
Watervogeltellingen in Nederland
Nieuwsbrief seizoen 2018/2019, nr 8, april 2019

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,  29 maart 2019 Beste mensen, 

Zowel de binnenlandtelling als de integrale Waddentelling 
zijn vorige maand onder prima omstandigheden verlopen. 
De zaterdag van de binnenlandtelling was weliswaar nat, 
maar de zondag was een echte maartse dag met zo ongeveer 
alle denkbare weertypes (en een stevig windje), maar prima 
telweer. In mijn ganzentelgebieden had ik zelf hogere aantal-
len ganzen dan in januari en februari. Kees doet hier meer 
over uit de doeken. De Waddentelling verliep dit jaar gelukkig 
wel onder goede omstandigheden. Het voorspelde tij leek niet 
geweldig, maar was heel gunstig. Op Vlieland werden maar 
liefst 300.000 vogels geteld. Het is inmiddels volop lente maar 
ik hoop dat jullie in april nog een keer gaan tellen, het is de 
laatste volledige telling van het seizoen.  Deze laatste telling 
van het seizoen vindt plaats op 13 april. Dan zullen alle mo-
nitoringgebieden én alle ganzen- en zwanengebieden worden 
geteld. De ganzen- en zwanentelling in april was ooit opgezet 
om het seizoen voor Brandgans en Rotgans te completeren, 
maar met de toename van de broedvogels is deze telling inmid-
dels voor de meeste soorten ganzen en Knobbelzwaan relevant 
geworden. Belangrijk is bovendien ook om te weten of er über-
haupt nog ganzen en zwanen in een telgebied zaten: voer dus 
ook vooral eventuele nultellingen in. In het Waddengebied zal 
eveneens op 20 april een steekproeftelling plaatsvinden en 
een telling van alle Brand- en Rotganzen en van de andere aan-
wezige ganzensoorten. Het tijdstip (11:35u) en de hoogte (89 
cm) van het hoogwater in Harlingen zijn redelijk. Op 6 april 
(uitloop van 30 maart tot en met 14 april), vindt de tweede 
slaapplaatstelling plaats van Scholekster, Kemphaan, Grutto. 
Zoals gebruikelijk kunnen jullie in deze aprilnieuwsbrief ook 

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: 
13 april monitoringgebieden, ganzen- en 
zwanentelling

20 april steekproeftelling, ganzen- en zwa-
nentelling (11.35 – HW 89)

weer alle teldata voor komend seizoen vinden. In augustus zal 
voor de laatste keer een integrale telling plaatsvinden om ook 
de verstoringsbronnen vast te leggen. 

In deze nieuwsbrief wordt normaal het nieuwe watervogelrap-
port gepresenteerd, maar die hebben jullie al in februari op de 
mat of in je digitale postbus gekregen. We streven er naar dat 
deze al in de loop van het seizoen bij jullie arriveerde ter inspi-
ratie en niet aan het einde en dat is gelukt. Dankzij jullie snelle 
invoer (tegenwoordig nog sneller dankzij Avimap) was het mo-
gelijk deze uitgave op dat moment klaar te hebben, waarvoor 
veel dank! Het rapport is voor iedereen digitaal na te lezen 
via: sovon.nl/publicaties/watervogels-nederland-20162017. 
Informatie over Avimap, dat door steeds meer tellers wordt 
gebruikt kun je hier vinden: sovon.nl/avimapwavo. 

Tot slot wil ik jullie hartelijk bedanken voor al je telinspan-
ningen dit seizoen! Mensen die nog niet alle tellingen van het 
afgelopen seizoen hebben ingevoerd of doorgegeven verzoek ik 
dat s.v.p. binnenkort te doen (waarvoor dank alvast!). Geef ons 
s.v.p. ook door als er in een bepaalde maand niet is geteld (tel-
ling aanmaken en “niet geteld” aanvinken in de kopgegevens) 
of wanneer je wilt stoppen, zodat we tijdig een vervanger kun-
nen regelen. Hopelijk hebben jullie weer zin in het volgende 
seizoen! Maar eerst nog de apriltelling.
Ik wens iedereen een fijne telling en alvast een goed voorjaar 
en zomer! Tot het volgende telseizoen!

