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Samenvatting 
In vergelijking met de marathontelling van vorig jaar was dit jaar op alle fronten minder:, 

minder vogels, minder soorten maar ook minder tellers, het leek wel of iedereen nog een beetje 

moe was van vorig jaar. In totaal is er 799 uur en 54 minuten geteld verdeeld over 117 van de 

122 mogelijke teldagen. Na het marathon jaar toch het jaar met de meeste uren en dagen! 
Daarin werden “maar” 154.341 vogels geteld, wat over het hele jaar een uurgemiddelde van 192 

vogels per uur oplevert; daarmee staat dit jaar op nummer zeven van de laatste tien jaar. Er is 

niet één slechte maand aan te wijzen: over alle maanden werden gemiddeld veel minder vogels 

geteld en ook het gemiddeld aantal soorten per maand bleef ver achter bij voorgaande jaren! 

In het totaal werden 102 soorten gezien, zo weinig hadden we er sinds 2004 niet meer 

gezien. Toch waren er wel weer twe nieuwe soorten bij te schrijven: op 11 november werd een 

Indische Gans gezien die meevloog in een groep rietganzen en van 19 tot 26 augustus zat er 

een juveniele Grauwe Klauwier in de bosjes tussen de boerderijen aan de Palmenweg op 800 

meter vanaf de telpost. De vogel is niet vanaf de Telpost te zien geweest en had dus eigenlijk 

niet opgeschreven mogen worden. Over alle jaren heen hebben we nu 173 soorten gezien (als we 

rietgans spec en Fittjaf niet als aparte soorten zien). Dit jaar zijn er 7 nieuwe dagrecords 
gevestigd, 8 vroegste waarneming (fenologie) records gebroken en 11 laatste waarneming 

(fenologie) records.  

Een vergelijking met het de jaren tot nu toe leert dat het een erg goed jaar was voor de 

Huiszwaluw (meer dan verdubbeling), Spreeuw en Kramsvogel maar dat de Veldleeuwerik (meer 
dan drievoudige verlaging), Koperwiek, Holenduif, Kauw en Graspieper relatief weinig gezien 

werden. 

Dit is het tiende jaar dat er geteld wordt; van 2000 tot en met 2009 zijn er in 5.670 uur op 

deze telpost 1.430.953 vogels geteld verdeeld over 173 soorten. Achterin het verslag wordt 

per soort per 100 uur een overzicht gegeven van de doortrek over de telpost in die tien jaren. 

 In 2009 hebben er in totaal 139 Nederlandse, 112 Belgische, 26 Franse, 111 Britse, 26 

Spaanse en Portugese en 23 Duitse, 1 Estse en 1 Deense telpost regelmatig hun tellingen 

doorgeven aan www.trektellen.nl. Het totaal aantal telposten komt daarmee op 439 en dat is 
31% meer dan in 2008 (336 telposten). Door deze 439 posten is in 2009 51.090 uur en 1 minuut 

geteld en dat is ongeveer gelijk aan 2008 (50.237 uur en 3 minuten). Al deze posten hebben in 

heel 2009 24.331.642 vogels ingevoerd in de trektellen.nl database en in onze telperiode 

(augustus tot en met november) waren dat 18.878.859 vogels. Het aantal uren dat geteld is in 
2009 is vergelijkbaar met 2008 maar toch zijn er 18% minder vogels gezien.  

Over heel 2009 zijn er in Nederland 14.286.441 exemplaren doorgegeven. Over onze telperiode 

zijn in totaal 10.320.145 vogels geteld in 24.524 uur en 38 minuten. Wij hebben dus 1.5 % van 

de vogels geteld in 3.2% van die tijd. In vergelijking met 2008 (15.268.319 vogels in 17.700 

uur) is er in Nederland over onze telperiode 38% meer uur geteld maar 32% minder vogels. Het 

lijkt er dus op dat ook elders in Nederland (en Europa) dezelfde trend (gemiddeld minder 

vogels dan in 2008) opgaat.   

Gerekend over het hele jaar staan we op een niet onverdienstelijke tiende plaats in Europa qua 
aantal getelde uren over alle 439 telposten. Over onze telperiode komen we, qua getelde uren, 

dit jaar weer ruim op de eerste plaats 

 

 
Leo Ballering, Februari 2009 
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DE TELLING VAN 2009 
Na het jubileumjaar 2008 met de marathontelling heben we het dit jaar rustiger aangedaan, en 

wij niet alleen! Ook de vogels deden het veel rustiger aan. Welliswaar hebben we minder geteld 

dan in de marathontelling maar toch op meer dagen en meer uur dan in enig ander jaar 

daarvoor. 
Hieronder in tabel 1 is het aantal geteld uren per dag in het najaar van 2009 te zien. 

 

Tabel 1: getelde uren per dag op de telpost, najaar 2009 

 Augustus Septembe Oktober November 
1 10:22 3:20 6:00 5:00 
2 10:00 12:38 7:30 3:00 
3 7:35 1:45 6:35 4:40 
4 4:30 2:30 7:50 3:30 
5 5:00 9:30 6:40 4:00 
6 6:00 9:30 5:40 3:50 
7 12:30 10:35 6:50 5:00 
8 10:10 4:30 6:45 7:00 
9 10:10 7:31 6:50 2:40 
10 7:57 12:15 9:12 3:45 
11 9:55 10:15 5:19 3:50 
12 3:00 6:20 9:00 X 
13 14:00 8:20 6:15 2:00 
14 13:35 5:15 5:20 3:40 
15 10:00 3:00 7:30 2:45 
16 11:00 6:40 5:30 2:25 
17 14:30 7:00 6:30 3:00 
18 13:10 9:00 8:30 2:30 
19 12:30 9:00 6:30 3:30 
20 11:00 7:00 6:30 2:30 
21 14:00 7:00 5:30 3:40 
22 11:00 1:00 4:30 2:45 
23 11:00 4:45 6:30 X 
24 11:30 5:50 5:30 2:00 
25 7:00 7:50 4:44 1:00 
26 14:15 8:50 5:30 1:30 
27 10:15 6:00 8:15 X 
28 9:00 6:15 8:15 1:30 
29 9:00 X 5:10 3:30 
30 9:00 0:40 9:00 X 
31 14:00  4:46  

(grijze blokken zijn de weekends) 
 

In de volgende hoofdstukken wordt eerst een overzicht gegeven per maand (afkomstig uit het 

Bruujselverslag 01-2010 van Arend Vermaat) en dan samengevat over het hele najaar. Daarna 

worden de resultaten afgezet tegen de voorgaande jaren en ook nog vergeleken met de rest 
van Nederland en Europa. Net als vorig jaar is de letterlijke, onbewerkte tekst van de 

weekoverzichten van Toy Jansen, evenals een samenvatting van het weer opgenomen in de 

appendix. De foto’s in dit verslag zijn van eigen tellers en zijn eerder op de site van Vogelwacht 

Uden e.o. (www.vogelwachtuden.nl) gepubliceerd. 
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Tellingen augustus 
De maand waarin de dagen lang zijn: 

voordat je ’s avonds van de telpost naar 

huis kan is het al rond 22 uur. Op 1 

augustus werd er om 5u38 beginnen, om 

6u15 werden de eerste vogels genoteerd. 

De eer was dit keer voor een groep van 4 

Kleine Mantelmeeuwen. Opvallend de 

eerste dag was het langstrekken van de 
Oranje Luzernevlinder; een dagvlinder 

die dit jaar veel in Nederland is gezien. 

In de eerste week werd verder een 
Geelpootmeeuw gespot, de tweede ooit op 

de telpost! Aan het eind van de eerste 

week waren er 34 soorten genoteerd. 

Andere hoogtepunten in augustus: Visdief, vier Zwarte Ooievaars, een Visarend die 

waarschijnlijk op de Maashorst 

overnachtte. Op 18 augustus werd er in de 

nabije omgeving een juveniele Grauwe 

Klauwier ontdekt, deze bleef tot 27 

augustus aanwezig. Verder  werden er 

Morinelplevieren, Nachtzwaluwen en 

Duinpiepers gesignaleerd, altijd 

interessante vogels! 
Er is in augustus 317 uur geteld, waarin 

8082 vogels werden genoteerd, verdeeld 

over 62 soorten. Ondanks het redelijk 

weer heeft het niet opgeleverd wat we 

ervan verwacht hadden. In tweederde van de teluren van 2008 werd slechts 41% van de 

aantallen geteld. In 2007 werden er in minder uren meer vogels geteld! Sommige soorten zoals 

bijvoorbeeld de Gele Kwikstaart en de 

Gierzwaluw lieten het afweten. De 

Gierzwaluwen lieten het ook op andere 

telposten volledig afweten; ook de telposten 

die al in juli zijn begonnen met tellen hebben 

bijna geen aantallen. Waarschijnlijk zijn de 
vogels op grote hoogte en uit zicht weg 

getrokken. Wel hebben we een nieuw 

maandrecord voor de Visarend weten te 

vestigen. De aantallen daarvan zijn sinds vorig 

jaar flink gestegen en het wordt interessant 

of dit de komende jaren doorzet. Een soort 

waarbij we een vergelijkbaar patroon zien is de 

Ooievaar; dit is het derde jaar dat er goede 
aantallen werden genoteerd.  

De top vijf bestond uit Boerenzwaluw (2847; 

35,2%), Huiszwaluw (2372; 29,3%), Kokmeeuw (883; 10,3%), Gele Kwikstaart (341; 4,2%) en 
Gierzwaluw (275; 3,4%). 

“Míjn keet is zo groot” 

Ooievaars op trek: “Au Revoirs”  

Luzernevlinder 

Ambassadeur van de Maashorst 

Grauwe Klauwier 
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Tellingen September 
Op 2 september werd het 

dagrecord van de Huiszwaluw 
verbeterd. Op 11 september werd 

er een Zeearend geteld. Deze 

vogel werd eerder die ochtend 

door een telpost bij Malden 

gemeld met een trekrichting die 

betekende dat ie wel eens onze 

kant op kon komen. Nog geen vijf 

minuten na de melding spotte Wim 
Gremmen een vogel die wel eens 

een Zeearend kon zijn en snel 

werd duidelijk dat het inderdaad 

een juveniele Zeearend was. 
Alweer één, bijna elk jaar is het raak. 19 september was, naast een leuke vogeltrek met oa. een 

Rode Wouw en de eerste Graspiepers, een dag voor de vlinders: 57 Dagpauwogen, vijf Oranje- 

en zelfs één Gele Luzernevlinder en nog andere soorten. De volgende dag was het een stuk 

minder; de dag begon met mist die ook nog eens laat optrok, zodat er slechts 98 vogels 

genoteerd werden! De week erna viel op dat de zwaluwen echt op beginnen te raken.  

September 2009 was “het” niet; we hebben 194 uur geteld (de helft van vorig jaar) en bijna 

16.000 vogels opgeschreven (verdeeld over 65 soorten), vorig jaar waren dat er 48.000! Dus 

nog minder resultaat dan in augustus. Dezelfde 3 soorten van vorig jaar bevolken de top 3 voor 
deze maand. Opmerkelijk is dat Huiszwaluw en 

Graspieper ongeveer even goed geteld werden 

als in 2008, voor allebei de helft van de 
aantallen in de helft van de tijd van 2008. De 

roofvogels werkten ook niet mee. Met name de 

Buizerd en de Wespendief lieten het afweten, 

van de laatste telden we er vorig jaar 49 en 
dit jaar 2; wat overigens meer past met alle 

jaren ervoor. 

De top vijf bestond uit Boerenzwaluw 

(9.899; 63,4%), Huiszwaluw (1.847; 11,8%), 

Graspieper (827, 5,3%), Witte Kwikstaart 

(555; 3,6%) en Gele Kwikstaart (311, 2,0%) 

 

Tellingen oktober 

Ook oktober begon niet al te best, op 1 oktober 
werden nog wel vijf Smellekens op één dag 

genoteerd en de eerste Sijs kwam over. Deze maand 

was Jan Verhoeven elke dag op de telpost te vinden, 

behalve de dagen dat hij met de voglewacht naar 

Terschelling was. Terwijl elke dag nog een paar 

Boerenzwaluwen worden geteld, kwamen op 9 

oktober de eerste Kolganzen en Koperwieken over. 

Boerenzwaluw 

een toppertje in September 

Juveniele Zeearend 

Jan in karakteristiek 

najaarskleed en -houding 
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Ook kwam er een front van zo’n 1500 Spreeuwen over. De tiende oktober was de dag met de 

betere Buizerdtrek: er werden er 57 genoteerd. Ook een Rode Wouw werd hoog over de 

telpost gezien. Maar het was vooral de dag van de Kieviten, in totaal werden er 2600 geteld, 

een nieuw dagrecord. Ook konden er die dag 159 Zanglijsters opgeschreven worden; deze 

werden vooral gehoord want ze vlogen grotendeels boven de laaghangende wolken. De dag erna 

werden er nog 52 Buizerds gezien, verder begonnen de ganzen lekker te vliegen, tussen de 
Kolganzen werd zelfs een Pijlstaart ontdekt. De volgende zondag op 18 oktober kwamen er 6 

Rotganzen over, de tweede keer voor de telpost. De week daarna konden nog een Rode Wouw 

en een Grote Pieper genoteerd. Zeer opvallend was de Gierzwaluw die op de 24e nog overkwam. 

Dat was een fenologies record voor de telpost en één van de laatsten van dit jaar in Nederland. 
In de laatste week van oktober was er een dag met 1400 Kramsvogels en 1200 Koperwieken, 

gevolgd door een dag met bijna 900 Kepen en op 30 oktober voor de tweede keer een Bonte 

Kraai op de telpost die zich stiekum tussen de lokale Zwarte Kraaien ophield . De laatste dag 

van oktober was een goede 

dag met de eerste Kleine 

Zwanen, een Blauwe 

Kiekendief vrouw, dik 2600 

Houtduiven en een Grote 
Pieper en ook nog 4500 

Spreeuwen.  

Deze maand is er 204 uur 

geteld en konden bijna 
90.000 vogels genoteerd, 

verdeeld over 70 soorten. 

In 2008 waren dat 300.000 
vogel in 350 uur, maar toen 

haden we een dag met 

58.000 vogels. Vooral de 

aantallen roofvogels vielen 

tegen: 266 Buizerds en 164 

Sperwers tegen (vorig jaar) 

resp. 412 en 462.  

De top vijf bestond 
uit Vink (24.545; 27,4%), 

Spreeuw (22.921; 25,6%), 

Houtduif (8.036; 9,0%), 

Graspieper (5.157; 5,8%) en 
Kievit (4,043; 4,5%). 

10 oktober 2009: nieuw dagrecord Kieviten 

Graspieper 
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Tellingen november 
 

De eerste novemberdag begon mistig, de mist trok na 10 uur op en toen vlogen er gelijk zes 

Kleine Rietganzen 

over.  De dinsdag erna 

kwamen er drie grote 

groepen Spreeuwen 

over en werden er 
12.463 spreeuwen 

geteld, een nieuw 

dagrecord. Dit was 
ook de eerste en 

enige dag in 2009 dat 

er meer dan 10.000 

vogels worden geteld. 

De dagen erna vlogen 

er voornamelijk 

Houtduiven langs, met op vrijdag zelfs drie Grote Zilverreigers, twee Blauwe Kiekendieven en 

groepen Kramsvogels.  De eerste zaterdag konden we een nieuw dagrecord Holenduif noteren: 

175 stuks en een Waterpieper. De volgende dag werden er maar liefst drie Waterpiepers 

gezien en gehoord. Dat was sowieso een goede trekdag, die welliswaar met grondmist begon 

maar met toch ruim 5500 vogels die overkwamen, verdeelt over 38 soorten. Op 11 november 

kon de eerste Indische Gans van de telpost genoteerd worden, pas de tweede nieuwe soort van 
dit jaar. De dag erna was het zo slecht weer, dat er niet geteld is; dat was pas de tweede dag 

dat er niet geteld werd dit jaar, op alle andere dagen is er wel iemand op de telpost geweest. 

Op zondag 15nov09 vlogen er lekker veel groepen Houtduiven over; in het totaal 2075 naar het 

zuiden maar ook 342 richting noord. Om 10 uur begon het te regenen en vloog er niks meer, 

zodat er gestopt werd met 

tellen. De week erna is het 

rustig, de post werd vooral 

door Wim van Lanen bemand, 

die woensdag een vrouwtje 

Blauwe Kiekendief noteerde. 

Donderdag kon hij de hulp die 

kwam goed gebruiken, want er 
vlogen weer voornamelijk 

Houtduiven (2517 naar zuid en 

672 richting noord). De dag 

erna weer veel Houtduiven met 

nu bijna de helft naar noord 

vliegend. Zaterdag is het al 

weer rustiger (helaas), maar 

zondag 22nov09 worden er twee Blauwe Kiekendieven genoteerd en een Smelleken. Opvallend 
is weer dat er vijf keer zoveel Houtduiven naar het noorden vlogen dan naar het zuiden. 

Deze laatste maand is er 84,5 uur geteld, aanmerkelijk minder dan de vorige maanden. 

Vanwege het weer is er op drie dagen niet geteld. Op de andere dagen viel er meestal na 11 uur 
ook niets meer te tellen en daarom werd er meestal voor 12 uur gestopt. Vorig jaar lukte het 

om 280 uur te tellen. Er zijn in november 41.009 vogels overgekomen verdeeld over 50 soorten, 

Kleine Rietgans 
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terwijl er vorig jaar 63.400 werden geteld (70 soorten). De voorzichtige conclusie is dat het in 

november efficiënt is om alleen ’s morgens te tellen. De top vijf bestond uit Spreeuw (16.032;  

39,2% van het maandtotaal), Houtduif (15.759; 38,4%), Kievit (1.680; 4,1%), Vink (1.340; 3,3%) 

en Holenduif (1.292; 3.2%). 

 

Echte vaste bewoners van de telpost: 

Torenvalk en Zwarte Kraai 
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Jaaroverzicht 2009 

Het hele seizoen hebben we in 

totaal 154.891 vogels geteld in 

799,54 uur, vorig jaar 430.907 

vogels in 1488,17 uur. Dat scheel 
een heleboel, maar dit jaar 

hebben we geen superdag gehad 

zoals vorig jaar toen de radio op 

bezoek kwam. Topvier dit jaar 
Spreeuw met 39.125, Vink met 

26.056, Houtduif met 23.799 en 

Boerenzwaluw met 12.590. Van de 

Graspieper hebben we er maar 

6131 geteld, veel minder dus dan 

de 14.500 van vorig jaar. En dat 

geldt voor vele soorten. Wat is er 

dan met die vogels gebeurt die we 
niet gezien hebben? Een deel 

heeft een andere trekroute 

genomen (vanwege het weer en de 

wind), een deel is zo hoog 
overgevlogen dat we ze niet 

opgemerkt hebben en misschien 

dat er voor sommige soorten wel 

minder dieren waren, omdat ze 

minder broedsucces hebben 

gehad. Andere telposten in 

Nederland hebben ook veel minder 

vogels geteld, en dat geldt ook 
voor Falsterbö in Zweden, terwijl 

in Gibraltar de aantallen wel 

vergelijkbaar zijn met andere jaren. Voor mensen die niet kunnen wachten op het verslag, die 

moeten op internet de mogelijkheden van trektellen.nl maar eens flink uitproberen. 
Dit jaar zijn er 102 vogelsoorten gespot, waarvan 2 nieuwe: Grauwe Klauwier en Indische Gans. 

