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Verantwoording en dankwoord

Dit rapport kon alleen tot stand komen dankzij 
de fantastische inzet van een groot aantal men-
sen. Vanzelfsprekend worden allereerst alle tel-
lers bedankt die, veelal in hun vrije tijd, de tel-
lingen hebben uitgevoerd en hun gegevens aan 
Sovon ter beschikking hebben gesteld. Allemaal 
heel hartelijk bedankt! Eveneens onmisbaar was 
de grote inbreng van instanties, instituten, ter-
reinbeheerders, enkele provincies en Trektellen.
nl. De vaak decennialange inzet van hen wordt 
door ons enorm gewaardeerd. Ook alle vrijwil-
lige zeetrektellers worden hartelijk bedankt. In 
bijlage 1 staan alle tellers die in het seizoen 
2018/19 hebben bijgedragen. Bijlage 2 geeft 
een overzicht van contactpersonen en instan-
ties die bij de afzonderlijke monitoringgebieden 
betrokken waren. Wij doen onze uiterste best 
om iedereen te vermelden. Mochten er per 
ongeluk namen in deze overzichten ontbreken, 
dan spijt ons dat zeer en stellen we een bericht 
op prijs.

Michel Klemann wordt bedankt voor zijn brede 
inzet bij de verzending van nieuwsbrieven, for-
mulieren en gebiedskaartjes, het administreren 
van wijzigingen, de beantwoording van vragen 
en de eerste verwerking van de binnenko-
mende papieren gegevens. Erik van Winden 
verzette bergen werk en stond altijd klaar om 
de verwerking, controle, analyse en (eventuele) 
bijschattingen van de tellingen te verzorgen. 
Ellis Hettinga zorgde voor een flink aantal ver-
beteringen van de digitale invoer en dat deze 
sowieso gemakkelijk en soepel liep. Gerard 
Troost ontwikkelde de veldapplicatie iAvimap 
voor iPhones en zorgde regelmatig voor ver-
beteringen en updates bij het broertje Avimap 
voor Android apparaten. Chris van Turnhout 
zorgde voor inhoudelijke ondersteuning. John 
van Betteray verzorgde de opmaak van maan-
delijkse nieuwsbrieven, zodat deze er altijd 
piekfijn uitzagen. De regionale telcoördinatie 
in 2018/2019 werd met veel toewijding en 
enthousiasme uitgevoerd door Vincent de Boer, 

Menno Hornman, Romke Kleefstra, Michel 
Klemann, André van Kleunen, Kees Koffijberg, 
Mervyn Roos, Sjouke Scholten, Jan Schoppers, 
Roy Slaterus, Harold Steendam en Jan-Willem 
Vergeer. Landelijk was de coördinatie in handen 
van Menno Hornman.

De landelijke coördinatie van de slaapplaat-
stellingen was in handen van Paul van Els. 
Regionaal werd hij ondersteund door Vincent 
de Boer, Albert de Jong, Romke Kleefstra en 
Sjouke Scholten.

Vanuit het CBS werden de trendberekenin-
gen uitgevoerd door Adriaan Gmelig Meyling, 
Martin Poot en Leo Soldaat. 

De aansturing van de Meetnetten Watervogels 
en Slaapplaatsen wordt verzorgd door een 
begeleidingscommissie in het kader van het 
Netwerk Ecologische Monitoring. Deze bege-
leiding vindt op plezierige wijze plaats door 
Mervyn Roos (RWS), Sandra Clerkx (WOT 
Natuur & Milieu), Frank Tillie (LNV), Robbert 
Wolf (Provincies/BIJ12), Tom van der Meij & 
Leo Soldaat (CBS) en Chris van Turnhout & Rob 
Vogel (Sovon). 

Gerard Troost maakte door levering van zee-
trektellingen uit zijn website Trektellen.nl 
trendberekeningen van een groot aantal zeevo-
gelsoorten mogelijk.

De provincies Friesland, Zuid-Holland en 
Zeeland ondersteunden de coördinatie van de 
vrijwillige tellingen aldaar.

De opmaak van het rapport werd verzorgd door 
John van Betteray, de fotoredactie was in han-
den van Harvey van Diek. 

Iedereen wordt zeer bedankt voor zijn of haar 
bijdrage aan deze rapportage over seizoen 
2018/2019!
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Samenvatting
 

Inleiding en achtergrond 

In dit rapport komen watervogel- en slaap-
plaatstellingen aan de orde die in Nederland 
werden uitgevoerd van juli 2018 tot en met 
juni 2019. Dit Meetnet Watervogels bestaat uit 
maandelijkse tellingen in monitoringgebie den 
(meest wetlands, incl. Zoute Delta), maande-
lijkse tellingen op ganzen- en zwanenpleister-
plaatsen (incl. boerenland), periodieke tellingen 
van hoogwatervluchtplaatsen in de Waddenzee 
(vijf integrale tellingen per seizoen, maandelijk-
se tellingen in selectie van gebieden), de mid-
win ter telling in januari, tellingen van de Noord-
zee (zowel de kustzone als open zee, incl. zee-
trek tellingen) en een aantal op specifieke soor-
ten gerichte simultaantellingen op slaapplaatsen 
(tabel 2.1, figuur 2.1, 2.2). Geteld worden alle 
belangrijke wetlands, agrarisch gebied dat van 
belang is voor ganzen en zwanen evenals de 
kustzone en het Nederlands Continentaal Plat, 
een onderdeel van de Noordzee. Tijdens de 
mid wintertelling worden bovendien vele kleine 
wateren en andere delen van het agrarisch 
gebied onderzocht, alsmede vele stadsparken, 
grachten en kanalen. Figuur 2.3-2.5 geeft een 
overzicht van de dekking van de verschillende 
type tellingen in 2018/19. 
Het watervogelmeetnet is onderdeel van het 
Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) en 
is een samenwerkingsverband tussen Sovon 
Vogel onderzoek Nederland, Rijkswater staat, het 
Minis terie van Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit, Bij12/Provincies en het Centraal 
Bureau voor de Statistiek. Internationale part-
ners zijn Wetlands International (International 
Waterbird Count, IWC) en het Common 
Wadden  Sea Secretariat (TMAP programma). 
De tellingen beogen (a) trends vast te stellen 
van watervogelsoorten buiten de broedtijd, 
zowel op landelijke schaal als gebiedsniveau 
(Natura 2000-gebieden, watersystemen, pleis-
terplaatsen), (b) een bijdrage te leveren aan het 
vaststellen van de internationale populatie-
om  vang en –trend van watervogels, (c) de 
 po pu la tie ontwikkeling en verspreiding vast te 
stellen van watervogels die een rol kunnen 
spe len bij de verspreiding van Aviaire Influenza 
(Vogelgriep), (d) landelijke trends vast te stellen 
van biodiversiteitsindicatoren ten behoeve van 
de bescherming van de Noordoost-Atlantische 

Oceaan (OSPAR) en (e) landelijke trends vast te 
stellen van soorten die aanwezig zijn in gebie-
den mét en zonder uitgevoerde beheermaat-
regelen, in het kader van Agrarisch Natuur- en 
Landschapsbeheer (ANLb). De gegevens vor-
men verder een belangrijke input voor de zo-
genaamde Artikel 12-rapporten aan de EU.
De verwerking gebeurt voornamelijk online 
en de gegevens worden samengebracht door 
meer dan 1900 vrijwilligers en een klein aantal 
professionele tellers (boottellingen, vliegtuig-
tellingen). Er vindt een uitgebreide validatie 
en controle plaats, zowel tijdens de invoer/
upload van telresultaten als voorafgaand aan de 
trendberekeningen. Ontbrekende gegevens in 
het netwerk van telgebieden worden bijgeschat 
met het programma U-index; trends worden 
berekend met het programma TrendSpotter en 
weergegeven als seizoensgemiddelden. De onli-
ne versie van het rapport bevat een uitgebreide 
beschrijving van de verschillende bewerkings-
stappen. Tabel 2.4 geeft inzicht in de gebruikte 
trendclassificering.

Seizoen 2018/19
Het telseizoen van 2018/19 werd gekenmerkt 
door een droge en deels zeer zomerse herfst, 
een vrij milde winter met een korte vorstperi-
ode eind januari en een relatief warme start 
van het voorjaar. Maandelijks werden 440.000 
tot 5,1 miljoen watervogels geteld (tabel 4.1). 
De aantallen onder het miljoen betreffen tel-
lingen in de zomermaanden, wanneer slechts 
een klein deel van de gebieden wordt onder-
zocht terwijl veel trekvogels elders (in de 
broed gebieden) vertoeven. De midwintertelling 
half januari is met een grotere inspanning en 
teldekking de meest complete telling en levert 
traditioneel het grootste aantal op. Ditmaal 
werden iets minder dan 5,1 miljoen watervo-
gels geteld, een wat lager aantal dan in voor-
gaande jaren (gemiddelde in 2014-19 is ruim 
5,5 miljoen). Negentien soorten haalden in 
één of meer maanden de limiet van tenminste 
100.000 exemplaren (tabel 4.2). Deze lijst be-
staat al jarenlang uit vrijwel dezelfde soorten, 
in een soms wisselende rangorde. De Brandgans 
voerde dit seizoen de lijst aan. 
Er werden maximaal 2,18 miljoen ganzen en 
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41.000 zwanen geteld. Dat is opnieuw lager 
dan een seizoen eerder en bevestigt de afne-
mende trend die in de voorgaande seizoenen 
lijkt te zijn ingezet. De lagere aantallen zouden 
te maken kunnen hebben met de  uitgesproken 
zachte weersomstandigheden, waardoor trek-
kende soorten vroeger vertrekken, terwijl 
andere helemaal niet meer tot ons land door-
vliegen (zie verderop). Verder was in het najaar 
de aankomst bij een aantal soorten verlaat. Dat 
laatste is een fenomeen dat ook in onze om-
ringende landen werd gezien en mogelijk ver-
band houdt met het uitzonderlijk warme weer. 
De grotendeels inheemse populatie Grauwe 
Ganzen zit nog in de lift, net als die van Grote 
Canadese Gans en Nijlgans, die daarmee verre-
weg de talrijkste exoten zijn met maxima van 
resp. 33.000 26.000 (tabel 4.4). Dit weerspie-
gelt vooral de ontwikkeling van de Nederlandse 
broedpopulatie.

Trends
Sinds 1975 is het aantal getelde watervogels in 
eerste instantie verdubbeld. Het laatste decen-
nium dalen de aantallen echter weer licht. De 
initiële toename was vooral te danken aan de 
groeiende aantallen eenden en ganzen, maar 
die laatste groep is nu, gerekend naar de ge-
middelde trends, op zijn retour. De deels aan 
water gebonden wintervogels in het boeren-
land laten een iets minder positief beeld zien 
dan een aantal jaren terug. Zij profiteren wel-
iswaar van het ruime aanbod van voedselrijk 
grasland en oogstresten, maar andere oorzaken 
zoals een laag broedsucces en areaalverschui-
vingen in de winter (bijv. Kleine Zwaan, Kleine 
Rietgans, Taigarietgans, Kolgans) drukken de 
aantalsontwikkeling. Van de zeevogels is een 
aanzienlijk deel achteruitgegaan (10 soorten), 
voornamelijk door verminderde voedselbe-
schikbaarheid aan het zeeoppervlak. Soorten 
die hun voedsel uit de diepere lagen halen 
zoals Jan-Van-Gent en Zeekoet/Alk laten juist 
een positievere trendontwikkeling zien. Bij de 
kustvogels zijn er, net als bij de zeevogels, rela-
tief veel afnames (15 soorten). Onder de soor-
ten die het sterkst zijn afgenomen zijn relatief 
veel viseters (futen, sterns), maar een aantal 
viseters zijn ook gestegen in aantal (Lepelaar, 
Kuifaalscholver, Dwergstern en Grote Stern). 
Naast de visstand spelen andere soortspecifieke 
factoren dus waarschijnlijk ook een rol bij de 
aantalsontwikkelingen. 

Bij 17 van de 26 soorten die voor de Vogel-
richt lijn landelijk een ‘gunstige staat van in-
standhouding’ hebben en waarvoor behoud 
wordt nagestreefd wijzen de trends op een 
niveau boven de geformuleerde instandhou-
dingsdoelen (figuur 4.5). Enkele soorten die 
ver onder de doelen zitten zijn o.a. Kleine 
Rietgans, Zwarte Ruiter en Brilduiker. Een groep 
van 20 soorten met een ‘ongunstige staat van 
instandhouding’ laat weinig positieve ontwik-
kelingen zien, hun gemiddelde index komt 
net boven de helft van de gestelde doelen en 
er zijn maar een paar soorten die het beter 
doen (Drieteenstrandloper en Krooneend). 
Prominente voorbeelden van soorten met ne-
gatieve trends zijn Strandplevier, Kleine Zwaan 
en Taigarietgans. Ook soorten waarvoor ‘ver-
betering van de populatie’ wordt nagestreefd 
zitten overwegend in de min, bijv. Grutto, 
Eider, Scholekster en Topper. Op gebiedsniveau 
waren er 24 gebieden waarin minimaal de helft 
van de vastgestelde soorten aantallen bereik-
ten die boven de gebiedsdoelstellingen lagen 
(figuur 4.6). Belangrijke gebieden met relatief 
veel gunstige trends zijn IJsselmeer, Voordelta, 
Biesbosch, Noordzeekustzone, Markermeer & 
IJmeer en Veluwerandmeren en veelal zijn er 
soorten bij betrokken die het ook  landelijk goed 
doen. In 31 gebieden (3 tot 5 meer dan in de 
voorgaande drie seizoenen) bleven de aantallen 
van tenminste de helft van alle soorten bene-
den de instandhoudingsdoelstellingen, zonder 
tekenen van herstel. Tot deze categorie beho-
ren de Rijntakken, Veerse Meer, Markie zaat, 
Oostvaardersplassen, Ketelmeer & Vosse meer, 
Zwarte Meer, Sneekermeergebied en Zoom-
meer.

Schaarse soorten
In dit rapport wordt speciale aandacht  besteed 
aan enkele tientallen soorten die relatief 
schaars zijn en niet jaarlijks worden besproken. 
Moni  toring is, mede gezien de soms sterk fluc-
tuerende aantallen, alleen op de langere termijn 
mogelijk. Desondanks is het zinvol om deze 
soorten jaarlijks te blijven tellen. In de teksten 
zijn ook losse tellingen en waarnemingen van 
buiten het watervogelmeetnet opgenomen. 
Naast watervogels, gaat het ook om andere 
soorten die veel in wetlands verblijven, zoals 
roof- en zangvogels. Voorbeelden zijn Blauwe 
Kieken dief en Strandleeuwerik, waar er tijdens 
de midwintertelling relatief veel van werden 
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geteld, en ook Velduil en IJsvogel, die dit sei-
zoen schaarser waren dan in recente jaren. 
Daarnaast is er veel aandacht voor soorten die 
op open zee verblijven, waaronder meerdere 

soorten sterns, jagers en stormvogels. Daarvoor 
worden vooral gegevens van zeetrektellingen 
en vliegtuigtellingen gebruikt.
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Summary

Introduction
Large-scale and systematic waterbird surveys 
have been carried out in The Netherlands for 
decades. At present, this longstanding tradition 
is part of the national governmental ecologi-
cal surveillance scheme (‘Netwerk Ecologische 
Monitoring’). The scheme has a fixed set up 
(described in Tables 2.1-2.3 and Figure 2.1) 
and is carried out after standardised guidelines. 
Sovon acts as national coordinator, in close 
collaboration with national as well as regional 
governmental bodies and Statistics Netherlands 
(trend analyses and quality control). The 
data is mainly used to inform about species’ 
abundance and their trends are estimated at 
a national scale as well as for specific sites 
(Natura 2000). Additionally, the data is used in 
several international frameworks, such as the 
International Waterbird Census (IWC), goose 
surveys of Wetlands International/European 
Goose Management Platform and the Trilateral 
Monitoring and Assessment Program (TMAP) of 
the Wadden Sea countries. Furthermore, they 
are used as input for biodiversity indicators 
for the Marine Strategy Framework Directive/
OSPAR and for evaluation of national agri-en-
vir onmental schemes in rural areas.
Counting effort focuses on all important wet-
lands and goose and swan staging/wintering 
sites, including vast farmland areas (Figure 2.2). 
Counts of night-roosts predominantly aim to 
cover Natura 2000 sites (Figure 2.5). Waterbird 
counts are carried out monthly in September-
March (additional goose counts in April and 
May), in some areas year round as well (night-
roosts according to a different scheme, Figure 
2.1). The highest counting effort takes place 
during the IWC in January. At this time, nu-
merous smaller waterbodies, urban parks and 
various canals are additionally visited, with 
focus on the low western part of the country, 
where the largest concentrations of waterbirds 
occur (Fig. 2.4). Tidal areas are counted during 
high tide, whereas the open waters of Lake 
IJsselmeer, Lake Markermeer, Wadden Sea and 
North Sea (coastal zone as well as offshore) 
are covered with aerial surveys (latter only in 
January and November). Results of seabirds 
recently also got additions from systematic 
seawatch data from coastal viewpoints. For 

most species, daytime counts in feeding areas 
or on high tide roosts give the best assessment 
of abundance and distribution, but for a speci-
fic group of species counts at communal night-
roosts deliver the best results. 
The waterbird monitoring scheme is support-
ed by over 1900 volunteers. Locally, data is 
also collected by professional counters (mainly 
ship-based or aerial surveys). Nowadays, more 
than 95% of the data is submitted online 
and all data is routinely checked for duplicate 
counts and unusual numbers, both during data 
entry and after the season by the coordinators. 
Gaps in data-series are imputed with U-index. 
Trends are expressed by monthly averages 
(not indices or peak counts!), derived from the 
total number of birds in a season divided by 
8 or 12, depending on the phenology of the 
species. Trend calculations are performed with 
the TrendSpotter software and expressed in a 
standardised classification (Table 2.4).

Outline of the report
This reports covers data gathered from July 
2018 until June 2019 (i.e. season 2018/19), 
with a special focus on rare species. The out-
line of this report follows that of previous 
annual reports. Chapters 2 and 3 give a brief 
overview of methods and coverage, counting 
conditions and a monthly overview of weather 
characteristics (pdf with extensive methods 
section available online). Chapter 4 provides 
quick access to most of the data, by tabulating 
and summarising total count data and trends 
(Table 4.1, Figures 4.1-4.3). This chapter also 
includes summaries regarding monitoring in 
Natura 2000-sites (chapter 4.3), goose and 
swan monitoring (including national population 
estimates and breeding success, chapter 4.4) 
and monitoring of night-roosts (chapter 4.5). 
A full account of all national trends is also ac-
cessible online for national, provincial as well 
as site levels (Natura 2000-sites and other im-
portant bird areas, www.sovon.nl/nl/content/
vogelsoorten). In this edition of the report, 
we pay special attention to the rarer waterbird 
species and other species often associated with 
wetlands. For this purpose, we also included 
observations outside the specific counting areas 



8

Sovon-rapport 2021/01

in addition to the data gathered in the water-
bird scheme. Furthermore, a range of seabird 
species will be described in detail, based on 
sys tematic seawatching and aerial surveys.

Season 2018/19
In the Netherlands, the weather in winter may 
have a profound impact on numbers of water-
birds. In line with the long-term trend, season 
2018/19 had a very mild winter that turned 
into a relatively warm spring (Figure 3.1). This 
may have affected the arrival or departure of 
migratory species. Some species might leave 
earlier, while others chose to return later. This 
likely contributed to the lower number of geese 
and swans this season, especially expressed by 
a general late arrival in autumn, that was also 
observed in neighbouring countries. 
In January, when the most extensive coverage 
is achieved during the IWC, 5.1 million water-
birds were recorded (Table 4.1). This is less 
than in the previous two years, but well within 
the order of magnitude recorded since 2011. 
In 19 species, monthly numbers exceeded 
100.000 individuals at some stage during 
the season (Table 4.2), for instance Greater 
White-fronted Goose, Barnacle Goose, Eurasian 
Wigeon, Mallard, Eurasian Coot, Eurasian 
Oystercatcher, Dunlin and Black-headed Gull. 
Among the non-native species, Greater Canada 
Goose and Egyptian Goose were found to have 
the highest numbers (Tables 4.4-4.5).

Trends
Since the start of the census scheme, the 
number of waterbirds in The Netherlands has 

almost doubled, albeit showing some signs 
of decline in the past decade. This decline is 
mainly due to lower numbers in some goose 
and swan species (partly due to shifts in win-
tering range and/or declines at flyway level), 
whereas duck species overall still experience an 
ongoing increase. Seabirds also show an over-
all decline, notable species that are surface-
feeders. Among the species for which negative 
trends prevail, fish-eating species stand out, 
even if some species (e.g. Eurasian Spoonbill, 
Little Tern, Sandwich Tern) contrastingly tend 
to increase. Many species qualifying for Natura 
2000-sites show a status quo of their long-
term trends. Abundance in species subject to 
a favourable conservation status usually is still 
above levels which previously had been used 
for target-setting (17 out of 26 species, Figure 
4.5). On the other hand, species like Pink-
footed Goose, Spotted Redshank and Goldeneye 
nowadays occur in numbers well below the 
formulated conservation objectives. A group of 
20 species for which an unfavourable conser-
vation status was assessed does not show signs 
of recovery, apart from Sanderling and Red-
crested Pochard, which numbers have been 
thriving. Especially Kentish Plover, Bewick’s 
Swan and Taiga Bean Goose remain at a low 
levels of abundance. The same also applies to 
species for which recovery goals were formu-
lated, like Black-tailed Godwit, Common Eider, 
Eurasian Oystercatcher and Greater Scaup. At 
site-level there are 24 SPAs for which at least 
half of the qualifying species occur in numbers 
above conservation objectives (Figure 4.6). On 
the other hand, in 31 sites (3-5 more than in 
the previous report) numbers in at least half 
of all qualifying species remained below target 
level.
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Het waterrijke karakter, de relatief zachte win-
ters en de ligging aan de Oost-Atlantische trek-
route maakt Nederland bijzonder aantrekkelijk 
voor overwinterende en doortrekkende water-
vogels. De aantallen bij ons zijn dan ook van 
internationale betekenis, wat tot uiting komt 
in verschillende internationale verdragen ter 
bescherming van trekvogels en hun leefgebie-
den, waaronder de EU-Vogelrichtlijn, de African 
Eurasian Waterbird Agreement (AEWA), de 
Ramsar-Conventie en het OSPAR verdrag, die 
Nederland heeft ondertekend. Resultaten van 
watervogeltellingen spelen hierbij een belang-
rijke rol. De landelijke telreeksen  lopen bij ons 
vanaf 1975, lokaal soms al vanaf 1947. Sinds 
1992 worden de watervogeltellingen door 
Sovon gecoördineerd en na 2000 zijn de ver-
schillende type tellingen (Zoete en Zoute Rijks-
wateren, ganzen- en zwanen, midwintertelling) 
samengevoegd tot het Meetnet Watervogels, 
met een geïntegreerde coördinatie. Het Meet-
net Slaapplaatsen ging in 2009/10 van start 
om de urgente informatiebehoefte omtrent 
slaap plaatsen te voeden. 

Gegevens van het Meetnet Watervogels en 
Meetnet Slaapplaatsen worden gebruikt bij de 
implementatie en uitvoering van de hierboven 
genoemde verdragen, in het bijzonder bij het 
beoordelen van de ‘Staat van Instandhouding’ 
ten behoeve van de Europese Vogelrichtlijn 
(zie ook 4.3). Ook vormen ze een belangrijke 
vinger aan de pols om de kwaliteit van de 
Nederlandse wateren (zoet en zout) te monito-
ren. Verder worden de tellingen gebruikt voor 
internationale analyses, zoals bij actuele the-
ma’s als klimaatverandering, flyways, vogelgriep 
en biodiversiteitsindicatoren voor Noordzee en 
(Noordoost-) Atlantische Oceaan. De meetnet-
ten zijn onderdeel van het Netwerk Ecologische 
Monitoring (NEM), een samenwerkingsverband 
tussen Rijkswaterstaat (RWS), Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), 
de Provincies & BIJ12, Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS) en Sovon. Het veldwerk 
wordt grotendeels uitgevoerd door vrijwilligers 
en medewerkers van provincies, instituten en 
terreinbeherende organisaties. Beide meetnet-
ten kennen meerdere doelstellingen (zie CBS 
2020), waarvan de belangrijkste zijn: 
• Vogelrichtlijn: vaststellen van landelijke 

trends in aantallen van doortrekkende en 

overwinterende vogelsoorten waarvoor in 
Nederland één of meer Natura 2000-gebie-
den zijn aangewezen (zowel foerageer- als 
slaapplaatsfunctie). 

• Trilateral Monitoring and Assessment 
Program (TMAP): bijdragen aan het bepalen 
van de populatieontwikkeling van watervo-
gels in het internationale Waddengebied. 

• Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer: 
vaststellen van landelijke trends in aantallen 
van soorten die aanwezig zijn in gebieden 
met of zonder (in het kader van Agrarisch 
Natuur- en Landschapsbeheer uitgevoerde) 
beheermaatregelen. 

• OSPAR commissie: vaststellen van lande-
lijke trends van biodiversiteitsindicatoren 
ten behoeve van de bescherming van de 
Noordoost-Atlantische Oceaan. 

• Aviaire Influenza: vaststellen van landelijke 
trends en verspreiding van trekkende water-
vogels die een rol kunnen spelen bij de ver-
spreiding van Aviaire Influenza (vogelgriep). 

• Natura 2000: vaststellen van (a) trends in 
aantallen van soorten per Natura 2000-ge-
bied dat voor deze soorten is aangewezen, 
(b) populatiegrootte van soorten in ieder 
Natura 2000-gebied dat voor deze soorten 
is aangewezen, en (c) trends in aantallen van 
soorten in de gezamenlijke Natura 2000-ge-
bieden (inclusief gebieden die niet voor de 
betreffende soort zijn aangewezen).

Daarnaast zijn er nog negen doelen geformu-
leerd, waaronder het vaststellen van trends 
van indicatieve soorten voor de Zoete en Zoute 
Rijkswateren per hoofdwatersysteem. Jaarlijks 
wordt geevalueerd of de gegevens voldoen aan 
de informatiebehoefte en of de meetdoelen 
worden gehaald (CBS 2020).

Leeswijzer
Dit rapport over seizoen 2018/19 volgt de in-
houd van voorgaande rapportages. Het centrale 
thema dit jaar zijn de schaarse soorten. Deze 
soorten worden eens in de vier jaar uitgebrei-
der besproken om periodiek inzicht te geven 
in hun ontwikkelingen en trends. Net als in 
de rapportage van het Meetnet Broedvogels 
gebruikelijk is, worden de trends van alle soor-
ten (monitoringsoorten en schaarse soorten) 

1. Inleiding
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gepresenteerd (paragraaf 5.3). Alle informatie 
over verspreiding en trends is verder online in 
te zien via www.sovon.nl/nl/soort. Deze online 
presentatie is bijgewerkt tot en met het seizoen 
dat in dit rapport wordt behandeld.

In hoofdstuk 2 wordt beknopt de gevolgde 
werk wijze beschreven, met nadruk op teldata 
en teldekking. Hoofdstuk 3 bespreekt het weer 
en de telomstandigheden. Hoofdstuk 4 geeft 
een overzicht van de landelijke resultaten, deels 
in relatie tot Natura 2000 en met speciale aan-
dacht voor ganzen, zwanen en slaapplaatsen. 
Hoofdstuk 5 bespreekt de afzonderlijke soorten. 
De hoofdstukken 2 t/m 4 zijn vooral bedoeld 
om snel toegang te krijgen tot de belangrijkste 
resultaten, hoofdstuk 5 biedt inzicht in de-
tails bij de afzonderlijke soorten. In de bijlagen 
worden o.a. de tellers vermeld evenals de be-

langrijkste bronnen per gebied en is een over-
zicht opgenomen van de voedselvoorkeur per 
(monitoring)soort. Tabellen met de in 2018/19 
getelde aantallen zullen in de digitale versie 
van dit rapport (pdf) worden toegevoegd. Deze 
digitale versie is te downloaden via www.so-
von.nl/sovonrapporten. Via sovon.nl/publica-
ties/watervogeltellingen-uitgebreide-werkwijze 
is een toelichting op te halen waarin de wijze 
van trendberekening uitgebreider uit de doeken 
wordt gedaan. Hier is ook informatie te vinden 
hoe de gegevens van de recent toegevoegde 
zeetrektellingen worden bewerkt.

Dit rapport is de optelsom van gegevens van 
een groot aantal waarnemers. Ook ver na af-
loop van het seizoen komen nog telgegevens 
binnen. Hierdoor kunnen cijfers soms iets af-
wijken van gegevens in voorgaande rapporten.
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Tabel 2.1. Opzet van het watervogelmeetnet. / Census scheme of waterbird counts in The Netherlands, divided 
in monthly counts at monitoring sites and the international midwinter census in January. 

deelproject gebieden frequentie periode soorten

maandelijkse Zoete Rijkswateren maandelijks sep-apr/jaarrond alle watervogels
tellingen Zoute Rijkswateren
  Waddenzee  5 (6) tellingen/jaar1 gehele jaar alle watervogels
  Zoute Delta maandelijks gehele jaar alle watervogels2 
  Noordzee(kust) 6/jaar aug, nov, jan, feb alle watervogels3

    (apr, jun)
 Vogelrichtlijngebieden maandelijks sep-apr alle watervogels
 ganzengebieden maandelijks sep-apr4 ganzen en zwanen
midwintertelling alle watervogelgebieden5 1 telling/jaar januari alle watervogels
 zee- en kustgebieden 2 tellingen/jaar november, januari zee-eenden
1 daarnaast 1 2 steekproeftellingen per maand in vaste gebieden gedurende het hele jaar, integrale tellingen in hele 
Waddenzee in september, november, januari en mei, naast een per telseizoen wisselende maand (maart in 2018/19) en (dit 
seizoen) een extra (zesde) integrale telling (augustus)
2 meeuwen sinds 2016/2017 maandelijks 
3 incl. zeetrektellingen (jaarrond)
4 Brand- en Rotgans ook in mei (in relevante gebieden, vnl. Waddenzee)
5 zie figuur 2.4

2. Werkwijze en teldekking

2.1. Beknopte beschrijving werk wijze

In dit hoofdstuk wordt een beknopte beschrij-
ving gegeven van de gevolgde werkwijze. Meer 
details en achtergronden over de telmethode 
en de verwerking van gegevens zijn na te lezen 
in de uitgebreide methodebeschrijving, die als 
pdf samen met enkele andere bijlagen is te 
downloaden via sovon.nl/publicaties/watervo-
geltellingen-uitgebreide-werkwijze.

2.1.1.Opzet 
Watervogeltellingen
De door Sovon georganiseerde watervogelmo-
nitoring volgt een gestandaardiseerde systema-
tiek met een jaarlijks vergelijkbare telinspan-
ning (Koffijberg et al. 2000, van Roomen et 
al. 2002, Soldaat et al. 2004). Het Meetnet 
Watervogels bestaat uit twee belangrijke on-
derdelen (tabel 2.1):

• Maandelijkse telling in monitoringgebieden 
gedurende het winterhalfjaar. Dit betreft 
veelal grote, (inter)nationaal belangrijke 
wateren, waaronder alle Rijkswateren, 
Natura 2000-gebieden en de Noordzee. 
Hier worden alle watervogelsoorten geteld. 
Aanvullend worden ganzen en zwanen over-
dag geteld in voor deze groep (inter)natio-
naal belangrijke gebieden (‘ganzengebieden’), 

veelal in gelegen agrarisch landschap. 
 Het overgrote deel van de gebieden wordt 

maandelijks geteld van september tot en 
met april; (delen van) Waddenzee, Zoete 
Rijkswateren en Zoute Delta zelfs jaarrond 
vanwege hun grote belang. De resultaten 
van de maandelijkse tellingen vormen de 
basis voor het bepalen van trends, zowel 
landelijk als per Natura 2000-gebied. Voor 
de trendbepaling van zeevogelsoorten wordt 
sinds seizoen 2014/15 gebruik gemaakt van 
de door Deltamilieu Projecten uitgevoerde 
vliegtuigtellingen op de Noordzee (Fijn et al. 
2019) en de resultaten van zeetrektellingen 
die via trektellen.nl (G. Troost) beschikbaar 
worden gesteld. 

• Midwintertelling halverwege januari. Tijdens 
deze telling worden vele (niet in andere 
maan den getelde) gebieden onderzocht 
als aanvulling op de monitoringgebieden 
en ganzen- en zwanengebieden, evenals 
concen tratiegebieden van zee-eenden in 
Wad den zee en Noordzeekustzone (figuur 
2.2). Deze telling, in het kader van de Inter-
national Waterbird Census van Wetlands 
Inter national, geeft inzicht in de landelijke 
verspreiding en populatiegrootte van over-
winterende watervogels en levert een be-
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Figuur 2.1. Opzet van het Meetnet Slaapplaatsen. Tellingen vinden plaats tijdens piekperioden. / Census 
scheme of nocturnal roost counts in The Netherlands. Counts are organised in periods with maximum numbers 
and focus on SPAs for which function as night roost has been designated.

langrijke bijdrage aan het periodiek bepalen 
van internationale populatiegroottes en 
1%-normen.

Slaapplaatstellingen
Tellingen op gemeenschappelijke slaapplaatsen 
richten zich met name op 19 soorten die een 
beschermde status hebben op grond van hun 
slaapplaatsfunctie binnen Natura 2000. Om 
de maxima vast te stellen, worden voor elke 
soort(groep) 2-3 tellingen per jaar georgani-
seerd (figuur 2.1). De tellingen worden lande-
lijk georganiseerd, maar met nadruk op de 53 
Natura 2000-gebieden met een beschermde 
slaapplaatsfunctie (vgl. figuren 2.5-2.6). Tellin-
gen op belangrijke slaapplaatsen elders worden 
zo veel mogelijk gestimuleerd. 

2.1.2. Organisatie en werkwijze
Watervogeltellingen
Het merendeel van de watervogeltellingen 
wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Professio-
nele vogeltellers leveren een belangrijke bijdra-
ge met tellingen vanaf schepen (o.a. Randme-

ren, Beneden Rivierengebied), uit vliegtuigen 
(IJsselmeer, open water Waddenzee en gehele 
Noordzee) en van andere gebieden die vrijwil-
ligers niet kunnen onderzoeken. De landelijke 
coördinatie is sinds 1992/93 in handen van 
Sovon. Nederland is opgedeeld in 19 regio’s 
(provincies en belangrijke watersystemen) 
waar regiocoördinatoren de tellers aansturen. 
Zij voeren ook een eerste controle uit op de 
telresultaten. In een aantal regio’s draagt een 
provinciale dienst bij aan de financiering van 
de regiocoördinatie (in 2018/19 in Friesland, 
Zeeland en Zuid-Holland). De professionele tel-
lingen in het Deltagebied, IJsselmeer en Noord-
zee worden georganiseerd door Rijkswaterstaat 
en in het Deltagebied uitgevoerd door Deltami-
leu Projecten, in de Noordzee door Deltamilieu 
Projecten/Bureau Waardenburg. Trektellen.nl 
(G. Troost) leverde gegevens van zeetrektel-
lingen, die worden uitgevoerd door vrijwilligers.

Er wordt gewerkt met vaste telgebieden die 
overdag of, in het geval van  getijdengebieden, 
rond het tijdstip van hoogwater worden be-
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A B C

Figuur 2.2. Ligging van monitoringgebieden voor (a) alle watervogelsoorten, (b) ganzen en zwanen, en (c) 
zee-eenden. / Monitoring sites in The Netherlands used for trend assessments of (a) all species, (b) geese and 
swans, and (c) seaducks. All sites are usually covered throughout September-April (some also May-August), 
except for seaducks (November & January).

Tabel 2.2. Teldata in het seizoen 2018/19. Steeds is de zaterdag aangegeven van de telperiode, die in principe 
van vrijdag tot en met maandag duurt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen binnenland en getijdengebieden. 
/ Census dates in 2018/19 for inland counts (‘binnenland’) and counts in intertidal areas (‘getijdengebieden’).

 Binnenland Getijdengebieden

2018  2018
14 juli selectie van monitoringgebieden1 14 juli steekproeftelling3

11 augustus selectie van monitoringgebieden 18 augustus (extra) integrale telling4

15 september monitoringgebieden, ganzen- en 15 september integrale telling 
 zwanentelling2

13 oktober monitoringgebieden, ganzen- en  13 oktober steekproeftelling, ganzen en  
 zwanentelling  zwanentelling 
17 november monitoringgebieden, ganzen- en 10 november  integrale telling 
 zwanentelling 
15 december monitoringgebieden, ganzen- en 15 december steekproeftelling, ganzen- en
 zwanentelling  zwanentelling

2019  2019
12 januari  midwintertelling, monitoringge- 12 januari  integrale telling 
 bieden, ganzen- en zwanentelling
16 februari monitoringgebieden, ganzen- en 9 februari steekproeftelling, ganzen- en
 zwanentelling  zwanentelling
16 maart monitoringgebieden, ganzen- en 23 maart (extra) integrale telling
 zwanentelling  
13 april monitoringgebieden, ganzen- en 20 april steekproeftelling, telling 
 zwanentelling   Brand- en Rotgans
4 mei telling Brand- en Rotgans 4 mei telling Brand- en Rotgans
11 mei selectie van monitoringgebieden  18 mei integrale telling
15 juni selectie van monitoringgebieden 22 juni steekproeftelling

1 monitoringgebieden (fig. 2.2; selectie, alleen in mei-augustus); 
2 ganzen- en zwanentelling: foerageergebieden van ganzen- en zwanen (fig. 2.2); 
3 Wadden steekproeftelling: selectie van steekproefgebieden Waddenzee; 
4 Wadden integrale telling: telling gehele Waddenzee.
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zocht en integraal worden geteld. De maan-
delijkse tellingen vallen op een van tevoren 
vastgestelde datum (in het weekeinde in 
het midden van de maand). De teldatum in 
getijdengebieden kan hiervan afwijken bij een 
gunstiger tijdstip van hoogwater (tabel 2.2 voor 
teldata). Verdere details en achtergronden over 
de telmethode zijn na te lezen in de telhandlei-
ding (Hornman et al. 2012). 

Verreweg de meeste watervogeltellers voe-
ren hun resultaten in via de online applicatie 
op sovon.nl of via het in seizoen 2016/17 
geïntroduceerde Avimap voor watervogels. Met 
Avimap worden de telgegevens direct in het 
veld ingevoerd op een smartphone of tablet; in 
seizoen 2018/19 was dat bij ongeveer 35% 
van de tellingen het geval. Een steeds kleiner 
wordend deel van de tellers (< 5%) stuurt hun 
gegevens in via formulieren of als bestand. 
Controle op fouten en onwaarschijnlijke waar-
nemingen vindt plaats bij het uploaden vanuit 
Avimap en bij het invoeren op de website (op 
basis van beschikbare tellingen van het telge-
bied, gecontroleerd wordt op hoge aantallen en 
ongewone soorten). Naderhand volgt nog een 
controle op eventuele dubbeltellingen en uit-
bijters door de coördinatoren. Bij twijfel wordt 
navraag gedaan bij de waarnemer.

Zeevogels worden in vaste transecten op de 
Noordzee vanuit een vliegtuig geteld bin-
nen het MWTL programma van Rijkswater-
staat (sinds 2018/19 6 keer per jaar; voor 
meer details zie Fijn et al. 2019) en vanaf 18 
regelmatig bemande zeetrektelposten (som-
mige dagelijks) langs de kust van Westkapelle 
tot Schiermonnikoog. Zeetrekwaarnemers tellen 
met een telescoop of verrekijker op de horizon 
gericht wat er voorbij komt, onderverdeeld in 
aantallen naar links, rechts en ter plaatse. De 
gegevens worden online ingevoerd (vaak per 
uur) in het portaal trektellen.nl, waarbij naast 
de soorten en aantallen per trekrichting ook de 
teltijd en telomstandigheden worden vermeld.