Menno Hornman

Nederland binnenland
4 mei  telling Brand- en Rotgans
18 mei  selectie van monitoringgebieden 
15 juni selectie van monitoringgebieden

Waddengebied (hoogwater - verhoging)
4 mei telling Brand- en Rotgans (10:45 – 82) 
18 mei  integrale Waddentelling (10:25 – 85) 
22 juni  steekproeftelling (13:35 – 104)

 2019

Waddengebied (hoogwater - verhoging)
20 juli steekproeftelling (12:45 – 118) 
17 augustus integrale Waddentelling (11:50 - 123) 
14 september integrale Waddentelling (10:59 - 124) 
19 oktober steekproeftelling, ganzen en zwanen (13:40 – 103) 
16 november integrale Waddentelling (11:56 – 109) 
14 december (extra) integrale Waddentelling (10:58 - 109) 
11 januari integrale Waddentelling (10:10 – 103) 
15 februari steekproeftelling, ganzen en zwanen (14:10 - 73) 
14 maart steekproeftelling, ganzen en zwanen (13:20 – 83) 

Nederland binnenland
13 juli selectie van monitoringgebieden
17 augustus selectie van monitoringgebieden
14 september monitoringgebieden, ganzen- en zwanentelling
12 oktober monitoringgebieden, ganzen- en zwanentelling 
16 november monitoringgebieden, ganzen- en zwanentelling
14 december monitoringgebieden, ganzen- en zwanentelling
18 jan. midwinter-, monitoringgeb., ganzen- en zwanen telling
15 februari monitoringgebieden, ganzen- en zwanentelling
14 maart monitoringgebieden, ganzen- en zwanentelling

Teldata seizoen 2019/2020



Waddengebied (hoogwater - verhoging)
11 april steekproeftelling, ganzen en zwanen (14:15 - 91) 
9 mei integrale Wadden- en Brand- en Rotganstelling (12:10 – 95)

13 juni steekproeftelling (15:49 – 89)

April dè tijd voor Regenwulpen

Ganzen en zwanen: komende apriltelling belangrijk voor diverse soorten

Ondanks de voorjaarsachtige omstandigheden in februari 
en de toen al plaatsvindende wegtrek, was de maart-telling 
allesbehalve saai. Het aantal Kolganzen was ondanks de 
wegtrek in februari zelfs nog opvallend groot, maar wel 
goed vergelijkbaar met eerdere seizoenen. Van de in maart 
getelde aantallen zat maar liefst 36% in Friesland, en nog 
eens 23% langs de Grote Rivieren.  In Oost-Groningen wa-
ren de aantallen groter dan in februari. Ook bij de meeste 
andere soorten lagen de aantallen redelijk in dezelfde orde 
van grootte als bij eerdere maart-tellingen. Zelfs van typi-
sche wintersoorten als Wilde Zwaan was nog een relatief 
groot aantal aanwezig (met de nadruk op relatief, want 
numeriek gezien ging het natuurlijk om veel minder dan 
in december-februari); overigens ook vooral in Friesland 
(56% van getelde aantal). Opvallend afwezig waren Toen-
drarietganzen. Het aantal in maart behoorde tot de laagste 
in de reeks van toch al wisselende aantallen in de afgelopen 
tien seizoenen (zie figuur). De laatste aflezing van een ge-
halsbande Toendrarietgans in Nederland werd op 10 maart 
gedaan (geese.org), dus al voor de telperiode. Blijkens die-
zelfde ringaflezingen zitten Toendrarietganzen momenteel 
vooral in Polen, de Baltische Staten en Finland, en mogelijk 
zelf al oostelijker (maar afleeskans dan klein). 
De voorjaarstrek als geheel lijkt wel aan de vroege kant. 
Op 4 maart werden al de eerste Kolganzen afgelezen in 
Litouwen, gevolgd door Letland op 13 maart en Estland op 
21 maart. Vooral na 18 maart worden veel Kolganzen in de 
Nemunas delta op de grens van Litouwen en Kaliningrad 

De voorjaarpiek van de Regenwulp (eind april/begin 
mei) wordt bij de watervogeltelling grotendeels gemist. 
Daarnaast worden ze dikwijls in binnendijkse gebieden 
gezien(vaak ganzen- en zwanentelgebieden), die in april 
niet meer geteld worden. In het voorjaar worden Regen-
wulpen wat meer in het binnenland gezien dan in het 
najaar (juli en augustus, dan vooral kust).

