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Vandaag 4 oktober is weer zover. Vol goede moed, met gunstige weersvoorspelling, gaan Peter 

Boelee, Tamara Erwich, Trudy van Wezel, Rien Weststrate en Edward Minnaar op stap naar De 

Banjaard bij de stormvloedkering. We hebben geteld en geturfd van 7:45 uur tot 10:45 uur. Naast 

het tellen en determineren van trekvogels houden we ook een soortenlijst bij. Hieronder een zo 

compleet mogelijk overzicht van alle soorten die we gezien hebben. Daarna volgt de lijst van 

trekvogels. 

 

Bij aankomst worden we verwelkomd door een zingende tjiftjaf. In 

het struweel van de duinen horen we verder deze morgen: 

tjiftjaf – roodborst – winterkoning – heggenmus – pimpelmees – koolmees 

– staartmees – ekster – goudhaan – rietgors  
 

Op volle zee zie we soorten als: 

kokmeeuw – zilvermeeuw – grote mantelmeeuw – grote stern – blauwe 

reiger – roodkeelduiker  
 

Daarnaast zien we onderweg of ter plaatse: 

grauwe gans – torenvalk – turkse tortel – knobbelzwaan -steenloper 
 

Na het tellen van de trekvogels gaan we als clubje de plaatselijke 

duinvallei en het watertje bezoeken. In de hoop daar nog wat te beleven. 

Een waterral hebben we al horen roepen deze morgen. Ook de ijsvogel 

laat zich van zijn mooiste kant zien! Andere soorten die we te zien 

krijgen zijn: 

waterral – waterhoen – gaai – vuurgoudhaan – goudvink – boomkruiper – 

wilde eend – ijsvogel 
 

We nemen afscheid van 

Edward en Tamara. Peter, 

Trudy en Rien gaan nog door naar Neeltje Jans. Peter 

koopt daar een maaltje mossels, die in de auto alvast 

voorgekookt worden. Ook droomt hij over haviken die 

daar  mogelijk gevestigd zijn. In het duingebied kunnen 

we toch nog enkel soorten op naam brengen: grote gele 

kwikstaart –  buizerd – grote lijster 
Als hoogtepunt hier de lijst met de aantallen van door 

ons getelde trekvogels. Het geeft een indicatie van de 

massale vogeltrek van deze morgen. Met name zanglijsters, vinken en graspiepers bleven voorbij 

golven. Maar wat te denken van merels, ringmussen en grote bonte spechten? Ook onze eerste 

kramsvogels, koperwieken en kepen van dit seizoen verrasten ons! Er passeerden zoveel vogels dat 

we het zo nu en dan niet konden bijbenen! 

We zien terug op een zeer geslaagde morgen met heerlijk najaarsweer. We zagen 32 soorten 

trekvogels en 32 soorten onderweg en ter plaatse die geen trekgedrag vertoonden. Voldaan en met 

veel indrukken gingen we weer naar huis. 



  
 
Totalen 2014  

oktober 2014
 

 

   4  

 

 

 

De Banjaard (Noord-Beveland)  

Zaterdag 4 oktober 2014    

Telperiode: 7:45 - 10:45 
Type telling: alle soorten 
Weer:  
Tellers: Peter Boelee, Tamara Erwich, Trudy van Wezel, Rien Weststrate en Edward Minnaar 

 

 

Roodkeelduiker  1  Boomleeuwerik  11  Pimpelmees  1  

Aalscholver  141  Veldleeuwerik  54  Kauw  116  

Knobbelzwaan  1  Duinpieper  2  Spreeuw  3374  

Kolgans  2  Boompieper  4  Ringmus  19  

Brandgans  6  Graspieper  459  Vink  1661  

Rotgans  14  Oeverpieper  1  Keep  1  

Kievit  49  gele kwikstaart spec.  1  Groenling  20  

Watersnip  1  Witte Kwikstaart  9  Sijs  1  

Grote Stern  2  Gekraagde Roodstaart  1  Kneu  25  

Holenduif  43  Merel  28  barmsijs spec  1  

Houtduif  39  Kramsvogel  4  Rietgors  4  

Turkse Tortel  1  Zanglijster  1455  

 
 

 
 

 
 

Grote Bonte Specht  1  Koperwiek  1  

 
 

 
 

 
 

 

Totaal: 7554 exemplaren, 37 soorten, 3:00 uren 
 
Ter plaatse: Wilde Eend +, Waterral 1, Waterhoen +, IJsvogel 1, Winterkoning +, Heggenmus +, 
Roodborst +, Goudhaantje +, Vuurgoudhaantje 1, Staartmees +, Pimpelmees +, Koolmees +, 
Boomkruiper 1, Gaai +, Ekster +, Rietgors + 
 
