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Inleiding:
De activiteiten van de werkgroep wintervogels zijn gebonden aan een seizoen dat loopt van september
tot en met april over de jaargrens heen. Niettemin kunnen de activiteiten van de werkgroep over een
kalenderjaar worden samengevat.
Werkwijze en gebied:
De werkgroep telt in de periode september (waar mogelijk al vanaf augustus) – april twee gebieden die zijn
aangewezen binnen het watervogelproject van SOVON (zie verwijzing 1). De teldagen vallen steeds op de
zaterdag die het dichtst bij het midden van de maand ligt en zijn voor heel Nederland gelijk. Op deze manier legt
SOVON een netwerk van telgebieden over Nederland waar op vaste data op een gestandaardiseerde manier
vogels worden geteld. De werkgroep draait dus mee in dit landelijke netwerk en telt de vogels in polder
Blokhoven die daartoe verdeeld is in twee SOVON telgebieden; Blokhoven-Oost en West (zie figuur). In oktober
2010 werd voor het eerst een ronde gemaakt om een nieuw telgebied dat Blokhoven-Zuid werd gedoopt.
Geografisch gezien hoort het bij de al getelde gebieden, het is gelegen is tussen Blokhoven-West en Oost en de
Lek (zie figuur) en omvat o.a. het “Werk aan de Uitweg”, het stuk innundatiekanaal langs de Gedekte Veldweg en
het “Werk aan de Groeneweg”. In de winter vindt uitwisseling plaats van ganzen tussen de al langere tijd getelde
gebieden en Blokhoven-Zuid. Daarna kon ook in november – december het nieuwe gebied worden geteld.
Tenminste alle watervogels, maar ook steltlopers en andere vogels die gebonden zijn aan open
waterrijke gebieden worden geteld. De online database van SOVON biedt daarnaast de mogelijkheid om ook de
aantallen van nog andere vogels te registreren. Een interessante groep om te volgen zijn natuurlijk de roofvogels,
deze worden dan ook consequent door de werkgroep geteld en geregistreerd bij SOVON. Groepen ganzen en
zwanen worden digitaal op een kaart “geprikt”, van de overige soorten worden totalen per telgebied vastgelegd.
SOVON controleert en beheert de gegevens en maakt per seizoen een landelijk rapport “Watervogels in
Nederland 200x-200y”. Gratis te downloaden van de SOVON website.
De tellingen worden steeds per fiets uitgevoerd vanaf de openbare weg. Met behulp van kijker en
telescoop zijn de gebieden goed te overzien. Er worden geen insteken gemaakt via boerenerven of langs sloten.
Uiteraard worden er dan vogels gemist. Dat is niet erg; door consequent dezelfde systematiek toe te passen
kunnen na een aantal seizoenen toch conclusies worden getrokken over ontwikkelingen en trends in de
telgebieden. Het is dan wel van belang dat met een vaste groep van tellers steeds volgens deze systematiek
wordt gewerkt en dat de aantallen vogels op een betrouwbare manier worden geteld en geschat.
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Kaart: ©SOVON; telgebieden Blokhoven.
Bemensing:
Sinds de werkgroep in het najaar van 2005 begon met tellen heeft zich een vaste kerngroep van tellers gevormd,
t.w.: Siebe Bonthuis, Peter de Klein, Paul van Maaren, Gerard Schoorl, Michiel van Schooten Janek Szyszka en
Sjerp Weima. De laatste fungeert als samenroeper, verzamelt de gegevens en registreert ze in de database van
SOVON. Daarnaast waren er gewaardeerde bijdragen van Leoni Heijman, Kees Klawer, Wim Koch en Ewoud
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Plomp. Martin Snaterse meldde zich dit jaar als nieuwe vaste teller. Met deze menskracht is het gelukt om, de
gebieden maandelijks (dat is 8x) op de voorgeschreven dagen op bovengenoemde vogelsoorten te tellen. Alle
tellers worden bij deze hartelijke bedankt voor hun trouwe inspanningen en hun bijdragen aan de gezellige
zaterdagochtenden. Drie belangstellenden voor de activiteiten van de werkgroep zijn op een wachtlijst geplaatst.
De vogels:

Januari – april: Hoewel het al weer dooide in polder Blokhoven na een sneeuw- en vorstperiode waren de
aantallen vogels in januari nog indrukwekkend. De 3 Blauwe kiekendieven zullen ongetwijfeld voor de in het
oosten doorzettende winter op de vlucht zijn geweest. 5 Grote Zilverreigers en een Slechtvalk maakten het
winterbeeld compleet. We telden meer dan 8000 Kolganzen en 145 Toendrarietgqanzen; deze laatste soort
hadden we voor het laatst in 2006 in polder Blokhoven gezien. Tijdens en buiten de tellingen om werden door
tellers van de werkgroep in deze periode meerdere gecodeerde halsringen afgelezen bij Kolganzen (zie foto).

