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Ook in deze Kruisbek weer een verhandeling over een soort uit het Bijzondere 
Soorten Project-niet broedvogels (BSP) van SOVON. Dit keer is het de beurt aan 
de beflijster. Waar, wanneer, hoe en in welke aantallen deze soort als doortrekker 
is gemeld in Utrecht zal in dit artikel uit de doeken worden gedaan. Hiervoor zijn 
alleen gegevens uit het BSP-bestand gebruikt uit de periode 1989-2005, zonder 
dat deze zijn aangevuld met andere bronnen. Maar hoewel gegevens hierdoor niet 
helemaal volledig zullen zijn, denk ik toch dat het goed mogelijk is een betrouw-
baar beeld te schetsen van het voorkomen van de beflijster in de provincie 
Utrecht. 
 
Trekverloop 
De beflijster is in Nederland geen broedvogel, al zijn waarnemingen bekend van 
territoriale vogels die tot ver in het in het voorjaar bleven hangen. Zekere broed-
gevallen zijn echter tot op heden niet vastgesteld (Bijlsma et al., 2001). 
In ons land is de soort een doortrekker in kleine aantallen, waarbij de oorsprong 
waarschijnlijk moet worden gezocht in de broedpopulaties in Scandinavië. Deze 
vogels overwinteren rond de Middellandse Zee, tot in Noord-Afrika (Clement & 
Hathway, 2000), en doen Nederland tijdens de trek jaarlijks twee keer aan. Daar-
bij ligt de nadruk in ons land nogal op een korte periode in het voorjaar. Worden 
in de eerste dagen van april doorgaans de eerste beflijsters waargenomen; hal-
verwege en vooral het eind van deze maand komt het leeuwendeel langs waarna 
begin mei alweer de laatste worden vastgesteld. Tijdens de wegtrek worden dui-
delijk bescheidener aantallen geteld in Nederland, voornamelijk in de korte perio-
de eind september-begin oktober. Dit landelijk patroon vind zijn weerspiegeling in 
Utrecht (fig. 1), waarbij opgemerkt moet worden dat de piek in het najaar vooral 
te danken is aan een paar zeer goede trekdagen op telpost Noordhout (begin 
jaren 90).  Als uiterste data in Utrecht gelden in het voorjaar 2 april en 14 mei. 
Tijdens de najaarstrek werden hier als uiterste data 9 september en 15 november 
genoteerd. 
Beide trekperiodes zijn in Nederland vooral een aangelegenheid van de kust-
strook. Bijna een derde van de beflijsters worden namelijk in voor- en najaar in 
het binnenland gezien (Boele & Nienhuis, 2004), waardoor de soort in onze pro-
vincie relatief gezien een schaarse verschijning is. In het BSP-bestand gaat het 
van 1989 t/m 2005 om 166 waarnemingen, van in totaal 335 vogels. Hiervan 
werden 117 als pleisterend genoteerd, terwijl 218 langsvliegende exemplaren aan 
het papier werden toevertrouwd. 
Toch zijn ook in Utrecht goede trekdagen te noteren. Wat bijvoorbeeld te denken 
van de 25 vogels die op 15 oktober 1989 langs telpost Noordhout vlogen, terwijl 
daar op 20 oktober 1991 en op 26 september 1990 resp. 22 en 17 beflijsters wer-
den geteld.  Groepen pleisterende vogels van die orde van grootte zijn (nog) niet 
vastgesteld in Utrecht. Enkele voorbeelden van groepjes ter plaatste zijn o.a.: 
negen vogels op 9 april 1993 op de Leusderheide en vijf vogels aldaar op 24 april 
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2001. De meeste overige waarnemingen van pleisterende vogels, gedurende 
1989-2005, hadden betrekking op enkelingen of tweetallen.  

 

Figuur 1 Seizoenspatroon van pleisterende en trekkende beflijsters in Utrecht (Pentades per 
maand, 1989-2005). 

Verspreiding 
Uit bovenstaande is al gebleken dat het grootste deel van de beflijsters bij ons op 
trek worden waargenomen. Zowel pleisterende als trekkende beflijsters worden in 

Utrecht voornamelijk in twee 
“regio’s” genoteerd. Het gaat 
hierbij om het rivierengebied en 
de (centrale) Heuvelrug, waar 
de aanwezigheid van enkele 
telposten (met name De Horde 
bij Jaarsveld en Noordhout) een 
belangrijke rol speelt. In laatst-
genoemde regio worden de 
vogels bovendien vaak pleiste-
rend gezien op heidevelden en 
kleinschalige akkers in bossen, 
waarvan sommige (Leusderhei-
de, De Stulp, Heidestein, omge-
ving telpost Noordhout) vaak 
jaarlijks enige tijd beflijsters 
herbergen. Buiten deze gebie-
den kent de soort een ijle ver-
spreiding, wel worden ook rond 
de Vechtplassen jaarlijks enkele 
beflijsters waargenomen (fig. 2).  

Figuur 2 Verspreiding van beflijsters in Utrecht 
(maximum per kilometerhok, 1989-2005).
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Trend 
Zowel landelijk als ook regionaal is in het voorkomen van deze lijster geen duide-
lijke trend te herkennen (fig. 3). De aantallen kunnen enorm fluctueren van jaar 
tot jaar, waarbij de windomstandigheden tijdens de trekperiodes, maar vooral in 
het voorjaar, bepalend lijken te zijn (Boele & Nienhuis, 2004). De ogenschijnlijk 
toename in de laatste decennia lijkt toe te schrijven is aan een waarnemers-effect. 

Figuur 3 Aantallen beflijsters in Utrecht (jaarlijkse maxima gedurende
1989-2005). 

 
Dankwoord 
Allereerst een woord van dank aan alle waarnemers die ´hun´ beflijsters hebben 
doorgegeven aan SOVON, zowel op de vertrouwde formulieren als ook online. 
Zonder hen zijn overzichten, zoals dit artikel, onmogelijk. Daarnaast leverden Erik 
van Winden, André van Kleunen en Arjan Boele waardevolle opmerkingen en on-
dersteuning bij de totstandkoming van dit stuk. Bedankt! 
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OPROEP 
Om het beeld van schaarse soorten als de beflijster in Utrecht, maar ook in de rest van 
het land, compleet te krijgen is SOVON afhankelijk van jullie. Om het jullie gemakkelijk 
te maken is het ook mogelijk je waarnemingen digitaal in te voeren, via de website van 
SOVON. Surf eens naar www.sovon.nl. 
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