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Na de laatste januaritelling is het jaar 2019 wel heel anders verlopen dan we allemaal hadden gewild. En
dat vraagt ook aanpassingen voor de komende januaritelling. Naast de algemene informatie sta ik hier in
deze nieuwsbrief ook even bij stil.
Januaritelling en corona
De landelijke afspraken en voorzorgsmaatregelen als afstand houden e.d. zijn ook van toepassing voor onze
Januaritelling. Hoewel velen van jullie in de regel alleen op pad gaan, geldt dat niet voor iedereen. Ga je
met een of meerdere medetellers op pad, maak dan samen afspraken hoe dit zo veilig mogelijk kan. Denk
daarbij aan je eigen gezondheid, maar ook aan die van de ander. Liever geen telling dan onverantwoorde
keuzes maken. Mocht het daardoor niet lukken om de telling in januari uit te voeren, wil je me dat dan zo
spoedig mogelijk laten weten? Dan kan ik nog proberen om een vervanger te vinden.
Atlasblokken en telroutes
Los van het bovenstaande ga ik ervan uit dat ieder de eigen route(s) in januari weer gaat tellen. Ik heb tot
op vandaag geen bericht gehad van tellers die door omstandigheden moeten stoppen met tellen, wel
hebben zich enkele belangstellenden gemeld. Met hen ben ik in contact om informatie over de telling te
geven en zo mogelijk om afspraken te maken om in januari voor het eerst mee te gaan doen. In elk geval
gaat Ben van Wierst meedoen. Hij neemt mijn route in Zeijen en omgeving over. Dat geeft mij de ruimte
om een andere route als invaller over te nemen.
Vacante routes
Hoewel het aantal routes dat vacant is afneemt, is er nog wel iets te halen voor wie op zoek is naar een
extra telgebied.
In 2020 zijn twee routes geteld door Koos van Zomeren (Nieuw-Balinge) en Freddy Mager (Echtenerveld).
Heel fijn dat zo de telreeks voortgezet kon worden, maar hier zijn we bij voorrang nog steeds op zoek naar
iemand die een route voor de komende jaren wil overnemen. Dit betreft dus:
17-44 Nieuw-Balinge
17-51 Echtenerveld
Datzelfde geldt ook voor de volgende routes, waarvan ik pas in de loop van januari het bericht kreeg dat er
niet geteld kon worden. Deze routes zijn daardoor het afgelopen jaar niet geteld. Mogelijk dat ik voor de
route Westerbork iemand heb die deze route over wil nemen.
17-23 Beilen
17-24 Westerbork
17-33 Wijster/Terhorsterzand
En dan zijn er ook nog een aantal routes die ooit in het verleden zijn geteld. Waar dat het geval is, zijn de
telpunten meestal al vastgelegd. De route is dan direct beschikbaar. Wel is het belangrijk om na te gaan of
deze punten nog allemaal kloppen. Het gaat hier om de volgende routes:
12-12 Altena (tel ik anders zelf als vervanger)
16-27 Vledder
12-47 Gasselternijveen
16-38 Wittelte
12-52 Smilde
16-57 Ruinerwold
16-17 Doldersummerveld
16-58 Koekangerveld

17-13
17-18
17-28
17-53
17-54
17-55

Hooghalen
Exloërkijl
Valthe
Noordscheschut
Geesbrug
Zwinderen

17-56
21-17
22-12
22-13
22-14

Wachtum
Schiphorst
Alteveer
Kerkenveld
Elim

Nieuwe routes
Het komt wel eens voor dat iemand een atlasblok in de eigen omgeving wil onderzoeken. Dat is uiteraard
mogelijk als het een atlasblok betreft waar nog geen route is uitgezet. Voor geheel nieuwe blokken dienen
de telpunten nog uitgezet en gedigitaliseerd te worden. Maar dat is zeker mogelijk.
Proefvlakken
Van verschillende routes zijn ook proefvlakken bekend. Dat zijn per telpunt kleine gebiedjes om eens goed
uit te kammen op aanwezige vogels. Het inventariseren van de proefvlakken kan na afloop van de
punttelling en kent geen tijdslimiet. Bij deze de oproep om dit vooral ook te doen. Het aantal proefvlakken
dat de afgelopen jaren uitgeplozen is, is behoorlijk aan het teruglopen en juist deze vlaktellingen leveren
elk jaar weer mooie aanvullende gegevens op.
Ik hoop het komende jaar de tijd en de ruimte te hebben om hier een onderzoeksresultaat van te kunnen
opstellen. Dat plan had ik het afgelopen jaar al, maar door een overvolle agenda was het me onmogelijk om
hiermee aan de slag te gaan.
Inlog en invoer
Wie ook meedoet aan andere tellingen heeft gemerkt dat de site van Sovon behoorlijk veranderd is. Vooral
de manier van invoeren van telgegevens is even wennen. Ook kan het zijn dat je bepaalde informatie niet
direct kunt vinden (bijv. veldkaart of jaartotalen). Mocht je er na enig zoeken ook niet uitkomen, neem dan
even per mail contact met mij op.
Ik wens je een goede, fijne en vooral gezonde januaritelling toe!
Sjoerd Boonstra
Coördinator Januaritelling
sj.boonstra@gmail.com
06-13147901

