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3 
De najaarstrek boven 'De Jacobssteeg' in 2018 

1.Voorwoord 
 

 

Blauwe kiekendief, man, 8.50 uur pal over de telpost. Dit gebeurde op 21 november tijdens onze laatste 

telling. Diezelfde ochtend hadden we ook een jagende havik en een jagende slechtvalk rond de telpost. 

Op zo'n moment kun je de vraag stellen: waarom stoppen met de tellingen? 

Het antwoord is simpel: het is mooi geweest, letterlijk en figuurlijk. Dit seizoen hebben we meer teluren 

dan ooit tevoren gedraaid. Er is tussen 7 juli en 21 november 43 keer geteld met in totaal 116 teluren. 

Dat lijkt veel maar is toch relatief want we eindigden daarmee op de 147e  plaats van telposten in 

Nederland (van de 346 actieve telposten in 2018). Mede daardoor zijn er meer trekvogels geteld dan 

voorgaande jaren. Maar het weer werkte ook mee. Echte regendagen waren schaars. De resultaten zijn 

door 26 tellers verzameld. 

De verhuizing van de telpost in 2013 van de Uithof naar de Jacobssteeg heeft de telpost geen kwaad 

gedaan. We zijn in een positieve flow gekomen, waarvan dit verslag hopelijk getuigt. Veel leesplezier. 
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2. Algemene telpostgegevens 2018 
 

 

2.1 Het tellingenoverzicht 

 

Tussen 7 juli en 21 november zijn er 42 tellingen uitgevoerd. Daarnaast is de telpost nog een aantal 

keren bezocht, maar werd er niet geteld. De locatie blijkt ook geschikt voor een meditatief moment 

tijdens de lunchpauze bijvoorbeeld! 

Het aantal tellers bleef nagenoeg constant. Ook dit jaar waren er gelukkig weer een aantal nieuwe 

gezichten op de telpost. 

 

              Lengte telling   Aantal Aantal 

      Datum: Weersomstandigheden:      in kwartieren:   vogels soorten: Tellers: 

1 7-7 bewolking 2/8, noordoost 1,  

14 graden 

4 15 3 AS 

2 14-7 bewolking 0/8, oost 1, 14 graden 5 48 4 AS 

3 21-7 bewolking 1/8, windstil 6 48 9 AS 

4 1-8 bewolking 2/8, helder, windstil 5 22 7 AS 

5 4-8 bewolking 1/8, helder,  

noordoost 1 

9 37 11 JK, GP, AS 

6 8-8 bewolking 7/8, helder, zuidwest 3 11 159 12 AS, PV 

7 11-8 ? 10 37 5 GP, BS 

8 18-8 bewolking 1/8, helder, zuidwest 1 9 67 11 AS, BS, MV 

9 22-8 bewolking 3/8, heiig, oost 2 10 137 18 PL, AS 

10 26-8 bewolking 1/8, eerst grondmist, west 

1 

12 226 19 EH, PL, AS 

11 29-8 bewolking 2/8, zuidwest 1 12 318 26 PL, LN, AS 

12 1-9 eerst helder, later heiig, windstil 12 295 20 CD, TG, JK, PL, GP, MP, 

BS, AS, JV 

13 5-9 berst heiig, toen regen 5 51 6 PL, AS 

14 8-9 bewolking 3/8, helder, west 2 9 623 19 RL, GP, AS 

15 12-9 bewolking 8/8, later buiig, zuidwest 2 16 318 13 EH, PL, MP, AS 

16 15-9 ? 9 355 10 GP, VS 

17 19-9 bewolking 2/8, zuidzuidwest naar 

zuidwest 3 à 4 

15 852 19 KG, EH, PL 

18 22-9 bewolking 3/8, helder, zuidwest 1 11 666 17 TG, JH, PL, MP, AS, TS, BS 

19 25-9 bewolking 1/8, variabele wind 10 658 19 EH 

20 26-9 sluierbewolking 5/8, helder,  

west 1 

12 1261 28 EH, PL, LN, AS 

21 29-9 bewolking 2/8, helder, zuidoost 1 16 1809 36 WB, EH, RL, PL, MP, AS, 

TS, BS, MV 
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22 3-10 bewolking 7/8, helder,  

noordwest 1 

13 1477 25 AS 

23 4-10 bewolking 8/8, zuidwest 2,  

'grijs weer' 

