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Nederland geniet internationale faam vanwege 
de grote aantallen watervogels die er overwin-
teren of doortrekken. De grote internationale 
verantwoordelijkheid is vastgelegd in interna tio-
nale verdragen, zoals de Wetlands-Conventie, de 
African Eurasian Waterbird Agreement (onderdeel 
Conventie van Bonn) en de EU Vogelrichtlijn. Op 
grond hiervan bestaat de verplichting om voor 
watervogels belangrijke gebieden aan te wijzen, de 
aantalsontwikkeling van foeragerende en slapende 
watervogels in die gebieden te volgen, en afdoen-
de beschermingsmaatregelen te nemen bij eventu-
ele bedreigingen. De hiervoor benodigde informatie 
stoelt grotendeels op tellingen van watervogels.

Watervogeltellingen kunnen in Nederland bogen op 
een traditie die tot in de jaren veertig teruggaat. Eind 
jaren zestig en begin jaren zeventig leidden de start 
van de internationale midwintertelling en de integrale 
wadvogeltellingen, samen met de activiteiten van de 
Ganzenwerkgroep Nederland en de Vogelwerkgroep 
Grote Rivieren, tot een uitdijend netwerk van tellers en 
telgebieden. Tegenwoordig zijn ruim 1600 vogelaars, 
veelal vrijwilligers, betrokken bij de watervogeltellingen.

Het watervogel- en slaapplaatsenproject maakt deel 
uit van het Netwerk Ecologische Monitoring van de 
Nederlandse overheid en is een samenwerking tussen 
Rijkswaterstaat Waterdienst, het Ministerie van Land-
bouw, Natuur en Voedselkwaliteit, BIJ12, het Centraal 
Bureau voor de Statistiek en Sovon Vogelonderzoek 
Nederland.
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Watervogels in Nederland in 2015/16

Dankwoord

Aan de basis van dit rapport stond de enorme 
inzet van een groot aantal mensen. Als eerste 
willen we natuurlijk alle tellers bedanken. Zij 
hebben in de meeste gevallen in hun vrije tijd 
de tellingen uitgevoerd en hun gegevens aan 
Sovon ter beschikking gesteld. Jullie worden al-
lemaal heel hartelijk bedankt! De grote inbreng 
van instanties, instituten, terreinbeheerders en 
provincies was eveneens onmisbaar. De vaak 
decennialange inzet wordt door ons uitermate 
gewaardeerd. In bijlage 1 staan alle waarne-
mers die in het seizoen 2015/16 aan de tel-
lingen hebben bijgedragen. Bijlage 2 geeft een 
overzicht van contactpersonen en instanties 
die bij de afzonderlijke monitoringgebieden be-
trokken waren. Wij doen onze uiterste best om 
iedereen te vermelden. Mochten er per onge-
luk namen in deze overzichten ontbreken, dan 
vinden we dat zeer spijtig.

Michel Klemann wordt bedankt voor zijn inzet 
voor de verzending van nieuwsbrieven, formu-
lieren en gebiedskaartjes, het administreren van 
wijzigingen, de beantwoording van vragen en 
de eerste verwerking van de binnenkomende 
papieren gegevens. Erik van Winden verzorgde 
de verwerking, controle, analyse en (eventu-
ele) bijschattingen van de tellingen. De regio-
nale telcoördinatie in 2015/2016 werd met 
veel toewijding en enthousiasme uitgevoerd 
door Vincent de Boer, Ton Cuijpers, Symen 
Deuzeman, Menno Hornman, Romke Kleefstra, 
Michel Klemann, Kees Koffijberg, Mervyn Roos, 

Jan Schoppers, Harold Steendam en Jan-Willem 
Vergeer. Landelijk was de coördinatie in handen 
van Menno Hornman.

De landelijke en regionale coördinatie van de 
slaapplaatsen was in handen van Olaf Klaassen. 
Regionaal werd hij ondersteund door Albert de 
Jong en Jan Schoppers. 

De provincies Friesland, Zuid-Holland en 
Zeeland ondersteunden de coördinatie aldaar. 
Vanuit het CBS werden de trendberekeningen 
uitgevoerd door Adriaan Gmelig-Meyling 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), Ruud Bink (WOT Natuur 
& Milieu), Frank Tillie (LNV), Robbert Wolf 
(Provincies/BIJ12), Tom van der Meij en Leo 
Soldaat (CBS) en Chris van Turnhout en Rob 
Vogel (Sovon). 
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 
2015/16!
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Watervogels in Nederland in 2015/16

Samenvatting
 

Inleiding en achtergrond
In dit rapport komen watervogel- en slaap-
plaatstellingen aan de orde die in Nederland 
werden uitgevoerd van juli 2015 tot en met 
juni 2016. Het betreft maandelijkse tellingen 
in monitoringgebieden (meest wetlands, incl. 
Zoute Delta), maandelijkse tellingen op ganzen- 
en zwanenpleisterplaatsen, periodieke tellingen 
van hoogwatervluchtplaatsen in de Waddenzee 
(vijf integrale tellingen per seizoen, maande-
lijkse tellingen in selectie van gebieden), de 
midwintertelling (januari), tellingen van de 
Noordzee (zowel de kustzone als open zee) 
en een aantal op specifieke soorten gerichte 
simultaantellingen op slaapplaatsen. Het on-
derzoeksgebied omvat alle belangrijke wetlands 
binnen Nederland evenals agrarische cultuur-
landschappen die van belang zijn voor ganzen 
en zwanen en het Nederlands deel van de 
Noordzee. Tijdens de midwintertelling worden 
bovendien vele kleine wateren en andere delen 
van het agrarisch gebied onderzocht. 
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 popula-
tieomvang en –trend van watervogels, (c) de 
populatieontwikkeling en verspreiding vast te 
stellen van watervogels die een rol kunnen 
spelen 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 met en zonder, in het kader van Agrarisch 
Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), uitge-
voerde beheersmaatregelen.
Het watervogelmeetnet, onderdeel van het 
Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), is 
een samenwerkingsverband tussen Sovon 
Vogelonderzoek Nederland, Rijkswaterstaat, 
het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, Bij12/Provincies en 
het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Internationaal wordt samengewerkt met 
Wetlands International en het Common 
Wadden Sea Secretariat. 

De telgegevens, voornamelijk online ingestuurd, 
worden verzameld door vrijwilligers en een 
klein aantal professionele tellers. Ontbrekende 
gegevens worden bijgeschat met het program-
ma U-index; trends worden berekend met het 
programma TrendSpotter en weergegeven als 
seizoensgemiddelden.

Seizoen 2015/16
Maandelijks werden 356.000 tot 5,68 miljoen 
watervogels geteld (tabel 4.1). De aantallen 
onder het miljoen betreffen tellingen in de zo-
mermaanden, wanneer slechts een klein deel 
van de gebieden onderzocht wordt. De meest 
complete telling, de midwintertelling half ja-
nuari, levert traditioneel het hoogste aantal op. 
In 2016 kwam het aantal tijdens deze telling 
uit op 5,68 miljoen wat het hoogste aantal 
in de langjarige telreeks was. De winter van 
2015/16 was zeer zacht en dat heeft onge-
twijfeld aan dit recordaantal bijgedragen. Net 
als vorig seizoen waren bij de midwintertel-
ling in januari vorstgevoelige soorten zoals als 
Goudplevier, Kievit, Kluut, Wintertaling weer 
bovengemiddeld vertegenwoordigd. Rotgans, 
Krakeend, Slobeend en Kemphaan bereikten 
zelfs een recordwaarde, terwijl Grote Zaagbek 
Brilduiker en Tafeleend juist een van de laagste 
waarde lieten noteren. Geoorde Fuut, Topper, 
Eider, Scholekster en Zilvermeeuw waren 
eveneens sterke dalers. 
Van 16 soorten werden in een of meerdere 
maanden meer dan 100.000 exemplaren ge-
teld (tabel 4.2). Zo goed als alle soorten maak-
ten ook voorgaande jaren van dit lijstje deel uit. 

Half januari bereikten ganzen (2,3 miljoen) 
en zwanen (43.000) hun seizoensmaximum, 
vrijwel identiek aan de situatie in 2014/15. 
Het zwaartepunt van het ganzen en zwanen-
seizoen lag duidelijk in december-februari, 
toen meer dan 2 miljoen ganzen in ons land 
pleisterden. In november bleven de aantallen 
wat achter bij het gemiddelde van de voor-
gaande vijf seizoenen. Vanaf 2010/11 zien 
we een stabilisatie van het aantal gansdagen, 
een maat voor zowel het aanwezige aantal als 
de verblijfsduur, op een niveau van 350-400 
miljoen volgend op een sterke stijging daarvoor. 
Hetzelfde beeld overheerst bij de afzonder-
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lijke soorten: de seizoensmaxima in 2015/16 
lagen bij de meeste soorten in dezelfde orde 
van grootte als die in de voorgaande seizoenen. 
Alleen bij Wilde Zwaan werden relatief grote 
aantallen geteld. De maximale aantallen van 
Kleine Zwaan en Kleine Rietgans zijn in de af-
gelopen tien jaar duidelijk kleiner geworden. Bij 
vrijwel alle soorten waren de broedresultaten, 
afgaande op tellingen van eerstejaars vogels, 
heel vergelijkbaar met voorgaande seizoenen. 
Alleen bij Kolgans en Rotgans was het aandeel 
eerstejaars benedengemiddeld, bij Grauwe Gans 
juist aan de hoge kant. Vooral bij Kleine Zwaan, 
Toendrarietgans, Grauwe Gans (eigen broedvo-
gels) en Kolgans vertonen de broedresultaten 
een dalende trend.

Trends
Sinds de start van het meetnet in 1975 von-
den nogal wat verschuivingen plaats. Zo ver-
dubbelde het totaal aantal watervogels (figuur 
4.1), wat vooral op conto komt van ganzen 
(recent echter weer enige afname). Het aantal 
eenden nam langzaam toe terwijl dat van stelt-
lopers, met pieken en dalen, min of meer gelijk 
bleef. Zeevogels, vanaf dit seizoen opgenomen 
in, nemen sinds een jaar of tien sterk af. 
Korte termijn trends, die betrekking heb-
ben over de laatste tien seizoenen, variëren 
sterk (figuur 4.2). Een significant sterke toe-
name (>5%/jaar) is onder meer vastgesteld bij 
Zeearend, Grote Zilverreiger, Kraanvogel, Grote 
Canadese Gans, Brandgans, Dwergmeeuw, en 
Lepelaar. Een significant sterke afname (>5%/
jaar) is vooral gevonden bij soorten waar-
mee het al lange tijd niet goed gaat, zoals 
Taigarietgans, Kleine Rietgans, Dwerggans, 
Roodkeelduiker, Kemphaan, Strandplevier, 
Geoorde Fuut, Zwarte Stern, Kleine Zwaan, 
Waterhoen en Grutto, maar de lijst van dit sei-
zoen is wat langer geworden ten opzichte van 
vorig seizoen. Belangrijke oorzaken zijn (een 
combinatie van) internationaal afnemende po-
pulaties, lokale voedselproblemen en verlegging 
van trekbaan of overwinteringsgebied. 

De trendontwikkeling van watervogels inge-
deeld naar voedselvoorkeur (figuur 4.4) is ten 
opzichte van vorig seizoen vrijwel onveranderd 

gebleven. Viseters zijn sinds 2005 gestabili-
seerd, na een sterke toename vanaf het begin 
van de reeks tellingen. Net als de viseters liet 
ook de graseters een sterke toename zien, 
vooral veroorzaakt de aantalstoename van gan-
zen, waarna een stabilisatie optrad. Vanaf 2010 
nam de trend van de groep af, door dalende 
aantallen van Kleine Rietgans en Smient en 
stagnerende aantallen van Kolgans en Grauwe 
Gans. Schelpdiereters nemen sinds de jaren 
negentig af, maar vanaf 2010 is sprake van 
een licht herstel. In het meest recente seizoen 
komt de index dankzij (flink) lagere aantallen 
van Eider en Zwarte Zee-eend echter weer 
lager uit.

Landelijke trends en deeltrends
In dit rapport ligt de nadruk op landelijke 
trends, deeltrends en seizoenspatronen van de 
74 monitoringsoorten. Deze monitoringsoorten 
zijn min of meer algemene (niet broedende 
watervogel)soorten waarvoor betrouwbare 
trends berekend kunnen worden. De deeltrends 
(trend van een soort in een bepaalde periode 
van het jaar) vormen een nieuw onderdeel 
bij de vierjaarlijkse onderwerpen die in deze 
rapportagereeks aan bod komen en geven in-
formatie over eventuele verschillen in trends 
tussen perioden van het jaar, bijvoorbeeld 
najaar, voorjaar, winter, zomer. Ze geven daar-
mee een extra detaillering ten opzichte van de 
gepresenteerde trends over het hele jaar. Voor 
het eerst wordt ook een aantal zeevogelsoor-
ten besproken (Roodkeelduiker, Jan-van-Gent, 
Grote Jager, Dwergmeeuw, Zeekoet). Bij een 
aantal soorten (o.a. verschillende soorten gan-
zen en zwanen, Grote Zilverreiger, Kraanvogel, 
Kemphaan, Zwarte stern en Reuzenstern) wor-
den ook resultaten van tellingen op gemeen-
schappelijke slaapplaatsen besproken. 
Opvallend contrasterende deeltrends zijn te 
zien bij onder andere Bergeend (voorjaar sta-
biel, najaar toename), Krooneend (recente af-
name in voorjaar en tegelijk sterke toename in 
najaar), Meerkoet (afname voorjaar, toename 
najaar), Kluut (gestage toename winter, recente 
afname voorjaar)en Zwarte Ruiter (toename 
winterpopulatie, afname gehele seizoen).
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Summary

Introduction
In The Netherlands, systematic waterbird 
surveys have a long tradition and in many 
regions have been carried out since decades. 
At present, they are part of a national go-
vernmental ecological surveillance scheme 
(‘Netwerk Ecologische Monitoring’). Sovon acts 
as national coordinator, in close collaboration 
with several (national as well as regional) go-
vernmental bodies and Statistics Netherlands. 
The main aims are to (a) assess national and 
site-based trends in waterbird numbers at key-
sites, including all Natura 2000 sites, and (b) 
assess the total size of waterbird populations 
in The Netherlands. Some counts are part of 
international frameworks, like the International 
Waterbird Census (IWC), goose surveys of 
Wetlands International and the Trilateral 
Monitoring and Assessment Program (TMAP) of 
the Wadden Sea countries. In addition, data are 
used as input for biodiversity indicators for the 
Marine Strategy Framework Directive/OSPAR 
and for evaluation of agri-environmental sche-
mes in agricultural areas. 

Counting effort covers all important wetlands 
and goose and swan staging sites, including 
vast farmland areas (Fig. 2.2). Counts are car-
ried out monthly in October-March, in some 
areas year round as well (details in Tabs. 2.1 
and 2.2, Fig. 2.3). During IWC in January, nu-
merous smaller waterbodies and canals are 
additionally counted, with focus on the low 
western part of the country, where largest 
concentrations of waterbirds occur (2016: c. 
2.27 million hectare covered, 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) are counted during aerial sur-
veys (latter only in January and November). 
Recently, a monitoring scheme for night-roosts 
was included in the waterbird survey (Tab. 2.3, 
Figs 2.1, 2.5, 2.6). This scheme focuses on 
56 areas that have been designated as night-
roost in the framework of Natura 2000. For 
Black Tern, Caspian Tern, Gull-billed Tern and 
Common Crane, counts of night-roosts give the 
best overview of numbers and trends. Other 
focus species in the roost counts are Western 

Great Egret, Black-tailed Godwit and Ruff. 
Waterbird and roost counts are carried out by 
more than 1900 volunteers, locally supported 
by professional counters (mainly ship-based 
or aerial surveys). Meanwhile, more than 95% 
of the data are submitted online and routi-
nely 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!), 
derived from the total number of birds in a 
season divided by 8 or 12, depending on the 
species. Trend calculations are performed with 
the TrendSpotter software and expressed in a 
standardised classification (Tab. 2.4).

Outline of the report

This report deals with counts carried out from 
July 2015 to June 2016 (i.e. the 2015/16 sea-
son). 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 summari-
sing total count data and trends (Tab. 4.1, Figs. 
4.1-4.3). This chapter also includes summa-
ries regarding monitoring in Natura 2000 sites 
(chapter 4.3), goose and swan monitoring (in-
cluding national population estimates, chapter 
4.4) and monitoring of night-roosts (chapter 
4.5). The species accounts focus on national 
trends, phenology and trends in different parts 
of the season. A full account of all national 
trends is also accessible online for national, 
provincial as well as site levels (https://www.
sovon.nl/nl/content/vogelsoorten).

The 2015/16 season

Winter 2015/16 was a mild winter, with only 
short cold-spells and a cold start of spring 
in March. During the IWC in January overall 
waterbird numbers (5,68 million waterbirds) 
represented an all-time high (Tab 4.1), due to 
presence of species that usually migrate south 
when weather conditions deteriorate, like 
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European Golden Plover, Northern Lapwing, 
Pied Avocet, Eurasian Teal, Dark-bellied 
Brent, Northern Shoveler and Ruff. On the 
other hand, numbers of Goosander, Common 
Goldeneye and Common Pochard were low. For 
16 species, numbers exceeded 100.000 indi-
viduals in at least one month in the 2015/16 
season (Tab. 4.2).

Goose (2,3 million) and swan (43.000) num-
bers were highest in January and occurred in 
similar numbers as in the previous season. 
Highest numbers were observed in December-
February (Fig. 4.9), less so in November, which 
had high numbers in previous years. The num-
ber of goose and swan days has stabilised from 
2010/11 onwards (Fig. 4.7), following a incre-
ase from the 1970s onwards. Most individual 
species show a similar pattern. Only Whooper 
Swan was relatively numerous in 2015/16, 
whereas Bewick’s Swan and Pink-footed Goose 
continued their decline. Reproductive output, 
measured by the percentage of first-year birds, 
was comparable to earlier seasons (Tab. 4.6, 
Fig. 4.10), exceptions being Greater White-
fronted Goose and Dark-bellied Brent Goose 
(poor season) and Greylag Goose (good season). 
Reproductive output in Bewick’s Swan, Tundra 
Bean Goose, Greylag Goose (Dutch breeding 

population) and Greater White-fronted Goose 
has gone down in the past decades (Fig. 4.10).

National trends
Since the start of the standardised waterbird 
monitoring in 1975/76 numbers of waterbirds 
have more or less doubled (Fig. 4.1.). Geese 
and swans have generally increased while 
ducks and wader as a group remained more 
or less stable. Recent trends (since 2006/07) 
show highly variable results (Fig. 4.2). Among 
the species with fastest growing numbers (i.e. 
seasonal averages, so numbers in all months 
taken into account) we find White-tailed Eagle, 
Western Great Egret, Common Crane, Greater 
Canada Goose, Barnacle Goose, Little Gull and 
Eurasian Spoonbill (Fig. 4.2). On the downside, 
Taiga Bean Goose, Pink-footed Goose, Lesser 
White-fronted Goose, Red-throated Diver, Ruff, 
Kentish Plover, Black-necked Grebe, Black Tern, 
Bewick’s Swan, Common Moorhen and Black-
tailed Godwit all have shown annual declines 
of on average more than 5% in the past 10 
years. Some species show clear signs of short-
stopping (e.g. Bewick’s Swan, Pink-footed 
Goose) and visit The Netherlands in less and 
less numbers.
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1. Inleiding

Het waterrijke karakter, de gematigde win-
ters en een strategische ligging aan de Oost-
Atlantische trekroute maakt Nederland van 
bijzonder internationaal belang voor overwin-
terende en doortrekkende watervogels. Deze 
grote verantwoordelijkheid is vastgelegd in 
verschillende internationale verdragen ter be-
scherming van trekvogels en hun leefgebieden, 
waaronder de EU-Vogelrichtlijn, de Ramsar-
Conventie en de African Eurasian Waterbird 
Agreement (AEWA). Bij vogeltellers is de 
rijkdom aan overwinterde en doortrekkende 
watervogels niet onopgemerkt gebleven. Ons 
land kent dan ook een lange traditie van water-
vogeltellingen. De landelijke telreeksen lopen 
vanaf 1975, lokaal soms zelfs al vanaf 1947. 
Sinds 1992 worden de watervogeltellingen 
door Sovon gecoördineerd en na 2000 zijn de 
verschillende disciplines daarbinnen (tellingen 
van Zoete en Zoute Rijkswateren, ganzen- en 
zwanentelling, midwintertelling) samenge-
voegd tot het Meetnet Watervogels, met 
een geïntegreerde coördinatie. Het Meetnet 
Slaapplaatsen ging in 2009/10 van start om 
de informatiebehoefte omtrent slaapplaatsen te 
voeden. 

De tellingen in het kader van het Meetnet 
Watervogels en Meetnet Slaapplaatsen spelen 
een belangrijke rol bij de implementatie en 
uitvoering van de hierboven genoemde verdra-
gen, in het bijzonder bij het beoordelen van de 
‘staat van instandhouding’ ten behoeve van de 
Europese Vogelrichtlijn (zie ook 4.3). Daarnaast 
zijn ze een belangrijke vinger aan de pols om 
de kwaliteit van de Nederlandse wateren (zoet 
en zout) te monitoren. De tellingen worden 
ook gebruikt voor internationale analyses, zoals 
bij actuele thema’s als klimaatverandering, fly-
ways, vogelgriep en biodiversiteitsindicatoren 
Noordzee en (NO-)Atlantische Oceaan. 
De Meetnetten Watervogels en Slaapplaatsen 
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 

2017), 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. 

• 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). 

• Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer: 
vaststellen van landelijke trends in aantal-
len van soorten die aanwezig zijn gebieden 
zonder en met in het kader van Agrarisch 
Natuur- en Landschapsbeheer uitgevoerde 
beheersmaatregelen. 

• 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 aantal-
len van soorten in de gezamenlijke Natura 
2000-gebieden (inclusief gebieden die niet 
voor de betreffende soort zijn aangewezen).

Daarnaast zijn er nog tien doelen geformuleerd, 
waaronder het vaststellen van trends van indi-
catieve soorten voor de Zoete en Zoute Rijks-
wateren per hoofdwatersysteem en de popula-
tieontwikkeling en -omvang (1%-normen) van 
de Noordwest-Europese watervogelpopulaties 
in januari en enkele andere maanden.

Leeswijzer
Dit verslag over seizoen 2015/16 volgt de in-
houd van voorgaande rapportages. Het centrale 
thema dit jaar zijn de landelijke trends, deel-
trends en seizoenspatronen van monitoring-
soorten. De deeltrends (trend van een soort in 
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een bepaalde periode van het jaar) vormen een 
nieuw onderdeel bij de vierjaarlijkse teksten en 
geven informatie over eventuele verschillen in 
trends tussen perioden van het jaar, bijvoor-
beeld najaar, voorjaar, winter, zomer. Ze geven 
daarmee een extra detaillering ten opzichte van 
de gespresenteerde trends over het hele jaar. 

In hoofdstuk 2 wordt beknopt de gevolgde 
werkwijze beschreven, met nadruk op tel-
data en teldekking. Hoofdstuk 3 bespreekt de 
weers- en telomstandigheden. Hoofdstuk 4 
geeft een overzicht van de landelijke resulta-
ten, deels in relatie tot Natura 2000, en met 
speciale aandacht voor ganzen, zwanen en 
slaapplaatsen. Hoofdstuk 5 bespreekt de afzon-
derlijke monitoringsoorten. De hoofdstukken 2 
t/m 4 zijn vooral bedoeld om snel toegang te 

krijgen tot de belangrijkste resultaten, hoofd-
stuk 5 biedt inzicht in de details bij de afzon-
derlijke soorten. In de bijlagen worden alle tel-
lers vermeld, worden de belangrijkste bronnen 
per gebied genoemd en is een overzicht van de 
voedselvoorkeur per (monitoring)soort te vin-
den. Tabellen met in 2015/16 getelde aantal-
len in 2015/16 zullen in de digitale versie van 
dit rapport (pdf) worden toegevoegd. Deze di-
gitale versie is te downloaden via www.sovon.
nl/sovonrapporten. 

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, divi-
ded 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 tellingen/jaar1 gehele jaar alle watervogels
  Zoute Delta maandelijks gehele jaar alle watervogels2 
 Noordzee(kust) 4 (6)/jaar aug, nov, jan, feb alle watervogels
    (apr, jun)
 Vogelrichtlijngebieden maandelijks sep-apr alle watervogels
 ganzengebieden maandelijks sep-apr3 ganzen en zwanen
midwintertelling alle watervogelgebieden4 1 telling/jaar januari alle watervogels
 zee- en kustgebieden 2 telling/jaar januari, november 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 (juli in 2015/16).
2 meeuwen alleen in januari
3 Rotgans in mei (in voor die soorten relevante gebieden).
4 zie figuur 2.4.

2. Werkwijze en teldekking

2.1. Beknopte beschrijving werk wijze

In dit rapport wordt omwille van de ruimte al-
leen een beknopte beschrijving gegeven van de 
gevolgde werkwijze. Meer details en achter-
gronden 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/watervogeltellingen-uit-
gebreide-werkwijze.

2.1.1. Opzet 
Watervogeltellingen
De door Sovon georganiseerde watervogel-
monitoring volgt een sterk gestandaardiseerde 
systematiek met een jaarlijks vergelijkbare 
telinspanning (Koffijberg et al. 2000, van 
Roomen et al. 2002, Soldaat et al. 2004). Het 
Meetnet Watervogels bestaat uit twee belang-
rijke onderdelen (tabel 2.1):
• Maandelijkse tellingen in monitoringge-

bieden gedurende het winterhalfjaar. Dit 
betreft veelal grote, (inter)nationaal belang-
rijke wateren, waaronder alle Rijkswateren, 
Natura 2000-gebieden en de Noordzee. 
Hier worden alle watervogelsoorten geteld. 
Voorts worden ganzen en zwanen overdag 
geteld in (inter)nationaal belangrijke gebie-
den (‘ganzengebieden’), veelal in agrarisch 
gebied. Het overgrote deel van deze gebie-
den wordt maandelijks geteld van septem-

ber tot en met april; (delen van) Wadden-
zee, Zoete Rijkswateren en Zoute Delta, zelfs 
jaarrond vanwege hun grote belang. De re-
sultaten van de maandelijkse tellingen vor-
men de basis voor het bepalen van trends, 
zowel landelijk als per Natura 2000-gebied. 
Voor de trendbepaling van zeevogelsoorten 
wordt sinds seizoen 2015/2016 gebruik 
gemaakt van de door DPM uitgevoerde 
vliegtuigtellingen op de Noordzee (Fijn et al. 
2016) die voor sommige soorten aangevuld 
met resultaten van zeetrektellingen (Schek-
kerman 2015). 

• Midwintertelling halverwege januari. Tijdens 
deze telling worden vele (niet in andere 
maanden getelde) gebieden onderzocht 
als aanvulling op de monitoringgebieden, 
evenals concentratiegebieden van zee-
eenden in Waddenzee en Noordzeekust-
zone (figuur 2.2). De telling, in het kader 
van de International Waterbird Census van 
Wetlands International, geeft inzicht in de 
landelijke verspreiding en populatiegrootte 
van overwinterende watervogels en levert 
een belangrijke bijdrage aan het periodiek 
bepalen van internationale populatiegroottes 
en 1%-normen (wpe.wetlands.org). 

Slaapplaatstellingen
Tellingen op gemeenschappelijke slaapplaatsen 
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Figuur 2.1. Opzet van het Meetnet Slaapplaatsen. Tellingen vinden plaats tijdens piekperioden. / Census sche-
me of night roost counts in The Netherlands. Counts are organised in periods with maximum numbers.

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 (figuur 2.5). Tellingen 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. Profes-
sionele vogeltellers leveren een belangrijke 
bijdrage met tellingen vanaf schepen (o.a. 
Randmeren, Beneden Rivierengebied), vanuit 
vliegtuigen (IJsselmeer, open water Waddenzee 
en gehele Noordzee) en van gebieden die vrij-
willigers niet kunnen onderzoeken. De landelij-
ke coördinatie is sinds 1992/93 in handen van 
Sovon (zie: sovon.nl/nl/40jaarsovon/deel-7). 

Nederland is opgedeeld in 19 regio’s (provin-
cies en belangrijke watersystemen) waar regio-
coördinatoren 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 regioco-
ordinatie (in 2015/16 in Friesland, Zeeland en 
Zuid-Holland). De professionele tellingen in het 
Deltagebied, IJsselmeer en Noordzee worden 
georganiseerd door Rijkswaterstaat (uitvoering 
in Deltagebied in handen van DPM). 

Er wordt gewerkt met vaste telgebieden die 
overdag of (getijdengebieden) rond het tijdstip 
van hoogwater worden bezocht en integraal 
worden geteld. De maandelijkse tellingen vallen 
op een van tevoren vastgestelde datum (in het 
weekeinde in het midden van de maand). De 
teldatum in getijdengebieden kan hiervan af-
wijken bij een gunstiger tijdstip van hoogwater 
(tabel 2.2 voor teldata). Verdere details en ach-
tergronden over de telmethode zijn na te lezen 
in de telhandleiding (Hornman et al. 2012). 
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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 (January only).

Tabel 2.2. Teldata in het seizoen 2015/16. Steeds is de zaterdag aangegeven van de telperiode die van vrijdag 
tot en met maandag duurt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen binnenland en getijdengebieden. / Census 
dates in 2015/16 for inland counts (‘binnenland’) and counts in intertidal areas (‘getijdengebieden’).

 Binnenland Getijdengebieden

2015  2015
18 juli selectie van monitoringgebieden1 18 juli integrale telling4

15 augustus selectie van monitoringgebieden 15 augustus steekproeftelling3

12 september monitoringgebieden, ganzen- en 19 september integrale telling 
 zwanentelling2

17 oktober monitoringgebieden, ganzen- en  17 oktober steekproeftelling, ganzen- en
 zwanentelling  zwanentelling
14 november monitoringgebieden, ganzen- en 14 november  integrale telling 
 zwanentelling 
12 december monitoringgebieden, ganzen- en 12 december steekproeftelling, ganzen- en
 zwanentelling  zwanentelling

2016  2016
16 januari  midwintertelling, monitoringge- 16 januari  integrale telling 
 bieden, ganzen- en zwanentelling
13 februari monitoringgebieden, ganzen- en 13 februari steekproeftelling, ganzen- en
 zwanentelling  zwanentelling
12 maart monitoringgebieden, ganzen- en 12 maart steekproeftelling, ganzen- en
 zwanentelling  zwanentelling
16 april monitoringgebieden, ganzen- en 9 april steekproeftelling, telling 
 zwanentelling   Brandgans en Rotgans
7 mei telling Brand- en Rotgans 7 mei telling Brand- en Rotgans
14 mei selectie van monitoringgebieden  21 mei integrale telling
18 juni selectie van monitoringgebieden 11 juni steekproeftelling
1monitoringgebieden (fig. 2.2; selectie, alleen in mei-augustus); 
2ganzen- en zwanentelling: foerageergebieden van ganzen- en zwanen (fig 2.2); 
3Wadden steekproeftelling: selectie van steekproefgebieden Waddenzee; 
4Wadden integrale telling: telling gehele Waddenzee.

Verreweg de meeste tellers voeren hun re-
sultaten in via de online applicatie op sovon.

nl, een steeds kleiner wordend deel stuurt ze 
in via formulieren of als bestand. Controle op 
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fouten en onwaarschijnlijke waarnemingen 
vindt direct tijdens de invoer plaats. Naderhand 
volgt nog een controle op eventuele dubbeltel-
lingen door de coördinatoren. Bij twijfel wordt 
navraag bij de waarnemer gedaan.

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 bescherm-
de slaapplaatsfunctie zijn meestal meerdere 
slaap plaatsen aanwezig, vaak hoofdslaapplaats-
en en kleinere (of onregelmatig bezette) slaap-
plaatsen. Sommige grote ganzenslaapplaatsen 
worden met telgroepen geteld, waarbij uitvlie-
gende vogels per deelgebied worden genoteerd 
(Klaas sen 2013). De gegevensverzameling 
ver loopt via online invoer op sovon.nl, waarbij 
waar nemers een slaapplaats kunnen claimen 
en 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 
water vogeltellingen 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 2015/16 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 
tellingen in de vaste telgebieden via een vaste 
systematiek bij te schatten, het zogenaamde 
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 andere maanden, 
en (c) het ontbrekende jaar en de overige jaren 
in de reeks. De bewerking wordt uitgevoerd 
met het pakket U-index (Bell 1995). Imputing 
vindt plaats voor de telgegevens uit de moni-
toringgebieden en de aanvullende ganzen- en 
zwanengebieden.

Trends worden berekend via seizoensgemiddel-
den, die informatie over aantallen en verblijfs-
duur combineren en (beter dan bijvoorbeeld 
een seizoensmaximum) het gebiedsgebruik 
weerspiegelen (Soldaat et al. 2004). Het 
seizoensgemiddelde is de som van alle maan-
delijkse tellingen, gedeeld door 12. Hierbij 
wordt ervan uitgegaan dat, voor gebieden die 
niet jaarrond worden geteld, de meest rele-
vante maanden zijn afgedekt. Trendbepaling 

Tabel 2.3. Teldata van georganiseerde slaapplaatstellingen in het seizoen 2015/16. / Census dates in 2015/16 
for night roost counts. 

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

Aalscholver      24      20       
Grote Zilverreiger       24   19   20        
Kleine Zwaan          21  9          
Wilde Zwaan          21  9          
Taigarietgans          21  9          
Toendrarietgans          21  9          
Kleine Rietgans          21  9          
Kolgans          21  9          
Dwerggans          21  9          
Grauwe Gans          21  9          
Brandgans          21  9          
Rotgans          21  9          
Kraanvogel*       x x       x      
Scholekster                 19 9    
Kemphaan                 19 9    
Grutto                 19 9    
Wulp     5         6        
Reuzenstern   14, 21, 28                   
Zwarte Stern** x x                    

* Kraanvogel wordt ad hoc georganiseerd op basis van dagwaarnemingen
**  Zwarte Stern 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

vindt plaats met het programma TrendSpot-
ter (Soldaat et al. 2007), dat goed kan om-
gaan met fluctuerende aantallen en bruikbare 
betrouwbaarheidsmarges genereert. Uitspraken 
over toe- of afnames volgen de bij het NEM 
gangbare systematiek (tabel 2.4).

Slaapplaatstellingen
De coördinatie is in eerste instantie gericht 
op het verkrijgen van gebiedsdekkende tel-
lingen van de Natura 2000-gebieden. Daar-
naast wordt geprobeerd van de 19 soorten een 
landelijk beeld te verkrijgen van alle overige 
belangrijke slaapplaatsen. De analyses rich-
ten zich vooralsnog op de verspreiding van 
slaapplaatsen. De methode ter beoordeling 
van de volledigheid van de tellingen wordt 
in samenspraak met het CBS vastgesteld. Dat 

geldt ook voor de toekomstige trendanalyses in 
aansluiting op de bestaande procedures bij het 
Meetnet Watervogels. Hierbij wordt rekening 
gehouden met ontbrekende tellingen, met ge-
clusterd voorkomen en met de beschikbaarheid 
van meerdere tellingen per seizoen.

2.2. Teldekking in 2015/16
2.2.1. Maandelijkse tellingen
In 2015/16 was de teldekking hoog en verge-
lijkbaar met voorgaande seizoenen. Een groot 
deel van de monitoringgebieden werd van sep-
tember tot en met april dekkend geteld (figuur 
2.3) en enkele gebieden zelfs jaarrond: (delen 
van) Groninger en Friese Waddenkust, Zoute 
Delta, IJsselmeergebied, Randmeren, Beneden 

Figuur 2.3. Volledigheid van watervogeltellingen in 2015/16, 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 2015/16, 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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Rivierengebied, Lauwersmeer, 
Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen. Ook in 
de ganzen- en zwanengebieden was de teldek-
king hoog in de voorgeschreven telmaanden, 
maar deze neemt wel licht af. Door gerichte 
coördinatie wordt in de ganzengebieden steeds 
meer in de maanden september en april geteld. 
Weliswaar zijn de arctische ganzen dan (deels) 
niet (meer) aanwezig, maar voor de jaarrond 
aanwezige soorten Knobbelzwaan, Grauwe 
Gans, Grote Canadese Gans en Nijlgans zijn 
deze twee tellingen erg belangrijk (veel minder 
bijschatting). Daarnaast wordt speciaal voor 
Brand- en Rotgans een meitelling georgani-
seerd en wordt van juni tot en met augustus 
een selectie van gebieden geteld.

2.2.2. Midwintertelling 
In januari 2016 werd 2,27 miljoen ha (22.700 
km2) onderzocht (ter vergelijking: 2014/15 
20.000 km2). Het gaat zowel om vaste moni-
toringgebieden (inclusief ganzen- en zwanen-
gebieden) als aanvullende (extra) telgebieden. 
De teldekking was groter dan in het vorige 
seizoen, maar in grote lijnen vergelijkbaar met 
die in voorgaande seizoenen. De extra getelde 
gebieden lagen vooral in Laag-Nederland (ver-

gelijk figuur 2.2a en 2.4), dat ook het rijkst aan 
watervogels is. Op de hogere gronden werden 
vooral rivieren, kanalen en plassen geteld, soms 
ook bebouwde kommen. Medewerkers van 
Delta Project Management telden in opdracht 
van Rijkswaterstaat weer het open water van 
de Waddenzee en de kustzone van de Noord-
zee op zee-eenden (Arts et al. 2016). 

2.2.3. Slaapplaatstellingen
In 2015/16 werden in 71% van de Natura 
2000-gebieden tellingen uitgevoerd, en in 
ruim 56% was sprake van een gebiedsdekkende 
telling. Als we kijken hoeveel gebiedstotalen er 
na zes seizoenen zijn verzameld, hebben we 
het inmiddels over 77%. Bij bijna alle soor-
ten werden ook buiten de Natura 2000-ge-
bieden volop geteld. Reuzenstern, Zwarte 
Stern, Kemphaan en Kraanvogel kenden zelfs 
een landelijke teldekking. Soorten waarbij de 
teldekking buiten Natura 2000 zo substantieel 
was dat landelijke populatieschattingen in zicht 
kwamen, waren Grote Zilverreiger en Grutto. 
Er deden 458 waarnemers mee aan de georga-
niseerde tellingen, dat is een lichte stijging ten 
opzichte van 2014/15 (435).

getelde soorten

watervogels

ganzen & zwanen

Figuur 2.4. Getelde gebieden tijdens de midwintertel-
ling in januari 2016. / Coverage during the midwin-
ter census in January 2016.

