
Euro Birdwatch 2017 
 
In de aanloop naar zaterdag 30 september werden de weersvoorspellingen al nauwlettend in de gaten 
gehouden en het zag er niet best uit. Twintig millimeter regen verspreid over de helde dag was wel het 
minste dat we voor de kiezen konden krijgen. Gelukkig konden we over de partytent van Rudi 
beschikken voor ons secretariaat, keuken en als schuilmogelijkheid. Maar het wonder geschiedde en 
de hele morgen bleef het droog, met een flauwe wind uit zuidoost , een temperatuur van 14 graden en 
een bewolking van 7/8. Het zicht was matig tot ongeveer 4000 meter met in het begin wat grondmist. 
Pas om ongeveer half 12 begon het te regenen en trok iedereen zich terug onder de grote tent. We 
hebben het daarna nog een uurtje volgehouden, maar de trek stortte volkomen in en er kwam bijna 
niets meer door. Buienradar gaf bovendien aan dat het daarna de hele middag stevig zou blijven 
regenen. Dus werd om half een de telling afgesloten en keerde iedereen huiswaarts. 
 

 
 
De telling werd in aantallen gedomineerd door Vink, Kneu, Graspieper en Spreeuw. Vooral in de 
periode tot 12:00 uur waren het de Vinken, die de aantallen op papier brachten. Al in het tweede uur 
kwam er een Roodkeelpieper roepend over de telpost. Deze soort is echter alleen weggelegd voor de 
geoefende jonge oren, die we gelukkig op deze dag wel in ons midden hadden. Al hoewel enkele 
oudjes ook de karakteristieke roep hebben gehoord. In het derde uur kwam een tweede 
Roodkeelpieper roepend overvliegen. Verdere leuke soorten waren 6 Grote Zilverreigers, een Bonte 
Strandloper en een Europese Kanarie. Een late Tapuit, wat Appelvinken en een Bruine Kiekendief 
waren eveneens krenten in de pap. 
Tussen de middag ging de keuken open en serveerde onze nieuwe kok Wynand aan de lopende band 
knapperige baklever. 
 

 
 



Gedurende de dag zijn er tenminste 23 tellers actief geweest. Daarnaast hebben we nog 3 bezoekers 
mogen ontvangen op onze telpost. We hebben met hen gepraat over het fenomeen vogeltrek en over 
het werk van onze vogelwerkgroep. En daarmee werd de eigenlijke functie van de Euro Birdwatch nog 
eens duidelijk onderstreept. Het is tenslotte bedoeld om aandacht te geven aan het fenomeen 
vogeltrek aan een zo groot mogelijk publiek. Het was alleen jammer dat de slechte weersvoorspelling 
kennelijk veel bezoekers deed besluiten om toch maar niet naar de Euro Birdwatch te komen. De 
EBW 2017 was voor de tellers vooral een gezellige dag. En zo is het ook bedoeld. 
 
De totale telling kwam uit op 3080 vogels, verdeeld over 46 soorten. Vergeleken met andere telposten 
in het binnenland hebben we een uitstekende prestatie verricht met verhoudingsgewijs toch een hoog 
aantal vogels en soorten. 
De volledige telling van deze dag is te vinden op http://trektellen.nl/count/view/8/20170930. Dank aan 
alle tellers en bezoekers voor deze dag. 
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