Slaapplaatstellingen
De door vrijwilligers uitgevoerde tellingen vin-
den sinds 2009/10 plaats en worden aange-
stuurd door een landelijk coördinator. Binnen 
de Natura 2000-gebieden met een beschermde 
slaapplaatsfunctie zijn meestal meerdere slaap-
plaatsen aanwezig, vaak hoofdslaapplaatsen 
en kleinere (of onregelmatig bezette) slaap-
plaatsen. Sommige grote ganzenslaapplaatsen 
worden met telgroepen onderzocht, waarbij 
uitvliegende vogels per deelgebied worden 
genoteerd (Klaassen 2013). De gegevensver-
zameling verloopt via Avimap (zie boven) of 
via online invoer op sovon.nl, waarbij waar-
nemers een slaapplaats kunnen claimen en 

Tabel 2.3. Teldata van georganiseerde slaapplaatstellingen in het seizoen 2018/19. / Census dates in 2018/19 
for night roost counts. 

Soort jul aug sep okt nov dec jan feb maa apr mei jun

Aalscholver      20      23   
Grote Zilverreiger       20   22   23    
Kleine Zwaan         17  19      
Wilde Zwaan         17  19      
Taigarietgans         17  19      
Toendrarietgans         17  19      
Kleine Rietgans         17  19      
Kolgans         17  19      
Dwerggans         17  19      
Grauwe Gans         17  19      
Brandgans         17  19      
Rotgans         17  19      
Kraanvogel*       x x       x  
Scholekster                 16 6
Kemphaan                 16 6
Grutto                 16 6
Wulp     8         9    
Reuzenstern   17,24,31               
Zwarte Stern** x x                
*  Kraanvogel wordt ad hoc georganiseerd op basis van dagwaarnemingen
**  Zwarte Stern op minimaal drie avonden in juli-augustus, anticiperend op gunstige weersomstandigheden
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Tabel 2.4. Klasse-indeling van trendindicatie in NEM-meetnetten met gebruikte criteria, omschrijving en sym-
bolen. / Trend classification generally used to express changes in bird numbers in The Netherlands.

symbool omschrijving criterium

++ sterke toename  significante toename met >5% per jaar (minimaal verdubbeling in 15 jaar)
 strong increase significant increase, >5% per annum
+ matige toename significante toename met ≤5% per jaar 
 moderate increase  significant increase, ≤5% p.a.
0 stabiel stable geen significante aantalsverandering no significant change
- matige afname significante afname met ≤5% per jaar 
 moderate decline  significant decrease, ≤5% p.a.
- - sterke afname significante afname van >5% per jaar (minimaal halvering in 15 jaar) 
 strong decline  significant decrease, >5% p.a.
? onzeker geen betrouwbare trendclassificatie mogelijk 
 fluctuating  no reliable trend classification possible

Figuur 2.3. Volledigheid van watervogeltellingen in 2018/19, weergegeven voor (a) monitoringgebieden voor 
alle watervogels, en (b) ganzengebieden. Weergegeven is het aantal telgebieden als percentage van het totaal 
aantal te tellen gebieden per maand. De balk rechts geeft de verdeling aan indien alle gebieden iedere maand 
zouden zijn geteld. / Coverage of waterbird counts in 2018/19, expressed as the number of counting sites (as 
% of total coverage, indicated by the right bar) covered each month. Shown for monitoring sites covering all 
waterbird species (a) or geese and swans only (b).
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ontbrekende locaties kunnen toevoegen. Ze 
voeren de tellingen uit binnen een periode 
van twee weken rond de voorkeursdatum (drie 
weekenden). Omdat de datum van de slaap-
plaatstellingen steeds een week voor of na de 
watervogeltellingen ligt (m.u.v. steltlopers en 
sterns), geeft dit de waarnemer de gelegen-
heid de slaapplaatstelling te combineren met 
de watervogeltelling. Door de lange telperiode 
is het ook mogelijk om meerdere slaapplaatsen 
te tellen. De teldata in 2018/19 staan vermeld 
in tabel 2.3.

2.1.3. Volledigheid en analyse
Watervogeltellingen
Hoewel dit wel de inzet is, lukt het niet om 
alle gebieden volledig te tellen. Daarom is voor 
het bepalen van trends, samen met het CBS, 

een procedure ontwikkeld om ontbrekende tel-
lingen in de vaste telgebieden via een eendui-
dige systematiek bij te schatten, het zogenaam-
de imputen. De procedure houdt rekening met 
de verhouding tussen de gemiddelde aantallen 
in (a) het telgebied en vergelijkbare gebieden, 
(b) de ontbrekende maand en de overige maan-
den, en (c) het ontbrekende jaar en de overige 
jaren in de reeks. De bewerking wordt uitge-
voerd met het pakket U-index (Bell 1995). 
Imputing vindt plaats voor de telgegevens uit 
de monitoringgebieden en de (aanvullende) 
ganzen- en zwanengebieden (figuur 2.2), zie 
ook de online bijlage (pdf) van het rapport 
waarin een uitgebreide methodebeschrijving is 
opgenomen (sovon.nl/publicaties/watervogel-
tellingen-uitgebreide-werkwijze).
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Figuur 2.4. Getelde gebieden tijdens de midwintertel-
ling in januari 2019. / Coverage during the midwinter 
census in January 2019 (24.800 km2 covered).

getelde soorten

watervogels
ganzen & zwanen

Trends worden berekend via seizoensgemid-
delden, die betrekking hebben op alle maande-
lijkse tellingen en dus informatie over aantal-
len en verblijfsduur combineren en (beter 
dan bijvoorbeeld een seizoensmaximum) het 
gebiedsgebruik weerspiegelen (Soldaat et al. 
2004). Het seizoensgemiddelde is de som van 
alle maandelijkse tellingen, gedeeld door 12. 
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat, voor gebie-
den die niet jaarrond worden geteld, de meest 
relevante maanden zijn afgedekt. Trendbepaling 

vindt plaats met het programma TrendSpotter 
(Soldaat et al. 2007), dat goed kan omgaan met 
fluctuerende aantallen en bruikbare betrouw-
baar heidsmarges genereert. Uitspraken over 
toe- of afnames volgen de bij het NEM gang-
bare systematiek (tabel 2.4).

Slaapplaatstellingen
Het Meetnet Slaapplaatsen bestaat uit de jaar-
lijkse monitoring van 19 vogelsoorten in de 
Natu ra 2000-gebieden die volgens de aanwij-
zingsbesluiten voor deze soorten een functie 
hebben als slaapplaats. Sinds 2015, na het 
samenvoegen van vier Natura 2000-gebieden 
tot het nieuwe Natura 2000-gebied Rijntak-
ken, gaat het om 53 gebieden die tezamen 188 
soort-gebiedscombinaties vormen. Binnen één 
gebied zijn vaak meerdere slaapplaatsen aan-
wezig, die vaak door verschillende tellers geteld 
worden.

2.2. Teldekking in 2018/19
2.2.1. Maandelijkse tellingen
In 2018/19 was de teldekking weer hoog. In 
de monitoringgebieden werd zelfs de hoogste 
teldekking ooit bereikt. Een groot deel van de 
monitoringgebieden werd van september tot en 
met april dekkend geteld (figuur 2.3) en enkele 
gebieden zelfs jaarrond: (delen van) Groninger 
en Friese Waddenkust, Zoute Delta, IJsselmeer-
gebied, Randmeren, Beneden Rivierengebied, 
Lauwersmeer, Oostvaardersplassen en Lepelaar-
plassen. Ook in de ganzen- en zwanengebieden 
was de teldekking in de voorgeschreven maan-
den hoog, maar na een jarenlange lichte afname 
was deze in 2018/19 weer duidelijk hoger 
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Figuur 2.5. Percentage gebied-
soortcombinaties waarvoor per 
seizoen slaapplaatstellingen be-
schikbaar zijn. In de rechterkolom 
staat het totaal aantal slaapplaat-
sen dat in de periode 2013/14-
2018/19 is geteld. / Coverage of 
night roost counts expressed as 
the number of completely counted 
site-species combinations (as % of 
the total unique SPA site-species 
combination with a communal 
roost conservation target).
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gebied-soort
combinaties
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opgeleverd

onvolledig

Natura 2000 gebied

Figuur 2.6. Ligging van de Natura 2000-gebieden 
die worden geteld vanwege de beschermde slaap-
plaatsfunctie. / Censused Natura 2000 sites which 
have been designated for their function as communal 
night roosts.

(hoogste in tien jaar). Door gerichte coör dinatie 
in de ganzengebieden wordt ook in de maanden 
september en april steeds meer geteld. Arcti-
sche ganzen zijn dan weliswaar (grotendeels) 
afwezig, maar voor de jaarrond aanwezige 
soorten Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Grote 
Canadese Gans en Nijlgans zijn deze twee tel-
lingen erg belangrijk (veel minder bijschatting 
nodig). Daarnaast wordt speciaal voor Brand- 
en Rotgans een mei-telling georganiseerd, 
wordt van juni tot en met augustus een selectie 
van gebieden geteld en is in juli (2018) in een 
aantal provincies een integrale ganzentelling 
uitgevoerd (Friesland, Groningen, Drenthe), in 
opdracht van de desbetreffende provincies (met 
inzet van professionele veldmedewerkers van 
Sovon) (Koffijberg & de Boer 2018, de Boer & 
Koffijberg 2018, de Boer 2018). 

2.2.2. Midwintertelling 
In januari 2019 werd tijdens de  internationale 
mid wintertelling 24.800 km2 onderzocht 
(exclusief Noordzee; oppervlakte Nederland is 
41.500 km2), een fractie meer dan in januari 
2018 (24.300 km2). Bij de  midwintertelling 
worden zowel vaste monitoringgebieden (in clu-
sief ganzen- en zwanengebieden) als aan vul-
len de (extra) telgebieden geteld. De extra getel-
de gebieden lagen vooral in Laag-Neder land 
(vergelijk figuur 2.2a en 2.4), dat ook het rijkst 
aan watervogels is. Op de hogere gronden wer-
den vooral rivieren, kanalen en plassen geteld, 
soms ook bebouwde kommen. Medewerkers 
van Deltamilieu Projecten telden in op dracht 
van Rijkswaterstaat weer het open water van 
de Waddenzee en de kustzone van de Noord zee 
op zee-eenden (Lilipaly et al. 2019). 

2.2.3. Slaapplaatstellingen
Het aantal getelde slaapplaatsen stabiliseerde 
zich de laatste jaren (figuur 2.5). Bij alle 
doelsoorten werd overigens ook buiten Natura 
2000-gebieden geteld. Voor enkele soorten 
zijn slaapplaatstellingen de basis voor landelijke 
aantallen: Reuzenstern, Zwarte Stern, Kemp-

haan en Kraanvogel (voor alle overige soorten 
worden daarvoor enkel de watervogeltellingen 
overdag gebruikt). Voor Grutto wordt met te-
rugwerkende kracht een trend bepaald op basis 
van zowel slaapplaats- als watervogelgegevens. 
Er wordt nagestreefd om zoveel mogelijk vol-
ledige tellingen van Natura 2000-gebieden te 
hebben (figuur 2.6), omdat deze voor index-
berekeningen het meest geschikt zijn. Ook 
tellingen uit onvolledig getelde gebieden zijn 
bruikbaar, omdat deze door bijschattingen (im-
puting) worden aangevuld. Ook in praktische 
zin zijn onvolledige tellingen bruikbaar omdat 
deze een goed beeld geven van waar zich de 
hoofd- en satelliet-slaapplaatsen bevinden.
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3. Weer- en telomstandigheden

Het telseizoen van 2018/19 werd gekenmerkt 
door een droge en deels zeer zomerse herfst, 
bovengemiddelde temperaturen met normale 
neerslaghoeveelheden in de winter, een korte 
vorstperiode eind januari en een relatief warme 
start van het voorjaar. Naar de terminologie 
van IJnsen (1991) hadden we te maken met 
de zesde (vrij) zachte winter op een rij (figuur 
3.1). De gemiddelde wintertemperatuur in 
De Bilt lag bijna 2 graden boven de normale 
waarde (5,2°C vs. 3,4°C) en leverde de ne-
gende positie in de ranglijst van zachte winters 
op. Alleen na de midwintertelling in januari was 
er een korte koude-inval (tot -10,2°C lokaal 
in Noord- en Oost-Nederland in het tijdvak 
20-23 januari). Ook elders in Noord- en Oost-
Europa was koude ver te zoeken (figuur 3.4). 
Het telseizoen volgde op een extreem droge 
zomer. Doordat het droge weer zich voortzette 
in het najaar waren de waterstanden tot ver 
in november (deels extreem) laag. Dit patroon 
herhaalde zich in april-mei. Het uitblijven van 
regen op grote schaal leidde in april-mei ook 
opnieuw tot een snel oplopend neerslagtekort 
en vormde de opmaat voor een opnieuw droge 
zomer van 2019.

Hieronder geven we meer details over de 
weersomstandigheden, ook zoals die tijdens 
de tellingen werden vastgelegd. Uitgangspunt 
vormden de maand- en seizoensberichten van 
het KNMI (knmi.nl/nederland-nu/klimatolo-

gie/maand-en-seizoensoverzichten/) en de 
informatie uit de maandelijkse nieuwsbrieven 
voor de waarnemers (sovon.nl/nl/content/
nieuwsbrief).

In juli zette het zeer warme en droge weertype 
uit juni zich voort, met een gemiddelde tem-
peratuur die maar liefst 3 graden hoger lag dan 
normaal. Volgens de statistieken van het KNMI 
was dit de op twee na warmste julimaand sinds 
het begin van de metingen. In de laatste week 
van juli werd zelfs het beruchte neerslagtekort 
uit 1976 geëvenaard. Augustus begon met 
een hittegolf maar kende vanaf de 10e meer 
gangbare temperaturen. Niettemin bereikte de 
maximum temperatuur in De Bilt pas op 23 
augustus voor het eerst sinds 60 dagen een 
waarde onder de 20°C. De neerslaghoeveel-
heden waren gemiddeld (en geconcentreerd 
in de kustprovincies), maar compenseerden 
bij lange na niet de droogte uit de voorgaande 
maanden. September begon warm, maar was 
voor de rest een doorsnee septembermaand. De 
regenhoeveelheden waren evenwel aan de lage 
kant en veranderden weinig aan het heersende 
neerslagtekort. De telling in oktober werd on-
der zeer zomerse omstandigheden uitgevoerd 
(lokaal tot 28°C!) en was kenmerkend voor 
deze zonnige, warme en opnieuw zeer droge 
maand. Vanaf 18 oktober werd het door een 
noord- tot noordwestelijke stroming duidelijk 
kouder en viel op meerdere dagen regen. Op 
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Figuur 3.1. Strengheid van de winters in Nederland vanaf 1975/76, uitgedrukt in het vorstgetal van IJnsen 
(1991). / Index of winter weather according to the index values of IJnsen (1991), ranging from 0 (extremely 
mild) to 60 (severe ice-winter). Winter 2018/19 was characterised as a ‘mild’ winter with only a short cold 
spell and little snow in the end of January. 
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Figuur 3.2. Samenvatting van weeromstandigheden (bron: maandelijkse weeroverzichten KNMI) en water-
standen (bron: rijkswaterstaat.nl) gedurende 2018/19. De verticale balken geven de telperiode aan. / Weather 
characteristics and water tables in the rivers Rhine and Meuse in 2018/19. Bars indicate monthly census 
period.
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20 oktober werden in het oosten van het land 
voor het eerst temperaturen onder nul geme-
ten; op 28 oktober was dat opnieuw het geval. 
November sloot aan in de rij bij maanden die 
droger en warmer waren dan normaal, vooral 
als gevolg van een zuidelijke stroming in de 
eerste helft van de maand. Voorafgaand aan de 
telling draaide de stroming op 15 november 
naar het oosten en daalden de temperaturen 
scherp. Later in de maand werd in het noorden 
van het land plaatselijk bijna 6 graden vorst 
gemeten. December was aan de natte kant 
maar kende verder bovengemiddelde tempera-

turen. De telperiode viel precies in een kouder 
tijdvak van vijf dagen met enkele graden vorst 
en lokaal wat ijsbedekking. Nergens in Ne-
derland bleef het in deze maand ook overdag 
vriezen. Januari was opnieuw zacht, maar een 
groot hogedrukgebied luidde na de midwinter-
telling, vanaf 17 januari, een korte vorstperiode 
in. Van 22 tot 24 januari kwam de tempera-
tuur op veel plaatsen niet meer boven nul uit 
en werd ‘s nachts enkele malen nipt de -10°C 
gehaald. Op 22 januari viel in een groot deel 
van het land enkele centimeters sneeuw die 
tot en met de 25e bleef liggen. Op 30 januari 
was dat langs de uiterste oostgrens door een 
storing opnieuw kort het geval, maar het leidde 
in geen van beide gevallen tot grootschalige 
verplaatsingen bij watervogels. Februari begon 
met een paar koude dagen maar werd vanaf 
de 4e langzaam maar zeker door zachte Atlan-
tische lucht en zuidwestelijke winden gedo-
mineerd. Vooral door de hoge temperaturen in 
de tweede en derde decade was februari over 
het geheel genomen aan de warme kant (qua 
temperatuur op de negende plaats sinds 1901), 
zij het dat in de meeste nachten wel vorst 
voorkwam (dus groot verschil dag- en nacht-
temperatuur). Vanaf de 25e waren landinwaarts 
temperaturen van meer dan 15°C heel gewoon. 
Het maximum van 20,5°C in Noord-Limburg 
op 27 februari was zelfs extreem en sinds 
1901 nog maar eenmaal eerder voorgekomen 
(in 1990). De beide laatste decaden verliepen 
bovendien droog. Het tijdvak tot de telling in 
maart was aan de warme kant, maar onstui-
mig en nat door de overwegend zuidwestelijke 
tot westelijke stroming. In de tweede helft 
van de maand overheerste hogedrukweer met 
‘s nachts vaak lichte vorst. Opnieuw was het 
droog. Het vormde de opmaat voor een droog 
en zonnig april. Alleen rond de telling leidde 
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Figuur 3.3. Telomstandigheden, ijs- en sneeuwbedekking zoals door de tellers ondervonden in de telgebieden 
in 2018/19. / Counting conditions, ice- and snowcover recorded in the census areas in 2018/19.

Figuur 3.4. Weeromstandigheden in Noord- en Oost-
Europa in 2018/19, afgeleid uit het aantal ijsda-
gen (max. temperatuur < 0 °C) in Aarhus (Jutland, 
Denemarken) en Neuruppin (Brandenburg, Duitsland) 
(wetteronline.de). Weergegeven is de afwijking in da-
gen ten opzichte van de waarde in 1982-2004. Ter 
vergelijking is ook de situatie in De Bilt Nl weerge-
geven. / Weather characteristics in northern (Aarhus, 
Denmark) and eastern (Neuruppin, eastern Germany) 
Europe in 2018/19. The number of days with maxi-
mum temperatures <0 °C are given, expressed as the 
deviation in days from averages in 1982-2004. The 
Netherlands (De Bilt) is shown for comparison.
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een noordoostelijke stroming ‘s nachts tot lichte 
vorst (laagste temperatuur -3,7°C in Oost-
Nederland) en bracht op de 13e lokaal winterse 
buien, in het noorden en oosten ook (natte) 
sneeuw. Eind april werd plaatselijk de 25°C 
grens reeds overschreden. Mei was daarente-
gen door de noordelijke winden uitgesproken 
koel; het was voor het eerst sinds meer dan 
een jaar (maart 2018) dat de temperatuur een 

beneden-gemiddelde waarde bereikte. In Zuid-
Limburg en op de Veluwe viel in de eerste de-
cade zelfs een paar centimeter sneeuw. Regen 
viel over de hele maand gerekend minder dan 
gewoonlijk, afgezien van enkele onweersbuien 
in de laatste week van de maand. Wat volgde 
was de warmste juni sinds 1901, die opnieuw 
een warme en droge zomer inluidde.
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Tabel 4.1. Totaal in Nederland getelde aantallen watervogels en enkele extra soorten in de periode juli 2018 
– juni 2019. De aantallen zijn niet zonder meer met elkaar vergelijkbaar door verschillen in telinspanning (zie 
hoofdstuk 2). / Total monthly numbers of waterbirds counted in The Netherlands in 2018/19 (note differences 
in monthly coverage, see chapter 2).

Soort jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

Rosse Fluiteend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Rotgans 30 47 74 10.839 43.141 29.198 44.977 32.818 78.405 26.103 85.262 46
Zwarte Rotgans 0 0 0 0 1 3 6 3 2 3 4 0
Witbuikrotgans 0 0 0 0 2 3 16 10 1 3 2 0
Roodhalsgans 4 0 0 4 12 9 13 3 14 5 5 0
Hawaiigans 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Grote Canadese Gans 9.689 3.354 18.515 32.138 31.194 31.408 32.435 21.071 14.479 6.846 2.984 6.459
Brandgans 18.129 18.606 34.135 68.201 397.353 518.085 654.489 597.147 664.182 376.632 256.999 12.552
Kl. Canadese Gans (minima) 604 7 11 319 664 114 1.837 1.500 167 72 2 41
Indische Gans 12 10 53 86 86 89 193 76 37 38 5 2
Keizergans 1 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0
Ross` Gans 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 1 0
Sneeuwgans 0 76 79 77 88 13 5 0 6 3 0 0
Grauwe Gans 116.496 64.527 207.602 333.620 404.497 349.314 403.752 286.911 136.778 73.750 70.529 95.670
Soepgans 2.177 407 2.476 3.958 4.695 4.028 6.611 3.972 3.064 2.109 484 446
Zwaangans 5 4 12 15 13 15 44 17 6 12 3 1
Taigarietgans 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Kleine Rietgans 0 0 0 691 4.186 3.348 1.028 44 3 0 0 0
Toendrarietgans 2 1 14 4.047 175.698 281.926 141.605 61.402 21 12 2 2
Kolgans 435 124 838 43.639 657.915 646.763 593.497 577.744 325.115 339 14 130
Dwerggans 0 0 1 44 17 44 38 45 1 1 0 0
Zwarte Zwaan 72 62 187 196 190 144 177 133 101 103 110 72
Zwarthalszwaan 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Knobbelzwaan 20.315 23.901 22.688 22.986 25.902 27.116 30.717 24.004 20.971 13.137 13.104 22.494
Trompetzwaan 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kleine Zwaan 0 0 0 37 867 2.610 4.081 528 37 1 0 0
Wilde Zwaan 0 0 0 10 517 1.749 2.566 1.323 307 5 0 0
Nijlgans 8.200 3.416 19.191 23.746 24.400 18.594 20.670 18.163 13.221 7.036 1.627 1.475
Magelhaengans 0 0 1 0 0 8 3 0 0 1 0 0
Bergeend 65.591 103.062 111.447 49.896 74.148 26.353 38.854 25.199 29.860 19.110 18.337 43.470
Casarca 1.177 451 168 33 66 29 30 28 21 17 1 89
Australische Bergeend 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
Muskuseend 0 1 33 42 39 23 133 51 39 15 4 12
Carolina-eend 0 0 2 11 7 4 17 2 4 3 0 1
Mandarijneend 0 0 20 12 30 34 65 26 19 10 4 0
Manengans 0 0 0 0 4 0 1 2 0 0 0 0
Ringtaling 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

4. Algemene ontwikkelingen van watervogels in Nederland 
in 2018/2019

4.1. Aantallen
Nederland herbergt ondanks het relatief geringe 
oppervlak zowel voor Europese als mondiale 
begrippen een zeer groot aantal overwinte-
rende watervogels. Tussen juli 2018 en juni 
2019 werden, afhankelijk van de teldekking, 
maandelijks 440.000 tot 5,1 miljoen watervo-
gels geteld (tabel 4.1). Het laagste totaal stamt 
traditioneel uit juni en valt in de periode met 
de verreweg laagste telinspanning én ook de 
geringste trekintensiteit. In die maand wordt 
slechts een aantal grotere wateren geteld die 
jaarrond belangrijke aantallen herbergen (vgl. 

tabel 2.1). De midwintertelling, half januari, 
kent juist de meest uitgebreide teldekking (vgl. 
figuur 2.4) en valt ook, niet toevallig, samen 
met het piekvoorkomen van veel wintergasten. 
Deze telling levert standaard dan het grootste 
aantal op. Bij de telling van januari 2019 wer-
den iets minder dan 5,1 miljoen watervogels 
geteld, een wat lager aantal dan in voorgaande 
jaren. Het maximum is sinds 2011 niet onder 
de 5 miljoen gekomen en het gemiddelde in 
2014-19 is ruim 5,5 miljoen. Ongetwijfeld 
hebben (extreem) zachte winters hieraan bij-
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Zomertaling 16 47 16 1 2 0 0 0 33 254 52 9
Kaneeltaling 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slobeend 3.816 6.327 20.988 20.976 17.703 11.702 13.316 9.244 14.990 17.161 1.270 1.784
Krakeend 24.269 58.209 44.908 70.453 50.910 44.874 66.786 47.864 24.044 13.768 7.499 18.392
Smient 23 168 31.659 169.425 428.437 404.150 573.046 499.273 230.669 9.295 38 53
Amerikaanse Smient 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Wilde Eend 22.458 51.209 96.529 98.011 127.087 140.800 269.514 111.206 65.648 26.944 17.370 21.986
Soepeend 450 849 2.612 2.868 3.543 3.863 12.698 3.428 2.615 1.074 300 374
Bahamapijlstaart 0 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0
Pijlstaart 0 55 15.082 12.341 21.969 10.437 27.502 8.868 8.332 1.181 16 11
Wintertaling 2.608 9.857 36.783 54.692 70.285 51.747 54.335 37.860 27.839 19.828 308 464
Marmereend 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Krooneend 44 521 285 327 247 109 120 201 174 149 158 269
Tafeleend 2.211 4.937 10.275 40.746 32.877 42.372 28.270 18.265 2.671 1.388 654 702
Witoogeend 0 0 1 5 2 2 7 6 2 1 0 0
Ringsnaveleend 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Kuifeend 23.799 54.856 47.831 101.543 117.132 108.911 132.319 134.842 66.940 32.173 6.444 7.704
Topper 0 1 12 4.496 5.244 29.511 64.164 104.707 25.820 7.232 0 0
Eider 4.393 13.296 9.016 2.032 36.353 1.299 97.270 8.283 8.978 5.007 23.382 9.560
Grote Zee-eend 0 1 0 0 22 19 137 16 34 0 0 0
Zwarte Zee-eend 58 792 296 229 10.514 3.779 53.177 5.835 65.081 966 3.505 0
IJseend 0 1 0 1 1 0 24 4 2 1 0 0
Buffelkopeend 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Brilduiker 86 45 124 202 2.788 4.384 6.022 6.300 3.479 1.061 41 67
Nonnetje 0 0 15 2 92 678 1.764 1.447 259 9 1 0
Kokardezaagbek 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Grote Zaagbek 10 12 20 77 446 1.765 5.900 3.022 1.681 111 23 10
Middelste Zaagbek 135 133 149 1.961 4.321 5.534 6.016 6.093 3.634 1.621 234 91
Rosse Stekelstaart 3 2 6 8 35 8 14 56 15 13 0 0
Roodkeelduiker 0 0 3 4 73 88 79 92 121 2 1 0
Parelduiker 0 0 0 0 1 1 7 10 1 0 0 0
IJsduiker 0 0 0 0 2 1 3 6 1 3 0 0
Dodaars 85 176 1.081 1.667 2.533 2.106 3.559 2.416 1.197 432 108 69
Roodhalsfuut 0 0 1 0 6 13 13 13 7 2 2 2
Fuut 5.236 10.558 16.144 13.471 12.853 11.262 17.227 12.834 12.109 9.549 4.834 4.373
Kuifduiker 0 1 0 19 66 79 118 87 52 15 0 0
Geoorde Fuut 1.314 2.361 2.506 904 1.550 955 800 1.387 1.078 586 35 24
Flamingo 10 8 12 27 23 24 17 14 1 0 7 7
Chileense Flamingo 42 39 37 35 38 42 38 48 5 0 27 17
Flamingo spec. 0 0 0 11 4 5 6 0 4 5 1 19
Zwarte Ooievaar 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ooievaar 67 39 139 154 108 83 296 183 576 390 122 124
Witte Ibis 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rode Ibis 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Zwarte Ibis 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lepelaar 2.853 8.128 8.824 306 180 114 70 112 1.080 1.430 2.160 1.881
Roerdomp 2 0 5 12 16 9 17 7 10 26 12 10
Ralreiger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Koereiger 0 4 1 10 6 1 8 0 1 1 1 0
Blauwe Reiger 619 978 4.426 5.348 5.168 3.886 7.497 4.302 2.939 1.665 864 605
Purperreiger 39 9 16 5 0 0 0 0 0 11 3 30
Grote Zilverreiger 573 581 2.625 4.181 3.680 3.211 6.512 3.545 1.753 675 323 320
Kleine Zilverreiger 71 383 341 212 337 188 206 36 55 47 57 74
Kuifaalscholver 1 6 2 2 8 13 9 12 2 3 0 1
Aalscholver 24.070 40.696 45.461 48.888 31.221 26.132 41.541 21.985 23.343 19.154 16.303 11.147
Visarend 0 10 47 12 0 0 0 0 0 12 4 0
Bruine Kiekendief 166 339 325 93 61 76 70 39 133 343 196 137
Blauwe Kiekendief 2 4 2 64 177 163 230 82 73 31 3 2
Zeearend 10 5 24 28 51 36 41 61 28 31 24 16
Ruigpootbuizerd 0 0 2 13 37 24 33 16 20 1 0 0
Waterral 10 26 100 242 167 114 155 97 85 34 3 3
Porseleinhoen 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Waterhoen 223 354 1.824 3.235 4.949 6.119 16.611 5.758 3.483 1.137 156 140
Meerkoet 35.077 80.882 148.162 177.891 164.822 184.413 224.915 138.950 75.675 28.192 9.956 18.452
Kraanvogel 0 0 67 21 51 18 53 177 34 15 1 0
Scholekster 57.761 184.442 148.240 74.554 160.042 67.693 140.851 83.542 87.315 27.436 27.589 15.076
Steltkluut 10 8 1 0 0 0 0 0 0 1 5 4
Kluut 11.990 5.266 10.192 3.521 5.999 3.382 1.641 1.690 6.190 4.456 6.411 5.066
Kievit 9.921 12.806 78.469 101.203 119.057 88.308 118.673 83.712 15.845 8.133 3.068 4.415
Goudplevier 141 14.337 29.729 31.567 71.797 38.805 47.221 23.700 45.014 2.841 169 2

Soort jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun
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Zilverplevier 1.196 62.443 41.659 22.912 33.215 10.335 21.139 14.653 43.321 20.864 69.893 1.021
Bontbekplevier 203 9.561 18.585 3.140 661 248 307 493 356 448 8.794 274
Kleine Plevier 58 31 27 5 0 0 0 0 28 332 128 93
Strandplevier 81 107 26 1 0 0 1 0 12 49 118 106
Woestijnplevier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Morinelplevier 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 23 0
Regenwulp 647 1.203 115 8 4 2 4 4 2 1.331 544 19
Wulp 60.800 141.910 133.925 93.608 118.461 56.500 124.817 87.268 120.214 41.846 9.862 12.093
Rosse Grutto 2.185 90.087 50.092 16.991 50.502 9.680 54.056 6.662 125.942 13.903 157.216 1.075
Grutto 2.181 2.610 492 157 280 478 785 2.335 27.849 6.167 728 2.246
Steenloper 82 3.978 3.979 2.869 4.130 2.004 5.169 1.691 4.044 1.800 3.095 55
Kanoet 1.162 110.511 95.168 62.217 46.498 13.526 39.304 10.508 74.668 19.459 9.455 2.625
Kemphaan 3.569 2.605 681 562 1.206 605 668 3.079 4.464 2.897 198 372
Breedbekstrandloper 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krombekstrandloper 1.931 869 573 4 1 0 0 0 0 0 8 2
Temmincks Strandloper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
Drieteenstrandloper 115 18.652 18.407 8.015 14.791 4.927 12.357 4.146 14.193 5.930 27.013 80
Bonte Strandloper 46.400 256.087 372.005 293.280 289.237 127.157 198.382 128.811 329.772 295.223 211.950 293
Paarse Strandloper 0 6 7 35 167 61 177 129 128 90 23 0
Kleine Strandloper 2 48 81 22 14 2 4 0 2 4 27 0
Houtsnip 1 0 1 9 62 46 42 32 15 0 2 1
Bokje 0 0 1 30 34 39 23 58 13 13 0 0
Watersnip 18 689 923 1.717 1.296 653 701 667 388 464 0 0
Terekruiter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Grauwe Franjepoot 0 2 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rosse Franjepoot 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Oeverloper 524 1.025 543 64 15 4 11 6 10 81 677 32
Witgat 43 166 149 87 98 80 107 68 41 194 8 19
Kleine Geelpootruiter 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Tureluur 23.683 16.846 30.149 5.937 16.236 6.649 12.689 5.944 15.625 13.379 16.145 6.174
Poelruiter 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosruiter 8 26 20 2 0 0 0 0 0 19 15 0
Zwarte Ruiter 2.131 2.317 1.164 909 880 167 80 64 38 696 97 2.056
Groenpootruiter 1.212 4.834 2.691 326 109 20 15 11 3 1.252 480 281
Drieteenmeeuw 0 0 0 0 1 3 395 0 0 0 0 0
Kokmeeuw 193.139 396.833 322.271 145.661 107.378 73.273 197.434 98.097 233.493 67.896 58.515 51.361
Dwergmeeuw 116 38 3 7 0 4 9 6 6 577 294 153
Zwartkopmeeuw 924 95 66 38 77 39 53 40 229 1.425 1.836 585
Stormmeeuw 15.822 85.144 95.830 36.350 51.031 38.915 229.387 63.382 105.335 11.911 5.620 7.037
Grote Mantelmeeuw 606 1.686 3.607 2.640 4.023 1.603 7.327 972 2.281 552 874 427
Grote Burgemeester 0 0 0 0 0 0 12 1 1 1 0 0
Kleine Burgemeester 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Zilvermeeuw 32.373 78.692 91.325 38.155 88.974 29.743 139.333 33.078 72.499 31.956 38.872 22.297
Pontische Meeuw 4 5 37 100 102 62 132 84 60 73 8 12
Geelpootmeeuw 16 32 42 34 30 24 49 25 24 20 5 4
Kleine Mantelmeeuw 15.261 31.764 12.544 3.970 1.929 71 231 1.021 35.014 20.400 34.592 15.219
Lachstern 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reuzenstern 44 66 52 0 0 0 0 0 0 3 3 2
Grote Stern 3.981 6.122 4.877 42 43 15 7 6 105 649 9.367 2.422
Dwergstern 303 858 46 0 0 0 0 0 0 21 367 275
Visdief 8.961 25.187 4.405 68 0 0 0 0 4 1.919 7.001 7.400
Noordse Stern 129 272 0 9 0 0 0 0 0 0 298 310
Witwangstern 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Witvleugelstern 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zwarte Stern 2.329 2.717 188 1 0 0 0 0 0 18 96 99
Velduil 0 1 2 5 19 25 20 25 6 5 0 1
IJsvogel 20 22 148 146 132 121 208 90 65 45 13 8
Smelleken 0 1 15 18 34 16 34 15 18 10 3 0
Slechtvalk 11 30 136 119 159 118 207 136 119 42 22 16
Strandleeuwerik 0 0 0 34 482 374 590 371 140 4 0 0
Grote Gele Kwikstaart 1 9 18 72 75 52 87 28 43 22 1 1
Frater 0 0 0 161 792 644 683 300 0 0 0 0
IJsgors 0 0 1 0 23 0 24 1 7 0 0 0
Sneeuwgors 0 0 0 4 375 439 389 154 16 0 0 0
            
Totalen / 1000 900 2.138 2.540 2.383 4.194 3.623 5.066 3.508 3.329 1.335 1.258 443

Soort jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun
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Tabel 4.2. Monitoringsoorten waarvan in 2018/19 
meer dan 100.000 ex. in een maand zijn geteld (dus 
exclusief bijschattingen). De maand met het hoog-
ste getelde aantal is aangegeven, evenals de maand 
waarin de werkelijke piek gevallen moet zijn, op basis 
van getelde en bijgeschatte aantallen. Zie voor gan-
zen ook tabel 4.5 met schattingen voor totalen in 
Nederland. / Monitored species counted in numbers 
of at least 100.000 individuals in 2018/19, month in 
which the peak count occurred and month in which 
numbers really peaked (‘Piekmaand’), based on coun-
ted and imputed numbers. For geese see also table 
4.5 for national estimates (incl. imputed numbers).

Soort Maximum Maand Piekmaand

Brandgans 664.182 maart maart
Grauwe Gans 404.497 november november
Toendrarietgans 263.545 december december
Kolgans 657.915 november november
Bergeend 111.447 september september
Smient 573.046 januari februari
Wilde Eend 269.514 januari januari
Kuifeend 134.842 februari januari
Topper 104.707 februari februari
Meerkoet 224.915 januari oktober
Scholekster 184.442 augustus augustus
Kievit 119.057 november november
Wulp 141.910 augustus oktober
Rosse Grutto 157.216 mei mei
Kanoet 110.511 augustus augustus
Bonte Strandloper 372.005 september oktober
Kokmeeuw 396.833 augustus augustus
Stormmeeuw 229.387 januari september
Zilvermeeuw 139.321 januari januari

Tabel 4.3. Aantallen tijdens de midwintertelling in 
januari 2019 van de consequent getelde roof- en 
zangvogelsoorten. Ter vergelijking de aantallen in 
januari 2015-18. / Numbers in January 2019 of a 
selection of consistently counted raptor species and 
passerines, compared to January 2015-18. 

Soort 2015 2016 2017 2018 2019

Bruine Kiekendief 69 97 49 46 70
Blauwe Kiekendief 156 217 200 164 230
Zeearend 35 42 38 30 41
Ruigpootbuizerd 30 35 17 20 33
Velduil 45 35 23 30 20
IJsvogel 353 583 540 426 208
Smelleken 38 25 26 34 34
Slechtvalk 255 254 193 213 207
Strandleeuwerik 351 164 384 462 590
Grote Gele Kwikstaart 41 51 110 98 87
Frater 669 603 880 670 683
IJsgors 6 5 48 19 24
Sneeuwgors 559 200 563 666 389

gedragen. Weliswaar zijn er soorten die het 
zwaartepunt van hun winterareaal noordoost-
waarts opschuiven, maar er zijn tegenwoordig 
nog grotere aantallen watervogels aanwezig 
die oorspronkelijk eerder vooral ten zuidwesten 
van ons de winter doorbrachten (vgl. figuur 
4.3). Binnen de internationale midwintertelling 
levert Nederland mondiaal één van de groot-
ste landelijke totalen op. Deze grote concen-
tratie van watervogels wordt bepaald door de 
strategische ligging van Nederland, het milde 
winterklimaat en voor watervogels optimale 
habitats. 

Monitoringsoorten
De monitoringinspanning van het Meetnet 
Watervogels is vooral gericht op 72 (geheel of 
deels) aan water gebonden soorten. Daarnaast 
wordt sinds 2014 ook een tiental zeevogel-
soorten op de Noordzee gevolgd; deze worden 
hieronder buiten beschouwing gelaten omdat 
de aantallen modelmatig worden berekend 
(veelal niet als seizoensgemiddelde) of uit uur-

gemiddelden bestaan (zeetrek). Een flink deel 
komt dit jaar wel aan bod bij de soortbespre-
kingen in hoofdstuk 5.
Dit seizoen kwamen de maandelijks getelde 
aantallen van 19 soorten één of meer keren 
tot boven de 100.000 uit (twee soorten meer 
dan in 2017/18). Het ging om vier soorten 
ganzen, vijf soorten eenden, zes soorten stelt-
lopers, drie soorten meeuwen en Meerkoet. In 
2017/18 was de lijst iets korter en ontbraken 
Topper en Zilvermeeuw. Opvallend was dat het 
aantal Kieviten relatief laag was in 2018/19. 
Gedurende het hele seizoen lag het aantal on-
der het gemiddelde en het maximum aantal 
was slechts net iets meer dan de helft van dat 
van voorgaand seizoen. 
Alle 19 soorten met een maximum van meer 
dan 100.00 zijn opgenomen in tabel 4.2. 
Normaliter komt de januaritelling, dankzij de 
uitgebreide teldekking, bij zeker de helft van 
de soorten in de tabel met het hoogste getelde 
aantal uit de bus, maar dit seizoen werden ook 
in veel andere maanden maxima geteld. In veel 
gevallen kwam dit maximum ook overeen met 
de maand waarin de piek zou vallen indien de 
teldekking in alle maanden even omvangrijk 
zou zijn geweest (zie laatste kolom in tabel 
4.2). 