Figuur 2.5. Ligging van de Natura 2000-gebieden 
die worden geteld vanwege de beschermde slaap-
plaatsfunctie. / Censused Natura 2000 sites which 
have been designated for their funtion as communal 
night roosts.
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3. Weer- en telomstandigheden

De winter 2015/16 was volgens de IJnsen-
index de derde zachte winter op rij, na een 
serie van vier normale tot koudere winters 
(figuur 3.1). In De Bilt was zelfs sprake van 
de op één na zachtste winter sinds het begin 
van de regelmatige temperatuurmetingen in 
1706 (gemiddelde temperatuur 6,3°C versus 
3,4°C voor het langjarig gemiddelde). Vooral 
december was extreem zacht, en volgde op 
een eveneens warme november. Sneeuw en 
vorst van betekenis kwam alleen in Noordoost-
Nederland voor, tijdens een korte koudeperiode 
rond de telperiode half januari. Tellers meldden 
in deze maand dan ook (vooral gedeeltelijke) 
ijs- en sneeuwbedekking (figuur 3.3). Januari 
was ook de enige maand met gemiddeld kou-
dere omstandigheden ten noorden en oosten 
van ons land (figuur 3.4). Het voorjaar kende 
in maart en april een koude start, met deels 
lagere temperaturen dan in december. Qua 
telomstandigheden was vooral de november-
telling een dieptepunt: regen en vooral storm 
bemoeilijkten het tellen. In de Waddenzee 
konden daardoor een aantal gebieden niet wor-
den bezocht. Het overzicht hieronder bespreekt 
het weersverloop over het telseizoen 2015/16 
meer in detail. Het is opgesteld aan de hand 
van informatie op knmi.nl/nederland-nu/
klimatologie (Nederland), op wetteronline.de 
(Europa) en uit de maandelijkse nieuwsbrieven 
(sovon.nl/nl/content/nieuwsbrief).

Juli startte met een hittegolf en was over het 
geheel vrij warm en aan de natte kant door 
buiige neerslag. Het warme en natte weertype 
zette zich voort in augustus. Vooral rond half 
augustus viel er veel regen, lokaal soms meer 
dan 50 mm. September verliep uitgespro-
ken koel, bij een overwegend ZW tot WZW-
stroming. In de westelijke kustprovincies was 
het bovendien nat (Noordoost-Nederland juist 
droger dan normaal). Oktober kende een afwis-
seling van koude en warme perioden, maar 
was over het geheel aan de koude kant en veel 
droger dan normaal. In de telperiode in de 
tweede decade van de maand domineerde een 
hogedrukgebied en een noordelijke stroming 
het weerbeeld. Op 12 en vooral 13 oktober 
werd voor het eerst in het najaar in het oosten 
en zuiden van het land plaatselijk vorst aan 
de grond gemeten. Sinds 1992 was de tweede 
decade van oktober niet meer zo koud. Tegen 
het eind van de maand kwam het weer in een 
warme modus. In november werden meerdere 
temperatuur-records gebroken. Op november 
1994 na, was het de warmste november ooit. 
De eerste en tweede decade van de maand 
waren zelfs de warmste sinds de start van de 
temperatuurmetingen. Dit werd gevoed door 
een overheersende westelijke stroming en ging 
samen met veel regen en periodiek veel wind. 
Ook de telperiode verliep nat stormachtig, met 
dagelijks (veel) regen en een zuidwesterstorm 
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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, ranging from 0 (extremely mild) 
to 60 (severe ice-winter). Winter 2015/16 was characterised as a ‘mild’ winter. Snow and ice conditions only 
occurred around Mid-January, in the NE-part of the country. 
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Figuur 3.2. Samenvatting van weeromstandigheden (bron: maandelijkse weeroverzichten KNMI) en water-
standen (bron: rijkswaterstaat.nl) gedurende 2015/16. De verticale balken geven de telperiode aan. / Weather 
characteristics and water tables in the rivers Rhine and Meuse in 2015/16. Bars indicate monthly census 
period.
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op de 15e (en een volgende storm op 17 
november). Kouder was het alleen van 21-26 
november, onder invloed van een noordelijke 
stroming. Op 23 november werd in De Bilt de 
eerste vorst van het seizoen geregistreerd. Het 
record-warme weer zette zich voort in decem-
ber. Bijna de hele maand stond onder invloed 
van een zuidwestelijke stroming die zeer zach-
te, maritieme tropische lucht aanvoerde. Met 
een gemiddelde maandtemperatuur van 9,6°C 
was het de met afstand warmste december 
‘ooit’. Op veel dagen lag de gemiddelde tem-
peratuur acht tot tien graden boven normaal. 

Opvallend aan deze weersconstellatie: het 
bleef opvallend droog en het was op de meeste 
plaatsen zelfs aan de zonnige kant. Vorst kwam 
in het geheel niet voor. Januari startte met he-
zelfde weertype als in december. Echter, vanaf 
3 januari vond in Noordoost-Nederland met 
het draaien van de wind in oostelijke richting 
een kortdurende koude-inval plaats, op 15 ja-
nuari gevolgd door een tweede, nu in het hele 
land. Deze tweede koude-periode viel samen 
met de midwintertelling en hield precies een 
week aan. De minumum-temperatuur daalde 
plaatselijk tot -12,3°C (Nieuw-Beerta op 21 
januari). Op de meeste dagen bleef het ook 
overdag vriezen. In de periode 4-6 januari lag 
ten noordoosten van de lijn Harlingen-Coevor-
den een dun en gebroken sneeuwek (maximaal 
3 cm). Tussen 16 en 24 jauari was dat vooral 
in Groningen en Drenthe het geval (maximaal 
10 cm in Noordoost-Groningen), op 17-19 ja-
nuari ook elders in Noord- en Oost-Nederland 
(gebroken sneeuwdek). Het warme en natte 
weer in de laatste week van januari hield ook 
begin februari aan. Over het geheel genomen 
was deze maand iets aan de warme kant, met 
in de Bilt een normaal aantal vorstdagen. Pre-
cies in de telperiode, tussen 11 en 19 februari 
leidde een noordoostelijke stroming tot een 
kouder type met in de meeste nachten lichte 
vorst (tot -6,9°C in Woensdrecht). Na een kort 
warm intermezzo, werd het vanaf 24 februari 
opnieuw kouder met in alle nachten tempera-
turen tot onder het vriespunt, bij een NW tot 
NO-wind. Maart kende grotendeels beneden-
gemiddelde temperaturen en was aan de droge 
en zonnige kant. In de eerste helft van de 
maand kwam het ‘s nachts vrijwel dagelijks tot 
vorst (tot -7,8°C in Deelen). Vanaf 10 maart 
domineerde hoge druk boven Scandinavië het 
weer, met een noordoostelijke stroming tot ge-
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Figuur 3.3. Telomstandigheden, ijs- en sneeuwbedekking zoals door de tellers ondervonden in de telgebieden 
in 2015/16. / Counting conditions, ice- and snowcover recorded in the census areas in 2015/16.

Figuur 3.4. Weeromstandigheden in Noord- en 
Oost-Europa in 2015/16, afgeleid uit het aantal 
ijsdagen (max. temperatuur < 0°C) in Arhus (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 (Arhus, 
Denmark) and eastern (Neuruppin, eastern Germany) 
Europe in 2015/16. Shown are the number of days 
with maximum temperatures <0°C, expressed as the 
deviation in days from averages in 1982-2004. The 
Netherlands (De Bilt) is shown for comparison.
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volg, en in eerste instantie zonnig weer. Vanaf 
eind maart luidde een zuidelijke tot westelijke 
stroming een wisselvallig weertype in, dat ook 
de eerste helft van begin april domineerde. Op 
3 april werd voor het eerst de grens van 20°C 
overschreden. April als geheel was echter koud, 
zelfs gemiddeld een graad kouder dan de-
cember. Het koude (en ook droge) weer werd 
veroorzaakt door een constellatie van hoge 
druk boven de Britse Eilanden vanaf 18 april, 

die met een NW tot N-wind lage tempera-
turen veroorzaakte. Vooral in Oost-Nederland 
kwam op meerdere nachten op grote schaal 
vorst voor. Ook mei ging koud van start, maar 
was over het geheel genomen warm, en in de 
eerste twee decaden ook zonnig en droog. Juni 
was eveneens aan de warme kant, maar door 
zware onweersbuien vooral in het zuidoosten 
uitzonderlijk nat.
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Tabel 4.1. Totaal in Nederland getelde aantallen watervogels en enkele extra soorten in de periode juli 2015 
– juni 2016. 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 2015/16 (note differen-
ces 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 1 0 0 0 0
Knobbelzwaan 24.873 19.799 19.693 22.900 27.396 29.329 29.074 22.010 16.715 9.823 10.944 17.132
Zwarte Zwaan 120 79 213 173 159 140 195 139 112 120 66 41
Zwarthalszwaan 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Kleine Zwaan 0 0 0 1.279 3.875 5.261 5.298 1.266 48 0 0 0
Wilde Zwaan 1 6 2 24 343 754 3.011 2.295 201 1 1 2
Indische Gans 51 7 79 88 111 134 62 140 76 44 20 18
Sneeuwgans 6 61 81 33 61 55 13 25 11 10 0 0
Ross` Gans 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Keizergans 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Zwaangans 8 2 14 19 30 26 39 37 30 25 0 2
Taigarietgans 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 0 0
Toendrarietgans 2 0 3 48.454 96.649 147.474 167.571 118.890 2.597 4 1 2
Kleine Rietgans 0 0 5 2.193 9.221 3.169 3.865 460 3 5 0 0
Grauwe Gans 170.934 59.495 177.599 252.877 308.776 366.882 366.468 240.652 142.124 71.316 41.873 85.129
Soepgans 3.906 547 3.163 4.155 5.202 5.220 7.827 4.483 3.574 1.897 407 370
Dwerggans 0 0 0 13 28 28 28 16 0 0 0 0
Kolgans 596 65 993 404.513 599.452 700.985 773.318 653.810 401.991 1.034 12 17
Kl. Canadese Gans (minima) 684 23 56 225 483 684 691 309 593 36 7 0
Grote Canadese Gans 13.156 4.496 14.540 19.877 21.705 23.950 28.712 17.478 13.266 4.584 1.602 4.393
Brandgans 25.540 18.651 34.113 203.352 326.496 461.402 663.695 637.906 556.538 341.618 199.255 10.268
Brandgans x Canadese Gans 225 0 0 702 927 248 310 405 182 288 105 285
Roodhalsgans 1 0 1 4 15 3 15 12 4 9 1 1
Witbuikrotgans 0 0 0 0 3 2 18 38 5 4 5 0
Rotgans 57 25 1.462 25.885 63.592 35.545 66.874 37.758 28.473 63.444 78.324 142
Zwarte Rotgans 0 0 0 1 5 6 9 4 4 3 4 0
Nijlgans 11.899 3.889 13.522 15.333 16.248 18.351 20.848 14.221 11.513 5.351 1.504 1.290
Magelhaengans 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Casarca 803 316 207 61 8 12 26 10 9 5 0 21
Kaapse Casarca 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Australische Bergeend 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Paradijscasarca 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bergeend 87.567 80.215 82.885 48.300 85.473 38.696 60.257 31.123 31.324 14.458 20.233 32.345
Krooneend 146 53 519 220 390 120 125 112 209 62 53 105
Peposaca-eend 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Tafeleend 2.383 4.359 13.570 58.925 45.477 40.458 18.772 28.440 3.808 880 459 820
Witoogeend 0 0 0 3 1 3 5 4 3 0 0 0

4. Algemene ontwikkelingen watervogels in Nederland in 
2015/2016

4.1. Aantallen
Ondanks het relatief geringe oppervlak van 
Nederland is het aantal in ons land overwin-
terende watervogels op Europese en zelfs op 
wereldschaal heel groot. Tussen juli 2015 en 
juni 2016 werden maandelijks, en afhankelijk 
van de teldekking, 356.000 tot 5,68 miljoen 
watervogels geteld (tabel 1). De laagste tota-
len stammen uit de zomermaanden. Dat is de 
periode met verreweg de laagste telintensiteit, 
wanneer alleen een aantal steekproefgebieden 
wordt onderzocht. De midwintertelling, half 
januari, kent de meest uitgebreide teldekking. 

En omdat deze, niet toevallig, samenvalt met 
het piekvoorkomen van veel wintergasten, le-
vert deze telling traditioneel het grootste aantal 
op. In januari 2016 ging het om 5,68 miljoen 
watervogels, iets meer nog dan de 5,51 mil-
joen die in januari 2015 werden geteld. Beide 
behoren tot de beste tellingen in de bestaande 
reeks. De winter van 2015/16, en dan met 
name de weken voorafgaand aan de midwin-
tertelling, was tot dan toe extreem zacht en dat 
zal ongetwijfeld aan het hoge aantal in januari 
2016 hebben bijgedragen. 
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Kuifeend 30.452 53.592 74.121 107.013 146.613 143.859 139.588 127.642 59.085 24.635 5.216 9.552
Topper 3 0 4 23.552 37.045 43.927 63.889 80.733 13.778 5.275 15 0
Kleine Topper 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Muskuseend 15 8 22 15 41 43 86 31 30 5 4 3
Carolina-eend 0 0 0 2 3 1 4 1 0 0 0 0
Mandarijneend 0 0 2 13 11 11 77 24 21 3 1 0
Manengans 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0
Rosse Stekelstaart 0 0 10 0 6 15 32 2 4 2 4 2
Eider 26.355 10.646 33.474 6.895 75.079 30.572 55.549 14.397 16.461 3.957 13.840 2.500
Zwarte Zee-eend 572 156 1.812 15 28.374 3.513 16.510 1.029 30 9 1.515 0
Grote Zee-eend 0 1 0 1 53 5 36 2 0 0 1 0
IJseend 0 0 0 0 2 1 6 3 1 0 1 2
Nonnetje 0 0 4 14 159 1.158 2.927 2.474 596 27 1 0
Buffelkopeend 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Brilduiker 30 12 43 459 2.011 5.343 7.689 10.140 6.146 564 79 51
Kokardezaagbek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Grote Zaagbek 6 6 29 103 299 1.795 3.385 4.186 2.458 54 10 4
Middelste Zaagbek 191 216 269 3.154 5.215 5.213 5.011 5.456 2.604 1.763 327 233
Krakeend 19.692 32.565 51.555 50.770 45.307 37.558 55.730 35.440 23.443 8.428 3.972 14.151
Chileense Smient 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Smient 87 1.713 49.317 201.558 350.134 489.360 699.953 433.602 308.670 3.000 124 49
Blauwvleugeltaling 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Kaneeltaling 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Slobeend 2.543 6.061 14.614 17.058 26.076 13.619 14.295 10.505 9.174 8.129 901 2.521
Wilde Eend 28.107 43.555 75.850 102.732 141.434 163.020 330.224 140.017 71.881 21.034 12.905 18.203
Soepeend 335 604 2.232 3.408 3.773 3.767 10.998 4.032 2.320 812 210 251
Pijlstaart 11 996 11.532 19.465 19.025 15.497 26.405 11.017 9.139 1.914 32 7
Zomertaling 3 29 33 0 0 0 0 1 4 118 26 6
Wintertaling 7.247 9.759 38.985 54.068 65.441 72.066 82.027 37.608 31.910 9.050 332 2.249
Amerikaanse Wintertaling 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Roodkeelduiker 1 0 61 13 10 100 480 8 5 0 1 0
Parelduiker 0 0 1 0 0 5 6 0 1 0 0 0
IJsduiker 0 0 0 0 0 9 12 9 4 0 1 0
Aalscholver 24.038 26.715 36.237 29.933 18.644 19.428 22.188 19.682 23.716 16.336 21.508 16.532
Kuifaalscholver 1 1 0 1 1 11 14 18 6 1 3 2
Roerdomp 1 0 7 14 11 8 44 26 12 17 4 3
Koereiger 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
Kleine Zilverreiger 193 430 323 249 357 185 219 109 93 81 68 135
Grote Zilverreiger 505 694 2.099 2.840 3.101 2.842 4.873 2.997 1.940 709 573 516
Blauwe Reiger 639 889 3.667 4.429 4.439 4.556 8.391 3.791 3.316 1.773 632 471
Purperreiger 19 12 22 2 0 0 0 0 0 25 8 10
Zwarte Ooievaar 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ooievaar 33 69 205 130 130 148 233 181 437 345 113 95
Zwarte Ibis 0 5 0 0 0 0 6 3 0 1 0 0
Lepelaar 5.283 4.402 5.344 89 94 81 44 102 422 871 1.936 1.884
Flamingo 18 18 16 10 21 21 14 14 0 0 0 0
Caribische Flamingo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Chileense Flamingo 18 8 2 28 32 38 40 40 0 0 6 7
Dodaars 89 209 1.148 1.606 1.891 1.820 3.721 1.695 1.492 147 90 20
Fuut 9.805 10.116 14.540 13.630 12.293 12.635 14.965 12.882 11.023 8.848 4.447 4.237
Roodhalsfuut 0 1 4 7 7 2 11 6 10 4 0 0
Kuifduiker 0 0 2 74 49 129 137 154 113 5 0 0
Geoorde Fuut 702 2.116 2.079 1.019 810 767 546 710 508 218 64 21
Zeearend 9 6 21 25 25 28 42 24 31 19 12 9
Bruine Kiekendief 274 172 264 61 61 94 97 65 67 320 220 154
Blauwe Kiekendief 5 5 12 45 99 121 217 98 81 27 7 1
Ruigpootbuizerd 0 0 2 4 11 3 35 13 6 0 0 0
Visarend 0 8 32 7 1 0 0 0 0 5 2 1
Smelleken 0 2 19 21 23 20 25 20 7 9 2 0
Slechtvalk 22 38 149 164 154 184 254 143 123 74 14 10
Waterral 16 32 119 316 120 225 289 128 142 15 5 6
Porseleinhoen 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Waterhoen 199 290 1.377 3.224 3.362 4.960 14.358 4.703 3.879 764 162 88
Meerkoet 50.136 65.372 151.468 181.326 201.429 173.266 254.278 142.805 70.026 18.198 6.230 10.904
Kraanvogel 0 0 18 1 7 7 22 12 16 0 0 0
Scholekster 83.326 99.524 165.333 88.364 133.446 92.621 140.818 86.464 57.556 33.238 36.699 16.199
Steltkluut 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13 12
Kluut 8.271 12.458 8.763 7.372 19.322 5.378 3.474 1.871 3.680 4.354 5.568 4.097
Kleine Plevier 75 29 31 2 0 0 0 0 4 194 96 47

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



23

Watervogels in Nederland in 2015/16

Bontbekplevier 470 10.645 10.177 971 315 262 517 258 850 97 13.415 272
Strandplevier 114 92 21 0 0 0 1 3 2 78 83 92
Woestijnplevier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Morinelplevier 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Amerikaanse Goudplevier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Goudplevier 645 7.755 58.822 42.833 83.410 58.954 85.316 30.844 18.046 4.688 98 8
Zilverplevier 3.994 16.385 25.454 24.155 23.990 11.311 24.271 11.277 13.024 16.777 69.893 909
Kievit 9.705 17.318 134.157 148.809 231.358 197.674 300.726 112.946 75.414 7.512 3.383 3.874
Kanoet 36.605 26.520 144.086 101.760 65.811 54.153 99.471 33.417 39.578 9.771 30.490 3.829
Drieteenstrandloper 2.719 9.971 17.969 3.874 8.243 2.476 12.779 5.228 5.902 4.582 42.772 2
Kleine Strandloper 127 56 89 134 4 4 4 5 6 7 34 0
Temmincks Strandloper 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Siberische Strandloper 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krombekstrandloper 2.816 1.184 374 3 0 0 0 0 0 0 66 1
Paarse Strandloper 0 0 4 5 54 41 180 50 7 3 25 0
Bonte Strandloper 150.310 149.941 393.742 313.149 282.852 132.881 242.099 258.054 176.696 211.067 191.496 10.030
Breedbekstrandloper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Kemphaan 2.805 949 640 187 1.029 452 1.703 926 985 746 39 202
Bokje 0 0 3 41 43 28 51 19 24 6 0 0
Watersnip 28 364 1.666 2.940 2.163 1.552 2.068 593 1.176 218 7 0
Houtsnip 0 0 1 13 22 37 59 22 31 0 0 0
Grutto 1.527 781 289 286 362 202 171 736 14.253 4.284 612 2.981
Rosse Grutto 52.651 26.934 94.496 17.253 25.619 18.039 74.081 16.832 11.944 16.155 137.027 694
Regenwulp 1.861 985 84 1 2 0 3 0 5 704 197 204
Wulp 126.045 75.734 145.191 90.711 92.707 77.187 139.196 87.994 86.327 63.681 5.918 8.566
Terekruiter 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oeverloper 642 1.144 331 42 10 5 9 9 6 51 425 17
Witgat 80 212 120 84 61 53 138 32 25 62 6 35
Zwarte Ruiter 4.028 2.883 1.521 668 358 194 207 81 127 356 1.707 1.638
Groenpootruiter 10.472 2.217 2.749 130 30 13 25 18 7 299 406 102
Kleine Geelpootruiter 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Poelruiter 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosruiter 33 65 21 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Tureluur 42.234 22.331 18.807 3.317 12.622 5.176 9.237 4.773 5.396 6.878 12.712 7.315
Steenloper 1.064 1.928 3.927 1.492 4.250 1.724 4.122 1.830 1.602 1.107 3.036 74
Grauwe Franjepoot 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rosse Franjepoot 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vorkstaartmeeuw 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drieteenmeeuw 0 0 0 1 10 7 2.623 4 0 0 0 0
Kokmeeuw 184.085 80.661 194.362 102.920 135.104 97.795 189.554 113.733 115.020 48.988 37.486 30.791
Dwergmeeuw 111 15 1 0 2 2 62 90 2 259 115 247
Zwartkopmeeuw 0 2 0 0 0 2 8 2 66 196 161 345
Stormmeeuw 49.634 24.726 69.763 32.174 54.808 55.171 202.904 76.635 65.048 7.543 5.024 5.799
Kleine Mantelmeeuw 26.590 4.394 6.997 1.070 1.166 120 330 210 3.304 11.244 27.717 5.349
Zilvermeeuw 36.993 7.177 54.360 11.378 45.994 13.875 79.406 17.131 20.019 12.200 26.861 7.883
Geelpootmeeuw 14 13 62 51 28 25 33 20 24 30 3 4
Pontische Meeuw 1 2 16 32 28 30 107 44 44 16 5 1
Kleine Burgemeester 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Grote Mantelmeeuw 704 565 2.327 811 6.821 916 7.147 890 565 333 550 342
Dwergstern 477 420 67 0 0 0 0 0 0 0 358 13
Lachstern 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reuzenstern 7 48 19 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Witwangstern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Zwarte Stern 493 232 13 0 0 0 0 0 0 117 283 35
Witvleugelstern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Grote Stern 8.382 731 552 0 0 0 80 0 0 652 7.928 186
Visdief 7.804 2.133 349 0 0 0 0 0 0 813 5.905 6.310
Noordse Stern 219 34 0 0 0 0 0 0 0 0 84 38
Velduil 0 0 2 14 25 16 35 19 13 3 0 1
IJsvogel 43 76 388 463 366 353 582 178 219 108 26 26
Strandleeuwerik 0 0 0 0 173 149 164 50 34 16 0 0
Grote Gele Kwikstaart 0 1 11 54 34 40 51 24 41 10 3 2
Frater 0 0 15 92 956 339 603 362 30 9 0 0
Sneeuwgors 0 0 8 24 168 55 200 36 7 0 0 0
IJsgors 0 0 3 8 15 2 5 3 1 0 0 0

Totalen/1000 1.409 1.073 2.494 2.937 4.039 3.960 5.682 3.785 2.606 1.122 1.099 356

Soort jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun
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Tabel 4.2. Monitoringsoorten waarvan in 2015/16 
meer dan 100.000 ex. in een maand zijn vastgesteld 
(getelde aantallen). De maand met het hoogste ge-
telde aantal is aangegeven, evenals de maand waarin 
de werkelijke piek gevallen moet zijn op basis van ge-
telde en bijgeschatte aantallen. Zie voor ganzen ook 
tabel 4.5 met schattingen voor totalen in Nederland. 
/ Monitoring species counted in numbers of at least 
100.000 individuals in 2015/16, month in which the 
peak count occurred and month in which numbers 
really peaked (‘Piekmaand’), based on counted and 
imputed numbers. For geese see also Tab. 4.5.

Soort Maximum Maand Piekmaand

Toendrarietgans 167.571 januari januari
Grauwe Gans 366.882 december december
Kolgans 773.318 januari december
Brandgans 663.695 januari februari
Kuifeend 146.613 november november
Smient 699.953 januari december
Wilde Eend 330.224 januari januari
Meerkoet 254.278 januari november
Scholekster 165.333 september september
Kievit 300.726 januari november
Kanoet 144.086 september oktober
Bonte Strandloper 393.742 september oktober
Rosse Grutto 137.027 mei mei
Wulp 145.191 september oktober
Kokmeeuw 194.362 september september
Stormmeeuw 202.904 januari augustus

Monitoringsoorten
Bij de monitoringinspanning ligt de nadruk 
op 72 min of meer talrijke soorten die (deels) 
gebonden zijn aan water. Dit seizoen waren 
er 16 soorten waarvan de maandelijks getelde 
aantallen tot boven de 100.000 exemplaren 
reikten (vier minder dan in 2014/2015). Het 
ging om vier soorten ganzen, drie soorten 
eenden, zes soorten steltlopers, twee meeu-
wen en Meerkoet. In 2014/15 behoorden ook 
Rotgans, Bergeend, Eider, Goudplevier tot deze 
groep, maar ze ontbraken in andere jaren even-
eens. Opvallend was het relatief lage aantal 
Brandganzen dat werd geteld (663.000 tegen 
710.000 in 2014/2015, zie ook tabel 4.5). 
Vorig seizoen kwam het aantal van deze soort 
enigszins in de buurt van dat van de Kolgans, 
maar dit seizoen waren er maximaal ruim 
100.000 meer Kolganzen aanwezig, ondanks 
dat de recente trend (laatste tien seizoenen) 
van Brandgans sterker toeneemt dan die van 
Kolgans. Alle 16 soorten met een maximum 
van meer dan 100.00 zijn opgenomen in tabel 
4.2. De januaritelling kent de meest uitgebreide 
teldekking en komt bij acht soorten met het 
hoogste getelde aantal uit de bus. Wanneer 

echter de teldekking in alle maanden even 
groot zou zijn geweest als in januari, zou er die 
maand voor nog slechts twee soorten de piek 
gevallen zijn, en zijn andere maanden belang-
rijker (zie laatste kolom in tabel 4.2). 

Schaarse en zeldzame soorten
Dankzij al die uren in het veld is het bijna van-
zelfsprekend dat er ook bijzonderheden worden 
gezien. Voor het doel van de tellingen zijn deze 
misschien niet zo interessant, maar voor de 
teller zijn dit ongetwijfeld onvergetelijke mo-
menten. Wij adviseren om bijzondere waarne-
mingen ook door te geven via Waarneming.nl 
of Telmee.nl, liefst vergezeld van foto’s en mi-
nimaal een goede omschrijving van verenkleed 
en waarneemomstandigheden. Wij stellen het 
overigens ook op prijs als je bijzonderheden 
bij je telling toelicht in het opmerkingenveld 
met de waargenomen kleedkenmerken en 
waarneemomstandigheden of een link naar de 
waarneming in een van de genoemde waar-
nemingenportalen toevoegt. Waarnemingen 
van dwaalgasten moeten worden beoordeeld 
door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse 
Avifauna (CDNA; zie dutchavifauna.nl). Opname 
in dit rapport betekent niet automatisch dat 
deze waarnemingen zijn geaccepteerd. 

Seizoen 2015/16 leverde weer een mooi rijtje 
zeldzaamheden op, waaronder Amerikaanse 
Wintertaling, Blauwvleugeltaling, Kleine Topper, 
Buffelkopeend, Woestijnplevier, Amerikaanse 
Goud plevier, Siberische Strandloper, Breedbek-
strandloper en Kleine Geelpootruiter. Vooral bij 
sommige soorten zeldzamere ganzen en een-
den is er een reële kans dat het om ontsnap-
pingen gaat, omdat ze veel in gevangenschap 
worden gehouden. De net iets minder zeld-
zame soorten zoals Witbuikrotgans, Rood hals-
gans, Kleine Strandloper, Paarse Strand loper, 
Bosruiter, Pontische Meeuw en Geel poot-
meeuw worden eens in de vier jaar besproken 
(laatste keer in rapportage over 2014/2015). 

Extra soorten
Sinds seizoen 1989/1990 wordt bij de water-
vogeltellingen een selectie van grotendeels aan 
waterrijke habitats gebonden roof- en zang-
vogels consequent meegeteld. Van Visarend, 
Zeearend en Slechtvalk worden inmiddels der-
mate goede aantallen verzameld dat ze jaarlijks 
worden besproken in hoofdstuk 5. De andere 
soorten worden (deels) eens in de vier jaar in 
hoofdstuk 5 besproken (laatste keer 2014/15). 
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Exoten
Exoten en variaties van inheemse soorten 
maken deel uit van de vogelbevolking en de 
meeste tellers weten dat: het gros van hen 
registreert ze trouw. Dat levert betrouwbare 
getallen op van een vogelgroep die maatschap-
pelijk gezien lang niet altijd populair is. Goede 
cijfers vormen in discussies hierover een es-
sentiële basis. Het optreden van veel exoten 
betreft incidentele ontsnappingen, waardoor 
deze slechts in zeer laag aantal voorkomen. 
In seizoen 2015/16 werden van tien soorten 
(waaronder een hybride) tenminste 100 ex. 
geteld in enige maand (tabel 4.4). Een aantal 
soorten wordt in hoofdstuk 5 besproken. Bij 
veel soorten zijn de hoogste aantallen vast-
gesteld in januari, grotendeels vanwege de 
uitgebreide teldekking in die maand. De echte 
piek (wanneer de teldekking iedere maand vol-
ledig zou zijn) valt bij Grote Canadese Gans, 
Nijlgans en mogelijk ook andere soorten in 
het najaar (zie hoofdstuk 5), bij de Casarca in 
juli-augustus (ruiconcentraties op Eemmeer). 
Bij de meeste soorten zijn de getelde aantal-
len redelijk vergelijkbaar met een seizoen 
eerder. In Noord-Holland verbleef een grote 
groep Brandgans x Canadese Gans. Deze groep 
werd in het verleden vermoedelijk als Kleine 
Canadese Gans gedetermineerd. Determinatie 
van dergelijke kruisingen is vaak lastig. 

4.2. Trends
Trends vormen een van de belangrijkste uit-
komsten van het Meetnet Watervogels. Dankzij 
de decennialange inzet van vrijwilligers bestaan 
lange trendreeksen van veel watervogels (zie 
ook figuur 4.1). Sinds de start van het meet-
net in 1975 vonden nogal wat verschuivingen 

Tabel 4.3. Aantallen tijdens de midwintertelling in 
januari 2016 van enkele ‘extra soorten’. Ter vergelij-
king de aantallen in januari 2012-15. / Numbers in 
January 2016 of some non-waterbirds, compared to 
January 2012-15. 

 2016 2015 2014 2013 2012

Velduil 16 45 10 5 29
IJsvogel 353 354 152 111 197
Strandleeuwerik 149 351 427 478 288
Grote Gele Kwikstaart 40 41 29 31 45
Frater 339 669 1232 729 763
IJsgors 2 6 20 8 34
Sneeuwgors 55 559 1798 569 304

Tabel 4.4. Talrijkste exoten (geteld maandmaxi-
mum, alleen soorten met >100 ex.) in 2015/16 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 
2015/16. For Greater Canada Goose and Egyptian 
Goose see also table 4.5 for national population es-
timates. 

Soort Maximum Maand

Zwarte Zwaan 213 september
Indische Gans 140 februari
Soepgans 7.827 januari
Kleine Canadese Gans 691 januari
Grote Canadese Gans 28.712 januari
Brandgans x Canadese Gans 927 november
Nijlgans 20.848 januari
Casarca 803 juli
Muskuseend 108 januari
Soepeend 10.998 januari
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Figuur 4.1. Ontwikkeling van de totale aantallen 
watervogels en van eenden, ganzen & zwanen, stelt-
lopers en zeevogels afzonderlijk sinds 1975/76 (al-
leen 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).

plaats. Zo verdubbelde het totaal aantal water-
vogels, wat vooral op conto komt van ganzen 
(recent echter weer enige afname). Het aantal 
eenden nam langzaam wat toe terwijl dat van 
steltlopers, met pieken en dalen, min of meer 
gelijk bleef. Zeevogels, vanaf dit seizoen opge-
nomen in deze figuur, nemen sinds een jaar of 
tien sterk af. 
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naars en verliezers. Ten opzichte van vorig jaar 
zijn er enkele verschuivingen opgetreden. 
De Zeearend is al jaren koploper (jaarlijkse toe-
name gemiddeld +23%) gevolgd door Grote 
Zil ver reiger (+16%) en Kraanvogel (+11%). 
Andere watervogels met een significant sterke 
jaarlijkse toename (>5%) zijn Grote Canadese 
Gans, Brandgans, Dwergmeeuw, en Lepelaar. 
Het lijstje met zware verliezers (significante 
afname van jaarlijks gemiddeld >5%), is ook 
al jaren stabiel. De top drie bestaat geheel uit 
ganzensoorten: Taigarietgans (-27%), Kleine 
Rietgans (-17%) en Dwerggans (-11%). 
Andere soorten die meer dan 5% aan de ver-
keerde kant van de nullijn staan zijn Rood-
keel duiker, Kemphaan, Strandplevier, Ge oor de 
Fuut, Zwarte Stern, Kleine Zwaan, Water hoen 
en Grutto. Dit is een wat groter aantal soorten 
dan vorig seizoen (10 tegen 8 in 2014/15). 
Belangrijke oorzaken zijn (een combinatie van) 
internationaal afnemende populaties, lokale 
voedselproblemen en verlegging van trekbaan 
of overwinteringsgebied.

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. Deze figuur kan worden 
gehanteerd als ‘klimaatindicator’. Het verschil 
tussen de trends van de drie groepen wordt 
dankzij de milde winters nog steeds groter. 
Vooral na de strenge winter van 1995/96 zijn 
de trends flink uiteen gaan lopen, met tijde-
lijke onderbrekingen tijdens koudere winters 
halverwege de jaren negentig en die tussen 
2009/10 en 2012/13. Soorten die vooral ten 
zuidwesten van Nederland overwinteren zijn in 
ons land sterk toegenomen. Alleen bij koudere 
winters moesten deze tijdelijk een pas op de 
plaats maken. Soorten waarvan het zwaarte-
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Figuur 4.2. Gemiddelde jaarlijkse aantalsverandering 
(%) van watervogelsoorten, berekend over de laatste 
tien seizoenen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen soorten die significant toe- dan wel afge-
nomen zijn (donkerblauwe balken), stabiel bleven 
(lichtblauwe balken), of waarvan de trend onzeker is 
(oranje balken). / Mean annual changes (%) of wa-
terbird numbers, calculated over the last ten years in 
The Netherlands. Indicated are species showing sig-
nificant increases or decreases (dark blue bars), stable 
trends (light blue) or having uncertain trends (orange; 
often fluctuating trends).

Winnaars en verliezers
In figuur 4.2 staan de veranderingen in trends 
over de laatste tien jaar gerangschikt naar win-
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punt van overwintering vooral in Nederland 
ligt, namen tot aan de eeuwwisseling langzaam 
toe (eveneens met dalen in koudere winters) 
en zijn daarna gestabiliseerd (met uitzondering 
van Krakeend en Brandgans, die nog steeds 
toenemen). Het dal in de reeks koudere winters 
na 2010 was kleiner dan die voor de eeuw-
wisseling, wellicht omdat deze minder streng 
waren. 
Heel anders vergaat het in Nederland de soor-
ten die vooral ten noordoosten van ons land 
overwinteren. Als groep laten deze een duide-
lijk dalende trend zien, alleen in wat koudere 
winters was er steeds sprake van een opleving. 
Hieruit kan worden afgeleid dat deze soorten 
minder genoodzaakt worden om zuidelijker te 
trekken. Voor een aantal eendensoorten is dat 
ook op internationale schaal aangetoond, maar 
het geldt niet voor alle soorten. Een lokale 
afname (veroorzaakt door lokale omstandighe-
den), een afname van de gehele populatie of 
een verplaatsing naar andere (niet per se zui-
delijker gelegen) gebieden kan hierbij zelfs een 
belangrijkere rol spelen. 

Voedsel en trend
Figuur 4.4 laat de trendontwikkeling zien van 
watervogels ingedeeld naar voedselvoorkeur 
(zie bijlage 3 voor indeling per soort). Ten 
opzichte van vorig seizoen is de figuur vrij-

wel onveranderd gebleven. De viseters zijn 
sinds het begin van de reeks tellingen sterk 
in aantal toegenomen. In de jaren negentig 
nam de groep sterk en rond de eeuwwisse-
ling ging deze stijging nog harder, vanaf 2005 
trad een stabilisatie op. De sterke toename 
komt vooral op conto van Grote Zilverreiger, 
Kleine Zilverreiger, Lepelaar, Geoorde Fuut en 
Kuifduiker. Al deze soorten waren in de jaren 
tachtig aanmerkelijk schaarser of zelfs zeld-
zaam. Binnen de groep van viseters zijn er 
ook verliezers. De aantallen van Grote Zaagbek 
en Nonnetje nemen al lang sterk af. Zelfs in 
vorstwinters zijn de piekaantallen een stuk 
lager dan in de jaren tachtig en negentig. 
Daarnaast zijn ook Kuifduiker en Geoorde Fuut 
vanaf 2007 sterk afgenomen. 

