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Beste wintervogeltellers en telsters 
 
Onze eerste telling van dit seizoen op 12 of 13 september 2020 viel in het laatste 
mooie weekend van de nazomer. Voor mijn gevoel is het toen begonnen met regenen 
en tot nu toe niet opgehouden. Normaal heb ik bij het starten van het nieuwe seizoen 
een bepaald gevoel dat nu ontbreekt. We zitten nu in een hele vreemde tijd en zoals ik 
het nu inschat is deze ook voorlopig niet voorbij. Afgelopen maanden mistte ik een 
aantal ankerpunten zoals vakanties, het lopen van de Nijmeegse Vierdaagse en 
bepaalde evenementen. Zoals het er nu uitziet kunnen we gewoon onze wintervogels 
blijven tellen als we ons aan de volgende richtlijnen houden (van Sovon.nl  dd 2 juni 
2020): 
 
Ga bij voorkeur individueel of met z’n tweeën. Vanaf 1 juni kun je ook weer 
groepsgewijs op pad. Zorg wel dat je altijd minimaal 1,5 meter afstand kunt houden.  
*Mijd plaatsen met grotere groepen mensen en zorg ervoor dat je het veld uitgaat als 
het aantal recreanten begint toe te nemen. Vroeg het veld in en vroeg het veld uit is 
dus het beste.  
*Verplaats je zo veel mogelijk rechtstreeks van en naar je onderzoeksgebied. Maak 
dus geen gebruik van gedeelde vervoersmiddelen, zoals het openbaar vervoer. Ga bij 
voorkeur niet met meerdere vogeltellers in één auto op pad.  
*Conformeer je aan de maatregelen van de terreinbeheerder en lokale overheid op 
wiens terrein je actief bent.  
Er gaan nu geruchten dat er dinsdag e 13e oktober weer een persconferentie komt met 
mogelijk weer strengere maatregelen. Hou svp de pers in de gaten of we komend 
weekend nog mogen tellen. De gezondheid van de tellers en hun naaste omgeving is 
veel waardevoller dan een voltooide telling. 
 
In september 2020 telden we 12111 vogels verdeeld over 66 soorten. Tijdens de 
tellingen van oktober t/m maart is de smient de meest getelde vogel, in september en 
april is vaak de meerkoet de meest getelde vogel. De telling, volgens mij voor de 
eerste keer, is de grauwe gans met 2639 stuks het meest geteld. 
 
De grote zilverreiger weet ook nu weer onze waard te vinden met 61 stuks waarvan 
17 in polder Hoek oost en 15 in de Hem/Tussenlanen. In september tellen we geen tot 
7 (2013) purperreigers, deze telling 6 stuks verspreid over 4 gebieden. Het was dit 
jaar een vroege telling en natuurlijk prettig weer om hier nog even te blijven hangen.  
 
De meest getelde vogel was deze telling de grauwe gans met 2639 stuks wat ook 
meteen een record is voor september. Beste plek was polder Hoek oost met 1083 
stuks, in de Hem/Tussenlanen (580) en Schuwacht (540) zaten ook behoorlijke 
aantallen. De 168 brandganzen zaten allemaal in polder Schuwacht, vaak zien we er 



geen tot maximaal 67 in september 2018.  
 
Het was dit jaar een vroege telling en daardoor mogelijk nog wat minder smienten, 
567 tegenover gemiddeld 2000 stuks over de laatste 5 en 10 jaar.  
 
De 4 bruine kiekendieven zaten gelijk verdeeld in polder Haastrecht beneden en 
Hoek oost, in Haastrecht beneden werd ook de enige havik gezien, in Achterbroek de 
enige slechtvalk. 
 
Gemiddeld ongeveer 22 stuks wulpen over de laatste 5 en 10 jaar, deze telling wel 
215 en allemaal in polder Hoek oost. In het najaar van 2012 werden de eerste 
halsbandparkieten geteld tijdens deze tellingen, het maximale aantal was 13 stuks in 
november 2019. Deze telling wel 23 stuks waarvan 16 in eendenkooi Bakkerswaal, 6 
in Schuwacht en een losse in Haastrecht beneden. In de Bakkerswaal zaten ook de 2 
bosuilen en 2 van de 4 ijsvogels, de andere 2 zaten in Haastrecht beneden.  
 
De nazomer was ook vrij droog en daardoor mogelijk wat minder boerenzwaluwen, 
deze telling maar 10 stuks tegen gemiddeld 143 over de laatste 10 jaar. 6 vlogen 
boven Haastrecht beneden en 4 in polder Berkenwoude. 
 
De 5 paapjes zaten in Haastrecht beneden, de 14 tellingen in september zagen we er 
in het totaal 3! tapuiten zien we meer tot wel 18 in 2011, deze telling 3 in Hoek oost 
en 2 in Haastrecht beneden. Tellers in Hoek oost zagen ook nog een vierde buiten hun 
telgebied. 
 
Tot zover de bijzonderheden van de septembertelling 2020. Komend weekend van 17 
en 18 oktober staat weer een telling op de agenda. Nu is het land ontzettend vochtig 
en als ik de voorspellingen hoor zal dat komende week niet veel beter worden. Ik 
hoop dat iedereen een goede en hopelijk droge telling heeft met veel vogels.  
 
Dit is ook de tijd dat de verse agenda's weer worden aangeschaft, de data voor de rest 
van het seizoen zijn: 14 of 15 november, 12 of 13 december 2020. In 2021 zijn de 
data 16 of 17 januari, 13 of 14 februari, 13 of 14 maart en 17 of 18 april 2021. Tel bij 
voorkeur in het weekend en anders zo dicht mogelijk op dit weekend. 
 
Een goede en vooral veilige telling, 
 
Hans 
 
Dr. A. Kuyperstraat 17 
2841 CG Moordrecht 
hanskouwenberg@tele2.nl 
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