
 
                                   

Tuinvogeltelling 
     
Datum: zaterdag 27 januari               
Tijd     : van 10 tot 11.30 uur 
Plaats van telling: erf van familie de Lange aan de Wagendijk 55 Kockengen  

Op zaterdag 27 januari is de nationale tuinvogeltelling. We hebben deze telling reeds via een mail onder de aandacht 

van al onze leden gebracht. Daarnaast willen we deze telling, net als vorig jaar, samen met onze jeugdleden 

organiseren. Het lijkt ons een leuke activiteit om dit gezamenlijk met hen te doen. Het is de bedoeling dat we een 

half uur lang alle vogels op het erf van de familie de Lange tellen. We beginnen om 10 uur in het clubhuis met een 

inleidend praatje over de telling en er is wat te drinken. Vervolgens gaan we een half uur lang naar buiten om de 

vogels op het erf te zoeken en te noteren. We gaan daarna weer naar binnen en bespreken de verzamelde gegevens 

met elkaar. We maken contact met de tuinvogeltellingswebsite van vogelbescherming om onze gegevens daar in te 

voeren.  

Een leuke ochtend dus om bij te zijn en zo meer te weten te komen over tuinvogels in de winter. 

   Roodborst in de winter 

 

Meenemen: verrekijker als je die hebt. 

 

Verschillende jeugdleden hebben al ervaring met de tuinvogeltelling. Vorige jaar hebben we ook een half uurtje 
geteld op het erf van de familie de Lange aan de Wagendijk. Daar zijn toen 14 tuinvogelsoorten gezien. De top-3 
werd aangevoerd door de Spreeuw met 19 exemplaren, gevolgd door Wilde Eend (7x) en Vink (6x). Verder werden 
nog gezien: Koolmees, Merel, Holenduif, Kauw, Turkse Tortel, Roodborst, Pimpelmees, Houtduif, Waterhoen, 
Blauwe Reiger en Grote Gele Kwikstaart. 
Ook aan de inwoners van Kockengen hebben we toen gevraagd om mee te doen. Daar werd de Huismus het meest 
gezien, gevolgd door Spreeuw en Merel. Ook landelijk werd de Huismus  het meest geteld. 
 

Natuurlijk kunnen de jeugdleden dit jaar ook weer een half uur in hun eigen tuin tellen. Dat kan zowel op zaterdag 

de 27ste als op zondag de 28ste januari. De gegevens daarvan moeten door de tellers zelf worden doorgegeven via de 

site van vogelbescherming: www.tuinvogeltelling.nl/tuinvogels. Daar vind je alle informatie die je nodig hebt. 
                            

Laat even weten of je komt. Graag opgeven bij Gerard van Zuijlen via e-mail 
gerard.van.zuylen@natuurgroepkockengen.nl . Bellen mag ook naar zijn nr: 0346-576147.  
   

De Natuurgroep Kockengen organiseert  regelmatig van dit soort activiteiten en excursies. 

Kijk voor de data op : www.natuurgroepkockengen.nl  of neem voor meer informatie contact op met 

ben.van.der.horst@natuurgroepkockengen.nl . 
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