Net als de viseters laten ook de graseters een 
sterke groei zien. Deze stijging wordt vooral 
veroorzaakt door de ganzen die sinds de jaren 
tachtig sterk in aantal zijn toegenomen, met 
name in de jaren negentig. Vrijwel gelijktijdig 
met de viseters stabiliseerde na de eeuw-
wisseling de index van de graseters en nam 
deze vanaf 2010 af. De recente afname wordt 
veroorzaakt door dalende aantallen van Kleine 
Rietgans en Smient en stagnerende aantallen 
van Kolgans en Grauwe Gans. 
Schelpdiereters nemen sinds de jaren negentig 
af, maar vanaf 2010 is sprake van een licht 
herstel. In het meest recente seizoen komt 
de index echter weer lager uit, vooral dankzij 

Figuur 4.3. Trend in overwinterende aantallen van 
(1) soorten die voornamelijk ten zuidwesten van 
Nederland overwinteren, (2) soorten die voorname-
lijk in Nederland overwinteren, en (3) soorten die 
voornamelijk ten noordoosten van Nederland over-
winteren. Weergegeven zijn de gemiddelde trends 
voor deze drie groepen soorten, gebaseerd op de 
periode december-februari. / Trends in wintering 
numbers of species mainly wintering (1) SW of The 
Netherlands, (2) in The Netherlands, and (3) NE of 
The Netherlands.
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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).
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(flink) lagere aantallen van Eider en Zwarte 
Zee-eend. De groep overige planteneters na-
men na de strenge winter van 1996/97 sterk 
toe, maar stabiliseerde net na de eeuwwis-
seling. Vanaf 2010/11 nemen de aantallen 
weer toe. De stijging in deze groep is vooral 
te danken aan de toename van Krakeend en 
Krooneend. De groep van overige bodem-
diereters, met 21 soorten de grootste groep, 
blijft, juist mede geholpen door dit grote 
aantal soorten, sinds het begin stabiel. Toch 
zijn er binnen de groep uitschieters die dan 
wel zijn toegenomen (Drieteenstrandloper, 
Bontbekplevier) of juist (soms sterk) zijn afge-
nomen (Strandplevier, Goudplevier, Kievit).

4.3. Vogelrichtlijn en Natura 
2000 
Europese Vogelrichtlijn en Natura 2000 vor-
men belangrijke pijlers onder het Nederlandse 
natuurbeleid, zoals deze per 1 januari 2017 
nieuw is vastgelegd in de nieuwe Wet 
Natuurbescherming. Dit is de vervanging voor 
drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, 
de Boswet en de Flora- en Faunawet. In deze 
nieuwe wet bepalen provincies wat wel en 
niet mag in de natuur in hun gebied en zor-
gen zij voor vergunningen en ontheffingen. De 
Rijksoverheid blijft verantwoordelijk voor het 
beleid van grote wateren, zoals het IJsselmeer.
Nederland kent 59 Natura 2000-gebieden met 
instandhoudingsdoelstellingen voor niet-broed-
vogels. Één marien gebied op het Nederlands 
Continentaal Plat (Friese Front) is in 2016 
definitief als Vogelrichtlijngebied aangewezen 
voor Zeekoet, maar er is voor deze soort (nog) 
geen kwantitatieve doelstelling. De binnen het 
watervogel- en broedvogelmeetnet van Sovon 
verzamelde vogelgegevens zijn bepalend ge-
weest voor de aanwijzing en begrenzing van de 
Natura 2000-gebieden (Sovon & CBS 2005). 
Daarnaast zijn ze nog steeds van groot belang 
bij de uitwerking van de instandhoudingsdoel-
stellingen, het opstellen van beheerplannen en 
de toetsing aan de vogeldoelen.

Instandhoudingsdoelstellingen en monitoring 
Voor elk Natura 2000-gebied wordt in het 
aanwijzingsbesluit bepaald welke natuurwaar-
den behouden of verbeterd moeten worden. 
De instandhoudingsdoelstelling vanuit de 
Vogelrichtlijn geeft per soort aan voor hoeveel 

vogels het gebied een goede leefomgeving 
moet zijn (bij een behoudsdoel) of worden 
(bij een verbeterdoel). Voor de instandhou-
dingsdoelstellingen bij niet-broedvogels kun-
nen voor dezelfde soort twee waarden worden 
gebruikt: voor de foerageer- en de slaap-
plaatsfunctie. De eerste wordt vrijwel altijd 
uitgedrukt in seizoensgemiddelden, de tweede 
(voor zover data beschikbaar zijn) in sei-
zoensmaxima (gemiddelden kunnen nog niet 
worden berekend door de korte tijdspanne). 
De seizoensgemiddelden zijn dezelfde als die 
binnen het Meetnet Watervogels worden be-
rekend. We kunnen daarom met behulp van 
het watervogelmeetnet een groot deel van 
de vergelijkingen tussen actuele aantallen en 
instandhoudingsdoelstellingen uitvoeren. Het 
Meetnet Slaapplaatsen is in het leven geroepen 
om inzicht te krijgen in de aantallen op slaap-
plaatsen in Natura 2000-gebieden (Klaassen 
& Liefting 2012). De aantallen die uit beide 
meetnetten voortkomen, geven een eerste sig-
naal af van ontwikkelingen ten opzichte van de 
gestelde doelen. 

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.
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Landelijke Staat van Instandhouding in 
2015/16
Figuur 4.5 laat de ontwikkeling zien van de 
landelijke staat van instandhouding aan de 
hand van samengestelde soortindexen over de 
laatste tien seizoenen (2006/07-2015/16) 
voor drie categorieën van soorten. 
De groep met een ‘gunstige staat van instand-
houding’ is met 26 soorten de grootste. De 
gemiddelde index van deze soorten lag met 
135, net als in voorgaande jaren, ruim boven 
het geïndexeerde landelijke instandhoudings-
doel (100). Al lange tijd schommelt de index 
tussen de 120 en 140. Binnen deze groep zijn 
er op de lange termijn gezien enkele flinke 
stijgers (met een indexwaarde boven de 200), 
met als uitschieter Grote Zilverreiger (waarde 
inmiddels 1907). Toch zijn er ook binnen deze 
groep soorten waar het huidige gemiddelde 
aantal lager is dan het gestelde doel, waardoor 
de indexwaarde onder de 100 uitkomt. Het 
rijtje met soorten met een lagere indexwaarde 
dan 100 bestond in 2015/16 uit acht soor-
ten. De vijf met de laagste indexwaarden, is al 
jaren vrijwel onveranderd. Dit waren: Kleine 
Rietgans, Zwarte Ruiter, Wilde Eend, Brilduiker 
en Smient (indexwaarden (23-74), grootste 
dalers eerst). 
De gemiddelde indexwaarde van de groep met 
een ‘ongunstige staat van instandhouding’, 
waar voor behoud wordt nagestreefd (20 soor-
ten), liet dit seizoen met 67 een flink lagere 
index waarde zien dan het jaar ervoor. Sinds 
het begin van deze eeuw schommelt de index-
waarde van deze groep tussen de 65 en 90, en 
haalt daarmee niet de beoogde 100. De daling 
ten opzichte van seizoen 2014/15 was te dan-
ken aan lagere waarden van Geoorde Fuut (55), 
Kleine Zwaan (39) en Zwarte Zee-eend (24). 
Dit zijn samen met Taigarietgans en Strand-
ple vier de soorten waar het al lange tijd slecht 
mee gaat en die zich ook in figuur 4.2 in de 
onderste regionen bevinden. 
De kleine groep van soorten waarvoor ‘ver-
betering van de populatie’ wordt nagestreefd 
(7 soorten) liet een iets lagere indexwaarde 
optekenen dan het seizoen ervoor (69 tegen 
75). De indexwaarden van vrijwel alle soorten 
van deze groep liggen met waarden tussen de 
41 (Grutto) en 94 (Goudplevier) beneden het 
verbeterdoel van 100. Alleen de Kanoet (120) 
komt hier de laatste vier seizoenen boven uit. 
Grutto en Eider (44) daalden sterk. 

De Staat van Instandhouding op gebiedsniveau 
Er zijn 62 Natura 2000-gebieden die belangrijk 
zijn voor 67 soorten niet-broedende water-
vogels (waarvan 59 met instandhoudingsdoel-
stellingen). Op gebiedsniveau gaat het, inclu-
sief de slaapplaatsdoelen, inmiddels om 717 
gebied-soortcombinaties waarvoor informatie 
gewenst is over aantallen en trends. Enkele 
combinaties hebben zowel een foerageer- als 
een slaapplaatsfunctie, zodat er in totaal zijn 
745 unieke gebied-soort-functiecombinaties 
zijn. Voor 692 ervan is een kwantitatief doel 
gesteld. Dit getal is gebruikt voor de kleurver-
deling in figuur 4.6. Bij het resterend aantal 
gebieden zonder kwantitatief doel, omdat er 
bij de aanwijzing geen aantal beschikbaar was, 
kan ook niet worden vastgesteld of dit ge-
haald wordt. Het gaat in dit laatste geval veelal 
om slaapplaatsen, maar ook bijvoorbeeld om 
een soort als de Zeekoet (Friese Front). Voor 
Naardermeer (2 soorten) en Deurnsche Peel & 
Mariapeel (3 soorten) is net als voor het Friese 
Front geen kwantitatief doel gesteld, zodat 
deze gebieden ontbreken in figuur 4.6. 

In seizoen 2015/16 waren er 24 gebieden (25 
in 2014/15) waarin minimaal de helft van de 
soorten aantallen bereikte hoger dan de ge-
biedsdoelstellingen (figuur 4.6). In een derde 
van de gevallen gaat om relatief kleine gebie-
den die slechts voor drie of minder soorten zijn 
aangewezen, in de rest betreft het gebieden 
met vier of meer soorten. Hieronder bevinden 
zich grote gebieden als IJsselmeer, Krammer-
Volkerak, Biesbosch, Markermeer & IJmeer, 
Veluwerandmeren en Eemmeer en Gooimeer. 
De trends van de soorten kunnen per gebied 
flink van elkaar verschillen. Positieve trends 
in deze gebieden worden veelal veroorzaakt 
door verschillende soorten ganzen, eenden in 
combinatie met soorten waarvoor een lage 
aantalsdrempel geldt, zoals enkele roofvogels 
(Slechtvalk, Zeearend). Soorten die landelijk 
flink in de min staan, zoals Kleine Rietgans, 
Kemphaan, Kleine Zwaan, Zwarte Stern en 
Scholekster, doen het ook in deze gebieden 
meestal slecht. Dit geldt veelal ook voor Wilde 
Eend en Smient. Er zijn ook positieve uit-
zonderingen zoals Reuzenstern in IJsselmeer, 
Tafeleend in het Markermeer en Kleine Zwaan 
in de Veluwerandmeren en in mindere mate in 
de Biesbosch, waar het gemiddelde aantal mo-
menteel (ver) boven het gestelde doel ligt. 
In 28 gebieden (37 in 2014/15) blijven de 
aantallen van tenminste de helft van alle soor-
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Figuur 4.6. Overzicht van het gemiddelde aantal watervogels in de laatste vijf seizoenen (2011/12-2015/16) 
ten opzichte van vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen in alle 60 Natura 2000-gebieden die voor wa-
tervogels van belang zijn. De grootte van de bollen staat voor het aantal soorten waarvoor een gebied is aan-
gewezen. De kleurverdeling geeft aan hoeveel soort-functie combinaties (%) beneden, gelijk aan of boven het 
‘instandhoudingsdoel’ zaten. Per soort kunnen er meerdere doelen zijn, zowel voor de foerageer- als slaap-
plaatsfunctie. Per gebied zijn alleen die soort-functiecombinaties meegenomen waarvoor zowel een kwan-
titatief 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 (2011/12-2015/16) in relation to conser-
vation objectives for each SPA designated for waterbirds (60 sites). Pie sizes refer to the number of designated 
species. Colors indicate number of targets (both species and function; in %) that occur in numbers above, 
equal (<10% or >10% target number) or below (>10%) the formulated conservation objectives.
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ten beneden de instandhoudingsdoelstellingen 
(ISD). Dat aantal is weliswaar groter dan dat 
met een positieve ontwikkeling, maar is ten 
opzichte van vorig seizoen wel flink vermin-
derd. Naast een drietal gebieden waar hooguit 
drie soorten belangrijk zijn, zijn er ook grote 
gebieden met soms tientallen aangewezen 
soorten waar minstens de helft onder het ISD 
blijft steken. Hiertoe behoren de Grevelingen, 
Westerschelde & Saeftinghe, Haringvliet, 
Rijntakken, Veerse Meer, Markiezaat, 
Oostvaarderplassen, Ketelmeer & Vossemeer, 

Zwarte Meer, Sneekermeergebied, Alde Feanen 
en Zoommeer. Al deze grotere gebieden be-
hoorden ook vorig jaar tot deze categorie. 
Alleen de soorten in Noordzeekustzone lieten 
een lichte verbetering zien waardoor net geen 
50% van de soorten meer onder de ISD ver-
keert. Op sovon.nl/nl/gebieden is een volledig 
overzicht te vinden van alle Natura 2000-ge-
bieden, met per gebied van alle relevante soor-
ten de watervogeltrends en de seizoensgemid-
delden van de laatste vijf jaar.
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4.4. Ganzen en zwanen
Als geen ander land in Europa heeft Nederland 
een naam hoog te houden als het om het 
aantal aanwezige ganzen en zwanen gaat. De 
ganzen- en zwanentellingen spelen dan ook 
een belangrijke rol in de (internationale) be-
scherming en het beleid voor deze soortgroep, 
waaronder het recent opgerichte European 
Goose Management Platform. De tellingen 
dekken zowel de grote wateren af als het 
agrarisch gebied. In januari wordt bij de mid-
wintertelling nog eens een extra deel van het 
landelijke gebied geteld en worden ook meer 
groepen in steden meegenomen (hoofdstuk 2, 
figuur 2.2-2.4). Een selectie van de getelde ge-
bieden wordt voor de trendbepalingen gebruikt 
(figuur 2.2 A en B). Bij de arctische soorten 
zullen de tellingen een goede afspiegeling vor-
men van de in ons land aanwezige aantallen. 
Bij de bij ons jaarrond aanwezige vogels is dat 
minder het geval. Grauwe Gans, Canadese Gans, 
Nijlgans en ook Knobbelzwaan komen wijd 
verspreid voor, ook buiten de gebieden die tra-
ditioneel op ganzen en zwanen worden geteld 
(zij het dat de dekking per provincie verschilt). 
De in dit rapport gepresenteerde aantallen van 
deze soorten (tabel 4.1 en 4.5) zullen dan ook 
een onderschatting zijn (vergelijk de aantallen 
in tabel 4.5 met de schattingen die in de soort-
besprekingen worden genoemd op grond van 
de gegevens van de recente Vogelatlas).

Populaties en seizoensvoorkomen
In 2015/16 waren maximaal naar schatting 
2,3 miljoen ganzen en 43.000 zwanen (in ja-
nuari) aanwezig, vrijwel identiek aan de situatie 
in 2014/15. Vooral het aantal ganzen levert 
een grote bijdrage aan het in januari aanwezige 
aantal watervogels in Nederland (tabel 4.1). 
Het verblijf van ganzen- en zwanen wordt 
doorgaans met de parameter ‘gansdagen’ (of 
‘zwaandagen’ voor de zwanen) beschreven, wat 

Tabel 4.5. Seizoensmaxima van ganzen- en zwanen in Nederland in 2015/16 (voorgaande seizoenen ter 
vergelijking, geschatte aantallen, afgerond). Type winter geeft het karakter van de winter aan (zie hst. 3). 
Populatieschattingen zijn ontleend aan Wetlands International (2015). Aantallen Taigarietganzen zijn na her-
interpretatie van alle waarnemingen (Koffijberg et al. 2011), aantal Dwergganzen naar schatting Zweedse 
broedpopulatie in 2015 (N. Liljebäck in litt). / Seasonal peak numbers from swans and goose census in 
2015/16 and previous seasons (estimated numbers, including imputed data for missing counts, rounded). 

 max. max. max. max. max. flyway
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 populatie

type winter: normaal normaal zacht zacht zacht

Knobbelzwaan 31.000 32.000 35.000 36.000 35.000 232.000
Kleine Zwaan 7500 11.000 7400 8500 7000 18.000
Wilde Zwaan 2200 4000 1900 2600 4000 90.000
Taigarietgans 14 14 1 10 4 70.000
Toendrarietgans 198.000 229.000 246.000 236.000 198.000 550.000
Kleine Rietgans 24.000 22.000 16.000 13.000 11.000 81.600
Kolgans 873.000 886.000 936.000 867.000 858.000 1.000.000
Dwerggans 110 60 38 34 28 54
Grauwe Gans 422.000 452.000 448.000 431.000 435.000 1.200.000
Gr. Can. Gans 28.000 29.000 28.000 33.000 32.000 41.000
Brandgans 854.000 824.000 789.000 813.000 739.000 1.000.000
(Zwb.)rotgans 102.000 84.000 104.000 119.000 91.000 250.000
Nijlgans 25.000 23.000 20.000 24.000 24.000 -
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Figuur 4.7. Trend in totale bezoek van ganzen en 
zwanen vanaf 1975/76, weergegeven in gans- en 
zwaandagen. Inclusief bijschatting voor incomplete 
telreeksen. / Trend in goose and swan days, including 
imputed figures for incomplete counts within the 
network of counting sites.
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in dit geval een afgeleide is van de seizoens-
gemiddelden die in dit rapport als maat voor 
de aantalsontwikkeling gelden. Figuur 4.7 laat 
zien dat – niet geheel onverwacht- het bezoek 
van ganzen en zwanen in de afgelopen decen-
nia sterk groeide. We zien echter ook dat vanaf 
2010/11 die ontwikkeling stagneert, op een 
niveau van 350-400 miljoen gans- en zwaan-
dagen. Het zijn dus niet alleen de maxima op 
één moment die zich stabiliseren (zie boven), 
maar ook de aantallen over het hele seizoen. 
Sinds 2014/15 heeft bij de gans- en zwaan-
dagen zelfs een licht dalende tendens ingezet, 
maar het is te vroeg om dat als structurele af-
name te duiden. 
Hetzelfde beeld overheerst bij de afzonder-
lijke soorten: de seizoensmaxima in 2015/16 

lagen bij de meeste soorten in dezelfde orde 
van grootte als die in de voorgaande seizoenen 
(figuur 4.8, tabel 4.5). Alleen bij Wilde Zwaan 
werden relatief grote aantallen geteld (maar 
dit heeft op het totaal weinig invloed vanwege 
het beperkte voorkomen in ons land). In de 
afgelopen tien jaar zijn de maximale aantallen 
bij Kleine Zwaan en Kleine Rietgans duidelijk 
kleiner geworden. Beide soorten zijn bezig hun 
trekstrategie aan te passen en blijven tegen-
woordig in de winter deels ten oosten of ten 
noorden van ons land (ze verkorten als het 
ware hun trekbaan). Bij Kleine Zwaan is ook de 
flyway-populatie als geheel in de afgelopen 20 
jaar kleiner geworden.
Het zwaartepunt van het ganzen en zwanen-
seizoen lag duidelijk in december-februari, 
toen meer dan 2 miljoen ganzen in ons land 
pleisterden (figuur 4.9). In november bleven 
de aantallen wat achter bij het gemiddelde 
van de voorgaande vijf seizoenen. In 2014/15 
deed deze maand niet onder voor de aantallen 
in december-februari.

Broedsucces
De voortplantingsstrategie en sociale verban-
den maken het mogelijk bij ganzen en zwanen 
in het winterhalfjaar na het broedseizoen het 
broedsucces te kwantificeren. Dit gebeurt door 
middel van het vaststellen van het percentage 
eerstejaars in de groepen en het bepalen van 
familiegrootte’s. Bij dit onderdeel is een kleine 
groep gespecialiseerde waarnemers betrok-
ken (zie bijlage 1). Deze tellingen worden voor 
Nederland en omringende landen gecoördi-
neerd door Sovon, bij enkele soorten (Kleine 
Zwaan, Kleine Rietgans) door soortspecialisten 
in binnen- en buitenland. Gegevens worden 
voornamelijk in de eerste maanden van het 
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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.

Figuur 4.9. Seizoensverloop ganzen en zwanen in 
2015/16 (per region, incl. bijschatting voor incom-
plete telreeksen), afgezet tegen het gemiddelde in 
de voorgaande vijf seizoenen. / Phenology of geese 
and swan species in 2015/16 (according to region 
and including imputed figures for incomplete counts), 
compared with the previous five seasons.
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Tabel 4.6. Broedresultaten van ganzen en zwanen in het broedseizoen van 2015, zoals vastgesteld in 
Nederland in de winter van 2015/16. Weergegeven zijn achtereenvolgens de periode dat groepen werden 
gecontroleerd, het aandeel eerstejaars en de gemiddelde familiegrootte (met steekproefgrootte N). Tevens is 
het gemiddelde aandeel eerstejaars in 2010-2014 (Nederland) en het aandeel eerstejaars voor de gehele 
NW-Europese flyway opgenomen (incl. buitenlandse gegevens, voor zover bekend). / Age ratios of swans 
and geese in 2015 as assessed in The Netherlands 2015/16. 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 2010-2014 (The Netherlands) and the proportion of first-year birds in the NW-European population 
2015/16 (including data from abroad, see details below table).

soort periode % juv. N fam. N gem. % juv (fam).
      2010-14 flyway

Knobbelzwaan okt-nov4 19,8 4044 - - 18,5 -
Kleine Zwaan dec 7,4 4609 - - 8,4 9,3 (1,90)1

Wilde Zwaan nov-feb 14,0 3382 - - 13,8 -
Toendrarietgans  okt-jan 17,4 25.102 2,33 141 16,8 -
Kleine Rietgans okt-nov 15,8 9858 1,54 268 15,2 13,8 (1,59)2

Kolgans okt-feb 10,8 116.997 1,64 1428 16,2 11,2 (1,54)3

Grauwe Gans jul-sep4 15,9 19.268 2,88 1049 12,5 -
Gr. Can. Gans jul,sep4 23,9 1351 2,26 165 22,4 -
Brandgans nov-jan 9,9 26.326 1,15 93 10,6 -
(Zwb.)rotgans okt-jan 1,9 17.890 1,44 96 17,5 -

1 Nederland, Duitsland, België, Denemarken, UK, Polen, Baltische Staten (N = 11.304) Total Netherlands, 
Germany, Belgium, Denmark, UK, Poland, Baltic States (J. Beekman & W. Tijsen).

2 alle landen entire flyway, Madsen et al. 2016
3 Nederland, Duitsland, België, UK (N = 274.078 individuen en 5420 families) Total Netherlands, Germany, 

Belgium, UK
4 uitsluitend Nederlandse broedvogels Dutch breeding population only

seizoen verzameld, omdat in die periode het 
onderscheid tussen adult en eerstejaars nog 
goed te doen is, en bovendien eventuele effec-
ten van jacht (jonge vogels worden doorgaans 
vaker geschoten dan adulten) nog beperkt 
zijn. Bij Knobbelzwaan, Grauwe Gans en Grote 
Canadese Gans hebben de gegevens in tabel 4.6 
betrekking op de eigen broedpopulatie, bij de 
andere soorten voornamelijk op de in de arctis 
broedende populaties. 
In totaal werden ruim 228.000 ganzen en 

zwanen individueel op leeftijd gecontroleerd 
(tabel 4.6). Bij vrijwel alle soorten waren 
de broedresultaten heel vergelijkbaar met 
voorgaande seizoenen. Alleen bij Kolgans en 
Rotgans was het aandeel eerstejaars beneden-
gemiddeld, bij Grauwe Gans juist aan de hoge 
kant. Vooral bij Kleine Zwaan, Toendrarietgans, 
Grauwe Gans (eigen broedvogels) en Kolgans 
vertonen de broedresultaten een dalende trend 
(figuur 4.10).
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Figuur 4.10. Trend in broedsucces (Nederlandse 
gegevens), weergegeven als het percentage eer-
stejaars. Tevens is de trend aangeduid, bepaald 
met TrendSpotter. / Trend in breeding success 
(only Netherlands). Shown is the annual percen-
tage of first-year birds and a trend calculated with 
TrendSpotter. 
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4.5. Slaapplaatsen
De landelijke slaapplaatstellingen zijn in 
2009/10 opgestart en vormt inmiddels een 
op zich staand meetnet binnen de context van 
Natura 2000. Voor 19 soorten (o.a. ganzen, 
Grote Zilverreiger, Aalscholver, verschillende 
steltlopers) worden tellingen georganiseerd, en 
daarnaast worden losse meldingen verzameld 
van de overige soorten die gemeenschappelijk 
slapen (o.a. Kraanvogel, sterns). Soms liften 
soorten mee waarvoor speciale tellingen wor-
den georganiseerd. 
Een belangrijk doel van het meetnet slaap-

plaatsen is een accuraat beeld krijgen van de 
aantallen van de 19 doelsoorten binnen Natura 
2000-gebieden, maar ook van belangrijke ge-
bieden buiten het Natura 2000-netwerk. Grote 
gebieden bestaan meestal uit meerdere slaap-
plaatsen en het is in dergelijke gevallen ook 
aan te raden dat deze gebieden simultaan door 
meerdere waarnemers worden geteld, in het 
bijzonder in het geval van ganzen, die vaak in 
enorme aantallen tegelijk uit de slaapplaatsen 
wegvliegen. Voor een aantal soorten wordt 
een landelijke teldekking nagestreefd. In deze 
paragraaf worden de resultaten van de volledig 
getelde Natura 2000-gebieden in 2015/16 

Tabel 4.7. Seizoensmaxima van volledig (min. 95% dekking) getelde Natura 2000-gebieden middels slaap-
plaatstellingen in 2015/16. / Seasonal maximum numbers in fully counted (min. coverage 95%) Natura 
2000 areas based on roost counts in 2015/16.

Natura 2000-gebied Soort 2015/16 Natura 2000-gebied Soort 2015/16

Aamsveen Kraanvogel 6 IJsselmeer Kemphaan 1980
Alde Feanen Kolgans 9714 IJsselmeer Zwarte Stern 11.000
Alde Feanen Grauwe Gans 552 Ketelmeer & Vossemeer Toendrarietgans 1600
Alde Feanen Brandgans 18.400 Ketelmeer & Vossemeer Grutto 1245
Alde Feanen Grutto 5104 Ketelmeer & Vossemeer Reuzenstern 10
Bargerveen Kleine Zwaan 203 Lauwersmeer Kleine Zwaan 77
Bargerveen Taigarietgans 0 Lauwersmeer Kolgans 19.872
Bargerveen Toendrarietgans 45.000 Lauwersmeer Dwerggans 2
Biesbosch Kolgans 44.485 Lauwersmeer Brandgans 66.359
Biesbosch Grutto 950 Lauwersmeer Reuzenstern 35
Broekvelden, Vettenbroek Kleine Zwaan 0 Leekstermeergebied Kolgans 3600
 & Polder Stein
Buurserzand Kraanvogel 32 Leekstermeergebied Brandgans 980
 & Haaksbergerveen
Deelen Grote Zilverreiger 133 Markermeer & IJmeer Brandgans 15.000
Deelen Kolgans 19.820 Markermeer & IJmeer Zwarte Stern 4000
Deelen Grauwe Gans 1380 Markiezaat Grauwe Gans 1020
Deelen Brandgans 6850 Nieuwkoopse Plassen  Grote Zilverreiger 210
     & De Haeck
Deurnsche Peel & Mariapeel Kraanvogel 400 Nieuwkoopse Plassen Kolgans 1200
     & De Haeck
Donkse Laagten Kleine Zwaan 63 Oostvaardersplassen Wilde Zwaan 5
Donkse Laagten Kolgans 3650 Oostvaardersplassen Grauwe Gans 5517
Donkse Laagten Brandgans 2980 Oostvaardersplassen Kemphaan 1
Duinen Goeree Brandgans 3500 Oudegaasterbrekken, Fluessen Brandgans 28.203
 & Kwade Hoek    en omgeving
Dwingelderveld Kleine Zwaan 7 Sneekermeergebied Kolgans 24.680
Dwingelderveld Toendrarietgans 5200 Sneekermeergebied Brandgans 70.460
Engbertsdijksvenen Toendrarietgans 9900 Sneekermeergebied Wulp 685
Engbertsdijksvenen Kraanvogel 300 Strabrechtse Heide & Beuven Kraanvogel 230
Fochteloërveen Kleine Zwaan 15 Uiterwaarden IJssel Kleine Zwaan 2
Fochteloërveen Wilde Zwaan 32 Uiterwaarden IJssel Wilde Zwaan 30
Fochteloërveen Kolgans 10.441 Uiterwaarden Waal Wulp 543
Groote Peel Toendrarietgans 9018 Waddenzee Zwarte Stern 4900
Groote Peel Kolgans 3473 Wieden Kleine Zwaan 0
Groote Peel Kraanvogel 0 Witte en Zwarte Brekken Kleine Rietgans 67
Groote Wielen Kolgans 13.100 Witte en Zwarte Brekken Kolgans 9700
Groote Wielen Brandgans 11.200 Witte en Zwarte Brekken Brandgans 1910
Groote Wielen Grutto 950 Zwanenwater Dwerggans 18
     & Pettemerduinen
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Figuur 4.11. Slaapplaatsen van Grote Zilverreiger in februari/maart 2015 (l) en 2016 (r). / Roosts of Great 
Egret in February/March 2015 (left) and 2016 (right).

gepresenteerd, en daarnaast ingezoomd op de 
Grote Zilverreiger als een van de soorten met 
een landelijke populatieschatting op basis van 
slaapplaatstellingen. Bij de soortbesprekingen 
(hoofdstuk 5) zijn van de relevante soorten zo-
veel mogelijk resultaten van de slaapplaatstel-
lingen opgenomen.

Natura 2000-gebieden
Slaapplaatsen in grote natuurgebieden zoals die 
in het Natura 2000-netwerk kunnen variëren 
afhankelijk van de soort van enkele individuen 
tot vele duizenden. Bovendien zien we ver-
schuivingen van jaar tot jaar, seizoen tot sei-
zoen en zelfs tussen opeenvolgende dagen in 
het aantal individuen dat gebruikt maakt van 
een specifieke slaapplaats of van een bepaald 
Natura 2000-gebied. We streven naar een vol-
ledige teldekking van alle doelsoorten binnen 
de Natura-2000 gebieden, toch is de data ook 
onderhevig aan schommelingen in teldekking. 
Vergeleken met het voorgaande seizoen heb-
ben we bijvoorbeeld (veel) meer data uit het 
Lauwersmeergebied, het Leekstermeergebied, 
de Alde Feanen, de Deelen. Dank aan de tel-
lers daar ter plaatse! In het oog springende 
totalen zijn van Toendrarietgans en Kolgans in 
de Biesbosch, Kolgans in de Deelen, Kolgans en 

Brandgans in de Alde Feanen, Groote Wielen, 
de Lauwersmeer en het Sneekermeergebied 
(tabel 4.7). Dit zijn traditioneel gezien be-
langrijke gebieden voor ganzen en deze blij-
ven onverminderd belangrijk. De aantallen 
Kleine Rietgans, een soort die steeds meer 
noordoostelijk van ons land overwintert zijn 
licht toegenomen in de Brekken (67 t.o.v. 
21 het vorige jaar). Taigarietgans is dit tel-
jaar niet waargenomen tijdens tellingen, 
waar voorheen nog wel meldingen waren 
uit de Brabantse Kampina. Ook het aantal 
Dwergganzen is van 37 naar 18 gedaald in 
het Zwanenwater en Pettemerduinen, maar 
twee Dwergganzen in de Lauwersmeer zijn 
een plus in seizoen 2015/16. Duidelijk is 
voorts dat de slaapplaatsfunctie voor enkele 
gebiedssoortcombinaties in 2015/16 vrij in-
significant zijn; bijvoorbeeld voor Kleine Zwaan 
in Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein 
alsmede de IJsseluiterwaarden en Kemphaan 
in de Oostvaardersplassen. Of dit patroon zich 
op de lange termijn voortzet is een interes-
sante vraag. Doel is in ieder geval wel om ook 
deze kleine slaapplaatsen in de toekomst te 
blijven tellen, alsmede gebiedssoortcombinaties 
die nog niet, of niet meer, geteld worden. Ook 
buiten Natura 2000-gebieden zijn er lacunes 
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in de data en we streven ernaar om deze op te 
vullen. 

Grote Zilverreiger landelijk
Bij een aantal soorten is de teldekking dusdanig 
goed dat landelijke schattingen van slaapplaat-
stellingen als proportioneel kunnen worden 
beschouwd aan de totale populatie vogels in 
het land op het moment van telling. De Grote 
Zilverreiger is een van deze soorten. De slaap-
plaatstellingen werden in 2004/05 door lo-
kale vogelaars uit Utrecht opgestart en vanaf 
2006/07 bij Sovon ondergebracht (Klaassen 
2012). Seizoen 2014/15 was een uitzon-
derlijk goed jaar voor overwinterende Grote 

Zilverreigers, mede vanwege een uitgesproken 
veldmuizenpiekjaar. Het is dan ook niet verras-
send dat de maxima van een flink aantal slaap-
plaatsen in seizoen 2015/16 lager uitkwa-
men dan een jaar eerder. Toch werd de Grote 
Zilverreiger op evenveel plaatsen geteld en 
zijn er zelfs een aantal nieuwe plekken geteld. 
Het lijkt er op dat de groeitrend van minimaal 
15% nog niet aan het afzwakken is. De groot-
ste aantallen Grote Zilverreigers worden nog 
steeds geteld in het Groene Hart, Noordwest 
en Noord-Nederland, waar het areaal geschikt 
habitat het grootst is, maar de aantallen in het 
oosten van het land nemen ook gestaag toe.
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5.1. Uitleg bij tekst en figuren
In dit hoofdstuk worden zowel de monitoring-
soorten besproken als een groot aantal schaarse 
en/of lastig te tellen aan wetlands gebonden 
soorten. De monitoringsoorten zijn min of 
meer algemene soorten waarvoor betrouwbare 
trends berekend kunnen worden. Ze worden 
jaarlijks in de rapporten opgenomen, zij het 
met per jaar wisselende accenten. De nadruk 
bij deze soorten ligt dit jaar op het seizoens-
voorkomen in zoete en zoute gebieden. Bij een 
aantal soorten (o.a. verschillende soorten gan-
zen en zwanen, Grote Zilverreiger, Kraanvogel, 
Kemphaan, Zwarte stern en Reuzenstern) wor-
den ook resultaten van tellingen op gemeen-
schappelijke slaapplaatsen besproken. 
Daarnaast zijn er aardig wat relatief schaarse 
watervogelsoorten die ook consequent worden 
geteld. Doordat ze gewoonlijk voorkomen in 
lage aantallen en/of sterk geconcentreerd, zijn 
trends van deze soorten minder betrouwbaar, 
hoewel ze duidelijker kunnen worden naarmate 
de tijdreeksen langer worden. Het merendeel 
van de soorten waar het om gaat wordt eens in 
de vier jaren besproken (laatste maal in verslag 
2014/15; Hornman et al. 2016). 
De standaardfiguren bij de soortbesprekingen 
in dit rapport bestaan uit het seizoensvoorko-
men (in zoete en zoute gebieden; bij ganzen 
en zwanen in de regio’s noord-west-oost) bij 
de monitoringsoorten en een trendgrafiek, een 
staafdiagram met seizoensvoorkomen en een 
verspreidingskaart bij de schaarse en lastig te 
tellen soorten.

Seizoensverloop 
• De staven geven de maandelijkse aantallen 

in 2015/16 weer in de monitoringgebie-
den of ganzengebieden (monitoringsoorten) 
of alle gebieden (overige soorten), gesplitst 
naar zoete en zoute gebieden. Bedenk 
hierbij dat in de zomermaanden maar in 
relatief weinig gebieden wordt geteld. Voor 
de monitoringsoorten zijn de aantallen 
gecorrigeerd voor niet-getelde gebieden, 
voor de overige soorten is dat alleen in het 
Waddengebied gebeurd. 

• De zwarte lijn geeft het maandelijkse ge-
middelde aantal weer, berekend over de 
periode 2011/12-2015/16 (zoete en zoute 
gebieden samen).

• Het lichtblauwe vlak geeft de maandelijkse 
spreiding aan van het gemiddelde en wordt 
gevormd door het minimum en maximum 
van het getelde aantal binnen de periode 
2011/12-2015/16.

Trendgrafiek (landelijk)
• De trendgrafieken zijn gebaseerd op het sei-

zoensgemiddelde van de getelde plus bijge-
schatte aantallen in alle monitoringgebieden 
(punten). Omdat in het Waddengebied maar 
vijf keer per seizoen wordt geteld, zijn de 
aantallen voor de overige maanden bere-
kend. Per telseizoen wordt het landelijke 
seizoensgemiddelde weergegeven (rode pun-
ten). In een aantal gevallen wordt een trend 
over de maxima gegeven, omdat er geen 
seizoensgemiddelde berekend kan worden 
(bijvoorbeeld bij Eider en Zwarte Zee-eend, 
die slechts eenmaal per jaar worden geteld). 
De trendlijn in de grafiek is berekend met 
TrendSpotter (doorgetrokken lijn), de stip-
pellijnen markeren de bijbehorende 95% 
betrouwbaarheidsintervallen. 

Trendgrafiek (seizoenstrend)
• De deeltrendgrafieken zijn gebaseerd op het 

gemiddelde van de landelijke maandtota-
len (getelde plus bijgeschatte aantallen in 
de moni toringgebieden) van een selectie 
van maanden (weergegeven in de figuur en 
bijschrift). De trendlijnen in de grafiek zijn 
berekend met TrendSpotter en alleen deze 
lijnen zijn voor de overzichtelijkheid weer-
gegeven. Indien geen deeltrendgrafieken zijn 
opgenomen zijn deze (a) (vrijwel) identiek 
aan de trend van het seizoensgemiddelde of 
(b) kunnen deze niet berekend worden zoals 
de januaritrend van Eider en Zwarte Zee-
eend, de vier landelijke slaapplaatssoorten en 
de zeevogelsoorten. 

De teksten geven een toelichting op de figuren, 
gaan nader in op seizoen 2015/16 en plaatsen 
de resultaten in een bredere context. Landelijke 
telresultaten uit eerdere seizoenen zijn ontleend 
aan de voorgaande jaarrapporten (meest re cen -
te: Hornman et al. 2016). Recente broed vogel-
gegevens stammen uit de jaarrappor ten van het 
meetnet Broedvogels (Boele et al. 2018).

