
 

Excursie Strandplateau-Vogeltrek 14 okt 2018 

 Daan Sloog, Cees Baart 

We verzamelden ons zoals gewoonlijk achter het station bij het Huis van 
Hilde en toen iedereen er was konden we vertrekken. We reden langs het 
Hoefijzermeer en ook langs de Vinkenbaan. Toen we bij de Zeeweg 
aankwamen reden we het strandplateau op en parkeerden onze fietsen. Nu 
gingen we te voet naar een hoge duin om te kunnen kijken. Eindelijk gingen 
we vogels tellen. We kregen ieder een blaadje en een potlood met daarop 
twee of drie vogelsoorten. Het was de bedoeling dat we die vogels zouden 
tellen en bijhouden.  Na een uur te hebben geteld gingen we weer naar onze 
fietsen. We reden dezelfde weg terug naar het station, maar deze keer 
stopten we bij: Het boetje van onze Kees. Toen we aan kwamen zag ik nog 
een Grote Bonte Specht en we kwamen erachter dat wat voor ons op een 
zilverreiger leek eigenlijk een paaltje was. Helaas moesten we al snel weer 
weg en voor ik het wist was de excursie voorbij. 
 
Verslag tot nu toe door Daan Sloog en ik (Cees Baart) ga verder met 
een overzicht dat ik van www.trektellen.nl gekopieerd heb. Hier kun je zien 
welke vogels op onze excursie-dag 14 oktober geteld zijn: 

Castricum aan Zee (landtrek) Zondag 14 Oktober 2018 

Alle kopgegevens  | Alle details 
Telperiode: 07:30 - 12:30 
Type telling: landtrek op kusttelpost 
Weer (eerste periode): wind ZZO3, bewolking 2/8, zicht 10000m, temperatuur 16 ℃, wind 
aantrekkend naar 4-5 B; temperatuur 21 graden 
Tellers (eerste periode): Hans Groot, Huub Huneker, Marian van Leeuwen en Edwin 
Kerssens 

  Z  N     Z  N     Z  N 

Slobeend    3    -    Veldleeuwerik    34    -    
Witte 
kwikstaart 
spec. 

   126    -    

Blauwe Reiger    -    1    Staartmees    9    -    Graspieper    928    -    

Aalscholver    125    -    Tjiftjaf    5    -    Waterpieper    3    -    

Sperwer    2    -    Goudhaan    1    -    Oeverpieper    8    -    

http://www.trektellen.nl/
http://www.trektellen.nl/maps/index/0/1066
http://www.trektellen.nl/count/view/1066/20181014?sa=1


 

Kokmeeuw    49    -    Spreeuw    7050    -    Vink    23430    -    

Stormmeeuw    5    -    Beflijster    1    -    Keep *    1057    -    

Kleine 
Mantelmeeuw 

   1    -    Merel    14    -    Groenling    50    -    

Holenduif    3    -    Kramsvogel    15    -    Kneu    501    -    

Turkse Tortel    2    -    Koperwiek    2710    -    Putter    15    -    

Torenvalk    2    -    Zanglijster    1440    -    Sijs    113    -    

Kauw    168    -    Grote Lijster    1    -    Geelgors    2    -    

Zwarte Kraai    6    -    Huismus    2    -    Rietgors    269    -    

Pimpelmees    26    -    Ringmus    135    -    Atalanta    1    -    

Koolmees    40    -    Heggenmus    4    -            

Boomleeuwerik    10    -    
Grote Gele 
Kwikstaart 

   5    -            

 

 
Totaal: 38372 exemplaren, 43 soorten, 5:00 uren  
 
Vet = Opmerkelijke waarneming (schaarse of zeldzame vogelsoort of hoog 
aantal) 
* = Extra informatie ingevuld (beweeg muis over soortnaam) 

Opmerking: Keep en Rietgors in ieder geval onderteld. Ook veel lijsters die door het 
binnenland gingen  

niet geteld / gedetermineerd. Telpostrecord Staartmees (was 7 op 23 september 2012); 
tweede dag voor Koperwiek en Vink.  

 

Wij hadden vandaag geluk, want het was heel mooi weer en er was veel 
trek. Hierdoor kregen wij een heel mooi beeld van de vogeltrek. Vooral de 
grote aantallen Vinken, Zanglijsters, Koperwieken en Spreeuwen vielen 
daarbij op. Ze vlogen links, rechts en over ons heen naar het zuiden. 

 



 

 

 Foto: Cees Baart 

 

Op het hoge duin gingen jullie aan de slag met de opdracht “het tellen van 
de vogels die op jullie kaartje stonden”. Hier volgt een overzicht: 

Daan: Grote Zilverreiger 0
 Putter  4
 Sijs 10 

Quint Keep 27
 Pimpelmees 5 

Thomas:  Houtduif 0
 Holenduif 0 

Wouter:  Vink 1090
 Kneu 0 

Felicia: Graspieper 3
 Witte Kwikstaart 4 



 

Vida:  Veldleeuwerik 5
 Boomleeuwerik 7 

Tara: Koperwiek 10
 Zanglijster 148 

Merel: Spreeuw 127
 Koolmees 3 

Kjeld: Grote Gele Kwikstaart  0 
 Ringmus 5 

Anouk: Sperwer 1
 Aalscholver 49
 Blauwe Reiger 0 

 

Samen hebben jullie van 10.30 uur tot 11.30 uur in één uur tijd 1498 vogels 
geteld! Het was voor jullie nauwelijks bij te houden. De ervaren Trektellers 
Hans Groot, Huub Huneker, Marian van Leeuwen en Edwin Kerssens waren 
zo vriendelijk om hardop te vertellen wat zij zagen en hoeveel vogels van 
iedere soort. Wat zagen en hoorden zij veel !!!. Knap hoe zij de vliegbeelden 
van de vogels herkennen en hun ‘roepjes’ tijdens het vliegen. Dat zal je vast 
alleen leren wanneer je dit heel lang en heel veel doet. In ieder geval wil ik 
hen namens jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor al hun informatie! 
Zo is het een geslaagde en onvergetelijke Vogeltrekexcursie geworden. 

Voor wie nog meer wil weten over de vogeltrek geef ik hieronder twee 
interessante websites: 

www.trektellen.nl  -  kies Nederland – kies in de rij Castricum aan Zee 
(landtrek) 

www.natuurstudiegroepdijleland.be  - kies trektellen – kies zangvogels of 
steltlopers; hier vind je mooie overzichten van de vliegbeelden van de vogels 
en kun je hun roepjes afluisteren. 

 

http://www.trektellen.nl/
http://www.natuurstudiegroepdijleland.be/