14 1676 29 EH, PL, AS 

24 6-10 bewolking 2/8, zuidoost 2,  

15 graden 

18 4437 42 ME, EH, JK, PL, AS, BS, 

MV 

25 8-10 bewolking 6/8, heiig, zuid 1 8 239 20 AS 

26 10-10 eerst grondmist, daarna steeds 

blauwer, oost 1 

14 1673 30 ME, EH, PL, LN, AS, AW 

27 12-10 ? 2 205 4 PL 

28 13-10 bewolking 0/8, zuidzuidoost 3, blauw! 14 3302 30 ME, EH, HL, LL, PL, GP, 

AS, TS, BS 

29 15-10 bewolking 3/8, zuidzuidoost 2, steeds 

blauwer 

10 1458 32 AS 

30 17-10 sluierbewolking, niet helder,  

zuid 1 

10 2919 33 KG, PL, LN, LS, AS 

31 20-10 bewolking 5/8, helder, wind 

veranderlijk 1 

12 2805 35 ME, TG, EH, PL, MP, AS, 

TS, BS, MV 

32 22-10 bewolking 8/8, druilerig, noordwest 2, 

13 graden 

9 764 24 AS 

33 24-10 bewolking 8/8, lichte miezer, 

noordwest 3 

7 628 19 PL, AS 

34 27-10 bewolking 4/8, helder, na 10.30 meer 

blauw 

12 3036 31 PL, GP, MP, AS 

35 28-10 bewolking 0/8, noordoost 3,  

3 graden 

16 2165 28 EH 

36 29-10 bewolking 8/8, noordoost 3,  

4 graden 

9 1231 33 AS 

37 31-10 bewolking 1/8, zuidzuidoost 3 14 2309 29 EH, PL, LN 

38 3-11 bewolking 1/8, zuid 2 14 5881 20 EH, PL, GP, BS 

39 7-11 bewolking 3/8, zuid 4 14 4064 25 CD, EH, HL, PL 

40 10-11 bewolking 8/8 2 gg gg GP, TS 

41 14-11 bewolking 0/8, zuid 3 9 2668 19 CD, EH, PL, MP, AS, TS 

42 17-11 bewolking 0/8, oost 3, rond het 

vriespunt 

11 2561 22 EH, TG, GP, MP, AS, BS, 

MV 

43 21-11 bewolking 7/8, helder, oost 3 6 1517 16 EH, AS 
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Aantal teluren per week Jacobssteeg 2018 (bron: www.trektellen.nl). 

 

 

2.2 De tellers 

 

Naam:                                  Juli:      Aug:  Sep:        Okt:    Nov:     Totaal: 

Wigle Braaksma (WB)   1x   1x 

Cecile Delahaye (CD)   1x  2x 3x 

Marion Eggen (ME)    3x  3x 

Kees Goudsmits (KG)   1x 1x  2x 

Tieneke de Groot (TG)   2x 2x 1x 5x 

Jan Haakman (JH)   1x   1x 

Eckhart Heunks (EH)  1x 5x 7x 5x 18x 

Janneke Kimstra (JK)  1x 1x 1x  3x 

Hanneke Lankhof (HL)    1x 1x 2x 

Leo Lentz (LL)    1x  1x 

Renee Lommen (RL)   2x 1x  3x 

Perry de Louw (PL)  3x 7x 10x 3x 23x 

Lucas Nieuwboer (LN)  1x 1x 3x  5x 

Guus Peterse (GP)  2x 4x 2x 3x 11x 

Marian Peterse (MP)   4x 3x 2x 9x 

Vincent Schieveen (VS)   1x   1x 

Anton Schortinghuis (AS) 3x 7x 7x 13x 3x 33x 

Tom Schrijvers (TS)   2x 3x 1x 6x 

Benjamin Simmelink (BS)  2x 3x 3x 2x 10x 

Leni Sommeijer (LS)    1x  1x 
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Jan van der Vaart (JV)   1x   1x 

Peter van Vlaardingen (PV)  1x    1x 

Menko Vlaardingerbroek (MV)  1x 1x 2x 1x 5x 

Ard Wagenaar (AW)    1x  1x 

Trees Weggemans (TW)    1x  1x 

Jan Willem (JW)    1x  1x 

 

 

 
Mooi weer en een gezellige boel op de EuroBirdWatch Dag, 

 

 

2.3 De telpost in de media 
 

Dit jaar is er bewust voor gekozen geen publiciteit te zoeken in de Huis-aan-Huis bladen van De Bilt. 