5. Soortbesprekingen
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5.2. Soortbesprekingen

Knobbelzwaan Cygnus olor

Het seizoensmaximum (35.000 in december) 
bij de Knobbelzwaan was heel vergelijkbaar 
met dat in 2014/15, maar door aanhoudend 
grote aantallen over alle maanden nam het 
seizoensgemiddelde licht toe. Nog steeds is er 
over de laatste tien jaar sprake van een stabiele 
trend in seizoensgemiddelden, volgend op een 
eerdere groei op lange termijn. Maar indien de 
huidige ontwikkeling doorzet zal het stabiele 
verloop zich vermoedelijk de komende tijd 
ombuigen in een toename. De aantallen lijken 
zich duidelijk te herstellen van de dip tijdens 
de wat koudere winters rond 2010. Het hui-
dige verloop, groei gevolgd door stabilisatie, 
zien we in alle delen van het jaar, inclusief 
de ruiperiode in de zomer. Dat ligt ook in de 
lijn der verwachting aangezien we in ons land 
vooral te maken hebben met standvogels. Alle 
vier jaargetijden bereiken hun omslagpunt 
(van groei naar stabilisatie) rond 2003. De 
BMP-trend van de broedvogels wijkt weinig 
af van de wintertrends, zij het wel dat hier 
in de afgelopen tien jaar een lichte afname 
gaande is. Is dit een indicatie dat het aandeel 
niet-broedende zwanen toeneemt? Of gedra-
gen Knobbelzwanen zich minder standvastig 
als verondersteld, en vindt in de winter meer 
instroom vanuit bijv. Duitsland plaats? Het 
aantal broedvogels wordt waarschijnlijk ook 
beïnvloed door legselbeperking (en afschot), 
zoals dat in sommige provincies plaatsvindt 
uit oogpunt van schadebestrijding. Het aan-
deel eerstejaars vogels tijdens tellingen in het 
najaar bedroeg 19,8%, vergelijkbaar met het 
gemiddelde over de laatste vijf jaar (tabel 4.6). 
Grote concentraties Knobbelzwanen (>2000 

Kleine zwaan Cygnus bewickii

Kleine Zwanen bevinden zich in Nederland al 
twintig jaar in een neerwaartse spiraal, en ook 
2015/16 bracht daar geen verandering in. De 
langjarige afname uit zich op twee manieren: 
de zwanen arriveren later en blijven korter 
in het land, en de seizoensmaxima worden 
steeds kleiner. Het maximum van 7000 Kleine 
Zwanen in december behoorde tot de laagste 
in de afgelopen jaren, maar betreft nog wel 

steeds een substantieel deel van de flyway-
populatie. Trends in winter en najaar volgen 
hetzelfde patroon: een toename tot halverwege 
de jaren negentig, gevolgd door een afname 
tot op de dag van vandaag. Alleen in het voor-
jaar (voornamelijk maart) ontbreekt die groei 
in de jaren zeventig en tachtig: de aantallen 
nemen over de hele reeks af, ook ten tijde 
van de algehele toename. In 2015/16 waren 
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Figuur 5.1. Knobbelzwaan. Landelijke trend en sei-
zoensverloop in 2015/16. / Mute Swan. National 
trend and phenology in 2015/16.
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vogels) werden zonder uitzondering gezien op 
waterplanten op grote wateren, vooral op de 
Randmeren (max. 7280 Veluwemeer in de-
cember), in het IJsselmeergebied (4368 in juni) 
en in de noordelijke Delta (3166 in juni). Van 
de graslandgebieden was zoals gewoonlijk de 
Krimpenerwaard het gebied met de grootste 
aantallen (1901 in januari).
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Figuur 5.2. Kleine Zwaan. Landelijke trend, trend 
najaar (okt) en voorjaar (feb) en seizoensverloop 
in 2015/16. / Bewick’s Swan. National trend and 
trend in autumn (Oct), spring (Feb) and phenology in 
2015/16.

de aantallen in februari al veel lager dan het 
gemiddelde in voorgaande jaren. De verande-
ringen in Nederland zijn een gevolg van een 
krimpende flyway-populatie en veranderingen 
in de trekstrategie (met toenemend belang 
van Duitsland). Achtergrond van de algehele 
populatie-afname is vooral een verminderde 
jaarlijkse overleving (Wood et al. 2017), waar-
van de oorzaken, evenals andere mogelijke ont-
wikkelingen, nog niet geheel zijn opgehelderd 
(Wood et al. 2016, 2017). Het jongenpercen-
tage van 7,4% was beter dan in 2014/15 (ta-

bel 4.6), maar past goed bij het (lage) gemid-
delde in de voorgaande jaren. Meer dan 1000 
Kleine Zwanen zijn tegenwoordig alleen nog op 
waterplanten aan te treffen (maximaal 2747 
op het Veluwemeer in december). Opvallend 
waren de 1091 Kleine Zwanen die in oktober 
in het Lauwersmeer werden geteld, een voor 
de tegenwoordige tijd ongekend groot aantal. 
Op land werden de grootste groepen gezien in 
Oost-Flevoland (november en februari) en in 
de Krimpener- en Alblasserwaard (januari). 

wilde zwaan Cygnus cygnus

Wilde Zwanen bereiken in ons land min of 
meer de zuidwestgrens van hun winterareaal 
en komen in koudere winters in doorgaans 
wat grotere aantallen voor. De maximaal 4000 
vogels in januari waren met het oog op de 
gemiddeld zachte winter dan ook wat aan de 
hoge kant, maar vielen wel precies samen 
met de koudeperiode rond de midwintertel-
ling. Zowel in januari als februari waren de 
aantallen dan ook bovengemiddeld. De groot-
ste aantallen verbleven in het westen van 

de Noordoostpolder (748 in februari), op het 
Wolderwijd en Nuldernauw (573 januari) en in 
de Gronings-Drentse Veenkoloniën (561 janu-
ari), in alle gevallen ging het hier om minstens 
20% van het op dat moment aanwezige aantal 
in Nederland. De lange termijntrend is licht po-
sitief (gemiddelde toename van 3% per jaar), 
een effect van de langjarige uitbreiding van de 
flyway-populatie. Najaar en winter lopen qua 
trend met elkaar in de pas, in het voorjaar is de 
toename zwakker (vgl. Kleine Zwaan). In maart 
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Figuur 5.3. Wilde Zwaan. Landelijke trend, trend na-
jaar (okt-nov) en voorjaar (mrt-apr) en seizoensver-
loop in 2015/16. / Whooper Swan. National trend 
and trend in autumn (Oct-Nov), spring (Mar-Apr) 
and phenology in 2015/16.

ToendrarieTgans Anser serrirostris

De aantallen Toendrarietganzen waren in bijna 
alle relevante maanden duidelijk kleiner dan in 
voorgaande jaren. Ook het seizoensmaximum 
(198.000 in januari) was minder dan in de 
drie seizoenen ervoor, terwijl de seizoensge-
middelden de laagste waren in zes jaar. Bij de 
toenemende lange termijn trend tekent zich 
dan ook een beginnende afvlakking af. Los 
daarvan maakt de trend voor het najaar dui-
delijk dat deze een belangrijke bijdrage leverde 
aan de groei in seizoensgemiddelden in de af-
gelopen decennia. De procentuele groei van de 
najaars-aantallen (gemiddeld 14% per jaar) is 
meer dan vier maal zo hoog dan de toename 
van de aantallen in de midwinterperiode. Het 
verloop over het seizoen was verder verge-
lijkbaar met voorgaande jaren, met een piek 
in december en januari. De grootste concen-
traties in deze maanden waren te vinden in 

de Gronings-Drentse Veenkoloniën (maximum 
51.733 in januari), in het Amsterdamsche 
en Schoonebeeker Veld (maximum 19.730 
december) en in het Hunzedal en de 
Onnerpolder (12.033 februari). In Drenthe 
werden ook grote aantallen op slaapplaatsen 
geteld (o.a. Bargerveen, 45.000 in november, 
Fochtelooërveen, 16.218 in januari, 16.000 
Dwingelderveld in november). Buiten Drenthe 
en de aangrenzende delen van Groningen wer-
den grote aantallen Toendrarietganzen gezien 
rond de Peel (9500-9700 in oktober-novem-
ber en januari) en in het grensgebied in de 
Kop van Limburg (8593 december). Een grote 
slaapplaats was die in de Engbertsdijksvenen, 
met 9900 in januari. Het jongenpercentage be-
droeg 17,4%, en dat wijkt nauwelijks af van de 
cijfers uit voorgaande jaren (tabel 4.6).

zijn gewoonlijk de meeste Wilde Zwanen al 
vertrokken. Het percentage eerstejaars bedroeg 
14,0% - vergelijkbaar met het gemiddelde van 
de afgelopen jaren (tabel 4.6), maar vanwege 

de uiterste positie van Nederland in het winte-
rareaal vermoedelijk niet representatief voor de 
populatie als geheel. 
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Figuur 5.4. Toendrarietgans. Landelijke trend, trend 
najaar (sep-nov) en winter (dec-feb) en seizoens-
verloop in 2015/16. / Tundra Bean Goose. National 
trend and trend in autumn (Sep-Nov), winter (Dec-
Feb) and phenology in 2015/16.
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Kleine rieTgans Anser brachyrhynchus

Kleine Rietganzen zijn in Nederland op hun 
retour, ondanks verdere groei van de totale 
populatie in de afgelopen tijd. In 2015/16 
bedroeg de flyway-populatie 74.000 indivi-
duen (Madsen et al. 2016). Tijdens de inter-
nationale telling op 1 november 2016 bevond 
daarvan een kleine 8% in Nederland (voorna-
melijk Zuidwest-Friesland). Het Nederlandse 
seizoens gemiddelde bedroeg 11.000 vogels in 
november, voornamelijk in Zuidwest-Friesland 
(maxi mum in Middel-Delfland, het andere 
traditio nele gebied, was 380 in januari). Veel 
Kleine Rietganzen trekken tegenwoordig niet 
verder dan Denemarken en doen zich daar te 
goed aan het toegenomen aanbod aan mais 
(Clausen et al. 2018), een verandering in trek-
strategie die zich in slechts enkele jaren vol trok 
en laat zien dat een als traditioneel te boek 
staande soortgroep als ganzen een groot aan-

pas sings vermogen heeft. Ook in Nederland 
raken maispercelen steeds meer in trek (F. 
Cottaar), en verschijnen kleine aantallen Kleine 
Riet  ganzen ook steeds vaker buiten de twee 
traditionele pleisterplaatsen (bijv. omgeving 
Foch te looërveen). Het percentage eerstejaars 
was met 15,8% ongeveer vergelijkbaar met 
het gemiddelde van de afgelopen jaren (tabel 
4.6).Kleine Rietgans, IJsselmonding. Foto: Cor Fikkert
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Figuur 5.5. Kleine Rietgans. Landelijke trend en 
seizoensverloop in 2015/16. / Pink-footed Goose. 
National trend and phenology in 2015/16.

grauwe gans Anser anser

Het seizoensverloop en de aantallen Grauwe 
Ganzen in 2015/16 waren heel vergelijkbaar 
met de voorgaande jaren. De stabilisatie van 
de seizoensgemiddelden die zich in de laat-
ste seizoenen aftekent is echter vermoedelijk 
niet geheel overeenkomstig het daadwerke-
lijke aantalsverloop, omdat de grootste groei 
bij Grauwe Gans momenteel vooral buiten het 
netwerk van watervogeltelgebieden zal plaats-
vinden. Veel meer dan andere ganzensoorten 
zitten grote aantallen Grauwe Ganzen jaarrrond 

verspreid over het (vooral lage deel van) het 
land, steeds vaker ook buiten de traditionele 
ganzen- en zwanengebieden die minder goed 
worden gedekt met de tellingen. Schattingen 
voor de nieuwe vogelatlas (landdekkend) gaan 
uit van 510.000-580.000 overwinteraars in 
december-februari (seizoensmaximum van 
de tellingen in 2015/16 bedroeg 435.000 in 
december, tabel 4.5). Bij de broedvogels (die 
ook een belangrijk deel uitmaken van de win-
terpopulatie) wijzen de BMP-cijfers over de 
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periode 2007-2016 op een groei van gemid-
deld 12% per jaar. Het is onbekend in hoeverre 
alle maatregelen die als schade-afweer worden 
genomen (legsels onklaar maken, afschot en 
wegvangen) en bevorderen van vliegveiligheid 
rondom Schiphol van invloed zijn op de aantal-
len, maar het is aannemelijk dat die effecten 
er zijn. Echt grote concentraties (>10.000) 
van Grauwe Ganzen zijn tegenwoordig zeld-
zaam, omdat de vogels zich erg verspreiden 
en meestal in kleine groepen pleisteren. Het 
grootste aantal werd in juni (ruiperiode) in de 
Oostvaardersplassen geteld (28.528). Aantallen 
van meer dan 10.000 vogels werden verder 
genoteerd in Oost-Zeeuws Vlaanderen, op 
Texel, in de Wieringermeer en langs de IJssel 
(piek doorgaans in november-december). Het 
broedsucces, uitgedrukt in het percentage 
eerstejaars, was 15,9% en een fractie meer 
dan het gemiddelde over de voorgaande jaren 
(tabel 4.6). Het gaat hier dan om Nederlandse 
broedvogels die in de nazomer worden gecon-
troleerd. 
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Figuur 5.6. Grauwe Gans. Landelijke trend en sei-
zoensverloop in 2015/16. / Greylag Goose. National 
trend and phenology in 2015/16.
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dwerggans Anser erythropus

Het seizoensmaximum van de Dwerggans (28 
in november-januari) behoorde tot de laag-
ste van het recente verleden. Op basis van 
tellingen en losse waarnemingen verbleven 
in 2015/16 ten minste 39 Dwergganzen in 
Nederland. De meeste daarvan waren van 
oktober tot in februari in het Oudeland van 
Strijen aanwezig (beste telling 28 in decem-
ber en januari, buiten de tellingen maximaal 
34, waarneming.nl). Pas in februari werden 
ook de polders bij Petten bezocht (maximaal 
26 in februari (waarneming.nl), zelfde vogels 

als in Oudeland van Strijen). Aantallen en sei-
zoensverloop weerspiegelen voornamelijk het 
overwinteren van de Zweedse broedpopulatie 
in Nederland, met daarnaast enkele ontsnapte 
vogels en waarschijnlijk enkele vogels van 
Russische komaf. De afname bij ons in de win-
ter is een gevolg van de afname van het aantal 
Zweedse broedvogels. Het uitzetten van jonge 
Dwergganzen in Zweden zien we niet terug 
in een toename van de aantallen overwinte-
raars, omdat deze vogels minder geneigd zijn in 
Nederland te overwinteren (N. Liljebäck). 
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Figuur 5.7. Dwerggans. Landelijke trend en seizoensverloop in 2015/16. / Lesser White-fronted Goose. 
National trend and phenology in 2015/16.

Kolgans Anser albifrons

Net als een seizoen eerder lag het seizoens-
gemiddelde in 2015/16 wat lager dan in 
andere recente jaren. Het seizoensmaximum 
van 858.000 in januari was zelfs het laagste 
sinds 2010/11 (tabel 4.5). Over de laatste 
tien seizoenen gerekend is nog sprake van een 
lichte groei in seizoensgemiddelden (gemiddeld 
+2% per jaar), maar die lijkt na 2013/14 wat 
af te zwakken. Het verdere seizoensverloop 
was vrijwel identiek aan eerdere jaren, met de 
grootste aantallen present van november tot 
en met februari. Bij de vergelijking van trends 
in seizoensgemiddelden naar jaargetijde komt 
goed naar voren dat de aanwezigheid in het 
najaar naar verhouding sterker is toegenomen 
dan in hartje winter (lees: eerdere aankomst). 
De tendens voor een vroegere aankomst in 
het najaar startte al in het begin van de jaren 

negentig. Echter, ook in het voorjaar is er een 
sterkere mate van toename dan in de winter 
zelf, duidend op een gemiddeld later vertrek 
van grote aantallen. Opvallend in het licht 
van de vaker optredende zachtere winters. De 
jaarlijkse variatie in aantallen is in het voorjaar 
(voornamelijk maart, soms ook april) overigens 
wel duidelijk groter is dan in najaar en winter. 
Het IJsseldal blijft het gebied met de grootste 
aantallen. Maximaal werden hier 49.492 vo-
gels geteld (februari), maar de aantallen in no-
vember-december lagen er eveneens boven de 
40.000. Alleen Opsterland en Smallingerland 
en Friesland komt op (bijna) vergelijkbare aan-
tallen (maximum 41.380 november). Andere 
pleisterplaatsen met grote concentraties zijn de 
Gelderse Poort (31.464 in maart), de Polders 
rond Fluessen en Heegermeer (27.176 in ja-
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nuari) en Wonseradeel en Workum (26.927 
in februari). Grotere slaapplaatsen herbergden 
doorgaans 20-30.000 vogels. Slaapplaatsen 
in de Rijntakken (60.405 in januari) en in de 
Biesbosch (43.984 in januari) waren hierop 

grote uitzonderingen. Het percentage eerste-
jaars was met 10,8% beneden-gemiddeld (ta-
bel 4.6), en past bij de trend voor verminderd 
broedsucces over de afgelopen 25 jaar.

Figuur 5.8. Kolgans. Landelijke trend, trend najaar 
(sep-nov), trend voorjaar (mrt-mei) en seizoens-
verloop in 2015/16. / Greater White-fronted Goose. 
National trend and trend in autumn (Sep-Nov), 
spring (Mar-May) and phenology in 2015/16.
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groTe Canadese gans Branta canadensis canadensis

De in de winter aanwezige Canadese Ganzen 
bestaan vermoedelijk voor het grootste deel 
uit de eigen broedvogels, eventueel aangevuld 
met groepen van over de grens in België of 
Duitsland. Het aantal Nederlandse broedvogels 
nam sinds 1990 met gemiddeld 21% per jaar 
toe, over de laatste tien jaar met 9% (BMP). 
De groeicijfers van de watervogeltellingen zijn 
heel vergelijkbaar (gemiddelde toename 23% 
per jaar over hele periode en 8% over laatste 
tien jaar). Opvallend is dat zowel bij de broed-
vogels als bij de wintervogels de aantallen, 
resp. seizoensgemiddelden in 2015 en 2016 
gelijk bleven. Een eerste teken van stabilisa-
tie? Ook het seizoensmaximum van 32.000 
in januari (tevens maand met beste teldekking 
voor deze soort) verandere amper ten opzichte 
van 2014/15. Het is evenwel aannemelijk 

dat de daadwerkelijk aanwezige aantallen in 
Nederland groter zijn, aangezien zich Grote 
Canadese Ganzen ook veel buiten het netwerk 
van telgebieden ophouden (incl. stedelijk ge-
bied). Voor de nieuwe vogelatlas wordt het 
winterbestand geschat op 43.000-54.000 
dieren. Het aantalsverloop door het seizoen 
heen was vergelijkbaar met voorgaande jaren 
en ook de trend is over alle jaargetijden het-
zelfde. De gebiedstelling met het grootste aan-
tal viel niet in het winterhalfjaar, maar in de 
ruiperiode, in juli op het Volkerakmeer (4938). 
Grotere concentraties werden verder gevonden 
op de pleisterplaats in het Midden-Delfland 
en Oude Leede (max. 2330 in januari) en in 
het Oldambt (1689 in september). Van het 
laatste gebied is op grond van ringaflezingen 
bekend dat zich in deze groepen ook vogels uit 
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Duitsland bevinden. Deels gaat het vermoe-
delijk om concentraties na de rui in de zomer. 

Het landelijke aandeel eerstejaars in de nazo-
mer bedroeg 23,9% (tabel 4.6).
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Figuur 5.9. Grote Canadese Gans. Landelijke trend en seizoensverloop in 2015/16. / Greater Canada Goose. 
National trend and phenology in 2015/16.
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Figuur 5.10. Brandgans. Landelijke trend, trend na-
jaar (sep-nov), voorjaar (mrt-mei) en seizoensver-
loop in 2015/16. / Barnacle Goose. National trend 
and trend in autumn (Sep-Nov), spring (Mar-May) 
and phenology in 2015/16.

brandgans Branta leucopsis

Het seizoensvoorkomen in 2015/16 was een 
vrijwel exacte kopie van dat in voorgaande 
jaren. Het seizoensmaximum van 739.000 in 
februari was aan de lage kant vergeleken met 

eerdere seizoenen (tabel 4.5). De seizoens-
gemiddelden vielen ook wat terug en waren 
de laagste van de afgelopen vier seizoenen. 
Over de afgelopen tien jaar groeiden ze jaarlijks 
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nog met gemiddeld 6%, iets zwakker dan de 
lange termijn trend (+8%). De aantalsontwik-
keling in de verschillende jaargetijden loopt 
vrijwel gelijk op met de trend over het hele 
seizoen. Het is momenteel onduidelijk of de 
flyway-populatie als geheel nog toeneemt. 
Waarschijnlijk bevindt een verhoudingsgewijs 
steeds groter deel van de winterpopulatie zich 
buiten onze landsgrenzen (gezien de toename 
in o.a. Duitsland en Denemarken), waar de 
teldekking minder goed is. Gebieden met meer 
dan 40.000 Brandganzen bij een telling lagen 
zonder uitzondering in de Waddenzee of in 

het binnenland van Friesland. In april en mei 
waren in de Waddenzee resp. 169.215 en 
144.125 Brandganzen aanwezig. In Friesland 
waren Wonseradeel en Workum (maximum 
78.967 in januari), Gaasterland en Lemsterland 
(maximum 70.802 in januari) en Opsterland 
en Sallingerland (maximum 58.296 in januari) 
de beste gebieden. Buiten de regio Waddenzee 
en Friesland komt alleen Waterland in Noord-
Holland in de buurt van dergelijke aantallen 
(34.972 in februari). Het percentage eerstejaars 
lag met 9,9% een fractie beneden het gemid-
delde van de voorgaande jaren (tabel 4.6).
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roTgans Branta bernicla

Aan de stabiele trend van het aantal Rotganzen 
veranderde in 2015/16 weinig. Het sei-
zoensmaximum van 91.000 in april was even-
wel aan de lage kant, deels door het vrijwel 
compleet mislukte broedseizoen (1,9% eer-
stejaars, tabel 4.6). Het seizoensverloop kwam 
in grote lijn overeen met eerder. Als typische 
kustbewoner zijn grote aantellen voorbehou-

den aan de Waddenzee en het Deltagebied. In 
de Waddenzee werden in april en mei resp. 
52.226 en 66.372 Rotganzen geteld. De groot-
ste aantallen verbleven zoals gewoonlijk op 
Ameland (maximum 38.241 in mei). In de 
Delta is vooral de Oosterschelde in trek (maxi-
mum 16.619 in januari).

Figuur 5.11. Rotgans. Landelijke trend, trend najaar 
(okt-nov), voorjaar (mrt-mei) en seizoensverloop in 
2015/16. / Dark-bellied Brent Goose. National trend 
and trend in autumn (Oct-Nov), spring (Mar-May) 
and phenology in 2015/16.
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nijlgans Alopochen aegyptiaca

Seizoensmaxima (24.000 in september) en 
seizoensgemiddelden bleven de afgelopen ja-
ren op een vergelijkbaar niveau. De toename 
op lange termijn (gemiddeld +21% per jaar) 
is na 2005 vrijwel tot staan gekomen. In 
de drie regio’s noord, oost en west is overal 
sprake van een stabiel aantalsverloop sinds 
2006/07 (laatste tien seizoenen). Binnen het 
jaar lijkt in de periode september-november 
zelfs sprake van een lichte afname, terwijl in 
het voorjaar het verloop in seizoensgemid-
delden goed past bij de algehele trend. De 
aantallen die tijdens de watervogeltellingen 
worden geteld vormen overigens maar een 
deel van de in ons land aanwezige vogels. 
Schattingen voor de nieuwe vogelatlas gaan 
uit van 32.000-45.000 Nijlganzen in de win-

termaanden. Afschot, maar lokaal mogelijk ook 
verzadiging van broedpopulaties, zullen een 
belangrijk deel van de waargenomen ontwik-
keling verklaren. Bij de broedvogels (BMP) zijn 
de aantallen sinds 2010 niet meer wezenlijk 
veranderd, maar is over de laatste tien jaar nog 
steeds sprake van een lichte groei (gemiddeld 
3% per jaar). Grote concentraties Nijlganzen 
zijn buiten de broedtijd vooral te vinden in de 
Zoete Rijkswateren, bijvoorbeeld in de Midden-
Limburgse Maasplassen (1480 in december), 
op het Ketelmeer en Vossenmeer (1444 in 
augustus, vermoedelijk ruiconcentratie), op de 
Gestuwde Maas (maximum 1245 in septem-
ber), en verder op het Alkmaardermeer (1310 
in juli, ruiers). 

bergeend Tadorna tadorna

Voor het derde jaar op rij bleven de landelijke 
aantallen van de Bergeend steken onder het 
gemiddelde. In juli en augustus verbleven er 
nog bovengemiddelde aantallen (Waddenzee 
en Westerschelde), maar in september – de-

cember namen ze af tot ver ver beneden het 
gemiddelde. Ondanks de haperende aantallen 
is er zowel op de korte (laatste tien seizoe-
nen) als lange termijn (sinds begin tellingen) 
sprake van een significante toename (respec-
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Figuur 5.12. Nijlgans. Landelijke trend, trend najaar 
(sep-nov), trend voorjaar (mrt-mei) en seizoensver-
loop in 2015/16. / Egyptian Goose. National trend, 
trend in autumn (Sep-Nov), trend in spring (Mar-
May) and phenology in 2015/16.
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Figuur 5.13. Bergeend. Landelijke trend, trend najaar 
(jul-okt), trend voorjaar (mrt-mei) en seizoensverloop 
in 2015/16. / Common Shelduck. National trend and 
trend in autumn (Jul-Oct), spring (Mar-May) and 
phenology in 2015/16.

tievelijk gemiddeld 3% en 2% per jaar). In de 
Waddenzee, waar veruit de grootste aantallen 
worden geteld, is de trend bijna een kopie van 
de landelijke trend. Vooral de landaanwin-
ningen langs de Friese en Groninger kust zijn 
favoriet. In november, de maand met het 
piekaantal in de Waddenzee in 2015/16, 
werden de grootste concentraties geteld in de 
gebieden Holwerd-Zwarte Haan (27.000) en 
Emmapolder-Lauwersoog (28.000). Toch wer-
den landelijk in juli en augustus de grootste 
aantallen geteld en dat was mede dankzij een 

grote ruiconcentratie in de Westerschelde van 
ruim 34.000 exemplaren. De Zoute Delta is na 
de Waddenzee dan ook het belangrijkste gebied 
voor de soort. Uit de seizoentrends blijkt dat 
de eerder genoemde toename vooral komt uit 
de maanden juli tot en met oktober. Het gaat 
dan niet alleen om de toename van het aantal 
ruiende vogels, maar ook de toestroom van 
vogels die in het Duitse Waddengebied hebben 
geruid en vanaf augustus in onze Waddenzee 
arriveren.

Krooneend Netta rufina

De sinds 1995 geconstateerde forse groei 
vlakt wat af, maar de trend blijft onvermin-
derd positief. Vergelijkbaar is de trend bij de 
broedvogels (BMP), die grotendeels ook de 
aantallen buiten de broedtijd zullen bepalen. 
De grootste toename bij de watervogeltellin-
gen zit hem niet meer in grote rijkswateren, 
maar in de vastelandsduinen en in mindere 
mate in andere zoete plassen, vaak nabij be-
langrijke grote wateren als Veluwemeer en 
Drontermeer. In zilte wateren ontbreekt de 
Krooneend vrijwel volledig. Concentraties van 

meer dan 25 Krooneenden werden geteld 
in Berkheide & Meijendel (6 maanden, max. 
260 in september), Markermeer (5, max. 157 
november), Veluwemeer (6, max. 75 maart), 
Amsterdamse Waterleidingduinen (5, max. 
47 november), Drontermeer (29 in juni) en 
Markiezaat (26 in september). Veruit de mees-
te Krooneenden worden geteld in het najaar 
(september-november gemiddeld 150-250) 
en voorjaar (gem. 50-100). De maandgemid-
delden voor de wintermaanden blijven ver 
onder de 100 steken. Het gemiddeld aantal ge-
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Figuur 5.14. Krooneend. Landelijke trend, trend na-
jaar (sep-nov), voorjaar (mrt-mei) en seizoensver-
loop in 2015/16. / Red-crested Pochard. National 
trend and trend in autumn (Sep-Nov), spring (Mar-
May) and phenology in 2015/16.

telde Krooneenden lag in 2006-2016 in bijna 
alle maanden beduidend boven de aantallen in 
eerdere jaren. De toename was het grootst in 
najaar en vroege winter. Van 1996 tot 2005 
werden de meeste Krooneenden in het voor-
jaar geteld. De relatieve toename in deze peri-

ode is geringer dan die in het najaar. Mogelijk 
spelen teleffecten hierbij een rol; veel aan het 
broedproces deelnemende Krooneenden gedra-
gen zich immers veel heimelijker dan buiten de 
broedtijd.

Tafeleend Aythya ferina

De landelijke trend is onverminderd negatief, 
maar lijkt wel wat af te vlakken. Dat zit hem 
vooral in de Zoete Rijkswateren (gemiddelde 
afname 2% per jaar over de laatste tien jaar); 
de trend in kleinere wateren is met een gemid-
delde afname van 4% over dezelfde periode 
somberder. Zilte wateren zijn in zachte winters 
van ondergeschikt belang. Het IJsselmeergebied 
is met afstand de belangrijkste regio. Vijf 
van de negen gebieden waar in enige maand 
meer dan 500 Tafeleenden werden geteld, 
liggen in deze regio. De belangrijkste waren 
Markermeer (6 maanden >500, max. 41.875 
oktober), Veluwemeer (5, max. 13.343 ok-
tober) en het Harderbroek bij Zeewolde(5, 
max. 9300 oktober). In het Harderbroek gaat 
het om op de nieuwe plas verblijvende vo-

gels, die waarschijnlijk (’s nachts?) foerage-
ren op het Wolderwijd. In het Deltagebied 
zijn Volkerakmeer (max. 3344 september), 
Hartelkanaal e.o. (1280 januari) en Haringvliet 
(max. 910 februari) van belang. Flinke concen-
traties waren voorts te vinden op de Oostelijke 
Vechtplassen (max. 1168 november). In de 
Limburgse Maasplassen werden in geen en-
kele maand meer dan 500 geteld. De laatste 
drie maanden van het jaar herbergen veruit de 
grootste concentraties Tafeleenden; van maart 
tot september worden minder dan 10.000 
vogels geteld. Het landelijke patroon is logi-
scherwijs bijna een kopie van de trend in de 
Zoete Rijkswateren. De bescheiden piek in de 
zoute Delta valt in januari en februari, in de 
regionale wateren is de maandsom van augus-
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tus tot en met februari geregeld redelijk hoog. 
In de meeste maanden lag de maandsom hier 
onder het gemiddelde over de 2010-2014, in 
de Zoete Rijkswateren was dat alleen in januari 

duidelijk het geval. De landelijke afname sinds 
midden jaren zeventig is het grootst in de peri-
ode december-maart, de najaarspiek is in min-
dere mate gekrompen.
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Figuur 5.15. Tafeleend. Landelijke trend, trend najaar 
(sep-nov), winter (dec-feb) en seizoensverloop in 
2015/16. / Common Pochard. National trend and 
trend in autumn (Sep-Nov), winter (Dec-Feb) and 
phenology in 2015/16.

Kuifeend Aythya fuligula

Sinds midden jaren negentig is de landelijke 
trend van de Kuifeend stabiel tot licht negatief. 
Over de laatste tien jaar bedraagt de afname 
gemiddeld 1% per jaar: de aantallen nemen 
dus gestaag maar continu verder af. Veruit 
de meeste Kuifeenden verblijven in de Zoete 
Rijkswateren. De achteruitgang is hier iets ge-
ringer dan in de regionale gebieden en de Zoute 
Delta. Zes gebieden in het IJsselmeergebied 
en vijf in de Delta herbergden tenminste één 
maand meer dan 5000 Kuifeenden; buiten 

deze regio’s is dat niet vastgesteld. De grootste 
concentraties waren te vinden in Markermeer 
(max. 38.211 oktober), Veluwemeer (21.406 
februari) en Volkerakmeer (19.307 augustus). 
Vanaf juli verlaten Kuifeenden de broedplaat-
sen en verzamelen ze zich op geschikte loca-
ties. De landelijke populatie piekt in novem-
ber-december, om daarna weer geleidelijk te 
dalen. Een vergelijking van de seizoenstrends 
sinds 1975 laat een geringe vervroeging van 
de aantalsopbouw in het najaar zien.
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Topper Aythya marila

De landelijke trend laat tot begin jaren ne-
gentig een toename zien, maar die werd op-
gevolgd door een fikse daling. De laatste jaren 
is sprake van een voorzichtig herstel, al liggen 
de seizoensgemiddelden nog altijd ruim onder 
die van de piekjaren. Dat dit herstel vooral op 
het conto komt van de Zoete Rijkswateren is 

niet verwonderlijk. Het grootste deel van de 
overwinteraars houdt zich immers op in het 
IJsselmeergebied. Alleen bij strenge vorst wij-
ken Toppers uit naar open (vooral zoute) wa-
teren en nemen de aantallen in de Waddenzee 
sterk toe. Van een dergelijke verplaatsing 
was in de buitengewoon zachte winter van 
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Figuur 5.16. Kuifeend. Landelijke trend, trend najaar 
(sep-nov), winter (dec-feb) en seizoensverloop in 
2015/16. / Tufted Duck. National trend and trend in 
autumn (Sep-Nov), winter (Dec-Feb) and phenology 
in 2015/16.

Topper, man links, vrouw rechts, Wieringermeer. Foto: Fred Visscher
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2015/16 echter geen sprake. Wat wel opviel is 
dat de presentie in december en vooral januari 
laag was. Mogelijk hield dit verband met het 
extreem zachte weer. De aantallen in februari 
lagen vervolgens wel weer op het niveau van 
het vijfjarig gemiddelde. Op het IJsselmeer 
werden die maand bijna 80.000 exemplaren 

geteld (in januari bleef de teller hier nog steken 
op ruim 26.000). Aantallen van betekenis ar-
riveren doorgaans in oktober en het gros van 
de overwinteraars is in april weer vertrokken. 
Vergeleken met de eerste teljaren in de jaren 
zeventig zijn zowel aankomst als vertrek licht 
vervroegd.
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Figuur 5.17. Topper. Landelijke trend, trend najaar 
(okt-nov), voorjaar (mrt-apr) en seizoensverloop in 
2015/16. / Greater Scaup. National trend and trend 
in autumn (Oct-Nov), spring (Mar-Apr) and pheno-
logy in 2015/16.

eider Somateria mollissima

Na jaren van weer stijgende aantallen (na een 
dip in 2008/09) leverde de vliegtuigtelling 
in januari 2016 het laagste aantal op in de 
langjarige reeks: 55.000 (Arts et al. 2016). In 
november 2015 werden er nog 95.000 ge-
teld. Jaarlijks wordt het aantal Eiders bepaald 
door middel van een vliegtuigtelling (sinds 
2014/2015 twee tellingen: november en ja-
nuari, Arts et al. 2016). De vogels zitten na-
melijk te ver van het land om bij de hoogwa-
tertellingen goed te kunnen worden geteld. Bij 
de vliegtuigtellingen zat het gros zoals gebrui-
kelijk op en bij de Ballastplaat in het westelijk 
deel van de centrale Waddenzee. De januaritel-
ling werd in twee delen uitgevoerd met een 
tussentijd van ruim drie weken, maar dat kan 
hooguit een deel van de oorzaak zijn van het 
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Figuur 5.18. Eider. Landelijke trend in 2015/16 / 
Common Eider. National trend in 2015/16.

opvallende verschil. Mogelijk was een deel van 
de overwinterende Eiders eind januari (toen 
de westelijke Waddenzee, normaliter het deel 
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met verreweg het hoogste aantal, werd geteld) 
al weer vertrokken naar noordelijkere gebie-
den (Arts et al. 2016). De verspreiding was in 
beide maanden gelijk, alleen waren de groepen 
in januari veel minder groot. Sinds het begin 
van de tellingen is de Eider met gemiddeld 2% 
per jaar afgenomen. Die afname is in de laatste 
tien jaar weliswaar groter (3%), maar door de 

grote schommelingen niet significant. Bij de 
broedvogels (voornamelijk Waddenzee) is sinds 
1990 sprake van een afname, maar bleef het 
aantal over de laatste tien jaar stabiel (BMP). 
Ook hier zijn sterke flucuaties van jaar op jaar 
gebruikelijk (deels ook veroorzaakt door telpro-
blemen).

zwarTe zee-eend Melanitta nigra

De vliegtuigtellingen leverden met 28.000 
(november) en 16.000 (januari) Zwarte Zee-
eenden het laagste aantal op sinds 2010 (Arts 
et al. 2016). Zoals gebruikelijk werden de 
meeste vogels geteld langs de Noordzeekust 
benoorden de Wadden, dit seizoen vooral langs 
de eilanden Terschelling (4500 in november, 
1000 in januari) en Ameland (21.000 in no-
vember, 15.000 in januari). Door de jaarlijks 
sterk wisselende aantallen is er recent geen 
duidelijke trend. Toch zijn de aantallen sinds 
de jaren negentig gemiddeld genomen flink 
gedaald. Het aantal Zwarte Zee-eenden be-
reikte halverwege jaren negentig een piek, 
waarna deze langzaam inzakte tot een diep-
tepunt in het eerste decennium van deze 
eeuw. Tekenend is dat de piekaantallen steeds 
minder hoog waren. Het dal werd bereikt in 
de periode 2005-2011. De Zwarte Zee-eend 
lijkt zich heel licht (tijdelijk?) te herstellen, 
maar het lage aantal van 2015/2016 doet 
toch weer vrezen voor het voorkomen van de 
soort in Nederland. In de Voordelta, naast de 
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Figuur 5.19. Zwarte Zee-eend. Landelijke trend 
in 2015/16. / Common Scoter. National trend in 
2015/16.

