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Meerkoet Krakeend Wilde Eend Kuifeend Smient

Feb-19 – Feb-20   Een jaar vogels tellen

Overzicht alle soorten
Aalscholver (28,7), Blauwborst (3,1), Blauwe Reiger (24,3), Boerenzwaluw (10,34), Bokje (16,3), Boomvalk (1,1OV),
Bosrietzanger (1,1), Brandgans (2,75,OV), Buizerd (10,2), Dodaars (14,5), Ekster (33,14), Fazant (3,2), Fuut (2,1), Gaai
(2,3), Gele Kwikstaart (1,1), Gierzwaluw (3,10), Grasmus (4,5), Graspieper (24,27), Grauwe Gans (35,139), Groene
Specht (1,1OV), Grote Bonte Specht (1,1OV), Grote Canadese Gans (2,23), Grote Gele Kwikstaart (1,1OV), Grote
Lijster (1,1OV), Grote Zilverreiger (2,1), Heggenmus (11,3), Holenduif (24,15), Houtduif (31,432OV), Huismus (6,8),
Huiszwaluw (2,4), IJsvogel (9,2), Kauw (31,70), Keep (3,1), Kievit (6,7), Kleine Karekiet (2,1), Kleine Mantelmeeuw
(2,1), Kleine Plevier (1,2OV), Kneu (12,20), Knobbelzwaan (32,3), Kokmeeuw (22,202OV), Kolgans (8,164OV), Koolmees
(12,4), Koperwiek (7,77OV), Krakeend (33,83), Kramsvogel (2,1), Kuifeend (36,52), Lepelaar (1,1), Meerkoet (36,115),
Merel (7,1), Nijlgans (9,3), Oeverloper (1,2), Oeverzwaluw (2,3), Ooievaar (3,3), Paapje (2,1), Patrijs (1,2), Pijlstaart
(3,1), Pimpelmees (9,8), Putter (14,8), Rietgors (29,24), Ringmus (2,12), Roek (5,1OV), Roodborst (15,9),
Roodborsttapuit (15,11), Scholekster (3,1), Sijs (3,52OV), Smient (23,19), Sperwer (3,1), Spreeuw (28,49), Stadsduif
(5,35OV), Stormmeeuw (3,5OV), Tafeleend (1,1), Tapuit (1,4), Tjiftjaf (3,2), Torenvalk (18,2), Tureluur (1,1OV), Turkse
Tortel (16,7OV), Veldleeuwerik (3,16OV), Vink (19,8), Visarend (1,1OV), Visdief (3,1), Waterhoen (35,21), Waterral (5,2),
Watersnip (15,5), Wilde Eend (36,75), Winterkoning (21,7), Wintertaling (4,3), Witgat (2,2), Witte Kwikstaart (14,1),
Wulp (1,1), Zanglijster (14,10), Zilvermeeuw (1,1OV), Zwarte Kraai (29,4), Zwarte Roodstaart (2,1).

Tussen haakjes: aantal tellingen waargenomen (totaal aantal tellingen: 36), hoogste aantal waargenomen
vogels op een telling. OV = alleen overvliegend.

Het telgebied
Wat? Wekelijkse ochtendtelling.
Waarom? Nieuw aangelegde vijver met 
interessante ontwikkelingen en 
gunstige ligging naast het Binnenveld.  
Wie? Groep enthousiaste ecologiestudenten. 
Contactpersoon: Rik Waenink, rik.waenink@wur.nl. 
De data is doorgegeven aan Sovon Vogelonderzoek Nederland. 

Krakeend

Foto’s: Soepgans – Jeroen van Wijk, Waterhoen – Chasse Passion, 
Rietgors – Rob Belterman, Blauwborst – Martha de Jong-Lantink, Dodaars 
– David Pattyn NIS, tekeningen – Elwin van der Kolk/Vogelbescherming 
Nederland.

Smient

Kuifeend Wilde Eend

Vaste gasten
Enkele vaste gasten van het gebied: Wilde Eend, Kuifeend, Meerkoet,
Waterhoen, Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Ekster, Kauw, Rietgors.

• De Grauwe Gans vormt grote crèches met de jongen van 
meerdere ouderparen. Eind mei zaten 8 paar met 36 jongen in het 
gebied. Eén jong is gewond geraakt en daardoor achtergebleven. 
De witte Soepgans – de meest opvallende vaste gast – is sindsdien 
altijd samen te vinden met de gewonde gans. 

• De Rietgors maakt gebruik van de rietkragen, net als in het 
Binnenveld. Mannetjes zingen voluit vanaf een hoge zangpost in 
een wilg of rietstengel.

• Als schuwe watervogel zit de Waterhoen vaak verscholen tussen 
het riet. Op een rustig moment kan je kleine groepjes zien 
foerageren op de kant. 

• Het gebied huist één paartje Knobbelzwaan, meerdere koppels 
zorgen voor onrust. Begin lente 2019 begon het vaste paartje een 
mislukte broedpoging. Misschien komende lente succes? 

Meerkoet

Overwinterende watervogels
Het gebied is met name belangrijk voor grote aantallen 
overwinterende watervogels. Op het winterse hoogtepunt 
zwemmen er meer dan 300 watervogels rond. Aan het eind van 
de lente zijn dit er slechts 10. Hoewel sommige in Nederland 
blijven broeden, trekken veel van deze watervogels na de winter 
terug naar Noord- en Oost-Europa.

Veel vogelsoorten
• Er zijn maar liefst 93 verschillende vogelsoorten

gezien in het gebied, waarvan 16 overvliegend.
• Gemiddeld zijn zo’n 29±7 soorten per telling gezien.

Het aantal vogelsoorten piekt in de najaarstrek in
oktober-november, met een recordaantal van 44
soorten begin oktober. Het gaat hier vooral om vogels
die het gebied kortstondig gebruiken.

• Er zijn meer dan 12.000 niet-unieke vogels geteld!

De felgekleurde Blauwborst
heeft gebroed in de moerasruigte 
van het gebied. Het mannetje 
maakt opvallende zangvluchten. 
Hij vliegt tijdens de balts op uit 
de ruigte om uitbundig zingend 
met gespreide staart en vleugels 
verderop weer te landen. 

Nederlands kleinste futensoort, de 
Dodaars, overwintert én broedt in het 
telgebied. Vaak moeilijk te zien, maar 
goed herkenbaar aan de hinnikende 
roep. Het drijvende nest wordt gebouwd 
van waterplanten en algen. De kleine 
gestreepte kuikens zoeken vaak dekking 
tussen de vleugels van de zwemmende 
ouders. 
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