
19e Nationale Golfcourse Birdwatchingday Bergvliet 13 mei 2018

Golfers houden van birdies, dat is algemeen bekend. Als een kind zo blij zijn de dames en 
heren ze als ze tijdens de prijsuitreiking dat kleinood in ontvangst kunnen nemen. Maar aan 
de uitnodiging van de NGF en Joost Luiten, ambassadeur van Golfers voor Birdies, om als 
golfer “echte” birdies te gaan spotten op de golfbaan werd op Bergvliet in het verleden maar 
sporadisch gevolg gegeven. Mogelijk dat het vroege uur, als echte vogelaars startten we 
immers al om 06.00 uur, daar debet aan was. Daarom hebben we het dit jaar anders 
aangepakt en zijn later (08.00 uur) van start gegaan. 

“We”, dat zijn in dit geval onze vogelgidsen Eric Corssmit, Cees Huijben met ondergetekende 
en 10 golf- en vogelliefhebbers. Eric en Cees verzorgen meer dan 70 “spreeuwenkasten” die 
de afgelopen jaren op Bergvliet zijn opgehangen. Alleen al dit jaar hebben ze 45 jonge 
spreeuwen geringd. De plannen zijn om het aantal kasten nog stevig uit te breiden.

Afbeelding 1: jonge Spreeuwen Afbeelding 2: Engerlingen



Spreeuwen zijn een goed (natuurlijk) middel tegen Engerlingen die de greens en 
faiways.kunnen aantasten. De Spreeuw is zo de beste vriend van onze greenkeepers. 

Eric en Cees inventariseren (tellen) wekelijks het gebied waarin ook onze golfbaan ligt en 
rapporteren die gegevens aan Vogelbescherming Nederland (www.vogelbescherming.nl/) en 
SOVON ( https://www.sovon.nl/) zodat een overzicht ontstaat van de veranderingen die 
plaatsvinden in de vogelstand o.a. als gevolg van de klimaatverandering. En schrik niet, die 
gevolgen merken we hier ook al. Zo broeden de vogels in het algemeen enkele weken eerder
dan in het verleden.  

Door het latere vertrek konden we ditmaal niet over de golfbaan zelf lopen, maar beperkten 
we ons tot de paden erdoor en eromheen. En eerlijk gezegd, dan ziet de golfbaan er ineens 
heel anders uit. Dat hebben we met z'n allen kunnen ervaren.

Vorige week telden Eric en Cees op Bergvliet 61 verschillende soorten. Zo ver kwamen wij 
vandaag niet. Wel hoorden en zagen we o.a. de Bonte Vliegenvanger en Zwartkop. Doordat 
de bomen al helemaal in het blad zitten valt dat zien van vogels best tegen. 

Nog niet gesignaleerd, maar wel al op komst zijn de Gierzwaluwen. Weinig mensen weten dat
deze vogels, nadat ze als jong het nest hebben verlaten, nooit meer de aarde beroeren. Ze 
doen alles in de lucht al vliegend; eten, slapen, drinken en ja hoor ….. ook paren. Volwassen 
vogels komen enkel weer in aanraking met vaste grond als ze een nestelen, bij voorkeur  
onder een oud pannendak of in speciaal daarvoor in gevels geplaatste nestruimten die via 

Afbeelding 3: wandelen buiten de baan

https://www.sovon.nl/


inbouwstenen bereikbaar zijn. 

Natuurlijk brachten we, op gepaste en eerbiedige afstand, ook een bezoek aan onze 
(Knobbel)zwanenpaar, dat inmiddels 5 jongen heeft. We hopen dat het dit jaar beter gaat dan 
2 jaar geleden, toen de jongen uiteindelijk naar het Vogelopvangcentrum in Zundert moesten 
worden gebracht. Vermoedt wordt dat er ze te  weinig voedsel konden vinden.

Afbeelding 4: Bonte Vliegenvanger Afbeelding 5: Zwartkop

 

Afbeelding 6: Gierzwaluw  Afbeelding 7: Knobbelzwanen

Met die 61 verschillenden vogelsoorten die op het terrein van Bergvliet zijn gesignaleerd  
scoren we erg goed in vergelijking met ander golfbanen die meededen aan deze Bird 
Watchingday. 

Een oude bekend buitenbeentje is nog steeds onze Kareltje, een geringde Brandgans, die 
meestal rondhangt bij hole 4, 5 en 6. Kareltje hij heeft een gruwelijke hekel aan Kraaien. 
Zodra een Kraai in zijn buurt komt gaat hij er achteraan en rust niet voordat de indringer is 



verdreven. Omdat Kraaien regelmatig de fairways omploegen en steeds vaker de weg naar 
onze lunchpakketten in de golftas vinden moeten we Kareltje hiervoor dankbaar zijn. 

Afbeelding 8: Cornelis de Kraaienverjager  

Het mooie van zo'n vogelkijkdag is dat je heel dichtbij kunt komen. Hier bekijken we de 
jongen in een van de spreeuwenkasten, die overigens ook dankbaar in gebruik worden 
genomen door bijvoorbeeld Koolmeesjes.   
    

We vonden ook nog wat uilenballen van een Kerkuil, die in de buurt een nest (kast) bewoond.

Afbeelding 9: Drukte bij een Koolmezennest Afbeelding 10: Leuk zo'n uilenbal.



Na een wandeling van twee uur, bij droog weer, smaakte de Koffie Bergvliet prima. Dank aan 
de baaneigenaren, gebroeders Phenincks. Voor herhaling vatbaar.

Jo Vandeweijer