Vanuit De Vogelwacht afdeling De Bilt was er in het kader van een lustrum van deze vereniging een 

extra excursie gepland. Dit was op 6 oktober, de Euro Birdwatch Dag, bij de Hoogekampseplas. Deze 

excursie stond wel in De Vierklank.  

 

Een aantal tellers zijn middels een appgroep onderling verbonden. Deze snelle vorm van communicatie 

biedt praktisch veel voordeel. Ook werd de app gebruikt om elkaar op scherp te zetten. 'Let op de rode 

wouw!' Deze soort werd op een gegeven moment vaak opgemerkt in de regio. Helaas hebben sommige 

vogels de onhebbelijke eigenschap, om langs te trekken vlak nadat een bepaalde teller is opgestapt. 

Het gaat het hier uiteraard dan niet om de meest alledaagse soorten. Een verschijnsel dat op veel 

telposten wordt herkend. Dan biedt de appgroep ook gelegenheid enig zout in de wond te wrijven. 

 

De wekelijkse emailbriefings voorzien in een behoefte. Ook vogelaars die niet op de telpost komen, 

reageren soms op de berichten. Op de site van de Vogelwacht wordt uit deze mails geciteerd. 

 

Dat door gebruik van sociale media een groot publiek kan worden bereikt, bleek maar weer toen op 1 
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september door Guus een draaihals werd ontdekt op de telpost.  

De waarneming werd doorgegeven aan waarneming.nl. Nog dezelfde ochtend ontstond een ware 

toeloop op de telpost. Ook de dagen daarna hebben vele tientallen 'draaihalstoeristen' de telpost 

bezocht (45 waarnemers hebben de vogel ingevoerd op www.waarneming.nl). 

 

Tenslotte wil ik in dit stukje ook nog speciaal Benjamin Simmelink noemen. Hij is behalve vogelaar 

vooral fotograaf. In die hoedanigheid maakt hij prachtige foto's op de telpost.   

Foto's die soms helpen bij de identificatie van een soort. Om dit te illustreren: op  

17 november naderde een vrij donkere kiekendief de telpost . Een juveniel of vrouwkleed 

blauwe kiek of toch een steppekiek? Benjamin weet de vogel vast te leggen met de camera. Hij 

vergroot de foto en het aantal handpennen kan geteld worden. Vijf stuks! 

Daarmee kon de identificatie worden afgemaakt: een juveniele blauwe kiekendief. 

 

 

 

Blauwe kiekendief (juv), 17-11-2018 (fotograaf: Benjamin Simmelink).  
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3. Resultaten 
 

 

3.1 Algemeen 
 

 2015 2016 2017 2018 

Teluren 88,55 103,07 89,4 116,35 

Tellers 31 28 25 26 

Soorten 90 95 89 88 

Aantal 34846 38771 31010 55017 

 

Het aantal waargenomen trekvogels steeg spectaculair. De aantallen spreeuw en houtduif 

verdubbelden ten opzichte van vorig jaar. De strengere beoordeling van 'plaatselijk verkeer' had 

gevolgen voor kauw, kokmeeuw, grauwe gans en spreeuw. Lokale verplaatsingen waaronder slaaptrek 

van kauwen, meeuwen, spreeuwen en halsbandparkieten (allen west-> oost vliegend) werden niet 

geteld. Ten aanzien van de houtduif blijft de discussie actueel. Het is aannemelijk dat een deel van de 

langs vliegende duiven afkomstig zijn van gemeenschappelijke slaapplaatsen (zie ook § 3.4). In de loop 

van het najaar nam het aantal fors toe. In de namiddag zijn er groepjes duiven gezien die precies de 

omgekeerde richting volgden (o.a. aanvullende waarnemingen EH op 02-12-2018).  

