
Euro Birdwatch 2019 
 
Op zaterdagmorgen 5 oktober werd de jaarlijkse Euro Birdwatch gehouden, waarbij in heel Europa 
vogels worden geteld. De eerste vogel die werd gezien was een Houtsnip, die om 7 uur ’s morgens al 
in het donker bij het openen van het hek van de toegangsweg afvloog. Dat begon dus al goed, want 
dit was pas de tweede keer in 18 jaar dat deze soort in de trek werd gezien op de telpost. 
De dag begon in eerste instantie met goed zicht, maar na een paar minuten werd het al wat nevelig 
met een zicht tot 1900 meter. Gelukkig bleef ons de aangekondigde mist bespaard. In de loop van de 
dag werd het zicht allengs beter, brak de zon door en bij wat lage temperaturen van 6 tot maximaal 13 
graden werd het toch een zeer fraaie dag, ook al omdat de wind zwak tot matig was. Helaas wel uit de 
verkeerde richting, want bij noordoostelijke wind profiteren trekvogels van deze rugwind door zo hoog 
mogelijk te vliegen om maximaal voordeel te hebben. De vogeltrek kenmerkte zich deze dag dan ook 
door hoge trek (nekkramptrek).   
 
Om 7 uur ’s morgens begon de telling en de eerste vogels met vooral boerenzwaluwen, vinken, 
spreeuwen en lijsters  kwamen al overvliegen. Ook druppelden gestaag vele belangstellenden binnen 
op de telpost, meestal voorzien van verrekijker, telescoop, stoeltje of krukje. 
 

 
 

Het bleef de hele dag volle bak op de telpost: ’s morgens linker- en ’s middags rechter foto 
 
De telling werd in aantallen gedomineerd door ganzen, zwaluwen lijsters, aalscholvers en spreeuwen. 
De kolganzen en toendrarietganzen kwamen in V-formaties over en ook de 25 grote zilverreigers 
leverden in de blauwe lucht een schitterend beeld op. Nadat er thermiek was ontstaan kwamen de 
roofvogels al cirkelend overvliegen, waaronder 7 bruine kiekendief, 3 rode wouwen, 2 smellekens, 2 
slechtvalken, 1 visarend. 1 havik, 2 blauwe kiekendieven, 54 sperwers en heel veel buizerds. Liefst 
451 buizerds kwamen in thermiekbellen van soms 60 exemplaren tot laat in de middag al cirkelend 
overvliegen. Krenten in de pap waren o.a. goudplevier, watersnip, groenpootruiter (5), kleine bonte 
specht, huiszwaluw, roodborsttapuit en grote gele kwikstaart. Ook kon heel mooi de nog steeds 
doorgaande gaaieninvasie worden gezien. 
 
Tussen de middag werd er baklever en bakbloedworst geserveerd door onze chef-kok Sander en aan 
het eind van de middag werd het onlangs bereiken van het 10.000

e
 tel-uur op de telpost op 

bescheiden wijze gevierd. 
 
Gedurende de dag zijn er tenminste 28 leden actief geweest. Daarnaast hebben we nog ongeveer 10 
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.  
 
 



 
 

Links de keukentafel en rechts de veldkeuken met chef-kok Sander 
. 
Om 5 uur ’s middags werd de telling afgesloten en zijn de resultaten doorgegeven aan 
Vogelbescherming Nederland en www.trektellen.nl. 

 

 
 

De telmachine van Sander (links) en een thermiekbel met buizerds (rechts) 
 

 
 

De groenpootruiters gingen even naast ons landen om bij te tanken  
 
 
 

  jaar datum aantal soorten 

1 2003 4-10-2003 6.998 50 

2 2004 2-10-2004 7.322 51 

3 2005 1-10-2005 2.181 38 



4 2006 7-10-2006 2.217 35 

5 2007 6-10-2007 1.602 40 

6 2008 4-10-2008 27.644 52 

7 2009 3-10-2009 2.674 35 

8 2010 2-10-2010 2.791 53 

9 2011 2-10-2011 3.473 56 

10 2012 6-10-2012 4.016 38 

11 2013 5-10-2013 2.777 45 

12 2014 4-10-2014 12.619 69 

13 2015 3-10-2015 2.222 54 

14 2016 1-10-2016 3.658 44 

15 2017 30-9-2017 3.080 46 

16 2018 6-10-2018 9.265 53 

17 2019 5-10-2019 8.918 56 

 
 Overzicht Euro Birdwatch 2003-2019 Met aantal staan we dit jaar op de vierde plaats en met het 

aantal soorten op de tweede plaats 
 
De totale telling kwam uit op 8918 vogels, verdeeld over 56 soorten. De gehele telling is bij 
trektellen.nl terug te vinden via: https://trektellen.nl/count/view/8/20191005?sc=0 
 
Ben Hulsebos en Sander Wansing 
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