
Midwintertelling van Watervogels 
 
De internationale Midwintertelling wordt sinds 1967 georganiseerd. Het doel is om 
gegevens over aantallen en verspreiding van watervogels te verzamelen, zowel in 
Nederland als internationaal. De landelijke coördinatie van dit project wordt verzorgd 
door Sovon Vogelonderzoek Nederland. Internationaal wordt de telling gecoördineerd 
door Wetlands International. 

 

 

 
Beste Tellers,                                                                                                                                Nijmegen, 3 januari 2022 
 
Van alle vogelevenementen die er in Nederland 
plaats vinden, is de jaarlijkse midwintertelling wel 
de grootste. In het weekend van 15 januari 2022 
(met uitloop van 14-17 januari) vindt de 56e editie 
van de Midwintertelling plaats. Met dit al decennia  
durende project worden populatieontwikkelingen 
van deze groep vogels op (inter)nationaal niveau 
gevolgd. Internationaal worden de tellingen 
gecoördineerd door Wetlands International. Sovon 
neemt daarbij het Nederlandse deel voor zijn 
rekening. In ruim 60 landen wordt de midwinter-
telling gehouden; van net noorden in IJsland en 
Noorwegen tot oosten en zuiden in Kirgizië en Zuid-
Afrika. Binnen de internationale midwintertelling 
levert Nederland steevast een van de grootste 
landelijke totalen op. Het is een klein landje maar 
met die miljoenen watervogels belangrijk voor veel 
soorten. Om al die vogels te tellen kunnen we heel 
veel tellers gebruiken. In Nederland gaan komende 
maand maar liefst ruim 2100 tellers op pad om de 
aanwezige watervogels te tellen waarvan er 1600 
sowieso al maandelijks tellen maar in januari veelal 
nog een tandje bijzetten.  
 
Maandelijks worden vooral de belangrijke 
watervogelgebieden geteld. Bij de midwintertelling 
worden ook andere plassen, kleinere wateren, 
kanalen, agrarisch gebied en bebouwde kommen 

onder de loep genomen. We hopen ook dit jaar weer 
op zoveel mogelijk deelname. Informatie over de 
tellen gebieden kun je vinden door in te loggen op 
sovon.nl of krijg je via de regiocoördinator per mail 
of per post toegestuurd.  
 
Algemene informatie (methodiek) en links naar 
meer informatie over de midwintertelling kun je hier 
vinden: sovon.nl/midwintertelling  
 
Dan nu wat over de resultaten van de midwinter-
telling januari 2021. Er moet nog wel het een en 
ander aan gecontroleerd en aangepast worden, maar 
de grote lijnen zijn wel weer zichtbaar. Met meer dan 
zes miljoen watervogels is er een nieuw record 
gevestigd. De afgelopen tien jaar lagen de aantallen 
nog steeds onder die zes miljoen. De top vijf in 
januari 2021 bestond uit Kolgans (931.000), 
Brandgans (876.000), Smient (780.000), Grauwe 
Gans (504.000) en Kievit (296.000).  Het totaal van 
alle aantal ganzen en zwanen kwam uit op 2,6 
miljoen. 
 
Het belang van Nederland voor deze vogelgroep kan 
niet duidelijker zijn. Met dank aan alle tellers! 
Een fijne telling en nog de beste wensen voor het 
nieuwe teljaar. 

Michel Klemann
 
 
Digitaal insturen gegevens 
Bij voorkeur de gegevens van de Midwintertelling digitaal doorgeven. Hoe?  
Ga na de telling naar www.sovon.nl en log in met uw waarnemercode en wachtwoord.  
Klik vervolgens op de tegel ‘Watervogels’. Je komt dan in ‘Mijn gebieden’ met een overzicht van je 
telgebied(en). Klik op de blauwe W (of G voor ganzentellers die midwinter willen tellen) in de maand januari 
om kop- en telgegevens in te voeren. Mocht er geen of onjuiste midwintergebieden in je lijstje staan, neem 
dan contact op met de regiocoördinator, die kan dat verhelpen. Voor nog meer mogelijkheden en 
voorbeelden met schermafbeeldingen kijk op www.sovon.nl/watervogelinvoer . 
 
Mobiel invoeren en insturen gegevens  
Met de Sovon applicatie Avimap voor Android toestellen en iAvimap voor iPhones (iOS) kun je in het veld 
je telgegevens direct op uw smartphone of tablet invoeren en met één klik naar ons toe sturen. Op 
sovon.nl/avimapwavo kun je alle informatie vinden over het downloaden van Avimap, staat er een korte en 
stapsgewijze instructie en er is een link een uitgebreide handleiding.  
 
Wat is de begrenzing van mijn telgebied? 
In het scherm ‘Mijn gebieden’ kun je van de eigen gebieden de topografische ondergrond of een luchtfoto en 
de gebiedsbegrenzing bekijken en printen. Klik op ‘beheer gebied’ achteraan de regel van ieder telgebied en 
maak een keuze rechts onder ‘Kaart gebied(en)’. Je telgebied met grens verschijnt ook bij de soorteninvoer.  
 



 Maandelijkse tellers: alle (watervogel)soorten: Tellers die maandelijkse watervogeltellingen 
uitvoeren hoeven tijdens de januaritelling niets anders te doen dan in andere maanden: de telling(en), 
doet(doen) automatisch mee binnen de midwintertelling. 
 