Noordzeekust van de Wadden eens het enige 
andere gebied van betekenis in Nederland voor 
de Zwarte Zee-eend, heeft de afname zich 
al eerder voltrokken. Halverwege de jaren de 
tachtig werd een piekaantal van 23.000 geteld, 
rond de eeuwwisseling was dat 10.000, deze 
eeuw werd de 5.000 niet eens meer gehaald.

nonneTje Mergellus albellus

Wederom een mager jaar voor het Nonnetje, 
met zowel op korte als op langere termijn een 
licht dalende trend, landelijk met een gemid-
delde afname van 1% per jaar. De seizoens-
gemiddelden in 2015/16 behoorden tot de 
laagste in de langjarige reeks. Opvallend: tegen 
de landelijke afname in, nam de kleine win-
terpopulatie in de Zoute Delta toe (gemiddeld 
3% per jaar). Het accent in de verspreiding 
lag zoals gewoonlijk op het IJsselmeergebied, 
meren in het noorden en midden des lands 
en de Zoete Delta. Slechts 15 maand-gebied-
combinaties leverden meer dan 100 Nonnetjes 
op, verdeeld over Markermeer (2 maanden, 

max. 414 februari), Biesbosch (4, max. 344 
december, IJsselmeer (3, max. 329 februari), 
Oostelijke Vechtplassen (196 januari), Oude 
Venen (2, max. 185 januari), De Wieden (177 
januari), Fluessen/Vogelhoek/Morra (133 
januari) en Veluwemeer (106 februari). Het 
Nonnetje is een echte wintergast; substanti-
ele aantallen verschijnen pas in december en 
in maart is het gros van de vogels vertrokken. 
De aantalspiek valt meestal in februari, maar 
de regionale wateren en het Waddengebied 
herbergden ditmaal al in januari de meeste 
Nonnetjes. De huidige seizoensopbouw ver-
schilt weinig van die in de jaren zeventig, toen 
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geregeld vele duizenden Nonnetjes naar ons 
land kwamen. Wel lag de aantalspiek toen 
structureel in januari en werden in maart nog 

Figuur 5.20. Nonnetje. Landelijke trend, trend winter 
(dec-feb), voorjaar (mrt-apr) en seizoensverloop in 
2015/16. / Smew. National trend and trend in win-
ter (Dec-Feb), spring (Mar-Apr) and phenology in 
2015/16.

aantallen geteld die niet ver onder de huidige 
seizoenspiek liggen. 



Sovon-rapport 2018/07

58

brilduiKer Bucephala clangula

De sinds midden jaren negentig dalende trend 
van de Brilduiker werd voortgezet; de lande-
lijke afname over de laatste tien jaar beloopt 
inmiddels gemiddeld 4% per jaar. Fors minder 
verging het de soort in de Zoute Delta (gemid-
delde afname 11% per jaar). De seizoens-
gemiddelden liggen hier nu lager dan bij de 
aanvang van de reeks tellingen. Contrasterend 
met de landelijke afname is de stabiele trend 
in de Zoete Rijkswateren. Slechts 27 maand-
gebiedcombinaties leverden meer dan 250 
Brilduikers op, verdeeld over IJsselmeer (5 
maanden, max. 2195 februari), Volkerakmeer 
(5, max. 2019 februari), Biesbosch (5, max. 
1361 januari), Oosterschelde (3, max. 543 
februari), Grevelingen (2, max. 542 februari), 
Hollands Diep (2, max. 527 februari), Voordelta 

Haringvliet (2, max. 497 maart), Veerse Meer 
(366 februari) en Haringvliet (2, max. 333 
februari). De aantalsopbouw van de Brilduiker 
start in oktober en piekt in februari. Maart 
herbergt nog substantiële aantallen, maar in 
april is het gros verdwenen. Sinds 1975 is het 
tempo van de aantalsopbouw in het najaar ver-
anderd: de afname in november, december en 
januari is forser dan die in februari en maart. 
Dit seizoen vertoonde het gebruikelijke beeld, 
alleen januari was opvallend mager. In de Zoute 
Delta bleven de aantallen van oktober tot en 
met januari achter bij het gemiddelde over de 
laatste seizoenen, maar na de koude-inval wer-
den in februari en maart wel normale waarden 
bereikt. 
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Figuur 5.21. Brilduiker. Landelijke trend, trend najaar 
(sep-nov), voorjaar (mrt-mei) en seizoensverloop in 
2015/16. / Common Goldeneye. National trend and 
trend in autumn (Sep-Nov), spring (Mar-May) and 
phenology in 2015/16.

groTe zaagbeK Mergus merganser

Met (weer) een zeer zachte winter waren de 
aantallen van de Grote Zaagbek ver beneden 
de gemiddelde maand-aantallen van de laatste 
vijf jaar. Zowel op de korte als lange termijn 
neemt de soort af, en dat in alle belangrijke 

regio’s. Grote Zaagbekken overwinteren door 
de warmere winters dichter bij hun broedge-
bieden (Lehikoinen et al 2013). De piek bij ons 
valt meestal in december-januari, in 2015/16 
viel deze later, in februari. De grootste aantal-
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len werden geteld op het IJsselmeer (februari: 
2200, maart: 1750). Het februari-aantal daar 
was ondanks het uiterst magere seizoen, toch 

de hoogste van de drie meest recente seizoe-
nen. Andere gebieden met noemenswaardige 
aantallen waren Biesbosch (400-560, decem-
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Figuur 5.22. Grote Zaagbek. Landelijke trend, trend 
winter (dec-feb), voorjaar (mrt-apr) en seizoensver-
loop in 2015/16. / Common Merganser. National 
trend and trend in winter (Dec-Feb), spring (Mar-
Apr) and phenology in 2015/16.
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ber-februari) en Markermeer (300 in februari). 
De seizoentrends vertonen grote gelijkenis met 
de landelijke trends. Voor de Grote Zaagbek zijn 

vooral de wintertrend en voorjaarstrend van 
betekenis. In beide wordt een afname gecon-
stateerd. 

MiddelsTe zaagbeK Mergus serrator

Aan de decennialange groei van het aantal 
Middelste Zaagbekken kwam rond 2000 een 
eind. Nu vertoont de sindsdien stabiele po-
pulatie een tendens voor een lichte afname 
(niet significant). Die komt geheel op het conto 
van de Zoute Delta. In dit nog altijd veruit be-
langrijkste gebied bedraagt de achteruitgang 
gemiddeld 3% per jaar. De forse groei in Zoete 
Rijkswateren (+18%) en regionale gebieden 
(+11%) kan daar niet voor compenseren, want 
het gaat in die regio’s om veel kleinere aan-
tallen. Vier van de vijf belangrijkste gebieden 
zijn gesitueerd in de Zoute Delta, te weten de 
Grevelingen (8 maanden >100 ex, max. 3052 
februari), Veerse Meer (4, max. 1043 decem-
ber), Oosterschelde (5, max. 1008 februari) en 

Voordelta (6, max. 490 oktober). De belangrijk-
ste Zoete Rijkswateren zijn het Volkerakmeer 
(7, max. 951 oktober) en IJsselmeer (2, max. 
348 oktober). Normaliter neemt de popula-
tie vanaf september geleidelijk toe tot en met 
december, om daarna van maand tot maand 
weer af te nemen. Dit patroon is al sinds de 
jaren zeventig zichtbaar, zij het dat de relatieve 
aantalstoename met name in oktober en no-
vember een stuk sneller verloopt dan in 1975-
1985. Dit seizoen bleef de gebruikelijk aantal-
spiek uit, pas in februari werd de bescheiden 
seizoenspiek bereikt. Het seizoenspatroon in de 
Zoete Rijkswateren week hier sterk vanaf; hier 
werden juist in oktober en november de hoog-
ste aantallen geteld.
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Figuur 5.23. Middelste Zaagbek. Landelijke trend, 
trend najaar (sep-nov), winter (dec-feb) en sei-
zoensverloop in 2015/16. / Red-breasted Merganser. 
National trend and trend in autumn (Sep-Nov), win-
ter (Dec-Feb) and phenology in 2015/16.
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KraKeend Anas strepera

Aan de toename van de Krakeend lijkt maar 
geen eind te komen; nog altijd is sprake van 
een exponentiële groei van de seizoensge-
middelden, van gemiddeld 7% per jaar. Bij 
de broedvogels wordt een bijna vergelijbare 
trend gemeld (BMP). Hoewel Krakeenden brak 
water tolereren en het Waddengebied en de 
Zoute Delta niet geheel mijden, ligt de nadruk 
in het voorkomen op de zoetwatergebieden. 
Hier blijkt de soort het meest toe te nemen 
in de Zoete Rijkswateren (toename zelfs nog 
iets sterker dan landelijk), en dan zowel langs 
de Rijntakken als in de meeste grote zoetwa-
termeren in het Benedenrivierengebied en 
het IJsselmeergebied. Uitzondering vormen de 
Randmeren waar in de meeste deelgebieden 
de aantallen stabiliseerden. Er is een toename 
van de aantallen in alle seizoenen, maar het 
sterkst in de wintermaanden. Op basis van tijd-
reeksen van ringmeldingen zijn er aanwijzin-
gen dat Krakeenden tegenwoordig noordelijker 
overwinteren (van den Bremer et al. 2015). 
Toch is er ook nog altijd substantiële wegtrek. 

De aantallen Krakeenden pieken in september 
en oktober, waarna ze geleidelijk teruglopen. 
De aantallen in de brakke wateren nemen nog 
wel toe ’s winters, maar die beweging kan de 
gedeeltelijk leegloop van de zoete wateren niet 
compenseren. ’s Winters is nog ongeveer de 
helft van de vogels over in Nederland. Hoewel 
het aannemelijk is dat in de concentraties 
Krakeenden buiten de broedtijd substantiële 
aantallen eigen broedvogels zitten, is er door-
trek aangetoond van Krakeenden uit noordelijke 
en oostelijke regionen op weg naar overwinte-
ringsgebieden vooral in Zuid-Frankrijk (van den 
Bremer et al. 2015). Opmerkelijk in die context 
is het ontbreken van een voorjaarsdoortrekpiek. 
Kiezen de noordelijk broedende Krakeenden 
dan een andere route of vliegen ze snel door 
naar de broedgebieden? Van de ruim 60.000 
vogels die in september 2015 geteld werden 
zaten er 50.000 in de Zoete Rijkswateren. 
Absolute topgebieden met seizoensmaxima van 
meer de 10.000 vogels zijn het Haringvliet en 
de Biesbosch.
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Figuur 5.24. Krakeend. Landelijke trend, trend najaar 
(sep-okt), voorjaar (mrt-apr) en seizoensverloop in 
2015/16. / Gadwall. National trend and trend in 
autumn (Sep-Oct), spring (Mar-Apr) and phenology 
in 2015/16.
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sMienT Anas penelope

De aantallen Smienten in de monitoringge-
bieden waren vergelijkbaar met die van het 
seizoen 2014/15 en bevestigen de stabilisatie 
van de eerdere afname die na 2000 plaats-
vond. Deze stabilisatie zette vanaf 2010/11 
in. Nog altijd zijn de huidige seizoensgemid-
delden hoger dan in de periode voor de groei 
in de jaren tachtig. Op het hoogtepunt van het 
seizoen, in januari, werden een kleine 700.000 
Smienten geteld (tabel 4.1). De aantalstrend 
in Nederland volgt grotendeels de interna-
tionale ontwikkelingen (Nagy et al. 2015, 
Fox et al. 2015). Het aantal overwinterende 
Smienten nam op noordelijke breedte toe, 
maar niet op een schaal die de afname in onze 
omgeving compenseert (Fox et al. 2015). Er 
zijn aanwijzingen dat Smienten in de Fenno-
Scandinavische broedgebieden problemen 
ondervinden om succesvol te broeden (Fox et 
al. 2015), zodat de afname eerder gevolg lijkt 
van een veranderde populatiedemografie. Een 

recent in Nederland gestart onderzoek met 
kleurringen en zenders (F. Cottaar, G. Müskens, 
D. Tanger e.a.) zal hopelijk meer licht in deze 
veranderingen brengen. Binnen Nederland is de 
ontwikkeling in de verschillende gebieden verre 
van uniform. In de Zoete Rijkswateren en Zoute 
Delta namen de aantallen ook de afgelopen 
jaren voortdurend verder af (sinds 2006/07 
afname van gemiddeld resp. 5% en 6% per 
jaar). In het Waddengebied daarentegen past de 
recente trend beter bij het landelijke verloop. 
Hetzelfde geldt voor de regionale watervogel-
gebieden. Het seizoenspatroon kent traditioneel 
een piek van november tot in januari In het 
seizoen 2015/16 arriveerden de Smienten 
relatief laat en waren die in november nog in 
opbouw. Topgebieden qua seizoensmaxima zijn 
traditioneel de omgeving van de Reeuwijkse 
Plassen (ZH) met 49.000 en de Zeevang (NH) 
met 47.000. Nog meer vogels werden alleen 
geteld op het Markermeer (52.000).
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Figuur 5.25. Smient. Landelijke trend, trend winter 
(dec-feb), voorjaar (mrt-apr) en seizoensverloop in 
2015/16. / Eurasian Wigeon. National trend and 
trend in winter (Dec-Feb), spring (Mar-Apr) and 
phenology in 2015/16.
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slobeend Anas clypeata

In 2015/16 werden de hoogste gemiddelde 
aantallen van de Slobeend bereikt uit de mee-
treeks, die start in 1975. Met name in het 
Waddengebied en in de Zoete Rijkswateren 
nam de soort fors toe. De recente stijgende lijn 
is in alle seizoenen zichtbaar. Waar de najaars-
trend een geleidelijke ontwikkeling weergeeft 
laat de wintertrend vele ups-and-downs zien, 
te relateren natuurlijk aan de strengheid van 
de winter. De aantallen zijn het hoogst in het 
najaar. Dan passeren vogels uit noordelijke en 
oostelijke broedgebieden, op weg naar over-
winteringsgebieden in Zuid-Europa. Het is 
aannemelijk dat daarnaast een belangrijk deel 
van de in Nederland pleisterende vogels be-
trekking heeft op eigen broedvogels die zich na 

de broedtijd concentreren in wetlands en (ten 
dele) ook wegtrekken naar het zuiden (Speek 
& Speek 1984). De tendens naar een vervroe-
ging van de najaarspiek werd in 2015/16 niet 
doorgezet. De aantallen piekten laat, pas in no-
vember, iets wat tien jaar geleden gebruikelijk 
was. De winteraantallen bleven relatief hoog, 
waardoor van het gebruikelijke voorjaarspiekje 
in 2016 nauwelijks sprake was. In maar liefst 
12 gebieden werden seizoensmaxima van 
meer dan 2000 vogels vastgesteld, waaronder 
ook zilte gebieden als de Oosterschelde (2100) 
en de Waddenzee (2700). Het Haringvliet stak 
er met 3200 Slobeenden met kop en schou-
ders bovenuit.

Figuur 5.26. Slobeend. Landelijke trend, trend najaar 
(sep-nov), voorjaar (mrt-apr) en seizoensverloop in 
2015/16. / Northern Shoveler. National trend and 
trend in autumn (Sep-Nov), spring (Mar-Apr) and 
phenology in 2015/16.
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Figuur 5.27. Wilde Eend. Landelijke trend, trend na-
jaar (sep-okt), winter (dec-feb) en seizoensverloop 
in 2015/16. / Mallard. National trend and trend in 
autumn (Sep-Oct), winter (Dec-Feb) and phenology 
in 2015/16.

wilde eend Anas platyrhynchos

Het aantal getelde Wilde Eenden in seizoen 
2015/16 is het op één na laagste sinds de 
start van de tijdreeks in 1975. Na 2000 namen 
de aantallen met meer dan een derde af. De 
afname speelt in alle watersystemen, maar is 
in de Zoete Rijkswateren na een scherpe val 
begin 2000 gestabiliseerd. De seizoenen laten 
overeenkomstige ontwikkelingen zien. De ne-
gatieve trend van de “niet-broedvogels” lijkt 
ingegeven door de negatieve broedvogeltrend; 
veel Wilde Eenden die in Nederland broeden 
zijn immers standvogel. We krijgen ’s winters 
ook wat vogels uit het noorden, waar de soort 

als broedvogel in het algemeen niet afneemt, 
al is een Denemarken ook een dalende ten-
dens zichtbaar (DOF). Zoals in de meeste jaren 
het geval is bouwen de aantallen zich vanaf 
de zomermaanden op tot een piek in januari, 
waarna weer een afname volgt. De grootste 
aantallen werden geteld in de Waddenzee 
(max. 23.000) en in het Deltagebied, met zo-
wel in de Oosterschelde, het Volkerakmeer als 
het Haringvliet ruim 10.000 vogels. Een ver in 
het binnenland gelegen opvallende rijk Wilde 
Eendengebied was het Bargerveen met maxi-
maal 7000 vogels.
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pijlsTaarT Anas acuta

De Pijlstaart zit al twee decennia lang in de 
lift. De landelijke trend wordt vooral bepaald 
door het Waddengebied waar het gros van de 
Pijlstaarten in Nederland overwintert. In de 
Zoute Delta, op afstand het tweede gebied, 
schommelen de aantallen meer, maar lijkt 
recent ook sprake van een toename. In het 
binnenland, vooral in de regionale gebieden, 
worden Pijlstaarten juist steeds minder gezien. 
De genoemde trends lijken vooral het gevolg 
van lokale omstandigheden zoals voedselbe-
schikbaarheid. De landelijke aantallen lagen 
over vrijwel het gehele seizoen op het gemid-
delde van de afgelopen vijf seizoenen, alleen 
in oktober ging het om bovengemiddelde 
aantallen en in november juist iets er onder. 
In de Waddenzee verbleven in januari 16.500 
Pijlstaarten, ietsje minder dan het maximum 
van vorig seizoen (18.000), maar slechts on-
geveer de helft van de topaantallen van de 
twee seizoen ervoor (respectievelijk 29.500 
en 27.000). Buiten de Waddenzee herberg-

den de Oosterschelde (4100 in november) 
en Westerschelde (3100 in januari) aantallen 
van betekenis. Het seizoensvoorkomen van de 
Pijlstaart is sinds het begin van de tellingen 
veranderd. In de eerste twee decennia was de 
soort vooral een doortrekker in het najaar, met 
een piek in september of oktober, waarna de 
aantallen maandelijks kleiner werden in de loop 
van de winter. In het voorjaar was er getalsma-
tig geen sprake van een piek. In de periode tus-
sen 1995/96 en 2005/06 was de najaarspiek 
verhoudingsgewijs minder hoog (maar nume-
riek gelijk) dan in de periodes daarvoor en was 
er ook een kleinere piek in januari. In de laatste 
periode is dat patroon helemaal verschoven 
waarbij er een redelijk stabiel aantal aanwezig 
was van oktober tot december en een flinke 
piek in januari, met een hoger gemiddeld aantal 
dan de pieken uit de andere tijdvakken. De lan-
delijke toename van Pijlstaart is dan ook vooral 
het gevolg van de recentere hogere aantallen in 
de wintermaanden, vooral in januari.
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Figuur 5.28. Pijlstaart. Landelijke trend, trend na-
jaar (sep-okt), winter (dec-feb) en seizoensverloop 
in 2015/16. / Northern Pintail. National trend and 
trend in autumn (Sep-Oct), winter (Dec-Feb) and 
phenology in 2015/16.



Sovon-rapport 2018/07

66

winTerTaling Anas crecca

2015/16 was wederom een goed seizoen voor 
de Wintertaling; en een bevestiging van de 
stijgende lijn van de afgelopen jaren. Hoewel 
de aanwezige aantallen door de jaren heen 
fluctuaties vertonen, is vooral de laatste tien 
seizoenen sprake van een structurele toe-
name, van gemiddeld 3% per jaar (gerekend 
vanaf 2006/07). Deze toename is het meest 
spectaculair in de Zoete Rijkswateren, waar 
de aantallen sinds medio jaren 2000 meer 
dan verdubbelden. Die positieve trend hangt 
vooral samen met de natuurontwikkeling 
op Tiengemeten in het Haringvliet en in de 

Biesbosch, waar recent tot meer dan 10.000 
vogels verblijven; aantallen die verder alleen in 
de Oostvaardersplassen en het Waddengebied 
worden vastgesteld. De recente toename gaat 
zowel op voor de vogels die doortrekken op 
we naar overwinteringsgebieden op de Britse 
Eilanden en in Zuidwest-Europa, als voor de 
vogels die hier overwinteren. De laatste decen-
nia is de seizoenspiek verschoven van septem-
ber naar november. In 2015/16 lag deze zelfs 
pas in december: net als bij andere trekkende 
eendensoorten verliep de opbouw van aantal-
len in het najaar vertraagd.
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Figuur 5.29. Wintertaling. Landelijke trend, trend na-
jaar (sep-nov), winter (dec-feb) en seizoensverloop 
in 2015/16. / Common Teal. National trend and 
trend in autumn (Sep-Nov), winter (Dec-Feb) and 
phenology in 2015/16.
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roodKeelduiKer Gavia stellata

De Roodkeelduiker broedt in boreale en arcti-
sche gebieden op meren en plassen en over-
wintert in de ondiepere Europese kustwateren 
van de Oostzee, Noordzee en Atlantische kust 
tot aan de Golf van Biskaje. De Nederlandse 
kustwateren vormen een belangrijk over-
winteringsgebied voor de soort (Skov et al. 
1995). Uit de vliegtuigtellingen blijkt dat 
Roodkeelduikers vrijwel alleen tot ca. 10-20 
km uit de kust voorkomen; het voorkomen op 
open zee is beperkt (Fijn et al. 2015, 2016). 
Roodkeelduikers zijn in grotere aantallen aan-
wezig in de maanden november, januari en 
februari. De grootste aantallen kwamen in 
2014/2015 voor in januari, gemiddeld 3700 
(2200 – 6200) exemplaren (Fijn et al. 2015), 
in 2015/2016 waren dat gemiddeld weer in 
januari ongeveer 3.200 (2.000 – 5.200) exem-
plaren (Fijn et al. 2016). Op het Nederlands 
Continentaal Plat (buiten de 12-mijlszone) 
werden alleen in februari 2015 990 (300 – 

3300) exemplaren aantallen van betekenis 
geteld. In april worden hooguit nog enkelingen 
gezien, in juni en augustus is de soort vrijwel 
afwezig op de Noordzee. De hier gepresenteer-
de trend wijkt af van die van vorig jaar omdat 
voor de kustzone de zeetrektrend is uitgebreid 
met de resultaten van de vliegtuigtellingen die 
vorig jaar nog niet beschikbaar waren. Voor het 
open zeewater zijn alleen de vliegtuigtellingen 
gebruikt. Zoals bij de andere zeevogelsoorten is 
er nog geen landelijke trend, beide deeltrends 
kunnen nog niet worden gecombineerd. Beide 
trends zijn ook duidelijk verschillend. Vertoont 
Roodkeelduiker vanaf 1991/92 op het open 
water van de Noordzee een significante matige 
afname, is het voorkomen in de kustzone in 
dezelfde periode stabiel. In de laatste tien jaar 
lijkt de soort op het open water toe te nemen, 
maar de trend is onzeker. In de kustzone is in 
de laatste tien jaar sprake van een matige af-
name. 
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Figuur 5.30. Roodkeelduiker. Trend van de Noordzee-
kustzone (links) en van open zee (rechts), en 
seizoens verloop (gebaseerd op zeetrektellingen) in 
2015/16. / Red-throated Diver. Coastal trend, Coastal 
trend of North Sea, trend of open sea and phenology 
(based on systematic seawatching) in 2015/16.
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jan-van-genT Morus bassanus

Jan-van-Genten komen het hele jaar voor op 
de Noordzee. Nabijgelegen broedkolonies liggen 
in Noorwegen, Groot-Brittannië, Ierland, op de 
Kanaaleilanden en op Helgoland. In de broed-
tijd verblijven de meeste vogels relatief dicht 
bij de kolonies, maar Jan-van-Genten worden 
ook dan, weliswaar in klein aantal, in de gehele 
Noordzee waargenomen. Concentraties wor-
den aangetroffen op plekken waar veel voedsel 
aanwezig is en ook bij vissersboten. Jonge vo-
gels overwinteren zuidelijk dan volwassen vo-
gels (Fijn et al. 2016). Uit de vliegtuigtellingen 
blijkt dat de Jan-van-Gent op het Nederlands 
Continentaal Plat zeer verspreid voorkomt in 
lage dichtheden. Bij de vliegtuigtellingen van 
2015/16 werden Jan-van-Genten van au-
gustus tot en met januari vooral in de centrale 
Noordzee geteld, in februari 2016 waren ze 
vooral geconcentreerd in het zuidelijk deel. 
Tijdens de telling van de kustzone in april en 
juni werden ze relatief veel gezien ten opzichte 
van eerdere jaren (Fijn et al. 2016). In seizoen 
2014/15 werden in de Noordzee aantallen van 
maximaal 20.400 (12.300 – 33.800) Jan-van-
Genten berekend (november). In januari 2015 
waren de aantallen het laagst; gemiddeld 3800 
(2000 – 7500) exemplaren (Fijn et al 2015). 
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Figuur 5.31. Jan-van-Gent. Trend van de 
Noordzeekustzone en van open zee in 2015/16. / 
Northern Gannet. Coastal trend of North Sea and 
open sea in 2015/16.
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In 2015/2016 werd het hoogste (berekende) 
aantal vastgesteld in februari: ongeveer 20.600 
(10.000 – 42.500) exemplaren. De trend van 
de Jan-van-Gent is in de kustzone op de lange 
termijn afnemend, voor de laatste tien seizoe-

nen onzeker. De trend op het Nederlands Con-
ti nentaal Plat (buiten de 12-mijlszone) is ge-
heel anders: over de gehele periode is deze sta-
biel en voor de laatste 10 seizoenen is sprake 
van een sterke toename. 

aalsCholver Phalacrocorax carbo

De aanvankelijk sterke groei van het aantal 
Aalscholvers heeft zich inmiddels gestabi-
liseerd. Over de laatste tien jaar neigen de 
aantallen zelfs naar een afname. De gegevens 
van 2015/16 bevestigden deze trends, die 
zich vooral aftekenen in de Zoete Rijkswateren 
en in de Waddenzee. In het Deltagbied is van 
een afname weinig te merken, zij het dat de 
seizoensgemiddelden op een lager peil lig-
gen dan in de tweede helft van de jaren 
negentig. De ontwikkelingen passen bij de 
stagnatie van de broedvogelaantallen, niet al-
leen in Nederland, maar ook in Denemarken 
en Duitsland (Bregnballe et al. 2014). Als de 
trends worden opgesplitst per seizoen dan valt 
op dat die van het najaar afwijkt van die in 
de andere seizoenen, met een stabiel beeld in 
de laatste tweeënhalve decennia (en recente 
afname in de andere). Vóór 1995 piekten de 

aantallen al in augustus. Tegenwoordig is dat 
september. De meest logische verklaring voor 
de niet afnemende najaarstrend is dat vogels 
langer blijven hangen. Een deel van de vogels 
in Nederland is trekvogel, de winteraantallen 
zijn doorgaans de helft van die in de nazo-
mer en het najaar. De grootste aantallen za-
ten nog altijd in het IJsselmeer, ruim 12.500. 
Opmerkelijk waren de 10.000 Aalscholvers 
die in juli in de Waddenzee werden geteld. Op 
slaapplaatsen werden grotere aantallen geteld 
in Zuidwest-Friesland (1200 in maart 2016 in 
de Bocht van Molkwerum, 2350 in november 
2015 bij het Woudagemaal te Lemmer) en in 
het Quackjeswater in Voornes Duin (1400). 
Geschatte aantallen in het Rivierengebied, kwa-
men neer op 1150 in de uiterwaarden rond de 
IJssel en 2850 in de Rijntakken. 
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Figuur 5.32. Aalscholver. Landelijke trend, trend na-
jaar (aug-okt), voorjaar (mrt-apr) en seizoensverloop 
in 2015/16. / Great Cormorant. National trend and 
trend in autumn (Aug-Oct), spring (Mar-Apr) and 
phenology in 2015/16.
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Kleine zilverreiger Egretta garzetta

Na een terugval van de aantallen tussen 
2009 en 2013 is de stijgende lijn de laat-
ste twee seizoenen weer opgepakt en zitten 
de aantallen bijna op het topniveau van rond 
2005. Opvallend is dat de trend in de Zoete 
Rijkswateren de met winterkoude geassoci-
eerde terugval niet laat zien. Zo is de soort 
langs de Lek voortdurende toegenomen, wat in 
verband wordt gebracht met het creëren daar 
van ondiepe waterpartijen door het Ruimte 
voor de Rivier programma (Altenburg 2017). 
De seizoenstrends laten geen opvallende ver-
schillen zien. De aantallen pieken meestal in 
september. In 2015/16 was dat al in augus-
tus. Toen zaten er in de monitoringgebieden, 
waar het gros van de Nederlandse populatie 
huist, meer dan 500 vogels. De Nederlandse 
broedpopulatie omvatte in 2015 slechts 50-60 
paren. Gezien het feit dat deze soort gemiddeld 
hooguit enkele jongen per broedsel grootbrengt 
(Kleefstra et al. 2009), wijzen de aantallen 
na het broedseizoen er op dat er substantiële 
instroom van vogels van elders is. In de win-
termaanden resteert ongeveer één vijfde van 
het seizoensmaximum. De voorjaarstrek die 
wel op telposten wordt opgemerkt in april-mei 
is niet zichtbaar in de watervogelmonitoring 
(van Bruggen & van Winden 2016), vermoe-
delijk om dat een deel van de Nederlandse 
vogels minder opvallend aanwezig is in de 
broedkolonies. De topgebieden voor de soort 
liggen in de zilte milieus. In de Westerschelde 
werden maximaal 167 vogels geteld en de 
Oosterschelde 133. Ook de Waddenzee wordt 
steeds belangrijker, met in 2015/16 al maxi-
maal 91 vogels. Buiten de Delta en Waddenzee 

aa
nt

al

gem 10-14min-max 10-14
zoete gebieden zoute gebieden

0

100

200

300

400

500

600

jul aug sep okt novdec jan febmrtaprmeijun
0

100

200

300

400

500

600

jul aug sep okt novdec jan febmrtaprmeijun

ge
m

id
de

ld
 a

an
ta

l

0

100

200

300

400

500

75/76 83/84 91/92 99/00 07/08 15/16

Figuur 5.33. Kleine Zilverreiger. Landelijke trend en 
seizoensverloop in 2015/16. / Little Egret. National 
trend and phenology in 2015/16.

zijn Kleine Zilverreigers nog altijd een schaarse 
gast, maar maxima van zo’n 15 vogels op een 
slaapplaats in de Everdingerwaard langs de Lek 
bij Culemborg laten zien dat de soort ook in 
het binnenland in opkomst is.



Watervogels in Nederland in 2015/16

71

groTe zilverreiger Ardea alba

Hoewel de broedpopulatie verder doorgroeide 
naar 235 paar, kwam de opmars van de Grote 
Zilverreiger buiten de broedtijd in 2015/16 
(even?) tot stilstand. Er was geen sprake van 
een koude-effect; het trendverloop in de ver-
schillende seizoenen is gelijk. Tenzij er buiten 
Nederland wat aan de hand is met de Grote 
Zilverreigers – het gros van de Nederlandse 
overwinteraars is afkomstig uit broedgebieden 
elders in Europa – zou het eerder gesugge-
reerde verband met het aanbod van veldmui-
zen – waarop de soort foerageert in grasland-
gebieden (Klaassen (2012) - een verklaring 
kunnen bieden. Dat was immers na de piek in 
2014 een stuk minder. Het seizoenspatroon 
in 2015/16 volgde het langjarige beeld, met 
de piek in oktober, waarna de aantallen wat 

terugvielen. De toename in februari suggereert 
wat doortrek van vogels van elders, of terugke-
rende Nederlandse broedvogels? Het was niet 
overal wat minder met de Grote Zilverreigers. 
Zo werden in de Biesbosch in februari 2016 
maar liefst 767 exemplaren geteld! Tellingen 
op slaapplaatsen lieten slechts drie gebieden 
zien met aantallen boven de 200 vogels; de 
Onlanden (Gr, 203), de Reeuwijkse Plassen 
(ZH, 217) en de Biesbosch (NB, maximaal 
620). Hoewel enkele gebieden die in het voor-
gaande seizoen onderzocht waren, ditmaal on-
geteld bleven, zien we op het grootste deel van 
de slaapplaatsen lagere aantallen dan in het 
topseizoen 2014/15, analoog aan de tellingen 
overdag. 

aa
nt

al

gem 10-14min-max 10-14
zoete gebieden zoute gebieden

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

jul aug sep okt novdec jan febmrtaprmeijun
0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

jul aug sep okt novdec jan febmrtaprmeijun

ge
m

id
de

ld
 a

an
ta

l

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

75/76 83/84 91/92 99/00 07/08 15/16
0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

75/76 83/84 91/92 99/00 07/08 15/16

ge
m

id
de

ld
 a

an
ta

l

najaar, sep-nov winter, dec-feb

Figuur 5.34. Grote Zilverreiger. Landelijke trend, trend 
najaar (sep-nov), winter (dec-feb) en seizoensver-
loop in 2015/16. / Great Egret. National trend and 
trend in autumn (Sep-Nov), winter (Dec-Feb) and 
phenology in 2015/16.



