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Nederland is bij uitstek een land van wetlands en watervogels. Met watervogeltellingen worden ob-
jectieve gegevens verzameld over aantallen, verspreiding en de veranderingen daarin. Het landelijke 
project vindt plaats in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring en wordt ondersteund door 
het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoor-
ziening en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De landelijke coördinatie wordt verzorgd door 
Sovon Vogelonderzoek Nederland. De tellingen worden uitgevoerd door een groot aantal waarnemers 
van vogelwerkgroepen, beherende instanties, provincies en instituten. Er worden maandelijks tellin-
gen uitgevoerd in monitoringgebieden (alle watervogelsoorten, in Rijkswateren en overige Vogel-
richtlijngebieden), pleisterplaatsen (ganzen en zwanen) en in januari de Midwintertelling.

Nijmegen, 2 maart 2018Beste tellers,

De februaritelling viel in een stralend weekend en 
veel tellers waren daar goed over te spreken, zeker 
na alle nattigheid in de maanden daarvoor. De zon 
schijnt nog steeds, maar buiten is het momenteel 
snijdend koud. Het KNMI geeft er zelfs code geel 
voor uit. Van winter was toe nu toe amper sprake, 
maar op de valreep krijgen we toch nog wat vorst 
van betekenis. Door de wind voelt het zeer koud aan, 
maar de temperaturen zijn nu ook weer niet zo ex-
treem laag (op enkele uitzonderingen na geen strenge 
vorst). Inmiddels zijn veel plassen en meren wel 
dichtgevroren. Gelukkig zijn er geholpen door de har-
de wind nog wel her en der wakken. Zo is er dus nog 
wat ruimte voor watervogels, maar voor veel vogels is 
het even een zware tijd. Het is altijd interessant wat 
dit voor effect zal hebben. Hoe zal het de IJsvogels 
bijvoorbeeld vergaan? In enkele slootstukjes die nog 
open waren heb ik een aantal flink kleumende Blau-
we Reigers gezien. En hoe zal het de Kleine Zilver-
reiger vergaan. Anders dan zijn grote neef die redelijk 
winterhard lijkt te zijn, heeft deze zuidelijke soort het 
moeilijk bij aanhoudende vorst. De Kleine Zilverrei-
ger had zich net aardig hersteld van de flinke tik die 
ze had opgelopen dankzij een vijftal koudere winters 
rond 2010. Het meest recente seizoensgemiddelde 
(2015/2016) lag bijna op het niveau van daarvoor en 
bij de afgelopen midwintertelling bereikte de soort 
met (een voorlopig aantal van) 380 exemplaren een 
nieuw record. In de voorgaande jaren schommelde 
het totaal zo tussen 200 en 250 exemplaren. De 
verspreiding beperkte zich grotendeels tot Zeeland. 
Ik ben benieuwd hoeveel er in maart worden geteld. 
En over Kleine Zilverreigers gesproken, de soort is 
standaard toegevoegd als slaapplaatssoort. Dat kun 

NB. Bij voorkeur niet van de teldatum afwijken, echter bij slecht weer of andere overmacht kunnen tellingen nog één dag voor tot twee dagen na 
de teldatum worden uitgevoerd.

Nederland (binnenland): Waddengebied:
 

17 maart monitoringgebieden, ganzen- en 
zwanentelling

17 maart (extra) integrale telling, ganzen- en 
zwanentelling (10.05 – HW 83)

je lezen in het stuk van Paul van Els onze kersverse 
nieuwe slaapplaatscoördinator. 

Op 17 maart aanstaande vindt zowel een telling 
plaats van de monitoringgebieden, van ganzen en 
zwanen en een integrale telling van het Waddenge-
bied plaats. Deze integrale maarttelling is de extra 
Waddentelling van het seizoen. Het tijdstip van 
10:05u is net als vorige maand aan de vroege kant, 
waardoor mensen in het westelijke Waddengebied 
wederom vroeg aan de slag moeten. Eveneens op 17 
maart (uitloop 10-25 maart) vindt de eerste slaap-
plaatstelling van Scholekster, Kemphaan en Grutto 
plaats. Slaapplaatstellers kunnen ook alvast de 
tweede telling van deze drie steltlopers in hun agenda 
zetten  want die vindt plaats op het moment dat de 
volgende nieuwsbrief op de mat valt: de teldatum is 7 
april (van 31 maart tot 15 april kan geteld worden). 
geteld. 

