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1. Inleiding 
 
Een verslag over najaarstrek suggereert dat deze trek zich pas voor doet in het najaar. 
Grotendeels klopt dat. In oktober ligt er een duidelijke piek. Toch begint de najaarstrek 
voor veel soorten al midden in de zomer. Na het broedseizoen is het wegwezen. Dit 
telseizoen is de eerste telling op negentien juli uitgevoerd. Tegen de achtergrond van twee 
kwelende spotvogels en de plaatselijke grasmus waren de gierzwaluwen de eerste vogels 
die de opening van het telseizoen konden opsieren. Tussen 19 juli en de laatste keer is er 
32 keer geteld. Op 22 november is de laatste telling verricht. Ditmaal waren er wilde 
zwanen die als ware wintergasten voor een passend slot zorgden.  
Tussen de gierzwaluwen en de wilde zwanen liggen vier maanden van trektellen. Graag 
vat ik de resultaten samen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
2. De resultaten 
 
          Uithof:       Uithof:  Uithof/Jacobssteeg   Jacobssteeg 

 2011 2012 2013 2014 

Teluren 60,08 61,57 78,66 77,2 

Tellers 16 15 28 26 

Soorten 89 87 85 92 

Aantal 25768 244248 42510 38861 

 
 
De locatie Jacobssteeg is halverwege het telseizoen van 2013 pas definitief door de 
huidige groep tellers in gebruik genomen. In deze cijferreeks over de afgelopen jaren 
kunnen getallen van renbaan de Uithof (de oude locatie) met de nieuwe locatie worden 
vergeleken. Het aantal teluren en het aantal tellers was ten opzichte van vorige jaar 
nagenoeg gelijk. Het aantal soorten was dit jaar iets groter, maar het totaal aantal vogels 
was iets kleiner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
3. De tellers 
 
Naam:                Augustus:  September:   Oktober:     November:      Totaal: 

Rene Alkema 0 x 2 x 4 x 1 x 7 x 

Jan Willem Arends 0 x 0 x 0 x 1 x 1 x 

Wigle Braaksma 1 x 0 x 1 x 2 x 4 x 

Marion Eggen 0 x 2 x 4 x 5 x 11 x 

Hetty van Eyck 0 x 0 x 1 x 0 x 1 x 

Sjef van Gisbergen 0 x 0 x 1 x 0 x 1 x 

Kees Goudsmits 0 x 0 x 0 x 1 x 1 x 

Tieneke de Groot 0 x 0 x 2 x 0 x 2 x 

Jan Haakman 0 x 0 x 2 x 0 x 2 x 

Janneke Kimstra 0 x 1 x 1 x 0 x 2 x 

Renee Lommen 1 x 0 x 2 x 1 x 4 x 

Perry de Louw 0 x 2 x 4 x 2 x 8 x 

Toine Morel 0 x 0 x 1 x 2 x 3 x 

Guus Peterse 2 x 2 x 2 x 3 x 9 x 

Hans Peterse 1 x 1 x 2 x 2 x 6 x 

Marian Peterse 0 x 3 x 4 x 4 x 11 x 

Hans van Schaik 0 x 0 x 1 x 0 x 1 x 

Anton Schortinghuis 5 x 7 x 10 x 9 x 31 x 

Tom Schrijvers 0 x 2 x 4 x 1 x 7 x 

Wim van de Vegte 0 x 0 x 1 x 0 x 1 x 

Ed Veling 0 x 0 x 2 x 0 x 2 x 

Herman Verschuren 0 x 0 x 1 x 0 x 1 x 

Hisko de Vries 0 x 0 x 1 x 0 x 1 x 

Alfred van Weerd 0 x 0 x 0 x 1 x 1 x 

Trees Weggemans 0 x 2 x 2 x 0 x 4 x 

Erik Wouda 0 x 2 x 1 x 0 x 3 x 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
4. Het teloverzicht 
 
Hieronder volgt een overzicht van het aantal tellingen, de weersomstandigheden, het 
aantal vogels dat die dag werd gezien en het aantal soorten dat als trekvogel passeerde.  
 