Vorig jaar hebben we maar 2 soorten vlinders als trekkers opgeschreven, dit jaar wel 11. Dat 

zal ook wel komen omdat we er meer op letten, maar onmiskenbaar is de trek van Oranje- en 
Gele Luzernevlinder en de Distelvlinder iets wat 

kenmerkend is voor het seizoen 2009. In totaal zijn 

er 550 vlinders langsgetrokken, de laatste op 25 

oktober!  

Na alle getallen van dit jaar kunnen we concluderen 

dat vorig jaar het juiste jaar was voor een 

marathontelling. Maar in 2010 zullen we vast wel weer 

de nodige uren op de Brobbelbies vertoeven in 
afwachting van wat er dan weer langs komt vliegen. 

Tot dan! 

 

 
 

Overnachtende Visarend op de telpost 

16 augustus 2009 

Distelvlinder 
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Jaaroverzicht 2009 
 

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 2009. 
In tabel 3 is datzelfde te zien 

voor de vlinders die dit jaar ook 

systematisch geteld zijn. 
 

 

 

 

 

Tabel 2: maand- en totaalaantal per vogelsoort, fenologie en dagmaxima in 2009 
 

Soort Aug Sep Okt Nov Totaal Eerste 
Dag 

maximum 

datum  

dagmax 
Laatste 

Aalscholver  92 308 1283 144 1827 1-aug 192 9-okt 29-nov 

Grote Zilverreiger    2 3 5 10 9-sep 3 6-nov 6-nov 

Blauwe Reiger  29 36 12 5 82 1-aug 26 9-sep 20-nov 

Zwarte Ooievaar  5       5 11-aug 4 11-aug 21-aug 

Ooievaar  57 14     71 14-aug 30 22-aug 14-sep 

Knobbelzwaan    2 10   12 27-sep 5 27-okt 27-okt 

Kleine Zwaan      12 37 49 31-okt 21 8-nov 15-nov 

rietgans spec.      329 443 772 12-okt 309 8-nov 26-nov 

Toendrarietgans        39 39 29-nov 39 29-nov 29-nov 

Kleine Rietgans      4 6 10 10-okt 6 1-nov 1-nov 

Kolgans      2082 1276 3358 9-okt 467 13-okt 29-nov 

Grauwe Gans  68 136 2275 434 2913 1-aug 458 12-okt 29-nov 

Indische Gans        1 1 11-nov 1 11-nov 11-nov 

Grote Canadese Gans      44   44 5-okt 32 5-okt 9-okt 

Rotgans      6   6 18-okt 6 18-okt 18-okt 

Nijlgans  35 6 103 164 308 3-aug 37 29-nov 29-nov 

Smient      1   1 14-okt 1 14-okt 14-okt 

Wintertaling      3   3 18-okt 3 18-okt 18-okt 

Wilde Eend  16 30 34   80 10-aug 30 7-sep 31-okt 

Pijlstaart      1   1 12-okt 1 12-okt 12-okt 

Wespendief  57 2     59 3-aug 7 10-aug 7-sep 

Rode Wouw    1 3   4 19-sep 1 19-sep 26-okt 

Zeearend    1     1 11-sep 1 11-sep 11-sep 

Bruine Kiekendief  15 22 6   43 8-aug 7 10-sep 25-okt 

Blauwe Kiekendief  2 2 1 8 13 15-aug 2 6-nov 22-nov 

Havik        1 1 11-nov 1 11-nov 11-nov 

Sperwer  28 135 164 20 347 10-aug 21 9-okt 19-nov 

Buizerd  35 35 266 5 341 8-aug 57 10-okt 15-nov 

Visarend  10 3 1   14 16-aug 2 18-aug 13-okt 

Torenvalk  2 6 5   13 22-aug 2 16-sep 31-okt 

Smelleken  1 4 17 3 25 31-aug 5 1-okt 22-nov 

Ree voorlangs de telpost, opgeschrikt door jagers 
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Soort Aug Sep Okt Nov Totaal Eerste 
Dag 

maximum 

datum  

dagmax 
Laatste 

Boomvalk  17 13     30 1-aug 5 7-sep 25-sep 

Slechtvalk  3 5 3   11 19-aug 2 6-sep 28-okt 

Scholekster      1   1 15-okt 1 15-okt 15-okt 

Morinelplevier  3 4     7 20-aug 2 5-sep 7-sep 

Goudplevier  4 37 11 11 63 6-aug 13 6-sep 26-nov 

Kievit  1 276 4043 1680 6000 30-aug 2600 10-okt 19-nov 

Watersnip  42 34 27 10 113 1-aug 20 19-aug 26-nov 

Regenwulp  4       4 6-aug 2 21-aug 21-aug 

Wulp  7 29 2 4 42 3-aug 11 12-sep 10-nov 

Groenpootruiter  2       2 1-aug 1 1-aug 22-aug 

Witgat  5       5 1-aug 2 8-aug 21-aug 

Kokmeeuw  833 73 480 206 1592 1-aug 215 24-aug 13-nov 

Stormmeeuw  38 14 41 19 112 1-aug 12 13-okt 26-nov 

Kleine Mantelmeeuw  134 42 1 1 178 1-aug 22 6-sep 8-nov 

Zilvermeeuw  1 1 4 1 7 13-aug 2 4-okt 9-nov 

Geelpootmeeuw  2       2 7-aug 1 7-aug 14-aug 

Grote Mantelmeeuw      1   1 17-okt 1 17-okt 17-okt 

Visdief  1       1 11-aug 1 11-aug 11-aug 

Holenduif  274 151 830 1292 2547 1-aug 175 7-nov 29-nov 

Houtduif    4 8036 15759 23799 17-sep 3189 19-nov 29-nov 

Turkse Tortel    1 8   9 7-sep 4 9-okt 27-okt 

Zomertortel  13       13 1-aug 4 23-aug 23-aug 

Koekoek  2       2 1-aug 1 1-aug 8-aug 

Gierzwaluw  275 14 1   290 1-aug 127 1-aug 24-okt 

Grote Bonte Specht  1   1   2 20-aug 1 20-aug 9-okt 

Boomleeuwerik    7 81 4 92 14-sep 39 9-okt 28-nov 

Veldleeuwerik    4 2576 123 2703 19-sep 483 13-okt 21-nov 

Oeverzwaluw  63 22     85 1-aug 15 30-aug 18-sep 

Boerenzwaluw  2847 9899 194   12940 1-aug 1361 13-sep 15-okt 

Huiszwaluw  2372 1847 1   4220 1-aug 821 2-sep 8-okt 

Grote Pieper      2   2 20-okt 1 20-okt 31-okt 

Duinpieper  7 1     8 19-aug 4 21-aug 5-sep 

Boompieper  107 83     190 1-aug 27 2-sep 28-sep 

Graspieper  28 827 5157 119 6131 1-aug 1942 5-okt 29-nov 

Waterpieper      3 10 13 5-okt 3 8-nov 14-nov 

Gele Kwikstaart  341 311 2   654 3-aug 56 6-sep 7-okt 

Grote Gele Kwikstaart  1 5 2 1 9 17-aug 3 26-sep 8-nov 

Witte Kwikstaart  106 555 985 12 1658 2-aug 126 9-okt 21-nov 

Heggenmus  1 11 33 2 47 23-aug 5 5-okt 21-nov 

Paapje  10 6     16 21-aug 5 24-aug 20-sep 

Roodborsttapuit    1 1   2 20-sep 1 20-sep 29-okt 

Tapuit  20 19 1   40 10-aug 7 8-sep 7-okt 

Merel    1 51 5 57 20-sep 12 17-okt 10-nov 

Kramsvogel      2478 906 3384 10-okt 1436 127-okt 22-nov 

Zanglijster  1 56 435   492 23-aug 159 10-okt 28-okt 

Koperwiek      3667 163 3830 9-okt 1246 27-okt 22-nov 

Grote Lijster    16 139 16 171 11-sep 25 9-okt 15-nov 

Kleine Karekiet  1       1 3-aug 1 3-aug 3-aug 

Grasmus  1       1 21-aug 1 21-aug 21-aug 

Tjiftjaf  5 12 3   20 1-aug 3 19-sep 8-okt 

Pimpelmees    14 26 2 42 7-sep 6 25-sep 8-nov 

Koolmees    1 19 3 23 27-sep 6 17-okt 8-nov 

Grauwe Klauwier  1       1 19-aug 1 19-aug 19-aug 

Gaai    2 8   10 27-sep 3 8-okt 27-okt 
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Soort Aug Sep Okt Nov Totaal Eerste 
Dag 

maximum 

datum  

dagmax 
Laatste 

Kauw    34 2181 413 2628 19-sep 477 9-okt 21-nov 

Roek      143 26 169 12-okt 39 28-okt 21-nov 

Zwarte Kraai      5 7 12 25-okt 7 3-nov 3-nov 

Bonte Kraai      1   1 30-okt 1 30-okt 30-okt 

Spreeuw  30 142 22921 16032 39125 13-aug 12463 3-nov 29-nov 

Huismus    4     4 18-sep 2 8-sep 26-sep 

Ringmus  4 24 83   111 13-aug 27 9-okt 28-okt 

Vink  3 168 24545 1340 26056 25-aug 7581 7-okt 29-nov 

Keep    1 947 100 1048 2-sep 871 28-okt 14-nov 

Groenling  3 20 129 14 166 1-aug 24 5-okt 29-nov 

Putter  4 15 2   21 4-aug 9 9-sep 13-okt 

Sijs      302 14 316 1-okt 65 10-okt 21-nov 

Kneu  5   1847 25 1877 27-aug 474 5-okt 15-nov 

barmsijs spec      1 15 16 27-okt 11 22-nov 22-nov 

Kruisbek  5 4   1 10 16-aug 5 16-aug 10-nov 

Geelgors  1   39 45 85 20-aug 19 2-nov 22-nov 

Rietgors  1 51 480 36 568 1-aug 96 9-okt 29-nov 

Totaal  8082 15606 89645 41008 154341            

Teluren 316:54 194:04 204:26 84:30 799:54         

aantal soorten 62 65 77 52 102     

 

 

 

 

Tabel 3: maand- en totaalaantal per vlindersoort, 

fenologie en dagmaxima in 2009 
 
 

Soort Aug Sep Okt Nov Totaal Eerste 
Dag 

maximum 

datum  

dagmax 
Laatste 

Koninginnepage  2 1     3 9-aug 1 9-aug 11-sep 

Oranje luzernevlinder  3 21 1   25 1-aug 7 26-sep 9-okt 

Gele luzernevlinder    1     1 19-sep 1 19-sep 19-sep 

Atalanta  27 82 3 1 113 1-aug 28 17-sep 8-nov 

Kleine vos  1 6 1   8 23-aug 2 19-sep 17-okt 

Dagpauwoog  6 174 31   211 1-aug 57 9-sep 30-okt 

Gehakkelde aurelia  1 2 3   6 31-aug 2 8-okt 8-okt 

Distelvlinder  116 27 6   149 1-aug 20 10-aug 14-okt 

Groot koolwitje    2 3   5 26-sep 2 26-sep 12-okt 

Klein koolwitje    24 4   28 9-sep 18 19-sep 8-okt 

Bont Zandoogje      1   1 25-okt 1 25-okt 25-okt 

Totaal 156 340 53 1 550     

Teluren 316:54 194:04 204:26 84:30 799:54     

aantal soorten 7 10 9 1 11     

 

In tabel 4 is de top 20 van 2009 en die van de voorgaande jaren samen te zien. Een vergelijking 

met het de jaren tot nu toe leert dat het een erg goed jaar was voor de Huiszwaluw (meer dan 

verdubbeling), Spreeuw en Kramsvogel maar dat de Veldleeuwerik (meer dan drievoudige 

verlaging), Koperwiek, Holenduif, Kauw en Graspieper relatief weinig gezien werden. 

Oranje Luzernevlinder 



Verslag Najaarstrektelling 2009, Telpost Brobbelbies, Vogelwacht Uden e.o.  pag 14/56 

 

Tabel 4: Top 20 van 2009 in vergelijking met alle jaren tot nu toe 

 
 

Soort 
% 

in 2009 

Verhouding 2009 

tov 2000-2008 
2000 - 2008 

% in  

2000-2008 

1 Spreeuw  25,3 ↑ Vink 24,4 

2 Vink  16,9 ↓ Spreeuw 15,3 

3 Houtduif  15,4 ↑ Houtduif 14,3 

4 Boerenzwaluw  8,4 ↓ Boerenzwaluw 9,1 

5 Graspieper  4,0 ↓ Graspieper 6,7 

6 Kievit  3,9 ↑ Veldleeuwerik 6,5 

7 Huiszwaluw  2,7 ↑ Koperwiek 4,8 

8 Koperwiek  2,5 ↓ Kievit 2,4 

9 Kramsvogel  2,2 ↑ Kramsvogel 1,6 

10 Kolgans  2,2 ↑ Grauwe gans 1,4 

11 Grauwe Gans  1,9 ↑ Aalscholver 1,2 

12 Veldleeuwerik  1,8 ↓ Kneu 1,2 

13 Kauw  1,7 ↑ Kolgans 1,1 

14 Holenduif  1,7 ↑ Kauw 1,1 

15 Kneu  1,2 = Huiszwaluw 0,9 

16 Aalscholver  1,2 = Kokmeeuw 0,7 

17 Witte Kwikstaart 1,1 ↑ Keep 0,7 

18 Kokmeeuw  1,0 ↑ Witte kwikstaart 0,7 

19 Keep  0,7 = Gierzwaluw 0,7 

20 rietgans spec.  0,5 ↑ Holenduif 0,6 

 Totaal 96,2%   95,4% 

 

In de volgende grafiek is te zien hoe de aantallen vogels per dag verdeeld waren over het 

seizoen. De goede dagen (met veel vogels) wisselden dit jaar af met hele slechte periodes 

bijvoorbeeld met een stevige dip eind van oktober.  
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Vergelijking met voorgaande jaren 
In de onderstaande grafieken is een vergelijking te zien met de voorgaande tien jaren (2000-

2009). 

Uit de eerste twee grafieken is duidelijk te zien dat er in 2009, op het marathonjaar 2008 na, 

de meeste uren zijn geteld en ook op de meeste dagen.  
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Hoewel er dus veel uur en veel dagen geteld werd bleef in 2009 het aantal vogels sterk achter 

bij wat we in de afgelopen jaar gemiddeld gezien hebben (zie onderstaande grafiek). 
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Ook het aantal soorten dat geteld werd was dit jaar erg laag in vergelijking met de laatste vier 

jaar. 
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In het totaal zijn er, over de jaren heen 173 soorten gezien op onze telpost 

 

In de onderstaande grafieken is te zien hoeveel vogels er gemiddeld per teluur en per teldag 

overkomen. Dit was een van de weinige jaren dat er gemiddeld meer vogels per uur werden 

geteld in november dan in oktober. 
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Vergelijking met andere telposten in Nederland 
In 2009 hebben er in totaal 139 Nederlandse, 112 Belgische, 26 Franse, 111 Britse, 26 Spaanse 

en Portugese en 23 Duitse, 1 Estse en 1 Deense telpost regelmatig hun tellingen doorgeven aan 

www.trektellen.nl. Het totaal aantal telposten komt daarmee op 439 en dat is 31% meer dan in 

2008 (336 telposten). Door deze 439 posten is in 2009 51.090 uur en 1 minuut geteld en dat is 

ongeveer gelijk aan 2008 (50.237 uur en 3 minuten). Al deze posten hebben in heel 2009 

24.331.642 vogels ingevoerd in de trektellen.nl database en in onze telperiode (augustus tot en 

met november) waren dat 18.878.859 vogels. Het aantal uren dat geteld is in 2009 is 

vergelijkbaar met 2008 maar toch zijn er 18% minder vogels gezien.  

Over heel 2009 zijn er in Nederland 14.286.441exemplaren doorgegeven. Over onze 

telperiode zijn in totaal  10.320.145 vogels geteld in 24.524 uur en 38 minuten. Wij hebben dus 

1.5 % van de vogels geteld in 3.2% van die tijd. In vergelijking met 2008 (15.268.319 vogels in 
17.700 uur) is er in Nederland over onze telperiode 38% meer uur geteld maar 32% minder 

vogels. Het lijkt er dus op dat ook elders in Nederland (en Europa) dezelfde trend (gemiddeld 

minder vogels dan in 2008) gold.   

Gerekend over het hele jaar staan we op een niet onverdienstelijke tiende plaats in Europa qua 
aantal getelde uren over alle 439 telposten. Over onze telperiode komen we, qua getelde uren, 

dit jaar weer ruim op de eerste plaats (zie Tabel 5).  
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Tabel 5: Top 10 Europa van gemaakte uren van de telposten op www.trektellen.nl 

 

 Naam Telpost 
Aantal teluren 

aug-nov 

Totaal aantal 

teluren 2008 

1 Brobbelbies-Noord (tussen Uden en Oss) 799:54 799:54 

2 Anderstad (B) 645:45 2668:47 

3 Kristallijn Maatheide (B) 502:03 1300:00 

4 Baccum, Lingen (D) 459:15 977:00 

5 Kruiskouter Relegem-Asse (B) 439:00 1100:00 

6 Spurn Point Bird Obs (E Yorks, England) 435:15 1037:25 

7 IJmeerdijk, Almere 311:17 930:45 

8 Dwingelderveld  308:00 850:21 

9 Strabrechtse Heide 235:50 843:45 

10 Huisduinen (zeetrek) 110:30 803:05 

 
In Tabel 6 zijn de totalen, fenologie en dagmaxima te zien, over alle tien jaren dat er op de 

Brobbelbies geteld wordt, in groen de nieuwe records en in het oranje-roze de evenaring van 

een oud record. 

