
Help mee akker- en weidevogels op de kaart te zetten!

Herken jij de soorten die hier op de foto staan? Dan zijn we op zoek naar jou! Dit zijn
belangrijke soorten die voorkomen in open cultuurland. Grauwe Kiekendief-
Kenniscentrum Akkervogels is in samenwerking met provincie Noord Holland op
zoek naar al ervaren vogeltellers die mee willen helpen om akker en weidevogels in
kaart te brengen.

Punttellen in het kader van het Noord-Hollandse Meetnet Agrarische Soorten

In 2020 is de provincie Noord Holland gestart met het Meetnet Agrarische Soorten. 
Momenteel worden jaarlijks door professionals en enkele vrijwilligers van het 
Kenniscentrum Akkervogels op ongeveer 175 telpunten door heel Noord-Holland 
informatie verzameld over de aanwezigheid van broedvogels. Wij zoeken hiervoor 
nu enthousiaste punttellers die ons team kunnen helpen.

Heb je interesse en pas jij in dit profiel? 

We zoeken ervaren tellers die de zang en gedrag van boerenlandvogels kennen en 
die het leuk vinden om ‘s ochtends vroeg in het veld te staan. Van 1 april tot 15 juli 
tel je ieder punt vier keer. Een telling van een punt duurt tien minuten en per uur 
tel je ongeveer drie punten. Met de verzamelde gegevens draag je bij aan kennis 
over de aantallen en verspreiding van vogels in Noord-Holland en worden 
ontwikkelingen in de tijd zichtbaar.

Nog steeds enthousiast? Het Kenniscentrum organiseert een startbijeenkomst op 
donderdag 24 maart in Castricum.

Programma

-MAS in Noord-Holland en het belang voor de provincie Noord-Holland

-een doelsoort in de spotlight

-uitleg over de punttelmethode: hoe werkt het en wat kun je ermee?

-vervolgafspraken over werkwijze komend seizoen: keuze van telpunten, 

afstemming tijdens het seizoen

Datum
Donderdag 24 maart
Tijd: inloop vanaf 19:00 uur

start 19:15 uur, eind 21:00 uur
Waar: Huis van Hilde, Westerplein 6, 1901 NA Castricum

Voor meer informatie over de akkervogeltelling of om je aan te melden kun je
contact opnemen met Henk Jan Ottens:
mail henkjan.ottens@grauwekiekendief.nl of bel 06 – 505 066 78


