
De vogelwerkgroep Meijendel (VWG-M) is een van de oudste 
vogelwerkgroepen van Nederland. Sinds 1958 tellen leden 
van de VWG-M de vogels in een 1875 ha groot gebied tussen 
Scheveningen en de Wassenaarseslag in Wassenaar. Dat gebied 
is onderverdeeld in 54 kavels van 20-50 ha. Elk actief lid is ver-
antwoordelijk voor jaarlijkse vogeltellingen in één of meer kavels. 
 
De VWG-M heeft ongeveer 35 aspirant- en gewone leden en een 
tiental niet meer actief tellende buitengewone en ondersteu-
nende leden. Momenteel worden niet alle kavels geteld  en dus 
zijn er kavels beschikbaar voor enthousiaste nieuwe leden.

Jaarlijks worden m.n. twee types tellingen uitgevoerd:

A. Broedvogeltellingen 
De belangrijkste tellingen vinden plaats in het kader van het 
Broedvogel Monitoring Project (BMP) van SOVON Vogel-
onderzoek Nederland. Op basis hiervan wordt jaarlijks een 
inschatting gemaakt van het aantal vogels dat in Meijendel 
een broedterritorium heeft bezet. Zo’n territorium is een 
terreingedeelte waarin vogels van een bepaalde soort tot 
broeden kunnen komen. Dit terrein wordt verdedigd tegen 
soortgenoten door middel van speciaal gedrag 
zoals zang. In de lente en vroege zomer 
worden in de vroege ochtenduren onge-
veer 10 tellingen uitgevoerd.  Gemid-
deld wordt dan met een tussenpoos 
van 10 dagen een telronde gelopen in 
het kavel dat de teller onder zijn beheer 
heeft. Voor het noteren van de waarne-
mingen gebruikt deze in het veld een topogra-
fische veldkaart. De waarnemingen worden 
daarna thuis overgebracht naar soort-
kaarten. Dit zijn identieke kaarten van het 
desbetreffende kavel, maar in plaats van alle 
waarnemingen van één telling staan daar alle 
waarnemingen op van een bepaalde soort per 
broedjaar. Middels een gestandaardiseerde 
methode wordt dan per vogelsoort bepaald 
hoe groot het aantal waarschijnlijke broedter-
ritoria is. De resultaten worden elk jaar ter 
beschikking gesteld aan SOVON en duinwaterbe-
drijf Dunea, dat ze gebruikt voor o.m. duinbeheer. 
De BMP methode wordt toegepast voor talrijke 
vogelgebieden in Nederland. De resultaten voor alle 
broedvogels in Nederland worden jaarlijks gepubliceerd.  

B: Wintertellingen
Van september tot april tellen VWG-M 
leden eenmaal per maand alle vogels in 

hun kavel(s). SOVON stelt jaarlijks 
vast in welke weekenden moet 

worden geteld.   De VWG-M han-
teert een methode die deels is 

gebaseerd op de watervogel-
tellingmethode van SOVON. 

Echter, tijdens de winter-
tellingen telt de VWG-M 

niet alleen watervo-
gels maar alle vogels 

in de lucht en op 
de grond. De 

resultaten van 
wintertellin-
gen worden 

eveneens 
beschik-

baar 
gesteld 

aan 
SOVON en 

Dunea.

Op de website (http://www.vwg-m.nl) vindt u informatie vinden over de soorten en aantallen vogels die in Meijen-
del voorkomen, nieuws en andere zaken. U vindt daar ook informatie over de werkgroep en hoe u lid kunt worden.
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