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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 februari 2018Beste tellers,

De midwintertelling was uitgesmeerd over twee weeken-
den: de uitgebreide telling in het binnenland was op 13 
januari en (door het tij) een week later de integrale telling 
op de Wadden. Het weer was wat tegenwoordig typisch Ne-
derlands winterweer is, met een temperatuur van rond de 
vijf graden en (minder typisch voor deze winter) geen tot 
weinig neerslag (alleen op de 21e was het nat), maar de zon 
liet zich ook niet of amper zien. De eerste zaterdag was het 
echt somber en veel tellers verkozen net als vorig jaar veelal 
de zondag om hun telling uit te voeren. Een week later 
was de zaterdag gelukkig de beste dag, want in de Wadden 
wordt eigenlijk niet afgeweken van de teldag. Tussendoor 
kregen we overigens nog een aardige storm te verduren die 
rond het Sovon kantoor heel wat bomen om kreeg (soms 
vijf achterelkaar). Er wordt her en der nog steeds gezaagd… 

Er is tijdens de midwintertelling flink geteld door jullie. 
Langzaam maar zeker wordt Avimap meer gebruikt, een 
verheugende ontwikkeling! Vorig jaar was deze maximaal 
19% (in januari), vanaf september is het aandeel geste-
gen van 22 naar ruim 25%. De mensen die het gebruiken 
zijn erg enthousiast. Ook eens Avimap proberen? Kijk op 
sovon.nl/nl/avimapwavo voor meer info. Ook lijken de 
meesten van jullie gewend te raken aan de vernieuwde 
webinvoer. Bij de afgelopen telling, waarbij toch een deel 
van de midwintertellers maar eenmaal per jaar inloggen en 
de invoer nog niet gezien hadden, waren er gelukkig geen 
problemen. Dankzij de snelle invoer (zowel met Avimap als 
via de website) zijn inmiddels al 3900 tellingen ingevoerd, 
een absoluut record zo kort na de telling. Veel dank voor 
het snelle insturen! Het totaal aantal vogels ligt momenteel 
rond de 4,75 miljoen en dat is ruim een kwart miljoen lager 
dan vorig jaar toen op het moment van schrijven de 5 mil-
joen al was gepasseerd. Bij dit totaalaantal van 2018 zit ook 
al een aantal tellingen van de Zoute Delta die in voorgaan-
de jaren pas later binnenkwamen. Doordat de Wadden een 

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 februari monitoringgebieden, ganzen- en 
zwanentelling

17 februari steekproeftelling, ganzen- en 
zwanentelling (10.45 – HW 89)

week later geteld werden, ontbreekt daar nog een deel van, 
dus ik verwacht dat de 5 miljoen wel weer gepasseerd zal 
worden. De top drie lijkt vooralsnog dezelfde, hoewel deze 
totaalaantallen beduidend lager liggen dan vorig jaar,  met 
een voorlopig aantal van 680.000 Kolganzen, op de voet 
gevolgd door 630.000 Brandganzen en daarachter 540.000 
Smienten. Dit betreffen natuurlijk voorlopige aantallen en 
hoewel de top 3 al wel grof is gecorrigeerd op dubbeltellin-
gen dient de echte controle nog plaats te vinden en zullen 
er ongetwijfeld nog aanvullingen komen. 

Op 17 februari aanstaande vindt zowel een telling plaats 
van de monitoringgebieden, van ganzen en zwanen en een 
steekproeftelling in het Waddengebied. Het tijdstip van 
10:45u  is aan de vroege kant, waardoor mensen in het 
westelijke Waddengebied vroeg aan de slag moeten, maar 
gelukkig worden de dagen al weer duidelijk langer. Bij het 
schrijven van deze nieuwsbrief is de tweede slaapplaatstel-
ling van de Wulp reeds van start gegaan. Doordat de slaap-
plaatstelling van ganzen en zwanen in januari overlapte 
met die van de Wulp is de telperiode van de Wulpentelling 
een week verlengd t/m 18 februari. De voorkeursdatum is 
echter 11 februari. Op 24 februari volgt dan de slaap-
plaatstelling van Aalscholver, Grote en Kleine Zilverreiger. 
Tellen kan van 17 februari tot en met 4 maart.

Ik herhaal tot slot het verzoek aan ganzentellers in Fries-
land om groepen ganzen in te tekenen en aan alle tellers 
die bij hun telling (de ANLb soorten) Kleine Zwaan, Kraan-
vogel, Blauwe Kiekendief of Ruigpootbuizerd tegen komen, 
teken ze s.v.p. in! Door gebruik te maken van Avimap kan 
dat tegenwoordig heel gemakkelijk.

