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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,  28 februari 2020 Beste mensen, 

De maand februari verliep nogal nat en stormachtig. 
Ook het telweekend stond in het teken van storm-
achtige wind (storm “Dennis”), flink wat regen en 
hele zachte temperaturen. Gelukkig zagen velen van 
jullie ergens een gaatje en zijn toch op pad gegaan. 
En met een dergelijk slecht weer vinden we het niet 
erg als er net iets van de teldatum wordt afgeweken. 
Niet overal was het zondag tijdens het passeren van 
storm Dennis even slecht: ondanks de harde wind 
(plaatselijk harder daar dan een week eerder tijdens 
Ciara) bleef het in de omgeving van Nijmegen tot 
het einde van de middag zo goed als droog. Ten tijde 
van de telling was een flink deel van de uiterwaarden 
ondergelopen wat weer eens een verademing was na 
alle droogte. De ganzengroepen maakten daarvan 
dankbaar gebruik door op de watervlakten massaal te 
gaan drinken.

In maart staat er, net als in februari een standaard 
telprogramma op de agenda. Op 14 maart vindt een 
telling plaats in alle binnenlandse monitoringgebie-
den, ganzen- en zwanengebieden en steekproefgebie-
den op de Wadden. De verhoging op de Wadden is 
ietsje beter dan vorige maand, maar met 83 cm nog 
steeds aan de magere kant. Het tijdstip in Harlingen 
is prima (13:20u). In hetzelfde weekend, dus op ook 
14 maart is er ook een slaapplaatstelling van Grutto, 
Kemphaan & Scholekster. Tellen kan van 9 tot en met 
24 maart. Aangeraden wordt om ongeveer een uurtje 
vóór zonsondergang te beginnen met tellen, zeker als 
je een plek voor het eerst telt. Snel daarop volgend is 
de tweede telling van deze soorten. De tweede slaap-

plaatstelling van Grutto, Kemphaan & Scholekster is 
op 6 april (uitloop van 30 maart tot en met 14 april).  
In januari en ook februari hebben we jullie gevraagd 
om de geslachtsverhouding bij Wilde Eenden (en 
Krakeenden) te bepalen. Jullie hebben daar flink 
gehoor aan gegeven, waarvoor veel dank! In janu-
ari kwamen we tot een geslachtsverhouding (man: 
vrouw) van afgerond 60:40 (21.300 mannetjes tegen 
14.000 vrouwtjes). Dat was een beetje zoals verwacht 
want als we naar de gegevens die tijdens de reguliere 
tellingen vanaf 2015 maandelijks (met een wisse-
lende, maar veel kleinere steekproef) zijn doorgege-
ven komen we tot min of meer dezelfde verhouding 
(altijd in de buurt van 60:40). Bij de komende telling 
kun je nog steeds de geslachtsverhouding van Wilde 
Eenden turven en doorgeven. Zie de nieuwsbrief van 
januari voor meer info. Ook als je een deel van de 
groep op die manier turft, is je actie al zinvol.

Wil je thuis nog even oefenen met tellen of het her-
kennen van soorten bij een watervogeltelling? Neem 
dan een kijkje in onze online watervogelcursus: kijk 
op sovon.nl/nl/online-cursussen en kies ‘watervogel-
cursus’ (wel even inloggen). Hopelijk willen tellers in 
Fryslân tot slot weer alle ganzen in tekenen en tellers 
in het hele land Kleine Zwaan, Rotgans, Blauwe 
Kiekendief, Ruigpootbuizerd, Goudplevier en Velduil. 
We zijn heel blij als je dit doet! 

Een hele fijne telling!

Menno Hornman

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: 
14 maart monitoringgebieden, ganzen- en 
zwanentelling

14 maart steekproeftelling, ganzen- en zwa-
nentelling (13.20 – HW 83)

 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)

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



De Slobeend draait er omheen

Ganzen en zwanen: voorjaarstrek gestart

Hoewel er via de trektellingen nog weinig van is te merken 
(nog geen massale wegtrek gezien) lijken er ‘stiekem’ toch 
al redelijk wat ganzen en zwanen vertrokken. Wellicht ook 
‘s nachts, want tussen de vele regen- en winddagen door, 
waren er enkele nachten met goede trekomstandigheden. 
Vooral in de laaste decade van februari werden er 
volgens geese.org bijv. in Polen de nodige Kol- en 
Toendrarietganzen afgelezen, deels vogels die 1-2 weken 
eerder nog in Nederland of in Duitsland bivakkeerden. 
Opvallend is ook dat een hele serie Kolganzen die tot 
en met begin februari in Polen of het grensgebied met 
Duitsland werdengezien, helemaal niet verder westelijk 
zijn geweest (lees: er zijn geen aflezingen gedaan), wat er 
op kan wijzen dat ze ook in die regio hebben overwinterd.