De halsbandparkiet is na september niet meer als trekvogel opgeschreven.  

Dan zijn er nog een aantal soorten die niet doortrekkend zijn waargenomen. Het gaat om de smient, de 

slobeend, de oeverzwaluw, de waterpieper, tapuit, paapje en draaihals. Stuk voor stuk soorten waarvan 

duidelijk is dat ze wel op doortrek zijn alleen niet op dat moment. De beflijster is om die reden wel 

opgenomen in de lijst. Deze vogel was kort ter plaatse om daarna weer te verdwijnen. In totaal werden 

84 soorten als trekvogel genoteerd. Dat is vergelijkbaar met voorgaande jaren. 

 

 

Aantal waargenomen doortrekkende vogels per najaar op telpost Jacobssteeg. Pas vanaf 2013 zijn we hier 

serieus gaan tellen na het opdoeken van telpost Uithof. Tellingen van daarvoor zijn van Eckhart en consorten. 

(bron: www.trektellen.nl). 

 

Het aantal waargenomen vogels per telling lag tot half september onder de 500 vogels, maar nam 

daarna snel toe. Op 26 september telden we voor het eerst meer dan 1000 vogels, waarna de aantallen 

verder toenamen tot een gemiddelde van ca. 2000 vogels per telling. Wel met de nodige pieken en 

dalen, met name ook veroorzaakt door de fluctuatie in het aantal teluren per telling. Zo springt de 
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EuroBirdWatch Dag (6 oktober) er uit met 4437 vogels maar dan ook ruim vier-en-een-half uur tellen 

met heel veel tellers. Met name de vinkentrek was die dag met 2188 vogels spectaculair. Een andere 

uitschieter betreft 3 november met in ruim drie-en-een-half uur 5881 vogels. Dit getal komt vooral op 

conto van het enorm aantal houtduiven (3032) dat die dag voorbij kwam, terwijl het tevens de 

recorddag was voor de spreeuw (2075 vogels). Een telling later doen deze soorten het nog eens 

dunnetjes over en zorgen samen met de kramsvogels en koperwieken voor een top drie notering. 

 

 

 

Aantal vogels per telling, najaar 2018. 
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3.2 De top 10 van 2018 

 

Jacobssteeg 2016 (103 uur)    Jacobssteeg 2017 (89 uur)       Jacobssteeg 2018 (116 uur) 

 

1. spreeuw       9951    1. vink  7098    1. spreeuw  11505 

2. houtduif       7730    2. spreeuw  5096    2. houtduif  11470 

3. grauwe gans      3379    3. koperwiek  4137    3. vink  8201 

4. gans spec.         3179    4. grauwe gans 2567    4. grauwe gans 4848 

5. kolgans       1975    5. aalscholver 1979    5. aalscholver 2498 

6. vink              1763    6. houtduif  1358    6. kramsvogel  2498 

7. kramsvogel        1213    7. graspieper  1336    7. koperwiek    1925 

8. kokmeeuw         1167    8. boerenzwaluw 1042    8. graspieper    1534 

9. veldleeuwerik     1119    9. sijs    923    9. veldleeuwerik 1282 

10. koperwiek        1064   10. veldleeuwerik   864   10.kolgans  1137 

 

 

Net buiten de top 10 vallen de zanglijster (1059), de boerenzwaluw (1040), de sijs (998), de holenduif 

(572) en gans spec. (564).  

 

Ik was benieuwd of de locatie van de telpost veel invloed heeft op het soortenaanbod. Daarom heb ik 

ook een top 10 gemaakt van de telpost Heidestein (Zeist).  