Roof- en zangvogels
Sinds seizoen 1989/90 wordt door een groot 
deel van de watervogeltellers consequent 
ook een selectie van (grotendeels aan water-
rijke habitats gebonden) roof- en zangvogels 
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Tabel 4.4. Talrijkste exoten (geteld maandmaxi-
mum, alleen soorten met >100 ex.) in 2018/19 en 
maand waarin het maximum werd vastgesteld (Grote 
Canadese Gans en Nijlgans: zie tevens tabel 4.5 voor 
schattingen landelijke populatie). / Most numerous 
non-native waterbirds (monthly max. >100 ex.) in 
2018/19. For Greater Canada Goose and Egyptian 
Goose see also table 4.5 for national population es-
timates. 

Soort Maximum Maand

Grote Canadese Gans 32.435 januari
Kleine Canadese Gans 1.837 januari
Indische Gans 193 januari
Soepgans 6.611 januari
Zwarte Zwaan 196 oktober
Nijlgans 24.400 november
Casarca 1.177 juli
Muskuseend 133 januari
Soepeend 12.698 januari

meegeteld (tabel 4.3). Deze staan sinds 2017 
standaard in de lijst bij de (digitale) invoer. Van 
Visarend, Zeearend en Slechtvalk worden al re-
latief lange tijd voldoende gegevens verzameld 
om trends over lange termijn te berekenen. 
In januari 2019 werden relatief veel Blauwe 
Kiekendieven en Strandleeuweriken geteld, ter-
wijl Velduil en vooral IJsvogel schaarser waren 
dan in recente jaren. 

Exoten, variaties en hybriden
Zoals de nieuwe Europese broedvogelatlas 
laat zien, is Nederland op Europese schaal een 
hotspot van exoten. Veel van deze soorten zijn 
jaarrond in Nederland aanwezig. Exoten, en ook 
hybriden en variaties van inheemse watervo-
gelsoorten worden binnen het meetnet dan 
ook consequent genoteerd om goede cijfers te 
verkrijgen over hun voorkomen. Sommige zijn 
inmiddels wijdverbreid of zelfs een ‘exportpro-
duct’ (Nijlgans), bij andere soorten of hybriden 
gaat het om incidentele gevallen of zeer kleine 
aantallen (zie tabel 4.1 voor overzicht). In 
2018/19 werden van negen soorten in enige 
maand tenminste 100 exemplaren geteld (tabel 
4.4). De getelde aantallen lagen bij veel soor-
ten net iets hoger dan vorig jaar, bij Soepgans 
en Casarca waren deze juist lager. De twee 
meest algemene en wijdverbreide exoten, Grote 
Canadese Gans en Nijlgans, worden in paragraaf 
4.4 besproken, andere exoten die met enige 
regelmaat worden geteld komen in hoofdstuk 
5 aan bod. Dankzij de uitgebreide teldekking 
in januari is dit bij veel exoten en hybriden de 
maand met de hoogste vastgestelde aantallen, 
maar kijken we naar de seizoenspatronen dan 
pieken Grote Canadese Gans en Nijlgans in het 
najaar (grote concentratievorming), Casarca in 
juli-augustus (ruiconcentraties). 
Herkenning van hybriden vormt een flinke 
uitdaging en zal ook niet altijd correct gebeu-
ren (of ze worden niet herkend). Een goed 
voorbeeld is de in Noord-Holland verblijvende 
groep Brandgans x Canadese Gans (soms on-
terecht als zuivere Kleine Canadese Gans ge-
determineerd maar waarschijnlijk grotendeels 
hybriden, zie Slaterus, www.intobirding.com/
northhollandgoose.html). Andere voorbeelden 
zijn te vinden in De Jong (2017). Voor een 
overzicht wordt verwezen naar Reeber (2015). 
De fotodatabase van waarneming.nl vormt 
bovendien een leerzame bron van informatie 
(zoek naar goedgekeurde foto’s).

Schaarse en zeldzame soorten
Met zóveel teluren kan het bijna niet anders 
dan dat er ook bijzonderheden worden gezien. 
Voor de teller is dat een onvergetelijk moment, 
maar voor monitoringdoeleinden zal het geen 
compleet beeld opleveren omdat het toevals-
treffers zijn. Toch zien we bij zeldzaamheden 
graag dat tellers de melding toelichten in het 
opmerkingenveld (kleedkenmerken, waarnee-
momstandigheden), of een link toevoegen naar 
een van de online waarnemingenportalen zoals 
waarneming.nl, liefst met foto’s (zelfs met de 
telefoon door de telescoop zijn soms verrassend 
goede foto’s te maken) of ander bewijsmate-
riaal. Waarnemingen van dwaalgasten worden 
beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten 
Nederlandse Avifauna (CDNA; zie dutchavi-
fauna.nl) en wij verzoeken dan ook de waar-
neming bij hen in te dienen. Vermelding in het 
watervogelrapport betekent niet automatisch 
dat deze waarnemingen zijn geaccepteerd. 

Seizoen 2018/19 leverde een mooi aantal 
zeld zaamheden op waaronder Amerikaanse 
Smient, Marmereend, Ringsnaveleend, Buffel-
kop eend, Kokardezaagbek, Woestijnplevier, 
Breedbekstrandloper en Kleine Geelpootruiter. 
Het waren er echter duidelijk minder dan in 
voorgaande jaren. In sommige gevallen, zoals 
bij zeldzame ganzen en eenden, bestaat er een 
reële kans dat het om ontsnappingen gaat, om-
dat deze soorten ook in gevangenschap worden 
gehouden. Waarnemingen van deze lijst zeld-
zaamheden zijn echter te sporadisch om in dit 
rapport mee te nemen. Wél komen soorten die 



28

Sovon-rapport 2021/01

Figuur 4.1. Ontwikkeling van de totale aantal-
len watervogels en van eenden, ganzen & zwanen, 
steltlopers en zeevogels afzonderlijk sinds 1975/76 
(alleen monitoringsoorten, met uitzondering van 
exoten; index 1991/92 is op 100 gesteld). / Trend in 
total numbers since 1975/76 of all waterbirds and of 
ducks, geese & swans, waders and seabirds separately 
(indices; 1991/92=100).
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net iets minder zeldzaam zijn in dit rapport 
aan bod, zoals Zwarte Rotgans, Witbuikrotgans, 
Roodhalsgans, Kleine Strandloper, Paarse 
Strandloper, Bosruiter, Pontische Meeuw en 
Geel poot meeuw. Door het geringe aantal 
exemplaren moeten eventuele trendfiguren 
echter voorzichtig worden geïnterpreteerd.

4.2. Trends
Van de 72 monitoringsoorten bestaan inmid-
dels lange trendreeksen (figuur 4.1). Het ge-
middelde beeld sinds de start van het meetnet 
in 1975 toont een verdubbeling van het totaal 
aantal watervogels (uitgaande van de seizoens-
gemiddelden), wat aanvankelijk vooral op conto 
kwam van ganzen en zwanen. De daling die 
sinds tien jaar is ingezet wordt mede veroor-
zaakt door een scherpe afname van enkele 
gan  zen- en zwanensoorten (o.a. Taigarietgans, 
Klei  ne Rietgans, Kleine Zwaan) en  stabilisatie 
bij andere talrijke soorten (vgl. figuur 4.7), 
wat bij deze hele soortgroep gemiddeld tot 
een afnemende trend leidt. Het aantal  eenden 
schom melt enigszins, maar neemt op de lange 
termijn toe. Steltlopers zijn min of meer gelijk 
gebleven (na een piekje tien seizoenen gele-
den). De gemiddelde trend van een aantal 
gese   lec    teer de zeevogels, sinds drie jaar opgeno-
men in deze figuur, neemt al een tiental jaren 
sterk af. 

Winnaars en verliezers
Figuur 4.2 geeft de trendveranderingen in de 
laatste tien jaar weer, verdeeld over hoofd-
typen en habitats en gerangschikt naar win-
naars en verliezers. Hierin zijn dit jaar ook de 
schaarse soorten opgenomen, naast een aantal 
soorten zeevogels die sinds vorig jaar worden 
meegenomen. Van de zeevogels is een aanzien-
lijk deel achteruitgegaan (10 soorten), hoewel 
sommige soorten (zeer) schaars voorkomen in 
Nederlandse wateren. In de Noordzee hebben 
vooral zeevogels die aan de oppervlakte foe-
rageren meer te lijden van het mislukken van 
legsels, met name door verminderde voedsel-
beschikbaarheid aan het zeeoppervlak (vooral 
Zandspiering en Sprot; Ospar 2017). Soorten 
die hun voedsel uit de diepere lagen halen 
(<2meter) zoals Jan-Van-Gent en Zeekoet/Alk 
hebben minder last van het mislukken van leg-
sels en laten ook een positievere trendontwik-
keling zien in de Nederlandse Noordzee. Bij de 
kustvogels zijn er, net als bij de zeevogels, rela-
tief veel afnames (15 soorten). Hoewel veran-
deringen binnen de kusthabitat in het algemeen 
minder snel gaan dan in het door mensen 
sterker beïnvloede boerenland, zijn de veran-
deringen minstens zo sterk (figuur 4.2). Onder 
de soorten die het sterkst zijn afgenomen zijn 
relatief veel viseters (futen, sterns). Bij de 
stijgers in de kustvogel-groep horen eveneens 
een aantal viseters (Lepelaar, Kuifaalscholver, 
Dwergstern en Grote Stern), wat erop duidt dat 
de ontwikkeling van de visstand niet altijd de 
enige oorzaak is en ook soortspecifieke factoren 
een rol spelen. 
 
De deels aan water gebonden wintervogels in 
het boerenland laten een iets minder posi-
tief beeld zien dan een aantal jaren terug. Zij 
profiteren weliswaar van het ruime aanbod 
van voedselrijk grasland en oogstresten, maar 
andere oorzaken zoals een laag broedsucces en 
areaalverschuivingen in de winter (bijv. Kleine 
Zwaan, Kleine Rietgans, Taigarietgans, Kolgans) 
worden relatief belangrijker en drukten de 
trends bij ons in de afgelopen vijf seizoenen 
(zie o.a. hoofdstuk 4.4) en beginnen zich ook 
af te tekenen in de korte termijn trends die in 
figuur 4.2 staan. 

Trekgedrag en trend
Figuur 4.3 laat de gemiddelde trend zien voor 
drie soortgroepen met een verschillend zwaar-
tepunt binnen hun winterverspreiding ten 
opzichte van ons land: een groep van soorten 
die vooral ten noord(oost)en van Nederland 
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Figuur 4.2. Gemiddelde jaarlijkse aantalsverandering van watervogelsoorten, berekend over de laatste tien 
seizoenen verdeeld naar habitat (vier hoofdtypen) en gerangschikt naar winnaars en verliezers (1,05 betekent 
een jaarlijkse toename van 5%, 0,95 een jaarlijkse afname van 5%). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tus-
sen soorten die significant toe- dan wel afgenomen zijn (groene, respectievelijk rode balken), stabiel bleven 
(gele balken), of waarvan de trend onzeker is (oranje balken). / Mean annual changes (1,05 means an in-
crease of 5% per year, 0,95 a decline of 5%) of waterbird numbers in The Netherlands, calculated over the 
last ten years and divided in four main habitat types agricultural (‘boerenland’), coastal (‘kust’), marsh & open 
water (‘moeras en open water’) and sea/offshore (‘zee’). Indicated are species showing significant increases 
(green bars) or decreases (red bars), stable trends (yellow) or having uncertain trends (orange; often fluctua-
ting trends). 

��
�

���


�

���

��
�

�

5

3

7

)

�

$

-

0

9

)

5

5

)

-

+

)

5

 

2

)

)

8

:

+

%

2

6

�

5

3

7

)

�

�

%

2

%

(

)

6

)

�

�

%

2

6

�

3

3

(

,

%

0

6

+

%

2

6

�

3

-

)

9

%

%

5

�

5

%

2

(

+

%

2

6

#

-

0

(

)

�

$

:

%

%

2

�

-

.

0

+

%

2

6

�

5

%

8

:

)

�

�

%

2

6

�

0

)

-

2

)

�

�

%

2

%

(

)

6

)

�

�

%

2

6

�

3

/

1

)

)

8

:

"

)

0

(

8

-

0

�

0

)

-

2

)

�

�

0

)

9

-

)

5

�

3

8

7

6

2

-

4

!

3

)

2

(

5

%

5

-

)

7

+

%

2

6

�

5

8

-

2

)

�

�

-

)

/

)

2

(

-

)

*

 

7

3

5

1

1

)

)

8

:

�

0

%

8

:

)

�

�

)

-

+

)

5

�

3

0

+

%

2

6

 

1

-

)

2

7

�

3

8

(

4

0

)

9

-

)

5

�

5

3

7

)

�

�

)

0

)

�

�

:

-

/

6

7

%

%

5

7

�

-

)

9

-

7

#

-

7

+

%

7

�

0

%

8

:

)

�

�

-

)

/

)

2

(

-

)

*

 

3

)

4

+

%

2

6

�

:

)

5

+

+

%

2

6

�

2

(

-

6

'

,

)

�

�

%

2

6

�

0

)

-

2

)

�

$

:

%

%

2

�

2

3

&

&

)

0

+

%

2

6

�

0

)

-

2

)

�

�

-

)

7

+

%

2

6

!

%

-

+

%

5

-

)

7

+

%

2

6

�)

4)

0%

%5

�5-)7))2675%2(034)5

�8-*%%06',309)5

�

5

3

7

)

�

�

%

2

7

)

01

)

)

8

:

�

�

6

)

)

2

(

�

:

)

5

+

6

7

)

5

2

#

-

7

&

8

-

/

5

3

7

+

%

2

6�

8

-

+

4

3

3

7

&

8

-

;

)

5

(

�

-

.

0

6

7

%

%

5

7

�

�

6

+

3

5

6

�

)

+

)

2

:

8

0

4

�

5

3

7

)

�

 

7

)

5

2

�

)

5

+

)

)

2

(

�

3

2

7

&

)

/

4

0

)

9

-

)

5

$

-

0

9

)

5

1

)

)

8

:

�

0

)

-

2

)

�

�

%

2

7

)

0

1

)

)

8

:

�

%

2

3

)

7

!

3

4

4

)

5

�

3

2

7

)

�

 

7

5

%

2

(

0

3

4

)

5

 

7

)

)

2

0

3

4

)

5

�

3

7

+

%

2

6

$

-

0

9

)

5

4

0

)

9

-

)

5

�

5

3

1

&

)

/

6

7

5

%

2

(

0

3

4

)

5

$

:

%

5

7

)

�

�

3

7

+

%

2

6

�

3

6

6

)

�

�

5

%

2

.

)

4

3

3

7

�

3

6

6

)

�

�

5

8

7

7

3

�

-

(

)

5

#

8

0

4

�

0

)

-

2

)

�

$

-

0

9

)

5

5

)

-

+

)

5

�

%

%

5

6

)

�

 

7

5

%

2

(

0

3

4

)

5

 

0

)

'

,

7

9

%

0

/

�

-

(

(

)

0

6

7

)

�

$

%

%

+

&

)

/

 

'

,

3

0

)

/

6

7

)

5

!

8

5

)

0

8

8

5

 

1

)

0

0

)

/

)

2

�

0

8

8

7

 

7

5

%

2

(

0

)

)

8

:

)

5

-

/

�

5

%

7

)

5

 

2

)

)

8

:

+

3

5

6

�

5

3

)

2

4

3

3

7

5

8

-

7

)

5

�

3

3

5

(

6

)

�

 

7

)

5

2

$

:

%

5

7

)

�

�

8

-

7

)

5

�

8

-

*

(

8

-

/

)

5

�

)

3

3

5

(

)

�

�

8

8

7

"

-

6

(

-

)

*

 

7

5

%

2

(

4

0

)

9

-

)

5

�

3

3

(

,

%

0

6

*

8

8

7

�

3

2

7

-

6

'

,

)

�

�

)

)

8

:

$

)

)

%

5

)

2

(

$

:

%

5

7

/

3

4

1

)

)

8

:

�

,

-

0

)

)

2

6

)

�

�

0

%

1

-

2

+

3

�

)

)

0

4

3

3

7

1

)

)

8

:

�

%

6

%

5

'

%

�

5

%

%

2

9

3

+

)

0

�

5

%

/

)

)

2

(

�

0

%

1

-

2

+

3

�

)

8

;

)

2

6

7

)

5

2

 

0

3

&

)

)

2

(

�

�

6

(

8

-

/

)

5

#

-

2

7

)

5

7

%

0

-

2

+

�

)

)

5

/

3

)

7

�

2

3

&

&

)

0

;

:

%

%

2

#

%

7

)

5

5

%

0

�

3

6

6

)

�

 

7

)

/

)

0

6

7

%

%

5

7

�

%

0

6

'

,

3

0

9

)

5

"

-

6

%

5

)

2

(

�

3

/

.

)

�

5

3

3

2

)

)

2

(

$

:

%

5

7

)

�

$

:

%

%

2

�

8

8

7

�

)

1

4

,

%

%

2

�

8

6

/

8

6

)

)

2

(

�

8

-

*

)

)

2

(

�

3

(

%

%

5

6

�

3

2

2

)

7

.

)

�

)

9

)

5

0

3

4

)

5

�

%

2

(

%

5

-.

2

)

)

2

(

!%

*)

0)

)2

(

#%7)5,3)2

#

-0()��)2(

 

3

)

4

)

)

2

(

�

5

3

7

)

�

$

%

%

+

&

)

/

#

%

7

)

5

6

2

-

4

�

5

8

7

7

3

�

5

-

0

(

8

-

/

)

5

�

3

)

5

(

3

1

4

$

:

%

5

7

)

�

 

7

)

5

2

$

3

1

)

5

7

%

0

-

2

+

�

3

6

5

8

-

7

)

5

�

�

6

9

3

+

)

0

�

0

)

-

2

)

�

 

7

5

%

2

(

0

3

4

)

5

!

)

1

1

-

2

'

/

6

�

 

7

5

%

2

(

0

3

4

)

5

�

%

2

�

9

%

2

�

+

)

2

7

�

0

/

	

$

)

)

/

3

)

7

�

5

3

7

)

�

$

)

)

�

)

)

2

(

�

3

3

(

/

)

)

0

(

8

-

/

)

5

"

%

%

0

�

 

7

3

5

1

9

3

+

)

0

7

.

)

�

0

)

-

2

6

7

)

�

�

%

+

)

5

�

:

)

5

+

1

)

)

8

:

�

%

5

)

0

(

8

-

/

)

5

�

3

3

5

(

6

)

�

 

7

3

5

1

9

3

+

)

0

�

0

)

-

2

)

�

�

%

+

)

5

�

5

3

7

)

�

�

%

+

)

5

�

3

3

5

(

6

)

�

�

-

.

0

6

7

3

5

1

9

3

+

)

0

$

:

%

5

7

)

�

$

)

)

�

)

)

2

(

�

5

-

)

7

)

)

2

1

)

)

8

:

�

5

%

8

:

)

�

�

-

.

0

6

7

3

5

1

9

3

+

)

0

�

%

4

)

+

%

%

-

(

8

-

/

)

5

"

3

5

/

6

7

%

%

5

7

1

)

)

8

:

"

%

0

)

�

�

-

.

0

6

7

3

5

1

9

3

+

)

0

�

0

)

-

2

)

�

�

0

/

�

-

(

(

)

0

6

7

)

�

�

%

+

)

5

73)2%1)

67%&-)0

*08'78)5)2(

%*2%1)

/867���(8-2���/867

:%7)5���13)5%6���:%7)5

73)0-',7-2+�+53)4)2

����� 3932���# ���� ��4539-2'-)6�

&

3

)

5

)

2

0

%

2

(

/

8

6

7

;

)

)

:

%

7

)

5

overwintert (Taigarietgans, Brilduiker, Grote 
Zaagbek, Nonnetje), een die grotendeels naar 
gebieden ten zuid(west)en van ons land trekt 
(bijv. Kleine Zilverreiger, Lepelaar, Slobeend, 
Drieteenstrandloper en Kluut) en een met 
Nederland als kern van de winterverspreiding 
(Brandgans, Krakeend, Scholekster). Hoewel er 
vanzelfsprekend ook allerlei ecologische aspec-

ten meespelen, kan deze figuur worden gehan-
teerd als ‘klimaatindicator’ van wintervogels. 
De ontwikkeling van de drie groepen liep in 
Nederland tot begin jaren negentig min of 
meer parallel. Daarna verschoven de trend-
lijnen. De merendeels ten zuidwesten van 
Nederland overwinterende soorten laten een 
sterke toename zien (met een dal tijdens de 



30
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Figuur 4.4. Ontwikkeling van watervogels op basis 
van voedselkeuze sinds 1975/76. Index 1990/91 is 
op 100 gesteld). / Trend in total numbers of water-
birds according to food preference (grass/additional 
plant material/shellfish/additional benthic/fish; indi-
ces, 1990/91=100).

Figuur 4.3. Trend in overwinterende aantallen van 
soorten die voornamelijk (1) ten zuidwesten van 
Nederland overwinteren, (2) in Nederland overwinte-
ren, of (3) ten noordoosten van Nederland overwin-
teren. Weergegeven zijn de gemiddelde trends voor 
deze drie groepen, gebaseerd op de maanden decem-
ber-februari. / Trends in wintering numbers of species 
mainly wintering (1) SW of The Netherlands, (2) 
in The Netherlands, and (3) NE of The Netherlands 
(data from Dec-Feb, average trend).
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strenge winters van 1995/96 en 1996/97 
en de wat koudere winters van 2008/09 tot 
2012/13, vgl. figuur 3.1), wat een noord-
waartse verschuiving impliceert. Soorten met 
Nederland als winters zwaartepunt namen 
tot de eeuwwisseling langzaam toe (eveneens 
met dal in koudere winters), stabiliseerden 
daarna en nemen recent gemiddeld weer toe. 
De soorten die vooral ten noordoosten van ons 
land overwinteren, nemen sinds midden jaren 
negentig gestaag af, op een enkele kleine ople-
ving in de winters van 2008/09 tot 2012/13 
na. Deze oplevingen zijn veel minder sterk dan 
tijdens de echt koude en strenge winters in de 
jaren zeventig, tachtig en negentig van de vo-
rige eeuw. 

Voedsel en trend
Figuur 4.4 geeft de trendontwikkeling van wa-
tervogels weer, ingedeeld naar voedselvoorkeur 
(zie bijlage 3 voor indeling per soort). De groep 
van viseters is sinds het begin van de jaren ne-
gentig verhoudingsgewijs het meest in aantal 
toegenomen, met de sterkste toename rond de 
eeuwwisseling. Vanaf 2010, toen (voorlopig) 
het hoogtepunt was bereikt met een ruim vier 
keer zo hoge waarde als in de jaren negentig, 
lijkt er een kentering te zijn opgetreden. Recent 
neemt de indexwaarde licht af. De viseters 
kunnen worden onderverdeeld in soorten 
die langs de oever foerageren en op het open 

water. De eerste groep (vooral dankzij de toe-
name van Grote Zilverreiger en Lepelaar) laat 
een veel positievere ontwikkeling zien dan de 
laatste (afname vooral bij de drie zaagbeksoor-
ten). Niet al deze ontwikkelingen zijn alleen 
voedsel-gerelateerd, maar veranderingen in 
de vispopulaties en opkomst van enkele exo-
tische vissoorten (zoals Zwartbekgrondel aan 
stenen oevers) kan hierbij zeker een rol hebben 
gespeeld, net als klimatologische factoren (zie 
voorgaande paragraaf). 
Nog steeds is de groep van graseters sinds het 
begin van de tellingen het sterkst in aantal toe-
genomen, hoewel dat niet direct in de figuur 
zichtbaar is (omdat de index in 1991 op 100 
is gezet om de ontwikkeling van een aantal 
voedselgroepen duidelijk zichtbaar te maken 
en niet aan het begin in 1975) en ondanks de 
recente daling. Vanaf de jaren negentig stegen 
de aantallen van de graseters vooral door een 
toename van het aantal overwinterende ganzen 
(zie ook hoofdstuk 4.4). Rond 2009 is sprake 
van een daling, vooral veroorzaakt door een 
verandering van verspreiding, populatieafnames 
(bijv. Kleine Zwaan, Kleine Rietgans, maar ook 
Kolgans) en verkorting van het seizoen door 
late aankomst in het najaar (vooral Kol- en 
Toendrarietgans). Desondanks zijn de huidige 
aantallen op dit moment nog ruim twee keer 
zo hoog als in de jaren negentig en zes keer zo 
hoog als midden jaren zeventig toen vooral het 
aantal ganzen slechts een fractie van het hui-
dige bedroeg. 
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De groep van (overige) planteneters nam na 
de strenge winter van 1996/97 sterk toe om 
net na de eeuwwisseling te stabiliseren, met 
een klein piekje rond 2010/11. Bij deze groep 
speelt een verbetering van de waterkwaliteit 
een rol, waardoor betere leefomstandigheden 
ontstaan voor ondergedoken waterplanten (o.a. 
IJsselmeergebied, Randmeren).
Schelpdiereters vertonen sinds de jaren negen-
tig een afname, na een toename daarvoor. Een 
licht herstel omstreeks 2010, geholpen door 
enkele goede jaren voor de Kanoet, onderbrak 
dit maar tijdelijk. De laatste jaren ligt de index 
iets lager (door Eider en Zwarte Zee-eend) 
maar lijkt wel stabiel. De huidige indexwaarde 
ligt lager dan die van de beginjaren (1975/76). 
De overige bodemdiereters, de groep waartoe 
het grootste aantal soorten behoort, blijft als 
geheel stabiel, maar binnen de groep zijn er 
flink wat verschillen. Sommige soorten ne-
men toe (Drieteenstrandloper, Bontbekplevier) 
terwijl andere (flink) afnemen (Strandplevier, 
Goudplevier, Kievit). 

4.3. Vogelrichtlijn en Natura 
2000
De Europese Vogelrichtlijn en Natura 
2000 vormen belangrijke pijlers onder het 
Nederlandse natuurbeleid, zoals dit per 1 ja-
nuari 2017 is bekrachtigd in de nieuwe Wet 
Natuurbescherming. De provincies bepalen 
onder deze nieuwe wet wat er wel en niet mag 
in ‘hun’ natuur en zorgen ook voor vergun-
ningen en ontheffingen. De Rijksoverheid blijft 
verantwoordelijk voor het beleid van grote wa-
teren, zoals het IJsselmeer.

Nederland kent 59 Natura 2000-gebieden met 
instandhoudingsdoelstellingen voor niet-broed-
vogels en één in concept aangewezen gebied. 
Onder deze 59 gebieden valt ook een gebied op 
de Noordzee: het Friese Front. Voor de Bruine 
Bank, eveneens op de Noordzee ligt er op 
dit moment een concept-aanwijzingsbesluit, 
waarin ook (vogel)instandhoudingsdoelen zijn 
geformuleerd. De binnen het watervogel- (en 
broedvogelmeetnet) van Sovon verzamelde 
vogelgegevens zijn sturend geweest voor de 
aanwijzing en begrenzing van de Nederlandse 
Natura 2000-gebieden (Sovon & CBS 2005). 
Nog steeds zijn de gegevens van dit meetnet 
van groot belang bij de uitwerking van de in-
standhoudingsdoelstellingen, het opstellen van 

beheerplannen en de toetsing aan de vogeldoe-
len, zowel landelijk als voor de Europese Unie 
(door middel van de zesjaarlijkse vogelrichtlijn-
rapportage). 

Instandhoudingsdoelstellingen en monitoring 
In 2006 zijn de landelijke Natura 2000-doel-
stellingen geformuleerd (LNV 2006). Deze 
geven per soort aan voor hoeveel vogels het 
gebied een goede leefomgeving moet zijn (bij 
een behoudsdoel) of moet worden (bij een 
hersteldoel). Hierbij wordt het aantal als draag-
krachtindicator beschouwd, hoewel er meer 
(lastiger meetbare) aspecten een rol spelen bij 
de feitelijke draagkracht van de leefgebied, zoals 
omvang en kwaliteit. Voor elk Natura 2000-ge-
bied is in het aanwijzingsbesluit bepaald welke 
natuurwaarden behouden of verbeterd moeten 
worden. Bij de instandhoudingsdoelen wordt 
eventueel onderscheiden naar de functie foe-
rageergebied en slaapplaats. Als foerageergebied 
voor niet-broedvogels wordt het doel door-
gaans uitgedrukt in seizoensgemiddelden, de 
maat die ook binnen het Meetnet Watervogels 
wordt gehanteerd. Seizoensgemiddelden zijn 
een goede en vergelijkbare maat voor het aan-
tal dat in een seizoen aanwezig was en de ver-
blijfsduur in het gebied (en dus goed de ‘benut-
ting’ van een gebied weerspiegelt). 

Bij toetsing aan de instandhoudingsdoelen 
wordt in de praktijk meestal het actuele sei-
zoensgemiddelde gehanteerd en vergeleken 
met het instandhoudingsdoel. Op basis van 
de watervogeltellingen kunnen we een groot 
deel van de vergelijkingen tussen actuele 
aantallen en instandhoudingsdoelstellingen 
uitvoeren. Voor slaapplaatsen worden beschik-
bare seizoensmaxima gebruikt. Het Meetnet 
Slaapplaatsen is in het leven geroepen om in-
zicht te krijgen in de aantallen op slaapplaatsen 
in Natura 2000-gebieden (Klaassen & Liefting 
2012), zie ook hoofdstuk 4.5. 

Landelijke Staat van Instandhouding in 
2018/19
De ‘Landelijke Staat van Instandhouding’ is een 
maat voor de duurzaamheid van een populatie. 
De hiervoor in het Natura 2000-doelendocu-
ment (LNV 2006) gehanteerde methodiek kent 
vier hoofdaspecten die worden meegewogen 
bij een beoordeling van vogels: verspreiding, 
populatie, leefgebied en toekomstperspectief. 
Voor de omvang van de populatie worden sei-
zoengemiddelden gebruikt. Figuur 4.5 laat de 
ontwikkeling zien van de Landelijke Staat van 
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Figuur 4.5. Trend in watervogelaantallen voor soor-
ten met resp. (1) een landelijke verbeteropgave 
(n=7), (2) een landelijke behoudsdoelstelling maar 
met een ‘ongunstige staat van instandhouding’ op 
het moment van doelvaststelling (n=20), en (3) een 
landelijke behoudsdoelstelling met een ‘gunstige staat 
van instandhouding’ (n=26). Weergegeven is de sa-
mengestelde soortindex van alle soorten binnen één 
categorie, afgezet tegen de nagestreefde landelijke 
doelstellingen (landelijk instandhoudingsdoel = 100). 
/ Trend in waterbird numbers for which (1) a con-
servation target to recover the population has been 
set, (2) a target for conservation has been set whilst 
current conservation status is unfavourable, and (3) 
a target for conservation has been set whilst current 
conservation status is favourable.

Instandhouding aan de hand van samengestelde 
soortindexen van de drie doelgroepen over de 
laatste tien seizoenen (2008/09-2018/19).
Deze soortindexen zijn de geïndexeerde sei-
zoensgemiddelden ten opzichte van het vastge-
stelde instandhoudingsdoel (index =100). 

De grootste groep watervogelsoorten (26 soor-
ten) is die met een landelijk ‘gunstige staat 
van instandhouding’ waarvoor behoud wordt 
nagestreefd. Voor het merendeel van de soor-
ten lijkt dat te lukken; een ruime meerderheid 
van de soorten (17, één meer dan in 2017/18) 
zit met waarden die boven het (geïndexeer-
de) landelijke instandhoudingsdoel liggen en 
ook gemiddeld doet deze groep soorten het 
goed (gemiddelde index 124). Van zes van 
deze soorten (waaronder Grote Zilverreiger, 
Krakeend, Brandgans) is het gemiddelde aantal 
minimaal verdubbeld (index > 200). Bij ruim 
een derde van de soorten (9) ligt de index-
waarde (ver) beneden het gestelde doel. Het 
gemiddeld aantal van Kleine Rietgans, Zwarte 
Ruiter, en Brilduiker is zelfs meer dan gehal-
veerd. 

Bij de groep (20 soorten) met een ‘ongunstige 
staat van instandhouding’, waarvoor behoud 
van de populatie wordt nagestreefd, lijkt dat 
doel vooralsnog een stipje op de horizon. De 
gemiddelde indexwaarde van deze groep be-
reikte in 2018/19 een nieuw dieptepunt en 
komt net boven de helft (index 54) van de 
gestelde doelen. In de afgelopen vijf seizoenen 
bleef de gemiddelde index min of meer gelijk, 
maar met dit voorlopige dieptepunt lijkt de 
daling die begin deze eeuw was ingezet, weer 
door te zetten. Voorbeelden van soorten die 
het slecht doen (seizoensgemiddelde slechts 
een kwart of minder dan gesteld doel) zijn 
Strandplevier, Kleine Zwaan, en Taigarietgans 
(vgl. figuur 4.2). Drieteenstrandloper en 
Krooneend laten juist ruim een  verdubbeling 
zien. Bij lang niet alle in deze paragraaf 
genoem de soorten worden de lage aantallen 
bepaald door omstandigheden of beleid in ons 
land. Verschillende soorten staan internationaal 
onder druk en bovendien verschuift van som-
migen hun winterkwartieren in noordoostelijke 
richting.

De groep van soorten waarvoor ‘verbetering 
van de populatie’ wordt nagestreefd tot slot is 
klein (7 soorten). De gemiddelde indexwaarde 
ligt met 71 duidelijk beneden het verbeterdoel. 
Bij deze soorten, zoals Grutto, Eider, Scholekster 
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en Topper spelen lokale omstandigheden en be-
leid wel een rol. Topper laat op zowel de lange 
als korte termijn een stabiele trend zien, maar 
een verslechtering van de voedselsituatie is een 
serieuze bedreiging (Marchowski et al. 2020).

De Staat van Instandhouding op gebiedsniveau 
Er zijn op het vasteland 62 Natura 2000-ge-
bieden (waarvan 58 met instandhoudings-
doelstellingen) die op basis van het voorkomen 
van 67 soorten niet-broedende watervogels 
zijn aangewezen. In de Noordzee is het Friese 
Front aangewezen (voor Zeekoet), maar hier-
voor is (nog) geen kwantitatief doel bepaald. 
Op gebiedsniveau gaat het, inclusief de slaap-
plaatsdoelen, om 719 gebied-soortcombinaties 
waarvoor informatie gewenst is over aantallen 
en trends. Enkele gebieden hebben zowel een 
foerageer- als een slaapplaatsfunctie, zodat er 
in totaal 758 gebied-soort-functiecombinaties 
zijn. Voor 694 daarvan is een kwantitatief doel 
gesteld. Dit laatste getal is gebruikt voor de 
kleurverdeling in figuur 4.6. Voor het resteren-
de aantal gebieden kon geen kwantitatief doel 
worden gesteld omdat er bij de aanwijzing 
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Figuur 4.6. Overzicht van het gemiddelde aantal watervogels in de laatste vijf seizoenen (2013/14-2018/19) 
ten opzichte van vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen in alle 62 Natura 2000-gebieden die voor water-
vogels van groot belang zijn. De omvang van de bollen staat voor het aantal soorten waarvoor een gebied is 
aangewezen. De kleurverdeling geeft aan hoeveel soort-functie combinaties (%) beneden, gelijk aan of boven 
het ‘instandhoudingsdoel’ uitkomen. Per soort kunnen er meerdere doelen zijn, voor zowel de foerageer- als 
slaapplaatsfunctie. Per gebied zijn alleen die soort-functiecombinaties meegenomen waarvoor zowel een 
kwantitatief doel is gesteld als een gemiddeld aantal in de laatste vijf jaar kon worden berekend (bij voldoende 
telgegevens). Vanwege jaarfluctuaties zijn aantallen die minder dan 10% van de instandhoudingsdoelstelling 
afweken ingedeeld bij gelijk aan het doel. De gegevens zijn bedoeld als signalering van ontwikkelingen; de 
juridische interpretatie kan hiervan afwijken. / Waterbird numbers (2013/14-2018/19) in relation to conser-
vation objectives for each SPA designated for waterbirds (62 sites). Pie sizes refer to the number of designated 
species. Colors indicate number of species x target combinations (in %) that occur in numbers well above or 
below (>10%) or equal (<10% target number) to the formulated conservation objectives.
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onvoldoende aantalsinformatie beschikbaar 
was. Het betreft hier veelal slaapplaatsen (bijv. 
Kraanvogel). 

In seizoen 2018/19 waren er 24 gebieden 
waarin minimaal de helft van de soorten aan-
tallen bereikte die boven de gebiedsdoelstel-
lingen lagen (figuur 4.6). Dat waren er vijf 
minder dan in de twee voorgaande seizoenen 
(maar evenveel als het seizoen weer  daarvoor). 
Van deze 24 gebieden zijn er 15 voor tenmin-
ste vier soorten aangewezen, de overige 

 negen betreffen relatief kleine gebieden die 
voor hooguit drie soorten zijn aangewezen. 
Belangrijke gebieden met relatief veel gunstige 
trends zijn IJsselmeer, Voordelta, Biesbosch, 
Noord zee kustzone, Markermeer & IJmeer en 
Veluwerandmeren. Hoewel trends van dezelfde 
soorten per gebied flink van elkaar kunnen 
verschillen, worden positieve trends in deze 
gebieden vaak veroorzaakt door soorten die het 
landelijk goed doen (figuur 4.2), terwijl soorten 
waar het niet goed mee gaat (zie figuur 4.2), 
zoals Kleine Rietgans, Kemphaan, Brilduiker en 
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Schol ekster, ook in de meeste gebieden in de 
min staan. 
In 31 gebieden (3 tot 5 meer dan in de voor-
gaande drie seizoenen) bleven de aantal-
len van tenminste de helft van alle soorten 
beneden de instandhoudingsdoelstellingen, 
zonder tekenen van herstel. Naast kleinere 
gebieden die voor hooguit drie soorten zijn 
aangewezen, zijn er ook grote gebieden bij 
waar 60-90% van de (aangewezen) soorten 
onder het instandhoudingsdoel blijft steken. 
Hiertoe behoren de Rijntakken, Veerse Meer, 
Markiezaat, Oostvaardersplassen, Ketelmeer & 
Vossemeer, Zwarte Meer, Sneekermeergebied 
en Zoommeer. Vrijwel alle gebieden staan al 
geruime tijd in deze categorie. Op sovon.nl/nl/
gebieden is een volledig overzicht te vinden 
van alle Natura 2000-gebieden, met per gebied 
(van alle relevante soorten) trends en seizoens-
gemiddelden van de laatste vijf jaar.

4.4. Ganzen en zwanen
Algemeen
De concentraties van ganzen en zwanen die 
Nederland herbergt, behoren tot de grootste 
in NW-Europa. Deze vogels vinden in het in-
tensief beheerde Nederlandse landschap een 
perfecte afwisseling van goede voedselmoge-
lijkheden in boerenland en waterrijke gebieden 
om te slapen en te rusten. Eerder behoorde 
daar ook een klimatologisch zeer gunstige lig-
ging bij, maar door de tendens voor warmere 
winters zien we de winterarealen bij een aantal 
soorten (bijv. Kleine Rietgans, Kleine Zwaan) 
naar het noordoosten opschuiven, of vindt een 
eventuele toename in de winter vooral nog 
ten oosten van ons plaats (o.a. Brandgans). 
Voor die soorten worden landen als Duitsland 
en Denemarken steeds belangrijker. Naast de 
talrijke wintergasten hebben we buiten het 
broedseizoen te maken met toenemende aan-
tallen eigen broedvogels (gedomineerd door 
Grauwe Gans), die eveneens profiteren van de 
landschappelijke inrichting en het hoogwaar-
dige voedselaanbod. Deze broedvogels zijn 
grotendeels jaarrond in ons land te vinden, zij 
het wel met nuances per soort en tijd van het 
jaar (bijv. wegtrek van Canadese Ganzen naar 
Oostzeegebied in de zomer t.b.v. de vleugelrui, 
instroom van ruiende Grauwe Ganzen in mei-
juni uit o.a. Duitsland). 

