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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,  25 februari 2022 Beste tellers, 

Sommige zekerheden zijn niet zo zeker als ze 
lijken maar één zekerheid is er wel, het voorjaar 
komt er weer aan. Met nog tellingen in maart 
en april te gaan, is het watervogelseizoen 2021-
2022 alweer bijna aan zijn eind. Maart is altijd 
een leuke telling met de laatste wintergasten nog 
aanwezig, de eerste broedvogels weer terug en 
sommige vroege vogels al op eieren. 

De afgelopen februaritelling was er één met 
mooi weer en flink hoog water in alle water-
systemen. Dan snap je weer waarom er soms 
zoveel van die aan water gebonden vogels in 
ons land aanwezig kunnen zijn. Blauwe Reigers 
stonden van de week mooi te zijn op hun nesten, 
net als Aalscholvers waarvan sommige al op 
eieren zaten. Zeearenden zijn druk met het op-
bouwen van de oude nesten of bezig met nieuw-
bouw. Verschillende zeearendnesten zijn ver-
nield door de stormwinden en regen; sommige 
uit de boom gedonderd. Aalscholvers zullen er 
ook wel last van hebben gehad. De serie stormen 
begin februari hakte er even flink in. Enorme 
afslag in de duinen, stuivende zandvlaktes in het 
Waddengebied en hoge waterstanden in het bin-
nenland. Van zoveel dynamiek, daar houden de 
meeste watervogels wel van, en voor veel tellers 
zal dat niet anders zijn.

Plotseling stond er in veel sloten en rabattenbos-
sen weer water, zelfs graslanden en akkers onder 
water en dat is vrij uitzonderlijk de laatste
jaren. Watervogels waren daardoor meer ver-
spreid aanwezig dan in drogere periodes. 
Met waterstanden in beken, die op veel plaatsen 
boven de stuwen uit kwamen, konden veel van 

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:

12 maart monitoringgebieden, ganzen- en 
zwanentelling

19 maart steekproeftelling, ganzen en zwa-
nen (10.54 – HW 82)

de eerder drooggevallen watersystemen in het 
oosten van het land weer bevolkt worden door 
vis. Reigers en IJsvogels kunnen wat dat betreft 
ook wel weer een boost gebruiken want die heb-
ben veel last gehad van drooggevallen sloten, 
poelen en beken.

De Scholeksters zijn terug op de sozen, som-
mige staan al weer op de daken. Verderop in de 
nieuwsbrief verteld Jan wat over de aantallen en 
seizoenspatronen van deze steltloper. Ganzen 
en zwanen maken zich klaar voor vertrek. Kees 
laat zien hoe de aantallen zich aan het ontwik-
kelen zijn. De eenden zijn door de rui heen, veel 
paartjes al gevormd. Ze zijn klaar om naar het 
noorden en oosten af te reizen voor een nieuw 
broedseizoen. Winter 2021-22 is nu toch wel 
voorbij. De hoeveelheid vorst was weer mini-
maal. Er zijn vrijwel geen Fraters, Ruigpoten en 
Bonte Kraaien meer. De aantallen wintergasten 
van echte koude winters bleven laag. Daaren-
tegen wel overwinterende Grutto’s in het land, 
steeds meer Lepelaars, zelfs Koereigers op ver-
schillende locaties en ook Cetti’s Zangers lijken 
de winter goed doorgekomen te zijn.

Een ding is wel zeker. De watervogelpopulatie 
veranderd waar je bij staat en we gaan die ont-
wikkelingen op de voet volgen. Om te beginnen 
in het watervogel-telweekend van 12 maart. De 
steekproeftellingen in de Wadden zijn in ver-
band met de waterstanden een week later op 19 
maart.

Veel telplezier,
Michel Klemann

16 april monitoringgebieden, ganzen- en zwanentelling
7 mei telling Brand- en Rotgans
14 mei selectie van monitoringgebieden 
18 juni selectie van monitoringgebieden