 

Top-10 Heidestein, najaar 2018 (139 uur) 

 

1. vink  21724 

2. keep  8167 

3. spreeuw 8058 

4. houtduif 5837 

5. kramsvogel 5705 

6. koperwiek 5359 

7. zanglijster 3494 

8. grauwe gans 2656 

9. graspieper 2127 

10. kolgans 1813 

 

Er zijn veel overeenkomsten. Toch is er ook een duidelijk verschil. Er vlogen veel meer kepen boven 

Zeist en werden er boven deze Heuvelrug-post veel meer vinken gezien. De aalscholvers daarentegen 

doen het dan juist weer beter boven de Jacobssteeg (zie ook § 3.4). De vergelijking van aantallen is 

betrekkelijk omdat je dan ook het aantal teluren moet verdisconteren. Op Heidestein is dit najaar 139 

uur geteld. 
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3.3 Dagrecords en nieuwe soorten 
 

Niks leuker dan veel vogels zien en records noteren. Dit jaar geen extreme aantallen maar met 

zoveel teluren natuurlijk wel de nodige (bijna) dag-records en enkele nieuwe soorten voor de 

telpost. Uit deze categorieën de volgende vermeldenswaardigheden:  

 

 

Zwarte zwaan: nieuw voor de telpost! Op 4 oktober kwam een adulte vogel samen met groepje 

grauwe ganzen west overvliegen. Aardig is de vogel ook op andere telposten werd gezien 

(Heidestein, Leersumseveld, Blauwe kamer). Wat een luxe al die telposten! 

 

 
4 Oktober 2018: doortrek van een zwarte zwaan over midden-Nederland (bron: www.trektellen.nl) 

 

Knobbelzwaan: met 9 vogels op 7 november een recordaantal voor de telpost. 

 

Nijlgans: met 38 vogels op 3 november een record aantal voor de telpost. Wel enigszins discutabel 

want verschillende groepjes opgeteld in verschillende richtingen vliegend (zoals meestal).  

 

Bergeend: 2 vogels hoog oost overvliegend op 6 oktober. Tweede waarneming ooit (3 vogels 22 

oktober 2007). 

 

Blauwe reiger: groepje van 9 vogels doortrekkend op 22 augustus. Alleen op 7 september 2016 werd 

een grotere groep van 11 vogels gezien.  

 

Grote zilverreiger: met op zowel 29 augustus (vroeg!) als 20 oktober 9 doortrekkende zilverreigers 

een gedeelde 2e plaats, na 12 vogels op 14 september 2016. Met in totaal 43 doortrekkende 

zilverreigers steeg het aantal sowieso naar een jaarrecord wat niet alleen verklaard kan worden door 

het aantal teluren. Het record stond op 27 in 2016 toen 103 uren is geteld (figuur 6). 
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Aantal doortrekkende grote zilverreigers per jaar over de Jacobssteeg. (bron: www.trektellen.nl). 

 

Kraanvogel: de eerste en enige kraanvogel ooit op de Jacobssteeg gezien kwam op 11 augustus 

overvliegen (NO). 

 

Houtsnip: meteen maar twee houtsnippen tegelijk (nieuw op de Jacobssteeglijst) werden exclusief 

door Anton op 29 oktober noord overvliegend gezien. 

 

Houtduif: een absoluut record aantal van 3032 vogels op 3 november in oostelijke richting 

doortrekkend (record stond op 1772 vogels op 28 oktober 2016). Zie ook § 3.4 voor discussie. 

 

Kauw: aardige hoge kauwentrek (ZW) op 28 oktober leidde tot een telpostrecord van 247 vogels. 

 

Rode wouw: 2 vogels samen op 31 oktober west van de post doortrekkend. Maar eenmaal eerder 

werd een rode wouw genoteerd op de Jacobssteeg (28 september 2013). 

 

 
31 Oktober 2018: doortrek rode wouwen met enorme aantallen in een smalle strook over midden-Nederland. 

Ook de Jacobssteeg profiteert, weliswaar bescheiden, mee. (bron: www.trektellen.nl). 
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Beflijster: een recordaantal  van 4 langs vliegende beflijsters op 4 oktober. Tot dan toe waren op de 

post alleen eenlingen geteld. 

 

Kramsvogel: een mooie kramsvogeldag op 7 november met 879 vogels evenaarde net niet het record 

van 10 november 2002 (897 vogels). 

 

Gele kwikstaart: met maar liefst 72 gele kwikken doortrekkend op 29 augustus een ruime verbetering 

van het oude dag-record (23 vogels, 31 augustus 2016). 

 

Vink: op 6 oktober mede dankzij de lange telling maar liefst 2188 vogels en een mooie verbetering van 

het oude record (1988 vogels, 14 oktober 2017). 

