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Op Zeegersloot werd de telling ingedeeld in 2 groepen:

Groep 1 onder leiding van Ferd Schelleman (GEO Coördinator) liep de Heuvelbaan/Parkbaan, deelnemers Herman 
Bosman (Voorzitter baancommissie) en Jeroen Verburg (Vogelwerkgroep IVN) 

Groep 2 onder leiding van Jan Bouwhuis liep de Griendbaan, deelnemers Wouter Wesselius (greenkeeper), Elvira de 
Lange (bioloog) en Kees Smeding (vogelwerkgroep IVN).                



Biodiversiteit

Een paar bekende soorten zijn niet gespot: boerenzwaluw, spreeuw, tortelduif e.a.. Dit jaar hebben we mede 
daarom maar 50 soorten geteld, het minst van al die keren dat we aan de NGF vogeltelling hebben meegedaan. 
De vogelkastjes worden goed gebruikt. Het lijkt zaak om de biodiversiteit in de baan nog verder te verbeteren 
zodat die prettiger wordt voor insecten en vervolgens dus ook voor vogels. De baancommissie werkt hieraan 

dus laten we hopen dat we volgende keren een beter resultaat zullen zien.



Elvira de Lange
Op zaterdag 7 mei was ik al vroeg uit de veren om mee 
vogels te gaan tellen op de Golfclub Zeegersloot. Het 
beloofde een mooie dag te gaan worden, de vogels 
floten volop en hoewel er regen was voorspeld, was er 
geen wolkje aan de lucht. Na een lekker kopje koffie of 
thee vertrokken we om 6:00 uur vanaf het clubhuis. De 
groep van zeven werd in tweeën gedeeld, om elk de 
helft van de golfbaan te bewandelen. Mijn groepje liep 
langs de Griendbaan, en al vanaf hole 1 waren er heel 
wat vogels te zien, zoals de wilde eend, de scholekster 
en de grote bonte specht.

ElzenhaantjeGele lis



Naast vogels zit de golfbaan ook vol ander leven. De 
slootranden stonden vol bloemen zoals vergeet-mij-nietje, gele 
lis en echte koekoeksbloem. En daar waar bloemen en planten 
zijn, zijn ook insecten. Als planten- en insectenbioloog trekken 
die, hoe klein ook, altijd mijn aandacht. Een aantal kevers, zoals 
het metaalkleurige elzenhaantje, viel meteen op, en met iets 
meer speurwerk vond ik ook de gewone rietkever, de elzenvlieg 
en de voorjaarshooiwagen tussen het groen.

Voor een biodiversiteits-projectje upload ik mijn foto’s op 
iNaturalist, een internationale website die soorten in kaart 
brengt. De website geeft suggesties wat voor soort het kan zijn, 
en mensen van over de hele wereld kunnen aangeven of ze het 
daarmee eens zijn. De soortgelijke website Waarneming.nl is 
gespecialiseerd voor Nederland. Probeer de websites vooral 
eens uit om te zien wat er in de buurt allemaal groeit en bloeit!

Rond 9:00 uur waren we allemaal terug bij het clubhuis, waar 
we werden getrakteerd op een heerlijk ontbijt. Het was een 
zeer geslaagde vogeltelling en ik zal zelf zeker nog vaker met 
m’n camera op de golfbaan te vinden zijn.

Gewone rietkever Elzenvlieg

Echte koekoeksbloem
Voorjaarshooiwagen





De 50 getelde vogelsoorten op Zeegersloot
G = Griendbaan   HP = Heuvelbaan & Parkbaan 

Aalscholver GHP

Blauwe Reiger GHP

Buizerd G

Ekster GHP

Fazant GHP

Fitis GHP

Fuut GHP

Gaai G

Grauwe gans GHP

Grauwe Vliegenvanger G

Grote Bonte Specht GHP

Grote Canadese Gans G

Grote Zilverreiger G

Halsbandparkiet          GHP

Heggenmus HP

Holenduif G

Houtduif GHP

Kauw GHP

Kleine Karekiet HP

Kleine Mantelmeeuw GHP

Knobbelzwaan GHP

Koekoek GHP

Kokmeeuw GHP

Koolmees GHP

Krakeend GHP

Kuifeend GHP

Kwak HP

Meerkoet GHP

Merel GHP

Nijlgans GHP

Ooievaar GHP

Pimpelmees GHP

Rietzanger GHP

Roodborst HP

Scholekster GHP

Sperwer GHP

Staartmees GHP

Tjiftjaf GHP

Tuinfluiter HP

Turkse Tortel GHP

Vink HP

Visdief G

Waterhoen GHP

Waterral HP

Wilde Eend GHP

Winterkoning HP

Zanglijster GHP

Zilvermeeuw G

Zwarte Kraai GHP

Zwartkop GHP



Vogelkastjes Zeegersloot
Ook dit voorjaar zijn weer alle vogelkastjes in de baan 
gecontroleerd en schoongemaakt. Er hangen er nu 119. 
Daarvan hadden er 47 een mooi nest met veel mos en 
veertjes. Soms nog een ei en ook is er een enkele dode 
koolmees aangetroffen. Een kastje was in gebruik genomen 
door bijen of wespen, en was helemaal volgebouwd met een 
ratenstructuur.

De verdeling van kasten en nesten over de baan was als volgt:

Baan Aantal kastjes Aangetroffen nesten

Parkbaan 12 9

Driving range 9 2

Griendbaan 71 24

Heuvelbaan 27 12

Totaal: 117 47

De Parkbaan lijkt verhoudingsgewijs het meest 
populair, driekwart van de kastjes had een mooi 
nest. Op de Dring Range was dat veel minder.

Op de Heuvelbaan hangen blijkbaar relatief 
weinig nestkastjes. Daar gaan we er een aantal 
bijplaatsen.



Slotverhaal
Om 8:45 uur was iedereen uitgeteld en bij binnenkomst in ons clubhuis werd ons 
een uitgebreid ontbijt aangeboden door het bestuur van Golfclub Zeegersloot. 
Hier kon iedereen zijn verhaal doen en werd de voorlopige telling vastgesteld op 
50 soorten. Tussen hole 7 en 8 op de Griendbaan waren de ooievaars begonnen 
met nestbouw op een gedeeltelijk omgevallen boom door de storm. Waarschijnlijk 
hadden ze geen vergunning, want tijdens de telling stond er een gans op het nest.

In de avond liepen Michiel Zonnevylle en Jan Bouwhuis de tweede ronde, helaas 
hebben zij geen enkele vogel kunnen toevoegen aan de telling. Wel een nest 
gevonden met eieren van de scholekster.

Omdat er van onze vereniging diverse ouderen wegens mankementjes moesten 
afzeggen voor de telling, doen wij een dringend beroep op jongeren om onze 
groep te komen versterken. Meldt u zich a.u.b. aan bij Ferd Schelleman of Jan 
Bouwhuis als u interesse hebt voor vogels.

Rest me alle deelnemers te bedanken voor het vroege opstaan en de scherpte om 
deze dag tot een gezamenlijk succes te maken.