Bij Toendrarietgans worden momenteel de meeste 
aflezingen in Polen gedaan, terwijl  van Kolgans nog de 
meeste aflezingen in Nederland of Duitsland plaatsvinden. 
In de Baltische Staten zijn nog geen ganzen afgelezen, 
ofschoon ook daar de winter zeer zacht is verlopen. 
Geringde Brandganzen worden momenteel voornamelijk 
in Nederland en Duitsland gezien, maar dat hangt ook 
samen met de verspreiding van de ringlocaties. Enkele in 
Nederland overwinterende Zweedse Grauwe Ganzen waren 
zelfs al voor de februaritelling terug in Zweden. De winter 
behoorde daar overigens net als bij ons tot de zachtste 
ooit, en op grond van eerste indrukken tot nu toe gaan 
de resultaten van de midwintertelling er waarschijnlijk 
record-aantallen ganzen opleveren. Van de Kleine Zwaan 
worden momenteel grote concentraties in Sleeswijk-
Holstein geteld, bij de februari-telling in totaal 6.000 
vogels! En dat aantal is sindsdien nog verder toegenomen. 
In Nederland staat de (onvolledige) teller voor de 
februaritelling op dit moment op 153...

Lage aantallen in februari?
Februari was volgens het KNMI de derde maand op rij met 
gemiddelde temperaturen die bijna het dubbele waren van 
de normale situatie. Toch lijkt dat bij de februari-telling bij 
ons geen bijzonder kleine aantallen opgeleverd te hebben 
(slechts een fractie lager bij Kolgans en Brandgans). Bij de 
meeste soorten waren de resultaten in de overeenkomstig 
getelde gebieden grofweg vergelijkbaar met die in 
voorgaande jaren. Alleen Toendrarietgans en Kleine 
Zwaan weken duidelijk naar beneden af, een patroon dat 

zich in januari al aftekende  (figuur 1). Nijlgans en Grote 
Canadese Gans zaten andermaal in de plus. Ook het aantal 
Knobbelzwanen lijkt dit seizoen aan de hoge kant (figuur 
1). Door het zachte weer start het broedseizoen bij deze 
soort dit jaar waarschijnlijk heel vroeg.

Kees Koffijberg

Figuur 1. Februari-tellingen van Knobbelzwaan, Kleine 
Zwaan en Toendrarietgans in de afgelopen tien jaar. 
De donkere balken geven de aantallen weer in de 
gebieden die over de hele periode werden geteld (dus 1:1 
vergelijkbaar), de lichte balken het uiteindelijke februari-
totaal (voor 2018 en 2019 resp. nog in bewerking of 
onvolledig).

In het voorjaar is de Slobeend vooral in de maanden 
maart en april te zien. Op trek en ook in de winter zien we 
gasten uit Noordoost-Europa en Rusland. Het grootste 
deel van onze eigen broedvogels verkast in de winter naar 
Groot-Brittannië, Zuid-Europa en West-Afrika. Het aantal 
broedvogels is sterk afgenomen met recent een stabilisatie. 
Het aantal overwinteraars doet het juist heel goed met een 
stijgende lijn vanaf midden jaren tachtig. De balts is nu 
ook al te zien. 

Natte maand
Op moment van schrijven is het eind februari en hebben 
we weer eens sinds lange tijd een bijzonder natte 
maand. Naast veel neerslag bij ons was dat ook in de 

bovenstroomse gebieden van de rivieren. Gevolg: naast 
volgelopen plassen en oude rivierarmen ook veel plasdras 
in de uiterwaarden en de binnendijkse gebieden. Situaties 
die we al een tijd niet meer hebben gezien. Hopelijk heeft 
men lering getrokken uit de afgelopen twee droge jaren en 
wordt het water nu wat langer vastgehouden. Veel soorten 
eenden en steltlopers profiteren bovendien ook van de 
plasdras. 

Voedsel
De buitenproportionele snavel van de Slobeend, breed en 
sterk lepelvormig, wijst op een hoge specialisatiegraad 
als het gaat om voedsel zoeken. Dat betekent bij deze 
soort: filteren van water. De eend zuigt water op aan de 

Succesvolle bijeenkomst Goose Specialist Group in Leeuwarden
De 19e bijeenkomst van de Goose Specialist Group in Leeuwarden van 28-31 januari was een groot succes. Er waren ruim 130 
deelnemers, waaronder ook een heel aantal ganzen- en zwanentellers. Wie de samenvattingen van de presentaties nog eens wil 
nalezen: kijk op www.sovon.nl/nl/gsg2020 onder de links rechts bovenaan de pagina. 