16 april steekproeftelling, ganzen en zwanen (10:54 - 79) 
7 mei telling Brand- en Rotgans (13:56 – 86)
21 mei integrale Waddentelling (14:25 – 102) 
18 juni extra integrale Waddentelling (13:34 – 114)
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Van de overige trekkende soorten was het 
voorkomen half februari beter vergelijkbaar met dat 
van voorgaande seizoenen. Kolganzen en Rotganzen 
werden naar verhouding zelfs meer gezien. Voor 
Kolgans was dat in vrijwel alle provincies het geval 
(behalve Zeeland, zie onder). Bij de Rotgans zien we 
wellicht vroege terugkeer uit de winterkwartieren in 
Frankrijk en Engeland. In een direkte vergelijking 
met de januaritelling (op basis van in beide maanden 
getelde gebieden) viel op dat de westelijke provincies 
deels waren leeggelopen, o.a. goed zichtbaar bij 
Kolgans in Zeeland (-23%), Grauwe Gans in Zeeland 
(-64%) en Toendrarietgans in Noord-Holland 
(-82%) en Zuid-Holland (-74%). De Kleine Rietgans 
valt bij de vergelijking wat uit de toon. Normaliter 
komen ze in februari bijna niet meer voor, maar door 
het grotere aantal tijdens de vorstperiode vorig jaar 
gaat de vergelijking met het gemiddelde in figuur 1 
wat mank. Net als bij de voorgaande maanden waren 
Grauwe Gans en Grote Canadese Gans vrijwel overal 
in bovengemiddelde aantallen aanwezig en bij de 
huidige weersomstandigheden zal het broedseizoen 
bij vooral Grauwe Gans dit jaar vroeg van start gaan 
(mits de broedgebieden niet onder water staan door 
de vele regen en het hoge waterpeil).

Wat brengt maart?
Na de februari-telling zien we wel toenemende 
trekbewegingen (trektellen.nl), en lokaal is op dagen 
met rustig weer en (zuid)westenwind ‘s avonds 
ook regelmatig wegtrek van Kolganzen te horen. 
Bij geese.org zijn in de tweede helft van februari 
evenwel nog weinig aflezingen uit bijv. Polen of 
Tsjechië gemeld. De aflezingen die daar werden 
gedaan hadden vooral betrekking op vogels die er al 
eerder in de winter waren gezien, en deels ook vogels 
die in het najaar tot in de oostelijke deelstaten van 
Duitsland waren geweest.  Van de Toendrarietgans 
kwamen in de tweede helft van februari nog maar 
een handvol aflezingen uit Nederland binnen, 
voornamelijk uit Noord-Limburg (van daar lokaal 
geringde vogels). Zet de huidige sterke westelijke 
stroming door, verwachten we in maart van de 
meeste soorten een verdere afname. 

Kees Koffijberg  

Bij de afgelopen februari-telling leken vooral Wilde- 
en Kleine Zwaan in duidelijk gereduceerde aantallen 
aanwezig ten opzichte van januari. Bij Kleine Zwaan 
is dat onderdeel van een tendens op lange termijn 
(figuur 1, 2). Ze zijn tegenwoordig voornamelijk 
nog van november tot en met januari in Nederland 
aanwezig, en verplaatsen zich al vroeg in de winter 
naar Duitsland (of komen helemaal niet meer tot 
in ons land). In Sleeswijk-Holstein werden bij 
een integrale zwanentelling op 12 februari (zelfde 
telweekeinde als bij ons) bijna 6300 Kleine Zwanen 
geteld, opnieuw een record voor half februari (H.J. 
Augst/OAG Schleswig-Holstein). De toename daar, 
en afname bij ons zijn communicerende vaten, 
zo blijkt ook uit bewegingen van zendervogels en 
aflezingen van halsbanden. Naar schatting verbleven 
er half februari rond de 9100 Kleine Zwanen in heel 
Noord-Duitsland (ornitho.de), ongeveer driekwart 
van de Noordwest-Europese winterpopulatie! Bij de 
Wilde Zwaan lijkt in de laatste vijf seizoenen sprake 
van enige afname, maar de trend is veel minder 
duidelijk dan bij Kleine Zwaan (frappant detail is 
wel dat het aantal gemelde Wilde Zwanen in februari 
meer dan het dubbele was van het aantal Kleine 
Zwanen). Opvallend waren vooral kleinere aantallen 
Wilde Zwanen in Flevoland en Groningen, in die 
laatste provincie wellicht ook door verplaatsing 
van enkele grotere groepen over de grens met het 
Emsland in Nedersaksen.
 

Ganzen en zwanen: Beperkte wegtrek in februari

Figuur 2. Afname van aantallen van Kleine 
Zwaan in februari (zelfde gegevens als in 
figuur 1, maar dan periode 2012-2022). 
De donkere balken geven het aantal in de 
gebieden die in de hele periode werden 
geteld. Totalen (lichtblauwe balk) zijn 
voor 2021 en 2022 nog in bewerking, resp. 
onvolledig. 

