
De najaarstrek boven de trektelpost “De Uithof” 2007. 
 
Zeventien augustus fietste ik door de Uithof aangelokt door het UVN-bericht dat er 
twee zwarte ooievaars waren gesignaleerd. Al spoedig vond ik één van de ooievaars, 
precies in het perceel naast de renbaan. Het had wel iets statigs zoals deze vogel 
daar rondstapte. Ik raakte licht euforisch van het idee om het nieuwe telseizoen met 
een zwarte ooievaar te starten. Dat zou toch aardig staan in het overzicht. Ik fietste 
dus snel langs Oostbroek om de renbaan vanaf de Munsterlaan te kunnen betreden. 
Helaas bleek de ooievaar net niet zichtbaar vanaf de telpost. Had ik maar een klein 
trapje dacht ik nog. Misschien dat ik met een iets verhoogd uitkijkpunt de vogel net in 
beeld kon krijgen. Er was echter niets voor handen. Een kleine luchtsprong allicht? 
Twaalf centimeter recht de lucht in bleek nog onvoldoende. De conclusie ligt voor de 
hand: de zwarte ooievaar heeft het teloverzicht van 2007 officieel niet gehaald. 
Overigens is de vogel wel opgenomen in het digitale jaaroverzicht van de  
Dutch Birding.  
Gelukkig waren er tal van waarnemingen die het weer bijzonder de moeite waard 
maakten dit kleine stukje van de wereld te bezien vanuit de klapstoel. Ik zal proberen 
de belangrijkste feiten te rangschikken.  
 

 2005 2006 2007 

Aantal teluren 56,15 51.4 48,5 

Aantal tellers 15 12   9 

Aantal soorten 63 67 74 

Aantal vogels 22.447 18.358 17.416 

 
In het overzicht van www.trektellen.nl komen we tot 76 soorten.  
De huiszwaluw x boerenzwaluw en de gele kwikstaarten spec. vormen m.i. geen 
aparte soorten. Vandaar dat ik van 74 langstrekkende soorten uitga. Daarnaast zijn 
er ook nog 15 soorten die zich rond de telpost ophielden. Hiermee komt het totaal 
aantal soorten op 89 (dat zijn er 4 meer dan vorig jaar). 
Het aantal tellers lijkt constant. Met acht personen bemensen we deze post. Eigenlijk 
zijn het er negen want Ilja Sanders is een keer op zondagochtend geweest terwijl net 
dat weekend op zaterdagochtend werd geteld. Het UVN is een tijdje uit de lucht 
geweest waardoor de communicatie niet altijd vlekkeloos verliep.  
 
De tellers van 2007 waren:  
 

1. Jan Bielderman (J.B.) 
2. Wigle Braaksma (W.B.) 
3. Tieneke de Groot (T.G.) 
4. Michel van der Kwast (M.K.) 
5. Marian Peterse (M.P.) 
6. Guus Peterse (G.P.) 
7. Ilja Sanders (I.S.) 
8. Anton Schortinghuis (A.S.) 
9. Tom Schrijvers (T.S.) 

 
Ik merk dat het enthousiasme voor het telgebeuren onverminderd groot is.  
Op 6 oktober zat ik zelf op de Wadden. Vijf andere tellers namen de honneurs waar. 
Op 28 oktober hebben Tieneke en Marian samen de telling verricht. 

http://www.trektellen.nl/


Hieronder volgt een overzicht van het aantal tellingen, de tellers en de 
weersomstandigheden. 
 

Datum Telling in 
kwartieren 

Weersomstandigheden Tellers 

19-08   8 Helder, zuidoost 1 A.S. 

25-08 10 Tot 7.30 uur mistig A.S. 

01-09 10 Bewolkt, noordwest 2 A.S. 

05-09   4 Lichte neerslag, vrijwel windstil A.S. 

08-09   8 Bewolkt, noord 2 A.S. 

12-09   4 Bewolkt, noord 1 à 2 A.S. 

15-09 10 Helder, koud, eerst grondmist G.P., A.S., T.S. 

19-09   8 Halfbewolkt, zuidwest 3 J.B., M.P., A.S. 

23-09 10 Eerst mistig, zuid 1 J.B., T.G., A.S., 
T.S. 

26-09   8 Tot 10.00 uur droog, daarna regen, 
noordwest 2 

M.P., A.S. 

30-09 10 Bewolkt, zuidwest 2 G.P., MP., T.S., 
A.S. 

03-10   5 Net niet droog, oost 2, na 10.30 uur 
regen 

A.S. 