Monitoring van ganzen en zwanen vormt tradi-
tioneel een belangrijke pijler onder het Meetnet 

Watervogels en komt voort uit de eerste sy-
stematische tellingen rond 1965. Gegevens uit 
Nederland vormen belangrijke input voor inter-
nationale kaders als de Europese Vogelrichtlijn, 
de International Waterbird Census (IWC), het 
AEWA European Goose Management Platform 
(EGMP) en internationale AEWA-actieplannen 
(Kleine Zwaan), deels ook door de combinatie 
van uitgebreide telgegevens en informatie over 
het broedsucces. De ganzen- en zwanentellin-
gen worden gedaan in zowel de grote wateren 
(samenvallend met de watervogeltelling) als 
in het agrarisch buitengebied (specifieke gan-
zen- en zwanentellingen in het winterhalfjaar) 
(figuur 2.2-2.4). Daarnaast worden belang-
rijke slaapplaatsen geteld in het kader van het 
Meetnet Slaapplaatsen (zie hoofdstuk 4.6), 
maar deze aantallen worden gebruikt voor ge-
bieds-specifieke vraagstukken en niet verwerkt 
in de hier gepresenteerde ganzen- en zwa-
nenaantallen (ze zouden immers dubbelop zijn 
met de tellingen die overdag worden gedaan). 
Voor de arctische wintergasten weerspiegelen 
de telresultaten goed de in ons land aanwe-
zige aantallen. Bij de eigen broedvogels, vooral 
Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Grote Canadese 
Gans en Nijlgans, is dat in mindere mate het 
geval. Deze soorten houden zich namelijk ook 
veelvuldig buiten het netwerk van watervogel-
telgebieden op (vergelijk recente seizoensmaxi-
ma en schattingen voor totale aantallen in tabel 
4.6). In januari wordt deze discrepantie minder 
groot, omdat dan veel gebieden extra worden 
geteld bij de midwintertelling, inclusief delen 
van stedelijk gebied, die niet altijd bij de maan-
delijkse tellingen worden bezocht (figuur 2.4). 

Landelijk voorkomen ganzen- en zwanen 
2018/19
Zowel het maximaal aantal tegelijk aanwe-
zige ganzen en zwanen (gemeten met sei-
zoensmaxima), als het totale bezoek over het 
hele seizoen (gemeten met de seizoensgemid-
delden, figuur 4.7) was minder groot dan in 
2017/18. Er werden maximaal 2,18 miljoen 
ganzen en 41.000 zwanen geteld. De afname 
zoals die in 2018/19 gaande was, bevestigt 
een neergaande lijn die in de afgelopen vijf 
seizoenen lijkt te zijn ingezet. Het maximum 
van 2,18 miljoen ganzen komt in de buurt van 
de aantallen die rond 2010 aanwezig waren. 
Bij de seizoensgemiddelden van de 13 soor-
ten die in figuur 4.7 zijn verwerkt, was er in 
2018/19 bij 8 soorten sprake van een afname 
ten opzichte van de vijf voorgaande seizoenen. 
Die was vooral fors bij Kleine Rietgans (-64%) 
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Figuur 4.7. Trend in totale 
bezoek van ganzen en 
zwanen vanaf 1975/76, 
weergegeven als de som 
van de soort-specifieke 
seizoensgemiddelden. / 
Trend in goose and swan 
days expressed as the sum 
of seasonal averages.
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en Kleine Zwaan (-53%), twee soorten die 
al langer een neergaande trend laten zien en 
die steeds vaker ten noorden of oosten van 
ons land blijven overwinteren (Madsen et al. 
2018, Beekman et al. 2019). Ook van Kolgans 
(-19%), Rotgans (-12%) en in mindere mate 
Wilde Zwaan (-7%) werden over het hele 
seizoen gerekend duidelijk kleinere  aantallen 
genoteerd, terwijl bij Brandgans (-3%) en 
Toendra rietgans (0%) de seizoensgemiddelden 
vergelijkbaar waren. In vergelijking werden 
met voorgaande seizoenen werden nog minder 
Taigarietganzen gezien, deels met vergelijk-
bare oorzaken als bij Kleine Rietgans en Kleine 
Zwaan (zie Koffijberg et al. 2011). 

Tegenover dit verminderde bezoek, stonden 
hogere seizoensgemiddelden bij Grauwe Gans 
(+8%), Nijlgans (+14%), Grote Canadese Gans 
(+18%), Knobbelzwaan (+12%) en Dwerggans 
(+29%). Behalve Dwerggans, gaat het hier 
dus om de soorten die in grote aantallen in 
ons land broeden. Bij Grauwe Gans, Nijlgans 
en Grote Canadese Gans zien we dit ook te-
rug in de broedvogelindexen van het Meetnet 
Broedvogels (Boele et al. 2021). Knobbelzwaan 
wijkt hier af, omdat het aantal broedparen 
hiervan stabiel is. De grotere seizoensgemid-
delden worden bij deze soort vooral bepaald 
door de toename op de grote wateren in de 

ruiperiode. Bij de Dwerggans is sprake van een 
herstel van de eerder waargenomen afname, 
vooral door bijplaatsing van nieuwe vogels in 
het Zweedse broedgebied in het kader van het 
daar vigerende beschermingsprogramma voor 
de soort (Schekkerman & Koffijberg 2020).

Twee processen speelde vooral een hoofdrol bij 
de afname van de meeste trekkende soorten: 
een verlate aankomst in het najaar (oktober) 
en kleinere aantallen in de maanden januari-
februari (figuur 4.9). Bij het laatste gaat het 
wellicht om een vroeger vertrek uit Nederland, 
als gevolg van de uitgesproken zachte weers-
omstandigheden. Bij de late aankomst ging het 
om een herhaling van de waarnemingen in 
2017/18, zij het in minder extreme mate (zie 
ook Koffijberg 2019). Gegevens uit het nabu-
rige Noordrijn-Westfalen in Duitsland  laten 
zien dat dit fenomeen niet beperkt was tot 
Nederland (Kuhnigk et al. 2021) en dus vooral 
door factoren op flyway-schaal werden beïn-
vloed.

Landelijke lange- en korte termijn trends
Bij de seizoensmaxima zien we een  duidelijke 
stabilisatie/afvlakking of, in het geval van 
Kolgans en Brandgans, een lichte afname ten 
opzichte van de groei die vanaf de jaren zeven-
tig plaatsvond. Dit komt vooral duidelijk tot 
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Figuur 4.8. Trend in seizoensmaxima van algemene ganzen- en zwanensoorten sinds 1975/76 (inclusief bij-
schatting voor incomplete telreeksen, maar zonder extrapolatie). / Trend in seasonal peak counts, including 
imputed figures for incomplete counts.

uiting bij Knobbelzwaan, Toendrarietgans, 
Grauwe Gans, Kolgans, Brandgans en Rotgans 
(figuur 4.8). Bij Taigarietgans, Kleine Zwaan en 
Kleine Rietgans is een afname evident en ook 
al langere tijd gaande. Grote Canadese Gans 
wordt nog steeds in groeiende aantallen ge-
zien, en ook de maxima van Nijlgans nemen 
na een periode met stagnatie weer toe, ana-
loog aan de groei van de broedpopulaties in 
ons land. Bij de seizoensgemiddelden, dus over 
het hele seizoen gerekend en in feite de beste 
maat voor de ‘benutting’ van Nederland, ligt 
het beeld genuanceerder dan bij de maxima, 
al komen de trends in grote lijn goed over-
een (figuur 4.8). Toendrarietgans, Kolgans en 
Rotgans laten hier ook een stabilisatie zien (bij 
de eerste twee soorten vooral door een afname 
in de laatste winterseizoenen) en ook bij de 
Brandgans zijn in de afgelopen vijf seizoenen 
tekenen van stagnatie zichtbaar. Grauwe Gans 
lijkt daarentegen na enkele jaren met weinig 
verandering weer een fase van groei in te zet-
ten. Bij Knobbelzwaan wijkt de trend van de 
seizoensgemiddelden duidelijk af van die van 
de maxima, vanwege de eerder genoemde groei 
van concentraties op de grote wateren in de 
ruiperiode in de zomer. 

Provinciale ontwikkelingen
De uitvoering van het beleid ten aanzien van 
ganzen en zwanen wordt tegenwoordig per 
provincie geregeld en kan dus ook per pro-
vincie verschillen, bijvoorbeeld in regelgeving 
omtrent schadebestrijding en maatregelen om 
de zomerpopulaties te beperken. De trends 
per soort per provincie zijn vaak vergelijkbaar 
met het landelijke beeld, zij het wel dat bij 
veel soorten de seizoensgemiddelden dusdanig 
fluctueren dat een goede trendbepaling niet 
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Figuur 4.9. Seizoensverloop ganzen en zwanen in 
2018/19 (per regio, incl. bijschatting voor incom-
plete telreeksen), afgezet tegen het gemiddelde in 
de voorgaande vijf seizoenen. / Phenology of geese 
and swan species in 2018/19 (according to region 
and including imputed figures for incomplete counts), 
compared with the previous five seasons.

mogelijk was (tabel 4.5, figuur 4.10). Daarnaast 
zijn er uitzonderingen op de landelijke  regel. 
Dat zien we o.a. bij Rotgans (toename in 
Zeeland), Brandgans (stabiel in Zuid-Holland), 
Grauwe Gans (stabiel in Gelderland, Utrecht 
en Zeeland), Toendrarietgans (toename in 
Flevoland), Kolgans (toename in Drenthe, af-
name in Flevoland en Zeeland), Knobbelzwaan 
(stabiel in Groningen, Friesland, Gelderland en 
Flevoland), Wilde Zwaan (afname in Overijssel, 
stabiel in Noord- en Zuid-Holland) en Nijlgans 
(afname in Overijssel, stabiel in Gelderland, 
Utrecht en Zuid-Holland). In hoeverre deze 
deels contrasterende ontwikkelingen samen-
hangen met het provinciale beleid valt zonder 
een goed overzicht van alle beleidsregels en 
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Figuur 4.10. Samenvatting van provin-
ciale ganzen- en zwanentrends (laatste 
12 seizoenen, sinds 2007/08). De grootte 
van de taart weerspiegelt de som van alle 
seizoensgemiddeldes (dus de ‘benutting’ 
van de betreffende provincie), de indeling 
de verdeling van de trends (zie ook tabel 
4.5). / Summary of trends per province. Pie 
size denotes sum of all seasonal averages, 
colours mark trends by individual species.

Tabel 4.5. Provinciale trends van ganzen en zwanen (algemene soorten, leeg vak betekent soort te zeldzaam 
voor trendbepaling) per provincie. Weergegeven is de trend in seizoensgemiddelden over de laatste 12 jaar 
(sinds 2007/08), zie tabel 2.4 voor trendclassificatie. Tevens is de landelijke trend over deze periode gegeven. 
Zie ook figuur 4.10 voor grafische weergave. / Trends for geese and swan species per province (see table 2.4 
for classification as well as figure 4.10 for map) as well as national trends (NL), both since 2007/08.

Soort NL GR FR DR OV GL NH ZH Fl UT ZL NB LB

Rotgans 0 0 0    0 0   + ? 
Grote Canadese Gans + + ? ? ? ? ? + ? ? + ? ?
Brandgans + + + ++ ? + ++ 0 ? ? ++ + +
Grauwe Gans + + + ++ ? 0 ? + + 0 0 + ?
Kleine Rietgans -- 0 -- + --  ? ? -- ? ?  
Toendrarietgans 0 ? 0 ? ? ? 0 ? + ? ? ? ?
Kolgans 0 ? ? + 0 0 0 0 - ? - ? ?
Dwerggans ?      ? ?     
Knobbelzwaan + 0 0 ? + 0 + + 0 + + + +
Kleine Zwaan -- - -- -- -- - -- -- ? - - -- --
Wilde Zwaan + ? + ? - ? 0 0 ? ? + ? 
Nijlgans + ? + ? - 0 ++ 0 ? 0 + ? ?

gemiddeld aantal

30.000

toename

stabiel

afname

onzeker

de resultaten daarvan niet goed te achterhalen. 
Denkbaar zijn ook andere oorzaken. Zo is de 
toename van Rotganzen in Zeeland wellicht het 
resultaat van de serie warmere winters, terwijl 
die voor Kolganzen juist de afname zou kunnen 
verklaren. Het overzicht hier is vooral signale-
rend bedoeld, en verdient het verder te worden 
uitgediept met nadere analyses. Over alle pro-

vincies bezien blijkt duidelijk de grote concen-
tratie van ganzen en zwanen in de provincie 
Fryslân (28% van de som van alle seizoensge-
middeldes): meer dan het dubbele van Zuid-
Holland (12%) en dan gevolgd door Groningen 
(10%), Gelderland (10%) en Noord-Holland 
(8%). Limburg en Flevoland (beide 3%) bevin-
den zich onderaan de lijst van provincies.
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Tabel 4.6. Seizoensmaxima van ganzen en zwanen in Nederland in 2018/19. Ter vergelijking: voorgaande 
seizoenen en schatting winterpopulatie (Sovon 2018). / Seasonal peak numbers from swan and goose census 
in 2018/19 and previous season, as well as estimates for total winter population from national atlas project 
(Sovon 2018).

 max. max. max.  populatieschatting NL 
 2016/17 2017/18 2018/19  2012/13-2016/17
      
type winter vrij zacht zacht zacht

(Zwb.)rotgans 86.000 88.000 84.000 83.200- 120.000 
Gr Can.Gans 35.000 37.000 39.000 48.100- 56.100
Brandgans 840.000 750.000 741.000 760.000- 860.000 
Grauwe Gans 450.000 444.000 481.000 540.000- 580.000
Kleine Rietgans 13.000 7600 4400 10.900- 22.000
Taigarietgans 21 10 1 1- 21
Toendrarietgans 205.000 221.000 307.000 210.000- 270.000
Kolgans 910.000 780.000 744.000 890.000- 970.000  
Dwerggans 28 34 45 33- 54 
Knobbelzwaan 33.000 35.000 35.000 41.300- 47.000
Kleine Zwaan 11.000 3300 4400 7200- 11.300
Wilde Zwaan 4000 2300 2700 2200- 4900
Nijlgans 27.000 28.000 31.000 40.200- 51.200

Broedsucces 2018/19 en lange termijn trends
De sociale groepsstructuur en de familiebanden 
in het najaar en winter maken het bij ganzen 
en zwanen goed mogelijk inzicht te krijgen 

Tabel 4.7. Reproductie van ganzen en zwanen in het broedseizoen van 2018, zoals vastgesteld in Nederland in 
de winter van 2018/19. Weergegeven zijn achtereenvolgens de periode waarin groepen werden gecontroleerd, 
het aandeel eerstejaars en de gemiddelde familiegrootte (met steekproefgrootte N). Tevens is het gemiddelde 
aandeel eerstejaars in 2013-17 (Nederland) en het aandeel eerstejaars voor de gehele NW-Europese flyway 
opgenomen (2018/19, incl. buitenlandse gegevens, voor zover bekend). / Age ratios of swans and geese in 
2018 as assessed in The Netherlands 2018/19. Given are sample period, proportion of first-year birds and 
mean brood size (with their respective sample sizes N), the mean proportion of first-year birds in 2013-17 
(The Netherlands) and the proportion of first-year birds in the NW-European population 2018/19 (including 
data from abroad, see details below table).

soort periode % juv. N fam. N gem. % juv (fam).
      2013-17 flyway

(Zwb.)rotgans nov-jan 14,8 10.728 2,24 461 11,5 -
Brandgans dec-jan 10,9 60.990 1,26 1657 8,8 10,7 (1,26)1

Grauwe Gans jul-aug2 15,2 5555 2,83 84 15,9 -
Kleine Rietgans okt-nov 17,5 4181 - - 16,4 14,23

Toendrarietgans  okt-jan 15,7 9267 1,70 165 14,7 15,2 (1,60)4

Kolgans okt-feb 14,9 60.267 1,70 1388 12,8 12,7 (1,56)5

Knobbelzwaan okt-nov2 17,8 1163 - - 20,6 
 -
Kleine Zwaan dec 5,9 3878 - - 6,0 8,7 (1,84)6

Wilde Zwaan nov-feb 19,6 2401 - - 17,1 -

1 Nederland en Duitsland / Total Netherlands and Germany (N 65.510, 1698 families)
2 Uitsluitend Nederlandse broedvogels / Dutch breeding population only
3 Totaal alle landen / Total entire flyway, Madsen et al. 2019
4 Nederland en Duitsland / Total Netherlands and Germany (N 10.162, 211 families)
5 Nederland, Duitsland, België, VK / Total Netherlands, Germany, Belgium, UK (N = 292.629, 5085 families)
6 Nederland, Duitsland, België, Denemarken, VK, Frankrijk, Polen, Baltische Staten / Total Netherlands, 

Germany, Belgium, Denmark, UK, France, Poland, Baltic States (N = 9262, 300 families; W. Tijsen/Swan 
Specialist Group).

in het broedsucces zonder de broedgebieden 
fysiek te bezoeken. Een kleine groep gespecia-
liseerde waarnemers (zie bijlage 1) voert voor 
dat doel leeftijdstellingen uit die vastleggen 
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Figuur 4.11. Trend in broedsucces (voor Nederland), 
weergegeven als het percentage eerstejaars. Tevens 
is de trend aangeduid, bepaald met TrendSpotter. / 
Trend in breeding success (only Netherlands). Shown 
is the annual percentage of first-year birds and a 
trend calculated with TrendSpotter.
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hoeveel eerstejaars vogels zich in de groepen 
bevinden (percentage eerstejaars) en hoe groot 
de afzonderlijke families zijn. Deze tellingen 
worden zowel in Nederland als (in toenemende 
mate) elders in de flyway gedaan (tabel 4.7). 
In totaal werden in Nederland over alle soorten 
158.430 individuen op leeftijd gebracht, met de 
grootste steekproeven bij Rotgans, Brandgans, 
Toendrarietgans en Kolgans (tabel 4.7). 
Voor de arctische soorten lag het percentage 
eerstejaars bij vrijwel alle soorten in de buurt 
van het gemiddelde uit de voorgaande jaren. 
Daarmee was het broedsucces bij Rotgans, 
Brand gans, Kleine Rietgans, Toendrarietgans, 
Kol gans en Kleine Zwaan duidelijk beter dan 
in het slechte broedjaar 2017/18. Bij Wilde 
Zwaan, Grauwe Gans en Knobbelzwaan waren 
de verschillen met vorig seizoen kleiner (bij 
Knob bel zwaan eerder aan de lage kant). Over 
langere termijn bezien, zijn de broedresultaten 
bij Kleine Zwaan, Toendrarietgans, Kolgans en 
Brandgans duidelijk afgenomen, of (meer re-
cent) op een laag niveau gestabiliseerd (figuur 
4.11). 

4.5. Slaapplaatsen
Het Meetnet Slaapplaatsen ging in 2009/10 
van start en heeft als één van de belangrijk-
ste meetdoelen het bepalen van de popula-
tieomvang van relevante soorten voor Natura 
2000-gebieden met een slaapplaatsfunctie. De 
deelname aan het meetnet kan zowel worden 
afgemeten aan het aantal getelde gebieden 
(de teldekking) als aan het aantal deelne-
mende waarnemers. In 2018/19 vormden 19 
soorten een vast onderdeel van het Meetnet 
Slaapplaatsen en van andere soorten werden op 
niet-systematische wijze slaapplaatswaarne-
mingen verzameld (zie ook hoofdstuk 2). Van 4 
soorten werd landelijke dekking nagestreefd, te 
weten Reuzenstern, Zwarte Stern, Lachstern en 
Kraanvogel. 
Slaapplaatsen liggen meestal in grote, waterrijke 
gebieden. Vaak liggen meerdere slaapplaatsen 
relatief dicht bij elkaar en vindt er regelmatig 
uitwisseling tussen de gebieden plaats, waar-
door simultaan tellen door groepen tellers 
noodzakelijk is. Ook buiten Natura 2000-gebie-
den liggen veel slaapplaatsen en de aantallen op 
die plekken worden ook vastgelegd binnen het 
Meetnet, zonder specifieke sturing. In seizoen 
2018/19 zijn er in totaal 556 verschillende 
slaapplaatsen geteld, in 52 Natura 2000-ge-

bieden, en 504 gebieden buiten het Natura 
2000-netwerk.

Slaapplaatstellingen seizoen 2018/19
In het seizoen 2018/19 zijn 10.897 tellin-
gen ingevoerd, waarvan 5473 buiten Natura 
2000-gebieden en 5424 binnen de begrenzing 
van Natura 2000. Van de doelsoorten van het 
Meetnet zijn het volgende aantal tellingen uit-
gevoerd (aantal tussen haakjes, inclusief nultel-
lingen): Grote Zilverreiger (1117), Aalscholver 
(979), Dwerggans (118), Kleine Rietgans (149), 
Grauwe Gans (526), Kolgans (473), Rotgans 
(125), Toendrarietgans (460), Kleine Zwaan 
(254), Wilde Zwaan (218), Grutto (668), 
Kemphaan (522), Scholekster (689), Wulp 
(647), Kraanvogel (20), Reuzenstern (51) en 
Zwarte Stern (47). Het aantal tellingen lag iets 
hoger dan in 2017/18 (9594 tellingen in to-
taal) en 2016/17 (8998 tellingen). 
Twee doelsoorten zijn wel wel geteld, maar, 
net als in voorgaande seizoenen, niet aange-
troffen op slaapplaatsen, namelijk Dwerggans 
en Taigarietgans. Dwergganzen kennen slechts 
een beperkte verspreiding en hun belang-
rijkste slaapplaatsen (o.a. Ventjagersplaten/
Haringvliet) zijn slecht toegankelijk. 
Taigarietgans fluctueert erg in aantallen van jaar 
tot jaar en 2018/19 was geen goed seizoen 
voor de soort (vgl. tabel 4.6). 
De getelde niet-doelsoorten van het Meetnet 
Slaapplaatsen zijn in tabel 4.8 weergegeven. 
De meest getelde niet-doelsoorten van het 
Meetnet zijn kiekendieven, meeuwen en ui-
len, soortgroepen die door een grote groep 
enthousiaste tellers in enkele provincies (ui-
len: Friesland, Noord-Brabant, kiekendieven: 
Friesland, Zeeland) al redelijk gevolgd worden. 
Opvallend is daarentegen een aantal algemene 
soorten waarvan relatief weinig slaapplaat-
sen worden gemeld, zoals Houtduif, Kauw en 
Zwarte Kraai. Omdat deze soorten in bijvoor-
beeld juridische context vaak van belang zijn, 
is extra aandacht voor deze soorten wenselijk. 
Ook andere zangvogels worden over het alge-
meen weinig op slaapplaatsen gemeld: vinken, 
lijsters, piepers en kwikstaarten. Voor deze 
soorten is het waarschijnlijk vooral zo dat ze 
vaak aan de aandacht van tellers ontsnappen. 
Enkele andere ‘lastigere’ slaapplaatssoorten 
worden juist relatief vaak gemeld, in meer-
dere gevallen door het toedoen van één of 
enkele toegewijde tellers (Chileense Flamingo, 
Zwartkopmeeuw, Middelste en Grote Zaagbek, 
Boomkruiper). 



42

Sovon-rapport 2021/01

Tabel 4.8. Tellingen van een selectie niet-doelsoorten van het Meetnet Slaapplaatsen, inclusief enkele schaarse 
soorten (van enkele locaties wordt de naam niet genoemd) / Overview of roost counts of a selection of spe-
cies which are not part of the monitoring program for the Natura 2000-sites (for sensative species, site is not 
mentioned).

Soort/Species Tellingen  
/ Counts Locatie met maximaal aantal / Max count location Min Max

Blauwe Kiekendief / Circus cyaneus 93 Engbertsdijksvenen, Ov 1 46
Blauwe Reiger / Ardea cinerea 97 Lonnekermeer, Hengelo, Ov 1 21
Boerenzwaluw / Hirundo rustica 3 Over de Wiel, Fr 1 400
Boomkruiper / Certhia brachydactyla 40 Schoorl, NH 1 30
Bruine Kiekendief / Circus aeruginosus 22 Het Doove Gat, Haastrecht, ZH 1 12
Chileense Flamingo / Phoenicopterus chilensis 14 Ingensche Waarden, Ge 1 1
Ekster / Pica pica 9 Hoge Boezem van de Overwaard, ZH 4 70
Geelpootmeeuw / Larus michahellis 10 Spohiapolder, Hendrik-Ido-Ambacht, ZH 1 5
Grauwe Kiekendief / Circus macrourus 8 - 0 0
Groenling / Chloris chloris 4 Huissensedijk, Arnhem 10 100
Grote Gele Kwikstaart / Motacilla cinerea 2 Lutjebroekerweel, NH 2 3
Grote Mantelmeeuw / Larus marinus 36 Spohiapolder, Hendrik-Ido-Ambacht, ZH 1 61
Grote Zaagbek / Mergus merganser 33 Naviduct Enkhuizen, Fl 1 419
Halsbandparkiet / Psittacula krameri 1 Richard Wagnerlaan, Utrecht - 120
Holenduif / Columba oenas 30 Oudeweg, Leuvenheim, Ge 3 96
Houtduif / Columba palumbus 10 Knoopunt Maanderbroek, Ede, Ge 2 388
Kauw / Corvus monedula 10 Monding Radewijkerbeek, Ov 50 6000
Kleine Mantelmeeuw / Larus fuscus 67 Zandwinplas Mildam, Fr 1 387
Kleine Zilverreiger / Egretta garzetta 122 Graauwse en Rotte Kreek, Ze 1 84
Kokmeeuw / Chroicocephalus ridibundus 153 Veenoordkolk & Teugsekolk, Ov 1 12000
Koperwiek / Turdus iliacus 2 Lutjebroekerweel, NH 1 25
Kramsvogel / Turdus pilaris 9 Lutjebroekerweel, NH 35 380
Lachstern / Gelochelidon nioltica 4 Balgzand, NH 4 17
Lepelaar / Platalea leucorodia 35 Waterrijk-Oost, Ge 1 23
Merel / Turdus merula 1 - 0 0
Middelste Zaagbek / Mergus serrator 22 Naviduct, Enkhuizen, Fl 0 4
Pontische Meeuw / Larus cachinnans 14 Polder Hardenhoek, Biesbosch, NB 1 18
Purperreiger / Ardea purpurea 3 Lutjebroekerweel, NH/Binnenpolder Tienhoven, Ut 1 1
Putter / Carduelis carduelis 2 De Heibloem, Bakel, NB 8 8
Raaf / Corvus corax 1 NP de Hoge Veluwe - 130
Ransuil/ Asio otus 198 - 1 42
Regenwulp / Numenius phaeopus 140 Lytse Deelen, Fr 1 840
Sijs / Spinus spinus 1 De Heibloem, Bakel - 7
Smelleken / Falco columbarius 19 Wierdense Veld, Ov 0 1
Spreeuw / Sturnus vulgaris 48 Bargerveen, Dr 3 110000
Staartmees / Aegithalos caudatus 1 Haaksbergerveen, Ov - 12
Stormmeeuw / Larus canus 89 Leekstermeergebied, Dr 1 21800
Velduil / Asio flammeus 38 - 1 13
Waterpieper / Anthus spinoletta 33 Rijskampen, NB 1 24
Witte Kwikstaart / Motacilla alba 22 Oosterhoutseweg, Breda, NB 1 155
Zilvermeeuw / Larus argentatus 54 Spohipolder, Hendrik-Ido-Ambacht, ZH 1 737
Zwarte Kraai / Corvus corone 15 Kabbelaarsbank, Grevelingen, Ze 2 130
Zwarte Wouw / Milvus migrans 1 Haaksbergerveen, Ov - 1
Zwartkopmeeuw / Ichthyaetus melanocephalus 8 Wolvenpolder, ZH 1 10
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5. Soortbesprekingen

5.1. Uitleg bij tekst en figuren

In dit hoofdstuk worden een groot aantal 
schaarse en/of lastig te tellen aan wetlands ge-
bonden soorten besproken, inclusief veel zee-
vogels. Anders dan in andere jaren worden de 
monitoringsoorten - de min of meer algemene 
soorten waarvoor betrouwbare trends bere-
kend kunnen worden - hier niet behandeld. 
Wel is achterin dit hoofdstuk per monitoring-
soort een trendgrafiek en een seizoenspatroon 
opgenomen. Bij een aantal schaarse soorten 
worden ook resultaten van tellingen op ge-
meenschappelijke slaapplaatsen besproken. Er 
zijn aardig wat relatief schaarse watervogel- en 
zeevogelsoorten die consequent worden ge-
teld, waardoor een trend kan worden berekend 
en een seizoenspatroon kan worden gegeven. 
Het is wel zo dat deze trends gebaseerd zijn 
op relatief kleine aantallen en/of een sterk ge-
concentreerd voorkomen, en daardoor minder 
betrouwbaar zijn. Ze kunnen echter wel dui-
delijker worden naarmate de tijdreeksen lan-
ger worden. Een deel van de hier opgenomen 
soorten wordt eens in de vier jaren besproken, 
maar dit jaar is de selectie flink uitgebreid met 
een aantal schaarse zeevogelsoorten, die hier 
voor het eerst besproken worden (data be-
schikbaar gesteld door G. Troost (trektellen.nl)). 
De laatste keer dat de schaarse soorten werden 
besproken, was in het verslag over 2014/15 
(Hornman et al. 2016). Het voorliggende rap-
port is de nieuwe update. 

De standaardfiguren bij de soortbesprekingen 
in dit rapport bestaan uit een trendgrafiek, 
een staafdiagram met seizoensvoorkomen en 
een verspreidingskaart. Aan het eind van dit 
hoofdstuk worden van de monitoringsoorten de 
meest recente trendgrafiek en seizoensvoorko-
men gepresenteerd. 

Trendgrafiek
• De trendgrafieken zijn gebaseerd op het 

seizoens gemiddelde van de getelde en bijge-

schatte aantallen van alle maandelijkse tel-
lingen (punten). Omdat nu voor alle regel-
matig getelde gebieden en midwintertel-
gebieden bijschattingen zijn gemaakt is het 
gemiddeld aantal hoger dan in de trend-
grafieken in het verslag over 2014/15. 
De trendlijn in de grafiek is berekend met 
TrendSpotter (doorgetrokken lijn), de stip-
pellijnen markeren de bijbehorende 95% 
betrouwbaarheidsintervallen. 

Seizoenspatroon
• De staven geven de maandelijkse aantallen 

(geteld en bijgeschat) in 2018/19 weer in 
alle gebieden. 

• De doorgetrokken lijn geeft het maandelijkse 
gemiddelde weer, berekend over de periode 
2013/14-2017/18 

• Het lichtblauwe vlak geeft de maandelijkse 
spreiding aan van het gemiddelde en wordt 
gevormd door het minimum en maximum 
van het aantal binnen de periode 2013/14-
2017/18.

Verspreidingskaarten
• De stippen zijn weergegeven per hoofd-

gebied. Als eenheid wordt het gemid-
delde maximum over de (vijf) seizoenen 
2014/15-2018/19 gebruikt. 

• De stipgrootte is een rechtstreekse maat 
voor de aantallen. In de legenda staan enkele 
voorbeelden van stipgroottes met het bijbe-
horende aantal; het zijn geen aantalsklassen.

De teksten geven een toelichting op de figuren, 
gaan nader in op seizoen 2018/19 en plaatsen 
de resultaten in een bredere context. Landelijke 
telresultaten uit voorgaande seizoenen zijn 
doorgaans ontleend aan de voorgaande jaarrap-
porten (meest recente: Hornman et al. 2020). 
Recente broedvogelgegevens stammen uit de 
jaarrapporten van het meetnet Broedvogels 
(meest recente: Boele et al. 2021). 
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Zwarte rotgans Branta nigricans

De Zwarte Rotgans is de zeldzaamste van de 
drie rotganssoorten maar wordt tegenwoordig 
wel jaarlijks in Nederland gezien. Tijdens de 
watervogeltellingen in 2018/19 ging het van 
november tot en met mei om 1-6 individuen. 
Dit past goed bij het beeld uit voorgaande win-
ters. In tegenstelling tot ‘gewone’ Rotganzen is 
er bij het seizoensvoorkomen geen sprake van 
een uitgesproken piek die op doortrek wijst. 
Het gaat eerder om wintergasten die enige tijd 
op dezelfde locatie verblijven. 

Op langere termijn is het aantal Zwarte 
Rotganzen tijdens watervogeltellingen duidelijk 
toegenomen. Het blijft echter onduidelijk of 
die groei een weerspiegeling is van toename in 
het broedgebied (met meer afzwaaiers in onze 
richting) of dat de soort tegenwoordig beter 
herkend wordt. De toename is de afgelopen vijf 
jaar overigens gestagneerd, zowel wat betreft 
de seizoensgemiddelden als de maxima die tij-
dens één telling worden geregistreerd.

5.2. Soortbesprekingen
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Figuur 5.1. Zwarte Rotgans. Trend in maandelijks 
getelde gebieden en seizoensverloop in 2018/19. 
/ Black Brant. Trend in monthly counted areas and 
phenology in 2018/19.

Figuur 5.2. Zwarte Rotgans. Verspreiding per hoofd-
gebied (vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 2018/19). / 
Black Brant. Five-year mean numbers in main census 
units.
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Zwarte Rotgans (links) tussen Rotganzen. Foto: Harvey van Diek

Witbuikrotganzen. Foto: Martin van der Schalk
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De verspreiding van de waarnemingen viel 
deels samen met die van de ‘gewone’ Rotgan-
zen, maar heeft doorgaans een zwaartepunt 
in de westelijke Waddenzee, Kop van Noord-
Holland en het Deltagebied (vooral mondings-
gebied Westerschelde). Een afzonderlijke ana-
lyse van het voorkomen, met inachtneming van 
losse waarnemingen, laat zien dat in de winters 
van 2012/13 en 2015/16 voor het laatst 
meer dan 100 individuen in Nederland ver-
bleven (Koffijberg et al., in voorbereiding). Ook 
in 2019/20 vond er een kleine invasie plaats, 
maar werden er net geen 100 vogels gezien.

witbuikrotgans Branta hrota 

Bij de telresultaten van de Witbuikrotganzen 
in Nederland telt mee dat de flywaypopulatie 
van de op Spitsbergen en Groenland broedende 
vogels in de lift zit (Clausen & Craggs 2015). 
De lange termijn trend is bij de watervogeltel-
lingen dan ook positief, maar wel met grote 
variatie van jaar op jaar. Zoals te verwachten is 
bij een relatief zachte winter waren de aantal-
len met maximaal 16 ex. per telling (in januari) 
zeer bescheiden in 2018/19. Grotere aantallen 
duiken doorgaans enkel in koude winters op 
(Koffijberg et al. 2013).
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Figuur 5.3. Witbuikrotgans. Trend in maandelijks 
getelde gebieden en seizoensverloop in 2018/19. / 
Pale-bellied Brent Goose. Trend in monthly counted 
areas and phenology in 2018/19.

Figuur 5.4. Witbuikrotgans. Verspreiding per hoofd-
gebied (vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 2018/19). / 
Pale-bellied Brent Goose. Five-year mean numbers in 
main census units.
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roodhalsgans Branta ruficollis

De vogels zijn het gehele winterhalfjaar aan-
wezig en worden over het hele land gezien. De 
piek komt vaak in het vroege voorjaar. Groepen 
met 5 vogels of meer zijn voornamelijk voor-
behouden aan de tellers in de Waddenzee. In 
2018/19 werden dergelijke groepen gezien op 
Ameland (8 in maart) en in de Banckspolder op 
Schiermonnikoog (6 in november, waaronder 
een paar met 2 jongen). Die laatste groep werd 
daarnaast in januari bij Schoondijke in Zeeuws-
Vlaanderen gevonden. De grotere aantallen in 
de Waddenzee hangen wellicht samen met het 
feit dat Roodhalsganzen vaak optrekken met 
Rotganzen, waarmee ze het broedgebied delen. 
Solitaire individuen die verspreid over het land 
worden gezien, zijn dikwijls ontsnapt of losge-
laten en te herkennen aan kwekersringen.
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Het aantal jaarlijks gemelde Roodhalsganzen zit 
al enige tijd in de lift, zowel bij de losse waar-
nemingen als bij de systematische watervogel-
tellingen. Sinds 1980/81 gaat het om een 
toename van gemiddeld 5% per jaar. In abso-
lute aantallen ging het in de atlasperiode naar 
schatting om 20-40 individuen per jaar (Sovon 
2018). Bij de watervogeltellingen in 2018/19 
werden maximaal 12-15 Roodhalsganzen ge-
meld (in november, januari en maart). Dat zijn 
er wat minder dan in voorgaande winters. Door 
het grote aantal meldingen zijn dubbeltellin-
gen niet onwaarschijnlijk en om na te gaan om 
hoeveel vogels het daadwerkelijk gaat, is een 
verdere analyse van de watervogeltellingen en 
losse waarnemingen nodig. 
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kleine Canadese gans Branta hutchinsii

Een flink deel van de meldingen zal geen echte 
Kleine Canadese Ganzen betreffen, maar hy-
briden met Brandganzen. Die hybriden zijn in 
de loop der tijd ontstaan en zullen tegenwoor-
dig waarschijnlijk het grootste aandeel ‘Kleine 
Canadese Ganzen’ betreffen (Sovon 2018, zie 
ook R. Slaterus, intobirding.com/northholland-
goose). Onder de rest van de tellingen zullen 
betrekkelijk veel individuen van de minima 
variant zitten, die bij ons als exoot wordt be-
schouwd. Tijdens de atlasperiode 2013-15 
werd het aantal ‘Kleine Canadese Ganzen’ 
geschat op 1500-2000 exemplaren (Sovon 
2018). Het maximum dat tijdens de watervo-

geltellingen 2018/19 werd geteld past goed bij 
dat beeld (1837 in januari). 
In overeenstemming met het verspreidings-
beeld van de broedvogels, zitten de  grootste 
aantallen ook buiten het broedseizoen in 
Noord-Holland, en dan met name in de omge-
ving van Hoorn en Purmerend. Kleinere con-
centraties worden ook elders in Noord-Holland 
gevonden, alsmede lokaal in andere delen van 
het land. Hoewel de grootste aantallen in janu-
ari-februari werden geteld, is het aannemelijk 
dat ‘Kleine Canadese Ganzen’ in vergelijkbare 
aantallen jaarrond aanwezig zijn maar dan bui-
ten de geijkte telgebieden zitten. 

latnaa dleddi
meg

latnaa

0

5

10

15

20

25

30

jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

0

2

4

6

8

10

12

14

78/79 86/87 94/95 02/03 10/11 18/19

seizoensgem. trendlijn betrouwb. interval

2018/19 min-max 13-17 gem 13-17

1

0,5

0,25

0,125

gemiddeld aantal

Figuur 5.5. Roodhalsgans. Trend in maandelijks ge-
telde gebieden en seizoensverloop in 2018/19. / 
Red-breasted Goose. Trend in monthly counted areas 
and phenology in 2018/19.