 

Tabel 6: Totalen, fenologie en dagmaxima over de jaren 2000 tot en met 2009 

 

 Soort Totaal 
Datum 

vroegste 
waarneming 

Datum 
dagmax 

Dagmax 
Datum 
laatste 

waarneming 

1 Fuut 2 7-sep-03 7-sep-03 1 27-okt-08 

2 Aalscholver 17635 1-aug-03 27-okt-08 992 30-nov-01 

3 Grote zilverreiger 65 1-aug-08 13-sep-08 7 13-nov-08 

4 Blauwe Reiger 1126 1-aug-03 11-sep-08 77 30-nov-02 

5 Purperreiger  1 12-aug-07 12-aug-07 1 12-aug-07 

6 Zwarte Ooievaar 14 3-aug-02 3-aug-02 4 11-sep-07 

7 Ooievaar 406 14-aug-08 14-aug-08 68 10-okt-08 

8 Lepelaar  5 23-aug-08 23-aug-08 5 23-aug-08 

9 Knobbelzwaan 67 26-sep-07 29-okt-04 9 12-nov-07 

10 Kleine zwaan 709 15-okt-06 28-nov-08 196 29-nov-08 

11 Wilde zwaan 3 3-nov-01 3-nov-01 3 3-nov-01 

12 rietgans species 2510 10-sep-03 8-nov-09 309 30-nov-08 

13 Taigarietgans  4 23-okt-07 23-okt-07 2 24-nov-07 

14 Toendrarietgans 427 13-okt-06 13-okt-06 223 29-nov-09 

15 Kleine rietgans 40 26-sep-07 31-okt-05 11 4-nov-06 

16 Kolgans 17731 16-sep-06 4-nov-07 1781 29-nov-08 

17 Grauwe gans 20297 1-aug-06 17-nov-08 2535 29-nov-08 

18 Indische Gans  1 11-nov 11-nov-09 1 11-nov 

19 Canadese gans 76 17-aug-05 5-okt-09 32 9-okt 

20 Brandgans 4 11-okt-06 17-okt-06 2 18-okt-03 

21 Rotgans  11 18-okt 18-okt-09 6 27-nov-08 

22 Nijlgans 2371 1-aug-07 5-okt-07 47 30-nov-08 
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 Soort Totaal 
Datum 

vroegste 
waarneming 

Datum 
dagmax 

Dagmax 
Datum 
laatste 

waarneming 

23 Casarca 4 5-aug-08 16-aug-05 2 16-aug-05 

24 Bergeend  11 1-aug-08 1-aug-08 10 11-aug-07 

25 Smient 145 14-sep-02 15-okt-05 90 17-nov-08 

26 Krakeend  1 12-aug-08 12-aug-08 1 12-aug-08 

27 Wintertaling 34 2-aug-08 14-nov-04 8 17-nov-01 

28 Wilde eend 586 1-aug-04 9-sep-08 41 24-nov-07 

29 Pijlstaart 35 10-sep-07 13-sep-08 13 17-nov-08 

30 Slobeend 6 7-aug-07 28-aug-01 5 28-aug-01 

31 Kuifeend 6 2-aug-08 16-aug-05 5 16-aug-05 

32 Grote Zaagbek  3 8-nov-08 8-11-2008 2 9-nov-08 

33 Wespendief 411 1-aug-08 27-aug-05 30 20-okt-02 

34 Zwarte wouw 2 17-aug-08 19-aug-01 1 19-aug-01 

35 Rode wouw 28 1-aug-08 24-nov-08 3 28-nov-08 

36 Zeearend 4 11-sep 29-okt-05 1 9-nov-07 

37 Bruine kiekendief 295 1-aug-06 23-sep-06 14 9-nov-08 

38 Blauwe kiekendief 181 15-aug 2-nov-08 5 26-nov-05 

39 Grauwe kiekendief 9 13-aug-05 26-aug-01 1 13-sep-08 

40 Havik 108 4-aug-02 13-okt-01 4 29-nov-01 

41 Sperwer 2856 1-aug-08 26-okt-06 72 27-nov-04 

42 Buizerd 5436 1-aug-03 17-okt-06 242 29-nov-08 

43 Ruigpootbuizerd  1 28-nov-08 28-nov 1 28-nov-08 

44 Bastaardarend 1 14-okt-03 14-okt-03 1 14-okt-03 

45 Dwergarend  2 4-sep-06 17-sep-04 1 17-sep-04 

46 Visarend 62 11-aug-07 13-sep-08 9 14-okt-05 

47 Torenvalk 149 1-aug-01 23-sep-06 5 10-nov-01 

48 Roodpootvalk 4 27-aug-07 13-sep-05 1 23-sep-06 

49 Smelleken 199 31-aug 18-okt-05 5 23-nov-01 

50 Boomvalk 211 1-aug-03 9-sep-07 11 22-okt-00 

51 Slechtvalk 81 7-aug-06 15-okt-05 2 20-nov-08 

52 Kwartel  1 11-aug-07 11-aug-07 1 11-aug-07 

53 Kraanvogel  266 16-okt-06 31-okt-08 250 2-nov-08 

54 Scholekster 8 2-aug-02 2-aug-02 2 15-okt-09 

55 vorkstaartplevier species 1 17-okt-06 17-okt-06 1 17-okt-06 

56 Bontbekplevier  11 25-sep-07 25-sep-07 11 25-sep-07 

57 Morinelplevier 31 5-aug-06 25-aug-07 7 5-okt-05 

58 Goudplevier 768 2-aug-02 1-nov-07 70 30-nov-03 

59 Zilverplevier 5 4-aug-07 10-aug-05 1 5-okt-05 

60 Kievit 36664 1-aug-03 10-okt-09 2600 30-nov-01 

61 Kanoet  13 31-aug-08 31-aug-08 13 31-aug-08 

62 Bonte strandloper 16 17-aug-08 22-sep-01 7 19-okt-08 

63 Kemphaan 10 13-sep-08 29-aug-06 7 13-sep-08 

64 Watersnip 787 1-aug-02 19-aug-05 26 26-nov-09 

65 Houtsnip 2 1-aug-04 17-sep-02 1 17-sep-02 

66 Rosse Grutto  5 9-sep-07 9-sep-07 5 9-sep-07 

67 Regenwulp 151 1-aug-04 1-aug-05 32 9-sep-08 

68 Wulp 679 1-aug-05 24-aug-03 41 10-nov-09 

69 Zwarte ruiter  5 8-aug-05 8-aug-05 2 26-sep-04 

70 Groenpootruiter 43 1-aug-05 27-aug-06 11 28-okt-08 

71 Witgat 61 1-aug-02 27-aug-06 5 15-okt-08 

72 Bosruiter 4 1-aug-06 10-aug-08 2 22-sep-01 

73 Oeverloper  2 28-aug-08 28-aug-08 1 2-sep-08 

74 Middelste Jager  1 12-nov-07 12-nov-07 1 12-nov-07 
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 Soort Totaal 
Datum 

vroegste 
waarneming 

Datum 
dagmax 

Dagmax 
Datum 
laatste 

waarneming 

75 Kokmeeuw 10337 1-aug-01 6-aug-08 1205 30-nov-01 

76 Stormmeeuw 1291 1-aug-04 12-nov-07 87 30-nov-01 

77 Kleine mantelmeeuw 1107 1-aug-05 5-sep-05 65 20-nov-08 

78 Zilvermeeuw 356 1-aug-03 17-aug-02 17 30-nov-08 

79 Geelpootmeeuw  3 7-aug 25-aug-07 1 25-aug-07 

80 Pontische Meeuw  1 26-okt-08 26-okt-08 1 26-okt-08 

81 Grote mantelmeeuw 55 2-aug-02 26-nov-05 20 27-nov-05 

82 Visdief  3 3-aug-08 15-sep-07 1 15-sep-07 

83 Holenduif 10235 1-aug-01 7-nov-09 175 30-nov-01 

84 Houtduif 206313 1-aug-01 2-nov-08 16928 30-nov-01 

85 Turkse tortel 32 1-aug-05 1-aug-05 4 27-nov-04 

86 Zomertortel 201 1-aug-01 12-aug-01 9 18-sep-02 

87 Halsbandparkiet 3 21-aug-05 21-aug-05 1 2-nov-08 

88 Koekoek  12 1-aug-04 27-aug-05 2 13-sep-06 

89 Velduil 17 1-okt-08 7-okt-04 2 8-nov-08 

90 Nachtzwaluw 2 21-aug-03 21-aug-03 2 21-aug-03 

91 Gierzwaluw 8732 1-aug-03 1-aug-07 1829 24-okt-09 

92 Draaihals 2 6-sep-08 24-sep-05 1 24-sep-05 

93 Groene Specht  2 14-aug-08 14-aug-08 1 15-aug-08 

94 Zwarte specht 9 17-aug-05 7-okt-01 1 9-nov-03 

95 Grote bonte specht 41 1-aug-03 17-okt-08 4 29-okt-05 

96 Kleine bonte specht 4 23-aug-07 19-sep-00 1 19-sep-00 

97 Boomleeuwerik 1178 1-aug-08 22-okt-08 89 28-nov-09 

98 Veldleeuwerik 85675 2-aug-02 17-okt-06 5186 30-nov-01 

99 Strandleeuwerik 1 20-okt-02 20-okt-02 1 20-okt-02 

100 Oeverzwaluw 346 1-aug-07 2-sep-06 66 9-okt-06 

101 Boerenzwaluw 129741 1-aug-01 12-sep-08 7946 15-nov-08 

102 Huiszwaluw 15561 1-aug-03 2-sep 821 8-okt-09 

103 Grote pieper 4 10-sep-05 10-sep-05 1 31-okt-09 

104 Duinpieper 47 17-aug-08 16-sep-06 4 19-okt-08 

105 Boompieper 1828 1-aug-03 13-aug-05 40 13-okt-06 

106 Graspieper 91263 1-aug-05 8-okt-06 15219 30-nov-01 

107 Roodkeelpieper 35 1-sep-01 22-sep-00 3 21-okt-07 

108 Waterpieper 41 21-sep-06 7-okt-07 4 23-nov-03 

109 Oeverpieper 3 9-okt-04 28-okt-01 1 28-okt-01 

110 Gele kwikstaart 6415 1-aug-03 4-sep-04 290 1-nov-03 

111 Noordse Kwikstaart  1 11-sep-08 11-sep-08 1 11-sep-08 

112 Gr. gele kwikstaart 196 6-aug-07 7-okt-08 12 28-nov-07 

113 Witte kwikstaart 10371 1-aug-01 7-okt-08 376 26-nov-06 

114 Pestvogel  2 31-okt-08 31-okt-08 2 31-okt-08 

115 Winterkoning 4 10-nov-01 18-nov-01 2 18-nov-01 

116 Heggemus 350 9-aug-08 7-okt-08 18 23-nov-01 

117 Roodborst 1 15-nov-02 15-nov-02 1 15-nov-02 

118 Blauwborst  1 9-sep-06 9-sep-06 1 9-sep-06 

119 Zwarte roodstaart 9 28-aug-04 28-aug-04 2 6-nov-08 

120 Gekraagde Roodstaart  2 2-aug-08 29-aug-07 1 29-aug-07 

121 Paap 301 1-aug-08 26-sep-01 11 17-okt-01 

122 Roodborsttapuit 83 18-aug-02 26-aug-06 7 10-nov-02 

123 Tapuit 282 1-aug-03 31-aug-08 13 17-okt-01 

124 Beflijster  6 29-sep-07 13-okt-04 1 27-okt-06 

125 Merel 548 11-aug-07 12-okt-06 54 26-nov-05 

126 Kramsvogel 24197 14-sep-05 17-okt-08 3263 30-nov-02 

127 Zanglijster 6770 23-aug 8-okt-08 1213 9-nov-08 



Verslag Najaarstrektelling 2009, Telpost Brobbelbies, Vogelwacht Uden e.o.  pag 20/56 

 Soort Totaal 
Datum 

vroegste 
waarneming 

Datum 
dagmax 

Dagmax 
Datum 
laatste 

waarneming 

128 Koperwiek 65234 2-okt-08 25-okt-06 12019 30-nov-08 

129 Grote lijster 2631 1-aug-03 19-okt-04 316 23-nov-08 

130 Snor  1 1-sep-07 1-sep-07 1 1-sep-07 

131 Bosrietzanger 6 23-aug-08 6-sep-08 2 9-sep-05 

132 Kleine Karekiet  6 3-aug-07 5-aug-08 3 6-sep-07 

133 Grasmus 24 4-aug-02 11-aug-02 3 8-sep-02 

134 Tuinfluiter  3 17-aug-06 17-aug-06 2 29-aug-08 

135 Zwartkop 5 3-aug-02 28-sep-01 1 28-sep-01 

136 Tjiftjaf 124 1-aug-07 24-sep-05 5 19-okt-08 

137 Fitis/Tjiftjaf  5 15-aug-08 15-aug-08 3 16-aug-08 

138 Fitis 14 2-aug-03 1-sep-07 2 1-okt-07 

139 Goudhaantje 7 2-okt-05 14-okt-08 2 1-nov-07 

140 Staartmees 56 7-sep-05 23-sep-01 12 3-nov-05 

141 Matkop  1 8-sep-07 8-sep-07 1 8-sep-07 

142 Zwarte mees 178 4-sep-05 20-okt-08 109 19-nov-08 

143 Pimpelmees 1143 29-aug-05 10-okt-08 170 27-nov-08 

144 Koolmees 328 5-aug-08 14-okt-08 41 26-nov-08 

145 Boomklever 1 10-sep-05 10-sep-05 1 10-sep-05 

146 Grauwe Klauwier  1 19-aug 19-aug-09 1 19-aug-09 

147 Klapekster 11 12-okt-03 12-okt-03 2 4-nov-07 

148 Gaai 499 3-sep-07 24-sep-08 103 7-nov-04 

149 Ekster 25 29-aug-07 19-okt-06 3 25-nov-06 

150 Kauw 16761 4-aug-02 20-okt-07 809 30-nov-01 

151 Roek 1952 30-aug-07 30-okt-05 140 27-nov-04 

152 Zwarte kraai 550 1-aug-01 5-aug-01 54 9-nov-06 

153 Bonte kraai 2 27-okt-03 27-okt-03 1 30-okt-09 

154 Spreeuw 234990 1-aug-03 3-nov-09 12463 30-nov-02 

155 Huismus 18 5-aug-08 7-okt-07 2 29-okt-05 

156 Ringmus 2315 1-aug-04 14-okt-01 95 29-nov-01 

157 Vink 337361 1-aug-01 7-okt-08 44387 30-nov-01 

158 Keep 9791 2-sep 16-nov-06 2154 30-nov-01 

159 Europese kanarie 2 18-okt-08 10-nov-01 1 10-nov-01 

160 Groenling 1450 1-aug-01 5-nov-07 127 30-nov-02 

161 Putter 470 4-aug 17-nov-08 24 30-nov-01 

162 Sijs 1981 4-sep-05 4-nov-07 119 30-nov-02 

163 Kneu 17171 1-aug-01 7-okt-08 950 30-nov-01 

164 barmsijs 712 24-sep-05 3-nov-08 190 30-nov-08 

165 Kruisbek 435 2-aug-08 28-okt-05 42 30-nov-02 

166 Goudvink 13 14-okt-01 6-nov-05 6 13-nov-04 

167 Noordse "trompet" goudvink 6 31-okt-05 5-nov-05 3 13-nov-04 

168 Appelvink  5 23-sep-07 18-okt-08 2 7-nov-08 

169 IJsgors 12 23-sep-08 5-nov-05 2 6-nov-05 

170 Sneeuwgors 3 28-okt-03 28-okt-03 1 20-nov-04 

171 Geelgors 1517 4-aug-01 3-nov-01 76 30-nov-01 

172 Ortolaan 9 4-aug-07 7-sep-03 2 9-sep-05 

173 Dwerggors  1 22-okt-07 22-okt-07 1 22-okt-07 

174 Rietgors 4598 1-aug-08 7-okt-08 146 30-nov-01 

175 Grauwe gors 2 17-sep-01 17-sep-01 1 22-sep-01 

 Niet gedetermineerd 602     

 Totaal 1.430.953     

 Nieuw record  Evenaring record   

 

Februari 2010, Leo Ballering 
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Weekoverzichten 

 

Week 1 (1 augustus - 9 augustus) 

 

01-augustus-2009 

De stellingen zijn weer ingenomen na de marathon telling van vorig jaar. De keet is opgeknapt en 
voorzien van een nieuwe verflaag. Vandaag werd het startschot gegeven om 5.38 uur in de 
ochtend. Het duurde tot 6.15 voordat de eerste vogels genoteerd konden worden. Dit jaar werden 
het 4 Kleine Mantelmeeuwen. De weersomstandigheden waren niet verkeerd maar in de ochtend 
was het flink bewolkt. De wind, die niet verder kwam dan een kracht 2, kwam eerst uit 
noordwestelijke richting en draaide via noord naar het zuidoosten. In de ochtend was het fris met 
maar 10 graden maar tegen de middag werd het 22 graden. 2 Graspiepers kwamen op redelijke 
hoogte voorbij en vlogen strak zuid. Een Groenpootruiter werd gehoord terwijl een Oranje 
Luzernevlinder op de foto werd gezet. De vogel vloog niet kort daarna recht over de telpost. Ook 
werden een Watersnip en een Witgatje gezien. In de middag werden 3 Boomvalken op grote hoogte 
gezien die strak richting het zuiden vlogen. Ook werden we de hele dag vermaakt met verschillende 
lokale Boomvalken. Een Koekoek streek neer in een struik om daarna zijn weg te vervolgen. De 
Gierzwaluwen zullen wel een heel eind op zijn getuige de resultaten van andere telposten de 
afgelopen week. Toch wisten we vandaag nog 127 Gierzwaluwen op de lijst te krijgen. Ondanks de 
lage aantallen vogels werd het een hele aangename dag. Er werden 269 vogels geteld verdeeld 
over 24 soorten. De mogelijkheden van invoeren zijn uitgebreid op trektellen.nl. We voeren nu de 
aantallen per uur in, door de optie "Alle details" te kiezen kun je nu de aantallen per uur zien.   
 

02- augustus -2009 

Vanwege heftige regen is in de ochtend niet geteld. Om 10.30 uur werd de telpost bemand. Er is 
geteld tot 21.30 uur en de hele telling bleef het zwaar bewolkt en er viel af en toe regen. Er stond 
een zwakke noord westen wind en het werd niet warmer dan 18 graden. Van vogels viel niet veel te 
bespeuren en buiten een Watersnip en een Witgatje valt er niet veel te vermelden. Er werden 
vandaag 35 vogels geteld verdeeld over 9 soorten 
 

03- augustus -2009 

Maandag is begonnen met tellen om 09.40 uur. Het was zwaar bewolkt en er stond een zwakke 
zuidelijke wind en het werd 22 graden. De eerste Wespendief op trek werd waargenomen. Verder 
bleef het erg rustig er is geteld tot 14.00 uur. Om 18.30 uur werd de telpost weer bemand. De wind 
was gedraaid naar het zuidwesten en de temperatuur schommelde rond de 22 graden. Een groepje 
van 8 Gele Kwikstaarten vloog strak in zuidelijke richting. In totaal werden vandaag 94 vogels geteld 
verdeeld over 11 soorten. We hebben van de Gemeente Landerd een publicatie bord gekregen met 
informatie van de telpost. 
 