Tot slot kan ik melden dat Roy Slaterus de nieuwe re-
giocoördinator is geworden van Noord-Holland. Roy 
is geen onbekende want hij bekleedde deze functie al 
eerder in dezelfde provincie. Ik wil Michel Klemann 
hartelijk bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren 
in deze provincie!  Ganzentellers in Friesland wor-
den nog steeds opgeroepen om groepen ganzen in te 
tekenen tijdens hun telling en alle tellers die bij hun 
telling (de ANLb soorten) Kleine Zwaan, Kraanvogel, 
Blauwe Kiekendief of Ruigpootbuizerd tegen komen, 
worden verzocht deze in te tekenen! Alvast hartelijk 
dank daarvoor! 

Ik wens jullie een fijne telling!
Menno Hornman

Volgende telling
14 apr monitoringgebieden, ganzen- en zwanentelling
5 mei telling Brand- en Rotgans
12 mei selectie van monitoringgebieden 

16 juni selectie van monitoringgebieden

(tussen haakjes tijdstip hoog water & cm verhoging)
14 apr steekproeftelling, telling Brand- en Rotgans (9:55 - 77)
5 mei telling Brand- en Rotgans (13:34– 90)
19 mei integrale telling (13:37 -97)
16 juni steekproeftelling (12:36 - 105)

2018



Ganzen en zwanen: trend januari zet door

In januari berichtten we al dat van veel soorten de 
aantallen redelijk waren bijgetrokken naar het “normale” 
niveau, na een late aankomst en bij sommige soorten 
kleinere aantallen in het najaar (zie ook www.sovon.nl/
nl/actueel/nieuws/ganzen-januari-tóch-op-volle-sterkte). 
De eerste resultaten van februari laten zien dat we dit 
beeld ondertussen grotendeels kunnen doortrekken, 
vooral bij Kolgans en Brandgans (zie figuur). Bij Wilde 
Zwaan en Toendrarietgans daarentegen leek eerder sprake 
van beneden-gemiddelde aantallen, iets wat bij Wilde 
Zwaan eigenlijk al het hele seizoen aan de orde is. Via 
trektellingen is weinig te bespeuren van grootschalige 
wegtrek sinds januari, maar tijdens de februari-telling 
zelf werden in Noord-Nederland wel kleine groepen 
hoog naar oost of noordoost vliegende ganzen gezien 
(zowel Kolgans als Toendrarietgans). Bij Grauwe Gans, 
grotendeels eigen broedvogels, liggen de aantallen het hele 
seizoen al net boven het gemiddelde uit de afgelopen jaren. 
Bij de februari-telling waren op veel plaatsen al paartjes 

in de buurt van de broedlocaties te zien. Maar door de 
vorstperiode en het feit dat veel broedplaatsen over het ijs 
nu voor bijv. vossen bereikbaar zijn, zal het begin van het 
broedseizoen waarschijnlijk wel wat vertragen. Bij Kleine 
Zwaan zette de tendens voor lage aantallen zich door. Hoe 
anders is dat in Duitsland. Na de 3200 Kleine Zwanen die 
half januari in Sleeswijk-Holstein werden geteld, bleef de 
teller er op 24 februari op ruim 8000 staan: ongeveer de 
helft van de hele populatie (OAG Schleswig-Holstein).

