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In het kader van de door de NGF georga-
niseerde zesde editie van de jaarlijkse 
Nationale Golfcourse Birdwatching Day 
2005, is er op zaterdag 14 mei een inven-
tarisatie ronde gelopen op Golfbaan Wel-
schap. De vorm waarin voorgesteld wordt 
te tellen is: 24 uur vogelsoorten tellen op 
zicht en/of geluid. Mochten er grote bij-
zonderheden worden waargenomen dan 
kunnen deze direct op de dag zelf worden 
doorgegeven aan de coördinator.  
Bijgestaan door de heer Paul Gooskens 
kwamen wij uit op 42 soorten. Hierbij 
aangetekend dat de Fazant, welke wel 
aanwezig was, niet mag worden meege-
teld. 
Vorig jaar werden er 31 soorten geteld en 
in 2003 waren dat er 36. De weersom-
standigheden waren dit jaar beduidend 
beter dan vorig jaar. Anders dan op ande-
re golfbanen hebben Paul en ik, vanaf de 
eerste inventarisatie in 2003, gekozen 

voor de methode van één complete ronde 
lopen. Veel clubs delen de telling in twee-
en: ’s ochtends vroeg en later op de dag 
nog een ronde voor mogelijke aanvullin-
gen op de lijst. 
Dit terug projecterend op Golfbaan Wel-
schap zouden wij uitgekomen zijn op 
zeker vijf soorten meer. Sommige soorten 
hebben wij niet kunnen spotten, maar 
deze zijn zeker op het terrein aanwezig. 
Aangetekend moet worden dat één dag 
inventariseren altijd een momentopname 
is, welke in vergelijking met een complete 
inventarisatie, gemaakt over meerdere 
dagen, een duidelijke ondertelling te zien 
zal geven van het totale aantal vogels in 
een gebied. Voor de Nationale Golfcourse 
Birdwatching Day nodigt de NGF de be-
sturen uit van de A-, B- en C-Leden. In 
2004 namen 44 clubs aan de telling deel. 
In 2003 waren dit er 33. 

Birdwatching Day 2005

Wil de Veer 

Golfbaan Welschap, 2005 
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Om de leden van de VWG een indruk te 
geven wat er zoal aan bijzonders wordt 
gezien op enkele golfbanen in Neder-
land, zijn hier de gegevens van 8 mei 
2004 (zoals verstrekt door de Neder-
landse Golf Federatie):  

Grote bonte, Kleine bonte, Zwarte 
en Groene Specht. 

De roofvogels waren vertegenwoordigd 
door: 

Torenvalk, Boomvalk, Buizerd, 
Sperwer, Havik, Bruine en Blauwe 
kiekendief. 
Ooievaar en Lepelaar.  

Van de uilensoorten werden gespot: 
Steenuil, Bosuil, Ransuil en Velduil.  

Verder kwamen er meldingen van:  
Grauwe gans, Canadese gans, 
Brandgans, Rotgans, Eider, Smient,  
Pijlstaart, Dodaars, Kleine plevier, 
Bontbekplevier, Houtsnip, Regen-
wulp, Witgat, 
IJsvogel, 

Oeverzwaluw, 
Noordse kwikstaart, Rouwkwikstaart, 
Nachtegaal, Roodborsttapuit,  
Sprinkhaanzanger, Snor, Spotvogel, 
Bosrietzanger, Fluiter, 
Grauwe vliegenvanger, Wielewaal, 
Keep, Goudvink, Geelgors en 
Zwartkopmeeuw. 

Indien u een vergelijking wilt maken met 
de soorten die op Golfbaan Welschap 
voorkomen, dan kunt u in de bibliotheek 
van de VWG het verslag van 2003, 2004 
en 2005 inzien.
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