep-05 18-okt-05 5 23-nov-01
41 Boomvalk 83 1-aug-03 23-sep-06 6 22-okt-00
42 Slechtvalk 36 7-aug-06 15-okt-05 2 14-nov-06
43 Kraanvogel  14 16-okt-06 16-okt-06 14 16-okt-06
44 Scholekster 4 2-aug-02 2-aug-02 2 26-aug-01
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  2000 - 2006 totaal 
nieuw 

Datum 
vroegste 

waarneming

Datum 
dagmax 

Dagmax 
Datum 
laatste 

waarneming
45 vorkstaartplevier species 1 17-okt-06 17-okt-06 1 17-okt-06
46 Morinelplevier 8 5-aug-06 3-okt-03 1 5-okt-05 
47 Goudplevier 397 2-aug-02 22-sep-02 69 30-nov-03
48 Zilverplevier 3 10-aug-05 10-aug-05 1 5-okt-05 
49 Kievit 23056 1-aug-03 28-okt-05 1741 30-nov-01
50 Bonte strandloper 7 22-sep-01 22-sep-01 7 22-sep-01
51 Kemphaan 8 21-aug-05 29-aug-06 7 29-aug-06
52 Watersnip 403 1-aug-02 19-aug-05 26 17-nov-01
53 Houtsnip 2 1-aug-04 17-sep-02 1 17-sep-02
54 Regenwulp 124 1-aug-04 1-aug-05 32 7-sep-05 
55 Wulp 562 1-aug-05 24-aug-03 41 3-nov-05 
56 Zwarte ruiter  3 8-aug-05 8-aug-05 2 26-sep-04
57 Groenpootruiter 27 1-aug-05 27-aug-06 11 1-okt-06 
58 Witgat 30 1-aug-02 27-aug-06 5 11-okt-03
59 Bosruiter 2 1-aug-06 22-sep-01 1 22-sep-01
60 Kokmeeuw 3496 1-aug-01 4-sep-05 179 30-nov-01
61 Stormmeeuw 722 1-aug-04 29-okt-04 74 30-nov-01
62 Kleine mantelmeeuw 428 1-aug-05 5-sep-05 65 10-nov-06
63 Zilvermeeuw 282 1-aug-03 17-aug-02 17 27-nov-04
64 Grote mantelmeeuw 44 2-aug-02 26-nov-05 20 27-nov-05
65 Holenduif 4439 1-aug-01 13-okt-03 127 30-nov-01
66 Houtduif 83366 1-aug-01 5-nov-05 6507 30-nov-01
67 Turkse tortel 16 1-aug-05 1-aug-05 4 27-nov-04
68 Zomertortel 102 1-aug-01 12-aug-01 9 18-sep-02
69 Halsbandparkiet 2 21-aug-05 21-aug-05 1 27-okt-06
70 Koekoek  9 1-aug-04 27-aug-05 2 13-sep-06
71 Velduil 13 7-okt-04 7-okt-04 2 31-okt-05
72 Nachtzwaluw 2 21-aug-03 21-aug-03 2 21-aug-03
73 Gierzwaluw 1373 1-aug-03 8-aug-04 169 18-okt-04
74 Draaihals 1 24-sep-05 24-sep-05 1 24-sep-05
75 Zwarte specht 7 17-aug-05 7-okt-01 1 9-nov-03 
76 Grote bonte specht 9 1-aug-03 1-sep-01 1 29-okt-05
77 Kleine bonte specht 2 4-sep-04 19-sep-00 1 19-sep-00
78 Boomleeuwerik 455 2-aug-02 19-okt-04 33 18-nov-06
79 Veldleeuwerik 52393 2-aug-02 17-okt-06 5186 30-nov-01
80 Strandleeuwerik 1 20-okt-02 20-okt-02 1 20-okt-02
81 Oeverzwaluw 159 2-aug-02 2-sep-06 66 9-okt-06 
82 Boerenzwaluw 47288 1-aug-01 18-sep-02 2105 25-okt-06
83 Huiszwaluw 2457 1-aug-03 2-sep-06 580 4-okt-02 
84 Grote pieper 1 10-sep-05 10-sep-05 1 10-sep-05
85 Duinpieper 12 19-aug-06 16-sep-06 4 17-sep-06
86 Boompieper 1193 1-aug-03 13-aug-05 40 13-okt-06
87 Graspieper 64241 1-aug-05 8-okt-06 15219 30-nov-01
88 Roodkeelpieper 29 1-sep-01 22-sep-00 3 9-okt-06 
89 Waterpieper 5 21-sep-06 15-okt-03 1 23-nov-03
90 Oeverpieper 3 9-okt-04 28-okt-01 1 28-okt-01
91 Gele kwikstaart 3313 1-aug-03 4-sep-04 290 1-nov-03 
92 Gr. gele kwikstaart 87 9-aug-05 2-okt-04 5 13-nov-05