Weinig vorsteffecten
Het lijkt er niet op dat de koudeperiode eind februari tot 
grootschalige verplaatsingen heeft geleid, blijkt zowel 
uit bewegingen van gezenderde vogels (blessgans.de) als 
trektellingen (trektellen.nl). Hooguit zijn gebieden dichtbij 
open water meer in trek. Opvallend waren de bewegingen 
van de Dwergganzen van het Oudeland van Strijen. Deze 
verlaten in een periode van koude vaak het Oudeland. 
Dit keer verplaatste een groot deel van de groep zich voor 
drie dagen naar Petten, maar keerde vervolgens terug 
naar de Delta, in dit geval naar hun favoriete stek bij koud 
weer, de polders langs de snelweg bij Moerdijk. Dankzij 
de gezenderde vogel “Niklas” en een gerichte zoekactie 
van waarnemers ter plaatse kon worden gedocumenteerd 
dat ten minste 17 vogels op weg van het Oudeland naar 
Petten een tussenstop maakten bij de Reeuwijkse Plassen, 
een gebied dat tot dusverre nog op de kaart stond als 
pleisterplaats voor Dwergganzen (zie www.blessgans.de/
index.php?id=641, rechts in menu “Niklas” kiezen). 

Kees Koffijberg

Zomertaling parel van plas-dras

De prachtige Zomertaling zien we steeds minder in ons 
land. Tijdens de watervogeltellingen wordt de soort gezien 
in maart tot en met september. Favoriet bij de Zomertaling 
zijn plas-dras gebieden en moerassen. In het voorjaar zijn 
de hoogste aantallen gezien in de Zoete Rijkswateren en 
Regionale gebieden, in de nazomer (augustus) ook in de 
Zoute Delta. In het seizoen 2016/17 zijn de hoogste aantal-
len doorgegeven in maart (256 ex.) en september (207). 
Het gaat dus niet om hoge aantallen maar de meeste vogels 
zijn gevonden in het rivierengebied, Zuid-Holland, Zoute 
Delta, Randmeren, Friesland en Groningen. In maart 2017 
waren opvallende aantallen aanwezig in de Zouweboe-

zem (16), Ezumakeeg (12), Polder Keizersguldenwaard in 
Brabantse Biesbosch (11) en langs de IJssel in Cortenoever 
en bij Zutphen (10). In september ging het om twee opval-
lende aantallen in de Boezemlanden De Groote Brekken Fr 
(150) en Berkenwoude ZH (34).

Broedvogels én doortrekkers?
Vroege Zomertalingen kunnen deels afkomstig zijn van de 
eigen broedpopulatie (1600-1900 paren in 1998-2000). In 
ons land geringde vogels zijn in april-juni vooral terug-
gemeld in het westelijke deel van Rusland. In de winter-
maanden zijn ze gevonden in Frankrijk, Spanje, West-Afri-

Figuur 1. Voorlopig getelde aantallen per maand op basis van de online invoer. Weergegeven zijn de aantallen per maand in de 
selectie van gebieden die zowel in 2007-2016 (gemiddelde, als lijn) als in 2017/2018 werd geteld (staaf). Het zijn dus niet de totalen 
van de hele telling, maar een steekproef. En het geheel is uiteraard voorlopig!
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Wilde Zwaan

Nieuw artikel laat dynamiek in trekstrategie 
Kleine Rietgans zien

Kleine Rietganzen blijven tegenwoordig grotendeels 
in Denemarken pleisteren, en komen minder naar 

Nederland. Een analyse van halsbandaflezingen laat nu 
zien hoe deze verandering plaatsvond. Het artikel is als 
pdf (open access) op te halen via http://onlinelibrary.

wiley.com/doi/10.1111/gcb.14061/epdf



Teldata van slaapplaatstellingen in seizoen 2017/18

Datum Starttijd Type telling

17 mrt ‘18 17.50 uur Slaapplaatstelling Scholekster, 
Kemphaan, Grutto

7 april ‘18 19.30 uur Slaapplaatstelling Scholekster, 
Kemphaan, Grutto

ka onder de Sahel en een niet geheel toevallig cluster in het 
vroege voorjaar in het noorden van Italië (vogeltrekatlas.
nl). Op basis van deze terugmeldingen is het duidelijk dat 
er sprake is van doortrek. Een probleem is echter dat de 
meeste vogels geringd zijn in de jaren vijftig en zestig toen 
de soort veel algemener was. Hoe het nu is, is onbekend. 