04- augustus -2009 

Dinsdag is overdag niet geteld. Om 17.00 uur waren de eerste tellers present. Er stond een zwakke 
zuidwesten wind en er was bijna geen bewolking. Het was aangenaam met een temperatuur van 24 
graden. De eerste Putter werd genoteerd en 36 Gierzwaluwen vlogen over. Het bleef verder rustig. 
In totaal werden 132 vogels geteld verdeeld over 10 soorten. 
 

05- augustus -2009 

Woensdag is begonnen met tellen om 06.14 en er werd doorgeteld tot 8.44 uur. Er stond geen wind 
en het was onbewolkt, het werd 26 graden. De eerste Nijlganzen werden genoteerd en verder bleef 
het erg rustig. 
Om 18.30 uur werd de telpost weer bemand. Er stond een zwakke zuidoosten en het was redelijk 
bewolkt. De temperatuur was gestegen tot 28 graden. De eerste Wespendief op trek werd 
waargenomen en een Zomertortel werd genoteerd. In totaal werden vandaag 38 vogels geteld 
verdeeld over 10 soorten. 
 

06- augustus -2009 

Donderdag werd begonnen met tellen om 15.30 uur. Er stond een matige zuiden wind en het bleef 
de hele telling onbewolkt. Het was zeer warm en de temperatuur schommelde rond de 31 graden. 
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De eerste Goudplevier vloog over en leek even te landen. De vogel zat nog gedeeltelijk in 
zomerkleed. Een Regenwulp werd gehoord maar kon niet gevonden worden. 2 Oranje 
Luzernevlinders vlogen voorbij en 9 Distelvlinders werden geteld. Een lokale Boomvalk werd jagend 
gezien en verder bleef het rustig. In totaal werden 29 vogels geteld verdeeld over 8 soorten. 
 

07- augustus -2009 

Vrijdag werd begonnen met tellen om 07.00 uur, de telling duurde tot 19.30 uur. Er stond een 
zwakke zuidoostelijke wind en de hele dag was er sluier bewolking aanwezig. Het werd 31 graden 
op de middag. 2 Wespendieven kwamen op grote hoogte voorbij en waren duidelijk op trek. Een 
Regenwulp kwam recht op de telpost aangevlogen. 6 Boompiepers werden genoteerd en 33 
Gierzwaluwen werden gezien. 6 lokale Wespendieven waren veelvuldig aan het roepen en 
vlinderen. We zien dit gedrag ieder jaar rond deze tijd. Het is een teken dat ze niet lang meer 
aanwezig zullen zijn. Leukste waarneming van de dag was een Geelpootmeeuw, dit is pas de 2de 
ooit. De plaatselijke Boomvalken lieten zich vaak zien. In totaal werden vandaag 127 vogels geteld 
verdeeld over 14 soorten. 
 

08- augustus -2009 

Zaterdag is begonnen met tellen om 05.50 uur er werd geteld tot 16.00 uur. De hele dag stond er 
een zwakke tot matige noordwesten wind. Het bleef de hele dag zwaar bewolkt en het werd 
ongeveer 21 graden. De eerste Bruine Kiekendief werd gezien, het betrof een juveniele vogel. Een 
Koekoek was even ter plekke aanwezig waarna hij zijn reis voortzette. 2 Buizerden vlogen op grote 
hoogte over. Een Wulp en 2 Witgatjes konden worden bijgeschreven. Verder bleef het weer rustig. 
In Totaal werden 158 vogels geteld verdeeld over 17 soorten. 
 

09- augustus -2009 

Zondag is begonnen met tellen om 05.50 uur en wederom is geteld tot 16.00 uur. Er stond een 
zwakke noordwesten wind en de ochtend was vrijwel geheel bewolkt. In de middag trok het iets 
open en de temperatuur liep op tot een aangename 27 graden. Ook vandaag niet veel vogels en de 
Kokmeeuwen waren in de meerderheid met 57 exemplaren. Leukste waarneming was een 
Koninginnepage. In totaal werden 86 vogels geteld verdeeld over 12 soorten. 
 

Week 2 (10 augustus - 16 augustus) 

 

10- augustus -2009 

Maandag is begonnen met tellen om 10.00 uur. Het was windstil bij aanvang van de telling maar 
later stak een Noordwestelijke wind op die na 14.00 uur draaide naar het zuidwesten. De windkracht 
schommelde tussen de 2 en 3 beaufort. De ochtend begon met mist maar na 12.00 uur ontstonden 
stapelwolken. Het werd met 25 graden aangenaam. In de ochtend vloog er niet veel maar na het 
verdwijnen van de mist werd meteen een Bruine Kiekendief gezien. Het ging hier om een tweede 
kalenderjaar mannelijke vogel. Om 13.18 werd een Wespendief waargenomen die op grote hoogte 
richting noord ging. Om 14.12 werden nog 6 Wespendieven gezien die richting noord vlogen. Onze 
eigen Wespendieven lijken verdwenen te zijn getuige het feit dat ze al een aantal dagen niet meer 
gezien zijn. Er werd geteld tot 15.20 uur en het bleef verder rustig en er werden 60 vogels geteld 
verdeeld over 11 soorten. 
Om 17.23 uur werd de telpost weer bemand. Het was windstil, licht bewolkt en met 29 graden erg 
warm. De eerste Tapuit van het seizoen kon genoteerd worden. De vogel zat op de akker voor de 
telpost. Een tweede mannelijke Bruine Kiekendief werd gezien, ook dit was een tweede kalenderjaar 
vogel. 12 Gierzwaluwen werden geteld, en een Oeverzwaluw kwam voorbij op korte afstand. De 
telling werd om 20.00 uur afgebroken vanwege regen.    
 

11- augustus -2009 

Dinsdag werd begonnen met tellen om 8.00 uur. Er stond een noordwestelijke wind die varieerde 
van een beaufort 2 tot 3, dit bleef de hele telling zo. Het was zwaar bewolkt en de temperatuur steeg 
tot 25 graden. Een Visdief werd meteen bij aanvang van de telling gezien, de vogel vloog in 
westelijke richting over de telpost. 3 Zomertortels konden worden genoteerd. Hoogtepunt van de 
telling waren 4 Zwarte Ooievaars. De vogels werden opgepikt om 12.14 uur boven de Hofmans 
Plassen en vlogen in zuidoostelijke richting naar het begrazinggebied. Daar cirkelden de vogels om 
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vervolgens in zuidoostelijke richting te verdwijnen. Er werd geteld tot 15.00 uur en in totaal werden 
102 vogels geteld verdeeld over 15 soorten. 
De telpost werd weer bemand om 18.05 uur. Er stond nog steeds een noordwestelijke wind kracht 
2. Het was half bewolkt en de temperatuur varieerde van 23 tot 19 graden. Er vlogen niet veel 
vogels en 4 Watersnippen vormden een mager hoogtepuntje. Er werd geteld tot 21.00 uur en we 
kwamen niet veel verder dan 15 vogels verdeeld over 5 soorten. 
 

12- augustus -2009 

Woensdag is vanwege slecht weer overdag niet geteld. Om 17.00 uur werd ondanks regen de 
telpost toch bemand. Er stond een westelijke wind kracht 1. Zoals gezegd nog steeds regen en het 
was 19 graden. Er werd geteld tot 20.00 uur, door Marc Gottenbos, en dit zijn de resultaten: 1 
Blauwe Reiger, 1 Goudplevier, 2 Holenduiven en 5 Boerenzwaluwen. Een vos die zich liet zien 
maakte het nog enigszins de moeite waard. 
 

13- augustus -2009 

Donderdag werd begonnen met tellen om 07.00 uur. De ochtend begon zwaar bewolkt en pas na 
14.00 uur kwamen er gaten in de bewolking. Bij aanvang van de telling was het 16 graden en op de 
middag steeg de temperatuur naar 23 graden. De hele dag stond er een noordwestelijke wind die 
varieerde van kracht 1 tot 2. Een nieuwe Tapuit werd waargenomen. Meest getelde vogel van de 
dag was de Huiszwaluw met 211 exemplaren. De Boerenzwaluwen volgde op de tweede plaats met 
117 exemplaren. Er werd geteld tot 21.00 uur en in totaal konden 398 vogels, verdeeld over 17 
soorten, worden genoteerd. 
 

14- augustus -2009 

Vrijdag werd begonnen met tellen om 07.00 uur. Er stond de hele dag een zuidwestelijke wind die 
niet verder kwam dan een kracht 1. Het bleef de hele dag licht tot half bewolkt. De ochtend begon 
met 16 graden en in de middag steeg de temperatuur naar 26 graden. Om 9.14 uur werd een 
Geelpootmeeuw waargenomen, de tweede van dit seizoen. Om 10.40 uur werden 2 Wespendieven 
op trek gezien. Later om 11.15 uur werden nog 2 Wespendieven geteld. Een groep van 15 
Ooievaars werd op grote hoogte gezien om 13.58 uur. De Huiszwaluwen waren weer in de 
meerderheid met 190 exemplaren. Verder nog 18 Boerenzwaluwen en 7 Oeverzwaluwen. 2 
Zomertortels konden worden bijgeschreven. Om 17.10 uur werd een derde kalenderjaar mannelijke 
Bruine Kiekendief gezien. Er werd geteld tot 20.35 uur en in totaal zijn 314 vogels geteld verdeeld 
over 17 soorten. 
 

15- augustus -2009 

Zaterdag is begonnen met tellen om 06.00 uur. Er stond de hele dag een zuidwestelijke wind die 
varieerde van kracht 1 tot 3. Het was de hele dag licht bewolkt maar er hing vrijwel de hele telling 
een sluier bewolking. Het bleef erg rustig vandaag ondanks redelijke omstandigheden. Een 
juveniele Bruine Kiekendief werd gezien om 12.35 uur. 52 Grauwe Ganzen trokken in zuidelijke 
richting voorbij de telpost. Wederom de beste aantallen voor de Huiszwaluw (80). Verder werden 15 
Boerenzwaluwen, 10 Oeverzwaluwen en 5 Gierzwaluwen geteld. Een tweede kalenderjaar 
vrouwelijke Blauwe Kiekendief verscheen op de telpost om 15.33 uur. Dit is de vroegste Blauwe 
Kiekendief ooit voor onze telpost. Dit stond op 16 augustus en dit was in 2003 en 2007. Er werd 
geteld tot 16.00 uur en in totaal werden 229 exemplaren verdeeld over 18 soorten geteld. 
 

16- augustus -2009 

Zondag werd begonnen met tellen om 06.00 uur. De wind kwam uit zuidwestelijke richting en kwam 
niet verder dan een kracht 1. De ochtend begon met blauwe lucht maar al snel trok het dicht. Het 
duurde tot 13.00 uur voordat er gaten in de bewolking kwamen maar daarna ontstonden mooie 
stapelwolken. De temperatuur liep op tot 24 graden. Van de telpost Brobbelbies Zuid kwam een 
melding van een Visarend die daar ter plekke zat. De vogel heeft waarschijnlijk overnacht in de 
Maashorst en vertrok later op de ochtend. Wij hebben deze vogel helaas niet gezien. Een juveniele 
Bruine Kiekendief kon worden genoteerd om 8.47 uur. Om 11.58 uur konden wij ook een Visarend 
noteren. Dit was duidelijk een juveniele vogel, de vogel vloog recht voor de telpost op hoogte in 
zuidelijke richting. Een juveniele Wespendief werd gezien om 10.00 uur. Om 13.35 uur werd nog 
een solitaire Wespendief gezien en om 15.30 uur werden 4 Wespendieven op grote hoogte 
waargenomen. Een vrouwelijke Wespendief werd met een raat gezien toen ze vlak voorbij de 
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telpost vloog. De vogel leek door te vliegen tot voorbij Nistelrode en broed dus waarschijnlijk niet in 
de Maashorst.  Iets later werd nog een vrouwelijke Wespendief gezien die wegvloog richting de 
Kanonsberg. Een Boomvalk werd op grote hoogte gezien toen hij strak in zuidelijke richting over de 
telpost vloog. 5 Kruisbekken kwamen luid roepend uit noordelijke richting aangevlogen en streken 
merkwaardig genoeg in de maïs neer. 45 Huiszwaluwen, 3 Oeverzwaluwen, 34 Boerenzwaluwen en 
3 Gierzwaluwen werden genoteerd. De Blauwe Kiekendief van gisteren was ook vandaag nog 
aanwezig en werd regelmatig jagend gezien. Er werd geteld tot 17.00 uur en in totaal werden 178 
vogels verdeeld over 22 soorten genoteerd.    
 

Week 3 (17 aug - 23 aug) 

 

17- augustus -2009 

Maandag is begonnen met tellen om 07.00 uur en er is doorgeteld tot 21.30 uur. Er stond de hele 
dag een matige zuidwestelijke wind. De ochtend begon mistig en het zicht was beperkt tot zo’n 500 
meter. Pas na 11.00 uur trok de mist weg maar het bleef zwaar bewolkt tot 18.00 uur daarna volgde 
een blauwe lucht. Ondanks de bewolking werd het toch nog 25 graden. We gaan de derde week in 
en het begint interessant te worden op de telpost. Onze eigen Wespendieven zijn vertrokken en 
daarom worden vrijwel alle Wespendieven die we zien genoteerd als trekvogel. Deze vogels zitten 
vaak hoog en vliegen in zuidelijke richting. Ook vandaag konden we 5 Wespendieven noteren. Hier 
volgen de tijden van doorkomst: 1x 13.13, 2x 14.38, 1x 15.19 en 1x 15.47. Ook Buizerden worden 
op trek gezien in augustus al ligt de piek van de Buizerd duidelijk in oktober. Vandaag werden 3 
Buizerden op grote hoogte waargenomen toen ze in zuidelijke richting over de telpost vlogen. Een 
eenzame Ooievaar werd waargenomen om 15.47 uur. De eerste Grote Gele Kwikstaart van het 
seizoen kon op de lijst worden gezet. Om 21.20 uur werden zoals ieder jaar weer Nachtzwaluwen 
gezien op de weg bij de telpost. Het waren 2 exemplaren en één hiervan was duidelijk een juveniele 
vogel. Vandaag werden in totaal 109 vogels geteld verdeeld over 16 soorten. 
 

18- augustus -2009 

Dinsdag werd begonnen met tellen om 07.00 uur en er werd geteld tot 16.00 uur. Er stond een 
zwakke zuidwestelijke wind die de hele telling aanhield. Het was onbewolkt met in de middag wat 
stapelwolken. De temperatuur steeg tot 23 graden. Om 9.59 werd een juveniele Wespendief 
opgemerkt, dit was één van de jongen die in het gebied uitgevlogen is. Later werden 2 
Wespendieven op trek gezien: 1x 11.22 en 1x 12.40 uur. Er werden in totaal 156 vogels geteld 
verdeeld over 14 soorten. 
In de avond werd de telpost weer bemand. De wind was gedraaid naar het zuidoosten en kwam niet 
verder dan een kracht 1. Er was nauwelijks bewolking en bij aanvang was het 24 graden. Een 
Visarend werd waargenomen om 18.44 uur later om 20.03 werd nog een Visarend gezien. Deze 
vogel heeft kort ter plaatse gezeten om daarna weg te vliegen in de richting van het 
begrazinggebied. We vermoeden dat de vogel in de Maashorst overnacht heeft. Verder vlogen er 
niet veel vogels maar na 21.15 uur werden 3 Nachtzwaluwen op de weg gezien die de avond 
prachtig afsloot. In totaal werden 99 vogels geteld verdeeld over 10 soorten. 
 

19- augustus -2009 

Woensdag is begonnen met tellen om 07.00 uur en er werd geteld tot 12.00 uur. Er stond een 
zwakke tot matige zuidwesten wind. Het was onbewolkt en het werd 28 graden. De eerste 
Duinpieper van het seizoen werd roepend over de telpost waargenomen. Een juveniele Visarend 
werd gezien om 11.08 uur. In totaal werden 123 vogels geteld verdeeld over 11 soorten. 
Om 14.00 uur werd de telpost opnieuw bemand. Er stond nog steeds een zwakke tot matige 
zuidwesten wind. Er hing een lichte bewolking en het werd maar liefst 29 graden. Tot 18.00 uur 
werden nauwelijks vogels geteld, toch werd het één van de meest spectaculaire avondtellingen. 
John Hermans kwam op de telpost afgesneld met de melding dat er achter de telpost een juveniele 
Grauwe Klauwier zat. De vogel bevond zich ongeveer 800 meter achter de telpost. Een schitterende 
waarneming en een nieuwe soort voor de telpost. Om 19.47 werd een juveniele Bruine Kiekendief 
waargenomen die ongeveer de hele avond bleef rondhangen. Een Visarend (de tweede van de dag) 
werd gezien om 20.02 uur. Een juveniel mannetje Slechtvalk probeerde een prooi te slaan en vloog 
verder toen dit mislukte. Een groep van 20 Watersnippen vloog over de telpost, dit is naar mijn de 
grootste groep ooit van de telpost. Om 21.25 verscheen de Nachtzwaluw weer op de weg, dit maal 
was het alleen de juveniele vogel. In totaal werden 92 vogels geteld verdeeld over 11 soorten. 
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20- augustus -2009 

Donderdag werd begonnen met tellen om 07.00 uur en er werd geteld tot 16.00 uur. Er stond een 
matige zuidwestelijke wind kracht 2 tot 4. Na 13.00 uur draaide de wind naar het zuidoosten. Het 
bleef de hele telling licht bewolkt en het werd 30 graden. De Grauwe Klauwier zat nog steeds op 
dezelfde plaats. Om 10.12 werd het karakteristieke geluid van een Morinelplevier gehoord. Ondanks 
dat 7 paar ogen de lucht afspeurde werd de vogel helaas niet gezien. Een Duinpieper werd om 
14.31 uur ontdekt op het veldje voor de telpost. Hier zat de vogel tot 14.59 uur totdat hij in 
zuidwestelijke richting wegvloog. Om 12.00 uur werden 2 Wespendieven op trek gezien. Er 
beginnen al groepjes Gele Kwikstaarten door te komen en vandaag werden 32 Gele Kwikstaarten 
genoteerd. In totaal werden 253 vogels geteld verdeeld over 21 soorten. 
Om 18.00 uur werd de telpost weer bemand. Dit duurde echter maar tot 20.00 uur omdat een flinke 
onweersbui de telling onmogelijk maakte. Er werden nog wel een paar leuke plaatjes geschoten. Er 
werden maar 3 vogels geteld verdeeld over 2 soorten. 
 