Figuur 5.6. Roodhalsgans. Verspreiding per hoofd-
gebied (vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 2018/19). 
/ Red-breasted Goose. Five-year mean numbers in 
main census units.
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indisChe gans Anser indicus

Het aantal Indische Ganzen dat in ons land 
verblijft, is na een piek rond 2005 structureel 
aan het afnemen. Sinds 2007/08 bedraagt 
die afname zelfs 9% per jaar. De maandelijkse 
aantallen liggen daardoor momenteel rond een-
zelfde niveau als halverwege de jaren negentig, 
ondanks de sterke groei in het begin van dat 
decennium (van Horssen & Lensink 2000). Het 
seizoensmaximum van 2018/19 werd tijdens 
de midwintertelling in januari gemeld met 193 
exemplaren. Daarmee ligt het een tikkeltje la-
ger dan de winterschatting van de Vogelatlas 
(Sovon 2018). 
De afname wordt toegeschreven aan populatie-
beheer in de zomer, al blijft onduidelijk welke 
aantallen aan de populatie worden  onttrokken 
en of dit in recente jaren ook nog een rol 
speelt. Mogelijk kunnen ook andere factoren 
bijdragen aan de afname. Hoewel er meldingen 
zijn van Indische Ganzen die heel wat kilo-
meters hebben afgelegd (bijv. van Scandinavië 

naar Nederland of Duitsland; Bairlein et al. 
2014, vogeltrekatlas.nl), blijven de meeste in 
de buurt. Verminderde instroom vanuit andere 
landen is daarom niet aannemelijk. 
Een betrouwbare trend van het aantal broed-
vogels (50-90 paren in 2013-2015, Sovon 
2018) is niet beschikbaar, maar heeft in ver-
gelijking met de watervogeltellingen ook be-
perkte zeggingskracht. Een belangrijk deel van 
de vogels komt niet tot broeden en blijft daar-
door bij broedvogelinventarisaties buiten beeld. 
Concentraties buiten het broedseizoen overlap-
pen wel met de regio’s waar ook de grootste 
aantallen broeden, namelijk langs de Nederrijn 
en de Lek en de wijdere omgeving (maximum 
53 in januari). Een opvallende tweede concen-
tratie werd gevonden langs de Overijsselse 
Vecht, in de buurt van de Duitse grens (maxi-
mum 42 in januari). Elders werden Indische 
Ganzen verspreid over het land gezien.
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Figuur 5.7. Kleine Canadese Gans. Trend in maande-
lijks getelde gebieden en seizoensverloop in 2018/19. 
/ Cackling Goose (including or even majority being 
hybrids with Barnacle Goose). Trend in monthly 
counted areas and phenology in 2018/19.

Figuur 5.8. Kleine Canadese Gans. Verspreiding 
per hoofdgebied (vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 
2018/19). / Cackling Goose. Five-year mean numbers 
in main census units.
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Figuur 5.9. Indische Gans. Trend in maandelijks ge-
telde gebieden en seizoensverloop in 2018/19. / Bar-
headed Goose. Trend in monthly counted areas and 
phenology in 2018/19.

Figuur 5.10. Indische Gans. Verspreiding per hoofd-
gebied (vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 2018/19). / 
Bar-headed Goose. Five-year mean numbers in main 
census units.

sneeuwgans Anser caerulescens

Verreweg de meeste Sneeuwganzen die in 
Nederland worden opgemerkt zijn afkomstig 
van een vrij vliegende parkpopulatie in Neuss 
in Noordrijn-Westfalen in Duitsland, hemels-
breed op ongeveer 35 km van de grens met 
Limburg. In 2013 leverden zomertellingen 
daar 119 vogels op, maar de aantallen lijken 
sindsdien tot ongeveer 100 individuen te zijn 
afgenomen (Koffijberg & Kowallik 2018). Een 
groot deel van deze groep komt tegenwoordig 
in augustus naar de omgeving van Koehool in 
NW-Friesland en vertrekt weer in de vroege 
winter. In andere maanden worden daar ook af 
en toe kleinere groepjes gemeld. Het gaat hier 
om een betrekkelijk nieuw fenomeen dat ook 

de toename in seizoensgemiddelden in het af-
gelopen decennium verklaart. 
Bij de watervogeltellingen in 2018/19 werden 
landelijk van augustus tot en met november 
76-88 vogels geteld. Afgezien van de groep bij 
Koehool (maximaal 81 in november) waren in 
september-december 4-6 Sneeuwganzen aan-
wezig langs de Maas in West-Brabant, alsmede 
solitaire dieren incidenteel elders. Als broed-
vogels krijgen Sneeuwganzen geen vaste voet 
aan de grond. De enige vast bezette broedplaats 
(sinds 2008) is Polder den Hoek bij Lekkerkerk 
ZH. In 2018 bracht dit paar één jong groot; in 
2019 werden geen jongen bij het paar gezien 
(Boele et al. 2021). 
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Figuur 5.11. Sneeuwgans. Trend in maandelijks getel-
de gebieden en seizoensverloop in 2018/19. / Snow 
Goose. Trend in monthly counted areas and pheno-
logy in 2018/19.

Figuur 5.12. Sneeuwgans. Verspreiding per hoofd-
gebied (vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 2018/19). / 
Snow Goose. Five-year mean numbers in main cen-
sus units.
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soepgans Anser anser forma domestica

De aantalsontwikkeling van de Soepgans ver-
toont al lange tijd een dalende lijn. Sinds 
2007/08 nemen de aantallen met gemiddeld 
6% per jaar af. In het westen van het land, 
waar ook de grootste concentraties te vinden 
zijn, is die afname meer uitgesproken (-9%) 
dan in het noorden (-4%) en oosten (-3%). 
Belangrijke verklaringen zijn waarschijnlijk af-
schot en wegvangen van groepen. Cijfers van 
de Faunabeheereenheden (FBEs) wijzen erop 
dat in de jaren 2012/13 tot en met 2018/19 
afgerond ten minste 11.500 Soepganzen aan 
de populatie werden onttrokken, met een piek 
in 2015/16 (Buij & Koffijberg 2019). 
Het seizoensmaximum bij de watervogeltel-
lingen in 2018/19 bedroeg ruim 6600 exem-
plaren, geteld tijdens de midwintertelling (die 
ook voor deze soort de beste dekking heeft). 
Ter vergelijking: bij de vorige uitwerking van 

schaarse watervogels in het rapport over 
2014/15 ging het nog om 8900 Soepganzen. 
Dit laat zien hoe snel ook de absolute aantal-
len in de afgelopen jaren zijn verminderd. De 
werkelijk aanwezige aantallen zullen overigens 
groter zijn, omdat een deel van de Soepganzen 
zich ophoudt buiten de watervogeltelgebieden 
(zie ook Nienhuis 2018). Tijdens de atlasperio-
de werd de landelijke populatie geschat op 
9500-12.000, maar gezien de negatieve trend 
zal het in 2018/19 eerder rond 6500-8200 
liggen. De broedvogelpopulatie neemt eveneens 
af, maar minder sterk dan die gesignaleerd door 
het meetnet watervogels (Boele et al. 2021). 
Net als bij de andere ganzensoorten zal een 
groot deel van de Soepganzen niet tot broeden 
komen, waardoor een directe vergelijking van 
de trends lastig is.
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Figuur 13. Soepgans. Trend in maandelijks getelde 
gebieden en seizoensverloop in 2018/19. / Feral 
Goose. Trend in monthly counted areas and pheno-
logy in 2018/19.

Figuur 14. Soepgans. Verspreiding per hoofdgebied 
(vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 2018/19). / Feral 
Goose. Five-year mean numbers in main census units.
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Zwaangans Anser cygnoides forma domestica

Zwaanganzen komen in Nederland vrijwel altijd 
in de gedomesticeerde vorm van Knobbelgans 
voor. Deze exoot is tegenwoordig tamelijk ruim 
verspreid, met name in het zuidwesten van 
het land (Sovon 2018). Het grootste aantal in 
2018/19 werd met 44 exemplaren tijdens de 
midwintertelling gemeld. Dat is fors lager dan 
de maximaal 135 die tijdens de atlasperiode 
werden geteld, terwijl dat naar alle waarschijn-
lijkheid een ondertelling was (schatting 100-
200 voor atlasperiode; Sovon 2018). 

De aantalstrend is sterk negatief met sinds 
2007/08 een afname van ruim 10% per jaar. 
Die daling in de cijfers is al sinds de eeuwwis-
seling gaande, maar de achterliggende oorzaken 
zijn nog onduidelijk. De soort houdt zich vaak 
op in gemengde groepen met de Soepgans, die 
eveneens op z’n retour is en plaatselijk ook 
wordt weggevangen of geschoten in verband 
met schade of overlast. Wellicht dat deze prak-
tijken ook de afname van de Zwaangans kan 
verklaren.
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Figuur 5.15. Zwaangans. Trend in maandelijks ge-
telde gebieden en seizoensverloop in 2018/19. / 
(Domesticated) Swan Goose. Trend in monthly count-
ed areas and phenology in 2018/19.

Figuur 5.16. Zwaangans. Verspreiding per hoofdge-
bied (vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 2018/19). / 
(Domesticated) Swan Goose. Five-year mean num-
bers in main census units.
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Zwarte Zwaan Cygnus atratus

De seizoensgemiddelden van Zwarte Zwanen 
kropen in de afgelopen jaren een beetje uit een 
dal en liggen tegenwoordig weer bijna op het-
zelfde niveau als rond 2005. In 2018/19 wer-
den maximaal 190-196 Zwarte Zwanen geteld 
(in resp. oktober en november). Dit ligt tegen 
de bovengrens van de naar schatting 110-200 
exemplaren die ten tijde van de Vogelatlas 
werden genoteerd (Sovon 2018). In die periode 
ging het om 40-60 broedparen, die met een 
cohort aan niet-broedvogels werden aangevuld. 
Hoewel verplaatsingen voorkomen, gaat het 
voornamelijk om in Nederland verblijvende 
vogels. De grootste aantallen worden in de 
zomer en in de eerste maanden van het na-
jaar geteld. Dit hangt waarschijnlijk samen 
met de dan aanwezige concentraties op de 
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grote wateren (tevens ruiperiode in de zomer), 
waar ze makkelijker waar te nemen zijn. Grote 
wateren in het zuiden van het land nemen 
de grootste concentraties voor hun rekening, 
zoals het Volkerakmeer (maximum 93 in ok-
tober) en de Midden-Limburgse Maasplassen 
(62 in januari). Beide gebieden herbergen in 
de meeste maanden een kwart tot twee derde 
van de Nederlandse populatie. Buiten deze re-
gio’s komen grotere concentraties alleen voor 
op het IJsselmeer (30 in mei). Dat de eerdere 
groei van de aantallen nu stagneert, wordt (in 
ieder geval lokaal) toegeschreven aan slechte 
broedresultaten, vervolging, lokale voedsel-
problemen en sterfte door de koudere winters 
rond 2010 (Teixeira 2014).
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CasarCa Tadorna ferruginea

De trend van de Casarca laat in de Nederlandse 
wateren de afgelopen decennia een expo-
nentiële groei zien (gemiddeld 10% per jaar), 
voornamelijk in de Zoete Rijkswateren. Uit het 
uitgebreide ringonderzoek van de Werkgroep 
Casarca is inmiddels bekend dat het vooral 
om vogels gaat die naar ons land komen om 
hier in de zomer de vleugelrui door te maken 
(Kleyheeg et al. 2020). Dit verklaart ook het 
opvallende seizoenspatroon, met het belang-
rijkste voorkomen in de maanden juni tot en 
met september (piek juli-augustus, tijdens de 
vleugelrui). In juli 2018 werd een schatting 
gemaakt van 1935 individuen, voorname-
lijk geconcentreerd op het Eemmeer en het 

IJsselmeer (Kleyheeg et al. 2020). Tijdens de 
watervogeltellingen in juli 2018, die rond die 
tijd niet alle voor deze soort belangrijke ge-
bieden omvatten, werden bijna 1200 vogels 
geteld. De ruiers blijken vooral afkomstig uit 
broedpopulaties in Duitsland, waar grote con-
centraties voorkomen in het aan Nederland 
grenzende Noordrijn-Westfalen en in het 
grensgebied van Baden-Württemberg en 
Beieren. De Nederlandse broedpopulatie lijkt 
recent vastere grond onder de voeten te krijgen 
maar is nog steeds te klein van omvang (ten 
minste 12 paren in 2019; Boele et al. 2021) 
om een serieus aandeel van de aantallen bij de 
watervogeltellingen te vormen.
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Figuur 5.17. Zwarte Zwaan. Trend in maandelijks 
getelde gebieden en seizoensverloop in 2018/19. 
/ Black Swan. Trend in monthly counted areas and 
phenology in 2018/19.

Figuur 5.18. Zwarte Zwaan. Verspreiding per hoofd-
gebied (vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 2018/19). / 
Black Swan. Five-year mean numbers in main census 
units.
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Figuur 5.19. Casarca. Trend in maandelijks getelde 
gebieden en seizoensverloop in 2018/19. / Ruddy 
Shelduck. Trend in monthly counted areas and phen-
ology in 2018/19.

Figuur 5.20. Casarca. Verspreiding per hoofdgebied 
(vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 2018/19). / Ruddy 
Shelduck. Five-year mean numbers in main census 
units.
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Figuur 5.21. Muskuseend. Trend in maandelijks ge-
telde gebieden en seizoensverloop in 2018/19. / 
Muscovy Duck. Trend in monthly counted areas and 
phenology in 2018/19.
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Muskuseend Cairina moschata forma domestica

De Muskuseend komt van nature voor in 
Midden- en Zuid-Amerika. In Europa wordt 
al eeuwen een gedomesticeerde vorm gehou-
den ten behoeve van de eieren. In Nederland 
komt de soort vooral in het midden en westen 
van het land voor. Buiten het broedseizoen 
is de verspreiding veel ruimer, wat op enige 
verplaatsingen kan duiden. Het seizoensvoor-
komen is redelijk constant. In de zomermaan-
den is het aantal wat lager, wellicht door een 
beperkter voorkomen, maar de lagere teldek-
king kan hier ook een rol in spelen. In januari 
worden de meeste Muskuseenden geteld, wat 
niet gek is: de midwintertelling kenmerkt zich 
niet alleen door de hoogste teldekking, maar 
juist dan wordt ook relatief veel bebouwde 
omgeving geteld. Dat zijn juist plekken waar 
veel Muskuseenden voorkomen en de meeste 
exemplaren zijn dan ook geteld in de gebieden 
die niet tot de vaste maandelijkse watervogel-
telgebieden behoren. Seizoen 2018/19 was er 
een met aantallen die vrijwel iedere maand net 
boven het vijfjarig gemiddelde lagen. Gebieden 
met relatief veel Muskuseenden waren 
Culemborg – Leerdam – Tiel (16), Polder het 
Grootslag (13) en de Alkmaardermeer (11). 
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Mandarijneend Aix galericulata

Mandarijneenden stammen in Nederland, net 
als elders in Europa, af van losgelaten of ont-
snapte exemplaren. Bij ons gedraagt deze soort 
zich grotendeels als standvogel die dicht bij de 
broedgebieden overwintert. Ondanks het fraaie 
kleed van het mannetje zijn Mandarijneenden 
vaak lastig te ontdekken door hun voorkeur 
voor beschutte plaatsen langs de oever, zoals 
onder overhangende takken. Het seizoenspa-
troon bij de landelijke watervogeltellingen laat 
wat hogere aantallen zien in de winterperiode, 
waarbij de piek gewoonlijk in december-januari 
valt. In 2018/19 bleven de aantallen echter 
onder het gemiddelde in januari. Bij vorst con-
centreren vogels zich in ijsvrije delen waardoor 
ze beter zichtbaar worden. In 2018/19 was 
van zulke omstandigheden alleen sprake in 
februari-maart, maar daarvan is hoegenaamd 
niets terug te zien in het seizoenspatroon. Een 
opvallend detail is de constante piek in mei.
De meeste Mandarijneenden komen buiten 
de vaste watervogeltelgebieden voor, waar-
door de tellingen geen volledig beeld van het 

landelijke voorkomen geven. Gebieden waar 
relatief veel Mandarijneenden worden geteld, 
liggen vaak op korte afstand van broedlocaties. 
Belangrijke kerngebieden zijn beken, vijvers en 
plassen in de oostelijke Veluwerand, Midden- 
en Zuid-Limburg en delen van de Achterhoek 
en Twente. Deze gebieden herbergen ook 
het grootste aantal in de winter. In seizoen 
2018/19 werden aantallen van 13-25 exem-
plaren geteld langs de zuidelijke Veluwerand 
(Renkum-Dieren), de Gestuwde Maas, de 
zuidelijke Achterhoek en het gebied tussen 
Ommen en Hardenberg; alle gebieden die ook 
in voorgaande jaren in de top vijf stonden.
De trend van de Mandarijneend verloopt tijdens 
de watervogeltellingen, niet verrassend, min of 
meer gelijk met die van de broedvogels. Sinds 
de jaren zeventig is sprake van een matige 
toename, maar die lijkt ongeveer sinds 2005 
te stabiliseren. De twaalfjarige trend (korte ter-
mijn) is onduidelijk door de grote verschillen 
tussen jaren. Die flinke spreiding zal deels wor-
den veroorzaakt door de lage detectiekans. 

Figuur 5.22. Muskuseend. Verspreiding per hoofd-
gebied (vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 2018/19). 
/ Muscovy Duck. Five-year mean numbers in main 
census units.
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Figuur 5.23. Mandarijneend. Trend in maandelijks 
getelde gebieden en seizoensverloop in 2018/19. / 
Mandarin Duck. Trend in monthly counted areas and 
phenology in 2018/19.

Figuur 5.24. Mandarijneend. Verspreiding per hoofd-
gebied (vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 2018/19). 
/ Mandarin Duck. Five-year mean numbers in main 
census units.
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Figuur 5.25. Zomertaling. Trend in maandelijks 
getel de gebieden en seizoensverloop in 2018/19. / 
Garganey. Trend in monthly counted areas and phen-
ology in 2018/19.

Figuur 5.26. Zomertaling. Verspreiding per hoofd-
gebied (vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 2018/19). / 
Garganey. Five-year mean numbers in main census 
units.

ZoMertaling Anas querquedula

De Zomertaling is een echte trekvogel die bij 
ons vrijwel uitsluitend tussen maart en oktober 
verschijnt. Het is in grote delen van Europa 
een schaarse, in aantal afnemende soort die bij 
ons tijdens de landelijke watervogeltellingen 
het meest wordt gezien in voor- en najaar. 
Doortrekkers kunnen soms uit verre oorden 
komen, zoals Kazachstan of Siberië (vogel-
trekatlas.nl, Hornman 2013). In het najaar is 
het vinden van een Zomertaling geen sinecure 
want in hun bruine overgangskleed kunnen ze 
gemakkelijk met Wintertaling worden verward. 
Het najaar van 2018 kenmerkte zich door be-
trekkelijk lage aantallen. Het voorjaar liet twee 
gezichten zien: relatief weinig exemplaren in 
maart, daarentegen waren de aantallen in april 
en mei wat hoger dan gebruikelijk. 
In de jaren zeventig nam het aantal Zomer-

talin gen af, waarna de soort in de decennia 
daarna langzaam wat opkrabbelde. Die stijging 
werd vermoedelijk gestuwd door natte winters 
in het overwinteringsgebied in de Afrikaanse 
Sahel en natte voorjaren in ons land. Na de 
eeuwwisseling daalden de aantallen opnieuw, 
een trend die een weerspiegeling was van de 
(Europese) broedpopulatie. Sinds 2010 lijkt de 
Nederlandse broedpopulatie enigszins gesta-
biliseerd te zijn, terwijl bij de landelijke wa-
tervogeltellingen nog steeds sprake is van een 
neergaande trend. De trends moeten echter 
met enige voorzichtigheid worden geïnterpre-
teerd omdat het om lage aantallen gaat. De drie 
hoogste gebiedsmaxima in 2018/19 waren af-
komstig uit de maand april (Zwarte Water (29), 
IJssel (23) en Grensmaas (20) en lagen een stuk 
lager dan in eerdere jaren.
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soepeend Anas platyrhynchos forma domestica

De Soepeend is de verwilderde afstammeling 
van de gedomesticeerde Wilde Eend. Soep-
eenden hebben een breed scala aan veren-
kleden: van witte vogels tot exemplaren die 
bijna niet te onderscheiden zijn van hun voor-
ouders. Deze variatie aan kenmerken, mede 
dankzij mengbroedparen met Wilde Eenden, 
maakt het onderscheid met de Wilde Eend 
soms lastig (de Jong 2017). Dankzij het ‘Jaar 
van de Wilde Eend’ in 2020 is ook de aandacht 
voor de Soepeend toegenomen. 
De Soepeend wordt sinds 1998 systematisch 
meegenomen bij de watervogeltellingen. Het 
seizoenspatroon van deze standvogel kent van 
jaar op jaar bijzonder weinig variatie. Het laat 
iets hogere aantallen in de winter zien met een 
bescheiden piek in januari en wat lagere aan-
tallen in de broedtijd. Het patroon weerspie-
gelt vooral de detectiekans, die lager is in het 
broedseizoen. 

Het aandeel Soepeenden buiten de vaste mo-
nitoringgebieden in parken, vijvers, kanalen en 
stadswateren is veruit het grootst. In januari, de 
maand met de grootste teldekking, worden de 
meeste Soepeenden geteld in het stedelijk ge-
bied, maar ook op het platteland. Voorbeelden 
zijn Amsterdam (390), de polders ten zuidwes-
ten van Leeuwarden (1060), Polder Grootslag 
(670), Walcheren (460) en de zuidelijke 
Achterhoek (430). De landelijke aantallen laten 
op de korte termijn (vanaf 2007/08) een ma-
tige afname zien. Ook het aantal broedvogels is 
in dezelfde periode afgenomen, min of meer in 
lijn met dat van de Wilde Eend. De mechanis-
men hierachter zijn nog niet helemaal bekend, 
maar het lijkt mis te gaan tijdens de opgroeifase 
van de vogels. Onderzoek in het kader van het 
Jaar van de Wilde Eend poogt de afname verder 
te verklaren.
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grote Zee-eend Melanitta fusca

Het grootste deel van de in Scandinavië en 
Rusland broedende Grote Zee-eenden over-
wintert in de Oostzee. Een kleiner deel brengt 
de winter door aan de kust van Noorwegen tot 
Noord-Spanje, waarvan slechts een fractie in 
de Nederlandse kustwateren. 
Grote Zee-eenden worden gemonitord tijdens 
twee speciaal op zee-eenden gerichte vlieg-
tuigtellingen die langs de gehele Nederlandse 
Noordzeekust en Waddenzee worden uitge-
voerd. Vrijwel alle exemplaren worden ontdekt 
in opvliegende groepen Zwarte Zee-eenden. 
Pas dan valt de witte spiegel van de Grote Zee-
eend op. Daarom is het jaarlijks vastgestelde 
aantal vermoedelijk een onderschatting. In 
januari en maart 2019 werden respectievelijk 
140 en 33 Grote Zee-eenden geteld. In janu-
ari werd het grootste aantal (86) gezien ten 
noordwesten van Rottumerplaat. In maart wer-
den 25 exemplaren voor de kust van Castricum 
geteld (Lilipaly et al. 2019). Een trend en een 
seizoenspatroon is met die twee vliegtuigtel-
lingen moeilijk aan te geven. Daarom worden 

daarvoor de zeetrektellingen gebruikt. 
De Grote Zee-eend trekt door van oktober tot 
december. De piek wordt pas in december be-
reikt. In januari en februari zitten veel vogels 
in hun overwinteringsgebied, maar er zijn nog 
regelmatig verplaatsingen. In seizoen 2018/19 
waren de uurgemiddelden van oktober tot en 
met januari bovengemiddeld en in februari zelfs 
ver daarboven. De verplaatsingen gingen toen 
zuidwaarts, net als in maart, toen de aantallen 
eveneens vrij hoog waren. De voorjaarstrek in 
april bleef vrijwel onopgemerkt en de aantallen 
lagen lager dan normaal. 
Sinds 1987/88 suggereren de zeetrektellingen 
een sterke afname. De vliegtuigtellingen laten 
eenzelfde beeld zien (hoewel alleen gebaseerd 
op januari): begin jaren negentig werden nog 
enkele duizenden Grote Zee-eenden geteld, 
maar dat aantal zakte snel naar de maximaal 
150 in de laatste vijftien jaar. Niet alleen in 
Nederland is de Grote Zee-eend sinds de jaren 
negentig sterk afgenomen. De broedvogelaan-
tallen zijn in sommige landen zelfs met 30% 
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Figuur 5.27. Soepeend. Trend in maandelijks getelde 
gebieden en seizoensverloop in 2018/19. / Domestic 
Mallard. Trend in monthly counted areas and pheno-
logy in 2018/19.

Figuur 5.28. Soepeend. Verspreiding per hoofdge-
bied (vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 2018/19). / 
Domestic Mallard. Five-year mean numbers in main 
census units.
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Figuur 5.29. Grote Zee-eend. Trend en seizoens-
verloop in 2018/19 op basis van zeetrektellingen. / 
Velvet Scoter. Trend and phenology in 2018/19 based 
on systematic seawatching.

Figuur 5.30. Grote Zee-eend. Vijfjarige uurgemid-
delden per zeetrektelpost. / Velvet Scoter. Five-year 
hourly mean numbers at seawatching points.

predatie door niet-inheemse zoogdieren en 
voedselconcurrentie met niet-inheemse vissen 
(Keller et al. 2020).

gedaald (Keller et al. 2020). De reden voor 
deze afname ligt vermoedelijk in een combi-
natie van verstoring door boten, olievervuiling, 
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ijseend Clangula hyemalis

Nederland ligt aan de rand van het overwinte-
ringsgebied van de IJseend, waardoor de soort 
hier slechts in laag aantal voorkomt. De meeste 
exemplaren worden in het Waddengebied en in 
de Voordelta gezien. Op andere plaatsen langs 
de kust en op het IJsselmeer is de IJseend zeer 
schaars en worden er maar sporadische mel-
dingen gedaan vanaf de telposten. Diep in het 
binnenland is het een zeldzame soort die de 

telling van een watervogelteller meteen goed-
maakt. De soort wordt vooral gezien tussen no-
vember en maart, met een nasleep tot in juni. 
Seizoen 2018/19 was bijzonder mager met in 
bijna alle belangrijke maanden een lager aantal 
dan normaal. Alleen januari week qua aantallen 
niet af van de voorgaande jaren en november 
stak licht positief af.
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Figuur 5.31. IJseend. Trend in maandelijks getelde ge-
bieden en seizoensverloop in 2018/19. / Long-tailed 
Duck. Trend in monthly counted areas and phenology 
in 2018/19.

Figuur 5.32. IJseend. Vijfjarige uurgemiddelden per 
zeetrektelpost. / Long-tailed Duck. Five-year hourly 
mean numbers at seawatching points.

parelduiker Gavia arctica

Van de beide ‘kleinere’ en sterk op elkaar lij-
kende duikers, Parelduiker en Roodkeelduiker, 
is de eerste de meest schaarse. Dit blijkt uit 
boottellingen op zee (Camphuysen 2009) en 
ook uit zeetrektellingen vanaf de kust. Hierbij 
speelt mee dat de herkenning op grote afstand 
niet eenvoudig is. Bij vliegtuigtellingen is het 
daarom lastig om onderscheid te maken tus-
sen beide soorten. Opvallend genoeg is de 

Parelduiker in het binnenland juist iets minder 
zeldzaam dan de Roodkeelduiker, wat waar-
schijnlijk komt omdat ze meer over land trek-
ken dan Roodkeelduikers (Sovon 2018). 
Parelduikers worden bij ons vooral in de perio-
de september-mei waargenomen. In het najaar 
is de doortrek vrij constant zonder uitschieters. 
In april is daarentegen normaliter een flinke 
doortrekpiek te constateren en het uurgemid-
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Figuur 5.33. Parelduiker. Trend en seizoensverloop 
in 2018/19 op basis van zeetrektellingen. / Black-
throated Loon. Trend and phenology in 2018/19 
based on systematic seawatching.

Figuur 5.34. Parelduiker. Vijfjarige uurgemiddelden 
per zeetrektelpost. / Black-throated Loon. Five-year 
hourly mean numbers at seawatching points.
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delde ligt in die maand vier keer zo hoog als de 
maanden ervoor. Seizoen 2018/19 was daarop 
echter een uitzondering. De aprilpiek ontbrak; 
het uurgemiddelde was zelfs opvallend laag, 
vergelijkbaar met dat in de maanden ervoor. 
De trend, gebaseerd op de zeetrektellingen, laat 

op de lange termijn een lichte stijging zien, die 
de afgelopen jaren stabiliseerde. Mogelijk is het 
voorkomen van Parelduikers in het verleden 
overschat, juist door dat lastige onderscheid 
met Roodkeelduikers. 

ijsduiker Gavia immer

De op IJsland en Groenland broedende IJsdui-
kers brengen de winter door aan de kusten 
van de Atlantische Oceaan van Noorwegen tot 
Portugal, maar vooral langs de westkust van 
Ierland en Schotland. Ook in Nederland worden 
de meeste IJsduikers aan de kust gezien. De 
aantallen blijven echter altijd laag met jaarlijks 
zo’n 10-20 individuen (Sovon 2018). Ze wor-
den van oktober tot mei waargenomen, met 
een piek in december en januari.

Het Deltagebied is met de meeste waarnemin-
gen duidelijk favoriet, ook in dit seizoen, met 
drie vogels in zowel het Haringvliet (februari) 
als de Oosterschelde (april). Toch worden er ook 
jaarlijks de nodige individuen in het binnenland 
gezien, vooral op grote grindgaten en plassen. 
Voor zover er een trend bij deze schaarse soort 
te detecteren valt, lijkt deze zowel op de lange 
als korte termijn toe te nemen. 
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Figuur 5.35. IJsduiker. Trend in maandelijks getelde 
gebieden en seizoensverloop in 2018/19. / Common 
Loon. Trend in monthly counted areas and phenology 
in 2018/19.

Figuur 5.36. IJsduiker. Verspreiding per hoofdge-
bied (vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 2018/19). / 
Common Loon. Five-year mean numbers in main 
census units.
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Vaal storMVogeltje Oceanodroma leucorhoa

Het Vaal Stormvogeltje is een schaarse ver-
schijning aan onze kust, met hooguit enkele 
tientallen vogels op de allerbeste dagen. Het 
is een echte doortrekker die vrijwel alleen bij 
harde aanlandige wind op de zeetrektelpos-
ten wordt gezien. Er worden bijzonder weinig 
waarnemingen gedaan vanaf boten en bij de 
vliegtuigtellingen worden ze vrijwel nooit op-
gemerkt. Dit ondersteunt het beeld dat de soort 
onder normale omstandigheden vrijwel niet in 
de Noordzee verblijft (Platteeuw et al. 1994, 
Bijlsma et al. 2001).
De grootste doortrek vindt plaats van septem-
ber tot en met november en piekt in oktober. 
Het seizoenspatroon en de trend worden vooral 
bepaald door dagen met harde (storm)wind. 
Seizoen 2018/19 kende enkele van die da-
gen die het bovengemiddelde voorkomen van 
Vaal Stormvogeltjes in september en oktober 

kan verklaren. November gaf daarentegen veel 
minder waarnemingen dan normaal en had 
zelfs lagere uurgemiddelden dan december, een 
maand waarin nauwelijks waarnemingen wor-
den gedaan. Verder werden in april, mei en juni 
nog enkele vogels gezien. 
De trendgrafiek laat een wat minder grillig 
patroon zien dan sommige andere zeevogel-
soorten waarvan het voorkomen door harde 
aanlandige wind wordt bepaald. Desondanks 
zijn er enkele seizoenen met uitschieters 
(1997/98, 1998/99 en 2004/05). Op de 
lange termijn vertoont het Vaal Stormvogeltje 
een matige toename en de trend stabiliseerde 
in de laatste twaalf seizoenen. Dit in tegenstel-
ling tot de flinke afnames die gemeld zijn in 
de Noord-Atlantische broedkolonies (Verenigd 
Koninkrijk en vooral Canada), waar onze vogels 
hoogstwaarschijnlijk vandaan komen (Keller et 
al. 2020). 
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Figuur 5.38. Vaal Stormvogeltje. Vijfjarige uurgemid-
delden per zeetrektelpost. / Leach’s Storm-petrel. 
Five-year hourly mean numbers at seawatching 
points.

Figuur 5.37. Vaal Stormvogeltje. Trend en seizoens-
verloop in 2018/19 op basis van zeetrektellingen. 
/ Leach’s Storm Petrel. Trend and phenology in 
2018/19 based on systematic seawatching.
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noordse storMVogel Fulmarus glacialis

De Noordse Stormvogel is het hele jaar door 
in de Noordzee aanwezig, vooral buiten de 
12-mijlszone. Dat is niet verwonderlijk: de 
soort broedt op een flink aantal plaatsen aan 
de Noorzeekust met de grootste kolonies in 
Schotland en broedvogels zwerven tot ver van 
hun broedplek vandaan. Deze vogels verblij-
ven ook buiten de broedtijd op de Noordzee, 
aangevuld met soortgenoten van andere kolo-
nies. Noordse Stormvogels worden tijdens de 
vliegtuigtellingen vooral aangetroffen op de 
centrale Noordzee en langs de gehele noord- en 
westrand van het Nederlands Continentaal Plat, 
het Nederlandse deel van de Noordzee (Fijn 
et al. 2019). In 2018/19 werden de grootste 
aantallen in augustus vastgesteld, maar ook 
januari en juni toonden grote aantallen (in juni 
ook bij de Bruine Bank; Fijn et al. 2019). Op 
basis van de vliegtuigtellingen laat de Noordse 
Stormvogel op de lange termijn een sterke af-
name zien, die de laatste jaren afvlakt.

Figuur 5.39. Noordse Stormvogel. Trend in de 
Noordzee. / Northern Fulmar. North Sea trend based 
on areal surveys.
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Grauwe Pijstormvogel in gezelschap van twee Noordse Stormvogels. Foto: Peter Soer
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grauwe pijlstorMVogel Ardenna grisea

Grauwe Pijlstormvogels broeden in het zuide-
lijk deel van de Atlantische Oceaan (Falkland 
Eilanden, Tristan da Cunha). Na de broedpe-
riode maken ze een enorme treklus over de 
oceaan, waarbij een deel naar Newfoundland 
gaat en een ander deel naar West-Europa, om 
vervolgens weer naar de Zuidelijke Oceanen 
te trekken. Slechts een fractie van deze vo-
gels komt in de periode augustus-januari in de 
Noordzee terecht. 
Tijdens de zeetrektellingen in seizoen 2018/19 
werden de hoogste uurgemiddelden op de 
Waddeneilanden en Schouwen geteld. Het 
seizoenspatroon laat een duidelijke piek in 
september zien, vaak tijdens harde aanlandige 
wind. Zo ook in seizoen 2018/19. Op 21 en 
22 september werden betrekkelijk grote aan-
tallen gemeld (58 op Texel, 23 Westkapelle), 

waardoor het uurgemiddelde hoger lag dan 
in de voorafgaande vijf jaar. De twee daarop-
volgende maanden lag het aantal juist onder 
het gemiddelde, met in november nauwelijks 
waarnemingen. In het verleden zijn op topda-
gen overigens veel hogere aantallen gemeld, 
zoals op 19 september 1978 (518 Ameland) 
en 28 september 2016 (429 Westkapelle) 
(trektellen.nl). 
Doordat de waarnemingen tijdens de zeetrek-
tellingen van harde aanlandige wind afhangen, 
kan er een ietwat grillige patroon van de jaar-
lijkse uurgemiddelden ontstaan. Hoewel er de 
laatste twaalf telseizoenen sprake lijkt te zijn 
van een lichte afname, is de fluctuatie tussen 
jaren dermate groot dat het moeilijk is om van 
een betrouwbare trend te spreken. 

Figuur 5.41. Grauwe Pijlstormvogel. Vijfjarige uur-
gemiddelden per zeetrektelpost. / Sooty Shearwater. 
Five-year hourly mean numbers at seawatching 
points.

Figuur 5.40. Grauwe Pijlstormvogel. Trend en sei-
zoensverloop in 2018/19 op basis van zeetrektel-
lingen. / Sooty Shearwater. Trend and phenology in 
2018/19 based on systematic seawatching.
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Figuur 5.42. Noordse Pijlstormvogel. Trend en sei-
zoensverloop in 2018/19 op basis van zeetrektel-
lingen. / Manx Shearwater. Trend and phenology in 
2018/19 based on systematic seawatching.

Figuur 5.43. Noordse Pijlstormvogel. Vijfjarige uur-
gemiddelden per zeetrektelpost. / Manx Shearwater. 
Five-year hourly mean numbers at seawatching 
points.
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Figuur 5.44. Roodhalsfuut. Gecombineerde trend 
(zeetrek en maandelijkse tellingen) en seizoensverloop 
in 2018/19 op basis van zeetrektellingen (midden) en 
maandelijkse tellingen (onder). / Red-necked Grebe. 
Combined trend and phenology in 2018/19 based on 
systematic seawatching (center) and monthly coun-
ted areas (bottom).
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noordse pijlstorMVogel Puffinus puffinus

De Noordse Pijlstormvogel broedt in grote 
kolonies in (voornamelijk) het Verenigd 
Koninkrijk en Ierland en overwintert in de zui-
delijke Atlantische Oceaan. De soort is in de 
Nederlandse Noordzee van juni tot en met ok-
tober te vinden, hoewel er in andere maanden 
ook sporadisch waarnemingen worden gedaan. 
De aantallen zijn laag in juni en juli, en in au-
gustus wordt de soort amper waargenomen. 

Na een piek in september, worden de laatste 
Noordse Pijlstormvogels in oktober gezien. 
De trendgrafiek is kenmerkend voor een aantal 
zeevogels: veel gelijke waardes met enkele uit-
schieters naar boven die veroorzaakt worden 
door dagen met harde aanlandige wind (bij-
voorbeeld 2005/06, 2006/07 en 2011/12). 
Mede door zulke uitschieters is de korte ter-
mijntrend (sinds 2007/08) moeilijk te bepalen. 
Op de lange termijn (sinds 1980/81) lopen de 
uurgemiddelden licht omhoog. 

roodhalsfuut Podiceps grisegena

Het broedgebied van Roodhalsfuten strekt zich 
uit van Noord-Duitsland en Zuid-Zweden tot 
achter de Oeral. Bij ons zijn ze vooral aanwe-
zig in september-maart, wanneer ze in zeer 
bescheiden aantallen te vinden zijn, vooral in 
de zoute wateren van de Zeeuwse en Zuid-
Hollandse Delta, het Waddengebied en de 
Noord zee kustzone. Daarnaast zitten er ieder 
jaar overwinteraars op enkele grotere zoete 
binnenlandse wateren zoals het IJsselmeer, de 
Midden-Limburgse plassen en andere grindga-
ten en plassen. 
Met het vertrek naar broedgebieden in het bui-
tenland dalen de aantallen in april. In ons land 
is een kleine, langzaam toenemende, broedpo-
pulatie aanwezig die inmiddels 10-15 paren 
beslaat, vooral in Drenthe. Voor jaars waar-
nemingen zullen dus gedeeltelijk vogels zijn die 
in Nederland broeden. 
Normaliter pieken de aantallen in oktober, 
vooral in de Zoute Delta, maar deze piek bleef 
in seizoen 2018/19 geheel uit. Pas in novem-
ber krabbelden de aantallen op om in december 
tot en met februari hoger dan gemiddeld te lig-
gen, waarna ze weer daalden. De Roodhalsfuut 
is geen echte groepsvormer in de winter. De 
gebiedsmaxima komen hooguit op een handvol 
vogels uit. Zowel op de lange (sinds 1980/81) 
als korte (2007/08) termijn is er een lichte 
afname te zien, een trend die consistent uit zo-
wel de watervogeltellingen als zeetrektellingen 
blijkt.
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Figuur 5.45. Roodhalsfuut. Verspreiding per hoofd-
gebied (vijfjarig gemiddelde 2014/15-2018/19) en 
vijfjarige uurgemiddelden per zeetrektelpost. / Red-
necked Grebe. Five-year hourly mean numbers at 
seawatching points.
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flaMingo Phoenicopterus roseus

De Europese Flamingo is van oorsprong een 
vogel die in de omgeving van zoutmeren 
broedt aan de Middellandse Zeekust. Sinds de 
jaren tachtig broeden Flamingo’s (ontsnapte 
of vrijgelaten vogels, mogelijk aangevuld met 
wilde exemplaren) samen met Chileense en 
enkele Caribische Flamingo’s in het Zwillbrocker 
Venn, een Duitse kolonie vlak over de grens bij 
Groen lo. De broedkolonie is van maart tot juli 
bezet, en gedurende die maanden maken de 
vogels nu en dan uitstapjes naar het Veluwe-
meer en IJsselmeer. Zo werden er bijvoorbeeld 
in mei, juni en juli 7 Flamingo’s gezien in het 
Veluwe meer. In de winter verblijft een deel van 
deze gemengde groep Flamingo’s (Chileen se, 
Carribische, Europese en hybrides) in de Greve-
lingen bij Battenoord. In seizoen 2018/19 wa-
ren daar in juli reeds 10 vogels aanwezig. Dat 
aantal liep op tot 21 vogels in oktober, waarna 
de groepsgrootte weer langzaam afnam. In 
maart waren bijna alle vogels weer vertrokken. 
De Flamingo vertoont een matige toename 
zowel op de lange (sinds 1987/88) als korte 

termijn (2007/08). Het aantal neemt constant 
toe met zo’n 5% per jaar. Opvallend is dat bij 
de wintergroep zich ook jonge vogels voegen 
die niet uit Zwillbrock komen (alle vogels wor-
den geringd daar). Dit suggereerde dat ook 
wilde Flamingo’s ons land bereiken, maar be-
wijs ontbrak tot voor kort. Vanaf 10 juli 2020 
werd echter een groep van vijf adulte en twee 
onvolwassen Flamingo’s op diverse plekken in 
Nederland gezien waarvan twee vogels een 
kleur ring droegen, die bleek te zijn aangebracht 
in een broedkolonie bij Malaga in Zuid-Spanje. 
De vogels werden voor het eerst opgemerkt bij 
Milsbeek Lb, vertrokken toen naar het IJssel-
meer gebied om in de Grevelingen weer op te 
duiken. De onvolwassen geringde vogel over-
winterde hier en maakte eind februari 2021 
met andere flamingo’s (verschillende soorten) 
een dagtripje naar Cuyk NB, om vervolgens 
terug te vliegen naar de Delta. De adulte vogel 
was daar niet bij, die vertoefde in oktober al-
weer in Zuid-Europa.