Afnemende aantallen 
Onze broedvogels zijn in de afgelopen 30 jaar met maar 
liefst 70% afgenomen. Bij de watervogeltelling zien we 
vanaf halverwege de jaren zeventig een sterke afname 
tot midden jaren tachtig. Dit werd veroorzaakt door de 
afnemende broedpopulaties in West-Europa en in het 
bijzonder Nederland en tevens ingegeven door de droogte 
in de Sahel, het overwinteringsgebied. De aantallen van 
Zomertaling stegen na deze periode weer licht, net als de 
Nederlandse broedpopulatie die kort vóór de eeuwwis-
seling een kleine bloei doormaakte. Deze toename werd 
geholpen door natte winters in de Sahel en neerslagrijke 
voorjaren in Nederland. Het aantal Zomertalingen viel na 
de eeuwwisseling opnieuw terug, waarbij wederom een 
parallel met (in ieder geval) de Nederlandse broedpopu-
latie te trekken is. Deze algehele malaise wordt veroor-
zaakt door habitatverslechtering (in Nederland vooral 
door intensivering van boerenland) en in sommige jaren 

Figuur 2. Zomertaling. Landelijke trend in de maandelijks 
getelde monitoringgebieden in Nederland.
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Slaapplaatsen

Nu de dagen weer lengen kunnen we terugkijken op een 
mooi telseizoen voor slaapplaatsen. Niet alleen het lage 
aantal ganzen vroeg in het seizoen zal als uitschieter te 
boek staan in de langdurige trendgegevens, maar ook de 
mogelijke invloed van een late periode met matige vorst, 
zoals we die de laatste jaren zo zelden nog maar meema-
ken, kan een stempel hebben gedrukt op de telgegevens.

Wulpentelling februari
De wulpentellingen van februari van dit jaar laten geluk-
kig nog niet heel duidelijk het schrikbeeld doorschemeren 
van afnemende aantallen zoals die uit Europese broedge-
gevens blijken. Voor 2018 zijn er nog een aantal gebieden 
waarvan data ontbreekt, maar wat we hooguit zien zijn 
verplaatsingen van slaapplaatsen vergeleken met de voor-
gaande drie jaren. Waar we in voorgaande jaren bijvoor-
beeld een mooie spreiding van aantallen zagen rond de 
Randmeren, zien we in 2018 dat de noordoostelijke Rand-
meren grotendeels verlaten waren, en dat grotere slaap-
plaatsen bij de zuidelijke Randmeren te vinden waren. 

Ook aan de Friese Waddenzeekust zien we een dergelijke 
verplaatsing, lagere aantallen waren te vinden in Noord-
west-Friesland en hogere aantallen in het Lauwersmeerge-
bied. Voorts waren de aantallen Wulpen in 2018 rond de 
Rijntakken hoger dan in 2014-17, maar waren daarentegen 
de aantallen in de Achterhoek lager. 

Grote & Kleine Zilverreiger en Aalscholver
De slaapplaatstelling van februari van Grote en Kleine 
Zilverreiger en Aalscholver is nog erg recent. Hartelijk 
dank aan alle tellers die de kou hebben getrotseerd om 
deze soorten te tellen. Het zal nog interessant worden 
om te kijken hoe de uiteindelijke aantallen op de slaap-
plaatsen hebben gereageerd op de matige vorst. Wat we 
nu al kunnen zien is dat de aantallen Grote Zilverreigers 
in 2018 vergelijkbaar zijn met die van 2017, maar met een 
verschillende verspreiding, misschien grotendeels door 
een verschillende dekking van telgebieden. In Noord en 
Oost-Nederland lijkt het aantal Grote Zilverreigers wat 
lager te liggen dan in 2017, zo zijn twee slaapplaatsen in 
Midden- en Oost-Drenthe verlaten, en liggen de aantal-
len in Noordwest-Friesland beduidend lager. Of dit ook 
werkelijk resulteert in lagere aantallen voor het hele land 
zal nog moeten blijken. Kleine Zilverreiger is tot nu toe in 
2018 niet opgemerkt op slaapplaatsen in het binnenland 
in Zuid-Holland en Noord-Brabant, waar dat eerder wel 
het geval was. De koude kan hier natuurlijk een logische 
verklaring voor zijn.