Slaapplaatstelling februari Wulp

snavelpunt en perst het er weer uit aan de basis, waarbij 
voedsel wordt opgevangen door de extra lange lamellen. 
Het voedsel bestaat uit plantaardig en vooral dierlijk 
plankton en verder slakjes, kreeftachtigen, insectenlarven, 
zaden en dergelijke. 

Waar te zien
In de voorjaarsgroepen is vaak de balts te bewonderen. 
In zo’n groep zie je dan paartjes Slobeenden rondjes 
draaien om elkaar met de snavel in het water. De soort 
wordt in maart en april vooral in laag-Nederland en 
het rivierengebied gezien waarbij grote wetlands er 
uitspringen. Dat zien we ook in de hoogste aantallen 
tijdens de telling in maart 2019: Ezumakeeg (Gr) 1092, De 
Deelen (Fr) 1005, Prunje Noord (Zl) 955, Tiengemeten, 
Weelde (ZH) 934 en Harderbroek: plan Roerdomp (Fl) 
631. Meer in het binnenland zijn de aantallen lager, maar 
nog steeds goed vertegenwoordigd zijn: Buitenpolder 
Munnikenland (Gl) 146, Geldersche Waard (Gl) 143 
(beide natuurontwikkeling), Polder Willeskop west (Ut) 
109, Fochteloo - Tachtig Bunder (Fr) 105 en Zuidveense 
Achtervenen (Ov) 100. In het binnenland kan de soort ook 
opduiken in nieuwe plasdras situaties en recent aange-
legde natuurontwikkeling waarbij het water ondiep is. 

Jan Schoppers

Het voorkeursweekend van de Wulpenslaapplaatstelling 
viel precies samen met de hevigste storm van februari, 
genaamd Ciara. Dit heeft het aantal tellingen van Wulp 
licht gedrukt, maar qua aantallen was februari 2020 
een betere telperiode dan een jaar geleden (Fig.2, Fig. 
3). Het aantal tellingen in februari 2020 bedroeg 83, 
terwijl dit aantal voor 2019 (wat ook het jaar van de 
soort was!) bijna het dubbele was, 141. Let op dat in 
dit getal nulwaarnemingen ook zijn meegenomen. Een 
mooi maximaal aantal waren bijna 3300 Wulpen op het 
Hegewiersterfjild (Fr). Ook heel mooi waren 1700 Wulpen 
in het Boezemland Bombrekken in Natura 2000-gebied 
de Oudegaasterbrekken (Fr). Dit zijn beide aantallen 
die het maximum van afgelopen jaar ver overstijgen. 
Buiten Friesland was het goed Wulpen tellen in Polder 
Zeevang (NH) met 750 individuen en in de Kolk van 
Dussen (NH) en bij de Brug van Westervoort (Ge) met 
beide ongeveer 550 Wulpen. Mooi om te zien was dat 
Zeeuws-Vlaanderen goed was vertegenwoordigd met 

verscheidene tellingen en dat ook aantallen zijn gemeld uit 
het Zuidlaardermeergebied (Gr) en de Kampina (NB).

Voorlopige resultaten februaritelling Grote 
Zilverreiger/Aalscholver
Wat bij Wulp het geval is lijkt bij Grote Zilverreiger en 
Aalscholver ook sterk mee te spelen, hoewel op moment 
van schrijven nog niet alle tellingen van deze twee soorten 
binnen zijn. Voor deze soortgroep geldt dat tijdens het 
voorkeursweekend storm Ellen heeft huisgehouden en 
tijdens het eerste telweekend storm Dennis. Ook het 
laatste telweekend binnen de voorkeursperiode lijkt 
momenteel relatief onstuimig te worden. Voor Grote 
Zilverreiger werden in februari 2019 250 slaapplaatsen 
geteld, tegen 204 (tot nu toe) dit jaar. Bij Aalscholver is 
dit respectievelijk 214 tegen 173. Dit zijn zeker gezien 
de dramatische weersomstandigheden geen hele slechte 
resultaten. Complimenten aan alle tellers! 

Paul van Els 

Figuur 3. Slaapplaats-
maxima van Wulp in 
de voorkeursperioden 
in februari 2019 (l) en 
februari 2020 (r).

Figuur 2. Slobeend. Verspreiding 
met aantallen per telgebied in 
maart en april 2019.