21- augustus -2009 

vrijdag werd begonnen met tellen om 06.00 uur en er werd doorgeteld tot 20.00 uur. Er stond vrijwel 
de hele dag een zwakke zuidwestelijke wind kracht 1 tot 3. Het was overwegend half bewolkt met in 
de middag stapelwolken. De temperatuur liep op tot 23 graden. Ook vandaag werd een hele leuke 
dag op de telpost en de trek begint aardig op gang te komen. De Grauwe Klauwier is nog steeds 
present. Om 9.22 uur werden 2 Duinpiepers luid roepend boven de telpost gezien. De vogels vlogen 
in zuidwestelijke richting. Rondom de telpost werden 6 Tapuiten geteld en de eerste 2 Paapjes. Een 
Grasmus kwam aangevlogen en landde in de berm. Om 11.10 uur werd door Erwin Booij (gastteller 
van de Kamperhoek) op afstand een Zwarte Ooievaar ontdekt. De vogel was langere tijd zichtbaar 
vanaf de telpost en ondanks dat de afstand aanzienlijk was kon duidelijk vastgesteld worden dat dit 
een Zwarte Ooievaar was. Om 11.15 uur werd opnieuw een Duinpieper gehoord, ook nu bleken het 
2 exemplaren te zijn. De vogels vlogen in zuidoostelijke richting weg. Om 12.52 uur werd een 
Morinelplevier gehoord. Wederom kon de vogel niet worden gevonden, later werd de vogel nog een 
keer gehoord en we vermoeden dat de vogel aan de grond heeft gezeten. Ondanks intensief 
speuren werd hij niet gevonden. Om 15.03 werd een juveniele Bruine Kiekendief waargenomen. In 
totaal konden 4 Wespendieven aan de lijst worden toegevoegd. Dit zijn de tijden van doorkomst: 1x 
11.30, 1x 11.35, 1x 13.23 en 1x 14.00 uur. 2 Regenwulpen werden op afstand opgepikt en vlogen 
niet ver, luid roepend, van de telpost voorbij. De Huiszwaluwen deden het niet verkeerd en er 
werden 350 exemplaren genoteerd. Een Koninginnepage vloog voorbij de tweede van het seizoen. 
In totaal werden 575 vogels geteld verdeeld over 25 soorten. 
 

22- augustus -2009 

Zaterdag werd begonnen met tellen om 06.00 uur en er werd geteld tot 17.00 uur. Er stond de hele 
dag een zwakke westelijke wind. Het was licht bewolkt en in de middag ontstonden mooie 
stapelwolken. De temperatuur kwam niet verder dan 21 graden. De Grauwe Klauwier zat er nog 
steeds, de vogel spietst prooien aan een doorntak. Ondanks goede omstandigheden viel de 
Wespendieven trek tegen. Toch werden 5 Wespendieven genoteerd, dit zijn de tijden van 
doorkomst: 1xad vr 11.12, 2x 13.18, 1x 13.42 en 1x 14.42. Verder werden nog 4 Buizerden, 2 
Sperwers en een Boomvalk genoteerd. Een Groenpootruiter vloog roepend over de telpost. 
Hoogtepunt van de dag waren 25 Ooievaars die om 14.50 uur op grote hoogte werden 
waargenomen. Later om 15.21 uur werden nog 5 Ooievaars gezien. In totaal werden vandaag 255 
vogels geteld verdeeld over 18 soorten, 
 

23- augustus -2009 

Zondag werd begonnen met tellen om 06.00 uur en er werd doorgeteld tot 17.00 uur. Er stond de 
hele dag een matige zuidoostelijke wind. De bewolking was licht en in de middag ontstonden 
stapelwolken. In de middag werd het aangenaam met 25 graden. Ook vandaag bleef de 
Wespendieven trek uit. We konden 5 Wespendieven noteren die op enorme hoogte over de telpost 
vlogen. Dit zijn de tijden van doorkomst: 2x juv 11.00, 1x 13.31, 1x 14.18 en 1x 16.01. Een Visarend 
werd boven de Hofmans Plassen ontdekt om 9.33 uur. De vogel vloog in zuidwestelijke richting weg. 
Een juveniele Bruine Kiekendief werd hoog ontdekt om 16.01 uur. Verder werden nog 3 Sperwers 
en 1 Buizerd genoteerd. 4 Zomertortels vlogen in een groep over de telpost. De eerste Zanglijster 
vloog op hoogte in zuidelijke richting en is daarom opgeschreven. 11 Ooievaars werden ontdekt op 
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grote hoogte. Een zweefvliegtuig piloot had de vogels ook opgemerkt en vloog enige tijd tussen de 
vogels. De Ooievaars werden hierdoor duidelijk geïrriteerd. De Grauwe Klauwier was ook vandaag 
nog aanwezig. In totaal werden vandaag 365 vogels geteld verdeeld over 23 soorten. 
 

Week 4 (24 augustus - 30 augustus) 

 

24- augustus -2009 

Maandag is begonnen met tellen om 07.00 uur en er werd geteld tot 15.00 uur. Er stond een zwakke 
zuidoostelijke wind en dat bleef de hele telling zo. Het was onbewolkt met een temperatuur die 
opliep van 16 tot 26 graden. Een Bruine Kiekendief met een onbekend kleed vloog over om 8.45 
uur. Een Wespendief werd gezien om 9.57 uur. Het bleef verder rustig en alleen de Boerenzwaluw 
(149) en de Huiszwaluw (145) kwamen in redelijke aantallen voorbij. In totaal werden 353 vogels 
geteld verdeeld over 11 soorten. 
Om 17.30 uur werd de telpost weer bemand en er werd geteld tot 21.00 uur. De wind was nog 
steeds zwak maar wel gedraaid naar zuidwestelijke richting. De bewolking had de overhand maar 
met 28 graden was het erg warm. Bij aankomst hingen 3 Wespendieven boven de telpost, dit was 
een adult vrouwtje een adult mannetje en een juveniele vogel. Ze waren fors gebouwd en zwaar 
gebandeerd. Kortom aparte vogels en na korte tijd vlogen ze in zuidelijke richting weg. Rondom de 
telpost werden 5 Paapjes geteld. 2 Sperwers konden worden bijgeschreven. 197 Kokmeeuwen 
werden op hoogte waargenomen verspreid over de avond. Deze Kokmeeuwen vlogen verdeeld in 
groepjes allen in westelijke richting. De Grauwe Klauwier is nog steeds aanwezig en ook in de late 
avond werd de Nachtzwaluw weer gezien. In totaal werden 216 vogels geteld verdeeld over 8 
soorten. 
 

25- augustus -2009 

Dinsdag is begonnen met tellen om 07.00 uur en er is geteld tot 11.00 uur. De hele ochtend stond er 
een zwakke zuidwestelijke wind. Het was compleet bewolkt en de temperatuur kwam niet verder 
dan 20 graden. Een Wespendief werd gezien om 9.29 uur. Een juveniele Bruine Kiekendief werd 
genoteerd om 10.16 uur. Het bleef erg rustig en een eenzame Wulp is nog enigszins de moeite 
waard om te vermelden. Ter plaatse zaten nog 2 Tapuiten. In totaal werden 81 vogels geteld 
verdeeld over 10 soorten. 
Om 18.00 uur werd de telpost weer bemand. Vrijwel meteen na aankomst werd een Morinelplevier 
gehoord. De vogel klonk niet ver weg maar in de lucht kon niets worden ontdekt. We vermoeden 
daarom dat de vogel ter plaatse heeft gezeten en wel op het wortelveldje rechts van de telpost. 
Intensief zoeken leverde echter niets op. Het bleef verder erg rustig op de telpost en naast 26 
Kokmeeuwen, die wederom allemaal in westelijke richting vlogen, werd er niets bijzonders meer 
gezien. De Grauwe Klauwier is nog steeds aanwezig en dit geld ook voor de Nachtzwaluw. In totaal 
werden 49 vogels geteld verdeeld over 4 soorten. 
 

26- augustus -2009 

Woensdag werd begonnen met tellen om 6.45 uur en er werd doorgeteld tot 21.00 uur. Er stond een 
zwakke tot matige wind (kracht 1-4) die varieerde van noord- tot zuidwestelijke richting. De ochtend 
begon licht bewolkt maar naarmate het later werd nam de bewolking flink toe en dat bleef zo tot het 
eind van de telling. De temperatuur begon in de ochtend met 10 graden maar liep al snel op tot 25 
graden. De roofvogels deden het redelijk: 4 Wespendieven konden worden bijgeschreven, dit zijn de 
tijden van doorkomst: 1x 11.45, 1x 13.36, 1x 14.25 en 1x 14.32. Een adult vrouwtje Bruine 
Kiekendief werd gezien om 13.46 uur en een juveniele Bruine Kiekendief kwam voorbij om 16.35 
uur. Een Visarend vloog voorbij om 12.34 uur. Een juveniele vrouwelijke Slechtvalk werd gezien om 
15.20 uur. Verder werden nog 4 Sperwers en 3 Boomvalken genoteerd. Eindelijk weer eens wat 
Gierzwaluwen, er konden 4 exemplaren genoteerd worden, het zijn er erg weinig dit jaar. 382 
Boerenzwaluwen en 323 Huiszwaluwen zorgden voor de aantallen vandaag. Ook werd nog een 
Oeverzwaluw genoteerd. De 2 jonge Wespendieven van het Klotven werden vandaag gezien. In 
ieder geval een bewijs dat beide vogels nog steeds in leven zijn. Ook de Grauwe Klauwier en de 
Nachtzwaluw zijn nog aanwezig. In totaal werden vandaag 821 vogels geteld verdeeld over 17 
soorten. 
 

27- augustus -2009 
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Donderdag werd begonnen met tellen om 09.00 uur en er werd geteld tot 12.00 uur. Er stond een 
zwakke zuidwestelijke wind. Het was overwegend bewolkt en de temperatuur kwam niet verder dan 
19 graden. Het bleef erg rustig en naast 9 Gierzwaluwen valt er niet veel te vermelden. In totaal 
werden 29 vogels geteld verdeeld over 6 soorten. 
Om 13.45 uur werd de telpost weer bemand en er werd doorgeteld tot 21.00 uur. De wind was 
gedraaid naar het zuiden maar kwam niet verder dan een kracht 2. In de middag was het zwaar 
bewolkt maar vanaf 18.00 uur trok het helemaal open. De temperatuur liep op tot 24 graden. Alleen 
de Zwaluwen werden in redelijke aantallen geteld. In totaal werden 345 Boerenzwaluwen, 176 
Huiszwaluwen en 1 Oeverzwaluw bijgeschreven. Verder bleef het erg rustig. De Grauwe Klauwier 
was nog steeds aanwezig en ook de Nachtzwaluw werd weer gezien. In totaal werden 565 vogels 
geteld verdeeld over 9 soorten. 
 

28- augustus -2009 

Vrijdag is begonnen met tellen om 06.00 uur en er werd doorgeteld tot 15.00 uur. Er stond de hele 
dag een westelijke wind die varieerde van kracht 2 tot 4. Tot 10 uur was het volledig bewolkt maar 
daarna trok het iets open. De temperatuur kwam niet verder dan 18 graden. Een adulte vrouwelijke 
Wespendief werd waargenomen om 10.25 uur. Een juveniele mannelijke Slechtvalk deed een 
poging een prooi te slaan maar vloog onverrichte zaken verder in westelijke richting. Verder werden 
nog 3 Sperwers, 1 Buizerd en 1 Boomvalk geteld. Het lijkt erop dat er uit het noorden wat aanvoer is 
van Gierzwaluwen want ook vandaag werden 3 Gierzwaluwen geteld. 247 Boerenzwaluwen 
zorgden voor wat aantallen, de Huiszwaluwen bleven wat achter met 49 exemplaren. Een Vos werd 
gezien toen hij de weg overstak. De Grauwe Klauwier lijkt verdwenen te zijn, er is goed gezocht 
maar de vogel werd niet meer gezien. In totaal werden 332 vogels geteld verdeeld over 17 soorten. 
 

29- augustus -2009 

Zaterdag is begonnen met tellen om 6.00 uur en er is doorgeteld tot 15.00 uur. De wind kwam uit 
zuidwestelijke richting en trok in de middag aan tot kracht 4 met af en toe pittige windstoten. Het 
was licht tot half bewolkt en de temperatuur kwam niet verder dan 20 graden. Een Visarend werd 
waargenomen boven de Hofmans plassen om 9.27 uur, dit is de achtste van dit seizoen. Een 
juveniele Bruine Kiekendief werd gezien om 11.23 uur. De Wespendieven komen niet door in de 
aantallen die bij deze tijd van het jaar horen en ook vandaag werden maar 2 vogels geteld. Dit zijn 
de tijden van doorkomst: 1x 11.03 en 1x 11.06. Verder werden nog 3 Sperwers geteld. De 
Huiszwaluwen waren in de meerderheid met 235 exemplaren. Daarnaast werden 3 Oeverzwaluwen, 
75 Boerenzwaluwen en nog 5 Gierzwaluwen genoteerd. Ook vandaag werd de Grauwe Klauwier 
niet gezien en het lijkt er inderdaad op dat de vogel is vertrokken naar zonnigere oorden. In totaal 
werden 388 vogels geteld verdeeld over 18 soorten. 
 

30- augustus -2009 

Zondag is begonnen met tellen om 06.00 uur en er is doorgeteld tot 15.00 uur. Er stond de hele dag 
een zuidwestelijke wind die varieerde van kracht 1 tot 2. In de ochtend was het koeltjes met 8 
graden, in de middag liep de temperatuur niet verder op dan 16 graden. Een roofvogel werd 
waargenomen achter de telpost en er werd getwijfeld tussen een Wespendief of een Buizerd. Foto’s 
wezen uit dat het hier ging om een lichtgekleurde juveniele Wespendief. De vogel werd 
waargenomen om 10.47 uur en verder werden de hele dag geen Wespendieven meer gezien. Een 
groep van 3 Boomvalken werd hoog boven de telpost opgemerkt, de vogels verdwenen in zuidelijke 
richting. Ook werd nog een solitaire Boomvalk gezien op weg naar het zuiden. Van de rovers 
werden verder nog 2 Sperwers genoteerd. Geen Gierzwaluwen vandaag maar wel 216 
Boerenzwaluwen, 109 Huiszwaluwen en 15 Oeverzwaluwen. Het bleef verder een rustige dag, in 
totaal werden 465 vogels geteld verdeeld over 20 soorten. 
 

Week 5 (31 augustus - 6 september) 

 

31- augustus -2009 

Maandag is begonnen met tellen om 7.00 uur en er is doorgeteld tot 21.00 uur. Tot 17.00 uur stond 
er een overwegend zuidwestelijke wind met een kracht 1 die toenam tot kracht 3. Na 17.00 uur 
draaide de wind naar het zuiden en op het eind van de telling kwam de wind uit het zuidoosten. Het 
was overwegend licht bewolkt en de temperatuur liep op naar 24 graden. Een juveniele Visarend 
werd waargenomen om 9.10 uur en een tweede Visarend vloog over de telpost om 11.55 uur. Een 



Verslag Najaarstrektelling 2009, Telpost Brobbelbies, Vogelwacht Uden e.o.  pag 29/56 

Duinpieper vloog roepend over om 11.12 uur. Een juveniel Smelleken zat kort ter plaatse en had 
een schermutseling met een lokale Torenvalk. De vogel vloog spoedig daarna weg om 12.36 uur in 
zuidelijke richting. Dit is ons vroegste Smelleken ooit, dit stond op 4 september 2007. Een adult 
mannetje Blauwe Kiekendief kon worden genoteerd om 14.03 uur en een tweede kalenderjaar 
mannetje Bruine Kiekendief werd gezien om 18.02 uur. Verder werden van de rovers nog 7 
Sperwers, 12 Buizerden, 1 Torenvalk en 4 Boomvalken op de lijst bijgeschreven. Rondom de telpost 
werden 5 Tapuiten geteld. De Zwaluwen waren in de meerderheid: 1 Oeverzwaluw, 324 
Boerenzwaluwen en 167 Huiszwaluwen. In de avond is nog lang gewacht op de Nachtzwaluwen 
maar deze lijken te zijn verdwenen. In totaal werden vandaag 590 vogels geteld verdeeld over 25 
soorten. 
 

01- september -2009 

Dinsdag werd begonnen met tellen om 7.00 uur en er werd geteld tot 9.00 uur. Tijdens de telling 
stond er een zwakke zuidelijke wind. Het was onbewolkt en de temperatuur kwam niet boven de 15 
graden. Het bleef erg rustig en in totaal werden 43 vogels geteld verdeeld over 5 soorten. 
Om 19.00 uur werd de telpost weer bemant en er werd geteld tot 20.20 uur. Ook nu vlogen er niet 
veel vogels. Hoogtepuntje waren 4 Tapuiten ter plaatse. In totaal werden 18 vogels geteld verdeeld 
over 2 soorten. 
 

02- september -2009 

Woensdag werd begonnen met tellen om 6.52 uur en er werd op een half uur na doorgeteld tot 
20.00 uur. De wind kwam de hele dag uit zuidwestelijke richting en varieerde van kracht 3 tot 4. Het 
was overwegend zwaar bewolkt met alleen in de middag enkele blauwe plekjes. In de middag werd 
het 22 graden. In de ochtend werd een Keep gehoord, dit is de vroegste ooit voor de telpost, dit 
stond op 23 september 2007. Vanwege de harde wind en weinig thermiek niet veel rovers: 3 
Boomvalken en 1 Sperwer. De Zwaluwen kwamen wel in goede aantallen door. In totaal werden 
1302 Boerenzwaluwen, 821 Huiszwaluwen en 3 Gierzwaluwen geteld. Voor de Huiszwaluwen is dit 
een nieuw dagrecord. Verder valt er niet veel te vermelden. In totaal werden vandaag 2216 vogels 
geteld verdeeld over 16 soorten. 
 

04- september -2009 

Op donderdag is niet geteld vanwege regen. Dit geld ook voor vrijdag overdag. In de avond werd de 
telpost weer bemand. Er werd begonnen met tellen om 17.30 uur en er werd doorgeteld tot 20.00 
uur. Er stond een krachtige westen wind en het was half tot zwaar bewolkt. De temperatuur kwam 
niet boven de 18 graden. Ook nu weinig vogels en in totaal werden 22 exemplaren geteld verdeeld 
over 5 soorten. 
 