Ik wens jullie een fijne telling!

Menno Hornman

Volgende telling
17 mrt monitoringgebieden, ganzen- en zwanentelling
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)
17 mrt (extra) integrale telling, ganzen- en zwanentelling (10:05 

- 83)
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: Lagere aantallen lijken (deels) te zijn bijgetrokken

Het lijkt er op dat de lage aantallen uit het najaar waarover 
we in eerdere nieuwsbrieven berichtten in januari behoorlijk 
waren bijgetrokken (figuur 1). Bij Kolgans waren ze heel 
vergelijkbaar met het gemiddelde uit de afgelopen jaren, bij 
Toendrarietgans en Brandgans waren ze zelfs boven-gemiddeld. 
Toendrarietganzen profiteren nog volop van oogstresten op 
de door de vele regen nog niet geploegde akkers. Vooral bij 
Kolgans vallen de lage aantallen in oktober-december op. Een 
eerste analyse van halsbandgegevens, zoals die 27 januari jl. 
bij de ganzen- en zwanendag in Arnhem werd gepresenteerd, 
wijst er op dat de bij ons missende vogels daadwerkelijk in het 
Oostzeegebied (oktober) en in Duitsland (oktober-december) 
zaten. Van de nog actieve zendervogels verblijven er momenteel 
10 in Duitsland, 8 in Nederland, 1 in Zweden en 1 in België 
(blessgans.de). Nog grotere verschillen laten Kleine Rietgans en 
Kleine Zwaan zien. Bij Kleine Rietgans werd de afgelopen jaren 
al duidelijk dat steeds minder vogels naar Nederland komen, 
maar ook bij Kleine Zwaan lijkt het er veel op dat een deel van 
de vogels niet verder trekt dan Duitsland. Op 13 januari werden 
in Sleeswijk-Holstein alleen al ongeveer 3200 Kleine Zwanen 
geteld; een voor deze tijd van het jaar ongekend aantal (piek 
normaliter eind februari en begin maart). In dezelfde periode 
werden ook grote aantallen gezien in het Emsland, over de grens 
met Drenthe en Overijssel. De ondergelopen uiterwaarden bij 

ons in het rivierengebied, eerder nog wel eens goed voor mooie 
groepen foeragerende zwanen, werden amper bezocht.
Kleine Rietganzen lijken nu ook in Friesland te leren dat 
maïsstoppel een aantrekkelijke voedselbron is (Fred Cottaar), 
en ondanks de kleinere aantallen doken ze ineens op rond het 
Fochtelooërveen (http://www.hetfochteloerveen.nl/actueel.
asp, blog van Herman Feenstra) aan aangrenzende delen 
van Drenthe. De eens zich zo traditioneel gedragende Kleine 
Rietgans lijkt zich dus vanuit Zuidwest-Friesland te verplaatsen. 
Het maakt nog maar eens duidelijk dat deze soorten zich in 
hele korte tijd makkelijk kunnen aanpassen aan veranderende 
omstandigheden.

In de onderstaande figuren staan voor meerdere soorten de 
getelde aantallen uit de afgelopen maanden, in vergelijking met 
het gemiddelde uit de voorgaande tien jaar. Alleen de selectie 
van in alle jaren getelde gebieden is afgebeeld (om de aantallen 
vergelijkbaar te houden). In feite hebben we de maandelijkse 
grafieken die we in de vorige nieuwsbrieven lieten zien, nu 
samengevat in één figuur, en in plaats van alle jaren afzonderlijk 
de periode 2007-2016 samengevat tot één gemiddelde. Het 
beeld is uiteraard voorlopig (!)

Kees Koffijberg

Slaapplaatstellingen van Wulp en Aalscholver, Grote & Kleine Zilverreiger

In februari staan weer een tweetal aantrekkelijke tellingen op 
het programma. De Wulp vraagt om meer aandacht ook bij de 
slaapplaatsen. Het was geen witte Kerst maar evengoed zijn er 
flinke aantallen zilverreigers gezien. 