Sovon-rapport 2018/07

72

blauwe reiger Ardea cinerea

De laatste twee jaren zit de Blauwe Reiger 
weer in de lift en werden in 2015/16 zelfs de 
record-aantallen van rond 2005 bijna geëve-
naard. Het recente herstel is vooral zichtbaar 
in de wintertrend. Het loopt gedeeltelijk in de 
pas met de broedvogeltrend, maar de broedvo-
gelaantallen van begin 2000 worden bij lange 
na niet meer gehaald en blijken in 2016 niet 
verder toegenomen (van Bruggen 2017). Het 
sterke winterherstel kan dus duiden op ver-
minderde wegtrek of toegenomen aanvoer van 
elders, wellicht van de toegenomen Zweedse 
broedpopulatie (Svensk Fågeltaxering). Het sei-
zoenspatroon van 2015/16 volgde het lang-
jarige beeld met een scherpe aantalsopbouw 
in september, waarna de aantallen geleidelijk 
teruglopen. De voorjaarsdoortrek, die wel door 
trektellers wordt opgemerkt en zelfs omvang-
rijker lijkt dan die in het najaar (trektellen.nl), 
verloopt onopvallend of wordt in de seizoens-
grafiek gemaskeerd door het “verdwijnen” van 
broedvogels in de kolonies. De concentratie-
vorming is veel minder dan bij andere vogels. 
Gebieden met meer dan 200 Blauwe Reigers 
liggen in de uitgestrekte open graslandpolders 
van de Alblasserwaard, langs de IJssel, maar ook 
in het Waddengebied en in stedelijk gebied, 
zoals Amsterdam.

lepelaar Platalea leucorodia

De aantallen van deze soort blijven maar toe-
nemen, met in 2015/16 wederom een record-
aantal. De trend volgt keurig die van de broed-
vogels. Bij de watervogeltellingen zullen vooral 
onze eigen broedvogels worden gezien (rond 
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Figuur 5.35. Blauwe Reiger. Landelijke trend en sei-
zoensverloop in 2015/16. / Grey Heron. National 
trend and phenology in 2015/16.
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Figuur 5.36. Lepelaar. Landelijke trend en seizoens-
verloop in 2015/16. / Eurasian Spoonbill. National 
trend and phenology in 2015/16.

de 3000 paren in 2015), met daarnaast enige 
aanvoer uit Denemarken en Duitsland waar 
de soort als broedvogel de laatste jaren aan de 
weg timmert en inmiddels meer dan 1000 pa-
ren broeden (DDA, DOF). Zoals te verwachten 
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laten de seizoenstrends geen grote verschillen 
zien. Opvallend is het eveneens snel stijgende 
aantal overwinteraars met in 2015/16 zo’n 
70 vogels. De soort piekt traditioneel in au-
gustus met in 2015 meer dan 7000 vogels. 
Massale wegtrek vindt plaats in september 
(trektellen.nl) en reeds in oktober hebben de 

meeste Lepelaars Nederland verruild voor 
warmere oorden. Buiten de bekende concen-
tratievorming van enige duizenden vogels in de 
Waddenzee en de Delta viel in 2015 het grote 
aantal van 641 exemplaren in de Biesbosch op, 
dat al in juli werd bereikt.

dodaars Tachybaptus ruficollis

Het seizoensverloop van Dodaarzen kent 
belangrijke regionale verschillen. In het 
Waddengebied en de regionale wateren pie-
ken de aantallen in het najaar, in de Zoute 
Delta juist in januari en februari. In de Zoete 
Rijkswateren, waar veruit de grootste aantal-
len voorkomen, zijn Dodaarzen tussen oktober 
en maart in behoorlijk constante aantallen 
aanwezig. Hier waren in seizoen 2015/16 ook 
bovengemiddeld veel Dodaarzen aanwezig, 
terwijl in de andere regio’s duidelijk er minder 
voorkwamen dan recent gebruikelijk. Dit con-
trast zien we ook in de langjarige trends terug: 
in de Zoete Rijkswateren lijkt aan de toename 
die rond de eeuwwisseling heeft ingezet nog 
geen einde gekomen, terwijl in de Zoute Delta 

en de regionale wateren de aanvankelijke toe-
name de laatste tien jaar in een afname lijkt 
om te buigen. Hierdoor laat de landelijke trend 
recent een stabilisatie zien, waarbij de Dodaars 
terug is rond het niveau van midden jaren ze-
ventig. De trends op basis van alleen de win-
ter- resp. najaarsmaanden laten geen duidelijk 
verschil zien. De meeste Dodaarzen werden 
aangetroffen in Zuid-Beveland (220 in januari) 
en de Biesbosch (200 in oktober en novem-
ber). In koude winters kunnen de aantallen in 
Zuidwest-Nederland echter veel hoger zijn. 
Ook in het Gooimeer en de Midden-Limburgse 
Maasplassen werden bijna 200 Dodaarzen bij 
elkaar geteld. De landelijke watervogeltrend 
vindt een duidelijke parallel in de trend van de 

aa
nt

al

gem 10-14min-max 10-14
zoete gebieden zoute gebieden

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

jul aug sep okt novdec jan febmrtaprmeijun
0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

jul aug sep okt novdec jan febmrtaprmeijun

ge
m

id
de

ld
 a

an
ta

l

0
200
400
600
800

1.000
1.200
1.400
1.600

75/76 83/84 91/92 99/00 07/08 15/16
0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

75/76 83/84 91/92 99/00 07/08 15/16

ge
m

id
de

ld
 a

an
ta

l

najaar, sep-nov winter, dec-feb

Figuur 5.37. Dodaars. Landelijke trend, trend najaar 
(sep-nov), winter (dec-feb) en seizoensverloop in 
2015/16. / Little Grebe. National trend and trend in 
autumn (Sep-Nov), winter (Dec-Feb) and phenology 
in 2015/16.
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Dodaars als broedvogel. De jaarfluctuaties zijn 
vaak groot, waarbij de pieken vaak samenvallen 
met een reeks van zachte winters in combina-

tie met neerslagrijke voorjaren. Lokaal heeft de 
Dodaars geprofiteerd van de aanleg van nieuwe 
moerasnatuur.

fuuT Podiceps cristatus

Het landelijke seizoenspatroon van de 
Fuut wordt sterk bepaald door de Zoete 
Rijkswateren, waar de aantallen pieken van 
augustus tot en met oktober. In de regionale 
wateren is daarnaast ook een voorjaarspiek 
zichtbaar in maart en april, die grotendeels 
met de terugkeer van broedvogels te maken 
zal hebben. De Fuut beleefde in 2015/16 een 
goed seizoen, met vooral in de nazomer hoge 
aantallen in de Zoete Rijkswateren. De grootste 
concentratie bevond zich in het Volkerakmeer 
(5100 in september, tegen 3000-3700 in de 
vorige drie septembermaanden). Daarnaast 
werden hoge aantallen vastgesteld in het 
IJsselmeer (2500 in februari), Biesbosch 
(1900 in oktober) en de Midden-Limburgse 
Maasplassen (900 in december). De opleving 
in de Zoete Rijkswateren is al een aantal jaren 
aan de gang, de seizoensgemiddelden liggen 

er inmiddels hoger dan ooit vastgesteld sinds 
de start van de tellingen midden jaren zeven-
tig. Hierdoor nemen ook landelijk de aantallen 
recent weer toe, nadat die eerder vanaf mid-
den jaren negentig continu waren gedaald. 
In het Waddengebied en de Zoute Delta is 
van een herstel echter nog niets te merken. 
De trendverschillen tussen regio’s zijn daar-
mee veel groter dan de trends op basis van 
verschillende maanden van het jaar. Een be-
langrijk overwinteringsgebied van de Fuut in 
Nederland, de Noordzeekustzone van Zuid- en 
Noord-Holland, is op dit moment nog niet in 
de landelijke trends opgenomen. Hier kunnen 
tot 30.000 vogels aanwezig zijn (10% van de 
Europese populatie; Leopold et al. 2013), in 
milde winters minder (10.500 Futen in febru-
ari 2011; Poot et al. 2016).
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Figuur 5.38. Fuut. Landelijke trend, trend najaar 
(aug-okt), winter (dec-feb) en seizoensverloop in 
2015/16. / Great Crested Grebe. National trend, and 
trend in autumn (Aug-Oct), winter (Dec-Feb) and 
phenology in 2015/16.
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KuifduiKer Podiceps auritus

Kuifduikers zijn van oktober tot en met maart 
aanwezig, vooral in het Deltagebied. In de rest 
van Nederland gaat het om hooguit tiental-
len exemplaren. Belangrijkste concentraties 
waren in seizoen 2015/16 te vinden in de 
Oosterschelde (60-70 in februari en decem-
ber), de Voordelta (64 in oktober) en het 
Oostvoornes Meer (26 in maart). Kleinere 
aantallen waren aanwezig in de Biesbosch, 
Haringvliet en Grevelingen, voorheen een 
belangrijk gebied. Na een snelle toename als 
overwinteraar vanaf eind jaren negentig lijken 
de landelijke aantallen momenteel stabiel. De 
topaantallen in de drie winterseizoenen rond 
2005 worden recent niet meer gehaald. 
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Figuur 5.39. Kuifduiker. Landelijke trend en seizoens-
verloop in 2015/16. / Horned Grebe. National trend 
and phenology in 2015/16.
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geoorde fuuT Podiceps nigricollis

Buiten het broedseizoen houden Geoorde Futen 
zich vooral op in het Deltagebied. Hier pieken 
de aantallen in augustus tot en met oktober, 
waarbij het gaat om een paar duizend vogels. 
In de Zoete Rijkswateren en de regionale wa-
teren gaat het om ‘slechts‘ honderden exem-
plaren. Seizoen 2015/16 was een slecht jaar 
voor de Geoorde Fuut in de Zoute Delta, want 
in alle maanden lagen de aantallen fors onder 
de vijfjarige gemiddelden. Dit beeld past in de 
langjarige trend, want sinds de top in 2006/07 
zijn de aantallen hier snel afgenomen, en in-
middels weer teruggevallen naar het niveau 
van midden jaren negentig. Dit zien we ook in 
de landelijke trend terug, ondanks dat de (be-
scheiden) aantallen Geoorde Futen in de Zoete 
Rijkswateren in de laatste vijf seizoen juist 
wat zijn toegenomen. Topaantallen waren in 
2015/16 aanwezig in de Grevelingen (1300 in 
augustus), Oosterschelde (600 in september), 
Volkerakmeer (570 in september) en Veerse 
Meer (460 in november). De aantallen Geoorde 
Futen in vooral de Grevelingen blijven ver 
achter bij die van tien jaar geleden. Dat geldt 
hier ook voor andere visetende watervogels, 
zoals Fuut, Middelste Zaagbek en Aalscholver. 
Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door een 
vermindering van de hoeveelheid voedsel, om-
dat bepaalde vissoorten nadeel ondervinden 
van de verslechterde omstandigheden: zuur-
stofloosheid als gevolg van te weinig doorstro-
ming (Anonymus 2012, Arts et al. 2016). 

zeearend Haliaeetus albicilla

In 2015 waren zes broedparen goed voor maar 
liefst tien uitgevlogen jongen en in 2016 ging 
het zeker om zeven paar. Sinds het eerste 
broedgeval in 2006 zijn al zeker 40 jongen 
uitgevlogen waarvan een deel inmiddels ook 
al broedt. Daarnaast krijgt onze broedpopulatie 
in de winter gezelschap van vogels Duitsland 
en Noord-Europa. De Nederlandse Zeearenden 
eten vooral watervogels (59%) en vis (28%), 
aangevuld met zoogdieren (5%) en aas (1%). 
Onder de watervogels als prooi zijn de Grauwe 
Gans en Meerkoet populair (van Rijn & Dekker 
2016). De landelijke trend weerspiegelt de 
toename van de soort en manifesteert zich in 
alle regio’s. De groei zien we in alle seizoenen 
en het meest in het voorjaar en winterhalfjaar. 
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Figuur 5.40. Geoorde Fuut. Landelijke trend en sei-
zoensverloop in 2015/16. / Black-necked Grebe. 
National trend and phenology in 2015/16.

De meeste Zeearenden worden gezien in de-
cember-maart, waarvan ruim 60% in de Zoete 
Rijkswateren en ruim 30% in de regionale ge-
bieden. De maxima per gebied zijn indrukwek-
kend met aantal en maand; Volkerakmeer 10 
(jan), Haringvliet 7 (januari), Biesbosch 7 (ja-
nuari), Zuidlaardermeergebied 5 (november) en 
Zoommeer 4 (december). De verspreiding zien 
we geconcentreerd in Groningen, Friesland, 
IJsselmeer, Randmeren, Biesbosch en de noor-
delijke Delta (incl. Markiezaat). Opvallend 
zijn de lage aantallen in het rivierengebied, 
met langs de IJssel ten noorden van Deventer 
de meeste waarnemingen. Het is bijna niet 
meer voor te stellen dat halverwege de jaren 
negentig een felle discussie natuurminnend 
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Nederland in twee kampen verdeelde. Dit 
ging over de plannen van WNF om de soort 
uit te zetten in de Oostvaardersplassen en de 

Gelderse Poort. Uitgerekend in het eerste ge-
bied vond op eigen kracht het eerste broedge-
val plaats. 
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Figuur 5.41. Zeearend. Landelijke trend en seizoensverloop in 2015/16. / White-tailed Eagle. National trend 
and phenology in 2015/16.

visarend Pandion haliaetus

Het broeden van deze soort in ons land werd 
eerder verwacht dan bij de Zeearend, op grond 
van de flinke aantallen die in het voor- en na-
jaar passeren en ook dikwijls lang in een gebied 
pleisteren. Uiteindelijk duurde het tot 2016 
voordat het eerste broedgeval kon worden op-
tekend, een jaar later later gevolgd door een 
tweede geval, beide in de Biesbosch (de Jong 
et al. 2017). In de afgelopen 25 jaar zijn de 
aantallen geleidelijk toegenomen, maar recent 
zien we een stabilisatie. De regionale gebie-
den laten een vergelijkbare trend zien maar 
in de Zoete Rijkswateren is er ook recent nog 
een toename. In de Zoute Delta en de Wadden 
zijn de aantallen laag maar beide laten recent 
een afname zien. De recente stabilisatie loopt 
in de pas met de trend van de broedvogels 
in Zweden, na decennia van groei nu stabiel 
(Schmidt-Rothmund et al. 2014). Deze popu-
latie is de grootste leverancier van doortrekkers 
bij ons. September is verreweg de beste maand 
om zowel doortrekkende als pleisterende 
Visarenden te zien. Maar de mediaan lijkt zich 
te vervroegen, terwijl het moment van begin 
en afloop in de afgelopen decennia gelijk zijn 
gebleven (Boele & van Winden 2015). Als we 
naar de verschillende waarnemingen kijken dan 
zien we in het najaar een concentratie in het 
binnenland in de waterrijke Natura 2000-ge-
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Figuur 5.42. Visarend. Landelijke trend en seizoens-
verloop in 2015/16. / Western Osprey. National trend 
and phenology in 2015/16.
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bieden. In het voorjaar treedt er meer stuwing 
op langs de kust en op de Wadden. We mogen 
dus aannemen dat het seizoensverloop en de 
trend van de watervogels een afspiegeling zijn 

wat er met de soort buiten het broedseizoen 
gebeurt. Opvallende concentraties zijn alleen in 
de Biesbosch vastgesteld (7 in september).

sleChTvalK Falco peregrinus

Het aantal broedvogels zit nog steeds in een 
stijgende lijn met in 2015 rond 160 broedpa-
ren en het jaar erop circa 20 erbij. Het grootste 
deel van de populatie broedt in het zuiden en 
midden van ons land. De adulte vogels zijn 
voornamelijk standvogel en jongen kunnen in 
het winterhalfjaar zwerven. Daarnaast zien we 
buiten het broedseizoen vogels uit Duitsland 
en België en is er doortrek uit Noord-Europa. 
In de afgelopen 25 jaar zijn de aantallen ver-
drievoudigd. In veel regio’s lijkt er recent 
(laatste vijf jaar) een stabilisatie opgetreden 
maar het is de vraag of dat standvastig is. In 
de Zoute Delta zijn de aantallen in de afgelo-
pen tien jaar niet meer gegroeid. Hoewel onze 
broedpopulatie en die in Duitsland nog toe-
neemt lijkt de toename bij de trektellingen in 
Falsterbo recent ook af te vlakken. In ons land 
verblijven de grootste aantallen in de winter op 
de Wadden, Friesland, Groningen, Noord- en 
Zuid-Holland en de Delta. Afhankelijk van de 
omgeving staan er steltlopers, duiven, lijsters 
of Spreeuwen op het menu. De aanwezigheid 
van Slechtvalken op de Wadden heeft geen 
effect op de populaties van steltlopers, maar 
wel op het foerageergedrag (van den Hout 
2009, Dekker & Dreyer 2016). In de afgelo-
pen vier decennia heeft de toename van de 
Slechtvalk plaatsgevonden in alle jaargetijden, 
en is dus een afspiegeling van de trend van de 
NW-Europese populatie. Oktober en december 
waren de maanden met de hoogste aantallen 
en doorgaans geldt dat ook voor november (in 
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Figuur 5.43. Slechtvalk. Landelijke trend en seizoens-
verloop in 2015/16. / Peregrine Falcon. National 
trend and phenology in 2015/16.

2015/16 werd deze telling in de Waddenzee 
geplaagd door storm).

waTerhoen Gallinula chloropus

De sinds de jaren zeventig optredende afname 
bij het Waterhoen lijkt te stokken. Of dit echt 
een trendbreuk is, valt nog te bezien: eerdere 
korte periodes van stabilisatie of licht herstel 
werden steevast gevolgd door een verdere 
afname. Bovendien bedraagt de afname ten 
opzichte van 2006/07 nog altijd gemiddeld 

ruim 5% per jaar. De meeste regio’s kennen 
een vergelijkbare terugloop, maar de Zoute 
Delta springt er met -11 % uit. De aantallen 
Waterhoentjes zijn het hoogst in december-fe-
bruari. Dat is deels reëel, maar wordt versterkt 
door het feit dat de vogels dan vaker groepsge-
wijs opereren, waardoor ze beter te tellen zijn. 
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Figuur 5.44. Waterhoen. Landelijke trend, trend na-
jaar (sep-nov), winter (dec-feb) en seizoensverloop 
in 2015/16. / Common Moorhen. National trend and 
trend in autumn (Sep-Nov), winter (Dec-Feb) and 
phenology in 2015/16.
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De seizoensopbouw is sinds de jaren zeventig 
nauwelijks gewijzigd; de afname is evenredig 
over alle maanden terug te vinden. Achttien 
van de 24 telgebieden met in tenminste één 
maand meer dan 150 Waterhoentjes waren 
gesitueerd in West-Nederland. Qua habitat zijn 

deze 24 gebieden te verdelen in graslandpol-
ders (11), stedelijk gebied (7), akkers/kreken(5) 
en agrarisch op zand (1). Veel gebieden worden 
alleen tijdens de midwintertelling van januari 
goed op het voorkomen van de soort onder-
zocht. 

MeerKoeT Fulica atra

De lange termijn trend van de Meerkoet is 
stabiel, maar de afgelopen 10 jaar valt enige 
toename te bespeuren. Dat zit hem vooral 
in de Zoete Rijkswateren, speciaal in de 
Randmeren. Hier nam de soort met gemiddeld 
6% per jaar toe ten opzichte van 2006/07. 
De trend in twee andere belangrijke regio’s: 
de Zoute Delta (-6%) en regionale gebieden 
(veelal graslandpolders en plassen, -2%), is 
daarentegen juist negatief. Vijf van de 11 ge-
bieden met in tenminste één maand meer 
dan 5000 Meerkoeten zijn gesitueerd in de 
IJsselmeerregio: Veluwemeer (in 6 maanden 
>5000, max. 38.198 december), Markermeer 
(6, max. 34.208 november), Wolderwijd/
Nuldernauw (5, max. 12.171 december), 
IJsselmeer (2, max. 11.134 juli) en Eemmeer 

(6362 september). In de Zoete Delta ging dit 
op voor drie gebieden: Volkerakmeer (6, max. 
20.811 oktober), Haringvliet (4, max. 15.448 
september) en Biesbosch (5, max. 8105 ja-
nuari). Overige gebieden met meer dan 5000 
Meerkoeten waren de Lauwersmeer (2, max. 
9150 september), Gestuwde Maas (5176 ja-
nuari) en Krimpenerwaard (5156 januari). In 
de Zoute Delta werd in geen van de bekkens 
5000 Meerkoeten geteld. Van juli tot sep-
tember nemen de aantallen Meerkoeten in de 
monitoringgebieden snel toe, om na een piek 
in oktober weer geleidelijk af te nemen. Die 
aantalspiek is de afgelopen decennia geleidelijk 
wat naar voren geschoven; in de jaren zeventig 
lag het accent op januari en februari. Dit jaar 
lag de aantalspiek iets later dan de laatste jaren 
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Figuur 5.45. Meerkoet. Landelijke trend, trend najaar 
(sep-okt), voorjaar (mrt-apr) en seizoensverloop in 
2015/16. / Eurasian Coot. National trend and trend 
in autumn (Sep-Oct), spring (Mar-Apr) and pheno-
logy in 2015/16.
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gebruikelijk, namelijk in november. In de regi-
onale wateren vindt tussen de augustus- en de 
septembertelling een opvallend forse toename 
plaats, terwijl de piek in de Zoute Delta pas in 

december-februari valt. Dat laatste komt over-
een met het landelijke beeld in de jaren zeven-
tig en tachtig, toen deze regio een groot deel 
van de Nederlandse populatie herbergde.

Kraanvogel Grus grus

Het aantal broedvogels zit nog steeds in de lift, 
met in 2015 18-19 broedpaar en in 2016 21. 
Tijdens de watervogeltellingen worden niet zo-
veel Kraanvogels gezien, ook omdat de meeste 
meldingen overtrekkende vogels betreffen. 
In het najaar van 2015 was er op 26 okto-
ber (wind OZO 2 Bft.) doortrek van betekenis 
maar deze werd bijna alleen in de zuidelijke 
helft van Limburg opgemerkt (waarneming.nl, 
trektellen.nl). Op die dag ging om ruim 30.000 
vogels (waarneming.nl, veel dubbele). In het 
voorjaar werden tussen begin januari en eind 
februari kleine aantallen doortrekkers gezien. 
De voorjaarspiek lag op 9 maart, toen er via 
waarneming.nl ruim 128.000 en via trektellen.
nl ruim 15.400 dieren werden doorgegeven. 
De trekbaan lag voornamelijk over Twente, 
oostelijke Achterhoek, Midden-Gelderland en 
Limburg. De wind was op die dag ZO 4 Bft. Na 
2013 en 2011 ging het om het beste voorjaar 
jaar uit de afgelopen tien jaar. Tijdens de na-
jaarstrek zijn nauwelijks (slechts 3x) slapende 
groepen vastgesteld, iets wat we de laatste 
jaren vaker zien. In Groote Heide & De Plateaux 
werden in oktober 18 slapende Kraanvogels 
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Figuur 5.46. Kraanvogel. Landelijke trend in 2015/16. 
/ Common Crane. National trend in 2015/16.

geteld (overige 1 en 2 ex.). In het voorjaar 
gaat het om meer meldingen namelijk janu-
ari (17), februari (4) en maart (15). In januari 
zijn de maxima in de belangrijkste gebieden: 
Strabrechtse Heide 230, Deurnse en Mariapeel 
72, Rijnstrangen 55, Haaksbergenveen 38 en 
Groote Heide 49. In februari ging het slechts 
om enkelingen. In maart: Engbertsdijksvenen 
315, Deurnse en Mariapeel 159, Strabrechtse 
Heide 64 en Wierdense Veld 5. 

sCholeKsTer Haematopus ostralegus

De landelijke aantallen zijn sinds 2010/11 
stabiel, maar wel op het laagste niveau sinds 
de start van de tellingen in 1975/76. Ten op-
zichte van de hoogtijdagen in de jaren tachtig 
zijn de aantallen bijna gehalveerd, tot een 
seizoensmaximum van een kleine 200.000 
vogels. Het beeld voor de Zoute Delta, waar 
ongeveer een kwart van de Nederlandse po-
pulatie huist, is met een voortdurende afname 
in de laatste drie seizoenen iets ongunstiger 
dan dat van de Wadden. De trendlijn voor 
de Zoute Delta volgt die van de Nederlandse 
broedvogels. Vermoedelijk wordt dit gebied in 
zachte winters vooral gevoed door broedvogels 
uit de zuidelijke helft van Nederland en uit 

Vlaanderen. Het lijkt erop dat de Waddenzee 
wat meer wordt aangedaan door broedvogels 
uit het noorden. Het seizoenspatroon laat de 
grootste aantallen zien tussen augustus en fe-
bruari en lijkt vooral te worden beïnvloed door 
de seizoensbewegingen van de Nederlandse 
broedvogels. In de Zoute Delta piekt de soort 
in augustus, waarna de aantallen geleidelijk te-
ruglopen. Mogelijk trekt een deel van de vogels 
daar weg, naar zuidelijker gelegen overwinte-
ringsgebieden, zoals West-Frankrijk, en is er in 
zachte winters weinig aanvoer van vogels uit 
het noorden. Opmerkelijk is dat de aantallen in 
het Waddengebied stabiel zijn tussen augustus 
en februari. Het lijkt erop dat daar meer vogels 
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ervoor kiezen om te blijven overwinteren, wat 
past in het beeld van een noordoostwaartse 
verschuiving van de winterverspreiding in 
Europa (Maclean et al. 2008). Tellingen op 
slaapplaatsen kwamen op een geschat maxi-
mum van 834 vogels in 2015/16, duidelijk 
minder dan het gemiddelde van de voorgaande 
jaren (1098). Op individuele slaapplaatsen 
werd verreweg het grootste aantal Scholeksters 
geteld eind maart in de Makkumer Noordwaard 
(1551). Aantallen boven de 300 werden ge-
meld uit Skrok (Fr, 310), van de strekdam bij 
het Tjeukemeer (Fr, 305), van de Koksloot (NH, 
350) en in de Veenoordkolk en Teugsekolk 
vlakbij Deventer (Ov, 320).
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Figuur 5.47. Scholekster. Landelijke trend en sei-
zoensverloop in 2015/16. / Eurasian Oystercatcher. 
National trend and phenology in 2015/16.
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Figuur 5.48. Kluut. Landelijke trend, trend winter 
(dec-feb), voorjaar (mrt-apr) en seizoensverloop in 
2015/16. / Pied Avocet. National trend, and trend in 
winter (Dec-Feb), spring (Mar-Apr) and phenology in 
2015/16.

KluuT Recurvirostra avosetta

De afname van deze soort zette zich in 
2015/16 voort en als het zo doorgaat is het 
populatieherstel van de jaren zeventig en 

tachtig binnen enkele jaren ongedaan ge-
maakt. De trend volgt de ontwikkelingen in 
de Nederlandse, Noord-Duitse en Deense 
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broedpopulaties, de brongebieden voor de 
Nederlandse “niet-broedvogels”. Er is een op-
merkelijk regionaal verschil in het seizoens-
voorkomen van de Kluut. Het Waddengebied 
is buiten de broedtijd veel belangrijker voor 
deze soort dan de Delta, maar in de broedtijd 
is dat andersom. Verder piekt de Kluut in het 
Waddengebied in het najaar, maar in de Delta 
juist in het voorjaar. Het lijkt er op dat het 
Deltagebied na het broedseizoen snel leeg-

loopt, maar dat de Waddenzee dan gevoed 
wordt door vogels van elders, bijvoorbeeld uit 
de Duitse Waddenzee. De tijdreeksen per sei-
zoen laten een afwijkende, juist toenemende 
wintertrend zien. Tegenwoordig blijven enkele 
duizenden vogels in Nederland overwinteren. 
Dit past in het breder bij vogels optredende 
patroon van een noordwaartse verschuiving 
van de winterverspreiding ten gevolge van ge-
middeld zachtere winterweer. 

bonTbeKplevier Charadrius hiaticula

De aanhoudend positieve Nederlandse trend 
wordt bepaald door de ontwikkelingen in de 
Waddenzee, waar het hoogste seizoensgemid-
delde uit de meetreeks, sinds 1975/76 werd 
bereikt. Dit staat in schril contrast met de ont-
wikkelingen in de Zoute Delta waar de soort 
afnemende is, en nu juist de laagste aantallen 
werden geteld. De Bontbekplevier kent twee 
duidelijke doortrekgolven in de maand mei en 
dan weer in augustus uitlopend in septem-
ber, zowel in de Waddenzee als in de Delta. 
Deze worden gedomineerd door vogels van 
de in Canada en Groenland broedende en in 

West-Afrika overwinterende ondersoort C. h. 
psammodroma en wellicht ook die van de on-
dersoort C. h. tundrae met broedgebieden in 
Noord-Europa tot ver in Siberië, en overwinte-
ringsgebieden in Afrika. De C. h. psammodroma 
populatie zou afnemen en van C. h. tundrae is 
de aantalsontwikkeling onbekend (van Roomen 
et al. 2015). De sterk positieve Nederlandse 
trend in het najaar en in nog sterker mate in 
het voorjaar is hiermee opmerkelijk. Het zou 
suggereren dat de Nederlandse Waddenzee in-
teressanter is geworden als pleisterplaats voor 
doortrekkende Bontbekplevieren, of andersom. 
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Om het nog ingewikkelder te maken hebben 
we ook nog te maken met een derde popu-
latie, die van de nominaatvorm. Deze broedt 
ook in Nederland, maar ook noordelijker tot 
in Scandinavië. Ze trekken door in Nederland 
en vooral in de Delta overwinteren ook enige 
honderden exemplaren van deze ondersoort. 

Deze aantallen nemen juist toe, ondanks de in-
ternationaal vermoedelijk afnemende flyway-
populatie. Dit past weer in het algemene beeld 
van toenemende aantallen overwinteraars bij 
steltlopers die voorheen vooral in zuid(west)-
elijkere delen van Europa overwinterden. 
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Figuur 5.49. Bontbekplevier. Landelijke trend, trend 
najaar (aug-sep), voorjaar (mei) en seizoensverloop 
in 2015/16. / Common Ringed Plover. National trend 
and trend in autumn (Aug-Sep), spring (May) and 
phenology in 2015/16.
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sTrandplevier Charadrius alexandrinus

De trend van deze soort laat geen verras-
singen zien. De aantallen lagen in 2015/16 
op het uiterst lage niveau van de afgelopen 
jaren met een seizoensmaximum van zo’n 
140 vogels. Deze ontwikkeling is gelijk aan 
die van de Nederlands broedvogels, waar 
onze “niet-broedvogel”-populatie sterk op 
leunt. Vermoedelijk is er nog wat aanvul-
ling uit broedgebieden in Noord-Duitsland en 
Denemarken, waar het ook niet overal geweldig 
gaat met deze soort. Vanaf april bouwen de 
aantallen zich op tot een piek in juli, in de loop 
van augustus en september vindt de wegtrek 
naar het zuiden plaats. Waarnemingen tussen 
oktober en maart zijn tamelijk uitzonderlijk. 
De trends per seizoen laten zoals verwacht 
weinig verschillen zien. De belangrijkste pleis-
terplaatsen liggen in de Delta waar ook de 
meest broedvogels voorkomen. Zo werden in 
de Grevelingen maximaal 64 vogels geteld, in 
de Oosterschelde 39 en in de Westerschelde 
36. In de oostelijke Waddenzee werden tot 30 
vogels gezien, meer dan de daar voorkomende 
broedpopulatie.
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Figuur 5.50. Strandplevier. Landelijke trend en sei-
zoensverloop in 2015/16. / Kentish Plover. National 
trend and phenology in 2015/16.

goudplevier Pluvialis apricaria

Het goudplevier-seizoen loopt grotendeels van 
september tot en met maart, en piekt sterk in 
november, als ook nog doortrekkers in ons land 
aanwezig zijn. In sommige regio’s zijn de grote 
aantallen echter al eerder in het najaar aan-
wezig (Waddengebied), of juist ook later in de 
winter nog (regionale wateren). De seizoens-
gemiddelden in het winterhalfjaar fluctueren 
sterk van jaar tot jaar, voor een deel gestuurd 
door weersomstandigheden: bij aanhoudende 
vorst verlaten Goudplevieren massaal het land. 
In de winter van 2015/16 was daarvan ech-
ter geen sprake. Door de grote fluctuaties in 
aantallen heen lijken Goudplevieren sinds mid-
den jaren negentig af te nemen. Op de langere 
termijn is die achteruitgang veel duidelijker 
zichtbaar, al betreffen de enige referentiecijfers 
twee novembertellingen in 1976 en 1978. De 
afname wordt deels verklaard door klimaatver-
andering, omdat Goudplevieren in het najaar 

steeds langer ten noordoosten van ons land 
blijven hangen als gevolg van mildere tem-
peraturen. Maar er speelt meer: de negatieve 
trend heeft zich namelijk vooral voorgedaan in 
boerenland, waar de omvang en kwaliteit van 
geschikt habitat sterk is achteruitgegaan door 
vermindering van het graslandareaal, verdro-
ging (minder regenwormen) en verdichting 
van het polderlandschap met bebouwing en 
begroeiing (hoger predatierisico) (Kleefstra 
et al. 2014). Dit is gebleken uit de landsdek-
kende tellingen die we eens in de 5-6 jaar 
voor Goudplevier (en Kievit) organiseren. In de 
maandelijks getelde monitoringgebieden, die 
vooral uit natte gebieden bestaan en waarin 
boerenland onderbelicht is, zijn de aantallen op 
de lange termijn juist toegenomen. Dat geldt 
voor het Waddengebied, de Zoute Delta en al-
lerlei regionale wetlands. Deze verschuiving in 
habitatgebruik, van gras en akker naar zoete en 
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zilverplevier Pluvialis squatarola

De landelijke aantallen vielen iets lager uit dan 
in de voorgaande drie seizoenen, maar nog al-
tijd binnen de bandbreedte van de in de laatste 
paar decennia op en neer golvende trend. De 

trend in de Zoute Delta, waar ongeveer kwart 
van de Zilverplevieren pleistert, is afwijkend, 
en de laatste tien jaar vrijwel consequent af-
nemend. Dit onderscheid is bij meer steltlopers 

zoute natte natuur, vindt tegelijkertijd ook in 
Engeland en Duitsland plaats. 

Figuur 5.51. Goudplevier. Landelijke trend en seizoensverloop in 2015/16. / Eurasian Golden Plover. National 
trend and phenology in 2015/16.
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Figuur 5.52. Zilverplevier. Landelijke trend, trend na-
jaar (aug-okt), voorjaar (apr-mei) en seizoensverloop 
in 2015/16. / Grey Plover. National trend and trend 
in autumn (Aug-Oct), spring (Apr-May) and pheno-
logy in 2015/16.
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zichtbaar en kan momenteel niet bevredigend 
worden verklaard; het zou te maken kunnen 
hebben met de afname van het areaal in-
tergetijdengebied, voedselaanbod, verstoring 
(van der Winden & Dirksen 2017), maar ook 
verschuivingen in verspreidingspatronen door 
klimaatverandering (Maclean et al. 2008). 
Het seizoenspatroon van de Zilverplevier laat 
een enorme uitschieter omhoog zien in mei, 
wanneer de in West-Afrika overwinterende 
vogels even aansterken op de Nederlandse ge-
tijdenslikken alvorens door te vliegen naar de 
Siberische broedgebieden. In juni en juli blijven 
hier alleen wat niet-broeders hangen, waarna 
in augustus de aantallen weer omhoog gaan tot 
een piek in het najaar - in 2015/16 in okto-
ber – die wat geleidelijker verloopt dan in het 
voorjaar. In de wintermaanden verblijven altijd 

nog zo’n 20.000 vogels in ons land. Dit pa-
troon komt eigenlijk volledig voor rekening van 
de Waddenzee. Kijken we naar de Zoute Delta 
dan zien we een vooral in 2015/16 tamelijk 
gelijkmatig seizoenspatroon tussen juli en mei. 
Intrigerend is de constatering dat de soort re-
cent afneemt in het najaar (en de zomer), maar 
juist toeneemt in het voorjaar en de winter. De 
trend van de Oost-Atlantische flyway-popula-
tie waarvan de vogels die Nederland aandoen 
deel van uitmaken is negatief (van Roomen 
et al. 2015). De wintertoename kan natuur-
lijk verklaard worden door een noordwaartse 
verschuiving in de verspreiding (Maclean et 
al. 2008), maar hoe zit het in het voorjaar? 
Pleisteren dan meer vogels in de Waddenzee 
die dat normaal gesproken elders doen?

KieviT Vanellus vanellus

Ondanks een relatief hoog seizoensgemiddelde 
in 2015/2016 is de trend sinds de start van 
de meetreeks medio jaren negentig negatief. 
De aantallen piekten landelijk weliswaar in 
november, maar door de overwegend zachte 
winter bleven de aantallen in de wintermaan-
den vrij hoog. De seizoenstrends laten een 
afwijkende, positieve wintertrend zien. Dit lijkt 
te passen in het beeld van de recente zachte 
winters, waardoor substantiële vorsttrek uit-
bleef. Topgebieden voor de soort, ook wel be-
kende van andere jaren, waren Arkemheen met 
maximaal ruim 26.000 Kieviten en de Zeevang 
met maximaal ruim 19.000.
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Figuur 5.53. Kievit. Landelijke trend en seizoens-
verloop in 2015/16. / Northern Lapwing. National 
trend and phenology in 2015/16.
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KanoeT Calidris canutus

De aantalsontwikkeling is door de jaar-
lijkse fluctuaties heen positief, en bereikte in 
2015/16 het op één na hoogste niveau uit 
de meetreeks sinds 1975/76. Deze toename 
komt geheel voor rekening van de Waddenzee. 
In het tweede gebied voor de soort, de Zoute 
Delta, zijn de seizoensgemiddelden de laat-
ste tien seizoenen ruimschoots gehalveerd. 
Landelijk piekt het voorkomen in het najaar, 
doorgaans in september, maar in 2015/16 
was dat pas in oktober het geval. In de Delta 
valt het hoogtepunt nog later, in november-
december. Als naar de ontwikkelingen in de 
seizoenspatronen wordt gekeken dan valt op 
dat de najaarspiek in de loop van de decen-
nia 1-2 maanden is vervroegd. Als naar de per 
seizoen opgesplitste trends (landelijk) wordt 
gekeken dan is in alle een toename te zien, het 

sterkst in de zomer en het najaar. De ontwik-
kelingen in aantallen en seizoenspatronen zijn 
een mix van de twee flyway-populaties / 
ondersoorten die Nederland aan doen. C. c. ca-
nutus broedt in Siberië en trekt via Nederland 
door naar West-Afrika en omgekeerd; en de 
ondersoort C. c. islandica broedt in Canada en 
Groenland en overwintert in West-Europa, 
waaronder Nederland. De eerstgenoemde po-
pulatie neemt wereldwijd af. Van de tweede is 
de trend onduidelijk (van Roomen et al. 2015). 
Tenzij er een verschuiving van pleisterplaatsen 
is in Noordwest-Europa in het voordeel van 
Nederland, is het meest aannemelijke scenario 
dat C. c. islandica eerder in het najaar aankomt 
en in toenemende mate hier blijft voor de 
winter.
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Figuur 5.54. Kanoet. Landelijke trend, trend najaar 
(sep-nov), winter (dec-feb) en seizoensverloop in 
2015/16. / Red Knot. National trend and trend in 
autumn (Sep-Nov), winter (Dec-Feb) and phenology 
in 2015/16.
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drieTeensTrandloper Calidris alba

Deze soort bereikte in 2015/2016 de hoog-
ste aantallen sinds de start van de tellingen in 
1975/76. Dit geldt voor zowel het belang-
rijke Waddengebied als de tweede regio voor 
deze soort: de Zoute Delta. In laatstgenoemde 
gebied is de trend de laatste tien jaar wel 
gestabiliseerd. Drieteenstrandloperaantallen 
pieken scherp in mei, met name in de (wes-
telijke) Waddenzee, wanneer de vogels uit de 
West-Afrikaanse overwinteringsgebieden hier 
massaal pleisteren alvorens door te vliegen 
naar de arctische broedgebieden, vermoede-
lijk vooral die in Groenland (Reneerkens et al. 
2012). De najaarstrekpiek viel al in augustus. 
Onderzoek aan de soort op Griend toont een 
tweedeling aan van kort blijvende niet rui-
ende Drieteenstrandlopers, die overwinteren in 

West-Afrika en langer blijvende ruiende exem-
plaren die in Europa en Noord-Afrika overwin-
teren (Loonstra et al. 2016). De winteraantal-
len omvatten met zo’n 15.000 vogels ongeveer 
een derde van die tijdens de voorjaarspiek. De 
trends zijn in alle seizoenen toenemend, maar 
in het voorjaar het sterkst. Dit is opvallend, 
omdat in het voorjaar de vogels uit de West-
Afrikaanse overwinteringsgebieden zwaar mee-
wegen in de totalen en juist daar is de trend 
weliswaar positief meer veel minder dan in de 
West-Europese overwinteringsgebieden (van 
Roomen et al. 2015). Dit wijst op een lokaal of 
regionaal effect; relatief gunstige omstandighe-
den in met name het westelijke Waddengebied 
(Loonstra et al. 2016).

aa
nt

al

gem 10-14min-max 10-14
zoete gebieden zoute gebieden

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

jul aug sep okt novdec jan febmrtaprmeijun
0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

jul aug sep okt novdec jan febmrtaprmeijun

ge
m

id
de

ld
 a

an
ta

l

0

5.000

10.000

15.000

20.000

75/76 83/84 91/92 99/00 07/08 15/16
0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

75/76 83/84 91/92 99/00 07/08 15/16

ge
m

id
de

ld
 a

an
ta

l

najaar, aug-okt voorjaar, mei

Figuur 5.55. Drieteenstrandloper. Landelijke trend, 
trend najaar (aug-okt), voorjaar (mei) en seizoens-
verloop in 2015/16. / Sanderling. National trend and 
trend in autumn (Aug-Oct), spring (May) and pheno-
logy in 2015/16.
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KroMbeKsTrandloper Calidris ferruginea

De Krombekstrandloper beleefde in 2015/16 
weer een matig seizoen. De topaantallen van 
rond 2010 worden bij lange na niet meer ge-
haald. Maar door zijn relatief korte doortrek-
piek kunnen Krombekstrandlopers met één 
telling per maand ook niet optimaal worden 
gevolgd bij de reguliere watervogelmonitoring. 
De landelijke trend is (mede) hierdoor onzeker. 
Substantiële aantallen worden eigenlijk alleen 
in de nazomer gezien. Het voorjaarspiekje in 
mei is minimaal. De meeste vogels, zo’n 3000, 
pleisteren in het Waddengebied. Kleine aantal-
len tot enige tientallen duiken op in een natte 
natuurontwikkeling, op ondergelopen bollen-
veldjes en in het Deltagebied. Dit is maar een 
fractie van de afnemende, 350.000-450.000 
tellende Oost-Atlantische flyway-populatie die 
in West-Afrika overwintert (van Roomen et 
al. 2015). Het lijkt er op dat de timing van de 
najaarstrek de afgelopen decennia wat naar vo-
ren is verschoven, zoals ook aangetoond voor 
Krombekstrandlopers in Zweden (wat betreft 
de volwassen vogels). Dit wijst op een afname 
van het broedsucces (Barshep et al. 2011).
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Figuur 5.56. Krombekstrandloper. Landelijke trend 
en seizoensverloop in 2015/16. / Curlew Sandpiper. 
National trend and phenology in 2015/16.