05- september -2009 

Zaterdag is begonnen met tellen om 6.30 uur en er is doorgeteld tot 16.00 uur. De ochtend begon 
met een west-zuidwestelijke wind maar deze draaide al snel naar het noordwesten in nam in kracht 
toe tot een kracht 3 tot 4. De ochtend begon met 10 graden en de temperatuur liep vandaag niet 
verder op dan 17 graden. Ondanks het weer werd het toch een onderhoudende dag. Om 9.35 werd 
een Duinpieper gezien die inviel in de maïs, de vogel werd niet meer terug gezien. 4 Ooievaars 
werden vechtend tegen de wind waargenomen om 11.35 uur. Niet lang daarna om 11.42 uur 
werden nog 2 Ooievaars gezien. Deze vogels vlogen bijna recht over de telpost. Een Visarend werd 
op hoogte waargenomen om 11.50 uur en vloog hard richting zuid. Dit geld ook voor een Smelleken, 
de vogel vloog met grote snelheid voorbij de telpost om 12.23 uur. Om 13.40 uur werden nog net op 
tijd 2 Morinelplevieren opgepikt die laag op ongeveer 50 meter afstand van de keet voorbij vlogen. 
De vogels vlogen hard en geruisloos en werden bijna gemist. Een Juveniele Bruine Kiekendief werd 
om 14.27 genoteerd en een tweede kalenderjaar vrouw om 14.58 uur. Verder werden nog 3 
Sperwers en 3 Boomvalken op de lijst bijgeschreven. Bij aankomst op de telpost werden 5 
Goudplevieren opgejaagd door een Sperwer. 359 Boerenzwaluwen, 1 Oeverzwaluw, 59 
Huiszwaluwen en 6 Gierzwaluwen zorgden voor de aantallen. In totaal werden vandaag 517 vogels 
geteld verdeeld over 24 soorten. 
 

06- september -2009 

Zondag werd begonnen met tellen om 6.30 uur en er werd doorgeteld tot 16.00 uur. Er stond de 
hele dag een stabiele zuidwestelijke wind kracht 2. Het was overwegend zwaar bewolkt en af en toe 
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een kleine opklaring. De temperatuur liep op tot 21 graden. Gezien het weer waren de 
verwachtingen redelijk hoog. Dit werd niet helemaal bevestigd maar het werd toch een leuke dag. 
Om 8.45 uur werd een adult mannetje Bruine Kiekendief gezien, een juveniele Bruine Kiekendief 
werd om 14.57 uur gezien op grote hoogte. Een juveniele vrouwelijke Slechtvalk vloog hard richting 
zuid om 12.34 en niet veel later om 12.40 uur werd een volwassen mannetje Slechtvalk gezien die 
ook hard in zuidelijke richting wegvloog. Om 12.58 werd een Morinelplevier gehoord. De vogel riep 
twee maal en het geluid kwam uit de richting van de 3 Vennen. De tweede keer dat de vogel 
gehoord werd leek het of hij in zuidelijke richting vloog. De vogel werd helaas niet gezien. Een 
mooie juveniele Wespendief vloog op korte afstand over de telpost om 13.08 uur. Verder werden 
nog 14 Sperwers en 2 Buizerden genoteerd. 13 Goudplevieren werden geteld over verschillende 
groepjes. Eindelijk wat aantallen Gele Kwikstaarten, vandaag werden 56 vogels geteld. Dit is voor 
de tijd van het jaar niet veel maar voor dit seizoen is dit goed te noemen. 5 Wulpen werden 
waargenomen, ze zijn tegenwoordig erg schaars op de telpost. In totaal werden vandaag 537 vogels 
geteld verdeeld over 24 soorten. 
 

Week 6 (7 september - 13 september) 

 

07- september -2009 

Maandag is begonnen met tellen om 7.00 uur en er is doorgeteld tot 15.35 uur. Er stond een 
zuidwestelijke wind die in kracht varieerde van 1 tot 2. In de ochtend was het redelijk bewolkt maar 
in de middag klaarde het flink op. De temperatuur schommelde in de middag rond de 21 graden. 
Een Wespendief (de enige van deze week) vloog hoog over om 12.45 uur. Er werden 2 juveniele 
Bruine Kiekendieven gezien, één om 14.43 en de andere om 14.46 uur. Een goed aantal van 5 
Boomvalken kon worden genoteerd. Verder werden nog 14 Sperwers, 4 Buizerden en 1 Torenvalk 
gezien. Opmerkelijk waren 30 Wilde Eenden, dit is de op één na beste telling voor deze soort van 
de telpost. de Zwaluwen kwamen in redelijke aantallen door: 430 Boerenzwaluwen, 365 
Huiszwaluwen, 2 Oeverzwaluwen en nog 5 Gierzwaluwen. In totaal werden 985 vogels geteld 
verdeeld over 24 soorten. 
Om 18.00 uur werd de telpost opnieuw bemand door Henk vd Acker en hij telde tot 20.00 uur. De 
wind was gedraaid naar het noorden maar het waaide niet hard. Het was half bewolkt en met 25 
graden was het aangenaam. Een Morinelplevier zat ter plaatse maar werd weggejaagd door de 
lokale Kraaien. De vogel vloog in noordwestelijke richting weg. In totaal werden 8 vogels geteld 
verdeeld over 4 soorten. 
 

08- september -2009 

Dinsdag is in de ochtend niet geteld. Om 13.30 uur werd een uurtje geteld en dit leverde 64 vogels 
op. 
Om 17.00 uur werd de telpost opnieuw bemand en nu werd er geteld tot 20.30 uur. Er stond geen 
wind en met een strak blauwe lucht werd het 30 graden. Een juveniele Bruine Kiekendief vloog over 
om 19.08 uur. Een adulte Visarend werd gezien om 19.42 uur. Op het veld voor de telpost werden 7 
Tapuiten geteld en 2 Paapjes. In totaal werden 171 vogels geteld verdeeld over 12 soorten. 
 

09- september -2009 

Woensdag is begonnen met tellen om 7.00 en er werd geteld tot 9.31 uur. Er stond een zwakke 
noord-noordoostelijke wind en het was overwegend half bewolkt. De temperatuur liep snel op naar 
25 graden. De eerste Grote Zilverreiger werd genoteerd. Ook 26 Blauwe Reigers kwamen over in 2 
groepjes. Een adult vrouwtje Bruine Kiekendief werd gezien om 7.25 uur. De meeste vogels die 
gezien werden zaten erg hoog dus het vermoeden bestaat dat er nogal wat gemist is. In totaal 
werden 211 vogels geteld verdeeld over 16 soorten. 
Om 10.00 uur werd de telpost weer bemand en er werd geteld tot 12.00 uur. De wind kwam uit het 
noordoosten en met een matige bewolking werd het 23 graden. Het bleef erg rustig en in totaal 
werden 78 vogels geteld verdeeld over 7 soorten. 
Om 17.00 uur kwam de avond ploeg en zij telden tot 20.00 uur. De wind kwam nu uit het noorden en 
was in kracht flink toegenomen tot een kracht 3 tot 4. Een adult vrouwtje Bruine Kiekendief werd 
gezien om 19.30 uur. Hier bleef het bij en er werden 19 vogels geteld verdeeld over 6 soorten. 
 

10- september -2009 
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Donderdag werd begonnen met tellen om 7.00 uur en er werd doorgeteld tot 16.00 uur. Er stond 
een noorden wind die in kracht toenam tot windkracht 4. Het was overwegend zwaar bewolkt en de 
temperatuur kwam niet boven de 19 graden. Eindelijk een goed aantal van 7 Bruine Kiekendieven, 
dit zijn de details: 1x juv 7.23, 1x juv 8.09, 1x adult♀ en 1x juv 8.32, 1x adult♂ 8.39, 1x adult♀ 10.27 
en 1x juv 10.34. Verder werden nog 13 Sperwers en 1 Buizerd gezien. Een groep van 5 Ooievaars 
werd gezien om 12.23 uur. De Zwaluwen vlogen redelijk en in totaal werden 558 Boerenzwaluwen 
en 167 Huiszwaluwen geteld. In totaal werden 837 vogels geteld verdeeld over 19 soorten. 
Om 17.00 uur werd de telpost weer bemand en er werd geteld tot 20.15 uur. De wind kwam nog 
steeds uit noordelijke richting en was niet in kracht afgenomen. Het was half bewolkt en met 18 
graden voelde het fris aan. 7 Wulpen vlogen over de telpost in noordelijke richting. Verder werd er 
niets bijzonders gezien. In totaal werden 61 vogels geteld verdeeld over 4 soorten. 
 

11- september -2009 

Vrijdag werd begonnen met tellen om 6.45 uur en er werd doorgeteld tot 17.00 uur. De wind kwam 
uit noordoostelijke richting en draaide snel naar het noorden en nam toe tot een kracht 2 tot 3. Het 
bleef de hele dag overwegend zwaar bewolkt en de temperatuur kwam niet boven de 19 graden. 
Een Smelleken vloog recht over de keet om 7.43 uur. Een juveniele Bruine Kiekendief werd 
genoteerd om 8.06. Hierna bleef het rustig tot ongeveer 11 uur toen er een mail binnenkwam via 
waarneming.nl. Het bericht luidde: Zeearend in zuidelijke richting over de telpost het Maldens Vlak. 
Gezien de ligging van deze telpost kon het zomaar zijn dat de vogel ook bij ons over zou komen. 
Wim waarschuwde 2 gasttellers uit Den Bosch van de eventuele Zeearend. Nog geen 5 minuten 
later meldde Wim dat er een mogelijke kandidaat recht voor de telpost vloog. De vogel zat nog ver 
weg maar met de telescoop leek het er inderdaad op dat het hier om de Zeearend ging. De vogel 
kwam langzaam dichterbij en al snel werd bevestigd dat het hier om een juveniele Zeearend ging. 
Snel werden bewijsplaten gemaakt en uit de foto’s lijkt het erop dat het hier om een vogel gaat die 
dit jaar uit het ei is gekropen. De vogel heeft een puntgaaf verenkleed en dit zie je niet vaak bij een 
ouder exemplaar. De Zeearend bleef zeker 20 minuten in beeld om vervolgens in zuidwestelijke 
richting te verdwijnen. Dit is de vierde Zeearend van de telpost. Een adult mannetje Visarend werd 
hoog boven de telpost gezien om 13.42 uur. Een tweede kalenderjaar vrouwelijke Slechtvalk 
probeerde een Houtduif te slaan waarbij de veren in het rond vlogen. Gelukkig voor de Houtduif 
bleef het hierbij en de Slechtvalk vloog verder in zuidelijke richting. Verder werden nog 8 Sperwers, 
3 Buizerden en 1 Torenvalk op de lijst bijgeschreven. Opvallend waren 3 groepen Kievieten (89) die 
op hoogte richting zuid vlogen. De Rietgorzen lijken ook te beginnen en vandaag werden 4 vogels 
geteld. De Boerenzwaluwen waren in de meerderheid met 560 exemplaren, ook werden 15 
Oeverzwaluwen en 8 Huiszwaluwen genoteerd. Een Koninginnepage werd hard door de wind 
meegevoerd, dit is de derde van dit seizoen. In totaal werden 828 vogels geteld verdeeld over 33 
soorten. 
 

12- september -2009 

Zaterdag werd begonnen met tellen om 6.40 uur en er werd geteld tot 13.00 uur. Er stond een 
noordelijke wind die toenam tot een kracht 2 tot 3. Het was zwaar bewolkt en het werd niet warmer 
dan 17 graden. 398 Boerenzwaluwen en 7 Huiszwaluwen zorgde voor de aantallen. Hoogtepuntje 
vormde 11 Wulpen die in 2 groepjes over de telpost vlogen. Een Juveniel mannetje Slechtvalk wist 
een Spreeuw te slaan, de vogel is genoteerd als een plaatselijke vogel. Verder bleef het erg rustig 
en in totaal werden 535 vogels geteld verdeeld over 21 soorten. 
 

13- september -2009 

Zondag werd begonnen met tellen om 6.40 uur en er is doorgeteld tot 15.00 uur. De hele telling 
kwam de wind uit noordwestelijke richting en nam toe tot een kracht 3 tot 4. Het was zwaar bewolkt 
en af en toe werden we getrakteerd op een fikse bui. Het werd niet warmer dan 17 graden. Een 
juveniele Bruine Kiekendief werd gezien om 11.32 en een juveniel vrouwtje Slechtvalk werd 
genoteerd om 11.59 uur. Verder werden nog 5 Sperwers en 1 Boomvalk op de lijst bijgeschreven. 
Er hingen erg veel Zwaluwen rondom de telpost en grote groepen vogels vlogen over in zuidelijke 
en noordelijke richting. Dit maakte het tellen niet eenvoudig. In totaal werden 1361 Boerenzwaluwen 
en 180 Huiszwaluwen op de lijst bijgeschreven. Een goed aantal van 15 Watersnippen kwamen in 
verschillende groepjes over de telpost. Verder bleef het net als gisteren erg rustig op de telpost. In 
totaal werden 1628 vogels geteld verdeeld over 19 soorten. 
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Week 7 (14 september - 20 september) 

 

14- september -2009 

Maandag werd begonnen met tellen om 7.45 uur en er werd doorgeteld tot 13.00 uur. Er stond een 
zwakke noordelijke wind die na 12.00 uur aantrok tot een kracht 4 tot 5. De hele telling was het 
volledig bewolkt en de temperatuur kwam niet boven de 17 graden. De eerste Boomleeuweriken (3) 
konden worden genoteerd. Een adulte vrouwelijke Slechtvalk werd gezien om 8.35 uur. Niet veel 
later om 9.50 uur werd een Smelleken waargenomen. Van de rovers werden verder nog 5 Sperwers 
geteld. 3 Ooievaars werden gezien om 11.20 uur. In totaal werden vandaag 565 vogels geteld 
verdeeld over 18 soorten. 
 

15- september -2009 

Dinsdag is begonnen met tellen om 7.00 uur en er werd geteld tot 10.00 uur. Er stond een 
noordoostelijke wind kracht 2. Het was volledig bewolkt en de temperatuur kwam niet boven de 13 
graden. Er vlogen erg weinig vogels en in totaal werden maar 34 exemplaren geteld verdeeld over 4 
soorten. 
 

16- september -2009 

Woensdag is begonnen met tellen om 8.00 uur en er is doorgeteld tot 14.40 uur. Er stond een 
noordoostelijke wind die toenam tot een kracht 4 tot 5. Het was bijna de hele dag volledig bewolkt 
en de temperatuur kwam niet boven de 18 graden. Een vrouwtje Blauwe Kiekendief werd gezien om 
10.19 uur. Verder werden nog 12 Sperwers, 5 Buizerden en 2 Torenvalken geteld. 634 
Boerenzwaluwen maakten nog iets goed voor de aantallen. Het blijft rustig op de telpost en in totaal 
werden 723 vogels geteld verdeeld over 15 soorten. 
 

17- september -2009 

Donderdag is begonnen met tellen om 8.00 uur en er werd doorgeteld tot 15.00 uur. Er stond de 
hele dag een noordelijke wind die varieerde van een kracht 2 tot 4. De bewolking was licht en het 
werd 17 graden. Een juveniele Bruine Kiekendief werd gezien om 8.47 uur en een adult vrouwtje 
vloog voorbij om 11.23 uur. Verder werden nog 14 Sperwers en 3 Buizerden geteld. 876 
Boerenzwaluwen zorgden weer voor de aantallen, er werden ook 2 Oeverzwaluwen geteld. Leuk 
waren 3 Goudplevieren en daar bleef het bij. In totaal werden 1010 vogels geteld verdeeld over 23 
soorten. 
 

18- september -2009 

Vrijdag is begonnen met tellen om 7.00 uur en er is doorgeteld tot 16.00 uur. In de ochtend stond er 
een noordelijke zwakke wind die na 11.00 uur naar het oosten draaide. De wind nam daarna toe tot 
een kracht 2 tot 3. Het was de hele dag onbewolkt maar een sluier bewolking maakte het mogelijk 
om toch enkele hoogvliegers op te pikken. 14 Sperwers die op grote hoogte overkwamen werden 
hierdoor toch opgemerkt. Een adult mannetje Smelleken werd genoteerd om 7.40 uur en een adult 
vrouwtje Bruine Kiekendief werd gezien om 10.12 uur. Ook 2 Buizerden werden op grote hoogte 
waargenomen. Opmerkelijk waren 2 Huismussen die samen in zuidelijke richting vlogen. 748 
Boerenzwaluwen, 1 Oeverzwaluw en 17 Huiszwaluwen werden geteld. Ten op zichtte van het vorige 
telseizoen liggen de aantallen Zwaluwen vele malen lager. Bijzonder waren 5 Oranje 
Luzernevlinders die binnen een uur voorbij de telpost vlogen. In totaal werden vandaag 933 vogels 
geteld verdeeld over 26 soorten. 
 

19- september -2009 

Zaterdag is begonnen met tellen om 7.00 uur en er werd doorgeteld tot 16.00 uur. Bij aanvang van 
de telling stond er een zwakke oostelijke wind. Na 12.00 uur draaide deze naar het zuidoosten maar 
nam in kracht niet echt toe. De ochtend was onbewolkt maar na 12.00 uur kwam er bewolking 
opzetten. De temperatuur liep op tot een aangename 24 graden. In de vroege ochtend kwamen de 
eerste groepjes Graspiepers over de telpost van dit seizoen. Op het eind van de telling waren 112 
Graspiepers genoteerd. Een goed aantal van 68 Witte Kwikstaarten werd gezien. Ook 10 Gele 
Kwikstaarten en een Grote Gele Kwikstaart werden op de lijst bijgeschreven. Ook de eerste 
Zanglijsters werden hoog boven de telpost gehoord en gezien. De eerste Spreeuwen en Kauwen 
vlogen over de telpost en waren duidelijk geen plaatselijke vogels. Een goed aantal van 13 
Rietgorzen werd geteld. Het begint een beetje op een najaar telling te lijken.  Een Rode Wouw, de 
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eerste van het seizoen, werd op grote hoogte gezien om 13.32 uur. verder werden nog 5 Sperwers, 
3 Buizerden en 2 Torenvalken geteld. Naast vogels werden vandaag ook opmerkelijke aantallen 
vlinders geteld. Bijzonder waren 5 Oranje Luzernevlinders en 1 Gele Luzernevlinder. Verder werden 
nog 57 Dagpauwogen, 10 Atalanta’s, 1 Gehakkelde Aurelia, 5 Distelvlinders en 18 Kleine Koolwitjes 
geteld. In totaal werden vandaag 792 vogels geteld verdeeld over 30 soorten. 
 

20- september -2009 

Zondag werd begonnen met tellen om 7.00 uur en er werd doorgeteld tot 14.00 uur. De telling 
begon in dichte mist die pas optrok na 12.00 uur. De mist trok daarna omhoog waardoor een 
grauwe lucht ontstond waardoor af en toe een sprankje zonlicht kwam. Er stond een zeer zwakke 
wind uit noordelijke richting. Het werd in de middag 21 graden. Er was haast geen trek vandaag en 
in totaal werden maar 98 vogels geteld verdeeld over 19 soorten. 
 

Week 8 (21 september - 27 september) 

 

21- september -2009 

Maandag is begonnen met tellen om 9.00 uur en er is doorgeteld tot 16.00 uur. Er stond een 
westelijke wind die in kracht varieerde van 1 tot 2. Het was overwegend half bewolkt en de 
temperatuur steeg naar 21 graden. Een mooi rond getal van 600 Boerenzwaluwen werd geteld. Nog 
steeds geen aantallen rovers we moesten het doen met 4 Sperwers en 3 Buizerden. 37 
Graspiepers, 16 Zanglijsters en 2 Rietgorzen konden worden bijgeschreven. Verder bleef het rustig 
in totaal werden 777 vogels geteld verdeeld over 22 soorten. 
 