Wulpentelling een week verlengd tot en met 18 februari
De geplande telperiode is met een week verlengd, omdat ik bij 
het begin van die periode nog met mijn hoofd bij de ganzen en 
zwanen zat. De aftrapmail is daardoor later verstuurd waardoor 
ik besloten heb om de telperiode een week te verlengen. In te-
genstelling tot andere steltlopers als Grutto en Scholekster is er 
voor onze grootste steltloper minder aandacht.  Geen kleurring 
of zender projecten waardoor we inzicht hebben hoe bijvoor-
beeld de slaapplaatsen gebruikt worden en de herkomst van de 
slapende vogels. Deze winter is het vooral in het rivierengebied 
dynamisch door het hoge water. Zo slapen veel ganzen  niet op 
de vaste plassen, maar veel meer over een groter gebied in het 
plasdras in de uiterwaarden. Bij de Wulp zal het waterpeil in de 
uiterwaarden, maar wellicht ook binnendijks, invloed hebben op 
de aantallen en verspreiding.  De eerste signalen daarover eind 
januari bij Arnhem en Culemborg bevestigen dat beeld. In de 
laatste ‘Vogels in Overijssel’ heeft Gerrit Gerritsen een overzicht 

gemaakt van de overwinterende Wulpen. Zo kent die provincie 
een viertal vaste slaapplaatsen met daarnaast een aantal die 
onregelmatig bezet zijn. In NW-Overijssel wordt een slaapplaats 
vermoed en het Vollenhovermeer wordt als meest kansrijk 
geacht. Maar wellicht zijn er ook andere kansrijke locaties; wie 
gaat die vinden?  In de winter, maar ook in broedseizoen, gaat 
het in Overijssel om 2.000-3.500 ex. Onze broedvogels overwin-
teren vooral in Frankrijk en Groot-Brittannië en de wintergasten 
bij ons komen waarschijnlijk uit Finland en Rusland.  De soort 
staat nu ook op onze nieuwe Rode Lijst en internationaal had de 
soort al langer die aandacht.

Aalscholver, Grote & Kleine Zilverreiger
De telling van deze soorten staat gepland van 17 februari tot en 
met 4 maart, met als voorkeursdatum 24 februari. In de eerste 
weken van februari is de verwachting dat koning winter langs 
komt. Spannend is nu wat het effect zal zijn op de aantallen.  In 
de tweede helft van december was er de tweede telling van deze 
beide reigers maar op diverse slaapplaatsen wordt dan ook de 
Aalscholver meegenomen. Na de topaantallen van de Grote Zil-
verreiger in oktober was het spannend wat december opleverde. 
Van Aalscholver, Grote en Kleine Zilverreiger zijn resp. ruim 

Figuur 1. Voorlopig getelde aantallen van enkele ganzen en zwanen 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 (ook de gemiddelde lijn).
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Teldata van slaapplaatstellingen in seizoen 2017/18

Datum Starttijd Type telling

3-18 febr ‘18 16.35 uur Slaapplaatstelling Wulp
24 febr ‘18 17.10 uur Slaapplaatstelling Grote Zilverreiger, 

Aalscholver
17 mrt ‘18 17.50 uur Slaapplaatstelling Scholekster, 

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

Kemphaan, Grutto

2450, Steile Bank 1500 en Quackjeswater 711. De watervogeltel-
ling in december (voorlopig aantal) vergeleken met oktober viel 
ruim een kwart lager uit. Het aantal Grote Zilverreiger was ruim 
30% lager bij de slaapplaatstelling en bij de watervogeltelling 
was het aantal bijna 25% lager. Het lijkt er op dat begin decem-
ber tijdens de sneeuw een deel is weggetrokken. Opvallende 
veranderingen waren Havikerwaard 234 naar 32 (okt-dec), 
Noordberg, Renkum 211-37, Den Ham 303-60 en Onlanden 
187-63. Opvallende toenames waren er minder, maar in het oog 
springend Lutjerbroeker Weel (NH) 12 naar 168; naast deze zijn 
hoge aantallen gemeld in Geaupolder-Graverij 234 (Fr, oktober 
geen telling), Lauwersmeer/Kollumerwaard 212, Meerkerk 120 
en Reeuwijkse Plassen 105. Het aantal Kleine Zilverreigers was 
een kwart minder en de hoogste aantallen werden gevonden in 
het Krekengebied Ouwerkerk 26 en St Maartensdijk, Pluimpot 
21 (beide ZL). De oproep van doorgeven dode Grote Zilver-
reigers door storm leverde geen nieuwe gevallen op, maar wel 
diverse meldingen van aanpassen slaapplek door de wind. Later 
meer daarover. Kijk onder https://www.sovon.nl/nl/content/
nieuwsbrief voor de nieuwsbrief van de Slaapplaatstelling en de 
andere projecten.

Wil je weten wie welke slaapplaats telt bij jou in de buurt? Stel 
al je slaapplaatsvragen aan Jan.schoppers@sovon.nl. Voor Fries-
land, Groningen, Drenthe en Wadden:
Sjouke.Scholten@sovon.nl (024 7 410 410). Veel plezier in het 
veld en laat ons weten wat je boeit!. 

Jan Schoppers

Figuur 2. Wulp. Maximum aantal per slaapplaats in februari 
2014-17. 