Herkenning en voedsel
De Regenwulp is kleiner dan de Wulp en heeft kortere 

poten en een dunnere, kortere snavel. Daarnaast is de 
wenkbrauwstreep opvallend. Niet te missen is het mekke-
rende ‘bi-bi-bi-bi’ geluid van overtrekkende en pleisterende 
Regenwulpen. Daarnaast zijn Regenwulpen ook beweeg-
lijker tijdens het foerageren dan de Wulp. De Regenwulp 
pikt namelijk vaker voedsel op dan dat hij prikt, het is dus 
vooral een oog- en tastjager. Ze zijn regelmatig te zien in 
groepen Wulpen. In het binnenland foerageren ze met 
name in graslanden op insecten en hun larven (emelten), 
spinnen, duizendpoten, regenwormen, slakken en naakt-

Figuur 1. Voorlopige aantallen van Kolgans, Toendrarietgans en Wilde 
Zwaan in maart in de afgelopen tien jaar. Weergegeven zijn de aantallen 
in een selectie van gebieden die in alle jaren werden geteld (dus 1:1 ver-
gelijkbaar) en het totaal van alle gebieden (geteld en bijgeschat). Voor 
2018 en 2019 is dat totaal nog in bewerking, resp. onvolledig.

Nederland binnenland
18 april monitoringgebieden, ganzen- en zwanentelling
9 mei telling Brand- en Rotgans
16 mei selectie van monitoringgebieden 
13 juni selectie van monitoringgebieden

Teldata seizoen 2019/2020 vervolg

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kolgans
alle gebieden
selectie gebieden

0
500

1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Toendrarietgans

alle gebieden
selectie gebieden

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Wilde Zwaan

alle gebieden
selectie gebieden

Nieuw in Avimap:
Sinds vorige week kan in het veld in Avimap bij elke groep 
ganzen of zwanen (en andere watervogels) ook het habitat/
gewas worden ingevoerd. Dit gaat op dezelfde manier als 
leeftijd/geslacht invoeren (potloodje in menu rechtsonder). In 
sommige regio’s (bijv. Zeeland) bestaat al een lange traditie 
om het voedseltype of habitat bij de waarnemingen in te 
voeren. Hetzelfde geldt voor Knobbelzwanen in de provincie 
Groningen. Het levert vooral waardevolle informatie op in 
relatie tot de schadeproblematiek, dus probeer bij zoveel 
mogelijk groepen te bepalen op welk type land (of gewoon 
op het water, sloot of plas) ze zitten. Bij een voldoende grote 
steekproef ontstaat een goed beeld over het voedselgebruik 
in de loop van het seizoen. 

afgelezen (dit gebied is één van de belangrijkste tussen-
stops in het oostelijke Oostzeegebied) – samenvallend met 
een piek in trekactiviteiten zoals die op trektellen.org was 
te zien. Ook de vaste groep Dwergganzen in Nederland (die 
van Strijen/Petten) vertrok deels al eind februari, en is op 
dit moment onderweg van de Deense tussenstop op Lol-
land/Falster naar pleisterplaatsen in Midden-Zweden (zie 
zendervogel “Niklas” op blessgans.de/index.php?id=641). 

Kees Koffijberg



Gemakkelijker slaapplaatsen invoeren

slakken. In zoutwatergebieden worden o.a. krabben, kreeft-
jes, garnalen, mollusken en zeepieren gegeten.