    Datum       Weersomstandigheden            Soorten     Aantal 

1. 19 juli geen wind, warm 4 30 

2. 17 augustus zwaar bewolk, stevige wind 6 54 

3. 23 augustus windstil, helder, na 9:30 harde regen 15 113 

4. 26 augustus geheel bewolkt, noordoost 3 6 16 

5. 30 augustus soms motregen, zuidwest 3 20 438 

6. 8 september eerst lichte nevel 22 332 

7. 10 september bewolkt, noordenwind 5 65 

8. 13 september laaghangende bewolking, na 9:30 trok het open 25 431 

9. 17 september eerst nevelig, zwakke oostenwind 26 215 

10. 20 september geen wind, heel veel mist 20 182 

11. 24 september weer niet helder, na 10:00 regen 27 526 

12. 27 september eerst mist, vrijwel windstil 32 889 

13. 1 oktober mistig, na 10:00 helder 32 1330 

14. 4 oktober helder, zuidenwind kracht 2 50 4896 

15. 8 oktober half bewolkt, zuidoost 3 34 1228 

16. 11 oktober helder, hoge sluierbewolking 42 2525 

17. 15 oktober volledig bewolkt, matige wind zuid 3 37 2486 

18. 18 oktober hoge sluierbewolking, zuidwest 3 34 3133 

19. 20 oktober zwaar bewolkt, enkele spetters 27 1148 

20. 22 oktober bewolkt, soms een buitje 26 1317 

21. 25 oktober ? 29 3259 

22. 27 oktober helder, zonnig, zuidwest 3 21 487 

23. 29 oktober druilerig, 'grijs' weer 19 721 

24. 1 november helder, rustig, zuidwest 1 37 4278 

25. 3 november stevige zuidenwind kracht 4, na 9:00 neerslag 22 511 

26. 5 november hardnekkige mist 20 136 

27. 8 november helder, onbewolkt, zuid 4 31 1622 

28. 10 november helder en zonnig 11 175 

29. 12 november half bewolkt, vanaf 9:00 lichte neerslag 27 2030 



30. 17 november Bewolking 75 %, zuidoost 3 25 1460 

31. 19 november laaghangende bewolking, matig zicht 24 1672 

32. 22 november half bewolkt, helder, oost 3 27 1156 

 
  Het teloverzicht 
Vorig seizoen zijn er 27 tellingen geweest. Dit seizoen waren dat er 5 meer, namelijk 32.  
Ik had dan ook verwacht dat het totaal aantal vogels dit seizoen boven dat van vorig jaar 
zou uitkomen. Dat is niet gebeurd. Zoekend naar een oorzaak valt direct op dat van de  
7 tellingen in september, maar liefst 6 tellingen zich onder slecht zich afspeelden.  
De aantallen van september zijn dan ook laag. Ook later in het seizoen speelde slecht 
zicht ons parten. Op 29 oktober was het druilerig en grijs. Op 5 november was het zicht 
minimaal, en ook op 19 november bleef het zicht beperkt door de laaghangende bewolking. 
Dat er mist in het najaar voorkomt is gebruikelijk, maar dat deze soep zo vaak werd 
opgediend is voor een trekteller wel frustrerend. Het zei zo.  
Uit het overzicht komt overduidelijk naar voren dat oktober de topmaand was voor de 
najaarstrek. Vier van de vijf beste tellingen vonden plaats in deze maand.  
De beste telling was op 4 oktober. Het was een heldere dag met aangename temperatuur. 
Er woei een bescheiden zuiden windje (kracht 2), welke in de loop der ochtend iets 
aantrok. Er is deze dag bijna 6 uur geteld. Vanaf 7:15 tot 13:00. Ook waren er veel tellers 
aanwezig. Twintig bezoekers hebben een actieve bijdrage geleverd door zoveel mogelijk 
passanten 'uit de lucht te trekken'.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
5. De top 10 van 2014 
 
De top 10 van 2014 ziet er als volgt uit. Daarnaast ter vergelijking de cijfers van 2012 en 
2013.  
 
Uithof 2012     Uithof/Jacobssteeg 2013  Jacobssteeg 2014 
 
1. Spreeuw   5097  1. Spreeuw   9706  1. Spreeuw         8402 
2. Vink  3469  2. Vink   7820  2. Houtduif        7883 
3. Grauwe gans 1884  3. Grauwe gans 4196  3. Vink         4540 
4. Koperwiek  1545  4. Houtduif  3114  4. Graspieper       2747 
5. Sijs   1150  5. Kolgans  2259  5. Koperwiek        1745 
6. Graspieper 1124  6. Kramsvogel 2138  6. Grauwe gans   1601 
7. Veldleeuwerik 1013  7. Koperwiek  2046  7. Veldleeuwerik  1456 
8. Boerenzwaluw 975  8. Veldleeuwerik 1686  8. Gans spec.      1219 
9. Houtduif  958  9. Aalscholver 1152  9. Kokmeeuw      1120 
10. Kokmeeuw 927  10. Gans spec.  1011  10. Aalscholver    1049 
 
 
Wie de top 10 van 2014 vergelijkt met die van 213 ziet dat er 7 soorten in beide lijsten 
voorkomen. De spreeuw, de vink en de houtduif staan altijd hoog in de lijst. Dit jaar was 
een goed jaar voor de graspieper. Het aantal grauwe ganzen ligt veel lager dan vorig jaar. 
Dat kan gedeeltelijk liggen aan het feit dat we wat strenger zijn geworden. Er is inmiddels 
een behoorlijke plaatselijke populatie die dagelijks heen en weer pendelt tussen de 
omringende weilanden. Dat verkeer wordt niet langer geregistreerd op het telformulier.  
De kramsvogel lijkt haast te zijn verdwenen. Vorig jaar nog goed voor een 6de plaats met 
2138 vogels. Dit jaar zijn er precies 106 gezien. Gek genoeg kwam de eerste tjakker al op 
23 augustus voorbij. Dat was letterlijk een vroege vogel. Een voorbode van iets wat nooit 
zou gebeuren.  
Net buiten de top 10, maar toch aardig te vermelden, is de score van de zanglijster.  
Vorig jaar waren er 251 gepasseerd, dit jaar zijn het er 985, bijna 4 keer zo veel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. De telpost in de media 
 
Op 4 oktober was er de jaarlijkse European Birdwatch waar we als telpost aan hebben 
meegedaan. Het was landelijk gezien een topdag en ook op de Jacobssteeg beleefden we 
topdrukte, zoal in de lucht als op de grond. We konden volop genieten van alles wat er 
langs vloog.  