 

Groenling: tja, met 55 vogels op 29 september een dik record, voor wat het waard is. Ook de top-twee 

en -drie notering worden bezet door 2018, wat alles te maken heeft met de grote groep groenlingen die 

hier dit najaar rondhing (waarschijnlijk aangetrokken door ruige kruidenrijke veldjes iets oost van 

telpost). 

 

IJsgors: nieuw op de lijst exclusief door Eckhart gezien op 14 november. Geen makkelijke determinatie 

maar soms moet je knopen doorhakken. 
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3.4 Enkele soorten en soortgroepen uitgelicht 
 

 

Ganzen 

 

 
 

Al begin september begon de trek van grauwe ganzen (n = 4848) en die zette door tot aan de laatste 

telling in medio november. Wel met de nodige pieken en dalen. Een lichte dip in de eerste helft van 

oktober zou kunnen wijzen op doortrek van verschillende populaties ervoor en erna.  

Kolganzen (n= 1137) zijn pas vanaf half oktober gezien met een piek op 28 oktober (377 vogels). De 

eerste toendrarietganzen werden pas gezien op 17 november (37 vogels). 

 

 

Aalscholver 
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Aalscholvers begonnen vanaf half september goed door te trekken met een piek op 3 oktober (517 

vogels in 3 uur tellen). Een tweede (geïsoleerde) piek viel op 28 oktober met bijna evenveel vogels 

(515 vogels eveneens in 3 uur tellen). Die piek werd ook opgemerkt door De Horde. Aardig is dat 

onze telresultaten een erg vergelijkbaar doortrekpatroon laten zien als die van de Horde. Met  een 

najaarstotaal van 18.451 aalscholvers kan wel worden gesteld dat die telpost midden in een aal-

scholver-trekbaan ligt. De Jacobssteeg bevindt zich aan de oostrand van die trekbaan. 

 

 
Doortrek aalscholvers najaar 2018 over de Horde. (bron: www.trektellen.nl). 

 

 

Roofvogels 

 

 
 

De doortrek van roofvogels was ook in 2018 weer geen vetpot op de Jacobssteeg. Maar met hard wer-

ken toch weer een breed soortenspectrum verzameld. Met onder andere, netjes de landelijke doortrek-

pieken volgend,  vroege bruine kieken (n=3) en late blauwe kieken (n=4). Het mannetje blauwe kieken-

dief dat op 21 november recht over  de post vloog betrof de eerste mannetje ooit op de Jacobssteeg 

gezien. Ook vermeldenswaardig is een heuse termiekbel met 8 buizerden op 29 oktober, en 2 rode 

wouwen op 31 oktober samen westelijk van de post doorflappend (zie ook § 3.3).  
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Houtduif 

 

 
 

De houtduiventrek levert jaarlijks veel voer voor discussie. Zeker ook in 2018 waarin de houtduif met 

11470 vogels op een dikke tweede plaats net na de spreeuw is geëindigd. De discussie gaat vooral 

over de vraag of we te maken hebben met ‘echte’ lange afstandstrek dan wel lokale dagelijkse voedsel-

trek vanuit slaapplaatsen. Lastig voor de Jacobssteeg is dat beide trekbewegingen vooral in een ooste-

lijke en zuidoostelijk richting lijkt te gaan. Die zuidoostelijke lange afstandstrek is een bekend verschijn-

sel in deze regio en wordt verklaart als een correctiebeweging van teveel naar het westen afgedwaalde 

houtduiven op dagen met goeie houtduiventrek (vaak bij oostenwind). Langs de flanken van de Heuvel-

rug vliegen ze dan in zuidoostelijke richting weer terug naar de hoofdbaan over het nederlands-duitse 

grensgebied. De kleine piek op 20 oktober (604 duiven) lijkt hiervan een mooi voorbeeld (zie figuur 

hieronder): de hoofdstroom schampte toen het eerst dit najaar zuidoost-Nederland en wij beleefden de 

eerste echte duiventrek. Op 3 november ging het helemaal los met in drie-en-een-half uur 3032 door-

trekkende houtduiven. Bijna allemaal oost tot zuidoost in grote groepen vrij laag doorkomend. Ook an-

der posten langs de heuvelrug telden die ochtend hun seizoenrecords. Ook dit moet voornamelijk echte 