Aankomende tellingen Scholekster, Kemphaan en 
Grutto
De slaapplaatsentellingen voor Scholekster, Kemphaan en 
Grutto staan weer voor de deur. De eerste ronde voor deze 

verergerd door catastrofale droogte in de Sahel. In zulke 
winters kunnen Zomertalingen onvoldoende opvetten voor 
de lange terugtocht over de Sahara en Middellandse Zee. 
Bovendien worden ook enorme aantallen gevangen voor 
consumptie, in sommige winters 30% van de overwinte-
raars in de Binnen-Delta van de Niger (Zwarts et al. 2009. 
Living on the Edge).

Jan Schoppers

Uw nieuwe 
slaapplaatsencoördinator:
Paul van Els

Nieuwe slaapplaatsencoördinator stelt zich voor
Vanaf 1 maart 2018 ben ik de nieuwe coördinator Slaap-
plaatsen bij Sovon. Mijn naam is Paul van Els (36 jaar). Ik 
zal Jan Schoppers opvolgen als aanspreekpunt voor alles 
wat te maken heeft met slaapplaatsen. Mocht u dus vra-
gen hebben of u aan willen melden als teller, dan kunt u 
mij bereiken op 06-2328759 of 024-7410421, of e-mailen 
op paul.vanels@sovon.nl.



Deze nieuwsbrief wordt toegezonden aan tellers en/of coördinatoren. De resultaten van de komende telling a.u.b. zo spoedig mogelijk 
naar Sovon Vogelonderzoek Nederland, Antwoordnummer 98189, 6500 VA Nijmegen sturen. Vergeet niet de gebiedscodes in te vul-
len. Een postzegel is niet nodig!!
Nb! In deze nieuwsbrieven genoemde aantallen zijn voorlopig en vaak nog onvolledig! Ze zijn dus niet geschikt voor verder gebruik.

Regiocoördinatoren

(ZO) Zoute Delta Mervyn Roos (06-12 21 81 34, mervyn.roos@rws.nl)
(NH) Noord-Holland Roy Slaterus  (024-7 410 410, roy.slaterus@sovon.nl)
(ZH) Zuid-Holland Vincent de Boer (024-7 410 410, vincent.deboer@sovon.nl)
(ZL) Zeeland Jan-Willem Vergeer (024 7 410 410, jan-willem.vergeer@sovon.nl)
(FR) Friesland  Romke Kleefstra  (06-10 64 66 40 romke.kleefstra@sovon.nl); midwintercoördinator Sjouke Scholten (p/a Sovon)
(GR) Groningen Kees Koffijberg  (024-7 410 410, kees.koffijberg@t-online.de); midwintercoördinator Sjouke Scholten (p/a Sovon)
(DR) Drenthe Harold Steendam (0592-273845, harold_steendam@hotmail.com)
(FL) Flevoland Jan Schoppers (024-7 410 410, jan.schoppers@sovon.nl)
(OV) Overijssel Jan Schoppers  (024-7 410 410, jan.schoppers@sovon.nl)
(GL) Gelderland Jan Schoppers (024-7 410 410, jan.schoppers@sovon.nl)
(UT) Utrecht Michel Klemann  (024-7 410 410, michel.klemann@sovon.nl)
(NB) Noord-Brabant Vincent de Boer (024-7 410 410, vincent.deboer@sovon.nl)
(Li) Limburg  Ton Cuijpers (0475-551579, a_cuijpers@hetnet.nl)
(WG) Waddengebied Romke Kleefstra  (06-10 64 66 40 romke.kleefstra@sovon.nl) 
(RG) Grote Rivieren Jan Schoppers (024-7 410 410, jan.schoppers@sovon.nl)

Informatie over coördinatie in (IJ) IJsselmeergebied, (RM) Randmeren, (BR) Beneden Rivieren, (NZ) Noordzee via Sovon Menno 
Hornman (024-7 410 410, menno.hornman@sovon.nl)

Watervogeltellingen
• projectcoördinatie
• formulieren etc.