22- september -2009 

Dinsdag is in de ochtend niet geteld. In de middag werd de telpost voor een uurtje bezet en op een 
Oranje Luzernevlinder na werd er niets gezien. 
 

23- september -2009 

Woensdag is begonnen met tellen om 7.15 uur en er is geteld tot 12.00 uur. Er stond een zwakke 
westen wind en het was de hele telling zwaar bewolkt. De temperatuur kwam niet boven de 18 
graden. Het lijkt erop dat de lokale groepen Zwaluwen verdwenen zijn, er werden 283 
Boerenzwaluwen geteld die allen in zuidelijke richting vlogen. Op 2 Sperwers na geen roofvogels 
vandaag. 33 Graspiepers, 46 Witte Kwikstaarten, 2 Zanglijsters en 38 Vinken wijzen er toch op dat 
het najaar begonnen is. In totaal werden 499 vogels geteld verdeeld over 16 soorten. 
 

24- september -2009 

Donderdag is begonnen met tellen om 8.10 uur en er is geteld tot 11.00 uur. Er stond een zwakke 
noordwesten wind en het was overwegend zwaar bewolkt. De temperatuur kwam niet boven de 17 
graden. Het bleef opnieuw erg rustig. 105 Boerenzwaluwen, 35 Graspiepers en 19 Witte 
Kwikstaarten zorgden voor de aantallen. In totaal werden 170 vogels geteld verdeeld over 11 
soorten. 
Om 13.00 uur werd de telpost opnieuw bemand en er werd geteld tot 16.00 uur. Er stond nog steeds 
een zwakke noordwesten wind en de lucht was voorzien van mooie stapelwolken. Een Bruine 
Kiekendief werd gezien om 15.10 uur. Verder werden nog 2 Sperwers en 2 Buizerden geteld. Naast 
2 Boomleeuwerikken valt er niet veel te vermelden. In totaal werden 49 vogels geteld verdeeld over 
12 soorten. 
 

25- september -2009 

Vrijdag werd begonnen met tellen om 7.10 uur en er werd doorgeteld tot 15.00 uur. De ochtend 
begon met grondmist wat het zicht beperkte tot maar 300 meter. De mist loste op rond 10 uur. De 
hele dag bleef het windstil en er was niet veel bewolking. Het werd in de middag 19 graden. Een late 
adulte Boomvalk werd gezien om 13.24 uur en een juv/vrouw Blauwe Kiekendief vloog voorbij om 
13.42 uur. Verder werden nog 4 Sperwers geteld. Een Grote Gele Kwikstaart werd gehoord in de 
mist. De Graspiepers beginnen te komen en vandaag werden 216 exemplaren geteld. 34 Witte 
Kwikstaarten, 17 Zanglijsters, 27 Vinken en 8 Rietgorzen werden op de lijst bijgeschreven. In totaal 
werden 626 vogels geteld verdeeld over 30 soorten. 
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26- september -2009 

Zaterdag werd begonnen met tellen om 7.10 uur en er werd doorgeteld tot 16.00 uur. Ook vandaag 
in de ochtend dikke grondmist met een zicht van maar 300 meter. Ook nu trok de mist op om 
ongeveer 10 uur. Het bleef verder de hele dag windstil en er was nauwelijks bewolking. Het werd in 
de middag aangenaam met temperaturen tot 20 graden. In de ochtend werden 3 Grote Gele 
Kwikstaarten gezien. Een late Gele Kwikstaart kon nog worden toegevoegd aan het lage aantal van 
dit seizoen. De Boerenzwaluwen lijken haast op te zijn en vandaag werden er maar 70 geteld. 5 
Sperwers en 5 Buizerden is niet veel voor de tijd van het jaar. 153 Graspiepers, 40 Witte 
Kwikstaarten, 15 Vinken en 7 Rietgorzen werden bijgeschreven. Meest opmerkelijke vandaag waren 
7 Oranje Luzernevlinders die voorbij trokken. In totaal werden vandaag 462 vogels geteld verdeeld 
over 29 soorten. 
 

27- september -2009 

Zondag werd begonnen met tellen om 07.00 uur en er werd geteld tot 13.00 uur. In de ochtend 
alweer grondmist die het zicht beperkte tot nog geen 200 meter. Om 9.30 uur maakte de mist plaats 
voor een strak blauwe lucht. Er stond een zeer zwakke noordwesten wind en het werd 19 graden. 
De vogels laten het nog steeds afweten. Dit is op bijna iedere binnenlandse trektelpost hetzelfde. 
Alleen aan de kust worden nog redelijke aantallen vogels geteld. Nog maar 36 Boerenzwaluwen, de 
aantallen lopen hard terug. Een late Gele Kwikstaart vloog over en 39 Witte Kwikstaarten werden 
geteld. 2 Knobbelzwanen passeerden de telpost. De rovers lieten het geheel afweten en er werd 
maar 1 Sperwer geteld. Zoals gezegd erg rustig, in totaal werden 225 vogels geteld verdeeld over 
22 soorten. 
 

Week 9 (28 september - 4 oktober) 

 

28- september -2009 

Maandag is begonnen met tellen om 7.15 uur en er is geteld tot 9.00 uur. Er stond een zwakke 
westenwind en het was volledig bewolkt. De temperatuur kwam niet boven de 13 graden. Het bleef 
erg rustig en in totaal werden 67 vogels geteld verdeeld over 7 soorten. 
Om 13.30 uur werd de telpost opnieuw bemand en er werd nu geteld tot 16.00 uur. De wind stond 
nog steeds uit westelijke richting en verschilde niet veel in kracht. Met een volledig bewolkte lucht 
was het 21 graden. Een Grote Zilverreiger vloog over om 14.59 uur. In totaal werden 22 vogels 
geteld verdeeld over 7 soorten. 
Om 18.00 uur arriveerde de avondploeg en nu werd geteld tot 20.00 uur. Met een geheel bewolkte 
lucht en een matige westenwind was het 16 graden. Een Tapuit kon worden bijgeschreven en daar 
bleef het bij. In totaal werden 13 vogels geteld verdeeld over 3 soorten. 
 

30- september -2009 

Dinsdag werd niet geteld. Woensdag is begonnen met tellen om 7.35 uur en er werd geteld tot 8.15 
uur. Het regende en daarom duurde de telling niet lang. Er werden maar 19 vogels geteld verdeeld 
over 3 soorten. 
 
 

01- oktober -2009 

Donderdag is begonnen met tellen om 8.45 uur en er is geteld tot 14.45 uur. Er stond de hele telling 
een zwakke noordwestelijke wind. Het was overwegend volledig bewolkt en het werd 14 graden. 
Eindelijk weer eens trek van betekenis. Een mooi aantal van 5 Smellekens werd geteld, dit is een 
evenaring van het dagrecord. Dit zijn de tijden van doorkomst: 1x 8.50, 1x 11.42 1x 11.59, 1x 12.08 
en 1x 12.10. Een Bruine Kiekendief werd gezien om 11.27 uur. Verder werden nog een Sperwer en 
een Torenvalk geteld, De eerste Sijzen (9) werden genoteerd. De Vinken beginnen op gang te 
komen en vandaag werden 224 vogels geteld. De Graspiepers deden het iets beter met 301 vogels, 
Ook de Kneuen deden het al aardig met 55 exemplaren. In totaal werden 849 vogels geteld 
verdeeld over 27 soorten, 
 

02- oktober -2009 

Vrijdag os begonnen met tellen om 7.30 uur en er is doorgeteld tot 15.00 uur. Er stond een zwakke 
west-noordwestelijke wind die na 12 uur naar het westen draaide. Het was de hele dag overwegend 
zwaar tot geheel bewolkt en het werd 16 graden. De vinken beginnen in aantallen toe te nemen en 
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vandaag werden 1489 vogels geteld. Ook de Graspiepers deden het niet verkeerd met 797 vogels. 
Een late Gele Kwikstaart kon nog genoteerd worden, dit is waarschijnlijk de laatste van het seizoen. 
Anders is het nog steeds gesteld met de roofvogels, vandaag werden 1 Sperwer en 3 Buizerden 
geteld. In totaal werden 2650 vogels geteld verdeeld over 21 soorten. 
 

03- oktober -2009 

Zaterdag werd begonnen met tellen om 7.25 uur en er werd doorgeteld tot 14.00 uur. Er stond de 
hele dag een stevige westenwind die in de middag toenam tot een sterkte 4 tot 5. Het was de hele 
telling geheel bewolkt en het werd maar 14 graden. Waarschijnlijk door de harde wind minder vogels 
vandaag. Er werden maar 121 Vinken geteld en de Graspiepers deden het niet veel beter met maar 
34 vogels. Er werden nog 8 late Boerenzwaluwen genoteerd. Ook vandaag bijna geen rovers, 5 
Sperwers en 1 Buizerd. In totaal werden 247 vogels geteld verdeeld over 22 soorten. 
 

04- oktober -2009 

Zondag werd begonnen met tellen om 7.10 uur en er werd geteld tot 15.00 uur. De ochtend begon 
met een zwakke westen wind die in de middag toenam tot een kracht 4 tot 5. Het was overwegend 
half bewolkt en het werd 16 graden. Een Bruine Kiekendief werd gezien om 10.32 uur. Verder 
werden nog 11 Sperwers en 5 Buizerden geteld. De Graspiepers deden het redelijk met 435 
exemplaren, de Vinken deden het iets minder met 417 vogels. Ook vandaag Boerenzwaluwen, er 
werden 4 vogels genoteerd. Leuk waren 2 Turkse Tortels en 1 Goudplevier. In totaal werden 1069 
vogels geteld verdeeld over 26 soorten. 
 

Week 10 (5 oktober - 11 oktober) 

 

05- oktober -2009 

Maandag werd begonnen met tellen om 7.20 uur en er werd doorgeteld tot 14.00 uur. Er stond de 
hele telling een zwakke zuiden wind. Het was overwegend volledig bewolkt en de temperatuur was 
met 12 graden niet hoog. De vogels vlogen best vandaag en dit is wat aantallen betreft de beste dag 
van het seizoen tot nu toe. Dit kwam voornamelijk door de aantallen Vinken en Graspiepers 
waarvan respectievelijk 2189 en 1941 exemplaren geteld werden. De eerste Waterpieper van het 
seizoen werd genoteerd. Ook goede aantallen voor de Witte Kwikstaart (108), Rietgors (74) en de 
Kneu (474). 32 Grote Canadese Ganzen vlogen over de telpost, dit is een nieuw dagrecord. Een 
Grote Zilverreiger vloog in noordelijke richting over de telpost. Er komen nog steeds kleine aantallen 
Boerenzwaluwen door, vandaag werden er 7 geteld. Een Smelleken kon op de lijst worden 
bijgeschreven. Zoals gezegd een leuke dag en in totaal werden 5058 vogels geteld verdeeld over 28 
soorten. 
 

06- oktober -2009 

Dinsdag is begonnen met tellen om 7.20 uur en er is geteld tot 13.00 uur. Er stond de hele telling 
een zwakke zuiden wind. Een dikke wolken laag bedekte de hele telling de lucht en het werd 14 
graden. Een andere dag dan gisteren en door het wéér vlogen er waarschijnlijk minder vogels. De 
Graspiepers waren in de meerderheid met 123 exemplaren. Vandaag maar 67 Vinken, het zullen er 
toch wel meer gaan worden want in Falsterbo worden al dagelijks aantallen boven de 100.000 
geteld. In totaal werden vandaag 324 vogels geteld verdeeld over 14 soorten. 
 

07- oktober -2009 

Woensdag is begonnen met tellen om 7.10 uur en er werd geteld tot 14.00 uur. Er stond een matige 
wind die uit zuid-zuidwestelijke richting kwam. Het was overwegend zwaar bewolkt maar het werd 
toch nog 21 graden. Na de dip van gisteren ging het vandaag uitstekend. Vooral de Vinken vlogen in 
goede aantallen, er konden 7481 exemplaren worden genoteerd. De Graspiepers bleven wat achter 
met 256 vogels. Verder nog 88 Witte Kwikstaarten, 96 Kneuen en 18 Rietgorzen. De 
Veldleeuweriken beginnen ook en vandaag werden 30 vogels genoteerd. 19 Boerenzwaluwen 
werden nog geteld. Ook eindelijk weer wat rovers, er werden 6 Sperwers en 2 Buizerden genoteerd. 
In totaal werden 8312 vogels geteld verdeeld over 30 soorten. 
 

08- oktober -2009 

Donderdag is begonnen met tellen om 7.15 uur en er is geteld tot 13.00 uur. Er stond een zwakke 
noordelijke wind. De telling begon met volledige bewolking maar na 10.00 uur klaarde het op en was 
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het bijna onbewolkt. De temperatuur kwam niet verder dan 14 graden. Een Bruine Kiekendief werd 
gezien om 9.28 uur. Verder werden nog 4 Sperwers en 3 Buizerden geteld. Ook vandaag 
Boerenzwaluwen, er konden 43 Exemplaren genoteerd worden. De laatste Huiszwaluw ooit van de 
telpost vloog over, dit stond op 5 oktober 2007. Leuk was een Waterpieper. In totaal werden 1396 
vogels geteld verdeeld over 35 soorten. 
Om 13.30 uur is nog een uurtje geteld. Hoogtepuntje waren 2 Sperwers en 5 Buizerden. 
 

09- oktober -2009 

Vrijdag werd begonnen met tellen om 7.10 uur en er werd doorgeteld tot 14.00 uur. De wind kwam 
uit het oosten en was in het begin zwak, na 11 uur trok deze aan tot een kracht 3 a 4. De 
temperatuur kwam niet boven de 12 graden. Het werd een gevarieerde telling met leuke aantallen. 
Opvallend veel groepen Kauwen trokken links voorbij de telpost, er konden 477 vogels genoteerd 
worden. Opnieuw een goed aantal Boerenzwaluwen, er werden 77 vogels geteld. Iets na 8 uur 
kwam een front Spreeuwen voorbij, we schatten dat dit ongeveer 1500 Spreeuwen waren. In totaal 
werden vandaag 2031 Spreeuwen geteld. Een Bruine Kiekendief vloog op afstand voorbij om 9.30 
uur. 4 Smellekens vlogen op hoge snelheid voorbij, dit zijn de tijden van doorkomst: 1x 8.00, 1x♀ 
9.55, 1x♀ 10.45 en 1x 12.42. Verder werden nog 21 Sperwers, 2 Torenvalken en 5 Buizerden 
geteld. De eerste Kolganzen (4) en de eerste Koperwieken (148) werden genoteerd. Goede 
aantallen voor onder andere Vink (1243), Kneu (279), Rietgors (96), Sijs (37), Boomleeuwerik (39), 
Witte Kwikstaart (126), Graspieper (359) en Holenduif (89). Het dagrecord voor de Turkse Tortel 
werd geëvenaard, dit stond op 4 vogels. In totaal werden vandaag 6009 vogels geteld verdeeld over 
43 soorten. 
 

10- oktober -2009 

Zaterdag is begonnen met tellen om 7.50 uur en er is doorgeteld tot 17.00 uur. Bij aanvang van de 
telling stond er een zwakke wind die uit het zuiden kwam. Later draaide de wind naar het 
zuidwesten en nam in kracht toe tot windkracht 3 a 4. In de ochtend hing de volledige bewolking 
laag waardoor het zicht beperkt was. Na 11.00 uur nam het zicht toe maar bleef het zwaar bewolkt. 
In de middag werden we regelmatig getrakteerd op regenbuien en zelfs een zware onweersbui. De 
temperatuur kwam niet verder dan 15 graden. In de ochtend zat de lucht vol met Zanglijsters, de 
vogels werden voornamelijk alleen gehoord. Af en toe konden we groepjes waarnemen die even 
onder het wolkendek kwamen. We moeten zeker erg veel vogels gemist hebben. We konden toch 
nog 159 Zanglijsters noteren. Ook Koperwieken werden gehoord later op de ochtend toen het zicht 
iets beter werd konden 324 exemplaren genoteerd worden. De eerste Kramsvogels (10) werden 
gezien.  In de ochtend werden een aantal leuke groepen Sijzen gezien. In totaal werden 65 vogels 
geteld. 4 Kleine Rietganzen vlogen bijna recht over de telpost. De Kolganzen beginnen in aantal toe 
te nemen en vandaag werden 50 vogels geteld. Vanaf 10.00 uur kwamen groepen Kieviten over de 
telpost. Vooral in de middag werden groepen tot 400 exemplaren gezien. Op het eind van de telling 
stond de teller op 2600 Kieviten, dit is een nieuw dagrecord. Eindelijk weer eens Buizerd trek van 
betekenis, in totaal werden 57 Buizerden geteld. De vogels kwamen door in kleine groepjes tot 8 
exemplaren. Ze hadden duidelijk moeite met de weer omstandigheden om weg te komen. Een Rode 
Wouw kwam hoog over om 13.58 uur. De vogel zat zo hoog dat hij af en toe in de wolken verdween. 
In totaal werden 4205 vogels geteld verdeeld over 38 soorten. 
 

11- oktober -2009 

Zondag is begonnen met tellen om 7.40 uur en er is geteld tot 13.00 uur. Er stond een zwakke wind 
die varieerde van zuid tot noordwest. Het was de hele telling zwaar bewolkt en het werd niet warmer 
dan 13 graden. De telling begon met goede omstandigheden voor vogeltrek, dat dachten we 
tenminste. Vrijwel meteen in het begin werden 2 Smellekens gezien. Eén van deze vogels, een 
volwassen mannetje, verbleef korte tijd op de telpost. Later om 11.19 uur werd nog een juveniel 
Smelleken gezien. Verder werden nog 4 Sperwers en 1 Buizerd geteld. Nog steeds 
Boerenzwaluwen en vandaag werden 3 exemplaren genoteerd. Alleen boven de bosranden vlogen 
groepjes vogels. Dit waren voornamelijk Vinken (1598), Zanglijsters (139) en Koperwieken (85). 
Leuk was een groep van 57 Sijzen. Verder bleef het rustig, in totaal werden 2410 vogels geteld 
verdeeld over 24 soorten. 
 