trek zijn geweest, hoewel de aantallen vergeleken met Oost-Nederland wel erg hoog waren. Was dit 

nog wel correctietrek? Waar kwamen deze vogels vandaan? In de periode daarna tot aan de laatste 

telling medio november bleven wij ’s-ochtends behoorlijke aantallen oostwaarts vliegende houtduiven 

tellen (zie grafiek). Maar het vreemde is dan wel dat het bij de meeste andere posten stiller en stiller 

wordt! Zie bijvoorbeeld het landelijke doortrekpatroon op 14 november, war de Jacobssteeg er ineens 

behoorlijk uit springt. Het lijkt er daarmee op dat we dan toch vooral lokale voedseltrek tellen. De grote 

vraag is daarbij waar de slaapplaatsen zich bevinden van deze vogels. Die moeten ten westen van de 

telpost gezocht worden en mogelijk deels zelfs westelijk van Utrecht gelet op de dagelijks waar te ne-

men vliegbewegingen van groepen houtduiven over de stad (november – december 2018). Dat sprake 

is van voedseltrek wordt bevestigd door een ‘losse’ namiddagtelling op 2 december die 375 west vlie-

gende houtduiven opleverde en geen enkele oost vliegende duif. 
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Doortrekpatroon van houtduiven op 20 oktober en 3 en 14 november (bron: www.trektellen.nl). 

 

 

 
Lijsterachtigen 

 

 
 

De waargenomen doortrek van zanglijster (n=1059), koperwiek (n=1925) en kramsvogel (n=2498) volgt 

mooi de landelijke meerjarige statistieken. De piek van de zanglijstertrek ligt begin oktober en is het 

startsein van de eerste koperwiekentrek. Die kent een wat bredere piek tussen medio oktober en begin 

november.  Na een rustige aanloop vanaf begin oktober laat de kramsvogel juist meerdere pieken zien 

aan het eind ervan en in november. Die piekerigheid typeert de jaarlijkse doortrek van de kramsvogel, 

waarbij echte topdagen worden afgewisseld met dagen dat er geen kramsvogel wordt gezien. Het is 

dan ook een echte dagtrekker die zijn momentjes pakt.  
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Zwaluwen 

 

 

 

Het doortrekpatroon van de boerenzwaluw laat vanaf begin augustus een gestage toename zien naar 

een mooie piek zien op 12 en 19 september (resp. 196 en 192 vogels). Daarna zakt het aantal snel, 

uitgezonderd een enkele opleving, naar een laatste vogel op 13 oktober. Het vastgestelde patroon komt 

erg goed overeen met het landelijke doortrekpatroon van het najaar 2018 (vergelijk figuren).  

 

De huiszwaluwen kwamen wat eerder door maar werden in lage aantallen nog begin oktober opge-

merkt. De 2 vogels die nog op 4 oktober een tijdje rondhingen boven de post waren een absoluut feno-

logisch record (record was 25 september 2013). 

 

 
Landelijk doortrekpatroon boerenzwaluw, najaar 2018 (bron: www.trektellen.nl). 
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Veldleeuwerik 

 

 

 

Afgezet tegen het grote aantal teluren was de veldleeuwerikentrek boven de Jacobssteeg in het najaar 

van 2018 bescheiden (n=1282). Het doortrekpatroon laat medio oktober een mooie piek zien, overeen-

komend met de landelijke najaarspiek in 2018. 

 

 

Graspieper 

 

Als de veldleeuweriken goed op gang komen houden de graspiepers er mee op. Deze soort kende een 

brede piek rond eind september – begin oktober, overeenkomstig het landelijke meer-jaren patroon. 
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Spreeuw 
 

 

 
Landelijk doortrekpatroon spreeuw, najaar 2018 (bron: www.trektellen.nl). 

