
Tweede zeetelling 
 
 
Hein Verkade 
 
De eerste zeetelling die op 22 januari 2006 in 
Noordwijk werd gehouden leverde verrassende 
resultaten op. De ongekend hoge aantallen Futen 
die voor onze kust zwommen kregen zelfs 
landelijke bekendheid. Bijna alle deelnemers 
wilden graag meedoen  met een tweede telling die 
in de winter van 2007 zou worden uitgevoerd. Het 
enthousiasme werd echter wel op de proef gesteld 
want de telling werd tot driemaal toe op het laatste 
moment afgeblazen vanwege het 
slechte weer. Maar op 4 februari 
2007 was het dan zover. De 
weergoden waren ons zeer gunstig 
gestemd want het was windstil, 
zonnig, helder en een spiegelgladde 
zee. Helaas waren juist dat weekend 
veel tellers verhinderd. Slechts 
negen vogelaars moesten het hele 
traject van de Wassenaarseslag tot 
de provinciegrens voor hun rekening 
nemen.  Het slot was dat iedereen 
een groter traject kreeg toebedeeld. 
Daarom werd besloten om een uur 
eerder te starten dan gepland was. 
Om 9.00 uur stonden Peter 
Spierenburg, Annelies Marijnus, 
Willem Baalbergen, Aad Bijl, 
Mariska de Graaf, Dick Passchier, 
Bram Veefkind, Jan Jacobs en 
ondergetekende bij het beginpunt van hun 
teltraject.  
Net zoals het jaar ervoor werden vanaf diverse 
strandafgangen alle vogels die in zee zwommen 
geteld en genoteerd. Iedereen werkte van zuid naar 
noord, zodat dubbeltellingen door verdrifting 
zoveel mogelijk werden ondervangen. Er bleek 
echter nauwelijks stroming te zijn. 
Naast zeevogels was eenieder ook alert op 
zeezoogdieren zoals bruinvissen en zeehonden. 
Door het windstille en heldere weer kon de 
telescoop optimaal worden gebruikt.  
 
Om half twaalf verzamelden alle tellers bij 
restaurant ‘de Edelman’ aan de Astridboulevard 
om onder het genot van koffie met appelgebak de 
resultaten naast elkaar te leggen. Al gauw bleek het 
beeld totaal anders dan het jaar ervoor. Weer was 
de Fuut veruit de talrijkste soort, maar met 6114 

exemplaren lag dit aantal op bijna éénderde van dat 
in 2006. In dat jaar lag het zwaartepunt van de 
groep Futen precies voor de Noordwijkse 
boulevards. In 2007 liep het aantal futen juist op 
naar het noorden toe (zie tabel). Waarschijnlijk lag 
de groep futen nu noordelijker met het zwaartepunt 
voor of ten noorden van Zandvoort.   
Het aantal Roodkeelduikers was veel hoger dan in 
2006. Zij lagen nog meer geconcentreerd ten 
noorden van de Langevelderslag. Waarschijnlijk 
was in dit zeegebied veel vis aanwezig want ook  

Willem Baalbergen in de reep. foto: Mariska de 
Graaff 
 
de meeste bruinvissen werden hier gesignaleerd.  
Opmerkelijk was voorts dat er dit jaar een grote 
groep Aalscholvers in zee voor Katwijk zwom. 
De aantallen Futen waren in 2007 beduidend lager 
dan in 2006. Toch vormen ruim 6000 vogels nog 
steeds zeker een aanzienlijk percentage van de 
Nederlandse winterpopulatie, die in de winter van 
2004/2005 ca. 20.000 vogels telde (SOVON). De 
verdeling voor Noordwijk suggereert een nog 
groter aantal voor de Hollandse kust. Dit vraagt om 
een meer uitgebreide telling van de winterpopulatie 
voor de hele Nederlandse kust. Hopelijk wordt het 
Noordwijkse initiatief ook elders opgepakt 
waardoor in de toekomst mogelijk een nationale 
zeetelling kan worden georganiseerd. 
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traject Wass.slag- Coepeld.- Astridb. Baak- 2e opg.Noordd. Golfclub-     

  Uitw.Katwijk Astridb.naald 1e opg.Noordd. zuidz.Golfclub prov.grens     

tellers P.Spierenburg P.Spierenburg W.Baalbergen D.Passchier J.Jacobs Totaal Totaal 

    A.Marijnus A.Bijl B.Veefkind H.Verkade 4-2-2007 22-1-2006 

      M.de Graaff         

Roodkeelduiker 3 10 6 3 536 558 2 
Fuut 256 432 1100 1801 2525 6114 17757 

Roodhalsfuut 0 0 8 0 0 8 0 
Aalscholver 100 1 0 0 2 103 0 

Smient 0 0 17 0 37 54 58 
Eider 4 0 0 0 0 4 2 

Zwarte Zee-eend 0 0 68 0 6 74 25 
Alk/Zeekoet 0 0 1 3 0 4 11 

Bruinvis 2 0 1 0 6 9 1 
Grijze Zeehond 0 1 0 0 0 1 2 

Gewone Zeehond 0 0 0 0 0 0 1 
 
Tabel. Resultaat van de zeetelling op 4 februari 2007 per traject van zuid naar noord met daarnaast 
de totalen van de tellingen in 2007 en 2006. 
 
 
 

Opvallende waarnemingen april-juni 2007 
 
Topdagen zeetrek eind april-begin mei 
 
Ook de waarnemingenrubriek kan natuurlijk niet 
voorbijgaan aan het thema Zee en Strand waar 
deze Strandloper aan gewijd is. Veel vogelaars 
associëren zeetrek vooral met het najaar, wanneer 
stormachtig weer zeevogels tot vlak onder de kust 
brengt. Maar in het voorjaar is het vaak minstens 
zo spannend als in het najaar. Als bijkomend 
voordeel zijn de weersomstandigheden vaak 
aangenamer en kun je ook dichterbij vogels langs 
zien komen. Voorwaarde is wel dat de wind uit de 
goede hoek waait. Eind april en begin mei kan 
wind uit het noordoosten en ook wel het oosten 
spectaculaire trek opleveren.  
Op dat moment vindt er in de Waddenzee een 
massale aankomst plaats van steltlopers die in de 
wadden- en mangrovegebieden van West-Afrika 
hebben overwinterd. Een aantal soorten legt de 
afstand (5000 km!) in een non-stop vlucht af. Dit 
speelt zich grotendeels af op grote hoogte, buiten 
ons zicht. Maar treffen ze op het laatste stuk 
tegenwind dan zien we hier langs de Hollandse 
kust groepen steltlopers laag over zee langs komen. 
Rosse Grutto’s, Zilverplevieren en Kanoeten 
vormen meestal de hoofdmoot, vaak in gemengde 

groepen. Dit voorjaar zat op het cruciale moment 
de wind in de goede hoek en konden we genieten 
van een aantal topdagen.  De eerste daarvan was 29 
april met een doorkomst van 350 Regenwulpen en 
270 Zilverplevieren. De volgende dag was 
opnieuw goed met een mooie variatie aan 
steltlopers en sterns. In de stroom steltlopers kwam 
die dag ook een Poelruiter mee.  
 

 
Poelruiter. Foto © Marcel Langelaan. Waarnemingen.nl 
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