bonTe sTrandloper Calidris alpina

De Bonte strandloper kende in 2015/16 het 
hoogste seizoensgemiddelde uit de meetreeks 
sinds 1975/76. Vanaf halverwege de jaren 
tachtig, toen de Bonte Strandloper in Nederland 
in een dip zat, zijn de aantallen, behoudends 
wat jaar- tot- jaar-schommelen, voortdurend 
toegenomen. De trend wordt bepaald door de 
ontwikkelingen in het Waddengebied. Het be-
lang van de Zoute Delta bedraagt tegenwoordig 
slechts een fractie hiervan (ca. 1/10 deel). 
Daar is de trend medio jaren 2000 omgebogen 
in een afname. De Bonte Strandloper kent in 

de Waddenzee een “klassiek” doortrekpatroon 
met een voorjaarspiek, iets hogere najaarspiek 
en substantiële winteraantallen. In de Delta 
piekt de soort alleen ’s winters. De najaars- en 
wintertrend zijn gelijk. De voorjaarstrend daar-
entegen is ten opzichte van deze jaargetijden 
afgevlakt en stabiel tot licht afnemend. Ook 
de zomeraantallen zijn tamelijk stabiel. Bonte 
Strandlopers overwinteren tegenwoordig ook 
noordelijker (Maclean et al. 2008). De trend 
van de Europese winterpopulatie van de nomi-
naatvorm is namelijk stabiel.
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KeMphaan Philomachus pugnax

Het voorbestaan van Kemphaan als broedvogel 
bij ons is bedreigd. Maar ook als doortrek-
ker gaat het de soort niet voor de wind. Van 
deze aantallen is sinds de jaren negentig nog 
maar een kwart over. Rond 1990 was er een 
korte opleving van de aantallen in de zomer, 
vooral juli en augustus. Na een dieptepunt 
tien jaar terug lijkt er sprake van iets van her-
stel. Opvallend is dat (kleine) winteraantallen 
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Figuur 5.57. Bonte Strandloper. Landelijke trend, 
trend najaar (sep-nov), voorjaar (mrt-mei) en sei-
zoensverloop in 2015/16. / Dunlin. National trend 
and trend in autumn (Sep-Nov), spring (Mar-May) 
and phenology in 2015/16.
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Figuur 5.58. Kemphaan. Landelijke trend en seizoensverloop in 2015/16. / Ruff. National trend and pheno-
logy in 2015/16.

toenemen, een effect van warmere winters? 
In 2015/16 waren de aantallen in november, 
januari en februari hoger dan in de jaren er-
voor, maar in april en mei duidelijk onder het 
vijfjarig gemiddelde. De landelijke verspreiding 
concentreert zich in Laag-Nederland, met in 
Friesland, Eempolders, Biesbosch en de Delta 
als belangrijkste regio’s. Opvallende aantal-
len werden gevonden in het Lauwersmeer 
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(1894 in juli), Polder Arkemheen (1038 janu-
ari), Witte & Zwarte Brekken (330 in maart) 
en Geeuwpolder - Graverij (310 in maart) en 
Polder Fluessen – Brandeburen (404 in april). 
In 2015/16 was er geen integrale slaapplaat-
stelling in Friesland. De laatste vond plaats in 
het voorjaar van 2015. Doorgaans worden de 
grootste aantallen gevonden op slaapplaatsen 
in het zuidwesten en in midden van Friesland. 
Tijdens de voorjaarsterk zijn de grashoogte en 

de kleine afstand tot de slaapplaats belang-
rijk, en daarnaast graslandtype en bemesting 
(Verkuil & de Goeij 2003). Tijdens de slaap-
plaatstelling van de Grutto zijn natuurlijk 
ook de Kemphanen geteld, met de hoogste 
aantallen in april bij Lytse en Grutte Griene 
(1900), Gaastwad/Workumerwaard Noord 
(970), Geaupolder-Graverij (850), Plas-Dras 
Grutte Brekken (750), en in september in de 
Ezumakeeg (720). 

gruTTo Limosa limosa

De aantallen Grutto’s in de monitoringgebie-
den pieken elk jaar sterk in maart, vooraf-
gaand aan het broedseizoen. Dit patroon was 
in 2015/16 wat minder uitgesproken dan in 
voorgaande jaren. Sinds begin jaren negentig 
zijn de aantallen sterk afgenomen. In 2015/16 
werd het laagste seizoensgemiddelde sinds 
de start van de maandelijkse tellingen vast-
gesteld. Deze ontwikkeling volgt de achter-
uitgang van de landelijke broedpopulatie, als 
gevolg van intensivering van het boerenland. 
In het Waddengebied en de Zoute Delta wijkt 
het patroon wat af van de zoetwatergebieden, 
want hier is pas sinds de laatste tien jaar een 
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Figuur 5.59. Grutto. Landelijke trend, trend voor-
jaar (mrt), voorjaar (apr) en seizoensverloop in 
2015/16. / Black-tailed Godwit. National trend and 
trend in spring (Mar), spring (Apr) and phenology in 
2015/16.

afname gaande. Blijkbaar kan de toename van 
de IJslandse ondersoort, die hier in deze peri-
ode een wat groter aandeel van de pleisterende 
vogels beslaat, de afname van de ‘gewone’ 
Grutto’s niet langer compenseren. De trend in 
de wintermaanden laat geen duidelijk ander 
beeld zien dan de trend in de voorjaarsmaan-
den, al fluctueren de overwinterende aantal-
len natuurlijk wel sterker als gevolg van al dan 
niet optreden van vorst. Van een structurele 
toename van het aantal overwinteraars onder 
invloed van bijvoorbeeld klimaatverandering 
is echter geen sprake. Het gaat in de meeste 
jaren om minder dan 500 overwinteraars. In 
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maart is er een handjevol gebieden waar meer 
dan duizend Grutto’s zijn geteld, waaronder 
Sneekermeer (1600), Groote Wielen (1150) en 
Biesbosch (1150). Daarnaast worden ook volop 
slaapplaatstellingen van Grutto’s uitgevoerd, 
deels ook buiten de reguliere monitoringge-
bieden. Omdat het kan gaan om substantiële 
aanvullingen, zullen de slaapplaatstellingen 
vanaf nu ook (met terugwerkende kracht) in 
de landelijke trendberekeningen worden mee-
genomen. Voorbeelden van grote slaapplaatsen 

zijn Het landje van Geijsel (Ouderkerk aan de 
Amstel; 1200 Grutto’s in 2015/16, tot maxi-
maal 6100 in de jaren daarvoor) en Waverhoek 
(Ut; 2500 exemplaren in 2015/16). In de 
grote natuurgebieden waren de aantallen op 
slaapplaatsen doorgaans minder dan in het 
voorgaande seizoen. Alleen de Alde Feanen in 
Friesland was een belangrijke uitschieter, met 
een geschatte 5100 vogels, vergeleken met 
2800 het jaar ervoor. 

rosse gruTTo Limosa lapponica

De aantallen in 2015/2016 waren gemiddeld 
in het perspectief van de laatste tien seizoe-
nen. Het belangrijkste gebied is de Waddenzee, 
waar de aantallen een factor tien hoger zijn 
dan die in het tweede gebied, de Zoute Delta. 
In beide zijn de aantallen stabiel. Het seizoen-
spatroon kent een duidelijke piek in mei, wan-
neer de massale doortrek van de Rosse Grutto’s 
van de flyway-populatie van L. l. taymyrensis 
vanuit de Afrikaanse overwinteringsgebieden 
plaatsvindt en ze hier aansterken om vervol-
gens door te vliegen naar de in Noord-Siberië 
gelegen broedgebieden. Een tweede piekje is 
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zichtbaar in augustus/september. De rest van 
het jaar, met uitzondering van de vanzelfspre-
kende dip in juni, zijn de aantallen tamelijk 
gelijk. Het Deltagebied wijkt af van de Wadden 
met een wat gelijkmatiger seizoenspatroon 
en een piekje in de wintermaanden. De sei-
zoenstrends zijn positief in het najaar en de 
winter, maar negatief in het voorjaar. Die po-
sitieve trends komen overeen met de positieve 
Europese wintertrend van de hier overwin-
terende flyway-populatie van de ondersoort 
L. l. lapponica, met broedgebieden in Noord-
Scandinavië en Noordwest-Rusland. De nega-

Figuur 5.60. Rosse Grutto. Landelijke trend, trend na-
jaar (aug-okt), voorjaar (apr-mei) en seizoensverloop 
in 2015/16. / Bar-tailed Godwit. National trend and 
trend in autumn (Aug-Oct), spring (Apr-May) and 
phenology in 2015/16.
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tieve voorjaarstrend heeft vooral betrekking op 
L. l. taymyrensis. Deze ondersoort neemt ook 

in de overwinteringsgebieden in West-Afrika af 
(van Roomen et al. 2015).
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regenwulp Numenius phaeopus

Regenwulpen zijn van april tot en met augus-
tus op doortrek in ons land aanwezig, met een 
kleine uitloop tot in september. De aantallen 
pieken in april en juli-augustus, waarbij de na-
jaars piek in 2015/16 bijna drie keer zo hoge 
aantallen opleverde als de voorjaarspiek. In 
het voor jaar trekken Regenwulpen dan ook 
veel sneller door. De landelijke trend sugge-
reert enige toename sinds 1975/76 (zowel 
voor- als najaar), die vooral op conto komt van 
het Wadden gebied en de Zoute Delta. In de 
nazomer van 2015 werden maximaal 1000 
Regen  wulpen geteld in het oostelijke Wadden-
gebied, 450 in het westelijke deel en 350 in 
de Oosterschelde. In de Zoete Rijkswateren en 
de regionale gebieden worden nog maar zeer 

lage aantallen geteld. Dat was vroeger wel 
anders, bijvoorbeeld op de zandgronden van 
Zuid- en Noord-Nederland. Alleen al in West-
Drenthe en Zuidoost-Friesland leverden slaap-
plaatstellingen in de jaren zeventig minimaal 
20.000 Regenwulpen op (van Dijk 1979), en 
daar is tegenwoordig weinig meer van over. 
Pleisterende groepen Regenwulpen hebben 
zich dus gaandeweg verplaatst van het binnen-
land naar de kuststreek (waar ze beter worden 
geteld). Omdat de voormalige concentraties in 
het binnenland onvoldoende in de landelijke 
trend vertegenwoordigd zijn, geeft deze geen 
goede afspiegeling van de werkelijke ontwikke-
ling in Nederland op de lange termijn. 

Figuur 5.61. Regenwulp. Landelijke trend, trend na-
jaar (jul-aug), voorjaar (mrt-mei) en seizoensverloop 
in 2015/16. / Whimbrel. National trend and trend in 
autumn (Jul-Aug), spring (Mar-May) and phenology 
in 2015/16.
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wulp Numenius arquata

Wulpen zijn jaarrond aanwezig in de 
Nederlandse wetlands, met de hoogste aantal-
len in het najaar (augustus-oktober) en het 
vroege voorjaar (februari-maart). Dit beeld 
wordt sterk bepaald door het Waddengebied, 
waar de meerderheid van de populatie ver-
blijft, rond de 130.000 vogels in augustus. In 
de Zoete Rijkswateren zijn de hoogste aantal-
len normaliter in de wintermaanden aanwe-
zig, met een uitschieter in februari 2016 met 
10.000 vogels, terwijl in de Zoute Delta de 
piek in augustus-september ligt (20.000 in de 
Oosterschelde in september 2015). Als niet-
broedvogel is de Wulp op de lange termijn 
duidelijk toegenomen, waarbij de aantallen 
de laatste tien jaar lijken te stabiliseren. Deze 
positieve trend is zichtbaar voor zowel de 
doortrekmaanden als de wintermaanden, en in 
alle grote watersystemen (Waddenzee, Zoute 
Delta, Zoete Rijkswateren). Dat is opvallend, 
want als broedvogel doet de Wulp het slecht, 
in zowel natuurlijke habitats als boerenland. 
In Nederland zijn de aantallen met ruim 40% 
afgenomen sinds midden jaren tachtig, en de 
aanhoudende achteruitgang resulteerde on-
langs voor het eerst in plaatsing op de Rode 
Lijst. Bovendien figureert de soort ook op 
de Europese en mondiale Rode Lijsten (van 

Kleunen et al. 2017). Waarschijnlijk is de toe-
name als niet-broedvogel een gevolg van een 
herverdeling van Wulpen binnen de Europese 
overwinteringsgebieden. Verschuivingen 
zijn zelfs op de schaal van de internationale 
Waddenzee zichtbaar, want in het Duitse deel 
is de Wulp sterk afgenomen, met name in 
Sleeswijk-Holstein (Blew et al. 2016). 
Slaapplaatstellingen leveren interessante aan-
vullende informatie op over Wulpen. Van 
Dorp (2016) bracht het gebiedsgebruik van 
de 700-900 overwinteraars rond Arnhem in 
beeld. Wulpen laten hier hun keuze voor een 
van de zeven slaapplaatsen afhangen van ri-
vierwaterstanden, storm en vorst, interactie 
met groepen winterganzen en verstoring door 
mensen en predatoren. Grote slaapplaatsen 
(>2500 vogels) liggen vooral in de polders rond 
de Waddenzee en het IJsselmeergebied, met 
grote uitschieters in de Groningse Noordpolder 
(6000) en in de Friese Makkumer Noordwaard 
(6500). Het geschatte aantal Wulpen rond het 
IJsselmeer kwam neer op 9700, terwijl verder 
in het binnenland traditioneel hoge aantallen 
waren te vinden rond de Rijntakken (ca. 3000). 
Deze schattingen wijken niet veel af van het 
seizoen 2014/15. 
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zwarTe ruiTer Tringa erythropus

De aanwezigheid van Zwarte Ruiters in 
Nederland piekt in de nazomer (Waddengebied 
in juli, Zoute Delta in september), waarbij 
de doortrekkende aantallen ongeveer twee 
keer zo hoog zijn als in het voorjaar. De korte 
doortrekpieken maken de Zwarte Ruiter een 
lastige soort om goed te monitoren (vgl. 
Krombekstrandloper). Seizoen 2015/16 was 
een relatief goed jaar, met wat hogere aantallen 
in het Waddengebied in juli (3000, waarvan 
de helft in de Dollard) en augustus (2200) 
dan in de afgelopen jaren normaal was. Dat is 
slechts een klein lichtpuntje, want op de lange 
termijn zet de afname op landelijk niveau door. 
Die zette rond de eeuwwisseling in (daar-
voor was sprake van toename), zowel in het 
Waddengebied (waar de hoogste aantallen aan-
wezig zijn) als in de Zoute Delta. Inmiddels is 
het aantal pleisteraars gehalveerd. In de Duitse 

Waddenzee, met name in Sleeswijk-Holstein, 
zijn de aantallen tegelijkertijd met dezelfde 
omvang afgenomen (Blew et al. 2016). In de 
Zoete Rijkswateren, waar de Zwarte Ruiter een 
schaarse doortrekker is, heeft de afname al 
eerder ingezet. De trends in de nazomer- en 
voorjaarsmaanden laten hetzelfde negatieve 
beeld zien. Alleen in de winter zijn de aantal-
len sinds midden jaren zeventig verdrievou-
digd, maar het zijn nog altijd slechts ongeveer 
150 exemplaren die in zachte winters in 
Zuidwest-Nederland blijven hangen. De af-
name van de Zwarte Ruiter in de Dollard wordt 
toegeschreven een afname van het voedsel-
aanbod (slijkgarnalen), een gevolg van eutrofië-
ring door opgekomen intensieve veehouderij in 
Oost-Groningen (Prop et al. 2012). De afname 
op grotere schaal suggereert daarnaast dat ook 
factoren op populatieniveau een rol spelen.
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Figuur 5.62. Wulp. Landelijke trend, trend najaar 
(aug-okt), winter (dec-feb) en seizoensverloop in 
2015/16. / Eurasian Curlew. National trend and 
trend in autumn (Aug-Oct), winter (Dec-Feb) and 
phenology in 2015/16.
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groenpooTruiTer Tringa nebularia

Bij de Groenpootruiter is het verschil tussen 
de sterke doortrekpiek in juli-augustus en de 
zwakke piek in april-mei nog veel uitgespro-
kener dan bij de Zwarte Ruiter. In seizoen 
2015/16 was dit nog eens extra gepronon-
ceerd, omdat de vastgestelde aantallen in juli 
in het Waddengebied (waar veruit de meeste 
pleisteraars aanwezig zijn) relatief hoog wa-

ren (10.000 exemplaren, waarvan 4000 langs 
de Groninger kust), terwijl de voorjaarspiek 
nauwelijks werd opgepikt. Na oktober heb-
ben zo goed als alle Groenpootruiters het land 
verlaten; in tegenstelling tot Zwarte Ruiters 
overwinteren ze dus niet. De landelijke trend 
laat zien dat de doortrekkende aantallen in 
de afgelopen vijf seizoenen op een lager ni-
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Figuur 5.63. Zwarte Ruiter. Landelijke trend, trend 
winter (dec-feb) en seizoensverloop in 2015/16. /
Spotted Redshank. National trend and trend in winter 
(Dec-Feb) and phenology in 2015/16.
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Figuur 5.64. Groenpootruiter. Landelijke trend en seizoensverloop in 2015/16. / Common Greenshank. 
National trend and phenology in 2015/16.
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veau lagen dan in de 15 seizoenen daarvoor. 
Daarmee zijn ze weer terug op het niveau van 
de jaren zeventig en tachtig. Dit is zowel in het 
Waddengebied als de Zoute Delta zichtbaar. 
In de internationale Waddenzee laten de be-
scheiden aantallen contrasterende trends zien, 
van afname in Sleeswijk-Holstein tot enige 
toename in Denemarken. In alle gevallen zijn 

de jaarfluctuaties echter groot, wat voor een 
belangrijk deel te maken heeft met de timing 
van de maandelijkse tellingen in relatie tot de 
korte doortrekpiek. Dat die najaarspiek gaan-
deweg wat verlaat zou zijn onder invloed van 
klimaatverandering (Anthes 2004) kan ook nog 
van invloed zijn op de vastgestelde aantallen.
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Figuur 5.65. Tureluur. Landelijke trend, trend zomer 
(mei-jul, ondersoort totanus), trek (sep-nov en mrt) 
en seizoensverloop in 2015/16. / Redshank. National 
trend and trend in summer (May-Jul, subspecies to-
tanus), migration (Sep-Nov and Mar) and phenology 
in 2015/16.

Tureluur Tringa totanus

In Nederland komen meerdere ondersoorten 
van de Tureluur voor. Met name het Wadden-
gebied is in de (na)zomer erg belangrijk als 
tussen stop voor de totanus populatie uit 
Scandinavië en de Baltische landen. De robusta 
populatie uit IJsland komt in het winterhalfjaar 
naar Neder land en omliggende landen. Hier 
voegt ze zich bij de brittanica populatie, die 
broedt rond de Noordzee, waaronder Neder-
land. Hiervan vertrekt weer een groot deel in 
de winter naar Frankrijk en Spanje. Deze di-
verse trekpatronen leiden in combinatie met 
elkaar tot grote verschillen in seizoenspatronen 
binnen Nederland. In het Waddengebied, waar 
veruit de grootste aantallen pleisteren, pie-
ken de aantallen in juli (meer dan 40.000 in 

2015, waarvan 11.000 in het Balgzand). Vanaf 
oktober resteren hier in de meeste maanden 
minder dan 10.000 vogels. In de Zoute Delta 
zijn Tureluurs veel gelijkmatiger gedurende 
het jaar aanwezig (meestal minder dan 3.000 
exemplaren, waarvan 2100 in november in de 
Oosterschelde), terwijl de bescheiden aantal-
len in de Zoete Rijkswateren juist in de voor-
jaarsmaanden pieken (eigen broedvogels). De 
landelijke trend wordt dan ook sterk bepaald 
door het Waddengebied, en ze is afnemend op 
de lange termijn. Zeker in de laatste tien jaar 
gaat het hard, na een periode van lichte toe-
name in de 20 jaar daarvoor. Een vergelijkbaar 
patroon is in de Zoute Delta zichtbaar, terwijl 
in de Zoete Rijkswateren de achteruitgang al 
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het langst gaande is. Ook voor de hele interna-
tionale Waddenzee is de trend inmiddels afne-
mend (Blew et al. 2016). De trend opgesplitst 
naar verschillende maanden lijkt voor de zo-
mer (totanus) te wijzen op een minder sterke 
langjarige afname dan voor de winter (vooral 
robusta, deel brittanica). Datzelfde beeld komt 

veel sterker naar voren uit internationale win-
ter- en broedvogeltellingen, waarin totanus 
redelijk stabiel lijkt, robusta pas recent afneemt 
en brittanica al decennialang fors in aantal 
achteruit gaat (van Roomen et al. 2015). Dit is 
een weerslag van de voortgaande intensivering 
van de landbouw in onze contreien.

sTeenloper Arenaria interpres

De aantallen Steenlopers waren gelijk aan die 
van de vorige twee seizoenen. De aantallen 
lijken zich op een laag niveau te stabiliseren. 
De trens in de afgelopen tien seizoenen zijn in 
alle regio’s nog altijd negatief. Landelijk pieken 
de aantallen in de nazomer in augustus, waarna 

ze geleidelijk afnemen tot de wintermaanden. 
De voor jaars trek golf is ook als een piekje zicht-
baar, in de Waddenzee althans. Steenlopers 
van twee flyway-populaties doen Nederland 
aan. Vermoedelijk trekken de Scandinavische 
broed vogels hier vooral door van en naar de 
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Figuur 5.66. Steenloper. Landelijke trend en seizoensverloop in 2015/16. / Ruddy Turnstone. National trend 
and phenology in 2015/16.
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overwinteringsgebieden in West-Afrika. De 
Groen landse/ Noordoost-Canadese broedvo-
gels overwinteren hier en/of trekken door naar 
over win te rings gebieden elders in West-Europa. 
Dus het voorjaarspiekje in mei lijkt vooral be-
trekking te hebben op Scandinavische broed-

vogels. De seizoenstrends in Nederland zijn 
tamelijk gelijk. De internationale wintertrends 
van beide flyway-populaties zijn op de korte 
termijn stabiel/fluctuerend (van Roomen et al. 
2015).
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groTe jager Stercorarius skua

De Grote Jager broedt vooral in Schotland, op 
Faeröer en IJsland en plaatselijk in Noorwegen. 
Grote Jagers die in de Noordzee worden gezien 
zijn afkomstig van de gehele broedpopulatie in 
het Noordoost-Atlantische gebied (Bijlsma et 
al. 2001). Het gros van de Grote Jagers over-
wintert zuidelijk van de Noordzee langs de 
Atlantische kust tot West-Afrika (Magnusdottir 
et al. 2012). In het Nederlandse deel van de 
Noordzee trekken Grote Jagers vooral door in 
het najaar en in de winter. Bij de vliegtuigtel-
lingen in 2014/15 en 2015/16 werden in 
beide seizoenen minder dan 10 Grote Jagers 
waargenomen. Van de Grote Jager is alleen een 
trend van het open water beschikbaar. De trend 
wordt berekend door de zeetrektellingen te 
combineren met de vliegtuigtellingen buiten de 
kustzone. Vanaf 1991/92 is deze trend stabiel. 

Figuur 5.67. Grote Jager. Trend van open zee in 
2015/16. / Great Skua. Trend of open sea in 
2015/16.

In de laatste tien seizoenen is een matige af-
name geconstateerd.
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KoKMeeuw Chroicocephalus ridibundus

Was het vanaf begin jaren negentig aanvan-
kelijk vooral afname wat de klok sloeg, inmid-
dels is er sprake van stabilisatie. De landelijke 
aantallen zijn duidelijk lager dan tijdens de 
piekjaren maar nog wel hoger dan bij de start 
van de tellingen in de jaren zeventig. De laatste 
jaren resulteren vooral in tegenvallende voor-
jaarstotalen. Over het geheel genomen worden 
de hoogste aantallen opgetekend in de (na)
zomer, vanaf het moment dat de broedkolonies 
leegstromen. Een tweede piek wordt doorgaans 
zichtbaar in de winter en het vroege voorjaar. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat het lan-
delijke beeld vooral wordt bepaald door grote 
aantallen in het Waddengebied (bijvoorbeeld 
bijna 170.000 in de Waddenzee in juli 2015). 
In het binnenland is de Kokmeeuw juist meer 
een wintergast en in de Zoete Rijkswateren 
ligt het accent op januari-maart. In landelijk 
opzicht week 2015/16 weinig af van het ge-
middelde over de voorgaande vijf seizoenen. 
Regionaal waren er meer verschillen zichtbaar. 
De aantallen in de Regionale Gebieden tijdens 
de buitengewoon zachte november en de-
cember waren bijvoorbeeld opvallend hoog. 
Een bescheiden koudegolf rond half januari 
was klaarblijkelijk genoeg om veel in het bin-
nenland overwinterende Kokmeeuwen tijdelijk 
naar de kust of stedelijk gebied te doen bewe-
gen. Zachte omstandigheden in februari brach-
ten ze echter net zo snel weer terug. 

wezig in dezelfde maand een seizoen eerder). 
De aantallen op het IJsselmeer doen zeker niet 
onder voor die op de Noordzee. Het hoogste 
binnenlandaantal (240) werd in juni vastge-
steld op het IJsselmeer, gevolgd door 155 op 
dezelfde plek in april. De hier gepresenteerde 
trend wijkt af van die uit het vorige rapport. 
Vanaf seizoen 2015/16 wordt de trend van 
de Dwergmeeuw niet meer alleen bepaald op 
basis van de zeetrektellingen, maar in combi-
natie met de resultaten van de vliegtuigtuig-
tellingen die in opdracht van Rijkswaterstaat 
worden uitgevoerd door DPM op de Noordzee 
(zowel kustzone als het open water van het 
Nederlands Continentaal Plat). Dat zijn nog 
wel twee gescheiden trends (kustzone en open 
water Noordzee), die in de toekomst zullen 
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Figuur 5.68. Kokmeeuw. Landelijke trend en seizoens-
verloop in 2015/16. / Black-headed Gull. National 
trend and phenology in 2015/16.

dwergMeeuw Hydrocoloeus minutus

De Dwergmeeuw trekt in het voor- en na-
jaar door zowel het binnenland als over de 
Noordzee. In ieder geval op zee is de soort ook 
overwinteraar. De doortrek is in het voorjaar 
doorgaans massaler en meer gepiekt (in april) 
dan in het najaar. Dat beeld wordt bevestigd 
door de recente twee seizoenen vliegtuigtel-
lingen op de Noordzee (Fijn et al. 2015, 2016). 
Verreweg de meeste Dwergmeeuwen komen in 
het kustgebied en op het IJsselmeer voor. Het 
voorkomen kan sterk variëren van jaar op jaar. 
Bij de vliegtuigtellingen van 2014/15 werden 
relatief weinig Dwergmeeuwen geteld, ook 
in het kustgebied, terwijl het seizoen erop de 
aantallen veel hoger lagen en bijvoorbeeld ook 
in februari nog een grote groep op het open 
water van de Noordzee werd geteld (bijna af-
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worden samengevoegd. Bovendien zal ook de 
binnenlandtrend nog moeten worden geïnte-
greerd. 

sTorMMeeuw Larus canus

Vanaf de jaren zeventig tot ongeveer de mil-
len niumwisseling zat de Stormmeeuw in de 
lift, maar daarna ging het over het geheel 
genomen bergafwaarts. Dit beeld komt terug 
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Figuur 5.69. Dwergmeeuw. Trend van de kustzone en 
van open zee en seizoensverloop (gebaseerd op zee-
trektellingen; vliegrichting) in 2015/16. / Little Gull. 
Coastal trend of North Sea, trend of open sea and 
phenology (based on systematic seawatching; flight 
direction) in 2015/16.
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Figuur 5.70. Stormmeeuw. Landelijke trend en seizoensverloop in 2015/16. / Common Gull. National trend 
and phenology in 2015/16.

in zowel het Waddengebied als de Zoete Rijks-
wateren en Regionale Gebieden, al vertroebelen 
uitschieters hier en daar soms het beeld. De 
landelijke aantallen zijn het hoogst in de na-
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zomer en de late winter en het laagst in het 
broedseizoen (mei-juni). Het Waddengebied 
herbergt een belangrijk deel van de populatie 
(bijvoorbeeld bijna 50.000 in de Waddenzee 
in juli 2015). Elders is de soort ook goed ver-
tegenwoordigd maar daar is van een opleving 
in de nazomer geen sprake. Daar bereiken de 
aantallen het hoogste niveau veelal in de late 
winter en het vroege voorjaar. Van verschui-
vingen in seizoenspatronen door de jaren 
heen lijkt weinig sprake. Het totaalbeeld over 
2015/16 week ook weinig af van dat over 

de vijf voorgaande seizoenen. De landelijke 
totalen voor oktober-januari waren iets aan 
de lage kant, vooral door een lage presentie 
in het Waddengebied. De Regionale Gebieden 
en Zoete Rijkswateren leverden daarentegen 
relatief veel overwinteraars op, die onder bui-
tengewoon zachte omstandigheden kennelijk 
volop foerageermogelijkheden vonden in de 
aanwezige graslanden. Wel was er een dip 
zichtbaar tijdens een iets koudere periode in 
januari. 
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Figuur 5.71. Zilvermeeuw. Landelijke trend, trend 
najaar (sep-nov), voorjaar (mrt-mei) en seizoensver-
loop in 2015/16. / European Herring Gull. National 
trend and trend in autumn (Sep-Nov), spring (Mar-
May) and phenology in 2015/16.

zilverMeeuw Larus argentatus

Vanaf midden jaren negentig neemt de 
Zilvermeeuw in aantal af in Nederland (wat 
niet alleen voor de watervogeltelling geldt, 
maar ook voor de broedvogels). De tellingen 
in 2015/16 brachten geen verandering in dat 
beeld. De belangrijkste aantallen zijn te vinden 
in het Waddengebied en elders langs de kust. 
Het seizoenspatroon is niet erg uitgesproken; 
de soort komt het hele jaar voor en is het tal-
rijkst in de nazomer en late winter. De maand-
totalen over 2015/16 waren aan de lage kant 
vergeleken met het vijfjarig gemiddelde, in 

het bijzonder in de – uitzonderlijk zachte – de-
cembermaand. Wellicht tekenend in dat ver-
band is dat de enige positieve uitschieter van 
betekenis het novembertotaal voor de Zoete 
Rijkswateren betrof; de soort kwam blijkbaar 
minder geconcentreerd langs de kust en meer 
in het binnenland voor dan tijdens normaal 
winterweer. Ongeveer de helft van de 80.000 
Zilvermeeuwen die in januari werden geregi-
streerd was afkomstig van het Waddengebied, 
met ca. 10.000 op Terschelling.
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groTe ManTelMeeuw Larus marinus

De aantallen in Nederland overwinterende 
Grote Mantelmeeuwen nemen vanaf midden 
jaren negentig af. Vooral in het binnenland 
wordt de soort steeds zeldzamer; de aantallen 
in de Zoete Rijkswateren zijn in deze periode 
minstens gehalveerd, zonder tekenen van her-
stel. Daarnaast valt het in het landelijke beeld 
op dat steeds vaker de najaarstotalen flink 
achterblijven. Ook de tellingen uit 2015/16 
illustreerden dat; de opvallendste negatieve 
uitschieter betrof september. Verder weken de 
maandtotalen weinig af van het vijfjarig ge-
middelde. Alleen november kwam aardig uit de 
verf, dankzij een bovengemiddelde score voor 
het Waddengebied. Grote Mantelmeeuwen 
zijn het hele jaar aan te treffen maar verre-
weg het talrijkst in de winter. De verspreiding 
blijft in hoofdzaak beperkt tot de kuststrook en 
aangrenzende regio’s. Dat het Waddengebied 
als belangrijkste regio naar voren komt is dan 
ook weinig verrassend. Van de ca. 6800 Grote 
Mantels die in november werden geteld, ver-
bleven er ruim 5700 in het Waddengebied, 
met ca. 1900 op Terschelling en ruim 800 op 
Ameland.
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Figuur 5.72. Grote Mantelmeeuw. Landelijke trend en 
seizoensverloop in 2015/16. / Great Black-backed 
Gull. National trend and phenology in 2015/16.

reuzensTern Hydroprogne caspia

Doortrekkende Reuzensterns waren zo’n 50 
jaar geleden een zeldzaamheid in Nederland. 
Rond 1990 was dat al anders en werden jaar-
lijks maximaal zo’n 30 Reuzensterns gelijktijdig 
in ons land opgemerkt. De laatste jaren halen 
we zo’n aantal op drie slaapplaatsen tegelijk! 
Landelijke najaarstotalen boven de 100 zijn 
de nieuwe norm, met uitschieters tot wel 
150 vogels. Tijdens de watervogeltelling wor-
den de hoogste aantallen geteld in augustus 
en september. De maxima waren 23 in het 
Lauwersmeer en 21 in de Workumerwaard 
beide in augustus. De doortrek in het voorjaar 
wordt nauwelijks opgemerkt. Een vollediger 
beeld krijgen we met de simultane slaapplaat-
stellingen die in de nazomer worden uitge-
voerd. De maxima per gebied zien er als volgt 
uit. Steile Bank 60, Gaastwad/Workumerwaard 
Noord 53, Workumerwaard Zuid, It Soal 46, 
Wad Peazemerlannen en Hoek van de Bant 
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Figuur 5.73. Reuzenstern. Landelijke trend in 
2015/16. / Caspian Tern. National trend in 2015/16.

35, Bocht Van Molkwerum 13, Kinseldam 13, 
Vossemeer-zuid 10, Makkumer Noordwaard 
minimaal 10 en Zuidlaardermeergebied 8. Het 
maximum dit seizoen tijdens een simultaantel-
ling was 141 op 21 augustus 2015. 
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zwarTe sTern Chlidonias niger

Het aantal Zwarte Sterns is de afgelopen 
decennia dramatisch afgenomen. Maar de 
maandelijkse watervogel- en de vliegtuigtel-
ling (IJsselmeer) geven een onvolledig beeld. 
Desondanks is het wel duidelijk dat de grootste 
aantallen in juli en augustus worden gezien 
vooral in de Wadden en de Zoete Rijkswateren. 
In juli waren de maxima 250 bij Andijk, 70 
langs de Houtribdijk en 56 bij Balgzand en 
in augustus 70 bij Andijk, 45 Balgzand en 
42 Rottumerplaat. In het voorjaar is de soort 
vooral geteld in april en mei in het binnenland 
op en rond de broedplaatsen. De maxima in 
april 42 Veluwemeer en 30 Loenderveense 
Plas en in mei 69 Krammerse Slikken en 
Noordergat 38 in de Krammer Volkerak en 40 
bij Andijk. De beste methode is een slaapplaat-
stelling in het IJsselmeer, het gebied waar in 
de zomer grote aantallen verblijven voordat ze 
optrek naar Afrika gaan. Deze telling wordt al 
sinds 1980 uitgevoerd. Tijdens een viertal si-
multaantellingen tussen 10 juli en eind augus-
tus zijn de belangrijkste slaapplaatsen onder-
zocht. In de voorgaande jaren was De Kreupel 
veruit de belangrijkste slaapplaatplaats maar in 
2015 was dit niet zo. Op 10 juli en eind au-
gustus werden daar resp. 5000 en 6000-7000 
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Figuur 5.74. Zwarte Stern. Landelijke trend in 
2015/16. / Black Tern. National trend in 2015/16.

vogels geteld en in de twee tellingen daartus-
sen werd de slaapplaats niet gebruikt. Tijdens 
de tussenliggende tellingen werden wel 5.000 
en 11.000 laag passerende vogels gezien in 
zuidelijke richting met onbekende bestem-
ming. De slapende aantallen was een stuk lager 
dan de ten minste 20.000 in de jaren ervoor. 
Op het Balgzand zijn maximaal 3000 en langs 
de Houtribdijk 4000 geteld. (van der Winden 
2015). Net als bij de slaaplaatstellingen zien 
we ook bij de trektellingen in de zomer een af-
name van de aantallen. 
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zeeKoeT Uria aalge

De Zeekoet is een groot deel van het jaar 
aanwezig in het Nederlandse deel van de 
Noordzee (Nederlands Continentaal Plat). 
Alleen in het broedseizoen (februari/maart 
- juli), wanneer ze in de nabijheid van de ko-
lonies in Groot-Brittannië, Ierland, Faeröer, 
Noorwegen en IJsland verblijven, is het voor-
komen uitermate schaars. De in de Nederlandse 
Noordzee aanwezige Zeekoeten zijn voorname-
lijk afkomstig van Schotse kolonies (Bijlsma et 
al. 2001). Dankzij de recente (sinds 2014/15) 
tweemaandelijkse vliegtuigtellingen zijn de 
huidige verspreiding en de aanwezige aantal-
len goed bekend (Fijn et al. 2015, 2016), 
hoewel er soms determinatieproblemen met 
Alk zijn. Voor de trendbepaling (in combina-
tie met Alk, die de minderheid vormt) buiten 
de kustzone worden alleen de resultaten van 
deze vliegtuigtellingen gebruikt, voor de trend 
in de kustzone wordt deze gecombineerd met 
zeetrekgegevens. Beide trends laten een grote 
jaarlijkse variatie zien, maar in beide gevallen is 
sprake van een significante toename vanaf sei-
zoen 1991/92. Over de laatste tien seizoenen 
is de trend stabiel. In de toekomst zullen beide 
trends worden gecombineerd.
Bij de vliegtuigtelling van augustus worden 
de eerste Zeekoeten op de centrale Noordzee 
gezien. In november verblijven de meeste 
Zeekoeten in de zuidelijke Noordzee en in de 
(zogenaamde 12-mijls) kustzone, terwijl in ja-
nuari de kern van de verspreiding het zwaarte-
punt in de zuidelijke Noordzee ligt. In februari 
is deze weer noordwaarts verschoven richting 
centrale Noordzee. Uit de tellingen en daaruit 
volgende berekeningen blijkt dat de Zeekoet 
veruit de talrijkste vogel op het open water 
van de Noordzee is. In november 2014 ver-
bleven volgens het gehanteerde model gemid-
deld 420.000 (200.000 – 880.000) Zeekoeten 
op het Nederlands Continentaal Plat (Fijn et 
al. 2015). In 2015/16 piekte de Zeekoet in 
augustus, met ongeveer 324.400 (194.700 – 
540.400) vogels buiten de kustzone (Fijn et al. 
2016). Het Friese Front, een Natura 2000-ge-
bied dat is aangewezen voor deze soort vormt 
vooral in augustus een belangrijk gebied. Na 
die maand zakken Zeekoeten naar het zuiden 
af en nemen ze op het Friese Front af. Andere 
belangrijke gebieden met concentraties in be-
paalde perioden zijn Bruine Bank (januari) en 
Doggersbank (november, februari; Fijn et al. 
2015).
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Figuur 5.75. Zeekoet. Trend van de Noordzeekustzone 
en van open zee in 2015/16. / Common Guillemot. 
Coastal trend of North Sea and trend of open sea in 
2015/16.
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Bijlagen

Bijlage 1. De waarnemers in 2015/2016
Hieronder staan de waarnemers die in het seizoen 2015/2016 hebben geteld, gerangschikt naar 
regio.