 Maandelijkse ganzen-/zwanentellers: Ganzen en zwanentellers die in januari in hun gebieden alle 
Wetland en watervogels tellen (incl. selectie roofvogels, IJsvogel en Grote Gele kwikstaart) dienen hun gebied 
te claimen als midwintertelgebied (via portal.sovon.nl/portal/vacant/map/1). In je overzicht van gebieden in 
het nieuwe systeem komt dan een W te staan in januari (in plaats van een G) en bij de getelde selectie (in de 
bezoekgegevens) staat dan meteen ‘Watervogels en wetlandsoorten’.  
 Heb je je (ganzen- en zwanen)gebied niet apart geclaimd maar wel alle soorten in plaats van alleen ganzen 
en zwanen geteld denk er dan aan om in het blad “Bezoekgegevens” de ‘Getelde selectie’ aan te passen in 
‘watervogels en wetlandsoorten’.  
 Bij het niet claimen bestaat de kans dat iemand anders je gebied gaat tellen; het gebied staat immers als 
vacant Midwintertelgebied op onze website ook al ben je vaste ganzen en zwanenteller.  

Regiocoördinatie en de Midwintertelling: De telling wordt per regio door een regiocoördinator 
georganiseerd. Je krijgt van hem email en post. Zie voor de adressen 
https://www.sovon.nl/nl/content/coordinatoren-watervogeltellingen.  
Papieren telformulieren kun je het best rechtstreeks (gratis) naar Sovon sturen (mag ook naar de RC). 
 

Ganzen en zwanen: Januaripiek & eerste resultaten decembertelling 
 
De komende midwintertelling is vooral voor Kleine 
Zwaan, Wilde Zwaan, Toendrarietgans, Kolgans en 
Brandgans een belangrijk moment omdat in deze 
tijd (samen met december) meestal de piek van het 
seizoensvoorkomen wordt bereikt. In de aanloop 
naar de januaritelling lijken de lagere aantallen bij 
een aantal soorten nu ook wat bijgetrokken (zie 
onder), al komen uit verschillende regio's (o.a. 
Friesland) nog steeds berichten over (fors) kleinere 
aantallen vergeleken met eerdere jaren. Hetzelfde 
geldt voor het Niederrheingebied over de grens met 
Gelderland. Het aantal halsbandaflezingen bij bijv. 
Kolganzen blijft ook achter, wat suggereert dat veel 
vogels nog in gebieden ten oosten van ons land 
zitten, met een kleinere kans om te worden afgelezen 
(daarnaast zijn er in het afgelopen seizoen minder 
nieuwe geringd).  Het is minder aannemelijk dat 
plotseling een groot aantal dieren is doodgegaan.  
Vogelgriep is natuurlijk wel volop in het nieuws, 
maar er is – anders dan in 2020/21- tot dusverre 
geen opvallende sterfte onder ganzen opgetreden 
(het lijkt momenteel vooral steltlopers te treffen).  
Niettemin, vind of zie je dode/verzwakte vogels, geef 
dat door! (zie https://www.dwhc.nl/dode-vogels-
melden/  voor verdere aanwijzingen).    
Eerste resultaten decembertelling 
De voorlopige resultaten van de telling in december 
gaf dit seizoen voor het eerst een wat 'normaler' 
beeld te zien (figuur 1), al is enige armslag nodig 

omdat nog minder tellingen zijn ingevoerd dan bij 
eerdere maand-vergelijkingen (tussen de telperiode 
en dit moment van schrijven liggen slechts drie 
dagen). Met uitzondering van vooral Kleine 
Rietgans, lagen de getelde aantallen bij de meeste 
soorten rondom het gemiddelde van de voorgaande 
vijf seizoenen, of zelfs iets daarboven. Opvallend was 
vooral het verhoudingsgewijs grote aantal Wilde 
Zwanen, waaronder een kleine 300 op de 
Veluwerandmeren. Net als in eerdere maanden 
waren verder Grote Canadese Ganzen 
bovengemiddeld vertegenwoordigd, wat goed past 
bij de aanhoudende groei bij deze soort. Ook Grauwe 
Gans en Knobbelzwanen lieten dit seizoen tot nu toe 
over alle maanden relatief grote aantallen zien ten 
opzichte van de voorgaande vijf seizoenen. 
Toendrarietgans, Kolgans en Kleine Zwaan werden 
daarentegen nog steeds wat minder vaak genoteerd, 
maar het verschil met november (toen deze soorten 
fors minder werden gezien) lijkt niet meer zo groot. 
Belangrijke aantallen Toendrarietganzen (soms 
20.000 in een telgebied) concentreerden zich vooral 
in de Gronings-Drentse Veenkoloniën, waar ze 
profiteren van oogstresten van aardappelen en 
suikerbieten (vrijwel alle percelen geoogst). Van 
Kolgans werden eveneens opvallende aantallen in 
Drenthe geteld – deze provincie lijkt voor meerdere 
soorten in belang toe te nemen.!

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1. Voorlopige resultaten van de tellingen in 
december (stand 22 december 2021). De grafiek geeft 
per soort de afwijking van het aantal geteld in 2021 ten 
opzichte van het gemiddelde in 2016-2020, voor die 
selectie van gebieden die in alle jaren waren geteld en 
dus goed vergelijkbaar zijn.  Verschil bij Rotgans wordt 
vermoedelijk vooral bepaald door beperkte steekproef, 
die wat kleiner is dan anders omdat de telling nog maar 
pas geleden is. 
 

Kees Koffijberg 
 
 
 
 
 