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93 Witte kwikstaart 5627 1-aug-01 11-okt-03 131 26-nov-06
94 Winterkoning 4 10-nov-01 18-nov-01 2 18-nov-01
95 Heggemus 164 14-aug-05 3-okt-05 12 23-nov-01
96 Roodborst 1 15-nov-02 15-nov-02 1 15-nov-02
97 Blauwborst  1 9-sep-06 9-sep-06 1 9-sep-06 
98 Zwarte roodstaart 4 28-aug-04 28-aug-04 2 20-okt-02
99 Paap 198 9-aug-05 26-sep-01 11 17-okt-01
100 Roodborsttapuit 71 18-aug-02 26-aug-06 7 10-nov-02
101 Tapuit 117 1-aug-03 19-sep-04 6 17-okt-01
102 Beflijster  3 13-okt-04 13-okt-04 1 27-okt-06
103 Merel 229 20-aug-05 12-okt-06 54 26-nov-05
104 Kramsvogel 10088 14-sep-05 2-nov-06 2016 30-nov-02
105 Zanglijster 2993 9-sep-01 12-okt-06 574 9-nov-03 
106 Koperwiek 31487 9-sep-05 25-okt-06 12019 25-nov-06
107 Grote lijster 1703 1-aug-03 19-okt-04 316 16-nov-06
108 Bosrietzanger 2 29-aug-05 29-aug-05 1 9-sep-05 
109 Grasmus 14 4-aug-02 11-aug-02 3 8-sep-02 
110 Tuinfluiter  2 17-aug-06 17-aug-06 2 17-aug-06
111 Zwartkop 3 3-aug-02 28-sep-01 1 28-sep-01
112 Tjiftjaf 56 27-aug-05 24-sep-05 5 6-okt-00 
113 Fitis 5 2-aug-03 2-aug-03 1 28-sep-05
114 Goudhaantje 2 2-okt-05 12-okt-03 1 12-okt-03
115 Staartmees 46 7-sep-05 23-sep-01 12 3-nov-05 
116 Zwarte mees 39 4-sep-05 4-sep-05 22 13-okt-05
117 Pimpelmees 61 29-aug-05 22-sep-01 5 23-nov-01
118 Koolmees 53 19-sep-04 4-okt-03 6 5-nov-05 
119 Boomklever 1 10-sep-05 10-sep-05 1 10-sep-05
120 Klapekster 7 12-okt-03 12-okt-03 2 21-okt-06
121 Gaai 94 21-sep-05 7-okt-04 15 7-nov-04 
122 Ekster 12 23-sep-06 19-okt-06 3 25-nov-06
123 Kauw 6724 4-aug-02 15-okt-03 503 30-nov-01
124 Roek 1266 23-sep-00 30-okt-05 140 27-nov-04
125 Zwarte kraai 529 1-aug-01 5-aug-01 54 9-nov-06 
126 Bonte kraai 1 27-okt-03 27-okt-03 1 27-okt-03
127 Spreeuw 121490 1-aug-03 20-okt-02 8875 30-nov-02
128 Huismus 4 21-sep-06 29-okt-05 1 29-okt-05
129 Ringmus 1514 1-aug-04 14-okt-01 95 29-nov-01
130 Vink 118521 1-aug-01 26-okt-06 9296 30-nov-01
131 Keep 4335 26-sep-06 16-nov-06 2154 30-nov-01
132 Europese kanarie 1 10-nov-01 10-nov-01 1 10-nov-01
133 Groenling 538 1-aug-01 2-okt-06 37 30-nov-02
134 Putter 157 23-aug-06 10-okt-05 17 30-nov-01
135 Sijs 666 4-sep-05 11-okt-03 30 30-nov-02
136 Kneu 6461 1-aug-01 12-okt-06 346 30-nov-01
137 Barmsijs 14 24-sep-05 14-nov-05 5 17-nov-01
138 Kruisbek 249 5-aug-06 28-okt-05 42 30-nov-02
139 Goudvink 13 14-okt-01 6-nov-05 6 13-nov-04
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140 Noordse "trompet" 
goudvink 6 31-okt-05 5-nov-05 3 13-nov-04

141 IJsgors 8 4-okt-05 5-nov-05 2 6-nov-05 
142 Sneeuwgors 3 28-okt-03 28-okt-03 1 20-nov-04
143 Geelgors 1246 4-aug-01 3-nov-01 76 30-nov-01
144 Ortolaan 6 4-sep-06 7-sep-03 2 9-sep-05 
145 Rietgors 1987 3-aug-03 17-okt-06 67 30-nov-01
146 Grauwe gors 2 17-sep-01 17-sep-01 1 22-sep-01
 Niet gedetermineerd 602     
 TOTAAL 640132     
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