Figuur 5.46. Flamingo. Trend in maandelijks getelde 
gebieden en seizoensverloop in 2018/19. / Greater 
Flamingo. Trend in monthly counted areas and phe-
nology in 2018/19.

Figuur 5.47. Flamingo. Verspreiding per hoofdgebied 
(vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 2018/19). / Greater 
Flamingo. Five-year mean numbers in main census 
units.
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Chileense flaMingo Phoenicopterus chilensis

De Chileense Flamingo kent zijn oorsprong op 
hoogvlaktes in het zuiden van Zuid-Amerika. 
Sinds 1983 broedt een groep ontsnapte of 
vrijgelaten vogels in het Zwillbrocker Venn 
net over de Duitse grens bij Groenlo (later sa-
men met Europese en Caribische Flamingo’s). 
Vandaaruit maken ze voedselvluchten naar de 
Randmeren. In de winter verblijven vrijwel alle 
vogels in de Grevelingen bij Battenoord. 
Seizoen 2018/19 was een redelijk normaal 
seizoen met vanaf juli een toenemend aantal 
Chileense Flamingo’s in de Grevelingen. Dat 
aantal liep op tot 47 exemplaren in februari. 

Dat maximum was weliswaar hoger dan het 
seizoen ervoor (38), maar een stuk lager dan in 
2016/17 (82; oktober). Bij de slaapplaatstel-
lingen is de Grevelingen buiten schot gebleven. 
Voor seizoen 2018/19 werd slechts op één 
slaapplaatslocatie geteld: de Ingensche Waarden 
(Ge), waar in december en januari 14 keer tel-
kens één exemplaar werd gezien. 
Ondanks een dip na de eeuwwisseling is er 
sprake van een sterke toename, zowel op de 
lange als korte termijn. Jaarlijkse komen er 11-
12% meer vogels bij.
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Figuur 5.48. Chileense Flamingo. Trend in maande-
lijks getelde gebieden en seizoensverloop in 2018/19. 
/ Chilean Flamingo. Trend in monthly counted areas 
and phenology in 2018/19.

Figuur 5.49. Chileense Flamingo. Verspreiding 
per hoofdgebied (vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 
2018/19). / Chilean Flamingo. Five-year mean num-
bers in main census units.
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ooieVaar Ciconia ciconia

De Ooievaar wordt sinds het herintroductie-
project begin jaren negentig het hele jaar rond 
gemeld. Na een dieptepunt in 1991, waarin 
vermoedelijk geen enkel wild enkel paar tot 
broeden kwam, was de populatie in staat te 
herstellen met behulp van genoemd program-
ma. De broedpopulatie blijft groeien (2003: 
476, 2014: 900, 2019: 1100 paren), en daar-
mee ook het aantal overwinterende Ooievaars. 
De meeste uitgezette individuen vertoonden 
geen trekgedrag en bleven in de buurt van de 
ooievaarsstations overwinteren. Nieuwe gene-
raties brachten daar echter verandering in: jon-
ge vogels vertrekken allemaal naar het zuiden, 
van de volwassen vogels tegenwoordig twee 
derde (Sovon 2018).
Sinds 2016 werken STORK, Sovon en waar-
neming.nl samen om een zo accuraat mogelijk 
beeld te krijgen van de midwinteraantallen van 
de Ooievaar. De STORK-tellingen vinden sinds-
dien tegelijk plaats met de midwintertelling, 
zodat een groot deel van Nederland op hetzelf-
de moment wordt onderzocht. Losse meldin-

Figuur 5.50. Ooievaar. Trend in maandelijks getelde 
gebieden en seizoensverloop in 2018/19. / White 
Stork. Trend in monthly counted areas and phenology 
in 2018/19.

Figuur 5.51. Ooievaar. Verspreiding per hoofdgebied 
(vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 2018/19). / White 
Stork. Five-year mean numbers in main census units.
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gen op waarneming.nl zorgen voor een waar-
devolle aanvulling. Op deze manier werden er 
547 Ooievaars gemeld in januari 2019. Dat is 
iets minder dan de jaren ervoor (2015-2018: 
range 553-750). De grootste groep (108) werd 
in januari in het Reestdal Dr geteld, waar het 
water ook in de winter hoog blijft staan. Verder 
waren er nog groepen in Noorderpark Ut (20), 
Den Haag en Delft ZH (15), en de Oostelijke 
Vechtplassen Ut (11).
Ooievaars hebben zich inmiddels over het hele 
land verspreid, in de broedtijd en  daarbuiten. 

De aantallen blijven echter in Zeeland en 
Limburg duidelijk achter. De meeste trekkers 
keren in maart-april terug naar ons land, wan-
neer ook de doortrek zich afspeelt. In augustus 
vindt de meeste wegtrek plaats, vaak in forse 
groepen. Een topdag was 30 augustus met 119 
over de Vlagheide bij Schijndel NB en 111 over 
Brobbelbies-noord bij Uden NB. Op de laatste 
telpost is ook het landelijke record gevestigd 
van 763 trekkers op 31 augustus 2020 (trek-
tellen.nl).
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roerdoMp Botaurus stellaris

De Roerdomp is een van de moeilijkste soorten 
om te tellen. Ze laten zich niet gemakkelijk zien 
en blijven doorgaans tussen het riet. De meeste 
waarnemingen tijdens de  watervogeltellingen 
zijn dan ook toevalstreffers. Alleen tijdens 
strenge vorst is de Roerdomp genoodzaakt zijn 
gebruikelijke habitat te verlaten. Wanneer on-
diepe wateren bevroren raken, wijken ze uit 
naar wakken of open veld (muizen vangen!).

Het seizoenspatroon vertoont een piekje in 
april-mei dankzij de activiteit van lokale broed-
vogels (hoempende of rondvliegende vogels). 
In 2019 broedden er naar schatting tussen 
de 470 en 530 paren in Nederland. Een deel 
van die broedpopulatie blijft in de winter in 
Nederland, vaak in de buurt van hun broedge-
bieden, een ander deel trekt weg tot in West-
Afrika. Daarnaast is er een instroom van indivi-
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duen die in Noord- en Oost-Europa broeden. 
Buiten het broedseizoen worden er vaak maar 
enkele exemplaren per gebied geteld. De 
grootste aantallen werden aangetroffen in de 
polders rond de Weerribben (4) en Berkheide 
en Meijendel (3). De trend wordt deels be-
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Figuur 5.52. Roerdomp. Trend in maandelijks getelde 
gebieden en seizoensverloop in 2018/19. / Eurasian 
Bittern. Trend in monthly counted areas and pheno-
logy in 2018/19.

Figuur 5.53. Roerdomp. Verspreiding per hoofdge-
bied (vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 2018/19). / 
Eurasian Bittern. Five-year mean numbers in main 
census units.

paald door uitschieters (strenge vorst?), met 
een suggestie van een recente lichte daling. 
Lokale factoren kunnen hier een rol spelen, zo 
had het droogvallen van natte gebieden in de 
Oostvaardersplassen hier een sterke afname tot 
gevolg (Beemster et al. 2020).

kuifaalsCholVer Phalacrocorax aristotelis

De Kuifaalscholver lijkt met zijn voorkeur voor 
rotsachtige kusten op het eerste gezicht maar 
weinig te zoeken te hebben in Nederland. 
Rotsige pieren en werkeilanden vallen echter 
eveneens in de smaak en op dit soort plekken 
kunnen ze in ons land ’s winters aangetroffen 
worden. Sinds 2013 doet de soort een poging 
tot broeden in het Deltagebied, maar tot nu toe 
zonder succes. Het merendeel van de overwin-
terende vogels zal dus vermoedelijk afkomstig 
zijn van broedplekken aan de Britse kant van de 
Noordzee. De (sterke) toename die in ons land 
sinds de jaren tachtig wordt gezien loopt dan 

ook in lijn met de toename in de Britse broed-
populatie.
Kuifaalscholvers kunnen het hele jaar worden 
gezien, maar de meeste waarnemingen vallen 
tussen half augustus en half april, met een zeer 
bescheiden piekje tussen november en februari. 
Verreweg de meeste Kuifaalscholvers worden 
waargenomen in het Deltagebied, vooral bij de 
Oosterscheldekering en het bijbehorende werk-
eiland Neeltje Jans. Het gaat vrijwel altijd om 
solitaire vogels of hooguit kleine groepjes. Het 
grootste gebiedsmaximum werd in 2018/19 
net als in voorgaande jaren in de Oosterschelde 
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Figuur 5.54. Kuifaalscholver. Trend in maandelijks 
getelde gebieden en seizoensverloop in 2018/19. / 
European Shag. Trend in monthly counted areas and 
phenology in 2018/19.

Figuur 5.55. Kuifaalscholver. Verspreiding per hoofd-
gebied (vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 2018/19). 
/ European Shag. Five-year mean numbers in main 
census units.
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vastgesteld (10 in februari). Dat maximum was 
wel wat lager dan dat in eerdere seizoenen (13, 
21, 12 in respectievelijk 2017/18, 2016/17 

en 2015/16). Verder werden meer dan twee 
individuen alleen gemeld in de Grevelingen (3) 
en Voordelta (3).

bruine kiekendief Circus aeruginosus

Bruine Kiekendieven zijn in het najaar het 
talrijkst in augustus, wanneer uitgevlogen jon-
gen de broedparen aanvullen en de doortrek 
begint. Op trajecten met brede kwelders op 
de Fries-Groningse kust, zoals tussen Holwerd-
Zwarte Haan en Emmapolder-Lauwersoog, 
werden dit seizoen 30-50 exemplaren geturfd. 
April levert een tweede piek op. De broedvo-
gels zijn dan terug en baltsen of slepen met 
nestmateriaal; tevens vindt opnieuw doortrek 
plaats. Dan worden ook elders tientallen Bruine 
Kiekendieven genoteerd (24-37 in seizoen 
2018/19 in Lauwersmeer, Haringvliet en 
Westerschelde). 
Het winterniveau is veel lager, maar de 100-
200 overwinteraars in de wetlands vormen 
vrijwel de hele Nederlandse winterpopulatie. 

Deze kent een zwaartepunt in het Deltagebied 
en met name de Westerschelde (in december-
januari 2018/19 resp. 59 en 41 ex. geteld). 
Op de schorren van het Verdronken Land van 
Saeftinghe bevindt zich een slaapplaats die tot 
zo’n 100 ex. omvatte in 2013-15. Het gaat 
bij de overwinteraars, net als elders in Europa, 
voor het merendeel om onvolwassen vogels. 
Slaapplaatsen in andere delen van het jaar 
werden van 14 locaties gemeld, waarbij het 
meestal ging om eenlingen of tweetallen, maar 
in het Doove Gat bij Haastrecht ZH om 12. 
De landelijke aantallen namen tussen pakweg 
1995 en 2005 af, maar bleven daarna opmer-
kelijk stabiel op een wat lager niveau. In sei-
zoen 2018/19 weken ze maandelijks amper af 
van die in de voorgaande vijf jaren. Wel lijken 
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Figuur 5.56. Bruine Kiekendief. Trend in maandelijks 
getelde gebieden en seizoensverloop in 2018/19. / 
Western Marsh Harrier. Trend in monthly counted 
areas and phenology in 2018/19.

Figuur 5.57. Bruine Kiekendief. Verspreiding per 
hoofdgebied (vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 
2018/19). / Western Marsh Harrier. Five-year mean 
numbers in main census units.
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de aantallen zich in het Waddengebied wat 
gunstiger te ontwikkelen (lichte toename) dan 
in de overige gebieden (stabiel of licht afne-
mend). De landelijke trend komt redelijk over-
een met die van de Nederlandse broedvogels. 
De Noord-Europese broedvogels, deels verant-

woordelijk voor de pieken in de trektijden, lij-
ken geen opvallende verandering te ondergaan. 
Het toenemende aantal Nederlandse wintervo-
gels sluit aan op gemelde toenames van over-
winteraars in Zuidwest- en Zuid-Europa.

blauwe kiekendief Circus cyaneus

Sinds midden jaren negentig noteren water-
vogeltellers ook alle Blauwe Kiekendieven die 
ze tegenkomen. De Nederlandse broedpopula-
tie, die deels in eigen land overwintert, stond 
toen op een hoogtepunt. Van de meer dan 100 
broedparen destijds zijn er inmiddels minder 
dan een tiental over. Ook uit Noord-Europa, le-
verancier van (andere) overwinteraars en trek-
kers, komen berichten over afnames, in ieder 
geval in Finland en mogelijk ook Zweden (de 
trend van de Russische populatie is niet goed 
bekend). 
Niet zo verwonderlijk derhalve, dat de aantal-
len tijdens de watervogeltellingen een sterk 

neerwaarts verloop kennen. Seizoen 2018/19 
was echter wel wat beter dan zijn voorganger, 
en de aantallen kwamen in ieder geval in de 
periode november-februari boven het vijfjarig 
gemiddelde uit. Die vlieger ging overigens niet 
op voor het Waddengebied (lage tot hooguit 
gemiddelde aantallen). Hier werden maximaal 
43 Blauwe Kiekendieven doorgegeven (novem-
ber), weliswaar meer dan een seizoen eerder 
(schamel maximum van 20 ex.), maar veel 
minder dan bijv. in 2016/17 (82). Relatief veel 
meldingen kwamen van de vastelandskust tus-
sen Holwerd-Zwarte Haan (max. 16), op de 
eilanden bleef het meestal bij enkele tot een 
handvol exemplaren. 
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Figuur 5.58. Blauwe Kiekendief. Trend in maandelijks 
getelde gebieden en seizoensverloop in 2018/19. 
/ Hen Harrier. Trend in monthly counted areas and 
phenology in 2018/19.

Figuur 5.59. Blauwe Kiekendief. Verspreiding per 
hoofdgebied (vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 
2018/19). / Hen Harrier. Five-year mean numbers in 
main census units.
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Beter deed de Blauwe Kiekendief het in 
2018/19 in het Deltagebied, bijvoorbeeld in de 
Westerschelde (max. 22). Ook in het binnen-
land werden hier en daar verrassende aantallen 
aangetroffen, in de polders rond de Weerribben 
(14), tussen Lemmer-Bantega-Tjonger (11) en 
rond het Sneekermeer (10). Rekening houdend 
met niet-getelde gebieden waren er in de win-
ter van 2018/19 bijna 400 Blauwe Kiekendie-
ven aanwezig in de Nederlandse wetlands.

Slaapplaatsen werden doorgegeven van 34 
locaties verspreid over het land. Net als bij de 
Bruine Kiekendief ging het meestal om losse 
individuen, soms echter meerdere tientallen. 
Zulke grote slaapplaatsen bleven beperkt tot 
enkele locaties: in Friesland bij Holwerd (max. 
30 ), in It Swin (14) en de Geaupolder (23), in 
Overijssel in het Haaksbergerveen (21) en de 
Engbertsdijksvenen (46). 

Figuur 5.60. Ruigpootbuizerd. Trend in maandelijks 
getelde gebieden en seizoensverloop in 2018/19. / 
Rough-legged Buzzard. Trend in monthly counted 
areas and phenology in 2018/19.

Figuur 5.61. Ruigpootbuizerd. Verspreiding per 
hoofdgebied (vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 
2018/19). / Rough-legged Buzzard. Five-year mean 
numbers in main census units.
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ruigpootbuiZerd Buteo lagopus

De aantallen in Noord-Europa broedende Ruig-
pootbuizerds kennen jaarlijkse grote schomme-
lingen, afhankelijk van het voedselaanbod 
(veldmuizen en andere knaagdieren). De scher-
pe fluctuaties komen bijvoorbeeld tot uiting in 
de brede range van schattingen van de Zweedse 
broedpopulatie (1700-5200 paren). Afgezien 
van uitschieters in piekjaren, nemen de aantal-
len echter duidelijk af in Noorwegen, Finland 
en misschien elders (Keller et al. 2020). De 

verwachting is dat deze, deels klimaat gerela-
teerde, afname zal doorzetten.
In ons land is de Ruigpootbuizerd vooral een 
overwinteraar, al trekken er na een gunstig 
broedseizoen (2010) noemenswaardige aantal-
len door. In de Nederlandse wetlands blijven de 
aantallen gewoonlijk tussen november-februari 
op een constant niveau. In 2018/19 was dat 
niet anders, een piekje in november daarge-
laten. Het hele seizoen leverde overigens wat 
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hogere aantallen op dan gemiddeld over de vijf 
voorgaande jaren. 
De verspreiding is tegenwoordig grotendeels 
beperkt tot het noordoosten van het land, in 
zowel de wetlands (met name Waddenzee) als 
verspreid over voedselrijke plekken in het agra-
risch cultuurland (wintervoedselveldjes, akkers 
met braakstroken). De aantallen zijn ook hier 

overal laag. In het hele Waddengebied werden 
ditmaal tot 20 Ruigpootbuizerds geteld, met 
aantallen van 4-9 ex. op kwelderrijke delen van 
de Fries-Groningse vastelandskust (Holwerd-
Zwarte Haan, Emmapolder-Lauwersoog) 
en sommige eilanden (Schiermonnikoog, 
Ameland). In de rest van het land werden en-
kele tientallen bijeengesprokkeld.

waterral Rallus aquaticus

Waterrallen zijn vooral actief in het donker en 
houden zich doorgaans in onoverzichtelijke 
moerasterreinen op. Ze zijn lastig te tellen, 
behalve wanneer ze bij vorst ijsvrije wateren 
opzoeken. Aan het begin van de herfst kan 
het wemelen van de Waterrallen. De broed-
vogels trekken dan deels weg naar Engeland 
en Frankrijk, en vogels uit Noord- en Oost-
Europa trekken door. De piek in 2018/19 werd 
in oktober vastgesteld met grote aantallen in 
Berkheide en Meijendal (30), Kwade Hoek 
(23) en Haringvliet (17). Ook in de winter 

worden er lokaal soms aanzienlijke aantallen 
geteld, bijvoorbeeld in de Biesbosch (19) en de 
Waddenzee (17). 
Milde winters en natte voorjaren zijn gunstig 
voor deze soort, terwijl koude winters in com-
binatie met een droog voorjaar vaak voor een 
terugval zorgen. Deze fluctuaties zijn vooral 
goed terug te zien in de regionale gebieden met 
dips in 1996 en 2010, waarna de populaties 
weer herstellen. Op landelijke schaal nam het 
aantal broedvogels toe, evenals het aantal ge-
teld zijn de watervogeltellingen.

Figuur 5.62. Waterral. Trend in maandelijks getelde 
gebieden en seizoensverloop in 2018/19. / Water 
Rail. Trend in monthly counted areas and phenology 
in 2018/19.

Figuur 5.63. Waterral. Verspreiding per hoofdgebied 
(vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 2018/19). / Water 
Rail. Five-year mean numbers in main census units.
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kleine pleVier Charadrius dubius

Bij de landelijke watervogeltellingen worden 
nooit grote aantallen Kleine Plevieren geteld. 
In de voorjaarsmaanden april tot en met juni 
gaat het om 500-600 individuen, waarvan een 
derde in de Zoete Rijkswateren zit. Het gaat 
grotendeels om Nederlandse broedvogels, aan-
gevuld met Deense en Noord-Duitse vogels. 
Hoewel de eerste exemplaren al in maart arri-
ve ren, pieken de aantallen in april-juli, waarna 
Kleine Plevieren in de nazomer snel schaarser 
worden. Na september worden tot het einde 
van de winter vrijwel geen Kleine Plevieren 
meer gezien. In april werden concentraties van 
meer dan 20 Kleine Plevieren gezien langs 
de Grensmaas (42), en in Lauwersmeer (24), 
Dwingelderveld en Gelderse Poort (beide 20). 
In de andere maanden liggen de gebiedsaantal-
len lager.
Op de lange termijn nemen Kleine Plevieren 
overal toe, afgezien van stabiele aantallen in 

de Regionale gebieden. Dit loopt in de pas met 
de Nederlandse broedvogelindex, die sinds 
1990 gemiddeld 3% per jaar groeit (Boele et 
al. 2020). In het Deltagebied, dat een substan-
tiële broedpopulatie huisvest, fluctueren de 
aantallen van jaar op jaar (net als bij de water-
vogeltellingen), met een toename op de lange 
termijn (Arts et al. 2019).
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Figuur 5.64. Kleine Plevier. Trend in maandelijks 
getelde gebieden en seizoensverloop in 2018/19. / 
Little Ringed Plover. Trend in monthly counted areas 
and phenology in 2018/19.

Figuur 5.65. Kleine Plevier. Verspreiding per hoofd-
gebied (vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 2018/19). / 
Little Ringed Plover. Five-year mean numbers in main 
census units.
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teMMinCks strandloper Calidris temminckii

Temmincks Strandlopers zijn onopvallende 
steltlopers die veelal over het hoofd zullen 
worden gezien, zeker als het eenlingen in ge-
mengde groepen steltlopers betreft. Schattingen 
van broedvogelpopulaties in Scandinavië en 
NO-Europa lopen uiteen van 30.000-55.000 
tot resp. tenminste 100.000 individuen, waar-
bij het aantal Scandinaviërs lijkt af te nemen en 
de NO-Europese populatie vermoedelijk stabiel 
is (Delany et al. 2009). De voorjaarstrek van 
deze vogels vindt grotendeels plaats in mei, 
maar speelt zich vooral ten oosten van ons land 
af. Toch zien we ook met de watervogeltel-
lingen de voorjaarspiek in mei terug, die in het 

seizoen 2018/19 ruim 50 individuen omvatte. 
Vermoedelijk gaat het landelijk dan om hon-
derden individuen, zoals ook voor de periode 
1989-98 werd ingeschat (Bijlsma et al. 2001) 
en wat door de meldingen op waarneming.nl 
wordt ondersteund. Het gebied waar de meeste 
Temmincks Strandlopers werden geteld is het 
Haringvliet (11 in mei), op andere plekken gaat 
het om solitaire vogels tot hooguit vijf indivi-
duen. De kleine aantallen maken trenduitspra-
ken lastig, maar er zijn geen aanwijzingen voor 
een duidelijk positieve of negatieve trend op de 
lange of korte termijn.
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Figuur 5.66. Temmincks Strandloper. Trend in 
maandelijks getelde gebieden en seizoensverloop 
in 2018/19. / Temminck’s Stint. Trend in monthly 
count ed areas and phenology in 2018/19.

Figuur 5.67. Temmincks Strandloper. Verspreiding 
per hoofdgebied (vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 
2018/19). / Temminck’s Stint. Five-year mean num-
bers in main census units.
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paarse strandloper Calidris maritima

De Paarse Strandloper is de noordelijkst over-
winterende steltloper. In Nederland laat de 
soort op de lange termijn een geleidelijke af-
name zien, die met name op het conto van de 
Waddenzee komt. Aantallen van 35 tot ruim 
100 individuen werden in het besproken sei-
zoen alleen in de Voordelta (108 in maart) en 
langs het zuidelijke deel van de Zuid-Hollandse 
kust gezien (70 in februari). De najaarspiek viel 
in november hoger dan gemiddeld uit met zo’n 
300 individuen, terwijl de aantallen in de daar-
opvolgende wintermaanden aan de lage kant 
bleven. 

In Groot-Brittannië is de Paarse Strandloper 
een van de sterkst in aantal afgenomen wa-
tervogels in de afgelopen 25 jaar (met 50% 
sinds 1992/93; Frost et al. 2020). Een van de 
belangrijkste redenen voor deze afname is dat 
deze vogels ervoor kiezen om vanwege het 
warmere winterweer dichter bij de hoog noor-
delijke broedgebieden te overwinteren, bijvoor-
beeld in noordelijker gelegen Britse estuaria en 
in toenemende mate in Scandinavië (Balmer et 
al. 2013, Frost et al. 2020).
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Figuur 5.68. Paarse Strandloper. Trend in maandelijks 
getelde gebieden en seizoensverloop in 2018/19. / 
Purple Sandpiper. Trend in monthly counted areas 
and phenology in 2018/19.

Figuur 5.69. Paarse Strandloper. Verspreiding per 
hoofdgebied (vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 
2018/19). / Purple Sandpiper. Five-year mean num-
bers in main census units.
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kleine strandloper Calidris minuta

Langs de Oost-Atlantische flyway overwinteren 
Kleine Strandlopers vanaf de Middellandse Zee 
en de westkust van Afrika tot aan Zuid-Afrika. 
In voor- en najaar trekken ze door Europa 
en Rusland op weg naar de broedgebieden in 
een kuststrook vanaf Lapland tot ver in Oost-
Siberië. De flyway-populatie van Europa en 
West-Afrika wordt geschat op 300.000 vogels. 
Monitoring langs de Oost-Atlantische flyway 
suggereert een afname aldaar (Delany et al. 
2009, van Roomen et al. 2018).
In Nederland worden in de meeste seizoenen 
hooguit enkele honderden Kleine Strandlopers 

geteld. Dat is waarschijnlijk een onderschatting, 
omdat de geringe aantallen Kleine Strandlopers 
in grote gemengde groepen steltlopers weinig 
opvallen. Er tekent bij ons zich geen duidelijke 
trendontwikkeling af, zowel op de lange als 
korte termijn. In het seizoen 2018/19 bleef 
de gebruikelijke najaarspiek in september ver 
onder het gebruikelijke niveau; er werden 
maar ruim 100 Kleine Strandlopers genoteerd. 
Hiervan zat ongeveer driekwart (67) in de 
Wad den zee en dan in het bijzonder langs de 
Friese kust (55).
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Figuur 5.70. Kleine Strandloper. Trend in maandelijks 
getelde gebieden en seizoensverloop in 2018/19. 
/ Little Stint. Trend in monthly counted areas and 
phen ology in 2018/19.

Figuur 5.71. Kleine Strandloper. Verspreiding per 
hoofdgebied (vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 
2018/19). / Little Stint. Five-year mean numbers in 
main census units.
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houtsnip Scolopax rusticola

Net als Bokjes en Watersnippen zijn 
Houtsnippen door hun onopvallende levens-
wijze met watervogeltellingen lastig te monito-
ren. Alleen tijdens een toestroom als gevolg van 
streng winterweer laat de soort zich meer zien. 
Zoiets vond plaats in vijf wat koudere winters 
gedurende 2008-2013 en manifesteerde zich 
o.a. in concentraties in de Hollandse duinstreek. 
Tellingen in Noordwijk konden toen overdag 
ruim 200 Houtsnippen opleveren (Verkade 
2013). Een vergelijkbare influx vond plaats 
tijdens een korte maar heftige koude-inval in 
februari 2021 (waarneming.nl, trektellen.nl). 
In de droge en milde winter van 2018/19 was 
daar geen sprake van. De aantallen in novem-
ber en december waren wel iets hoger dan 

gemiddeld over de voorgaande vijf seizoenen. 
Daarmee sloot het jaargemiddelde bijna naad-
loos aan op de positieve trend in Nederland, die 
overigens in de laatste tien jaar afvlakt. Het is 
onduidelijk of de toenemende winteraantallen 
samenhangen met een groeiende broedpopu-
latie (vooral in de oostelijke herkomstgebieden) 
of een veranderende winterverspreiding (als 
gevolg van gemiddeld mildere winteromstan-
digheden bij ons). Eén gebied sprong er uit qua 
aantallen uit: Berkheide/Meijendel, waar in 
november-februari 19-43 Houtsnippen wer-
den genoteerd. Elders was het aantal op één 
hand te tellen, zoals op het Dwingelderveld (5 
in december), in de Engbertsdijksvenen (4 in 
februari) en in het Bargerveen (4 in maart).
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Figuur 5.72. Houtsnip. Trend in maandelijks getelde 
gebieden en seizoensverloop in 2018/19. / Eurasian 
Woodcock. Trend in monthly counted areas and 
phen ology in 2018/19.

Figuur 5.73. Houtsnip. Verspreiding per hoofdge-
bied (vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 2018/19). 
/ Eurasian Woodcock. Five-year mean numbers in 
main census units.
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bokje Lymnocryptes minimus

Bokjes zijn met de watervogeltellingen vrijwel 
onmogelijk te monitoren, omdat de soort zich 
pas laat zien als je er praktisch bovenop staat. 
In de atlasperiode 2013-15 werden de lande-
lijke winteraantallen op 500-1000 exemplaren 
geschat. In vergelijking met de atlasperiode 
1979-83 steeg het aantal bezette atlasblokken 
met 77%. Ook op basis van de watervogeltel-
lingen laat het Bokje in ons land een toename 
zien sinds begin jaren tachtig. Hetzelfde geldt 
voor Groot-Brittannië (Balmer et al. 2013), 
waar de winteraantallen rond de 100.000 zou-
den liggen (Musgrove et al. 2013). 
Zo’n toename is overigens niet overal merk-
baar. Zo resulteerden soortgerichte tellingen in 
de Bergvennen in Twente sinds 1982 in min 
of meer stabiele aantallen (Meek 2017). Ook 
de Europese bokjespopulatie lijkt stabiel te 
zijn (Delaney et al. 2009), zoals de Zweedse 

broedpopulatie die 6000-12.000 broedparen 
bedraagt (Ottoson et al. 2012). Toenemende 
aantallen overwinteraars in Nederland en 
Groot-Brittannië kunnen een gevolg zijn van 
een veranderende winterverspreiding, bevor-
derd door gemiddeld mildere winters, wat gun-
stig is voor deze vorstgevoelige soort. 
Zoals gebruikelijk viel de najaarspiek in oktober, 
toen zo’n 115 Bokjes werden genoteerd. Ook 
op Bokjes gericht tel- en ringwerk laat zo’n ok-
toberpiek zien (Bom et al. 2013, Meek 2017). 
Opvallend is het grote aantal in februari. Toen 
werden er ca. 80 Bokjes geteld tegenover nog 
geen 50 op basis van het vijfjarig gemiddelde 
in februari. Deze piek komt voor een belang-
rijk deel op het conto van de Voordelta (30) 
en de Vijfherenlanden Ut (14). In alle andere 
gebieden gaat het om waarnemingen van 1-8 
individuen.
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Figuur 5.74. Bokje. Trend in maandelijks getelde ge-
bieden en seizoensverloop in 2018/19. / Jack Snipe. 
Trend in monthly counted areas and phenology in 
2018/19.

Figuur 5.75. Bokje. Verspreiding per hoofdgebied 
(vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 2018/19). / Jack 
Snipe. Five-year mean numbers in main census units.
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watersnip Gallinago gallinago

Zolang vorstperiodes uitblijven, kunnen Water-
snippen in een groot deel van ons land aange-
troffen worden, met de nadruk op veenweide-
gebieden en kwelders. Hoe natter hoe beter, 
zoals ook onderzoek aan de terreinkeus tijdens 
de voor- en najaarstrek in de jaren tachtig 
fraai liet zien. Met specifiek op Watersnippen 
gerich te tellingen in het Groote Wielengebied 
bij Leeuwarden kwam een duidelijke voorkeur 
aan het licht voor natte zomerpolders die 
’s winters niet bemalen worden en plasdras 
staan. In de wél bemaalde, drogere winterpol-
ders zaten ook Watersnippen, maar die hiel-
den zich dan vooral op in natte delen, zoals 
aan slootkanten of rond greppels (Nijland & 
Timmerman 2017). 
Die voorkeur voor nattigheid is ook te zien 
in de lijst met gebieden waar concentraties 
van 60 of meer Watersnippen werden geno-
teerd. Voorbeelden zijn Lauwersmeer (110, 
 oktober), Knardijk-Larsevaart (90, oktober), 

Vijf heren landen (85, oktober), Grensmaas (71, 
april), Wormer- en Jisperveld (60, oktober) en 
Kagerplassen (60, oktober). In werkelijkheid 
zullen het er onherroepelijk (veel) meer zijn, 
want net als Bokjes laten Watersnippen zich 
niet snel zien, hoewel ze er in natte gebieden 
wel een handje van hebben met enige regel-
maat groepsgewijs vluchten te maken. 
Dat oktober de grootste aantallen oplevert, zien 
we ook in het seizoenspatroon van 2018/19, 
hoewel de aantallen het hele najaar in alle re-
gio’s onder het vijfjarige gemiddelde bleven. 
Dit hangt mogelijk samen met de aanhoudende 
droogte tot diep in de winter. Die lage aantallen 
passen echter ook in het algehele trendbeeld 
op zowel de lange als korte termijn. De afname 
is verklaarbaar vanuit de krimpende Europese 
broedpopulatie. Dat onze winteraantallen afne-
men, kan overigens ook duiden op een herver-
deling van overwinteraars binnen Europa, als 
reactie op een veranderend winterklimaat. 
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Figuur 5.76. Watersnip. Trend in maandelijks getelde 
gebieden en seizoensverloop in 2018/19. / Common 
Snipe. Trend in monthly counted areas and pheno-
logy in 2018/19.

Figuur 5.77. Watersnip. Verspreiding per hoofdge-
bied (vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 2018/19). / 
Common Snipe. Five-year mean numbers in main 
census units.
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rosse franjepoot Phalaropus fulicarius

Rosse Franjepoten broeden in het Arctische 
gebied in een gordel rond de Noordpool. Ze 
overwinteren op zee, waarschijnlijk grotendeels 
voor de West-Afrikaanse kust. In Nederland 
worden Rosse Franjepoten met name langs 
de Noord zeekust gezien, vooral tussen half 
september en begin november. Ook in de 
Wadden zee en de Delta worden soms Rosse 
Franje poten waargenomen, in het binnenland is 

het een absolute zeldzaamheid. 
Monitoring van doortrekkende Rosse Franje-
poten geschiedt met zeetrektellingen. Die tel-
lingen suggereren een toename op de lange re 
termijn, maar gezien de minieme  aantallen 
waar het om gaat, is een betrouwbare trend -
beoor deling onmogelijk. In het seizoen 
2018/19 was van de gebruikelijke najaarspiek 
amper sprake.
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Figuur 5.78. Rosse Franjepoot. Trend en seizoensver-
loop in 2018/19 op basis van zeetrektellingen. / Red 
Phalarope. Trend and phenology in 2018/19 based 
on systematic seawatching.

Figuur 5.79. Rosse Franjepoot. Vijfjarige uurgemid-
delden per zeetrektelpost. / Red Phalarope. Five-year 
hourly mean numbers at seawatching points.

oeVerloper Actitis hypoleucos

Oeverlopers zijn in Nederland vrijwel uitslui-
tend doortrekkers, met een nazomerpiek in 
juli-september en een korte voorjaarspiek in 
mei. Als broedvogel is de Oeverloper al jaren-
lang een zeldzaamheid, met in het voorjaar van 
2018 en 2019 slechts 9 resp. 6 gemelde paren 
(Boele et al. 2020). De aantallen zijn op basis 
van de landelijke watervogelmonitoring eerst 
toegenomen om in de laatste tien jaar weer 

wat af te nemen; over de hele periode gerekend 
zijn ze niet duidelijk veranderd. Deze trend 
wordt in belangrijke mate bepaald door de ont-
wikkelingen in zowel het Waddengebied, Zoute 
Delta als de Zoete Rijkswateren, die alle redelijk 
overeenkomen. In Groot-Brittannië (Balmer 
et al. 2013) en Frankrijk (Issa & Muller 2015) 
wordt juist een toename vastgesteld.
Het seizoen 2018/19 was wel het beste 
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Figuur 5.80. Oeverloper. Trend in maandelijks getelde 
gebieden en seizoensverloop in 2018/19. / Common 
Sandpiper. Trend in monthly counted areas and 
phen ology in 2018/19.

Figuur 5.81. Oeverloper. Verspreiding per hoofd-
gebied (vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 2018/19). 
/ Common Sandpiper. Five-year mean numbers in 
main census units.
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sinds acht jaar. In zowel de nazomer als in het 
voorjaar werden beduidend meer Oeverlopers 
genoteerd dan gemiddeld in de vijf voor-
gaande seizoenen. In augustus ging het om 
ruim 2700 Oeverlopers, met concentraties in 
de Westerschelde (269), Waddenzee (182) en 
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Oosterschelde (90). In mei bedroeg het totale 
aantal bijna 1750 Oeverlopers en werden de 
meeste genoteerd in de Waddenzee (242), 
Westerschelde (116) en Eendracht (ten noord-
westen van Bergen op Zoom; 46). 

witgat Tringa ochropus

Witgatjes die door ons land trekken, zijn 
vooral van Fenno-Scandinavische afkomst. 
De broedvogelaantallen daar zouden over de 
afgelopen drie decennia stabiel zijn en in de 
laatste tien jaar licht toenemen (Ottosson et al. 
2012). De najaarstrek naar West-Afrika en het 
Middellandse Zeegebied speelt zich bij ons af 
in juli-september, met piekaantallen in augus-
tus. De terugreis naar de broedgebieden vindt 
plaats in april. In de winter kunnen in het hele 
land Witgatjes blijven pleisteren. Op basis van 
de Vogelatlas zouden de winteraantallen in 
de ordegrootte van 1000-1500 liggen (Sovon 
2018).
De piek in augustus 2018 kwam ook op zo’n 
1500 exemplaren uit, wat natuurlijk een on-
derschatting is. Het betreft immers alleen de 
(weinige) in augustus onderzochte monitoring-
gebieden en de soort komt ook volop buiten 

de telgebieden voor. Witgatjes zijn overigens 
nergens echt talrijk, ook niet tijdens de piek 
(gebiedsmaximum 14 ex.), en ze zijn aller-
minst aan zoute wateren gebonden (telling 
Waddenzee in augustus slechts 34). In vrijwel 
alle maanden van seizoen 2018/19 lagen de 
aantallen iets boven het vijfjarig gemiddelde, 
zo ook tijdens de voorjaarspiek in april, toen 
de meeste Witgatjes werden genoteerd in het 
Haringvliet (28) en de Westerschelde (22). Op 
basis van de landelijke watervogeltellingen zijn 
Witgatjes op de lange termijn toegenomen in 
Nederland, conform de aantalsontwikkelingen 
in Groot-Brittannië (Balmer et al. 2013) en 
Frankrijk (Issa & Muller 2015). In de laatste 
tien jaar liggen de aantallen om onbekende 
redenen overigens weer wat lager. Deze da-
ling correspondeert niet met de gerapporteerde 
aantalsontwikkelingen in de broedgebieden. 
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Figuur 5.82. Witgat. Trend in maandelijks getelde 
gebieden en seizoensverloop in 2018/19. / Green 
Sandpiper. Trend in monthly counted areas and 
phen ology in 2018/19.

