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Voortgang project Vogelatlas Amsterdam 
Frank van Groen 

G edurende de looptijd van het project Vogelatlas Amster
dam houden we de vogelwerkgroepleden op de hoogte 
van de voortgang middels een kort driemaandelijks stukje 

in De Gierzwaluw. Na de aankondiging en het eerste voortgangs
bericht in de vorige Gierzwaluw is het nu tijd voor een tweede be
richt. Tellers van Vogelatlas Amsterdam worden regelmatig voorzien 
van relevant nieuws via de speciaal voor het project opgetuigde whattsapp-
groep en per mail. 
Zoals bekend gaan we als vwg de komende jaren alle 552 kilometerhokken in de Amster
damse regio op zowel wintervogels als broedvogels inventariseren. Bij elk bezoek wordt 
een lijst van alle aanwezige soorten in een bepaald kilometerhok en van elke soort een gro
ve aantalsschatting in vijf klassen gemaakt. Bij het broedvogelonderzoek wordt daarnaast 
bij elk bezoek de hoogste broedcode genoteerd. 
Na een slotoffensief om tellers te werven in de week voor het telproject van start ging op 
15 december 2019 werd duidelijk dat maar liefst 317 hokken door 95 tellers geclaimd wa
ren. Een heel goede start van het project. Sommige mensen tellen met z'n tweeën één hok, 
terwijl er ook mensen zijn die in hun eentje meerdere kilometerhokken voor hun rekening 
nemen. Gemiddeld worden ruim drie hokken per persoon geteld. De grote respons maakt 
het misschien mogelijk het telwerk in twee telseizoenen af te ronden, in plaats van in de 
geplande drie jaar. Dat zou heel mooi zijn. 
De wintervogeltellingen zijn van start gegaan en op het moment van schrijven (eind 
januari) zijn al van 33 hokken de resultaten ingeleverd en verwerkt. Hopelijk stromen de 
komende tijd van alle geclaimde hokken de telresultaten binnen zodat we in de volgende 
Gierzwaluw alvast wat kunnen laten zien van de voorlopige resultaten van de wintervo
geltelling. Na een pauze van een maand kunnen vanaf 15 maart de kilometerhokken op 
broedvogels geïnventariseerd worden. Op 11 maart start de cursus voor aanstormend telta
lent met een theorieavond op het programma, gevolgd door vier praktijkexcursies, bedoeld 
om ervaring op te doen in het veld met de methode, onder meer het toekennen van de 16 

Sovon-broedcodes. De praktijk wijst tot nu toe uit dat veel tellers meer dan een uur kwijt 
zijn in hun hok. Op zich is dat een goed teken want men voelt zich verantwoordelijk voor 
het geclaimde hok en wil dat zo goed mogelijk tellen. In het begin is het ook nog even zoe
ken naar de weg en de grenzen van het hok. Schatten wordt soms als lastig ervaren, omdat 
je niet je hele hok ziet en vogels soms verborgen leven. Waarnemingen in het broedseizoen 
kunnen aanvullend zijn op het verzamelde atlasmateriaal, met name bij wat meer bijzon
dere soorten of waarnemingen met een hoge broedcode. Mocht je een dergelijke waar
neming doen de komende tijd, voer deze dan op in waarneming. nl. Broedcodes worden 
vastgelegd bij 'gedrag'. Waarnemingen zonder broedcode worden niet meegenomen. 
In de volgende Gierzwaluw volgt weer een nieuwe update van de voortgang van dit mooie 
project. Laten we er met z'n allen een succes van maken! 
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