   De bovenstaande foto is door Trees Weggemans gemaakt.  
 
Het eindverslag van de European Birdwatch dat Gert Ottens van de Vogelbescherming 
heeft gemaakt heb ik al eerder doorgemaild.  
Het Utrechtse Vogelnet is dit seizoen minder frequent gebruikt dan voorheen. Door de 
inzet van Frank Sidler, secretaris van de Vogelwacht, worden alle verenigingsactiviteiten 
regelmatig onder de aandacht gebracht. Ook de Utrechtse telposten zijn in deze 
aankondigingen opgenomen.  
Op verzoek van René Alkema heb ik ook een stukje geschreven over vogeltrek voor de 
Vierklank. Een huis aan huis blad wat in De Bilt wordt verspreid. 
Tenslotte, de bezoekers van de telpost worden 'vrijwillig' opgenomen in de mailgroep.  
Doel is door middel van een regelmatige briefing de tellers te informeren en te 
enthousiasmeren. Voor zover mij bekend wordt de wijze waarop dit communicatiemiddel 
wordt gebruikt gewaardeerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Vogels rond de telpost 
 
In het volgende lijstje staan vogels die niet als trekvogel zijn genoteerd, maar wel 
plaatselijk aanwezig waren.  
 
1. Fuut   9. Groene Specht 
2. Dodaars    10. IJsvogel 
3. Kuifeend    11. Zwartkop 
4. Havik    12. Grasmus 
5. Fazant    13. Spotvogel  
6. Meerkoet   14. Winterkoning 
7. Waterhoen  15. Roodborst 
8. Waterral 
 
Geen vogel, maar wel gesignaleerd: 
 
1. Ree    6. Groene kikker 
2. Konijn   7. Bont zandoogje 
3. Haas   8. Gehakkelde aurelia 
4. Vleermuis spec.   9. Paardebijter  
5. Dwergvleermuis 
 
Opmerkelijk genoeg moet ik achteraf constateren dat de huismus ontbreekt in dit overzicht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Tenslotte 



 
De jaarlijkse trektellersexcursie vond plaats op 29 maart. We zijn naar het duingebied 
tussen Katwijk en de Wassenaarse slag geweest. Ook bezochten we het natuur 
ontwikkelingsgebied Lentevreugd. Vorig jaar werd dit tripje gecanceld wegen Siberische 
weersomstandigheden. Daar hadden we dit jaar geen last van. Het was haast ketsheet. 
Zeker 18 graden, een zonnetje erbij en matige oostenwind. Er is, hoewel we al vrij laat in 
de ochtend waren, toch nog even een bezoek gebracht aan telpost Berkheide wat onder 
andere resulteerde in een doortrekkende vrouw bruine kiekendief. Op de duinmeertjes 
lieten de krooneenden zich goed bekijken.  
Voor onze voorjaarsexcursie van 2015 (eind maart/begin april) is geopperd om per fiets 
vanuit Amersfoort een rondje te maken. Zowel ten noorden als ten zuiden van de stad 
liggen voor vogelaars interessante gebieden.  
 
Terugblikkend op het telseizoen levert mij een positief gevoel op. Niet voor iedereen is de 
zaterdagochtend een handig moment om te tellen, daarom is het heel prettig dat ook op 
de woensdagochtend zich een vast clubje heeft gevormd om samen de lucht af te zoeken. 
 
Het uitzicht vanaf de bank, het centrale middelpunt van onze telpost, is aanmerkelijk 
verbeterd nadat opgeschoten wilgenstruweel bleek te zijn gerooid. (de 'stille kracht' 
bestaat dus echt!)  
 
Tussen de gierzwaluw van 21 juli en de wilde zwanen van 22 november ligt het verhaal 
van de Jacobssteeg 2014. Ik wil iedereen die door haar of zijn aanwezigheid dit jaar deel 
uitmaakte van dat altijd weer boeiende verhaal, hartelijk danken.  
 
Tenslotte:  
Ik heb voor de voorkant van dit verslag de afbeelding van een ijsvogel gekozen.  
Een standvogel op de cover van een trektellersverslag vraagt om een verklaring. Als je zijn 
doordringende roep hoort en/of de felblauwe flits ziet wordt je als trekteller weer even  
'op scherp' gezet. IJsvogel bedankt! 
 
En uiteraard gaat mijn dank ook uit naar mijn dochter Mara, digitale rots in de branding, 
zonder wie dit allemaal niet zo netjes op papier was gekomen.  
 
         Anton Schortinghuis 
         December 2014 
         antonschortinghuis@gmail.com  
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9. Bijlage 



 
 
 
 
 



 