Figuur 5.83. Witgat. Verspreiding per hoofdgebied 
(vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 2018/19). / Green 
Sandpiper. Five-year mean numbers in main census 
units.
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bosruiter Tringa glareola

Hoewel Bosruiters verspreid over het hele land 
voorkomen, afgezien van de zoute wateren, 
zijn het relatief schaarse doortrekkers. Slechts 
in een enkel gebied werden tenminste tien 
Bosruiters gezien, te weten de Westerschelde 
(11 in april) en het Zuidlaardermeergebied (10 
in september). Daarbij moet wel opgemerkt 
worden dat allerlei ondiepe rivierarmen, ven-
nen en natuurontwikkelingsterreinen niet ge-
teld worden, terwijl daar begin mei soms vele 
tientallen Bosruiters kunnen zitten. 

Zoals gebruikelijk viel de najaarspiek in augus-
tus. Deze was ditmaal, met minder dan 100 
genoteerde Bosruiters, aan de lage kant. In de 
Zweedse broedgebieden was de broedpopulatie 
over de afgelopen 30 jaar stabiel (Ottosson et 
al. 2012). Bij ons is de trend op de lange ter-
mijn, maar vooral op de korte termijn, negatief. 
De lage aantallen bij de landelijke watervogel-
tellingen maken een betrouwbare trendbeoor-
deling echter lastig. 

Figuur 5.84. Bosruiter. Trend in maandelijks getelde 
gebieden en seizoensverloop in 2018/19. / Wood 
Sandpiper. Trend in monthly counted areas and 
phen ology in 2018/19.

Figuur 5.85. Bosruiter. Verspreiding per hoofdgebied 
(vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 2018/19). / Wood 
Sandpiper. Five-year mean numbers in main census 
units.
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drieteenMeeuw Rissa tridactyla

Drieteenmeeuwen broeden van West-Frankrijk 
tot aan IJsland en Groenland. Ze zitten daar 
vooral op kliffen langs rotskusten, maar sinds 
2000 worden op het Nederlandse Continentale 
Plat (NCP) ook broedgevallen gevonden op 
platforms. Deze vinden vooral plaats in de 
voedselrijke wateren van het zuidelijke Friese 
Front. Ook voor de Noorse kust broeden 
Drieteenmeeuwen op vergelijkbare locaties.
De Drieteenmeeuw is een echte zeevogel, 
waarvan de resultaten van de systematische 
vliegtuigtellingen die het gehele NCP beslaan, 
het meeste inzicht geven over hun aanwezig-
heid en aantalsontwikkelingen. Uit die vlieg-
tuigtellingen blijkt dat de Drieteenmeeuw in 
de zomermaanden alleen in de noordelijke 
Noordzee aanwezig is. In november en janu-
ari bezetten ze de gehele Noordzee en in april 
worden de vogels vooral in het middendeel en 
het zuidelijk deel gezien (Fijn et al. 2019). Op 
land blijven waarnemingen vrijwel beperkt tot 
de kust. De eerste Drieteenmeeuwen passeren 
vanaf augustus, veelal onvolwassen vogels. De 
piek vindt plaats in november, waarna de aan-
tallen weer afnemen. De trendlijn, gebaseerd op 
de zeetrektellingen, laat tot 2005 een toename 

zien om daarna weer licht af te nemen. De 
recente afname lijkt in lijn met de achteruit-
gang in de kolonies in het Verenigd Koninkrijk, 
die zich daar al sinds de jaren negentig mani-
festeert (JNCC 2020). Ook in Noorwegen en 
Noordwest-Frankrijk zijn afnames vastgesteld 
(Keller et al. 2020).
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Figuur 5.86. Drieteenmeeuw. Trend in Noordzee. / 
Black-legged Kittiwake. North Sea trend based on 
areal surveys.
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VorkstaartMeeuw Xema sabini

De Vorkstaartmeeuw broedt in arctisch gebied 
in de nabijheid van poolijs. In de winter ver-
ruilen ze de toendra en het pakijs voor oceanen 
ten zuiden van de evenaar. Vogels die  broeden 
in Oost-Canada, Groenland, Spitsbergen 
en Jan Mayen trekken over de Atlantische 
Oceaan, ver van de Noordzee, naar het  zuiden. 
Westerstormen drijven echter nu en dan Vork-
staart meeuwen de Noordzee in, waar ze dan 
aan onze kust worden waargenomen. Het 
seizoens patroon laat zien dat de meeste waar-
nemingen in de periode augustus-december 
vallen, zelden in het voorjaar. 

Vorkstaartmeeuwen zijn echte zeevogels en 
worden bijna uitsluitend aan de kust gezien 
en een enkele keer in het IJsselmeergebied. 
Meldingen uit het diepe binnenland zijn zeer 
sporadisch en het gaat dan vaak om onvolwas-
sen vogels (Boele & van Winden 2011). Bij 
zeetrektellingen worden Vorkstaartmeeuwen 
in toenemende mate gezien, al bleven de 
uurgemiddelden in recente seizoenen aan de 
lage kant. Broedpopulaties op Groenland en 
Spitsbergen zouden toenemen (Keller et al. 
2020).
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Figuur 5.87. Vorkstaartmeeuw. Trend in maandelijks 
getelde gebieden en seizoensverloop in 2018/19. / 
Sabine’s Gull. Trend in monthly counted areas and 
phenology in 2018/19.

Figuur 5.88. Vorkstaartmeeuw. Vijfjarige uurgemid-
delden per zeetrektelpost. / Sabine’s Gull. Five-year 
hourly mean numbers at seawatching points. 
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ZwartkopMeeuw Ichthyaetus melanocephalus

Tegen het eind van de vorige eeuw vestigde de 
mediterrane Zwartkopmeeuw zich in Nederland 
en sindsdien nemen de aantallen steeds meer 
toe (2019: 3984 broedparen). Die aantals-
ontwikkeling lijkt de afgelopen 10 jaar in een 
stroomversnelling te zijn gekomen. Dat zien we 
ook terug bij de watervogeltellingen, met in de 
laatste drie telseizoenen opeens een enorme 
toename van het seizoensgemiddelde (Boele et 
al. 2021).
Nederland bevindt zich aan de noordweste-
lijke grens van het broedgebied. In principe 
hoeven we daarom niet veel doortrekkers 
te verwachten. Vrijwel alle vogels die hier 
broeden vertrekken naar ZW-Europa. Zo 
overwinteren in Frankrijk tegenwoordig zo’n 
32.000 Zwartkopmeeuwen (Dubois & Gaudard 
2019). Zwartkopmeeuwen zijn bij ons in de 
winter erg schaars. In de Grevelingen wer-
den echter 50 exemplaren waargenomen in 
januari. Verrassend genoeg werden op ver-
schillende plekken ook nu en dan slapende 

Zwartkopmeeuwen gemeld. Meestal ging het 
om een enkeling of tweetal, maar onder de 
rook van Rotterdam werden hogere aantallen 
gevonden: 6 in een polder bij Simonshaven en 
10 in de Wolvenpolder bij Spijkenisse. 
De eerste broedvogels arriveren in maart 
en sommige verlaten het land weer in de 
loop van juli. Verreweg de grootste aantal-
len worden geteld in april en mei wanneer 
de Zwartkopmeeuwen de kolonies weer be-
volken. In de Westerschelde, waar ook één 
van de grootste kolonies is gevestigd (Hooge 
Platen: 1400 broedparen), werd tijdens de 
watervogeltellingen het hoogste aantal in-
dividuen vastgesteld (1160). Ook is er een 
grote toename in het Marker- en IJsselmeer 
(maxima van resp. 570 en 400 individuen). In 
het Waddengebied is de Zwartkopmeeuw nog 
steeds vrij schaars, ondanks de aanwezigheid 
van grote broedkolonies Kokmeeuwen, waar-
mee Zwartkopmeeuwen vaak samen broeden.

Figuur 5.89. Zwartkopmeeuw. Trend in maandelijks 
getelde gebieden en seizoensverloop in 2018/19. / 
Mediterranean Gull. Trend in monthly counted areas 
and phenology in 2018/19.
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Figuur 5.90. Zwartkopmeeuw. Verspreiding per 
hoofdgebied (vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 
2018/19). / Mediterranean Gull. Five-year mean 
numbers in main census units.
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pontisChe Meeuw Larus cachinnans

De Pontische Meeuw heeft zich vorige 
eeuw flink naar het westen uitgebreid van-
uit Oekraïne en broedt tegenwoordig tot in 
Nederland (2019: 23 broedparen). In het win-
terhalfjaar vindt vanuit het (zuid)oosten van 
Europa een influx van vogels plaats. Sinds de 
eerste melding van de Pontische Meeuw in 
de jaren negentig, wordt de soort steeds vaker 
waargenomen. Inmiddels kan hij op veel plek-
ken gevonden worden, vooral bij grotere wate-
ren (plassen, meren, kust, Rivierengebied), en 
ook op sommige trektelposten worden ze veel-
vuldig gezien, zoals bij Ketelbrug/Kamperhoek 
(42 op 12 april; trektellen.nl). Aantallen tot 
een tiental per dag zijn ook elders wel gemeld. 
Daarnaast worden ze regelmatig op open zee 
waargenomen. 
Tijdens de watervogeltellingen worden de 
meeste Pontische Meeuwen in de winter-
maanden gezien (Waddengebied: 37, Gestuwde 
Maas: 32, resp. november en oktober). Er zijn 
op verschillende plekken ook slaapplaatsen 
gevonden, waar het meestal om kleine aantal-
len ging, zoals bij de Drutensche Waard (4), 
de Vecht bij Hardenberg (4) en de Tongplaat 

in de Brabantse Biesbosch (2). Elders in de 
Brabantse Biesbosch, in polder Hardenhoek, 
ging het om maximaal 18 exemplaren en in de 
Sophiapolder bij Hendrik-Ido-Ambacht (ZH) 
werden 15 exemplaren gemeld. 
Inmiddels heeft de soort zich over het hele 
land verspreid en hoewel de trendfiguren 
haast een exponentiële groei tonen, betekent 
dat niet per se dat de soort ook dusdanig snel 
toeneemt. De tellers worden steeds bedreve-
ner in het determineren van de soms lastig te 
onderscheiden grote meeuwen. Daardoor wordt 
de Pontische Meeuw steeds vaker herkend. 
Toch is het aannemelijk dat een toename reëel 
is. Ongetwijfeld zijn de tientallen Pontische 
Meeuwen die tijdens de landelijke watervo-
geltellingen worden geteld desondanks een 
onderschatting. De tijd ontbreekt vaak om alle 
meeuwen nauwgezet te bekijken en verwarring 
met andere grote meeuwen ligt nog steeds op 
de loer, zeker bij vogels in onvolwassen kleden. 
Daarnaast bevindt een (vermoedelijk groot) 
deel van de vogels zich op locaties die binnen 
het meetnet watervogels niet of onregelmatig 
geteld worden, zoals afvalverwerkingsplekken.

Pontische Meeuw met kleurring X363. Foto: Harvey van Diek
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geelpootMeeuw Larus michahellis

De Geelpootmeeuw is een gedeeltelijke trek-
vogel. Hij broedt van oudsher voornamelijk 
in het zuiden van Europa, maar breidde zijn 
areaal in noordelijke richting uit. Van de zui-
delijke broedvogels trekt een gedeelte in de 
zomer naar ons land. De watervogeltellingen 
vinden in de zomer maar in een klein aantal 
gebieden plaats, toch komt de seizoenspiek 
in juli-augustus goed uit de verf. Hoewel het 
merendeel na de zomer weer vertrekt, blijft er 
ook een deel in Nederland hangen. Buiten de 
broedtijd wordt Geelpoolmeeuwen in bijna het 
hele land gezien, maar vooral langs de Grote 
Rivieren (IJssel, Nederrijn, Nieuwe Maas, Waal, 
Limburgse Grensmaas). In het noordoosten van 
het land worden ze echter zelden aangetroffen. 
Hoewel ze ook aan de kust worden waargeno-
men, zijn ze minder geneigd de zee op te gaan 
dan bijvoorbeeld de Pontische Meeuw.

Op zes slaapplaatsen werden Geelpootmeeuw 
gemeld, waarbij het overal om bescheiden 
aantallen ging. Opvallend is dat ze die slaap-
plaatsen vaak delen met de Pontische Meeuw. 
Zo werd het maximum aantal slapers (5) in de 
Sophiapolder bij Hendrik-Ido-Ambacht (ZH) 
geteld, de plek waar ook het maximumaantal 
Pontische Meeuwen werd bereikt. 
Tot voor kort werd de Geelpootmeeuw nog als 
ondersoort van de Zilvermeeuw beschouwd 
en het is niet altijd even gemakkelijk om een 
onderscheid te maken. Net als bij de Pontische 
Meeuw kan de opwaartse trend gedeeltelijk 
samenhangen met de toegenomen interesse 
in het determineren van grote meeuwen. De 
Europese populatie is tegelijkertijd sterk toege-
nomen en heeft zich flink uitgebreid (Keller et 
al. 2020), waardoor de geconstateerde toename 
in Nederland in principe reëel zal zijn, zij het 
misschien wat overtrokken.
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Figuur 5.91. Pontische Meeuw. Trend in maandelijks 
getelde gebieden en seizoensverloop in 2018/19. / 
Caspian Gull. Trend in monthly counted areas and 
phenology in 2018/19.

Figuur 5.92. Pontische Meeuw. Verspreiding per 
hoofdgebied (vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 
2018/19). / Caspian Gull. Five-year mean numbers in 
main census units.
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Figuur 5.93. Geelpootmeeuw. Trend in maandelijks 
getelde gebieden en seizoensverloop in 2018/19. / 
Yellow-legged Gull. Trend in monthly counted areas 
and phenology in 2018/19.

Figuur 5.94. Geelpootmeeuw. Verspreiding per hoofd-
gebied (vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 2018/19). / 
Yellow-legged Gull. Five-year mean numbers in main 
census units.

G
ro

te
 S

te
rn

. F
ot

o:
 H

ar
ve

y 
va

n 
D

ie
k



Watervogels in Nederland in 2018/19

103

grote stern Thalassus sandvicensis

Hoewel tegenwoordig enkele tientallen Grote 
Sterns bij ons overwinteren, vooral in het 
Deltagebied (Sovon 2018), is deze stern toch 
vooral een zomervogel. De Nederlandse broed-
kolonies raken gevuld vanaf april en worden 
in juli of augustus weer verlaten. De meeste 
vogels zijn na september uit Nederland ver-
trokken. Als uitgesproken kustbewoners worden 
Grote Sterns amper in het binnenland gezien. 
De Nederlandse broedpopulatie omvat tegen-
woordig in goede jaren 20.000 paren. Ruim de 
helft daarvan nestelt in het Waddengebied, de 
rest in het Deltagebied en (sinds 2016) in De 
Putten bij Petten. Gerekend vanaf 1990 namen 
de landelijke broedvogelaantallen tot ongeveer 
2005 toe, om daarna te fluctueren. De trend 

bij de watervogeltellingen (een combinatie van 
zeetrek- en vliegtuigtellingen) loopt aardig in 
de pas met die van de Nederlandse broed-
vogels, en seizoen 2018/19 behoorde tot de 
beste in de reeks vanaf begin jaren negentig. 
Dat maar een deel van de aanwezige vogels 
kan worden geteld, blijkt bijvoorbeeld uit de 
maxima voor de Waddenzee (bijna 8000 ex. in 
mei, voornamelijk rond Texel). Op goede dagen 
worden forse aantallen op de zeetrektelposten 
genoteerd, zoals op 4 mei 2019 (ruim 7200 
langs Bloemendaal aan Zee). Bij zeetrektellin-
gen is het, zeker op plekken nabij broedkolonies 
(Camperduin, Pettemer Zeewering), lastig om 
echte trek van voedselvluchten te onderschei-
den. 
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Figuur 5.95. Grote Stern. Trend in Noordzee en sei-
zoensverloop in 2018/19 op basis van zeetrektel-
lingen. / Sandwich Tern. North Sea trend based on 
areal surveys and phenology in 2018/19 based on 
sys tematic seawatching.

Figuur 5.96. Grote Stern. Vijfjarige uurgemiddelden 
per zeetrektelpost. / Sandwich Tern. Five-year hourly 
mean numbers at seawatching points.
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dwergstern Sternula albifrons

De Dwergstern is bij ons een vrij schaarse 
broedvogel (ca. 835 paren in 2019) die sterk 
aan de kust gebonden is. Hier nestelt hij op 
spaarzaam begroeide stranden (schelpen!) en 
zandplaten. Dwergsterns waargenomen tijdens 
de watervogeltellingen zullen tot de eigen 
broedpopulatie behoren, aangevuld met vogels 
uit het Duits-Deense Waddengebied en mis-
schien de Oostzee. De meeste Dwergsterns ver-
blijven in de Zoute Delta en de Waddenzee. In 
het laatste gebied werden er in augustus 800 
geteld, met forse aantallen bij Schiermonnikoog 
(400) en Griend (170). In het voorgaande sei-
zoen werden vergelijkbare aantallen genoteerd 
(830).
Het seizoenspatroon wordt geschilderd aan de 
hand van zeetrektellingen (trektellen.nl, zie ook 
Bijlsma et al. 2001). Dwergsterns arriveren in 
april en zijn na september weer verdwenen. De 
voorjaarstrek speelt zich hoofdzakelijk af tus-
sen half april en half mei. Ditmaal werden er 
per telpost dagelijks tot 202 trekkers genoteerd 
(Camperduin, 20 april 2019), wat betrekkelijk 

weinig is. In sommige jaren zijn wel eens dag-
maxima van 400-900 ex. gehaald. De wegtrek, 
vooral in juli-augustus, is gewoonlijk minder 
gepiekt en de aantallen op trektelposten zijn 
doorgaans lager dan in het voorjaar. Dat het 
dagmaximum dit seizoen (303 op 3 juli 2018, 
wederom Camperduin) hoger uitkwam dan het 
voorjaarsaantal, is vrij uitzonderlijk. Ook de per 
maand berekende uurgemiddelden kwamen in 
het onderhavige seizoen in juli relatief hoog 
uit, terwijl ze in april-juni vrij constant bleven 
en iets boven het vijfjarig gemiddelde. 
Gerekend over het hele seizoen waren de uur-
gemiddelden hoger dan in voorgaande jaren. In 
het verleden kenden ze een fluctuerend maar 
gemiddeld vrij hoog niveau in de jaren tach-
tig, een dal dat aanhield tot ongeveer 2005, 
gevolgd door herstel. Dit weerspiegelt slechts 
ten dele de lotgevallen van de Nederlandse 
broedpopulatie, die vrij stabiele aantallen kende 
tussen 1980-2005, maar inderdaad wel een 
duidelijke stijging sindsdien. 
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Visdief Sterna hirundo

De Visdief wordt bij de landelijke watervogel-
tellingen buiten enkele gebieden weinig opge-
merkt. Dat is niet zo gek want als echte zomer-
vogel is de soort aanwezig in een periode dat 
de tellingen op een relatief laag pitje staan. De 
eerste Visdieven worden eind maart in ons land 
gezien en de voorjaarstrek duurt tot eind mei. 
Na de broedtijd vertrekken grote groepen langs 
de kustlijn naar het zuiden om te overwinteren 
aan de kust van West-Afrika. Die najaarstrek 
begint in juli en is in oktober weer voorbij.
In Nederland werden in de afgelopen tien 
jaar tijdens de winterperiode slechts een 
handjevol gedocumenteerde waarnemingen 
bekend. Alleen in de trektijd, vooral in het na-
jaar worden substantiële aantallen gezien bij 
de landelijke watervogeltellingen, waarbij de 

Waddenzee en het IJsselmeer steevast de top 
twee vormen (seizoen 2018/19 augustus res-
pectievelijk 17.000 en 3300). 
De zeetrektellingen zijn vanwege de vergelijk-
bare telinspanning over de maanden belangrijk 
om een inschatting te maken van de seizoens-
patronen en trends. Alleen dient hier zich het-
zelfde probleem aan als bij de vliegtuigtellin gen: 
de determinatie van langstrekkende Visdie-
ven en Noordse Sterns is buitengewoon lastig. 
Daardoor wordt in de praktijk het overgrote 
deel als verzamelsoort genoteerd en slechts een 
klein deel tot op de soort gedetermineerd (al is 
wel duidelijk dat het merendeels om Visdieven 
zal gaan). Een betrouwbare trenduitspraak kan 
derhalve niet worden gedaan. 
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Figuur 5.97. Dwergstern. Trend en seizoensverloop in 
2018/19 op basis van zeetrektellingen. / Little Tern. 
Trend and phenology in 2018/19 based on systema-
tic seawatching.

Figuur 5.98. Dwergstern. Vijfjarige uurgemiddelden 
per zeetrektelpost. / Little Tern. Five-year hourly 
mean numbers at seawatching points.
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noordse stern Sterna paradisaea

De Noordse Stern is van april tot september 
aanwezig in ons land, dat de zuidgrens van het 
broedgebied vormt. Die periode is korter dan 
bij de Visdief en dat is niet verwonderlijk ge-
zien de enorme afstand (tot 90.000 km!) die 
ze moeten afleggen van en naar hun overwin-
teringsgebied nabij Antarctica (Fijn et al. 2013). 
De Noordse Stern is een echte kustsoort en 
komt vooral voor in het Waddengebied. Dat 
de soort wel degelijk ook over het binnenland 
trekt, blijkt uit het feit dat daar in april en mei 
af en toe individuen of groepjes foerageren 

boven plassen. Dat is vaak bij tegenwinden en/
of stevige buien wanneer de vogels hun trek 
onderbreken. 
Bij de landelijke watervogeltellingen in 
2018/19 was de Waddenzee het enige gebied 
met noemenswaardige (en redelijk constante) 
aantallen. Het maximum werd daar gezien in 
augustus (260). Bij zowel zeetrektellingen als 
vliegtuigtellingen doet zich het probleem voor 
van lastig onderscheid met Visdieven (zie al-
daar). 

Figuur 5.99. Grote Jager. Trend en seizoensverloop in 
2018/19 op basis van zeetrektellingen. / Great Skua. 
Trend and phenology in 2018/19 based on systema-
tic seawatching.

Figuur 5.100. Grote Jager. Vijfjarige uurgemiddelden 
per zeetrektelpost. / Great Skua. Five-year hourly 
mean numbers at seawatching points.
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grote jager Stercorarius skua

De Grote Jager is de enige van de vier jagers die 
in Nederland veel op open zee wordt gezien. 
Deze vogels zijn afkomstig uit Britse, IJslandse, 
Noor se en andere NO-Atlantische broedpopu-
laties. Bij zeetrektellingen worden de meeste 
Gro te Jagers gezien in september en vooral 
okto ber, met een doorloop tot in de winter. In 
sei zoen 2018/19 lag het uurgemiddelde in 

oktober ruim boven het vijfjarig gemiddelde en 
er werden relatief veel vogels in december en 
maart gezien. Sinds 1980 wordt de Grote Jager 
tijdens zeetrektellingen steeds vaker langs onze 
kust gezien, terwijl de aantallen in belangrijke 
broedpopulaties in Groot-Brittannië afnemen 
(JNCC 2020).
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Middelste jager Stercorarius pomarinus

Middelste Jagers zijn nomadische toendrabe-
woners, die hun winter vermoedelijk op de 
Atlantische Oceaan ter hoogte van de kust van 
West-Afrika doorbrengen. Onderweg naar die 
overwinteringsgebieden doet een klein deel van 
de West-Siberische vogels onze kust aan. De 
meerderheid komt echter niet in de buurt en 
trekt met een boog via de Atlantische Oceaan 
om Nederland heen.
In de meeste jaren passeren enkele honderden 
Middelste Jagers onze kust, in andere jaren 
worden veel grotere aantallen vastgesteld, zo-
als in1985 (Camphuysen 1988), 2007 (Boele 
et al. 2008), 2011 en 2014. In de broedtijd 
specialiseert de Middelste Jager zich op het 
eten van lemmingen en in goede lemming-
jaren worden er meer jongen grootgebracht 
(Keller et al. 2020). Zo lopen de piekjaren van 

de Middelste Jager (om de 3-4 jaar) synchroon 
met de lemmingencyclus. De influx van 1985 
is gerelateerd aan zo’n piekjaar (Camphuysen 
1988) en vermoedelijk was dat ook het geval 
in de andere genoemde jaren. 
Begin september worden de eerste trekkers aan 
onze kust waargenomen, met piekaantallen op 
dagen met harde aanlandige wind. Dat is goed 
terug te zien in het figuur van het seizoensver-
loop in 2018/19, waar de piek al in september 
viel, terwijl dat in de voorgaande vijf seizoenen 
in oktober was, met soms nog een uitschieter 
tot in december. Op basis van de zeetrektel-
lingen is geen duidelijke trend te ontdekken, 
daarvoor bepalen de eenzame uitschieters ook 
te zeer het beeld. Hoe dan ook is duidelijk dat 
de Middelste Jager het veel beter doet dan de 
Kleine Jager, de voorheen talrijkere soort.
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kleine jager Stercorarius parasiticus

Het is iedere keer weer mooi als je als (zeetrek)
teller een donkere schicht plots een meeuw 
of stern achterna ziet gaan. Dan weet je het 
meteen: jager! De Kleine Jager was lange tijd 
de verreweg algemeenste van de vier bij ons 
voorkomende jagers, maar tegenwoordig zijn 
de verschillen niet meer zo groot. Net als de 
meeste andere zeevogels worden de grootste 
aantallen bij harde aanlandige wind gezien. 
Daardoor kan het seizoenspatroon, afhankelijk 
van het weer, van jaar tot jaar enigszins ver-
schillen. 
Kleine Jagers trekken iets vroeger door dan 
Middelste Jagers. De trek van de Kleine Jager 
komt in augustus op gang en piekt meestal in 
september, hoewel dat in 2018/19 in oktober 
gebeurde. In november zijn vrijwel alle vo-
gels al doorgetrokken en in de wintermaanden 
worden vrijwel geen waarnemingen gedaan. 
De meeste vogels zitten dan al lang en breed 

in hun overwinteringsgebied, dat vooral het 
zuidelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan 
beslaat (van Bemmelen 2019). De weinige 
voorjaarswaarnemingen vallen vooral in april, 
hoewel er in 2018/19 juist die maand amper 
Kleine Jagers werden gezien. Het mei-aantal 
was eveneens onder het gemiddelde maar niet 
zo laag als april. 
Gerekend over het hele seizoen, was het uur-
gemiddelde in 2018/19 het hoogste in meer 
dan vijf jaar tijd. Toch neemt de Kleine Jager 
sinds de start van de reeks midden jaren ze-
ventig langzaam af. Sindsdien zijn de bij ons 
doortrekkende aantallen bijna gehalveerd. In 
Schotland is de broedpopulatie in 25 jaar met 
80% afgenomen (Balmer et al. 2013) en ook 
in Noorwegen is een sterke achteruitgang vast-
gesteld (Henriksen & Hilmo 2015). Onze trends 
komen dus overeen met de gegevens uit de 
Europese broedgebieden.
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Figuur 5.101. Middelste Jager. Trend en seizoens-
verloop in 2018/19 op basis van zeetrektellingen. / 
Pomarine Jaeger. Trend and phenology in 2018/19 
based on systematic seawatching.

Figuur 5.102. Middelste Jager. Vijfjarige uurgemiddel-
den per zeetrektelpost. / Pomarine Jaeger. Five-year 
hourly mean numbers at seawatching points.
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Figuur 5.103. Kleine Jager. Trend en seizoensverloop 
in 2018/19 op basis van zeetrektellingen. / Parasitic 
Jaeger. Trend and phenology in 2018/19 based on 
systematic seawatching.

Figuur 5.104. Kleine Jager. Vijfjarige uurgemiddelden 
per zeetrektelpost. / Parasitic Jaeger. Five-year hourly 
mean numbers at seawatching points.

Kleine Jagers jagen succesvol buit af van een Stormmeeuw. Foto: Peter Soer
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kleine alk Alle alle

De Kleine Alk is de algemeenste alkensoort in 
de Atlantische Oceaan, toch wordt er maar een 
zeer klein aantal in de Nederlandse Noordzee 
gezien. Deze zeevogel broedt in het hoge 
noorden en overwintert zuidelijk tot aan de 
Noordzee. Hier worden ze aan de kust meestal 
bij harde aanlandige winden gezien. In zulke 
gevallen kan het voorkomen dat honderden 
Kleine Alken de zeetrektelposten passeren, 
maar dat zijn uitzonderingen. Ze worden vooral 
tussen oktober en februari waargenomen, met 
de hoogste aantallen tussen eind oktober en 
half december. Bij de vliegtuigtellingen op de 
Noordzee wordt de soort zelden opgemerkt 

(Fijn et al. 2019). Meldingen in het binnenland 
zijn extreem zeldzaam.
Het lage uurgemiddelde van de Kleine Alk bij 
de zeetrektellingen in seizoen 2018/19 past 
in het gewoonlijk zeer schaarse voorkomen. Na 
een toename in de jaren tachtig (Platteeuw et 
al. 1994) neemt de Kleine Alk sinds de jaren 
negentig weer af. Op Europese schaal is een 
trend moeilijk vast te stellen door het ontbre-
ken van gegevens uit onbereikbare arctische 
gebieden. Naar wordt aangenomen zal klimaat-
verandering de populatie negatief beïnvloeden 
(Keller et al. 2020).
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Figuur 5.105. Kleine Alk. Trend en seizoensverloop in 
2018/19 op basis van zeetrektellingen. / Little Auk. 
Trend and phenology in 2018/19 based on systema-
tic seawatching.

Figuur 5.106. Kleine Alk. Vijfjarige uurgemiddelden 
per zeetrektelpost. / Little Auk. Five-year hourly mean 
numbers at seawatching points.
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papegaaiduiker Fratercula artica

Papegaaiduikers broeden op rotskusten in de 
noordelijke Atlantische Oceaan, in Europa van 
Bretagne tot aan IJsland, Spitsbergen en Nova 
Zembla. De dichtstbijzijnde kolonies liggen aan 
de Noordzee in Oost-Yorkshire in het oosten 
van Engeland. Papegaaiduikers overwinteren op 
de Noord-Atlantische Oceaan, de Noorse Zee en 
de Barentszzee. 
Uit vliegtuig- en boottellingen blijkt dat de 
Papegaaiduiker in Nederland voornamelijk 
in de wintermaanden op open zee (buiten 
de 12-mijlszone) voorkomt. Op basis van 
de vliegtuigtellingen wordt het winteraantal 
op het Nederlandse Continentale Plat voor 
2018/19 geschat op zo’n 950 exemplaren 
(Fijn et al. 2019). Sinds 2014 wordt er op een 
andere manier geteld dan voorheen, waardoor 

de detectiekans flink vergroot is. Dat betekent 
echter dat er met de vliegtuigtellingen geen 
goede trend te bepalen is over de afgelopen 
termijn. Met de gegevens van de zeetrektellin-
gen kan dat wel, hoewel er normaliter weinig 
Papegaaiduikers worden gezien (‘dan is je dag 
goed’). Daaruit blijkt dat Papegaaiduikers steeds 
minder vaak langs de kust worden waargeno-
men. Het is de vraag of deze afnemende trend 
representatief is voor het gehele Nederlandse 
deel van de Noordzee. De afname is opvallend 
omdat de omvang van nabije kolonies juist is 
toegenomen (van Bemmelen 2021), maar het 
is niet uitgesloten dat andere factoren, zoals 
voedselbeschikbaarheid, hierin ook een rol spe-
len.

Figuur 5.107. Papegaaiduiker. Trend en seizoens-
verloop in 2018/19 op basis van zeetrektellingen. 
/ Atlantic Puffin. Trend and phenology in 2018/19 
based on systematic seawatching.

Figuur 5.108. Papegaaiduiker. Vijfjarige uurgemid-
delden per zeetrektelpost. / Atlantic Puffin. Five-year 
hourly mean numbers at seawatching points.
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Figuur 5.109. Velduil. Trend in maandelijks getelde 
gebieden en seizoensverloop in 2018/19. / Short-
eared Owl. Trend in monthly counted areas and phe-
nology in 2018/19.

Figuur 5.110. Velduil. Verspreiding per hoofdgebied 
(vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 2018/19). / Short-
eared Owl. Five-year mean numbers in main census 
units.

Velduil Asio flammeus

Om de winteraantallen van Velduilen goed in 
kaart te krijgen, zijn gerichte tellingen op roest-
plaatsen nodig. Met de landelijke watervogeltel-
lingen kan wel een indruk verkregen worden 
of er meer of minder dan gebruikelijk aanwezig 
zijn, maar doordat Velduilen zich overdag in 
dekking houden, worden ze doorgaans over het 
hoofd gezien. Uitbraken van veldmuizen kun-
nen tot een verhoogde presentie van Velduilen 
leiden. Muizenrijke winters zoals in 2004/2005 
(Bakker 2005) en 2014/2015 werden gevolgd 
door een invasie van broedende Velduilen, met 
alleen al een kleine 60 paren in agrarische gras-
landen in Friesland (Kleefstra et al. 2015).
Seizoen 2018/19 had een milde en zachte 
winter, die uitermate geschikt uitpakte voor 
veld muizen. Aan het einde van de winter werd 
duidelijk dat zich opnieuw een explosie van 
veld muizen voordeed in sommige regio’s en 
Fries land in het bijzonder (Jacob et al. 2020). Al 
op 31 maart werd in Friesland een velduilen-
nest gevonden, waarna het aantal broedparen 
in de loop van het voorjaar in die provincie op 
75 uit zou komen (R. Kleefstra). Van die invasie 

was in de voorafgaande winter nog weinig te 
merken. De aantallen kwamen iedere maand 
redelijk overeen met de vijfjarige maandge-
middelden en waren tijdens de midwintertel-
ling zelfs aan de lage kant. Ook in de trend 
sinds begin jaren negentig springt het seizoen 
2018/19 er niet uit. 
Slapende Velduilen zijn op 15 locaties aan-
getroffen, grotendeels in Friesland en Noord-
Brabant, twee provincies met een hechte 
groep oplettende uilentellers. In het Natura 
2000-gebied Oudegaasterbrekken, Fluessen en 
Omgeving (Fr) werden maximaal 13 Velduilen 
op een gezamenlijke slaapplaats gevonden. 
Nabij het Brabantse Sint Anthonis werd het 
Brabantse maximum van 2 uilen vastgesteld.
De veldmuizenpiek, met broedende Velduilen 
in agrarisch grasland tot gevolg, beperkte zich 
niet tot Friesland en enkele andere delen van 
Nederland. Ook elders in Europa deed dit fe-
nomeen van veldmuis en Velduil zich voor, 
waaronder West-Vlaanderen, Noord-Duitsland, 
Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije en Spanje (Jacob 
et al. 2020). 
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ijsVogel Alcedo atthis

Bij de watervogeltellingen is het tegenwoor-
dig verre van uitzonderlijk de ‘blauwe flits’ 
over het water te zien scheren of zijn schelle 
roep te horen. De meeste IJsvogels worden 
in september-oktober genoteerd, waarna de 
aantallen langzaam dalen tot een niveau dat 
minstens de helft lager ligt aan het begin van 
het broedseizoen. Nederlandse IJsvogels lijken 
grotendeels in eigen land te overwinteren, al 
zoeken enkelingen het tot in Zuid-Frankrijk 
of Groot-Brittannië. Vogels van noordelijker 
en oostelijker origine trekken bij ons door en 
overwinteren hier ook, vermoedelijk in vrij lage 
aantallen (vogeltrekatlas.nl). 
Overwinterende IJsvogels zijn uitermate gevoe-
lig voor strenge vorst. De Nederlandse broed-
vogels beleven sinds de eeuwwisseling over-
wegend goede tijden doordat koude winters 
zeldzamer worden. Het effect van zo’n winter 
is te zien in het aantalsverloop rond 2010, toen 
enkele wat koudere winters voor een dal in het 
trendverloop zorgden. Misschien onverwachter 
was de afname na de winter van 2017/18, 

die toch als ‘zacht’ geclassificeerd werd (IJnsen 
1991). Het venijn zat toen echter in de staart, 
twee weken van stevige vorst eind februari/
begin maart. Het leidde tot een halvering van 
de landelijke broedpopulatie. 
Het effect daarvan was in telseizoen 2018/19 
nog goed merkbaar: de aantallen bij de water-
vogeltellingen bleven iedere maand ver onder 
het gemiddelde van de voorgaande vijf jaren. 
Dat was echter een topperiode, waarin de 
Nederlandse broedvogelstand tot de zelden be-
reikte hoogte van minstens 1000 paren groei-
de. Naar verwachting zullen de aantallen weer 
snel zijn opgekrabbeld, gezien de boterzachte 
winters die op het onderhavige seizoen volg-
den. Na zulke winters kan de broedvogelstand 
in één keer verdubbelen (Boele et al. 2020).
Relatief veel IJsvogels werden in 2018/19 
gezien in de Midden-Limburgse Maasplassen 
(max. 14, ter vergelijking: max. 41 in de drie 
voorgaande seizoenen), langs de Grensmaas (12 
vs. 28), IJssel (10 vs. 42) en Gestuwde Maas 
(17 vs. 34). 
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Figuur 5.111. IJsvogel. Trend in maandelijks getelde 
gebieden en seizoensverloop in 2018/19. / Common 
Kingfisher. Trend in monthly counted areas and phe-
nology in 2018/19.

Figuur 5.112. IJsvogel. Verspreiding per hoofdge-
bied (vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 2018/19). 
/ Common Kingfisher. Five-year mean numbers in 
main census units.
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sMelleken Falco columbarius

Een voorbij jakkerend Smelleken, al dan niet 
in achtervolging van piepers of leeuweriken, 
is een opkikker tijdens een watervogeltelling. 
Maar, net als het geval is bij enkele andere 
winterse smaakmakers, het is een beeld dat 
ongebruikelijker wordt. Sinds de watervo-
geltellers vanaf midden jaren negentig ook 
Smellekens begonnen bij te houden op hun tra-
jecten, gingen de aantallen gestaag naar bene-
den. In 2018/19 waren ze wel weer iets hoger 
dan in het voorgaande seizoen, dat het op één 
na slechtste in de reeks opleverde. De afname 
lijkt er vooral op te duiden dat Nederland als 
overwinteringsgebied in toenemende mate 
aan belang inboet. De broedpopulatie in het 
noorden van Europa lijkt in ieder geval geen 
duidelijke neergang te kennen (Keller et al. 
2020). Gezien de afname van prooidieren in 
het Nederlandse winterlandschap, vooral kleine 
zangvogels van open gebied, is het niet vreemd 
wanneer Smellekens ons land overslaan.
Bij de watervogeltellingen wordt dit roofvogel-
tje het meest gezien in oktober, op het hoog-

tepunt van de najaarstrek. De aantallen in de 
maanden erna zijn echter maar weinig lager (in 
2018/19 in november zelfs hoger), al kalven 
ze wel beetje bij beetje af. Van voorjaarstrek 
wordt weinig gemerkt. De gepiekte doortrek 
die tussen half april en half mei vooral op stu-
wingspunten langs de kust opvalt (trektellen.
nl), verloopt zo snel dat ze bij de watervogel-
tellingen geen nieuwe piek oplevert. 
Smellekens zijn nergens algemeen, maar be-
denk dat zittende vogels gemakkelijk worden 
gemist. Zelfs op lange trajecten op ogenschijn-
lijk voedselrijke plekken (Fries-Groningse vas-
telandskust, kwelders Waddeneilanden, randen 
Ooster- en Westerschelde) worden doorgaans 
hooguit enkele exemplaren gemeld. In het bin-
nenland is de kans op een winterwaarneming 
nog het grootst in de noordelijke helft van het 
land, in grootschalige polders, akkergebieden 
en heideterreinen. Gemeenschappelijke slaap-
plaatsen werden niet gemeld (maar vallen ook 
weinig op). 
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Figuur 5.113. Smelleken. Trend in maandelijks getel-
de gebieden en seizoensverloop in 2018/19. / Merlin. 
Trend in monthly counted areas and phenology in 
2018/19.

