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Verslag Birdwatching Day 2019 Tespelduyn  
 

Om zes uur stonden negen vogelliefhebbers en vogelkenners klaar om een vogelinventarisatie op 

Tespelduyn uit te voeren in het kader van Birdwatchingday Day. Het was nog wat heiig en nat op het 

gras, maar af en toe brak de zon door. 

 

 

 

Birdwatchingday wordt sinds 2000 door de Nederlandse Golffederatie in samenwerking met 

Vogelbescherming georganiseerd. Tespelduyn deed dit jaar voor het eerst mee.  

 

We hadden een aantal doorgewinterde vogelaars verzameld, die de minder ervaren liefhebbers 

probeerde uit te leggen welke deuntje bij welk vogeltje hoort. Zo vroeg in de morgen is het een 

gekwetter van je welste. Ieder vogel begint de ochtend met een uitbundig lied en het liefst doen ze 

dat door elkaar. Altijd weer even goed concentreren om de verschillende liedjes uit elkaar te houden. 

Zeker nu het blad aan de boom zit en je de vogels moeilijk kunt zien.  

 

Maar al voor de start bij de koffie op het terras hoorden we Koolmezen, Pimpelmezen, Merels, 

Lijsters, Vinken en Winterkoninkjes volop zingen.  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 



NATUURRIJK TESPELDUYN    Juni 2019  

 

2 

 

 

 

 

Op de parkholes liepen Wilde eenden,  Meerkoeten met kinderen en Nijlganzen te genieten van het 

natte gras.  

 

We hebben ons in twee groepen opgedeeld om het hele terrein goed te verkennen. Niet zozeer de 

holes, maar vooral de waterpartijen, bos bij de parkholes en de zijkanten van de terp zijn erg 

vogelrijk. Al slenterend over de buitengebieden van Tespelduyn, hier en daar stilstaand om door de 

verrekijker te spieden, werden de lijstjes ingevuld. Wisten we het zeker, waar zit ie dan?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hadden mooi vondsten, zoals de jonge Kieviten, de Gele en de Witte kwikstaart op het gras van 

hole 3 en 4, de Kneutjes en Putters in de bosjes rond de terp.  
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De Kleine karekiet, de Rietzanger en zelf de Bosrietzanger hoorden we in het riet langs de vijvers en 

de Rietgorzen zaten langs de achterkant van de terp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Nachtegaal zat bij de afslag van hole 4, de Patrijzen zoals gewoonlijk onder aan de terp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de lucht zagen we nog een Lepelaar en een Bruine kiekendief boven de Hoogeveense polder. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De Buizerd en de Torenvalk wachtten lang om in beeld te komen, maar later op de dag waren ze er 

toch. De Blauwborsten lieten zich jammer genoeg niet zien.  

 

Al met al hebben we gedurende de dag 68 verschillend vogels gespot op Tespelduyn. Dat is best veel. 

Tespelduyn is zo vogelrijk, omdat het veel verschillende biotopen heeft. De Bosvogels houden van 

het bos bij de parkholes, de Watervogels van sloten en vijvers, de Rietzangertjes van het riet, de 

Struikminners van de bosjes rond de terp, de Weidevogels van het gras op de holes en de 

drivingrange en de Bollenvogels van de bollenvelden in de buurt. En de roofvogels natuurlijk van de 

vele muizen en de kleine vogels.  
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Dit jaar hebben 74 golfbanen deelgenomen aan Birdwatching Day en werden totaal in Nederland 162 

verschillende soorten vogels geteld. Slechts op vier golfbanen werden meer soorten vogels geteld 

dan op Tespelduyn. We kunnen dus wel concluderen dat Tespelduyn vogelrijk is.  

 

Volgend jaar doen we zeker weer mee. We willen zien of we nog meer soorten kunnen trekken door 

de diversiteit van het terrein te vergroten. Meer veldbloemen, het (ver)plaatsen van bomen en het 

uitdunnen van te dichte bosjes kunnen een verschil maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezien op 18 mei 2019 op Golfbaan Tespelduyn 

1.  Aalscholver 

2.  Blauwe Reiger 

3.  Boerenzwaluw 

4.  Boomkruiper 

5.  Bosrietzanger 

6.  Brandgans 

7.  Bruine Kiekendief 

8.  Buizerd 

9.  Ekster 

10.  Fazant 

11.  Fitis 

12.  Fuut 

13.  Gele Kwikstaart 

14.  Gierzwaluw 

15.  Goudhaan 

16.  Grasmus 

17.  Grauwe gans 

18.  Groenling 

19.  Grote Bonte Specht 

20.  Grote Canadese gans 

21.  Halsbandparkiet 

22.  Heggenmus 

23.  Houtduif 

24.  Huismus 

25.  Huiszwaluw 

26.  Kauw 

27.  Kievit 

28.  Kleine Karekiet 

29.  Kleine mantelmeeuw 

30.  Kneu 

31.  Knobbelzwaan 

32.  Koekoek 

33.  Kokmeeuw 

34.  Koolmees 

35.  Krakeend 

36.  Kuifeend 

37.  Lepelaar 

38.  Meerkoet 

39.  Merel 

40.  Nachtegaal 

41.  Nijlgans 

42.  Patrijs 

43.  Pimpelmees 

44.  Putter 

45.  Rietgors 

46.  Rietzanger 

47.  Roodborst 

48.  Scholekster 

49.  Slobeend 

50.  Spreeuw 

51.  Staartmees 

52.  Tjiftjaf 

53.  Torenvalk 

54.  Tuinfluiter 

55.  Tureluur 

56.  Turkse tortel 

57.  Veldleeuwerik 

58.  Vink 

59.  Visdief 

60.  Waterhoen 

61.  Wilde Eend 

62.  Winterkoning 

63.  Witte Kwikstaart 

64.  Zanglijster 

65.  Zilvermeeuw 

66.  Zwarte Kraai 

67.  Zwarte Roodstaart 

68.  Zwartkop 

Maud van der Veen 