Krabben en volle maan
De Regenwulp vliegt in het voorjaar van West-Afrika naar 
de broedgebieden in Fenno-Scandinavië en Rusland. Leo 
Zwarts ontdekte een mooi verband tussen Regenwulpen, 
krabben en volle maan, waarover hij in 1990 in Ardea 
publiceerde. In West-Afrika moeten Regenwulpen in het 
voorjaar vet opslaan voor hun vlucht naar West-Europa. 
Regenwulpen eten dan vooral wenkkrabben (Uca tan-
geri), die in de wadplaten in gangen leven en bij laagwater 
naar buiten komen om voedsel te zoeken. Wenkkrabben 
komen ‘s winters weinig uit hun gangen, maar in maart 
verschijnen ze vaker en massaler, met een piek in april 
en dan vooral rond volle maan. Als volle maan valt vóór 1 
april, kunnen de Regenwulpen vroeg opvetten en rond 22 
april vertrekken naar West-Europa. De datum van volle 

maan varieert van jaar op jaar, en Zwarts vond een uitstel 
van de vertrekdatum van maximaal een week in jaren dat 
volle maan na 1 april valt. Dit voorjaar was volle maan op 
21 maart, dus het zou kunnen dat ze dit jaar wat vroeger 
opgevet zijn.

Fenologie en slaapplaatstelling
Ondanks dat de Regenwulp zijn vertrek uit West-Afrika 
laat afhangen van de volle maan en de wenkkrabben zien 
we bij ons een vervroeging optreden. In vergelijking met 
begin jaren negentig (rond 30 april) is de mediaan van de 
doortrek tegenwoordig bijna een week eerder (trektellen.
nl). Dit valt mooi in de periode van de slaapplaatstelling 
van de soort, 13-27 april, met voorkeur voor 20 april en ook 
bij de watervogeltelling (ook ganzen en zwanentellers) zou 
je deze fraaie soort tegen kunnen komen!

Jan Schoppers

Sovon werkt voortdurend door aan het verbeteren van de 
invoer van telgegevens. De webpagina van het Meetnet 
Slaapplaatsen wordt ook op de schop genomen, zodat 
invoeren nog gemakkelijker wordt. Zo hebben we recente-
lijk het zoeken naar en claimen van slaapplaatsen een stuk 
eenvoudiger gemaakt. Waar voorheen alle soortgroepen in 
één en dezelfde kaart zichtbaar waren, zijn de claimkaarten 
nu opgesplitst naar soortgroep. Het werd tijd, want door 
de groei van het Meetnet vond er een wildgroei van slaap-
plaatsen plaats op de claimkaarten. Als je nu een nieuwe 
slaapplaats wil gaan tellen en je klikt op vacante slaapplaat-
sen op de website, dan krijg je een keuze tussen verschil-
lende soortgroepen en klik je door naar de claimkaart van 
jouw doelsoort. Op de claimkaart zijn dan nog slechts drie 
typen gebieden zichtbaar, bezette gebieden (blauw, je kunt 

dus recent. Toch weten we dat velen waarschijnlijk nog 
notitieboekjes, artikelen, of elders ingevoerde oude slaap-
plaatsgegevens hebben, die nog niet in de slaapplaatsen-
database staan. Het kost wat moeite om dit in te voeren en 
dus blijven dit soort gegevens vaak liggen. Omdat dit zonde 
is, willen we aanbieden om deze gegevens toch in te voeren. 
Stuur ons (via paul.vanels@sovon.nl) dus een kopie van je 
notitieboekje, een pdf van het geschreven artikel, of zelfs 
een link naar elders ingevoerde gegevens! We zullen zorg 
dragen voor een correcte invoer onder de naam van de tel-
ler en eventuele medetellers. Het invoeren van deze oude 
gegevens kan leiden tot robuustere trends en tot een beter 
beeld van vroegere aantallen.

Paul van Els

Figuur 2. De claimkaart van ganzen/zwanen in Friesland. Zichtbaar zijn blauwe gebieden (bezet), 
groen omlijnde gebieden zonder (vacant, niet-prioritair) en met (vacant, prioritair) paarse vulling.

hier zoals altijd wel losse tellingen 
invoeren), vacante gebieden (groen 
omrande gebieden) en vacante 
gebieden met hoge prioriteit (groen 
omrand met paarse vulling). Als je 
dus op zoek bent naar een nieuwe 
slaapplaats, kies dan vooral de paar-
se gebieden, omdat dit belangrijke 
Natura 2000-gebieden zijn waarvoor 
we nog aantallen nodig hebben! 