Figuur 5.114. Smelleken. Verspreiding per hoofd-
gebied (vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 2018/19). 
/ Merlin. Five-year mean numbers in main census 
units.
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strandleeuwerik Eremophila alpestris

Scandinavische en mogelijk ook Russische 
Strandleeuweriken overwinteren deels in het 
internationale Waddengebied, vooral in het 
Duitse deel. Overwinteraars kunnen trouw zijn 
aan een locatie maar ook zich verplaatsen tus-
sen gebieden (Bairlein et al. 2014).
Sinds de aantallen Strandleeuweriken bij ons 
worden bijgehouden tijdens de watervogeltel-
lingen, vanaf midden jaren negentig, vertonen 
ze grote jaarlijkse schommelingen met een 
duidelijk neergaande trend. Na een drietal heel 
magere seizoenen leverde 2018/19 weer aan-
merkelijk betere resultaten op. 
Dat was vooral te merken in de winter (decem-
ber-februari) en niet zozeer in de traditionele 
piekmaand november, waarin de aantallen niet 
afweken van het gemiddelde van de voor-
gaande vijf seizoenen. Hartje winter werden 
ditmaal tot 550 Strandleeuweriken geteld in 

ons belangrijkste gebied, de Waddenzee. De 
meeste exemplaren verbleven hier, zoals altijd, 
op trajecten met brede kwelders en zadenrijke 
vegetaties. Zulke habitats zijn vooral te vinden 
op de vastelandskust, zoals in Groningen tus-
sen Emmapolder-Lauwersmeer (max. 324 
ex.) en in Friesland tussen Holwerd-Zwarte 
Haan (200). Op Texel, Vlieland en Terschelling 
werden ieder 50-60 ex. genoteerd. In het 
Deltagebied gaat het om veel lagere aantal-
len, met de meeste Strandleeuweriken in de 
Voordelta (max. 33) en Westerschelde (13). 
In het binnenland is deze soort tegenwoordig 
een zeldzaamheid die zelfs bij landdekkend 
atlasonderzoek (2013-15; Sovon 2018) en in-
tensieve trektellingen (trektellen.nl) nauwelijks 
meer gemeld wordt. Influxen hier in het verle-
den vielen samen met streng winterweer. 
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Figuur 5.115. Strandleeuwerik. Trend in maandelijks 
getelde gebieden en seizoensverloop in 2018/19. / 
Horned Lark. Trend in monthly counted areas and 
phenology in 2018/19.

Figuur 5.116. Strandleeuwerik. Verspreiding per 
hoofdgebied (vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 
2018/19). / Horned Lark. Five-year mean numbers in 
main census units.
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grote gele kwikstaart Motacilla cinerea

Grote Gele Kwikstaarten worden tijdens de wa-
ter vogeltellingen het meest gezien in oktober, 
wanneer substantiële doortrek plaatsvindt, 
vooral langs de kust (trektellen.nl). De winter-
aantallen zijn minimaal de helft lager; een 
duidelijke nieuwe piek tijdens de voorjaarstrek 
ontbreekt. Overwinteraars zullen deels behoren 
tot de eigen broedpopulatie, maar voor een 
onbekend deel ook bestaan uit vogels afkomstig 
uit noordelijker en oostelijker streken, tot in het 
zuiden van Scandinavië en Noord-Duitsland 
aan toe (trekvogelatlas.nl). 
De soort wordt, net als de IJsvogel, vanaf eind 
jaren negentig bij watervogeltellingen bijgehou-
den en is net zo gevoelig als deze voor koud 
winterweer. Dat levert bij beide soorten een 
dip in het aantalsverloop op rond 2010, een 
periode met enkele wat koudere winters. 
Opmerkelijk genoeg crashten de aantallen 
IJsvogels na de winter van 2017/18 (mild, 
maar met een vorstig slot), niet die echter van 
de Grote Gele Kwikstaart. In seizoen 2018/19 

kwamen de aantallen zelfs maandelijks ruim uit 
boven het vijfjaarlijkse gemiddelde. 
Maar de Grote Gele Kwikstaart stelt ons voor 
wel meer raadsels. Zo nemen de aantallen in 
traditionele Nederlandse broedgebieden als 
Twente en de Achterhoek in recente jaren fors 
af, terwijl ze in Noord-Brabant (in het ver-
leden nooit van belang voor deze soort) juist 
flink toenemen. Daarbij lijken ze te switchen 
van traditionele broedhabitat (beekoevers) naar 
nieuwe plekken (o.a. rioolwaterzuiveringen) 
(Boele et al. 2020). 
Hoe dan ook zijn de aantallen tijdens de water-
vogeltellingen nergens hoog. Maxima van 5-8 
exemplaren, zoals vastgesteld langs de Grens-
maas, op Walcheren, in de Krimpener waard en 
de zuidelijke Achterhoek, vormden in seizoen 
2018/19 de top. Gemeenschappelijke slaap-
plaatsen van meer dan een drietal individuen 
(Lutje broekerweel Fr) zijn niet geteld. Eerdere 
tellingen (Elzerman 2007) wijzen uit dat het 
lokaal om enkele tientallen kan gaan. 

Figuur 5.117. Grote Gele Kwikstaart. Trend in 
maandelijks getelde gebieden en seizoensverloop in 
2018/19. / Grey Wagtail. Trend in monthly counted 
areas and phenology in 2018/19.

Figuur 5.118. Grote Gele Kwikstaart. Verspreiding 
per hoofdgebied (vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 
2018/19). / Grey Wagtail. Five-year mean numbers 
in main census units.
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frater Carduelis flavirostris

Fraters van Noorse en misschien ook Britse 
origine overwinteren deels in ons land, vrijwel 
uitsluitend in de kuststreek. Het Deltagebied 
ligt aan de zuidwestrand van het reguliere 
overwinteringsgebied. Belangrijke aantallen 
overwinteren oostelijk van ons land, zowel in 
kustgebieden (Duitse Waddenzee) als dieper 
landinwaarts. Bij ons worden Fraters normaliter 
het meest in november gezien, maar niet in 
seizoen 2018/19. November leverde een te-
genvallend resultaat op met aantallen die zelfs 
wat lager lagen dan in december, gewoonlijk 
een minder belangrijke maand. 
De aantallen Fraters bij watervogeltellingen in 
Nederland vertonen een dalende trend. In feite 
is dit de voortzetting van een afname die in de 
jaren tachtig van de vorige eeuw begon, waarbij 
de soort vrijwel verdween uit het binnenland 
en schaars werd in het Deltagebied (Sovon 
2018). 

Hoewel het Waddengebied niet ontkwam aan 
een afnemende tendens (net als in het Duitse 
deel: Bairlein et al. 2014), is het inmiddels 
al vele jaren het enige gebied waar groepjes 
kwetterende Fraters lokaal nog betrekkelijk ge-
makkelijk te zien zijn. Dit geldt dan vooral voor 
de brede kwelders op de Fries-Groningse kust, 
waar zadenrijke vegetaties worden geëxploi-
teerd. In seizoen 2018/19 zijn de hoogste aan-
tallen genoteerd op de Groningse kust tussen 
Emmapolder-Lauwersmeer (max. 346 in ja-
nuari), in de Dollard (253, november) en op de 
Friese kust tussen Holwerd-Zwarte Haan (221, 
januari). Maximaal werden in de Waddenzee 
bijna 800 Fraters geteld, in november. 
In het Deltagebied gaat het om veel klei-
nere aantallen. Haringvliet (Kwade Hoek) en 
Westerschelde (max. 70 resp. 25; beide getal-
len uit december) leverden de meeste Fraters 
op. 

Figuur 5.119. Frater. Trend in maandelijks getelde 
gebieden en seizoensverloop in 2018/19. / Twite. 
Trend in monthly counted areas and phenology in 
2018/19.

Figuur 5.120. Frater. Verspreiding per hoofdgebied 
(vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 2018/19). / Twite. 
Five-year mean numbers in main census units.
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ijsgors Calcarius lapponicus

Hoewel de eerste IJsgorzen al half september 
verschijnen, vindt serieuze doortrek meestal 
pas een maand later plaats. Eind november is 
de trek voorbij en blijven kleine aantallen tot 
in februari of iets later aanwezig. Van voorjaar-
strek is zelden wat te merken (trektellen.nl). 
De aantallen IJsgorzen die tijdens de water-
vogeltellingen worden genoteerd, zullen bij 
deze onopvallende soort een onderschatting 
van de werkelijkheid zijn. Desondanks is dui-
delijk dat seizoen 2018/19 tot de magerste 
behoort in de reeks die rond 1995 gestart is. 
De trend ziet er bedenkelijk negatief uit maar 
wordt sterk beïnvloed door enkele goede sei-
zoenen zoals 1995/96, 2010/11 en 2016/17. 
Eigenlijk is het beter te stellen dat de aantallen 
bij ons altijd laag zijn, op een enkele uitzon-
dering na. Vette aantallen treden alleen op na 
een uitmuntend broedsucces in de noorde-
lijke broedgebieden die onze overwinteraars 

leveren (Noorwegen, Groenland). Illustratief 
voor de jaarlijkse verschillen is het gerappor-
teerde maximum in het Waddengebied, ons 
verreweg belangrijkste gebied, in 2018/19 
(21 ex.) vergeleken met dat in 2016/17 
(265). Ook in het Waddengebied kunnen 
echter maar weinig gebieden bogen op noe-
menswaardige aantallen. In magere en vette 
jaren: steeds is het de Groningse kust tussen 
Emmapolder-Lauwersmeer die tenminste 
90% van alle IJsgorzen levert. De Friese kust 
(kwelders tussen Holwerd-Zwarte Haan) en de 
Waddeneilanden (inclusief onbewoonde ei-
landen) kunnen in vette jaren enkele tientallen 
IJsgorzen huisvesten, in de overige jaren slechts 
enkelingen. Elders langs de kust zijn IJsgorzen 
nog schaarser; in het binnenland worden ze 
tijdens de najaarstrek op allerlei plekken opge-
merkt door alerte trektellers, maar ontbreken ze 
tegenwoordig nagenoeg in de winter. 
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Figuur 5.121. IJsgors. Trend in maandelijks getelde 
gebieden en seizoensverloop in 2018/19. / Lapland 
Longspur. Trend in monthly counted areas and phe-
nology in 2018/19.

Figuur 5.122. IJsgors. Verspreiding per hoofdgebied 
(vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 2018/19). / Lapland 
Longspur. Five-year mean numbers in main census 
units.
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sneeuwgors Plectrophenax nivalis

Bij ons overwinterende Sneeuwgorzen zijn 
waarschijnlijk grotendeels afkomstig uit IJsland 
en Groenland, aangevuld met kleine aantallen 
uit Noord-Scandinavië. Bij ons blijft het voor-
komen grotendeels beperkt tot de maanden 
november-februari. Valt het piekje gewoonlijk 
in november, in 2018/19 was dat het geval 
in december. In de meeste maanden vielen de 
aantallen overigens tegen en lagen ze onder 
het gemiddelde van de voorgaande vijf jaren. 
Dit past in een al langer aanhoudende tendens 
tot afname, een trend die de Sneeuwgors deelt 
met Strandleeuwerik en Frater, eveneens noor-
delijke zangvogels die in onze kustgebieden 
overwinteren. 
Vergeleken met deze soorten worden 
Sneeuwgorzen relatief veel gezien op de 
Waddeneilanden, waar ze op zandige plek-
ken, vaak ook stranden, foerageren op zaden. 

Schiermonnikoog, Terschelling en Ameland 
leverden ieder maxima van 50-80 ex. op, 
maar Rottumerplaat spande de kroon met 
ruim 250 Sneeuwgorzen in december. Op 
de vastelandskust werden met de grote ei-
landen vergelijkbare aantallen genoteerd op 
de trajecten op de Fries-Groningse kust die 
ook in trek zijn bij andere ‘kwelderzangers’ 
(Emmapolder-Lauwersmeer, Holwerd-Zwarte 
Haan). In het Deltagebied zijn groepjes tot een 
twintigtal gezien op de Kwade Hoek en in de 
Westerschelde. Binnenlandwaarnemingen laten 
tegenwoordig de alarmbellen rinkelen bij lokale 
vogelaars. In totaal werden tijdens de piek in 
december nog geen 1000 Sneeuwgorzen in 
Nederland gemeld, een aantal dat aan de on-
dergrens ligt van de schatting tijdens landdek-
kend atlaswerk in 2013-15 (800-3500; Sovon 
2018).
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Figuur 5.123. Sneeuwgors. Trend in maandelijks 
getelde gebieden en seizoensverloop in 2018/19. / 
Snow Bunting. Trend in monthly counted areas and 
phenology in 2018/19.

Figuur 5.124. Sneeuwgors. Verspreiding per hoofd-
gebied (vijfjarig gemiddelde 2014/15 - 2018/19). 
/ Snow Bunting. Five-year mean numbers in main 
census units.
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5.3. Landelijke trends en seizoenspatronen van overige watervogels
In deze paragraaf worden de landelijke trends en 
seizoenspatronen van seizoen 2018/19 van de 
monitoringsoorten weergegeven. In de trendfi-
guren zijn het seizoensgemiddelde (rode pun-
ten), de trendlijn (donkergekleurde lijn) en het 
95% betrouwbaarheidsinterval van de trendlijn 
(lichtgekleurde lijn) weergegeven. In het sei-
zoenspatroon (staafgrafieken) zijn weergegeven: 
het gemiddeld aantal (geteld plus eventueel 
bijgeschat) per maand in 2018/19 (blauwe sta-
ven), maandelijkse gemiddelde van 2013/14-
2017/18 (doorgetrokken lijn) en maandelijkse 

spreiding van het gemiddelde waarbij het ver-
schil tussen het minimum en maximum is inge-
kleurd (lichtblauw vlak). Een ‘?’ is gebruikt voor 
de maanden met een onbetrouwbare schatting. 
Van een aantal soorten kan geen seizoenspa-
troon worden gegeven omdat er per jaar te wei-
nig tellingen worden uitgevoerd voor deze soort. 
Achter de soortnaam wordt de trendindicatie 
gegeven voor de lange (1980/81-2018/19) en 
korte termijn (2007/08-2018/19); zie tabel 2.4 
(pag. 15) voor de trend classificatie.
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Mareca strepera Mareca penelope Anas platyrhynchos
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W. Vergoossen, P. Verhelst, B. Verhoeven, O. Verhoeven, H. 
Verkade, P. Vermaas, H. van Vilsteren, A. Vlamings, J. de Vlas, 
D. Vlugt, H. Vonk, H. van de Voorde, J. Vork, J. Vos, L. Vos, 
E. Vrieling, J. Vrielink, G. de Vries, H. de Vries, N. de Vries, 
O. de Vries, B. Vroegindeweij, J. Vrolijk, H. van Vugt, W. van 
der Waal, J. van ‘t Hoff, K. van der Wal, T. Walda, F. Weel, J. 
Weel, M. van der Weide, S. Weima, R. van der Werf, S. van 
der Werff, M. Wesselius, R. van Westrienen, R. Weststrate, 
B. van de Wetering, G. Wielders, T. Wiersma, W. Wilde, K. 
Willems, W. Wilmers, L. van der Wind, J. van der Winden, 
S. de Winter, B. Winters, F. Winterwerp, T. van de Wolfshaar, 
P. Wouters, E. Wymenga, R. Zagt, Y. Zeekant, A. Zeinstra, G. 
Zeldenrust, B. Zijlstra, Y. Zijlstra, H. Zomer, P. Zuidema, F. 
Zwart, M. Zweemer, 

Leeftijdstellers ganzen en zwanen
V. Blüml (D), J. Bodde (D), P. de Boer,Th. de Boer, V. de Boer, 
S. Boersma, K. Brides (UK), M. Brijker, K. Camphuysen, A. 
Clements, B. Coenen, F. Cottaar, J. Ellens, H. Ernst (D), D. 
Fairhurst (UK), L. Henschel (D), H. Horn, P. van Horssen, 
F. Hustings, H. van der Jeugd, V. Kelleter (D), H. Koffijberg, 
K. Koffijberg (tevens coördinatie algemeen), B. Koop (D), 
R. Kleefstra, A. van Klinken, J. Kramer, H. Kruckenberg 
(D), E. Kuijken (B), J. Ludwig (D), P. Matthijsen, M. McGill 
(UK), M. Muller, J. Nienhuis (coördinatie Knobbelzwaan), R. 
Oosterhuis, J. Poortstra, H. Schekkerman, L. Schilperoord, 
H. Sloots, B. Spaans, M. van Straaten, R. Strucker, W. Tijsen 
(tevens coürdinatie Kleine Zwaan), D. Veenendaal, C. 
Verscheure (B), J. Vrehen, S. Weima, A. Zeinstra & C. Zuhorn.
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1 Deze vogelgegevens zijn afkomstig uit het Biologisch Monitoring Programma van Rijkswaterstaat, hetgeen onderdeel uit-
maakt van het Monitoring-programma Waterstaatkundige toestand van het Land (MWTL).

Bijlage 2. Bronnen per gebied 
Per monitoringgebied wordt een overzicht gegeven van de contactpersonen (coördinatoren).

Waddenzee
M. Roos (RWS CIV, zee-eenden1), D. Alting 
(Groningse Kust), A. Baas (Griend), P. de Boer 
(Vlieland), M. Engelmoer (Friese Kust), V. van 
de Boon (Simonszand), J. van Dijk (Min LNV, 
Noorderhaaks), K. van Dijk (Schiermonnikoog), R. 
Hovinga (LNH, Balgzand), J. de Jong (Min LNV, 
Blauwe Balg), R. Kleefstra (Richel), D. Lutterop 
(Griend), R. Mes (Engelsmanplaat), L. Oudman 
(Dollard), M. van Roomen (Terschelling), C. van 
Scharenburg (Ameland), C. Smit (Texel), H. Smit 
(Engelsmanplaat), B. Spaans (Texel), V. Stork 
(Texel), W. Tijssen (Wieringen), J. Veen (Griend), 
D. Veenendaal (Groningse Kust), N. de Vries (SBB, 
Rottum), C. Zuhorn (Vlieland). 

Noordzee benoorden Wadden
 M. Roos (RWS CIV, zee-eenden1). Stranden van de 

eilanden zie onder Waddenzee.

Noordzee (kustzone en NCP)
 M. Roos (RWS CIV, zeevogels & zee-eenden1), 

G. Troost (Trektellen.nl), S. Geelhoed (Werkgroep 
NZG/CvZ).

Zoute Delta 
 M. Roos (RWS CIV, zee-eenden1). 

Haringvliet
 A. van Heerden, B. de Bruin (OHZH), R. Burgmans, 

G. Huijzers, G. Brinkman, D. van der Groef, B. 
Kleingeld, C. Viets.

Hollands Diep
 M. Roos (RWS CIV1).

Oostvoornse Meer
 W. Prins.
 
Volkerakmeer
 o.a. C. Joosse (RWS-ZL), R. Buijnsters, A. van Dam, 

K. de Kraker, R. den Ouden, M. van Pul, D. van 
Straalen. 

Zoommeer
 H. Bult (VWG Bergen op Zoom), J. de Kock, M. 

Roos (RWS CIV1).

Markiezaat
 H. Bult (VWG Bergen op Zoom).

Lauwersmeer
 N. Beemster. 

IJsselmeer 
 M. Roos (RWS CIV1). 

Markermeer 
 M. Roos (RWS CIV1). 

Ketelmeer & Vossemeer
 A. Dekker (OFGV), Y. Rabe.

Zwarte Meer
 A. Dekker (OFGV).

Drontermeer
 G. Aartsen (OFGV).

Veluwemeer
 G. Aartsen (OFGV).

Wolderwijd & Nuldernauw
 J.D. Pater (OFGV).

Nijkerkernauw
 J.D. Pater (OFGV).

Gooimeer
 J.D. Pater (OFGV), M. van Eeuwwijk, G. Proost.

Eemmeer
 J.D. Pater (OFGV), F. van de Weijer, R. Kole.

IJssel
 o.a. W. Gerritse (SBB), G. van Hoorn, R. 

Wijnbergen, Y. Rabe, G. Gerritsen, M. Klemann, G. 
Jansen, E. Mensonides.

Gelderse Poort
 o.a. C. de Vaan, G. Schreurs, M. van Roomen, A. 

Persoon, P. Hoppenbrouwers.

Nederrijn
 H. Jansen, S. Kortekaas, H. de Nie, C. Tiecken, E. 

Vrieling, D. Wammes, E. van Winden. 

Lek
 T. Boudewijn, C. Witkamp, H. Kunstman, M. 

Verwaal.

Waal
 o.a. P. Brouwer, B. Gouda, S. Halma, A. van de 

Heuvel, L. Keizer, C. van Turnhout, J. Vrielink, M. 
Roos (RWS CIV1).

Biesbosch
 T. van der Es (SBB), VWG Dordrecht, M. Roos 

(RWS CIV1).

Zoetwatergetijderivieren
 M. Roos (RWS CIV1).

Nieuwe Waterweg/Calandkanaal
 M. Roos (RWS CIV1).
 
Limbugse Maas en Midden Limburgse Maasplassen
 T. Cuijpers.

Gelders/Brabantse Maas
 o.a. J. Teeuwen, F. Hustings, H. Wegman.
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Leekstermeergebied
 R. Blaauw (SBB), R. Oosterhuis (Groninger 

Landschap).

Zuidlaardermeergebied
 H. Steendam.

Groote Wielen
  F. Nijland (Wielenwerkgroep).

Oude Venen
 A. Huitema (It Fryske Gea).

De Deelen
 R. Kleefstra.

Van Oordt’s Mersken
 J. de Boer, R. Kleefstra.

Sneekermeer e.o.
 S. Bakker (SBB).

Witte & Zwarte Brekken, Oudhof
 S. Bakker (SBB).

Koevordermeer
 A. Silvius. 

Tjeukemeer
 A. Zeinstra, J. Stegeman

Slotermeer
 T. Leenes, A. Gersjes, R. Kleefstra

Oudegaasterbrekken
 J. van der Meulen., F. Altenburg

Fluessen, Vogelhoek & Morra
 J. Kramer, T. Postma, A. Jagersma.

Heegermeer
 A. Jagersma, B. Zijlstra, S. Sikkes.

Rottige Meenthe & Brandemeer
 H. Ruiter, H van Dijk.

De Wieden
 R. Messemaker (NM), R. Martens (NM), J. 

Prescher (NM), L.Heikoop.

Oostvaardersplassen
 M. Roos (RWS CIV1). 

Lepelaarplassen
 W. Kleefstra, A. van Duijnen (Stichting Vogel- en 

Natuurwacht Zuid-Flevoland).

Alkmaardermeer
 E.J. van Diepen, K. de Jager.

Eilandspolder
 H. Fabritius.
 
Wormer- en Jisperveld
 K. de Jager (VWG Zaanstreek).

Ilperveld, Varkensland & Twiske
 K. de Jager (VWG Zaanstreek).

Westzaanse- en Oostzaanse Polders
 K. de Jager (VWG Zaanstreek).

Oostelijke Vechtplassen
 P. Spoorenberg.

Arkemheen
 T. van de Wolfshaar.

Zeevang
 B. Pronk (VWG Hoorn/West-Friesland).

Reeuwijkse Plassen
 H. van Gasteren.

Krimpenerwaard
 H. Kouwenberg (VWG Krimpenerwaard).

Donkse Laagten
 N. de Bruin.

Midden-Delfland en Oude-Leede
 o.a. J. Koreneef, A. van Heerden, M. Kuijpers.

Yersekse en Kapelse Moer
 W. Castelijns, T. Franse.

Fochteloerveen
 A.H. van der Meulen, S. Scholten.

Dwingelderveld
 J. Kleine.

Bargerveen
 P. Gelderloos (SBB).

Engbertsdijksvenen
 J. Stegeman.

Mariapeel & Deurnese Peel
 J. Timmermans.

Groote Peel
 J. van der Loo.

De Wilck
 C. Kes.

Zwarte Water
 A. Goutbeek.

Oude Land van Strijen
 H. Westerlaken.

Kampina
 F. van Erve.

Naardermeer
 C. de Vink.

Nieuwkoopse Plassen
 J. Verbruggen, W. Dijkstra, P. van Hoek, A. Post. 

Boezems van Kinderdijk
 H. Dam, A. Kooij.

Zouweboezem
 R. Alblas.

Zwanenwater
 J. Rotteveel. 

Abtskolk en De Putten
 F. Visbeen.
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Soort English Name 1% Voedselgroep IJssel- Rand- Beneden Rijn en Zoute
    meer meren rivieren Maas Rijksw.

Knobbelzwaan Mute Swan 2.000 planteneter gw gw gw gg 
Kleine Zwaan Tundra Swan 220 planteneter gw gw gw gg 
Wilde Zwaan Whooper Swan 1200 planteneter     
Taigarietgans Taiga Bean Goose 520 planteneter     
Toendrarietgans Tundra Bean Goose 5.500 planteneter     
Kleine Rietgans Pink-footed Goose 860 planteneter     
Grauwe Gans Greylag Goose 9.600 planteneter gg gg gg gg gg
Dwerggans Lesser White-fronted Goose 1 planteneter     
Kolgans Greater White-fronted Goose 12.000 planteneter gg gg gg gg 
Grote Canadese Gans Greater Canada Goose - planteneter gg gg gg gg 
Brandgans Barnacle Goose 12.000 planteneter gg gg gg gg gg
Rotgans Brant Goose 2.100 planteneter     gg
Nijlgans Egyptian Goose - planteneter gg gg gg gg 
Bergeend Common Shelduck 2.500 bodemdiereter bo bo bo bo bo
Krooneend Red-crested Pochard 550 planteneter gw gw gw gw 
Tafeleend Common Pochard 2.000 bodemdiereter bs bs bs bs 
Kuifeend Tufted Duck 8.900 bodemdiereter bs bs bs bs 
Topper Greater Scaup 3.100 bodemdiereter bs bs bs bs 
Eider Common Eider 9.800 bodemdiereter     bs
Zwarte Zee-eend Common Scoter 7.500 bodemdiereter     
Nonnetje Smew 300 viseter vp vp vp vp 
Brilduiker Common Goldeneye 11.400 bodemdiereter bs bs bs bs 
Grote Zaagbek Goosander 2.100 viseter vp vp vp vp 
Middelste Zaagbek Red-breasted Merganser 860 viseter     vp
Krakeend Gadwall 1200 planteneter gw gw gw gw 
Smient Eurasian Wigeon 14.000 planteneter gg gg gg gg gg
Slobeend Northern Shoveler 650 bodemdiereter     
Wilde Eend Mallard 53.000 planteneter gw gw gw gw gw
Pijlstaart Northern Pintail 600 planteneter gw gw gw gw gw
Wintertaling Common Teal 5.000 planteneter gw gw gw gw gw
Aalscholver Great Cormorant 6.200 viseter vp vp vp vp vp
Kleine Zilverreiger Little Egret 1.100 viseter     vo
Grote Zilverreiger Great Egret 780 viseter vo vo vo vo 
Blauwe Reiger Grey Heron 5.000 viseter vo vo vo vo vo
Lepelaar Eurasian Spoonbill 160 viseter vo vo vo vo vo
Dodaars Little Grebe 4.700 viseter vp vp vp vp vp
Fuut Great Crested Grebe 6.300 viseter vp vp vp vp vp
Kuifduiker Horned Grebe 50 viseter     
Geoorde Fuut Black-necked Grebe 1.800 viseter     
Waterhoen Common Moorhen 37.100 planteneter     
Meerkoet Common Coot 15.500 planteneter bs gw gg gg 
Scholekster Eurasian Oystercatcher 8.200 bodemdiereter bo bo bo bo bs
Kluut Pied Avocet 940 bodemdiereter     bw
Bontbekplevier Common Ringed Plover 2.400 bodemdiereter     bw
Strandplevier Kentish Plover 660 bodemdiereter     
Goudplevier European Golden Plover 9.400 bodemdiereter bo bo bo bo 
Zilverplevier Grey Plover 2.000 bodemdiereter     bw
Kievit Northern Lapwing 72.300 bodemdiereter bo bo bo bo 
Kanoet Red Knot 5.300 bodemdiereter     bs
Drieteenstrandloper Sanderling 2.000 bodemdiereter     bw
Krombekstrandloper Curlew Sandpiper 4.000 bodemdiereter     
Bonte Strandloper Dunlin 13.300 bodemdiereter     bw
Grutto Black-tailed Godwit 790 bodemdiereter bo bo bo bo 
Rosse Grutto Bar-tailed Godwit 5.000 bodemdiereter     bw
Wulp Eurasian Curlew 7.600 bodemdiereter bo bo bo bo bo
Zwarte Ruiter Spotted Redshank 1.000 bodemdiereter     bo
Groenpootruiter Common Greenshank 3.300 bodemdiereter     bo
Tureluur Common Redshank 1.800 bodemdiereter bo bo bo bo bo
Steenloper Ruddy Turnstone 1.400 bodemdiereter     bo
Kokmeeuw Black-headed Gull 31.000 bodemdiereter vp vp bo bo bo
Stormmeeuw Mew Gull 16.400 bodemdiereter vp vp bo bo bo
Zilvermeeuw European Herring Gull 10.200 bodemdiereter     bs
Grote Mantelmeeuw Great Black-backed Gull 3.600 bodemdiereter     

Bijlage 3. Lijst van soorten, 1% normen en voedselgroepen

1% normen gebaseerd op van Roomen et al. (2014). Waterbird population estimates (via: wpe.wetlands.org).

bo benthos overige / overige bodemdiereters
bs benthos schelp / schelpdiereters
bw benthos worm / wormeters

gg grazers gras / graseters
gw grazers waterplanten / waterplanteneter
vo vis oever / viseters (oever)

vp vis pelagisch / viseters (open water)
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Bijlage 4. Begrippenlijst
Hieronder worden in dit rapport vaak voorkomende begrippen nader omschreven:
 
1%-drempel/1%-norm: 1% van de internationale populatiegrootte (totaal aantal individuen) van een watervogelsoort. 

Het gaat dan meestal om de biogeografische populatie of de flyway-populatie. Soms ook om 
een ondersoort.

ANLb: Agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Beheer op of aanpalend aan landbouwgrond ter bevor-
dering van natuur en/of landschap in het landelijk gebied, inclusief waterkwaliteit.

Belangrijke gebieden:  aanduiding voor selecties van monitoringgebieden of pleisterplaatsen waar grote aantallen van 
een bepaalde soort voorkomen. 

Benthoseters:  zie bodemdiereneters.
Biogeografische populatie:  zie Internationale populatie.
Bodemdiereneters: watervogelsoorten die leven van ongewervelden uit/van de bodem. Het kan daarbij om schelp-

dieren, wormachtigen en kreeftachtigen gaan.
BSP:  Bijzondere Soorten Project, een door Sovon georganiseerd project waarbij losse meldingen van 

schaarse trekvogels en wintergasten worden ingezameld.
Dwaalgast: een soort die, gerekend over een periode van 10 jaar, gemiddeld minder dan twee keer per jaar 

werd vastgesteld.
Exoot: soorten waarvan alle in Nederland voorkomende exemplaren of hun voorouders oorspronkelijk 

uit gevangenschap afkomstig zijn.
Flyway-populatie:  zie Internationale populatie.
Gemiddeld maximum: het gemiddelde over een aantal seizoensmaxima (zie aldaar).
Goede Ecologische Toestand: een referentietoestand die als ‘ecologisch goed’ wordt beoordeeld bij de Kaderrichtlijn water. 
Herbivoren; zie planteneters.
Hoofdgebied: gebiedseenheid bestaande uit meerdere deelgebieden en telgebieden. Het zijn doorgaans logi-

sche landschappelijke eenheden.
Imputing: statistische methode waarbij een schatting wordt verkregen voor een ontbrekende telling. Wordt 

in dit rapport bijschatten genoemd. 
Internationale populatie: de populatie waar de vogels in Nederland deel van uit maken (zie ook 1%-drempel, flyway-

populatie of biogeografische populatie). 
Midwintertelling: watervogeltelling in januari, internationaal gecoördineerd door Wetlands International.
Monitoringgebieden: gebieden die, zo mogelijk, maandelijks (september t/m april of juli t/m juni) worden geteld op 

alle watervogelsoorten, en waarop de landelijke trends worden gebaseerd (ganzen en zwanen 
uitgezonderd). 

MWTL:  Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Het monitoringprogramma voor de rijkswa-
teren.

NEM: Netwerk Ecologische Monitoring, een door de Nederlandse overheid georganiseerde en gefinan-
cierde afstemming van natuurmeetnetten op de informatiebehoefte van de rijksoverheid. 

Planteneters:  watervogelsoorten die leven van planten en zaden, ook wel herbivoren genaamd.  
Pleisterplaatsen: gebieden die zo mogelijk maandelijks (september t/m april of september t/m mei) worden ge-

teld op ganzen en zwanen, en waarop de berekende aantalsveranderingen en seizoenspatronen 
bij deze soorten zijn gebaseerd. 

Regionale gebieden: monitoringgebieden buiten de rijkswateren
Rijkswateren:  de wateren die onder het beheer van de landelijke overheid vallen.
Seizoensgemiddelde: maat waarop de trendberekening is gebaseerd, het is de seizoenssom gedeeld door twaalf. Dit 

wordt ook wel het jaarcijfer genoemd of de jaarwaarde.
Seizoensmaximum:  hoogst beschikbare telling voor een gebied in een bepaald seizoen (juli t/m juni). 
Seizoenssom:  de som van de maandelijkse tellingen (geteld en bijgeschat) per seizoen (juli tot en met juni of 

september tot en met april).
Significante toename/afname: een afname of toename in aantallen waarbij de kans dat deze op toeval berust kleiner is dan 

5%.
Staat van Instandhouding: term in relatie tot de Vogelrichtlijn. Oordeel over hoe een soort ‘er in zijn voortbestaan voor 

staat’. 
TMAP:  Trilateral Monitoring and Assessment Program. Monitoringprogramma voor de internationale 

Waddenzee.
Trendbeoordeling: een samenvattend oordeel over de trend in een bepaalde tijdsperiode op basis van een classifi-

catie.
TrendSpotter: programma wat in dit rapport gebruikt wordt om flexibele trends te berekenen, de trendlijn (zie 

Soldaat et al. 2007).
Trendwaarde: een punt op de trendlijn.
U-index: programma wat in dit rapport gebruikt wordt om ontbrekende tellingen bij te schatten (zie Bell 

1995).
Viseters:  watervogelsoorten die van vis leven.
Vogelrichtlijn: door de Europese Unie ingestelde richtlijn welke de bescherming, beheer en regulering van 

vogelsoorten regelt. Een van de maatregelen van de richtlijn is het aanwijzen van speciale be-
schermingszones voor specifieke soorten. 

Vogelrichtlijn-gebieden: gebieden die zijn aangewezen als speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn van de 
Europese Unie. Vormen samen met de Habitatrichtlijngebieden de Natura 2000 gebieden.

Waddengebied: de Waddenzee + de Noordzee ten noorden van de Wadden (inclusief stranden).
Wetlandsconventie: ook wel Ramsar-conventie, de Conventie ter bescherming van Wetlands van internationaal be-

lang. 
Winterseizoen ook wel winterhalfjaar, meestal oktober t/m maart, in dit rapport ook wel gebruikt voor de (tel)

periode september t/m april.
Zoete Rijkswateren: IJsselmeer, Markermeer, Randmeren, Rijn(takken), Maas en Beneden Rivierengebied.
Zoute Delta: Westerschelde, Oosterschelde, Grevelingen, Veerse Meer en Voordelta.
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Bijlage 5. Soortindex
Naam wetenschappelijk Engels pag.

Blauwe Kiekendief Circus cyaneus Hen Harrier 80
Bokje Lymnocryptes minimus Jack Snipe 90
Bosruiter Tringa glareola Wood Sandpiper 96
Bruine Kiekendief Circus aeruginosus Western Marsh Harrier 79
Casarca Tadorna ferruginea Ruddy Shelduck 55

Chileense Flamingo Phoenicopterus chilensis Chilean Flamingo 74
Drieteenmeeuw Rissa tridactyla Black-legged Kittiwake 97
Dwergstern Sternula albifrons Little Tern 104
Flamingo Phoenicopterus roseus Greater Flamingo 73
Frater Carduelis flavirostris Twite 119

Geelpootmeeuw Larus michahellis Yellow-legged Gull 101
Grauwe Pijlstormvogel Ardenna grisea Sooty Shearwater 69
Grote Gele Kwikstaart Motacilla cinerea Grey Wagtail 118
Grote Jager Stercorarius skua Great Skua 106
Grote Stern Thalassus sandvicensis Sandwich Tern 103

Grote Zee-eend Melanitta fusca Velvet Scoter 62
Houtsnip Scolopax rusticola Eurasian Woodcock 88
IJsduiker Gavia immer Common Loon 66
IJseend Clangula hyemalis Long-tailed Duck 64
IJsgors Calcarius lapponicus Lapland Longspur 120

IJsvogel Alcedo atthis Common Kingfisher 113
Indische Gans Anser indicus Bar-headed Goose 49
Kleine Alk Alle alle Little Auk 110
Kleine Canadese Gans Branta hutchinsii Cackling Goose  48
Kleine Jager Stercorarius parasiticus Parasitic Jaeger 108

Kleine Plevier Charadrius dubius Little Ringed Plover 83
Kleine Strandloper Calidris minuta Little Stint 87
Kuifaalscholver Phalacrocorax aristotelis European Shag 77
Mandarijneend Aix galericulata Mandarin Duck 58
Middelste Jager Stercorarius pomarinus Pomarine Jaeger 107

Muskuseend Cairina moschata forma domestica Muscovy Duck 57
Noordse Pijlstormvogel Puffinus puffinus Manx Shearwater 71
Noordse Stern Sterna paradisaea Arctic Tern 106
Noordse Stormvogel Fulmarus glacialis Northern Fulmar 68
Oeverloper Actitis hypoleucos Common Sandpiper 92

Ooievaar Ciconia ciconia White Stork 75
Paarse Strandloper Calidris maritima Purple Sandpiper 85
Papegaaiduiker Fratercula artica Atlantic Puffin 111
Parelduiker Gavia arctica Black-throated Loon 64
Pontische Meeuw Larus cachinnans Caspian Gull 100

Roerdomp Botaurus stellaris Eurasian Bittern 76
Roodhalsfuut Podiceps grisegena Red-necked Grebe 71
Roodhalsgans Branta ruficollis Red-breasted Goose 47
Rosse Franjepoot Phalaropus fulicarius Red Phalarope 92
Ruigpootbuizerd Buteo lagopus Rough-legged Buzzard 81

Smelleken Falco columbarius Merlin 115
Sneeuwgans Anser caerulescens Snow Goose 50
Sneeuwgors Plectrophenax nivalis Snow Bunting 121
Soepeend Anas platyrhynchos forma domestica Domestic Mallard 61
Soepgans Anser anser forma domestica Feral Goose 52
 
Strandleeuwerik Eremophila alpestris Horned Lark 117
Temmincks Strandloper Calidris temminckii Temminck’s Stint 84
Vaal Stormvogeltje Oceanodroma leucorhoa Leach’s Storm Petrel 67
Velduil Asio flammeus Short-eared Owl 112
Visdief Sterna hirundo Common Tern 105

Vorkstaartmeeuw Xema sabini Sabine’s Gull 98
Waterral Rallus aquaticus Water Rail 82
Watersnip Gallinago gallinago Common Snipe 91
Witbuikrotgans Branta hrota  Pale-bellied Brent Goose 46
Witgat Tringa ochropus Green Sandpiper 94

Zomertaling Anas querquedula Garganey 60
Zwaangans Anser cygnoides forma domestica (Domesticated) Swan Goose 53
Zwarte Rotgans Branta nigricans Black Brant 44
Zwarte Zwaan Cygnus atratus Black Swan 54
Zwartkopmeeuw Ichthyaetus melanocephalus Mediterranean Gull 99
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