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 Jelle Abma  (024-7 410 410, jelle.abma@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

Op de website van Sovon is een nieuwe rubriek van start gegaan: 
‘Vogelteller in de Kijker’. Elke maand vertelt een gedreven voge-
laar/vogelteller iets over zichzelf en over zijn of haar telwerk voor 
Sovon. Wil Gerritse is al vanaf het eerste uur teller voor Sovon. 
Deze maart zal het zijn 50ste jaar worden dat hij meetelt aan het 
Watervogeltelproject! Vanwege dit bijzondere feit wordt dit inter-
view ook hier in deze nieuwsbrief van maart opgenomen om Wil in 
het zonnetje te zetten. 
Hoe lang tel je al voor Sovon en hoe ben je voor het eerst 
met Sovon in aanraking gekomen?
In maart 1970 ben ik met Hans Vlottes begonnen met de maande-
lijkse vogeltellingen in de oostelijke IJsseluiterwaarden van Deven-
ter tot (toen nog) de IJsselmonding. Dus aankomende maand 
wordt het mijn 50ste teljaar. In het verleden werden de uiterwaar-
den van de Grote rivieren integraal geteld door de Vogelwerkgroep 
Grote Rivieren. Door Leo van den Bergh werd ik bij deze tellin-
gen betrokken. Ik kende Leo al een tijdje door contacten met de 
Vogelwerkgroep Culemborg. Toen de coördinatie van de landelijke 
Watervogeltellingen bij Sovon terecht kwam is het telgebied wel 
iets kleiner geworden tot gebieden rond Zwolle. Sinds 1990 tel ik 
vijf telgebieden opgedeeld in veertien trajecten op basis van land-
schapskenmerken.
Welke bijzondere vogelervaring kun je je nog herinneren 
tijdens een telling?
Dat zijn er gelukkig genoeg. Een ervaring die ik me nog goed kan 
herinneren is die van een Parelduiker die tijdens onze lunch vlak 
voor ons in een plas neerstreek en wij de Parelduiker heel mooi 
voor langere tijd konden bekijken. Ook de eerste Zeearend in 
midden jaren zeventig kan ik me nog goed herinneren. Dit zijn wel 
echt de krenten in de pad tijdens een telling, maar overkomen me 
nog steeds elke keer weer.
Waarom tel je eigenlijk vogels? Wat vind je het mooiste 
aan je tellingen?
Met mijn tellingen wil ik graag een belangrijke bijdrage leveren 
aan de bescherming van vogels en hun leefgebieden. Daarnaast is 
het natuurlijk leuk, zeker als je het jarenlang volhoudt en de vaak 

spectaculaire veranderingen aan den lijve kunt meemaken. Ik 
vind dan ook dat je je kennis om die reden nuttig moet inzetten 
in plaats van soorten jagen om lijstjes te scoren. Het is nodig om 
kennis op te doen, maar doe er dan daarna ook iets nuttigs mee is 
mijn credo. Tel mee voor de wetenschap!
Is er een telling die je tot op vandaag de dag nog kan 
herinneren?
Dat zijn de tellingen met hoog water, zoals die in 1995 en 1996, en 
tijdens strenge winters op beijzelde wegen. Het lukte ons bijna niet 
om de telling goed uit te voeren. Maar je maakt op deze manier 
wel iets mee.  
Ook spectaculair waren de tellingen vanaf de boten van Rijks-
waterstaat en de Rivierpolitie die ik samen met Gerrit Gerritsen 
deed in de strenge winters van 1997, ‘91 en ‘96. Dan bekijk je je 
telgebied weer eens van een hele andere kant.
Wat is je favoriete vogelsoort? En waarom?
Mijn favoriete vogelsoorten blijven toch de Geelgors en de 
Veldleeuwerik. Die kwamen in mijn jeugd nog rijkelijk voor in 
de natuur- en cultuurgebieden rondom Apeldoorn. Als we dan 
met enkele NJNérs (vaak in het donker) vanaf Apeldoorn dwars 
door de Kroondomeinen naar de Veluwemeerkust fietsten om te 
vogelen of vogels te ringen dan waren de Geelgors en de Veldleeu-
werik onze talrijke vaste begeleiders. Elke Veldleeuwerik die ik nu 
nog hoor roepen, brengen mooie jeugdherinneringen naar boven. 
Geelgorzen heb ik jaren lang tijdens het RAS-project kunnen vol-
gen rondom mijn oude woonstek daarom de speciale herinnering.
Doe je ook wel eens wat met je eigen telgegevens?
Af en toe geef ik eens een lezing voor de Vogelwerkgroep de 
IJsselstreek, vroeger meer dan tegenwoordig moet ik toegeven. 
Maar het uitwerken van mijn vijftigjarige tellingen zal nog wel een 
behoorlijke uitdaging gaan worden.
Heb je nog goede tips voor beginnende tellers?
Sluit je aan bij een Vogelwerkgroep bij jou in de buurt en ga met 
ervaren tellers op pad. Je kunt ook klein beginnen zoals een MUS 
of PTT telling, maar ga tellen dat levert veel nuttige informatie op 
en wordt nog leuker naarmate je het langer doet.

Vogelteller in de kijker: Wil Gerritse 