Foto: Slapende Wulpen Lingezeeg, Arnhem. 6 januari 2017. Koos Dansen. 

150, bijna 200 en 15 slaapplaatsen doorgegeven. Dit resulteert 
in 11.830 Aalscholvers, 4.115 Grote en 124 Kleine Zilverreiger. 
In oktober zijn van deze soorten resp. 20.403, 7.316 en 193 ex. 
doorgegeven. De deelname in december is doorgaans wat lager 
waardoor het zinvol is om alleen de slaapplaatsen te vergelijken 
die in beide maanden zijn geteld. We zien dan dat het aantal 
Aalscholvers vergelijkbaar is met de telling in oktober. De hoog-
ste aantallen zijn in december geteld bij Woudagemaal Lemmer 



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 Michel Klemann  (024-7 410 410, michel.klemann@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 a.i.: Jan Schoppers (jan.schoppers@sovon.nl)

Over de resultaten van de Midwintertelling schrijf 
ik in de komende nieuwsbrief, want nog niet alle 
resultaten van de Waddenzee zijn binnen. Ditmaal 
aandacht voor Eiders. Vrijwel gelijktijdig met de 
integrale november- en Midwintertelling worden 
ook vliegtuigtellingen van Eiders uitgevoerd. Deze 
tellingen per vliegtuig worden jaarlijks verricht in 
het kader van de Biologische Monitoring van de 
zoute rijkswateren en is een samenwerking tussen 
Delta Project Management en Bureau Waardenburg 
in opdracht van Rijkswaterstaat. De resultaten van 
die tellingen laten voor Eiders flinke ups en downs 
zien. Als de omstandigheden in de Oostzee door 
winterkou ongunstig worden voor Eiders, zoals in 
de Elfstedenwinter van 1996, kunnen alleen al in de 
Nederlandse Waddenzee 150.000 Eiders verblijven. 

Afgezien van zulke uitbijters kelderden aantallen 
gedurende de jaren negentig van zo’n 80.000 naar 
een kleine 30.000 in 2001. Daarna nam de stand 
weer toe tot z’n 100.000 in 2004, waarna aantallen 
opnieuw afnamen naar amper 60.000 in 2009 en 
2010. Sindsdien herstelde de soort zich wat en de 
laatste vier jaar zijn de aantallen vrij constant met 
rond de 100.000 Eiders. Vorig seizoen (2016/2017) 
telde de Waddenzee in november ruim 98.000 
Eiders en verbleven grote aantallen in het gebied 
rond de mosselpercelen ten zuiden van Terschelling, 
de geulen ten zuiden van Vlieland, het water ten 
oosten van Texel en ten zuidwesten van Ameland. 
Tijdens de Midwintertelling ging het om dik 88.000 
Eiders en werden de grootste aantallen Eiders 

opnieuw ten zuiden van Terschelling aangetroffen. 
Ten opzichte van de novembertelling verbleven er 
in deze maand relatief veel Eiders ten zuiden van 
Vlieland. Andere concentraties van enkele duizenden 
Eiders werden gezien op het wad ten noorden van 
Zwarte Haan, ten zuiden van Engelsmanplaat en ten 
zuidoosten van Rottumeroog.

De resultaten van dit seizoen zijn nog niet 
bekend, maar op basis van de boottellingen die 
de bemanning van de WaddenUnit uitvoert, is 
duidelijk dat de Eiders de mosselpercelen ten zuiden 
van Terschelling deels links laten liggen. Waar 
normaliter zo’n 25.000 rondzwemmen, zit nu een 
paar duizend. Des te groter zijn de aantallen nabij 
Griend, wat opvalt voor wie van Harlingen richting 
Vlie land of Terschelling vaart. Op  Waarneming.nl 
lopen de schatting enorm uiteen, van 15.000 tot 
zelfs 60.000, wat wel aangeeft dat het schatten van 
de groepen op open water bepaald geen sinecure 
is. Begin december hielden zich nabij Griend ruim 
12.500 Eiders op (telling WaddenUnit) en inmiddels 
is dat aantal opgelopen. De Eiders foerageren er 
massaal op de steile kanten van droog naar diep wad 
en waar vermoedelijk jonge Ensis zit. Dat is met de 
dunne schelp en mooi wat vlees een goede prooi. Dat 
dit van invloed is op de verspreiding van de Eiders 
is duidelijk, maar wat het voor de uiteindelijke 
aantallen in de Nederlandse Waddenzee 
betekent, is even afwachten. Daarvoor bieden de 
vliegtuigtellingen uitkomst.

Romke Kleefstra 

Wadden: Eiders op Ensis?




