
 

 

 

Samenvatting wildvoorjaarstellingen                                               

 

Jaarlijkse tellingen van fazant, haas, houtduif, konijn en wilde eend geven inzicht in hoe de populaties in Nederland 

veranderen over de tijd. Deze ontwikkelingen geven een goede onderbouwing van landelijk beleid. De wildvoor-

jaarstellingen vinden elk jaar in dezelfde periode, in dezelfde gebieden en op dezelfde wijze plaats. Door gestan-

daardiseerde methoden kunnen tellingen goed met die uit voorgaande jaren vergeleken worden.  

1. Waar? 

• De wildsoorten worden elk jaar in dezelfde gebieden 

en langs vaste routes geteld. Deze telgebieden zijn 

door de WBE-faunacoördinator vastgelegd. Vooraf-

gaand aan de tellingen ontvangen alle tellers in-

structies en een kaart van het door hen te tellen ge-

bied. 

• Verken van tevoren het telgebied. Let daarbij vooral 

op herkenningspunten die de grenzen van het tel-

gebied markeren zodat uitsluitend binnen het telge-

bied geteld wordt. 

 

2. Wanneer? 

• Elk jaar rond de eerste zaterdag van april. Over het 

exacte moment van de tellingen in uw WBE wordt u 

vooraf geïnformeerd door de WBE-faunacoördinator. 

• De beste momenten voor de wildvoorjaarstellingen 

zijn ’s ochtends tijdens het eerste uur na zonsop-

komst en ’s avonds tijdens het laatste uur voor 

zonsondergang. 

• Wanneer een telronde minder tijd kost dan een uur 

wordt ’s ochtends eerder gestopt met tellen en ’s 

avonds later begonnen. 

 

3. Wie? 

• Jagers, medewerkers van terreinbeherende organi-

saties en andere vrijwilligers. 

• Elke telploeg staat onder leiding van ten minste één 

persoon die meerjarig het telgebied op dezelfde 

wijze telt. Zorg voor een ingewijde vervanger bij uit-

val of opvolging. 

• Elke telploeg bestaat uit minimaal twee tellers. 

• Elke telploeg is zo gevarieerd mogelijk samenge-

steld uit vertegenwoordigers van verschillende orga-

nisaties.  

4. Wat? 

• Fazant, haas, houtduif, konijn en wilde eend. 

• In diverse regio’s wordt ook patrijs geteld tijdens 

de wildvoorjaarstellingen. Uw WBE-faunacoördi-

nator informeert u hierover. 

 

5. Hoe? 

• Afhankelijk van het terrein wordt per auto, boot, 

fiets, lopend of vanuit hoog-/aanzit geteld. Ge-

bruik ieder jaar hetzelfde vervoersmiddel. Noteer 

altijd op het telformulier met welk vervoersmid-

del de telling is uitgevoerd. 

• Tellingen worden bij voorkeur uitgevoerd met 

een normale verrekijker. Indien u gebruik maakt 

van warmtebeeld, telescoop of drone, gebruik dit 

dan ieder jaar opnieuw! Noteer altijd op het tel-

formulier welk hulpmiddel is gebruikt. 

• Het aantal waargenomen individuen wordt vast-

gelegd op het telformulier. Noteer enkel wat u 

ziet binnen de grenzen van uw telgebied. 

• Overvliegende vogels worden niet genoteerd om 

dubbeltellingen te voorkomen. 

 

6. Uitgeteld? 

• Controleer of het formulier compleet is ingevuld 

(vervoers-/hulpmiddel?). 

• Teken de afgelegde route in op de kaart.  

• Voor soorten die niet zijn waargenomen dient op 

het telformulier een 0 te worden ingevuld. 

• Lever het telformulier en de kaart na afloop van 

de tellingen in bij de WBE-faunacoördinator. 

 

De volledige handleiding voorjaarstellingen kunt u 

downloaden op www.jagersvereniging.nl/voor-

jaarstellingen 
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