 

De spreeuw (n=11505) heeft het in aantal net gewonnen van de houtduif (n=11470). Gelukkig niet te-

veel discussie met deze soort dit najaar, want het aandeel slaap- / voedseltrek was laag. Deze lokale 

vogels volgen een oostelijke koers, waarbij je nooit zeker weet of het niet toch stiekem echte trekkers 

zijn. Maar daar bleven we de vroege ochtenden dus redelijk van gevrijwaard. Het vastgestelde door-

trekpatroon laat een lage brede piek zien rond medio oktober en een smaller hoge piek in de eerste 

week van november. Precies het patroon wat de landelijk resultaten ook laten zien (vergelijk figuren). 
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Vink 

 

 
 

Op de Euro Birdwatch ( 6 oktober) deden de vinken een geslaagde recordpoging met in totaal 2188 

doortrekkende vinken (weliswaar in vier-en-een-half uur tellen met veel tellers). Daarmee hadden we 

desondanks een bescheiden aandeel in de landelijke aantallen (zie kaartje met doortrek uurgemiddelde 

op 6 oktober). Het vastgestelde doortrekpatroon volgt het landelijke patroon met een ‘steile’ start eind 

september en een geleidelijke afname tot medio november. De dalen hierbinnen zijn vaak de dagen 

met blauwe luchten en geen wind of oostenwind. 

 

 
Doortrek vink (uurgemiddelde) op 6 oktober 2018.Zoek de Jacobssteeg! 
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3.5 Vogels rond de telpost 

 

In het volgende lijstje staan de soorten die niet als trekvogel werden genoteerd, maar wel plaatselijk 

aanwezig waren.  

 

1. Dodaars    9. Boomvalk    16. Zwartkop 

2. Brandgans    10. Oeverzwaluw   17. Grasmus 

3. Slobeend    11. Waterpieper   18. Kleine karekiet 

4. Smient    12. Tapuit    19. Tuinfluiter 

5. Visdief    13. Roodborsttapuit   20. Glanskop 

6. Groene specht   14. Paapje    21. Boomkruiper 

7. Draaihals     15. Fitis    22. Ekster 

8. IJsvogel 

 

 

Geen vogel, maar wel gesignaleerd:  

 

1. Rosse vleermuis 

2. Wezel 

3. Ringslang 

4. Haas 

5. Atalanta 

6. Bont zandoogje 

7. Groot koolwitje 

 

 

 
Vrouw paapje (fotograaf: Benjamin Simmelink). 
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4. Tenslotte 
 

Wie de top tien van 2018 vergelijkt met die van voorgaande jaren, ziet dat bepaalde soorten steeds 

terugkeren in het overzicht. Dat is op zich niet verrassend. Wie echter hieruit zou afleiden dat trektellen 

in hoge mate voorspelbare resultaten oplevert, slaat de plank mis. Ieder telseizoen zijn er weer soorten 

die opvallen door hun plotselinge aan-, dan wel afwezigheid. Dan heb ik het niet over invasiesoorten als 

barmsijs en zwarte mees. Vorig jaar hadden we best wat appelvinken. Deze soort werd dit jaar maar 

mondjesmaat opgemerkt.  

 

Gelukkig is er altijd de categorie 'krentjes' die een telling extra sjeu geven. Daar vallen dit seizoen 

soorten als kraanvogel, kleine bonte specht, houtsnip, rode wouw en draaihals onder. 

 

Iedere telling betekent samen de hoop koesteren op een bijzondere waarneming.  

Vaak echter is tellen gewoon 'uren maken'. Oktober leverde dit jaar hele aangename 

weersomstandigheden op. Lang zat de wind in de oosthoek. In combinatie met de coöperatieve sfeer 

onder de tellers maakte het aangename weer dat de vele uren aan de Jacobssteeg deze herfst  een 

mooie kleuring gaven. 

 

Ook dit jaar is er door tellers van de Jacobssteeg een voorjaarsexcursie gemaakt. 

Op 14 april bezochten we vanuit Amersfoort de nieuwe natuurontwikkelingsgebiedjes 

De Schammer en Bloeidaal. Ook werd het Hazewater nog aangedaan. Het weer was niet geweldig 

maar we konden 60 soorten 'scoren' met onder andere zomertaling en beflijster. 

 

Dit verslag kwam tot stand met bijdragen van Eckhart Heunks (adviezen, grafieken en soortbespreking), 

Jeroen Simmelink (foto's) en Mara Schortinghuis (digitale ondersteuning). Ik ben dankbaar voor hun 

hulp. 

 

 

 

 

         Anton Schortinghuis 

        december 2018 
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