Figuur 1. Voorlopige resultaten van de tellingen in 
februari 2022 (stand 24 februari). De grafiek geeft per 
soort de afwijking van het aantal geteld in 2022 ten 
opzichte van het gemiddelde in 2017-2021, voor die 
selectie van gebieden die in alle jaren waren geteld en 
dus goed vergelijkbaar zijn.



Jaarlijkse volksverhuizing Scholeksters

Vroeg in het voorjaar is er een volksverhuizing van 
Scholeksters. Vogels die in de Wadden en de Delta 
overwinteren verplaatsen zich naar de binnenlandse 
broedgebieden. 

Afnemende aantallen
Nederlandse Scholeksters zijn grotendeels 
standvogel en een klein deel trekt weg na de 
broedtijd vooral naar de Belgische en Noord-Franse 
kusten, een klein deel steekt de Noordzee over. 
Een aanzienlijk deel van de Europese populatie 
overwintert in ons land. Van augustus tot februari 
zijn in het binnenland nauwelijks Scholeksters 
aanwezig. Bij een milde winter zien we in februari 
al weer Scholeksters in het binnenland. Het voedsel 
bestaat uit mosselen, kokkels, nonnetjes en wormen 
in de kustgebieden en in weidegebieden en het 
binnenland eten ze voornamelijk regenwormen en 
emelten. Zowel de broed- als wintervogels laten al 
decennia lang een afname zien in ons land en de 
ons omringende landen https://www.sovon.nl/nl/
soort/4500 De belangrijkste oorzaken zijn de slechte 
voedselsituatie in het Waddengebied in de jaren 
negentig (recent minder somber), intensivering van 
het boerenland in de binnendijkse broedgebieden, 
verruiging van de kwelders, verhoogde predatie en 
toegenomen overspoeling van buitendijks gelegen 
nesten door frequenter optredende zomerstormen 
(Ens et al 2011). Recent zien we vaker Scholeksters 
die op daken broeden maar voorlopig een fractie 
van de totale populatie. Lichtpuntje is dat de 
winteraantallen in de Zoute Delta in de recente 
twaalf jaar stabiel zijn. Ondanks de sterke afname 
landelijk kwalificeerde de soort niet voor de Rode 
Lijst. 

Seizoenspatroon
Landelijk worden de hoogste aantallen geteld in de 
maanden augustus-februari. Het gros (99%) verblijft 

dan in de Wadden en de Delta. De volksverhuizing 
is niet overal vergelijkbaar. Scholeksters die in het 
noordelijke binnenland broeden overwinteren vooral 
in de Waddenzee, terwijl vogels die in het zuidelijke 
binnenland broeden vooral in de Delta en Frankrijk 
overwinteren (Ens et al. 2019).
In het binnenland worden de meeste vogels 
waargenomen in februari-april met een maximum 

Figuur 3. Scholekster. Seizoenspatroon in de Zoete 
Rijkswateren en trend landelijk.
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Scholekster. Arjan Boele



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  Sjouke Scholten (024-7410 410, sjouke.scholten@sovon.nl) 
(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 Bas Hissel (024-7 410 410, bas.hissel@sovon.nl) 
(Li) Limburg  Bas Hissel (024-7 410 410, bas.hissel@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

in maart. Daarna verplaatsen de broedvogels zich 
naar de broedgebieden, doorgaans het binnendijkse 
agrarische gebied maar ook op de kwelders in de 
kustgebieden. Een deel van de populatie bestaat 
uit jonge en/of (nog) niet broedende vogels en die  
vormen ze dan groepen ook wel sozen genoemd (Ens 
et al 2011). 

Slaapplaatstellingen
In maart en april staat er een slaapplaatstelling 
van de Grutto, Kemphaan én Scholekster op het 
programma. Op 12 maart (uitloop 4 - 20 maart) en 2 
april (25 maart - 10 april) kunnen de slaapplaatsen 
geteld worden. Kijk voor de Telrichtlijnen op 
https://www.sovon.nl/nl/soort/4500 Kijk voor 
vacante telgebieden http://portal.sovon.nl/portal/
vacant/map/16 

Literatuur:
Ens et al. 2011: https://stats.sovon.nl/pub/
publicatie/17395
Ens et al. 2019: https://stats.sovon.nl/pub/
publicatie/18975

Jan Schoppers

Koereiger. Joost van Bruggen