06-10 10 Onbewolkt W.B., T.G., 
M.P., G.P., T.S. 

10-10   9 Windstil, nevelig, na 9.30 uur beter 
zicht 

M.P., A.S. 

14-10 10 Helder, oost 1 T.G., M.K., A.S., 
T.S. 

17-10   2 Vanaf 9.05 uur harde regen A.S. 

20-10 10 Helder, koud, -2, oost 1 à 2 G.P., A.S. 

28-10   8 Bewolkt, west 2 – 4 T.G., M.P. 

31-10   7 Halfbewolkt, zuidwest 3 A.S. 

04-11 10 Rustig, volledig bewolkt, noord 1 J.B., T.G., G.P., 
M.P., A.S., T.S. 

11-11   1 Noordwest 5 à 6, zware buien A.S. 

14-11 12 Helder koud, noordoost 1 à 2 M.P., A.S., T.S. 

18-11 10 Helder, -4 zuidoost 2 J.B., G.P., A.S. 

 
 
De weersomstandigheden waren normaal te noemen. Op 23 september en  
10 oktober was het zicht beperkt vanwege de mist. Op 15 september was er ook een 
stevige grondmist. Toch ontdekte Guus een slechtvalk ie op het middenterrein van de 
renbaan lag te stoeien met een houtduif totdat deze laatste er genoeg van kreeg en 
wist te ontsnappen. 
De laatste telling op 18 november voltrok zich bij 3 graden vorst. Dat leverde, 
behalve koude tenen, ook een passerende ijsgors op.  
 
 
 
 



De toptien van 2007 ziet er als volgt uit: 
1. Spreeuw   3.418 
2. Grauwe Gans          1.684 
3. Kievit   1.576 
4. Vink   1.534 
5. Koperwiek  1.345 
6. Huiszwaluw  1.095 
7. Houtduif  1.008 
8. Sijs      837 
9. Kokmeeuw     654 
10. Kolgans     612 

 
Net als vorig jaar voert de spreeuw het klassement aan. De aalscholver is verdwenen 
uit de top 5 en zat zelfs niet in de top 10 dit jaar. De koperwiek is “terug” in de top 5. 
Verder was het een goed huiszwaluwenjaar en een blik op de seizoenslijst levert 
aardige krenten op: een paap, 8 soorten roofpiet, raaf, purperreiger, Europese 
kanarie enzovoorts.  
 
De telpost in de media.  
Het Utrechts Vogel Netwerk blijkt een goed medium te zijn om tellingen aan te 
kondigen. Ik vind het zelf jammer dat niet meer mensen de weg naar de telpost 
weten te vinden. De overweging om middels een stukje in het stadsblad proberen 
mensen te lokken, laat ik gaarne schieten. Ik hecht meer aan de kwaliteit dan de 
kwantiteit, ik bedoel met 7 mensen kun je misschien beter tellen dan met 23. Daarbij 
is het zinnig ons te realiseren dat deze plek nooit onomstreden is geweest. Ik geloof 
dat het moeilijker wordt de renbaangebruikers te vriend te houden als we daar met 
een veel grotere groep zouden zitten. Nu gaat het goed.  
Wat nog niet helemaal goed loopt, is de vaste ochtend. Dat was altijd zaterdag, maar 
ik merk zelf dat er in verband met allerlei sportactiviteiten mijn aanwezigheid ook 
elders gewenst is. Dat betekent dat wat mij betreft de zondagochtend beter uitkomt. 
Als ik mezelf nog digitaal verder kan ontwikkelen, dan hoop ik jullie allemaal in een 
groep te plaatsen. Eén en ander kan dan rechtstreeks via de e-mail gecommuniceerd 
worden.  
 
Vogels rond de telpost 
Boomkruiper (h), groene specht, boomklever (h), zwartkop (h), tjiftjaf, waterhoen (h), 
meerkoet (h), winterkoning, roodborst, havik, wespendief, koolmees, staartmees, 
huismus, smient (h). 
 
Tenslotte   
Ook dit jaar viel er weer veel te beleven. Er zijn momenten die je probeert te 
vergeten. Zo was er een teller zo in extase geraakt dat deze persoon met de 
onderbroek de vogel stond na te zwaaien.  
Er waren ook momenten die je niet wilt vergeten. Zo’n grondgevecht van slechtvalk 
met houtduif, de kleine zwanen, ach vul zelf maar aan …………….. 
Het was weer gezellig. Eind augustus hoop ik jullie allen weer te zien.  
 
Een hartelijke groet,                Anton Schortinghuis  
 
februari 2008 