Deze kolgans werd op 5 mei 2009 600km ten NO van Moskou geringd door Konstatin Litvin en op 24 februari
2010 in polder Blokhoven-O gezien. Foto: ©Sjerp Weima 24-02-2010.
Hierdoor werd duidelijk dat er veel ganzen onze polder bezochten die voorheen vooral in Oost-Europa en NoordNederland verbleven. Hierover werd al eerder bericht op de website van de MWH. (zie: verwijzing 2 en 3).
In maart werd al weer de eerste Tureluur gezien maar deden we nog een magistrale winterervaring op toen we
met de gehele groep naar 2 rustende Slechtvalken keken en een “dak” van luid roepende Brandganzen opsteeg
dat laag over ons heen vloog. In april was het echt lentevogelen met 29 Grutto’s en 12 Bergeenden. Na deze
laatste telling van het seizoen kon tevreden worden terug gezien dat we als telgroep vijf opeenvolgende
seizoenen opereerden.

Augustus – december: In augustus en september was het een karakteristiek nazomerbeeld van max. 2500
kieviten en daartussen 30 goudplevieren. In oktober telden we al weer 900 Brandganzen en 250 Kolganzen,
waarbij men zich kan afvragen of deze tot onze zomerpopulaties of winterpopulatie horen. Waarschijnlijk betreft
het vroege wintergasten, want in ander gebieden in Nederland werden al vanaf 3 en 4 oktober grote groepen
invallende ganzen waargenomen (zie verwijzing 4). Roofvogels gaven kleur aan de novembertelling: het
topaantal van 20 buizerds werd genoteerd naast 7 torenvalken en een “eerste jaars” havik. De decembertelling
was de meest winterse uit onze geschiedenis en alleen al door de entourage van een betoverend mooie witte
polder een gedenkwaardige. Zeven tellers lieten zich niet kennen en ploegden door een dik pak sneeuw naar
polder Blokhoven. Het was goed dat we nu ook Blokhoven-Zuid meetelden; driekwart van het totaal aan getelde
ganzen (4800 kolganzen, 1190 brandganzen en 390 grauwe ganzen) zat in dit gebied, wellicht omdat er in Oost
op hazen werd gejaagd die ochtend. Tijdens deze telling werden ook weer twee gekleurde halsringen bij
kolganzen afgelezen. Het betrof een paartje dat bij Lith werd geringd en daarna steeds samen werd gezien tot in
het oosten van Duitsland.
De vogelaars van de werkgroep raakten natuurlijk lichtelijk opgewonden van schaarse soorten als zwarte
wouw en wespendief die ze in de kijker kregen. Daarnaast konden we vast te stellen dat er nog steeds steenuil,
grote lijster en groene specht in Blokhoven voorkomen. Maar het was natuurlijk niet alle zaterdagen feest; bij een
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grote groep beweeglijke storm-, kok- en zilvermeeuwen op een pas gemest perceel is het toch meer van: “Niet
zeuren mannen, doortellen”.
Lustrumactiviteit:
Het seizoen 2009-2010 was het vijfde seizoen dat deze werkgroep actief is. Dit vierden we met een
excursie van de gezamenlijke tellers naar het natuurgebied “de Groene Jonker” bij Noorden. Het was een
heerlijke lange ochtend waarop ongegeneerd van vele vogelsoorten werd genoten.
Plannen:
De kracht van de activiteiten van de werkgroep zit in continuïteit; hoe langer er wordt geteld hoe
waardevoller en interessanter de gegevens worden. In april 2010 hebben we het 1ste lustrumseizoen afgesloten.
Inmiddels is een begin gemaakt met een analyse van de gegevens. Als voorbeeld van wat met een dergelijke
serie getallen kan worden gedaan wordt de Grote zilverreiger hier toegelicht:
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In beide figuren zijn voor deze soort steeds de
gemiddelde getelde aantallen en de maximale
aantallen per maand weergegeven. In de
bovenste figuur zijn op de horizontale as de
opeenvolgende telseizoenen gegeven (waarbij
0506 staat voor seizoen 2005 – 2006 enz.). In de
onderste figuur staan op de horizontale as de
maanden waarin werd geteld.
De bovenste figuur geeft maat en getal aan wat
veel bewoners al meenden te weten; de grote
zilverreiger is een steeds regelmatiger gast in
polder Blokhoven. In de beide eerste seizoenen
werd hij niet gezien op de teldagen, in het laatste
seizoen met gemiddeld 2 – 3 per maand. Het zal
interessant zijn om te zien of deze soort in de
toekomst nog verder zal toenemen of nu al aan

zijn plafond zit.
De onderste figuur laat zien, dat deze reigersoort,
die er behoorlijk subtropisch uitziet, zich ook
prima thuis voelt in een winterse polder. In
december en januari zijn de getelde aantallen het
hoogst. Op deze manier zullen in de toekomst ook
de andere soorten in een verslag worden
gepresenteerd.
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Verwijzingen:
1. www.sovon.nl/default.asp?id=239)
2. http://www.milieuwerkgroephouten.nl/nieuws/2010/06022010internationaleluchthaven.html
3. http://poldernatuurblokhoven.blogspot.com/2010/12/kleurringen-bij-ganzen.html
4. Kees Koffijberg en Gerard Troost in SOVON Nieuws jaargang 23 (2010) nr 4: pag 16
Met dank aan Gerard en Siebe voor het kritisch doorlezen van de concept teksten.
Namens de Werkgroep Wintervogels Blokhoven,
Houten, 24 januari 2011
Sjerp Weima

Jaarverslag 2010 Werkgroep wintervogels Blokhoven.

Pagina 4 van 4

