
Vogelrijkdom op het landgoed Cromstrijen. 
 
 
Begin van het jaar begint het bij mij al te kriebelen bij het horen van de Bosuil, 
Heggenmus en het zachte zingen van de Merel, die al vroeg laten horen waar hun 
territorium is. 
Dan is het tijd om met Wim Meijler nestkastjes schoon te maken c.q. te vervangen. 
Want inmiddels zijn de Pimpelmees en Koolmees ook al actief. 
 
In mei is de nationale vogelteldag: Birdwatchingday. Op deze dag worden op 
golfbanen in Nederland alle soorten vogels die we zien of horen geteld.  
Zo ook op onze golfbaan. U kunt meedoen door om 6 uur in de morgen mee te lopen 
met greenkeeper Johan en onder getekende.  
 
Na een zachte winter zullen er meer soorten vogels gespot worden, maar met een 
koud voorjaar en een noord-noord-westen wind wachten de kleine zangers op betere 
tijden. Met een zuid-westen wind (zogenaamd met de wind in de poeperd) tellen we 
meer soorten. 
 
Ter voorbereiding op de broedparentelling bepalen we de rij- en looproute door de 
baan, welke zoveel mogelijk langs bosschages en bomen gaan.  
Daar de bomen dan al uitlopen, tellen we voornamelijk op vogelgeluid. 
De 1ste telling vindt eind maart plaats en zal nog 6x worden herhaald.  
Deze zijn van het weer afhankelijk, want de vogel zingt veel minder met regen en 
kou. De tellingen vinden in de vroege morgen/middag en avond plaats. 
 
Tijdens de route stoppen we ongeveer om de 100 meter om ook de zachte geluiden, 
zoals van de Boomkruiper, te kunnen horen. De gespotte en beluisterde vogels 
worden op een kaart ingetekend.  
De laatste trekvogels komen de laatste week april/begin mei weer in Nederland aan, 
zoals de kleine Karekiet en de Wielewaal. 
 
Heel bijzonder is dat de Gierzwaluw altijd de laatste week van april aankomt en de 
1ste week van augustus weer vertrekt en in de tussentijd een nest jongen groot heeft 
gebracht.  
Van deze vogel is bekend dat bij weinig voedsel (wel 8000 insecten per dag) hij heen 
en weer kan vliegen naar Parijs.  
De kleintjes gaan tijdens afwezigheid van de ouders in een verlaagde hartslag en 
ademhaling. Zodra de ouders het nest weer aanraken, zijn ze weer alert en klaar om 
de nodige voedsel tot zich te nemen. 
 
We tellen nu 5 jaar de vogels op onze baan en hierdoor weten we dat het aantal 
broedparen vrij constant is.  
Dit jaar hebben we 37 verschillende vogelsoorten geteld in 155 nesten. De meest 
voorkomende vogel op onze baan is de Zwartkop die een heel mooi en helder geluid 
laat horen. Nieuw waren dit jaar de Boomkruiper en de Staartmees.  
Ook als Theo met zijn team een half bos wegzaagt, blijft het aantal vrij constant. 
Hierbij dient te worden vermeld dat de greenkeepers geweldige natuurmensen zijn, 
die altijd hun oren en ogen open hebben. Ze weten erg veel van de natuur en 
hebben de IJsvogel eerder gespot dan ik. 



Aan het eind van het broedseizoen leggen wij de kaarten naast elkaar. Als er drie tot 
vier keer op dezelfde plaats b.v. een tjiftjaf waargenomen is, dan is dit zijn territorium 
c.q. broedplaats. 
 
Onze baan ligt  in een trekroute voor de kleine zangers te weten vinken en 
lijsterachtigen.  
In het najaar zie ik regelmatig grote groepen overvliegen, waaruit  blijkt dat ik niet 
echt met het spelletje golf bezig was. 
Begin september, als het zuid west waait, verzamelen honderden huiszwaluwen zich 
achter het Veerbos, een plek goed uit de wind en vangen dan enorm veel insecten. 
Dit hebben ze hard nodig voor de lange reis naar de Sahel. Ze verliezen op deze reis  
1/3 van hun lichaamsgewicht. 
 
Ik verbaas me vaak over mijn flight genoten bij een rondje golf wanneer ik ze 
attendeer op bepaalde vogelgeluiden. Ze horen deze dan niet, of staan er niet voor 
open. Jammer, ze missen iets. 
De vogelgeluiden kun je heel snel leren door bv de app tsjilp te downloaden. Hier zie 
en hoor je alle vogels  in Nederland. 
 
Tot zover enkele wetenswaardigheden over vogels op onze mooie baan. 
Ik verheug me alweer op de vele kleuren groen en zingende vogels in het voorjaar. 
 
Groet, Jan Uljee. 
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