Naast het invoeren op de web-
site wordt het invoeren in het veld 
binnenkort ook een mogelijkheid. 
Momenteel wordt er hard gewerkt 
aan de ontwikkeling van een slaap-
plaatsenmodule voor Avimap. Meer 
hierover later…

Op zoek naar oude slaapplaats-
gegevens
Het is natuurlijk helemaal geweldig 
dat veel slaapplaatsen regelmatig 
geteld worden en dat deze gegevens 
bij Sovon in de slaapplaatsendata-
base belanden. Het Meetnet Slaap-
plaatsen is echter pas sinds 2010 
volledig actief en veel gegevens zijn 



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 André van Kleunen  (024-7 410 410, andre.vankleunen@sovon.nl)
(NB) Noord-Brabant Vincent de Boer (024-7 410 410, vincent.deboer@sovon.nl)
(Li) Limburg  Vacant (024-7 410 410, menno.hornman@sovon.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); 024 7 410 410

De Waddenzee delen we met de Denen en de Duitsers. Zo-
doende stemmen we datums waarop we tellen af en werken 
we ook samen aan internationale overzichten van hoe het 
met vogels in de internationale Waddenzee gaat. Recente-
lijk verscheen een update van de trends en seizoenspatro-
nen van 34 doortrekkers en overwinteraars op de Deense, 
Duitse en Nederlandse hoogwatervluchtplaatsen.
Het nieuwe overzichtsrapport van de Joint Monitoring 
Group of Migratory Birds in the Wadden Sea (kortweg 
JMMB) geeft van al die soorten zowel de internationale 
Waddenzee-trend als die van ieder land afzonderlijk, over 
een periode van 30 jaar en over de laatste tien jaar. Daarbij 
is Duitsland opgedeeld in de deelstaten Sleeswijk-Holstein 
en Nedersaksen/Hamburg. Dat geeft in één oogopslag weer 
welke soorten het goed of niet goed doen en hoe trends per 
Waddenzee-regio uiteen lopen.
Wat opvalt over een periode van 30 jaar is dat enkele 
wormenetende steltlopers het in de Nederlandse Wadden-
zee beter doen dan op het Duitse en Deense wad. Dat geldt 
onder meer voor de Zilverplevier, Kievit, Bonte Strandlo-
per, Rosse Grutto en ook voor de Wulp. Onze ‘soort van 
het jaar’ was stabiel (Nedersaksen) of nam af (Sleeswijk-
Holstein) op de Duitse wad, maar aantallen groeiden juist 
in de Nederlandse Waddenzee, waar het overgrote deel van 
de Wulpen in de internationale Waddenzee verblijft. Ook 
in Denemarken liet de Wulpen een toename zien, maar 
waar het bij ons om tienduizenden Wulpen gaat, gaat het 
in Denemarken om ongeveer een tiende daarvan (enkele 
duizenden).
Zorgelijk is wel dat van de 34 soorten twee keer zoveel 
soorten afnemen dan er toenemen. Wanneer de soorten 
in voedselgroepen worden opgedeeld, laten schelpeneters 
nog altijd een negatievere trend zien dan bijvoorbeeld vis- 
en planteneters. Bij viseters is sprake van een toename, 
maar die staat onder invloed van toegenomen aantallen 

Lepelaars en Aalscholvers. Bij planteneters is het vooral de 
Brandgans die het positieve beeld bepaalt. Dat de inter-
nationale Waddenzee van bijzonder grote betekenis voor 
doortrekkers en overwinteraars is, staat buiten kijf. Ook het 
nieuwe JMMB-rapportje laat weer zien dat van een kwart 
van de soorten 50 tot 100% van de flyway-populatie in de 
Waddenzee te vinden is. Daarbij staat de Bergeend zowaar 
bovenaan, waarvan in de zomermaanden bijna de hele 
flyway-populatie in de Waddenzee te vinden is, in toene-
mende mate in de Nederlandse Waddenzee.
Het internationale wadvogelrapport is als pdf te downloa-
den van de Waddenzee Werelderfgoed website: https://
www.waddensea-worldheritage.org/resources/ecosystem-
39-trends-migratory-and-wintering-waterbirds-wadden-
sea-19871988-20162017

Romke Kleefstra

Waddenzee: Internationale wadvogeltrends geüpdatet

Figuur 3. Trends van de Wulp in de internationale Waddenzee, verdeeld 
over Denemarken (DK), Sleeswijk-Holstein (SH), Nedersaksen (NS) en 
Nederland (NL).