 

Week 11 (12 oktober - 18 oktober) 
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12- oktober -2009 

Maandag is begonnen met tellen om 8.00 uur en er is geteld tot 17.00 uur. De ochtend begon met 
een lichte noordoostelijke wind die tijdens de telling draaide naar het noordwesten en toenam tot 
een kracht 3 tot 4. De bewolking varieerde tussen licht en half bewolkt en het werd 14 graden. De 
eerste groepen Rietganzen konden worden genoteerd, in totaal werden 172 exemplaren geteld (dit 
is een nieuw dagrecord. Ook werden 458 Grauwe Ganzen en 98 Kolganzen op de lijst 
bijgeschreven. Tussen de Grauwe Ganzen werd een Pijlstaart ontdekt. Eindelijk weer eens Buizerd 
trek van betekenis. Vandaag konden 52 Buizerden genoteerd worden, zij trokken op grote hoogte 
over in kleine groepjes tot 5 exemplaren. Een juveniele Slechtvalk vloog over om 12.12 uur. Verder 
werden nog 16 Sperwers en 1 Torenvalk gezien. Nog steeds Boerenzwaluwen en vandaag werden 
5 vogels geteld. In totaal werden 2608 vogels geteld verdeeld over 33 soorten. 
 

13- oktober -2009 

Dinsdag werd begonnen met tellen om 7.45 uur en er is geteld tot 14.00 uur. De wind kwam de hele 
telling uit het noordwesten en had een kracht 2 tot 3. Het was licht bewolkt en de temperatuur kwam 
niet verder dan 13 graden. In de ochtend trok een front Spreeuwen voorbij, we schatten dat dit rond 
de 2000 exemplaren geweest moeten zijn. In totaal werden vandaag 3516 Spreeuwen geteld. Een 
Visarend werd gezien tussen 10 en 11 uur. Een Smelleken kwam voorbij gesneld om 9.40 uur. 
Verder werden 32 Buizerden en 7 Sperwers geteld. De Kolganzen beginnen goed binnen te vallen 
in Nederland en wij konden 467 Kolganzen noteren. Ook werden 20 Rietganzen en 303 Grauwe 
Ganzen geteld. De Vinken deden het aardig met 2063 exemplaren, ook werden 15 Kepen gezien en 
gehoord tussen de Vinken. De aantallen Veldleeuweriken beginnen nu ook toe te nemen. 483 
vogels is nog niet veel voor de tijd van het jaar maar het is een begin. In totaal werden vandaag 
7512 vogels geteld verdeeld over 34 soorten.  
 

14- oktober -2009 

Woensdag is begonnen met tellen om 7.40 uur en er is geteld tot 10.00 uur. Er stond een zwakke 
noordelijke wind en met een lichte bewolking werd het 1 graad. Een goed aantal Spreeuwen 
bestaande uit 3026 exemplaren werd geteld. Op een tweede plaats stond de Kolgans met 375 
exemplaren. Verder bleef het rustig en in totaal werden 3719 vogels geteld verdeeld over 16 
soorten. 
Om 13.00 werd de telpost opnieuw bemand en er werd geteld tot 16.00 uur. De wind kwam nog 
steeds uit noordelijke richting en was toegenomen tot een kracht 3 tot 4. De bewolking was nog 
steeds licht en de temperatuur kwam niet verder dan 8 graden. Een Smient kon worden 
bijgeschreven, de eerste van dit seizoen. Een leuk aantal van 54 Buizerden werd geteld, ook 4 
Sperwers werden genoteerd. 260 Kolganzen en 42 Grauwe Ganzen vlogen over. In totaal werden 
528 vogels geteld verdeeld over 15 soorten, 
 

15- oktober -2009 

Donderdag werd begonnen met tellen om 7.30 uur en er werd geteld tot 15.00 uur. Er stond een 
zwakke noordelijke wind die na 14.00 uur toenam tot een kracht 2 tot 3. Het bleef de hele telling 
vrijwel onbewolkt. De eerste nachtvorst is een feit en bij aanvang van de telling was het -5 graden. 
De temperatuur liep in de middag op naar een schrale 8 graden. De Ganzen deden het redelijk: 42 
Rietganzen, 280 Kolganzen en 190 Grauwe Ganzen. Een Smelleken joeg kort naar een prooi voor 
de telpost om 13.43 uur. De vogel wist niets te vangen en vloog door in zuidelijke richting. Verder 
werden nog 14 Sperwers en 10 Buizerden geteld. De eerste Scholekster van het seizoen werd 
gezien. Nog 2 late Boerenzwaluwen vlogen over. Hoogste aantal vandaag voor de Spreeuwen 
(1033) en op een tweede plaats de Houtduif (671). 381 Kauwen en 14 Roeken werden geteld, dit 
zijn typische soorten voor deze tijd van het jaar. In totaal werden 3457 vogels geteld verdeeld over 
29 soorten. 
 

16- oktober -2009 

Vrijdag is begonnen met tellen om 7.30 uur en er is geteld tot 13.00 uur. De hele telling kwam de 
wind uit noord-noordwestelijke richting en na 10.00 uur nam deze toe tot een kracht 4 tot 5. Het was 
de hele telling zwaar bewolkt en het werd 12 graden. Het werd een hele rustige telling en alleen 12 
Sperwers zijn het vernoemen waard. In totaal werden 191 vogels geteld verdeeld over 23 soorten. 
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17- oktober -2009 

Zaterdag is begonnen met tellen om 7.30 uur en er is geteld tot 14.00 uur. Een Smelleken vloog 
recht over de telpost om 11.50 uur. Verder werden 10 Sperwers en 3 Buizerden geteld. Een derde 
kalenderjaar Grote Mantelmeeuw vloog hoog over de telpost. De Vinken kwamen het beste door 
met 1202 exemplaren. Ondanks een leuk aantal soorten bleef het weer een telling met geen hoge 
aantallen. In totaal werden 2484 vogels geteld verdeeld over 37 soorten. 
 

18- oktober -2009 

Zondag is begonnen met tellen om 7.30 uur en er is geteld tot 16.00 uur. Een zwakke wind kwam de 
hele telling uit het noorden. Vrijwel de hele telling was het half bewolkt en de temperatuur liep op tot 
12 graden. Een juveniele Slechtvalk kwam hoog over om 13.34 uur. Verder werden nog 13 
Sperwers en 21 Buizerden geteld. De Vinken deden het weer het beste maar 959 exemplaren is 
eigenlijk niet veel voor de tijd van het jaar. Hoogtepunt van de dag waren 6 Rotganzen, dit is de 
tweede keer dat we Rotganzen zien op de telpost. Vorig jaar hadden we 5 exemplaren. Verder bleef 
het weer relatief rustig, in totaal werden 2501 vogels geteld verdeeld over 31 soorten. 
  
 

Week 12 (19 oktober - 25 oktober) 

 

19- oktober -2009 

Maandag is begonnen met tellen om 7.30 uur en er is geteld tot 14.00 uur. De hele telling kwam de 
wind uit zuidelijke richting en had een kracht 1 tot 2. Het was zwaar bewolkt en het werd 11 graden. 
Een Grote Zilverreiger werd gezien om 8.23 uur. Weinig rovers en we moesten het doen met 5 
Sperwers. De Vinken waren in de meerderheid met 1255 exemplaren. Leuk om te vermelden zijn 11 
Boomleeuwerikken. Nog steeds geen echte aantallen, er werden in totaal 2433 vogels geteld 
verdeeld over 29 soorten. 
 

20- oktober -2009 

Dinsdag werd begonnen met tellen om 7.30 uur en er werd geteld tot 14.00 uur. Een matige wind uit 
zuidoostelijke richting had een kracht 3 tot 4. De ochtend begon half bewolkt maar al snel trok het 
vrijwel geheel open. De temperatuur kwam niet verder dan 10 graden. De Spreeuwen deden het 
niet verkeerd met 1867 vogels. 4 Sperwers en 1 Buizerd werden genoteerd, ze willen maar niet 
komen. Hoogtepunt van de dag was een Grote Pieper die om 9.45 uur luid roepend over de telpost 
vloog. In totaal werden 3034 vogels geteld verdeeld over 20 soorten, 
 

21- oktober -2009 

Woensdag werd begonnen met tellen om 7.30 uur en er werd geteld tot 13.00 uur. De telling begon 
met een matige oost zuidoosten wind die later naar het zuidoosten draaide en toenam tot een kracht 
4. Het was overwegend zwaar bewolkt met af en toe een opklaring. Het werd niet warmer dan 11 
graden. Een juveniele Rode Wouw werd gezien om 9.20 uur. Verder werden nog 2 Sperwers en 2 
Buizerden geteld. 1120 Spreeuwen maakten het grootste deel uit van de telling. Ook werden 310 
Veldleeuweriken genoteerd. Een late Dagpauwoog vloog voorbij en daar bleef het eigenlijk bij. In 
totaal werden 2011 vogels geteld verdeeld over 24 soorten. 
 

22- oktober -2009 

Donderdag werd begonnen met tellen om 7.30 uur en er werd geteld tot 12.00 uur. Er stond een 
zwakke wind die uit het zuidoosten kwam. Het was de hele telling zwaar bewolkt en vrijwel de hele 
telling hadden we last van regen, het werd 8 graden. Vanwege de slechte weersomstandigheden 
lieten de vogels het afweten. We kwamen niet verder dan 222 vogels  verdeeld over 9 soorten. 
 

23- oktober -2009 

Vrijdag werd begonnen met tellen om 7.30 uur en er werd geteld tot 14.00 uur. De hele telling kwam 
de wind uit zuidoostelijke richting met een kracht 1 tot 2. De ochtend begon met dichte mist en dat 
bleef zo tot ongeveer 10 uur, daarna bleef het heiig. Boven de mist was het half bewolkt en de 
temperatuur kwam niet verder dan 10 graden. Ondanks de mist vlogen er toch redelijke aantallen 
vogels getuige de vele geluiden die gehoord werden. De vogels waren helaas niet of nauwelijks te 
zien. De Spreeuwen waren in de meerderheid met 252 exemplaren. 102 Veldleeuweriken en 235 
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Vinken werden ook geteld en daar bleef het bij. In totaal werden 977 vogels geteld verdeeld over 27 
soorten. 
 

24- oktober -2009 

Zaterdag werd begonnen met tellen om 7.30 uur en er werd geteld tot 13.00 uur. Er stond de hele 
telling een zwakke wind die uit het zuidoosten kwam. Het was volledig bewolkt en de temperatuur 
kwam niet verder dan 11 graden. De Spreeuwen deden het weer het beste en er werden 1376 
exemplaren genoteerd. Het is niet de maand geweest voor de Vinken wat we gewend zijn en ook 
vandaag is hier geen uitzondering op. We konden 182 Vinken op de lijst bijschrijven. Dit zelfde 
beeld geld ook voor de roofvogels, vandaag alleen maar 1 Sperwer. Een zeer late Gierzwaluw 
haastte zich in zuidwestelijke richting. Nog leuk om te vermelden is een Waterpieper. In totaal 
werden vandaag 2102 vogels geteld verdeeld over 25 soorten. 
 

25- oktober -2009 

Zondag werd begonnen met tellen om 7.16 uur en er werd geteld tot 12.00 uur. Er stond een 
zwakke westelijke wind die na 10.00 uur draaide naar het zuiden en toenam tot een kracht 3. De 
roofvogels deden het iets beter vandaag. 2 late Bruine Kiekendieven werden gezien, er werden 
geen bijzonderheden rondom het kleed van deze vogels vermeld. Verder werden nog  6 Sperwers 
en 1 Buizerd genoteerd. Het bleef verder erg rustig op de telpost, in totaal werden 315 vogels geteld 
verdeeld over 23 soorten. 
 
 

Verder zijn er geen wekoverzichten gemaakt 
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KNMI weersoverzicht  

 

Augustus 2009:  
Warm en zonnig, gemiddeld over het land droog 

Augustus was een warme maand met een gemiddelde temperatuur die in De Bilt is uitgekomen op 
18,5 °C. Het langjarig gemiddelde bedraagt 17,2 °C. De temperatuur lag vrijwel de gehele maand 
rond of boven de normale waarde voor de tijd van het jaar. Het weerbeeld was daarbij van dag tot 
dag sterk wisselend. 
 
Het totale aantal warme dagen (maximumtemperatuur 20,0 °C of hoger) was in De Bilt 27, tegen 
normaal 22. Ook het aantal zomerse dagen (maximumtemperatuur 25,0 °C of hoger) lag in De Bilt 
met twaalf ruim boven het normale aantal van zeven. 
 
Tijdens de nacht van 19 op 20 augustus en op de 20e overdag was kortdurend extreem warme lucht 
boven ons land aanwezig. Op een aantal plaatsen daalde de temperatuur 's nachts niet verder dan 
22 °C, zeer uitzonderlijk voor ons land. Op de 20e werd het in vrijwel het gehele land tropisch warm 
(maximumtemperatuur 30,0 °C of hoger). De landelijk hoogste temperatuur werd die dag gemeten in 
het Limburgse Ell: 37,0 °C. De maxima die op de 20e zijn gemeten, behoren op veel KNMI-stations 
tot de hoogste in de complete meetreeks, die soms 50 tot ruim 100 jaar beslaat. Lokaal werd het 
ook op 6, 7, 15 en 19 augustus 30 °C of warmer. 
Uitgesproken koel is het de gehele maand niet geweest. Tijdens een enkele nacht daalde de 
temperatuur tot onder de 10 °C. De landelijk laagste temperatuur, 6,2 °C, werd gemeten op 23 
augustus in het Gelderse Hupsel. 
 
Augustus was een droge maand. Gemiddeld over het land viel 34 mm neerslag tegen een langjarig 
gemiddele van 62 mm. 
De westelijke en noordwestelijke kustgebieden waren het droogst. Op sommige plaatsen is daar 
minder dan 15 mm neerslag gevallen. Het droogste KNMI-station was Wijk aan Zee met 11 mm. 
Van de KNMI-stations was Leeuwarden het natst met 50 mm neerslag. Met name in een brede 
strook van Friesland naar Brabant is lokaal nog meer neerslag gevallen, op een enkel KNMI-
weerstation ruim 70 mm.. In De Bilt is de maandsom uitgekomen op 47 mm tegen een langjarig 
gemiddelde van 58 mm. 
Op veel dagen van de maand bleef het droog. Alleen 2 augustus was een tamelijk natte dag, er viel 
toen landelijk bezien 8 mm neerslag. 
Tijdens actieve onweersbuien, lokaal vergezeld van hagel met een diameter van ca. 5 cm, viel op 20 
augustus plaatselijk ca. 20 mm neerslag. 
Op 28 augustus vielen er met name in het zuidwesten en midden van het land fikse buien, 
vergezeld van onweer en soms hagel. In Leiden viel die dag 50 mm. 
 
Het aantal zonuren gemiddeld over het land bedroeg 240 tegen 198 uren normaal. Daarmee was 
augustus 2009 een zonnige maand. De kustgebieden waren het zonnigst. Van de KNMI-stations 
noteerde Vlissingen de meeste zonneschijn: 259 uren. Heino en Lelystad registreerden het minste 
aantal uren zon: 216. In De Bilt scheen de zon 226 uren tegen 192 normaal. 
 

Herfst 2009: (september, oktober, november): 
Zeer zacht, aan de zonnige kant en de normale hoeveelheid neerslag 

In ruim een eeuw was alleen de herfst van 2005 en 2006 nog zachter 
Met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 11,7 °C tegen 10,2 °C normaal, was de herfst zeer 
zacht. In de lijst van zachtste herfsten sinds 1901 staat de herfst van 2009 op een gedeelde derde 
plaats, samen met die van 1969. Alleen de herfsten van 2005 en 2006 waren nog zachter met een 
gemiddelde temperatuur van 12,0 °C, respectievelijk 13,6 °C. 
Alle drie afzonderlijke maanden waren zachter dan normaal, waarbij november er duidelijk 
uitsprong. Met een gemiddelde temperatuur van 9,5 °C tegen normaal 6,2 °C eindigde november op 
de tweede plaats in de rij van zachtste novembermaanden sinds 1706. 
Daarbij was vooral het tijdvak van 13 tot en met 25 november uitzonderlijk zacht. De gemiddelde 
temperatuur lag toen met ruim 10 °C iedere dag vijf tot zeven graden boven de normale waarde 
voor de tijd van het jaar. Deze temperaturen komen normaal voor in de eerste helft van mei. 
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In september was de gemiddelde temperatuur in De Bilt 15,0 °C tegen normaal 14,2 °C, in oktober 
10,7 °C tegen een langjarig gemiddelde van 10,3 °C. 
Op 8 september werd in De Bilt de laatste zomerse dag van het seizoen genoteerd 
(maximumtemperatuur 25,0 °C of hoger). In het Limburgse Ell werd het die dag met 30,3 °C zelfs 
nog tropisch warm (maximumtemperatuur 30,0 °C of hoger). 
 
In De Bilt werden tien warme dagen (maximumtemperatuur 20,0 °C of hoger) genoteerd tegen 12 
normaal. Alle warme dagen vielen in september. In het zuidoosten werd op 7 oktober nog een 
warme dag geregistreerd. 
Rond het midden van de maand oktober was het duidelijk te koud voor de tijd van het jaar. In De Bilt 
daalde de temperatuur op 14 oktober voor het eerst na de zomer tot onder het vriespunt. In totaal 
werden deze herfst in De Bilt twee vorstdagen (minimumtemperatuur lager dan 0,0 °C) 
geregistreerd, allebei in oktober. Het normale aantal voor de herfst bedraagt zeven vorstdagen. De 
landelijk laagste temperatuur, -4,9 °C, werd op 15 oktober gemeten op de vliegbasis Twenthe. 
 
Met gemiddeld over het land 219 mm neerslag tegen 235 mm normaal had de herfst vrijwel de 
normale hoeveelheid neerslag. De herfst begon droog met in september landelijk gemiddeld 30 mm 
tegen 75 mm normaal. 
In oktober viel 71 mm tegen 78 mm normaal. November was juist nat met landelijk gemiddeld 118 
mm tegen een langjarig gemiddelde van 82 mm. Valkenburg was het natste KNMI-station met 264 
mm, Nieuw Beerta het droogst met 165 mm. In De Bilt werd 243 mm afgetapt tegen normaal 230 
mm. 
7 oktober was regionaal een natte dag. Zware buien lieten in Limburg en de Achterhoek 50 tot 75 
mm neerslag achter. Op 23 november veroorzaakte een actieve randstoring vooral in het zuiden 
zware buien. Daar viel in een brede strook 40 tot 55 mm neerslag. Bovendien gingen de buien 
plaatselijk vergezeld van onweer en zeer zware windstoten tot 100 km/uur. Ook op 18 november 
stond er veel wind. Een depressie veroorzaakte in het noordwesten enige tijd storm, kracht 9. 
 
Met gemiddeld over het land 327 zonuren tegen normaal 302 was de herfst aan de zonnige kant. 
September was een zonnige maand met landelijk gemiddeld 161 zonuren tegen 136 normaal. In 
oktober werden 113 zonuren geregistreerd tegen 105 normaal, in november 54 tegen 60 normaal. 
De herfst was het zonnigst in het zuidwesten. Vlissingen noteerde 362 zonuren. Eelde was het 
somberste KNMI-station met 296 uren. In De Bilt scheen de zon 334 uren tegen 298 normaal. 
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