Menno Hornman (menno.hornman@sovon.nl)
Michel Klemann (michel.klemann@sovon.nl)
(Alle coördinatoren zijn telefonisch te bereiken via 024-7 410 410)

Coördinatie Slaapplaatstellingen: Paul van Els (paul.vanels@sovon.nl)

Met de voorspelling van een stevige westenwind 
met neerslag leken we een lastige Midwintertelling 
tegemoet te gaan, maar uiteindelijk werd het een 
relatief rustige dag met zowaar nog wat zon. Hierbij 
de eerste, voorlopige resultaten.
Eerst maar eens de Scholekster. Gedurende de 
jaren ’95-‘05 telden we in januari gem. 170.000 
in de Waddenzee, maar de laatste 10 jaar zijn dat 
er nog 115.000. Het aantal van januari jl. past 
binnen dat beeld met ca. 123.500. De grootste 
concentraties zaten langs de Friese kust (23.680) 
en op Schiermonnikoog (20.660). Het voorlopige 
aantal Kanoeten is bedroevend laag. Het tienjarig 
gemiddelde ligt op dik 51.000, maar nu komen 
we op amper 18.000. Griend en Balgzand waren 
eigenlijk de enige plekken met noemenswaardige 
concentraties (resp. 8800 en 8594). Het aantal 
Drieteenstrandlopers kwam met 6590 behoorlijk 
overeen met het tienjarig gemiddelde van 6950. 
Terschelling (2200) en Vlieland (1720) herbergden 
de meeste ‘drieteentjes’. Van de Bonte Strandloper 
werden mooi wat geteld. Het aantal ligt op ruim 
200.000 tegenover een tienjarig gemiddelde van 
een kleine 170.000. Veruit de meeste ‘bontjes’ zaten 
langs de Friese Waddenkust (73.500), gevolgd door 
de Richel (29.000). Met ruim 50.000 individuen 
komt het aantal Rosse Grutto’s in de buurt van het 

tienjarig gemiddelde van 55.000. De meeste Rosse 
Grutto’s zaten op Terschelling (20.000), gevolgd 
door Vlieland (11.000).
Wie recentelijk in de avonduren over de Afsluitdijk 
tufte, zal mogelijk de bewegingen van grote groepen 
Toppers gezien hebben. Groepen die overdag op 
het wad ten noordwesten van Kornwerderzand 
verblijven, trekken dan deels naar het IJsselmeer. 
Tijdens boottellingen door de WaddenUnit 
werden in de westelijke Waddenzee al groepen van 
duizenden Toppers gezien, de vliegtuigtelling van 
Rijkswaterstaat leverden in januari ruim 46.000 op. 
De laatste jaren kwamen de winteraantallen al in de 
buurt van de 30.000, maar het aantal van januari 
is op het aantal van januari 2013 na (61.900) een 
Midwinterrecord in de Waddenzee.
De komende telling in maart is de extra integrale van 
het seizoen. Ik wil iedereen er alvast op attenderen 
dat we ook in augustus weer een extra telling 
hebben, waarbij we alle verstoringsbronnen ook 
weer vastleggen. Leg de datum van 18 augustus 
alvast vast! Die verstoringsbronnen kunnen nu 
standaard met Avimap en ook bij de webinvoer 
doorgegeven worden. Veel tellers doen dat al en het 
zou mooi zijn als iedereen dat bij iedere telling doet.

Romke Kleefstra 
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soorten valt binnen telperiode 10 tot en met 25 maart, met 
voorkeursdatum op 17 maart. De daaropvolgende ronde 
valt tussen 31 maart en 15 april, met voorkeurdatum op 7 
april. Er zijn nog veel mooie telgebieden die openstaan en 
die in maart perfect gecombineerd kunnen worden met 
bijv. tellingen voor het meetnet watervogels. Voor Scholek-
ster zijn er vooral lacunes in de data in Zeeland en Noord-

Brabant, voor Kemphaan staan er nog veel telgebieden 
open in Zeeland, Noord-Holland en Groningen, en voor 
Grutto in de kerngebieden in Noord-Holland, Friesland 
en het Rivierengebied. Tellingen van elders zijn natuurlijk 
ook altijd welkom en mocht u zelf een mooie slaapplaats 
vinden die nog niet in het systeem van Sovon staat, dan 
kan deze gewoon toegevoegd worden! 

Paul van Els