Vet = Opmerkelijke waarneming (schaarse of zeldzame vogelsoort of hoog aantal) 

 

Voorlopige resultaten Nederland 

  
TOP 10 - 2014 

Totaal:  1.420.905 

Aantal soorten: 209 

  
TOP 10 - 2013 

Totaal:  378.336 

Aantal soorten: 204 

   1.  Spreeuw 488.680    1. Kolgans 102.147 

   2. Vink 382.307    2. Spreeuw 55.778 

   3. Zanglijster 118.102   3. Vink 54.037 

   4. Graspieper 85.021    4. Kokmeeuw 20.843 

   5. Kolgans 54.185    5. Grauwe gans 15.001 

   6. Veldleeuwerik 46.356    6. Graspieper 14.417 

   7. Kievit 29.575    7. Kievit 12.455 

   8. Kokmeeuw 27.707    8. Smient 6.116 

   9. Grauwe gans 24.516    9. Zwarte zee-eend 5.990 

  10. Kneu 20.314   10. Brandgans 5.851 

http://www.trektellen.nl/totalen.asp?telpost=970&jaar=2014&site=0&land=1&taal=1
http://www.trektellen.nl/kaart.asp?telpost=970&site=0&land=1&taal=1


Vogelbescherming Nederland:: De internationale vogelteldag de Euro Birdwatch heeft alle records 

gebroken. Nog niet eerder werden er zoveel vogels geteld, ruim één miljoen in totaal (1.073.123). Er werden 218 

verschillende soorten gezien, ook een nieuw record. De weersomstandigheden waren vandaag ideaal voor de vogeltrek. 

In heel Europa gingen dit weekend vogelaars naar buiten om de najaarstrek in kaart te brengen. In ons land 

coördineerde Vogelbescherming Nederland deze massale vogeltelling, op zo'n 150 plekken in ons land werd geteld. Dit 

jaar werd de spreeuw het vaakst gezien, gevolgd door de vink. Opvallend is het aantal zanglijsters en veldleeuweriken. 

Het is de 19e keer dat Vogelbescherming de Birdwatch in Nederland organiseert. 

Vogeltrek in de week van 4 oktober 
Er werden behoorlijk veel vinken, spreeuwen en kolganzen gezien de laatste dagen, vele duizenden, met daarnaast 

flinke aantallen zanglijsters en spreeuwen Ook de eerste klapeksters kwamen binnen om hier de winter door te brengen. 

Bijzonderheden waren o.a. een steppekiekendief, twee roodkeelpiepers, een ortolaan en een middelste bonte specht. 

Het weer in Nederland 
De Euro Birdwatch staat of valt met het weer. Dat is overwegend goed. In sommige delen van het land begon de dag 

nevelig waardoor de trekvogels op het gehoor moesten worden geteld. In de rest van het land scheen toch voornamelijk 

de zon. Met een zwakke tot matige zuidelijke wind waren de omstandigheden voor landtrek goed, want bij tegenwind 

vliegen trekvogels vaak vrij laag waardoor ze beter worden 'opgepikt' door trektellers. Een aantal telposten kregen 

bezoek van de pers. 

Internationale vogeltelling 
Deze internationale vogeltelling is een initiatief van BirdLife International. Tijdens dit unieke evenement wordt er op 

hetzelfde moment in 37 Europese landen (trek)vogels geteld. Dit jaar deden er in Nederland rond de 100 

vogelwerkgroepen mee. Vogelbescherming Nederland coördineerde de tellingen in eigen land. In de overige landen was 

de coördinatie in handen van onze Luxemburgse BirdLife-partner Natur-e-Emwelt (samen met de overige BirdLife 

Partners in de betreffende landen). 

Verzamelen van de gegevens 
Vogelbescherming Nederland verzamelt aan het eind van de dag de gegevens uit eigen land en geeft deze door aan de 

Luxemburgse BirdLife-partnerorganisatie Natur e Emwelt. Zij zullen de Europese resultaten vervolgens in heel Europa 

publiceren.  

De telgegevens worden verzameld op ons kantoor in Zeist, via de website www.trektellen.nl. Gedurende de dag zal 

Vogelbescherming de landelijke pers informeren.  

 

http://www.birdlife.org/
http://www.naturemwelt.lu/
http://www.naturemwelt.lu/
http://www.trektellen.nl/