Beneden Rivierengebied
L. Aalders, C. Aangenendt, C. van der Aart, B. 
Adriaenssens, W. Akkermans, I. Baan, J. Bac, T. 
Bakker, K. Baselier, P. Baselier, W. Beeren, J. van den 
Berg, P. de Boer, V. de Boer, J. Boerlage, P. Borgerding, 
J. Bouwman, G. Bouwmeester, H. van den Brand, 
A. Brinkman, G. Brinkman, L. van den Broek, P. van 
den Broek, B. de Bruin, E. Dolman, N. de Bruin, R. 
Buijnsters, H. Bult, R. Burgmans, C. van der Burgt, A. 
van Dam, F. Delcroix, S. Deuzeman, H. Diepstraten, 
J. Dijkhuizen, S. den Dubbelden, A. Duinker, P. 
Dujardin, T. Houweling, A. Elzerman, S. Elzerman, C. 
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Gool, P. Gouman, G. van der Graaf, R. Grauwmans, 
D. van der Groef, R. de Haan, R. Haan, G. Hager, R. 
Hager, A. Hamers, A. van Heerden, G. Heester, A. van 
der Heiden, D. Hermans, J. Hogerwaard, I. Hoogerdijk, 
M. Hoorweg, S. Hopmans, J. Hopstaken, B. Huijzers, 
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P. Verhelst, J. Verkerk, P. Vermaas, M. Verweijen, 
H. Visser, L. Visser, M. Visser, H. van Vugt, T. van 
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Bouma, C. Bouwer, D. Bresser, G. Bril, M. Buruma, 
J. Cleveringa, M. Coenders, M. Cuperus, A. Côte, A. 
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Mulder, J. Nienhuis, H. Olk, B. Ooms, R. Oosterhuis, 
R. Penninx, J. Poortstra, B. Roelevink, J. Ruiter, J. 
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H. van Schuppen, G. Siebring, H. Sloots, W. Spoelder, 
H. Steendam, P. Swierstra, G. Taatgen, G. Teitler, P. 
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Vries, W. de Vries, Y. de Vries, M. Wiersinga, K. van 
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B. la Bastide, N. van der Ben, H. Bergman, T. de 
Boer, G. Boomhouwer, J. Boshuizen, M. Bouscholte, 
B. Dekker, S. Deuzeman, A. Dijkstra, H. Docter, 
A. van Duijnen, M. van Eerden, A. Ferwerda, C. 
Gaasenbeek, A. Gaasenbeek, N. de Groot, S. Heijman, 
A. Hellingwerf, W. Hoogenhuizen, R. Houtman, R. 
Jans, W. Kleefstra, H. Koelman, E. Kriek, P. Manche, 
J. Nagel, N. Paauw, K. de Pater, O. de Pauw, M. 
Slikkerveer-Bakker, W. Sluijs, R. van Thienen, M. van 
der Tol, T. van Veen, R. Verschuren, H. Vrielink, E. van 
de Water, L. Zwanenburg.

Friesland
P. Agterberg, T. Albada, Y. Albada, J. Alberda, F. 
Altenburg, D. Andringa, S. Bakker, L. Barkema-Drost, 
N. Beemster, H. van den Berg, K. van der Bij, F. de 
Boer, J. de Boer, P. de Boer, T. de Boer, V. de Boer, K. 
Boersma, S. Boersma, J. Boltje, P. Boltjes, I. Borwell, J. 
Bos, A. Bosma, P. Bouma, P. Braam, E. Brandenburg, 
J. Breidenbach, J. van Bruggen, E. ten Cate, N. ten 
Cate, L. Cazemier, R. Cazemier, R. Decae, S. Decae, 
S. Deuzeman, F. van Dijk, H. van Dijk, B. Dijkstra, J. 
Dijkstra, H. Dommerholt, E. Douwma, M. van Eerden, 
R. Faber, R. Foekema, H. Gartner, T. Geertsma, J. 
Genee, A. Gersjes, A. Glas, J. de Graaf, P. de Graaf, 
J. Groen, W. Grond, E. de Groot, S. de Groot, A. de 
Haan, K. Haringa, A. Hartwig, A. Hegemann, J. Heins, 
D. Hiemstra, H. Hiemstra, E. van Hijum, J. Hopma, 
K. Hofstra, T. van der Honing, J. Hope, A. Huitema, 
J. Huizinga, G. Hylkema, J. Hylkema, I. Jager, A. 
Jagersma, F. Jagersma-Lameris, G. Jellema, F. Jelsma, 
A. de Jong, T. de Jong, A. Jongbloed, Y. Joustra, S. Kars, 
S. Kazimier, J. Kleefstra, R. Kleefstra, W. ten Klooster, 
E. Koopmans, J. Kramer, D. Kuiken, R. Kuindersma, Y. 
Kuipers, T. Kunst, F. Kwant, H. Langeberg, D. Laning, 
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D. Lautenbag, T. Leenes, J. Leers, J. Leertouwer, R. 
van der Leij, A. Leijstra, H. Lindeboom, L. Lockhorst-
van Overeem, H. Luinstra, F. Majoor, M. Manchester, 
J. Medenblik, T. Meijer, J. Meindertsma, P. Menninga, 
J. Merkus, J. van der Meulen, I. Meutgeert, T. van 
Minnen, E. Mulder, G. Mulder, H. Mölder, K. Nijboer, 
F. Nijland, T. Oosterbaan, T. Otter, M. Oudega, R. 
Peters, H. Pietersma, H. Plat, P. van de Polder, P. 
van de Polder, S. Postema, A. Postma, J. Postma, T. 
Postma, H. Ruiter, A. van Scheltinga, G. Schiphof, J. 
Scholtmeijer, J. Schoppers, J. Seinstra, W. Siemensma, 
M. Sikkema, S. Sikkes, A. Silvius, A. de Smidt, H. 
Spruyt, J. Stegeman, C. Taekema, G. Tamminga, G. 
Tichelaar, J. Tielenburg, J. Tijsma, F. Tijsterman, A. 
Timmerman, J. Tinbergen, R. Ubels, S. van der Veen, 
D. Veenstra, G. Veenstra, L. Veenstra, S. Veenstra, T. 
Veenstra, P. van der Vegt, A. Velstra, D. Venema, T. 
Verbeek, P. Verra, J. Visser, K. Visser, W. Visser, J. de 
Vlas, C. de Vries, G. de Vries, J. de Vries, L. de Vries, 
H. v.d. Wal, D. Wasseur, J. Weel, D. Weijma, Y. van 
der Werf, S. van der Werff, M. Wesselius, M. van 
Wieren, A. Wiersma, J. Willems, F. Winterwerp, S. 
Witvoet, T. v/d Zee, A. Zeinstra, A. Zijlstra, B. Zijlstra, 
L. Zijlstra, M. Zondervan, P. Zuidema, M. Zweemer.

Gelderland
J. Aalders, J. Alink-in Traa, H. van Assendelft, L. 
Baarssen, R. Bakker, C. Barendregt, W. ter Beek, 
C. van Beinum, A. Blom, P. de Boer, V. de Boer, R. 
Boerboom, F. ter Bogt, M. Bons, M. Bootsma, G. 
Bouwman, P. Brouwer, J. Bus, C. Dooms, H. Geerdink, 
A. de Goeij, A. Gyimesi, L. de Haan, S. Halma, G. 
ter Heijne, M. Heinen, J. Hermsen, A. Heykamp-
Neyland, H. Hof, G. van Hoorn, D. Hornman, M. 
Hornman, A. van Horssen, A. Hottinga, A. Houweling, 
B. van Jaarsveld, O. de Jager-Postma, E. Janssen, G. 
de Jong, R. Jonkvorst, H. Kers-Oosthof, M. Klemann, 
T. de Koe, A. Koldeweij, R. Kwak, J. van Leeuwen, A. 
Markesteijn, V. Mensing, J. Middelkamp, A. Morzer 
Bruyns, F. Mulder, G. Nijenhuis-Jansen, R. Nijhuis, H. 
Noordhuis, R. Oortwijn, T. Oortwijn, P. Oosterkamp, 
L. Oteman, R. Papendorp, R. Peters, J. Pilzecker, W. 
van der Ploeg, A. Poelmans, J. Postma, H. Quaden, R. 
van Rijswijk, J. Rinders, W. Romijn, M. van Roomen, 
F. Roording, V. Sanders, C. Schook, J. Schoppers, 
P. Schulenberg, P. Schulenburg, R. Schuurkes, 
B. Sengers, W. Smeenk, E. Smith, J. Snoijink, H. 
van Soldt, A. Steg, H. Stegers, G. Strang, R. van 
Swieten, G. Tacoma-Krist, H. Tamerius, G. Terpstra, 
J. Timmerman, C. van Turnhout, C. de Vaan, G. van 
Veldhuizen, T. Verhoeven, A. Verkaik, R. Versteeg, 
A. Visser, R. Vogel, B. Voslamber, E. Vrieling, G. 
Wamelink, F. Wienholts, T. Wiersma, B. Willemsen, 
W. Willemsen, E. van Winden, F. Witjes, T. v.d. 
Wolfshaar, T. van der Worp, G. Zeldenrust.

Groningen
H. Agema, B. Bats, N. Beemster, I. van de Beld, A. 
Berghuis, K. van der Bij, D. Blok, P. de Boer, V. de 
Boer, J. Boerland, F. Bosman, T. Bot, H. Bouman, H. 
van den Brink, J. de Bruin, E. Bunskoeke, G. Draaisma, 
W. Fontijn, H. Gartner, J. Glas, A. Hegemann, H. 

Hofman, J. Hoving, H. Huisman, J. Hulscher, T. Jager, 
E. Kammenga, H. Kamminga, J. Kanon, G. Kasemir, 
M. Klaver, A. van Klinken, E. Klunder, P. Kobes, 
H. Koffijberg, K. Koffijberg, B. Koole, K. Köller, H. 
Langeberg, C. Leemhuis, L. Luyten, D. Lutterop, F. 
Majoor, G. Mollema, J. Nienhuis, A. Nieuwenhuijs, 
W. van Ommen, R. Oosterhuis, B. Oving, R. Oving, J. 
Poortstra, J. Pot, K. Pot, J. Prins, T. de la Ruelle, W. 
de Ruiter, W. Schilstra, D. Schoppers, J. Schrevel, 
E. Schuldink, A. Sikkema, A. van der Spoel, H. 
Steendam, J. Tinbergen, H. Twiest, R. Ubels, D. 
Veenendaal, K. Veldkamp, I. Velthuis, P. Volten, M. de 
Vries, N. de Vries, G. Waijer, P. Wever, M. Wijnhold, J. 
Willems, A. de Winter, E. Wolters, E. Zorgdrager.

IJsselmeergebied
D. Andringa, R. Baars, N. van der Ben, J. Binsbergen, 
G. Boomhouwer, P. Bouma, E. Brandenburg, E. de 
Bruin, E. ten Cate, N. ten Cate, A. Dekker, R. van 
Dijk, M. van Eerden, H. Fabritius, R. Foekema, C. 
Gaasenbeek, S. Genee, J. Genee, K. van Gent, A. 
Gaasenbeek, J. Gregoire, D. Greijdanus, A. Groen, L. 
Heemskerk, M. Hotting, R. Houtman, G. Hylkema, 
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P. de Lange, M. v.d. Lee, R. van der Leij, K. Nijboer, 
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Limburg
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Cornelissen, B. Cox, L. Cremers, H. Crommentuyn, T. 
Cuypers, G. Custers, A. Cuypers-de Jong, J. Daemen, 
L. Demarteau, M. van Diepen, A. Driessen, J. 
Driessen, A. Duisings, H. Duisings, J. van der Eijk, J. 
Ernst, P. Evers, B. Gabriëls, J. Gabriëls, P. Gabriëls, J. 
Gielen, G. van Gool, H. Grouls, J. Gubbels, R. de Haan, 
A. Haanraats, A. Hamers, J. Heijkers, A. Hamers, M. 
Hendriks, J. Hermens, R. Herpers, J. van den Heuvel, 
A. Hikspoors, N. Hulsbosch, F. Hustings, A. Janssen, 
g. Janssen, D. Jeurissen, P. Joossen, H. Jussen, J. van 
den Kieboom, J. Kikkert, A. Kleibeuker, G. Kluiters, M. 
Konings, R. Lagerwey, P. Lantin, J. Leal, H. Leblanc, P. 
Lemmens, J. van der Linden, L. Lippens, H. Litjens, 
J. van der Loo, L. van der Loo, T. Loven, E. Maassen, 
R. Mackintosh, A. van Maris-Hilkens, B. Matthey, I. 
Meers, D. Meeuwissen, B. Merk, T. van Mierlo, B. 
Mostert, W. van Mulken, P. van Nies, J. Nijskens, 
B. van Noorden, F. Oelmeijer, P. Oostendorp, N. 
Oosterveen, M. Opdenacker, J. Palmen, T. Pattijn, J. 
Peeters, G. Peulen, W. Philipsen, R. Pirson, C. Poolen, 
B. van der Put, J. Reemers, K. Resseler, B. Roelofs, J. 
Roemen, G. van Santvoort, N. Schaafstra, J. Schaeken, 
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Baptist, K. Baselier, P. Baselier, I. Batjes, W. Beeren, 
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Geerards, A. van Gelswijk, P. van Gestel, T. van Gestel, 
H. van Gils, N. Godijn, G. van Gool, J. Goossen, M. 
Graetz, P. Gruyters, M. de Haan Zaalberg, J. Halma, 
J. van de Heijden, M. Helmig, T. van Heusden, H. 
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Draaisma, B. van Duin, B. Ebbelaar, M. van Eerden, 
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Zwaan), Berend Voslamber, Dick Veenendaal, Jo 
Vreehen, Sjerp Weima & Anneke Zeinstra.



Sovon-rapport 2018/07

118

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

Waddenzee
M. Roos (RWS CIV, zee-eenden 1), D. Alting 
(Groningse Kust), A. Baas (Griend), P. de Boer 
(Vlieland), S. Boersma (Friese Kust), V. van de 
Boon  (Simonszand),  J. van Dijk (Min LNV, 
Noorderhaaks), K. van Dijk (Schiermonnikoog), R. 
Hovinga (NHL, 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), W. Tijssen 
(Wieringen), J. Veen (Griend), D. Veenendaal 
(Groningse Kust), N. de Vries (SBB, Rottum), P. 
Zomerdijk (Afsluitdijk), 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).

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

Haringvliet
o.a C. Viets (Provincie ZH), B. de Bruin (OHZH), 
R. Burgmans, G. Huijzers, G. Brinkman, D. van der 
Groef, B. Kleingeld.

Hollands Diep
G. Vreman & RWS-ZH

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. 

Zoommeer
H. Bult, R. Teixeira (VWG Bergen op Zoom), J. de 
Kock, M. Roos (RWS CIV1).

Markiezaat
H. Bult, R. Teixeira (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, H. Quaden†, 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, J. van der Winden, 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, G. 
Vreeman & RWS-ZH.

Biesbosch
Th. Muusse (SBB), VWG Dordrecht, G. Vreeman & 
RWS-ZH.

Zoetwatergetijderivieren
G. Vreman & RWS-ZH.

Nieuwe Waterweg/Calandkanaal
G. Vreman & RWS-ZH.

Limbugse Maas en Midden Limburgse Maasplassen
T. Cuijpers.

Gelders/Brabantse Maas
o.a. J. Teeuwen, F. Hustings, H. Wegman.

1Deze vogelgegevens zijn afkomstig uit het Biologisch Monitoring Programma van Rijkswaterstaat, hetgeen onderdeel uit-
maakt van het Monitoring-programma Waterstaatkundige toestand van het Land (MWTL). 
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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.

Oudegaasterbrekken
J. van der Meulen., F. Altenburg

Fluessen, Vogelhoek & Morra
Y. Kuipers, 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).

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.

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
E. 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.



Sovon-rapport 2018/07

120

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 Bewick’s Swan 180 planteneter gw gw gw gg 
Wilde Zwaan Whooper Swan 900 planteneter     
Taigarietgans Taiga Bean Goose 590 planteneter     
Toendrarietgans Tundra Bean Goose 5.500 planteneter     
Kleine Rietgans Pink-footed Goose 820 planteneter     
Grauwe Gans Greylag Goose 10.400 planteneter gg gg gg gg gg
Dwerggans Lesser White-fronted Goose 1 planteneter     
Kolgans Greater White-fronted Goose 10.000 planteneter gg gg gg gg 
Grote Canadese Gans Greater Canada Goose - planteneter gg gg gg gg 
Brandgans Barnacle Goose 10.000 planteneter gg gg gg gg gg
Rotgans Brent Goose 2.200 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 2.500 bodemdiereter bs bs bs bs 
Kuifeend Tufted Duck 8.900 bodemdiereter bs bs bs bs 
Topper Greater Scaup 2.000 bodemdiereter bs bs bs bs 
Eider Common Eider 9.800 bodemdiereter     bs
Zwarte Zee-eend Common Scoter 8.500 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 600 planteneter gw gw gw gw 
Smient Eurasian Wigeon 14.000 planteneter gg gg gg gg gg
Slobeend Northern Shoveler 550 bodemdiereter     
Wilde Eend Mallard 45.000 planteneter gw gw gw gw gw
Pijlstaart Northern Pintail 650 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 540 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 4.600 viseter vp vp vp vp vp
Fuut Great Crested Grebe 6.100 viseter vp vp vp vp vp
Kuifduiker Horned Grebe 130 viseter     
Geoorde Fuut Black-necked Grebe 2.100 viseter     
Waterhoen Common Moorhen 37.100 planteneter     
Meerkoet Common Coot 15.500 planteneter bs gw gg gg 
Scholekster Eurasian Oystercatcher 9.000 bodemdiereter bo bo bo bo bs
Kluut Pied Avocet 930 bodemdiereter     bw
Bontbekplevier Common Ringed Plover 2.400 bodemdiereter     bw
Strandplevier Kentish Plover 660 bodemdiereter     
Goudplevier European Golden Plover 10.600 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 1.100 bodemdiereter bo bo bo bo 
Rosse Grutto Bar-tailed Godwit 5.000 bodemdiereter     bw
Wulp Eurasian Curlew 7.700 bodemdiereter bo bo bo bo bo
Zwarte Ruiter Spotted Redshank 1000 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 31.200 bodemdiereter vp vp bo bo bo
Stormmeeuw Mew Gull 15.500 bodemdiereter vp vp bo bo bo
Zilvermeeuw European Herring Gull 14.400 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 wordt een aantal 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.
Dwaalgast: een soort die, gerekend over een periode van 10 jaar, gemiddeld minder dan twee keer per jaar 

werd vastgesteld.
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 rijkswate-
ren.

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 maart of september t/m mei) worden 

geteld op ganzen en zwanen, en waarop de berekende aantalsveranderingen en seizoenspatro-
nen 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 classificatie.
TrendSpotter: programma dat 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 dat 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 pe-

riode 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.

Aalscholver  Phalacrocorax carbo  Great Cormorant  69
Blauwe Reiger  Ardea cinerea  Grey Heron  72
Bontbekplevier  Charadrius hiaticula  Common Ringed Plover  83
Bonte Strandloper  Calidris alpina  Dunlin  90
Brandgans  Branta leucopsis  Barnacle Goose  48
Brilduiker  Bucephala clangula  Common Goldeneye  58
Dodaars  Tachybaptus ruficollis  Little Grebe  73
Drieteenstrandloper  Calidris alba  Sanderling  89
Dwerggans  Anser erythropus  Lesser White-fronted Goose  46
Dwergmeeuw Hydrocoloeus minutus Little Gull 101
Eider  Somateria mollissima  Common Eider  55
Fuut  Podiceps cristatus  Great Crested Grebe  74
Geoorde Fuut  Podiceps nigricollis  Black-necked Grebe  76
Goudplever  Pluvialis apricaria  European Golden Plover  85
Grauwe Gans  Anser anser  Greylag Goose  44
Groenpootruiter  Tringa nebularia  Common Greenshank  97
Grote Canadese Gans  Branta canadensis  Greater Canada Goose  47
Grote Jager Stercorarius skua Great Skua 100
Grote Mantelmeeuw  Larus marinus  Great Black-backed Gull  104
Grote Zaagbek  Mergus merganser  Common Merganser  58
Grote Zilverreiger  Ardea alba  Great Egret  71
Grutto  Limosa limosa  Black-tailed Godwit  92
Jan-van-Gent Morus bassanus Northern Gannet 68
Kanoet  Calidris canutus  Red Knot  88
Kemphaan  Philomachus pugnax  Ruff  91
Kievit  Vanellus vanellus  Northern Lapwing  87
Kleine Rietgans  Anser brachyrhynchus  Pink-footed Goose  44
Kleine Zilverreiger  Egretta garzetta  Little Egret  70
Kleine Zwaan  Cygnus bewickii  Bewick’s Swan  40
Kluut  Recurvirostra avosetta  Pied Avocet  82
Knobbelzwaan  Cygnus olor  Mute Swan  40
Kokmeeuw  Chroicocephalus ridibundus  Black-headed Gull  101
Kolgans  Anser albifrons  Greater White-fronted Goose  46
Kraanvogel  Grus grus  Common Crane  81
Krakeend  Anas strepera  Gadwall 61
Krombekstrandloper  Calidris ferruginea  Curlew Sandpiper  90
Krooneend  Netta rufina  Red-crested Pochard  51
Kuifduiker  Podiceps auritus  Horned Grebe  75
Kuifeend  Aythya fuligula  Tufted Duck  53
Lepelaar  Platalea leucorodia  Eurasian Spoonbill  72
Meerkoet  Fulica atra  Eurasian Coot  80
Middelste Zaagbek  Mergus serrator  Red-breasted Merganser  60
Nijlgans  Alopochen aegyptiaca  Egyptian Goose  50
Nonnetje  Mergellus albellus  Smew  56
Pijlstaart  Anas acuta  Northern Pintail  65
Regenwulp  Numenius phaeopus  Whimbrel  94
Reuzenstern  Hydroprogne caspia  Caspian Tern  104
Roodkeelduiker Gavia stellata Red-throated Diver 67
Rosse Grutto  Limosa lapponica  Bar-tailed Godwit  93
Rotgans  Branta bernicla  (Dark-bellied) Brent Goose  49
Scholekster  Haematopus ostralegus  Eurasian Oystercatcher  81
Slechtvalk  Falco peregrinus  Peregrine Falcon  78
Slobeend  Anas clypeata  Northern Shoveler  63
Smient  Anas penelope  Eurasian Wigeon  62
Steenloper  Arenaria interpres  Ruddy Turnstone  99
Stormmeeuw  Larus canus  Mew Gull  102
Strandplevier  Charadrius alexandrines  Kentish Plover  85
Tafeleend  Aythya ferina  Common Pochard  52
Toendrarietgans  Anser serrirostris  Tundra Bean Goose  42
Topper  Aythya marila  Greater Scaup  54
Tureluur  Tringa totanus  Common Redshank  98
Visarend  Pandion haliaetus  Osprey  77
Waterhoen  Gallinula chloropus  Common Moorhen  78
Wilde Eend  Anas platyrhynchos  Mallard  64
Wilde Zwaan  Cygnus cygnus  Whooper Swan  41
Wintertaling  Anas crecca  Common Teal  66
Wulp  Numenius arquata  Eurasian Curlew  95
Zeearend  Haliaeetus albicilla  White-tailed Eagle  76
Zeekoet Uria aalge Common Guillemot 106
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Naam wetenschappelijk Engels pag.

Zilvermeeuw  Larus argentatus  European Herring Gull  103
Zilverplevier  Pluvialis squatarola  Grey Plover  86
Zwarte Ruiter  Tringa erythropus  Spotted Redshank  96
Zwarte Stern  Chlidonias niger  Black Tern  105
Zwarte Zee-eend  Melanitta nigra  Common Scoter  56



Bijlage 6. Overzicht van de telvolledigheid van de monitoringgebieden in 2015/2016

Gegeven is het percentage telgebieden dat geteld is, cursief staat voor een maand waarin een gebied niet geteld ‘hoeft’ te worden.
Ook is aangegeven of het gebied tot een Vogelrichtlijngebied (N2000) en of Rijkswatersysteem behoort

junmeiaprmrtfebjandecnovoktsepaugjulWaterN2000Gebied
systeemgebied

319234363494318735953687xxWaddenzee
08300087083087057xxNoordzee benoorden Wadden

858783839191919185879387xxGrevelingen
349234349295929234349235xxOosterschelde
2196212196100969621219621xxVeerse Meer
396937517373737547357535xxWesterschelde
505650505056505050505050xxVoordelta
007272728972838310000xxGelderse Poort
711809682939696969677xxIJssel
000505050505050000xZwarte Water
0010010010010010010010010000xNederrijn: Arnhem - Heteren
007510010010010010010010000xxNederrijn: Heteren - Wijk bij Duurstede
06484848410084848484640xLek: Wijk bij Duurstede - Schoonhoven
00969898989698969600xZoetwatergetijderivieren
00100100100100100100100100100100xNieuwe Waterweg/Calandkanaal
00868686907686868600xxWaal: Nijmegen - Waardenburg
00909595958681817600xWaal: Waardenburg - Werkendam
0010010010010010010010010000xKalkmaas
55959595959595899555xGrensmaas
00889696969692968400xMidden-Limburgse Maasplassen
35868695928492868905xGestuwde Maas
66415353594747474730xGetijde-beinvloede Maas

100100100100100100100100100100100100xxIJsselmeer
100100100100100100100100100100100100xxMarkermeer
100100100100100100100100100100100100xxZwarte Meer
100100100100100100100100100100100100xxKetelmeer en Vossemeer
100100100100100100100100100100100100xxDrontermeer
100100100100100100100100100100100100xxVeluwemeer
63063751001007510010063100100xxWolderwijd en Nuldernauw
0001001001001001001000100100xNijkerkernauw
0025251001002510010025100100xxEemmeer
003333671003310010033100100xxGooimeer

100100100100100100100100100100100100Oostvoornse Meer
868686937964868693718686xxHollands Diep
795879939893919898817977xxHaringvliet
88981009898981008898989898xxVolkerakmeer
919191919191919191919191xxZoommeer
0100010001000100010000xMarkiezaat

1009410010010076100100100100100100xLauwersmeer
0085875757575585800xZuidlaardermeergebied
0067671001001001001006700xLeekstermeergebied
001009210085100921002300xSneekermeer e.o.
00100100100100100100100000xZwarte- en Witte Brekken
0010010010010010010010010000Koevordermeer
0010010010010010010010010000Tjeukemeer
00100010010010010010010000Slotermeer
003367673310033100000Heegermeer
00578686867171572900xFluessen/Vogelhoek/Morra
00777785698577852300xOudegaasterbrekken
0009494949494565600Alkmaardermeer
00505050505050505000xGroote Wielen
00100100100100100100100000xOude Venen
0010010010010010010010010010067xDe Deelen
007510010010010010010010000Rottige Meenthe en Brandemeer

202040404040204020202020xDe Wieden
100100100100100100100100100100100100xOostvaardersplassen
100100100100100100100100100100100100xLepelaarplassen
323241414186414141413218xOostelijke Vechtplassen
00010010010010010010010000xWormer- en Jisperveld
66888888888888888866xReeuwijkse Plassen

333535515456444948434437xxBiesbosch
00010010010010010010010000xVan Oordt's Mersken
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junmeiaprmrtfebjandecnovoktsepaugjulWaterN2000Gebied
systeemgebied

0010010010010010010010010000xArkemheen
0001001001001001001000033Zeevang
00331001001001001001003300xEilandspolder
00991100911006410010000xIlperveld, Varkensland en Twiske
0006363636363637500Westzaanse- en Oostzaanse Polders
00501001001001001007550250xDe Wilck
00305256634859593300Krimpenerwaard
00010010010010010075000xDonkse Laagten
002681331006767631100Midden-Delfland en Oude-Leede
000100100100100100100000xOude Land van Strijen
006060601006060606000xYerseke en Kapelse Moer
000333333333333000xFochteloërveen
00010010010010010010010000xDwingelderveld
0010010010010010010010010000xBargerveen
00010010010010010010010000xEngbertsdijksvenen
00006767676767000xMariapeel en Deurnse Peel
00000100000000xGroote Peel
0010010010010010010010010000xKampina
00000100000000xNaardermeer
00505050505050505000xNieuwkoopse Plassen
000100100100331001003300xBoezems van Kinderdijk
050100100100100100100100100500xZouwe Boezem
00050500505050000xZwanenwater
000050100100100100100100100xAbtskolk en Putten



Bijlage 7. Overzicht van de telvolledigheid van de aanvullende ganzengebieden in 2015/2016

Gegeven is het percentage telgebieden dat geteld is, cursief staat voor een maand waarin een gebied niet geteld ‘hoeft’ te worden.

junmeiaprmrtfebjandecnovoktsepaugjulGebied
99952525830486130979Reitdiepdal
00171717503350330083Uithuizerpolder
0155477777769697723077Hoeksmeer, Schildmeer, Woudbloem
01333737367877327800100Oldambt
00102652765355299078Gronings-Drentse Veenkoloniën
001471718686868686086Het Bildt

545492100921001009210010062100Anjumerkolken en Kollumerland
03050909090909090800100Oost- en Westdongeradeel
00787878897878781000100Giekerker- Onekerkerpolder
06477694100888882470100Wonseradeel en Workum
00568910010010089100440100Greidhoek-oost
007380100100808710053060Polders rond de Oudegaasterbrekken
0038697785696969380100Polders rond Fluessen, Heegermeer en Slotermeer
001008780938010080330100Gaasterland en Lemsterland
0014141429141414140100Polders rond de Brekken
0082828210076828282094Polders rond het Sneekermeer
005710086100861007143086Sintjohannesgaasterveenpolder
0050919191849188386100Opsterland en Smallingerland
00025756775582525092Tjonger- en Lindevallei
0042100100100100100100100092Polders rond de Rottige Meenthe
001733100100501005025092Polders rond het Leekstermeergebied
001350888888887538063Hunzedal en Onnerpolder
00033787878333333056Tachtig Bunder - Hijkerveld
0008592929292850015Wapserveen en Westerveld
00252525252525100000Velden in midden Drenthe
00001001001001001000033Amsterdamsche en Schoonebeker Veld
003863636375757538025NW-Overijssel
000010010010010010010000Kampereiland
00100010010010010010010000Polder Mastenbroek
00010001001005050000Staphorsterveld en Haerster- en Gennerbroek
00292971717171292900Kamperveen en Polder Oosterwolde
0000033000000Noordoost Overijssel
014939393868686868600Westelijk IJsseldal, Wapernveld - Terwolde
0010010010010010010010010000Polders Harderwijk - Elburg

500507575757575757500Nijkerker- en Putterpolder
050100100831008310010010000Westelijk IJsseldal Zutphen - Deventer
0014292971291429000De Liemers
0000025252525000Azewijnsche en Netterdensche Broek
00295050795757575000Gelderse Poort binnendijks
00171717175867585800Betuwe-oost
00142914141414142900Betuwe-west
00206060404060604000Tielerwaard-oost
00001122111111000Land van Maas en Waal
0008080100806060000Het Binnenveld
3010714481010107024Polders Ronde Hoep en Groot-Mijdrecht
8088825252525808Eempolders
000425075425017000Polders rond Zegveld - Kamerik - Kockengen
0020202010020202020200Tull en 't Waal-Schalkwijk
00202545654035352000Lopikerwaard
66717171100767671651294Wieringermeer
0025100100100100100100250100Polders Beschoot, Beetskoog en Mijzen
00891001001001001001001000100Waterland
0032424284634242421189Vechtpolders
00505050505050505000Noordoostpolder-west
008505058505050800Oost-Flevoland-noord
00033333333330000Oost-Flevoland-zuid
0083831001003310010010000Zuid-Flevoland-midden

141443718686718686431414Reeuwijkse Plassen e.o.
00274642625046422700Polders Zoetermeer-Alphen aan de Rijn
00288389898989613300Alblasserwaard
0009494949494945900Landbouwpolders in de Biesbosch
000274536272714500Hoeksche Waard zuid
000272773272727000Polder Zuidland en Polder Biert
013639494888888883100Goeree



Bijlage 7. Overzicht van de telvolledigheid van de aanvullende ganzengebieden in 2015/2016

Gegeven is het percentage telgebieden dat geteld is, cursief staat voor een maand waarin een gebied niet geteld ‘hoeft’ te worden.

junmeiaprmrtfebjandecnovoktsepaugjulGebied
99952525830486130979Reitdiepdal
00171717503350330083Uithuizerpolder
0038100100100100891001900Overflakkee
062784838981888138697Schouwen-Duiveland
0022566467587669180100Tholen en Philipsland
000109761651003500100Noord-Beveland
003654648657575740100Walcheren
0044677289789467390100Zuid-Beveland-west
01515383849414141381592Zuid-Beveland-oost
003187958192958900100West-Zeeuwsch Vlaanderen
00678197100839394230100Oost-Zeeuwsch Vlaanderen
00067671006761612200Polders rond Steenbergen
00095951009595951000Polders rond Fijnaart
000908888908883700Polders Oudenbosch-Made
0009494888894948800Land van Heusden en Altena
0067272727272727200Raamsdonk, Heusden e.o.
00003333333333000Bleeke-, Chaamse- en Ulicootsche Heide
00010010010010010010010000Vughtse Gement
00010010010010010010010000Maasland Den Bosch-Oss
001310010010010010010010000Kampina
0006981817581816900Gebieden rond de Groote-, Deurnesche- en Mariapeel

101020100100100100100100801010Grensgebied Kop Limburg



Bijlage 8a. Getelde aantallen in de Zoute Delta in 2015/2016

junmeiaprmrtfebjandecnovoktsepaugjulSoort
386315829536741454732613087327Knobbelzwaan
8159171519162088198Zwarte Zwaan
0000545549190000Kleine Zwaan
000105392400000Wilde Zwaan
210000000022Indische Gans
000011200010Sneeuwgans
00004013926201.915328000Toendrarietgans
000002000000Kleine Rietgans

4.3145.6003.0926.1196.91214.67519.22413.89312.3085.39910.3958.081Grauwe Gans
00248366639140034Soepgans
0111.1935631.8766862.7952.943010Kolgans
000000000030Kleine Canadese Gans (m

3004052003314623952841812963371.025822Grote Canadese Gans
3.4733.63715.85031.45319.44727.21122.97014.2939.1988.9309.3354.925Brandgans

000114000000Witbuikrotgans
259.3287.65613.75319.43520.75518.34416.0828.8881112018Rotgans
003126120000Zwarte Rotgans

1032141027216994164135153204150124Nijlgans
100000000000Casarca

12.8537.1744.3706.4189.1987.8125.7455.5075.0688.64622.16437.143Bergeend
2610017605985125422425389Tafeleend

20358521422477680590976314113116795Kuifeend
000001000000Topper
000000004000Mandarijneend

38627117252267236458119924877263201Eider
0092622939120212Zwarte Zee-eend
010015000010Grote Zee-eend
200002100000IJseend
0001829210000Nonnetje
0034081.6541.2297642096000Brilduiker
000004300000Grote Zaagbek

851771.0111.8884.8123.7384.4213.7881.23911017453Middelste Zaagbek
3333451347091.1681.368925506217310542Krakeend

348011.05830.08643.63142.97841.12821.4645.810634Smient
671157164999532.4321.7052.0401.23593719129Slobeend

3.2323.0711.3354.15518.93224.74930.03919.28610.75711.74711.3833.039Wilde Eend
41971.3022.4335.8663.1185.9317602992181Pijlstaart
030000000340Zomertaling

172725281.9063.8886.66410.2346.5304.8984.78467619Wintertaling
0000611059012000Roodkeelduiker
000003300000Parelduiker
000024400000IJsduiker

7008614023735408078888161.0171.3061.7141.311Aalscholver
23161871111011Kuifaalscholver
000002010000Roerdomp

71376166939816327021018330598Kleine Zilverreiger
3208162621404026150Grote Zilverreiger

4169325498180145167918411157Blauwe Reiger
010000000002Zwarte Ooievaar
000100001060Ooievaar

3212501105661296453391.0151.339608Lepelaar
0000141416910444Flamingo
000000010000Caribische Flamingo
0000404038179080Chileense Flamingo
2261310734635226229884637413Dodaars

1715434357922.2831.4621.7371.273749718914175Fuut
002022077000Roodhalsfuut
0005610979982764000Kuifduiker
733462003803585126314081.7711.897674Geoorde Fuut
000101101000Zeearend

466457203241683428455759Bruine Kiekendief
0136121418165420Blauwe Kiekendief
000114220000Ruigpootbuizerd
001000000310Visarend
002325685210Smelleken
721118352633313422145Slechtvalk
1001317159186144Waterral
3286426624976152234Waterhoen

1563471317826.2366.8064.5923.120511565788194Meerkoet
000000001000Kraanvogel

5.5028.2516.72911.48227.62131.38530.63335.81028.66631.01546.09617.064Scholekster
010000000000Steltkluut

1.1671.9751.5347816989777259745504291.2751.396Kluut
131890000000137Kleine Plevier

1371.200743401712551771585721.6551.01445Bontbekplevier
91755601000048982Strandplevier
1065.2385.58410.47015.97213.7387.9543.0341.2524Goudplevier

3128.4384.2557.3397.8428.5956.7518.2228.0524.4686.4331.026Zilverplevier
4508623511.4159.73020.36335.79842.26010.1474.9601.8081.094Kievit
1024931323.0394.43412.94319.11020.4662.5024671634Kanoet



Bijlage 8a. Getelde aantallen in de Zoute Delta in 2015/2016

junmeiaprmrtfebjandecnovoktsepaugjulSoort
02.6771.3782.2361.3742.0771.1376691.4124.3861.3760Drieteenstrandloper
02031432615140Kleine Strandloper
000000001040Krombekstrandloper
00372014065000Paarse Strandloper
67.7978.01222.40846.20657.48862.87955.53632.1145.9881.395844Bonte Strandloper
010000000000Breedbekstrandloper
271395127101594071016912149Kemphaan
000112112000Bokje
0071107522635021210166584Watersnip
000200000000Houtsnip

4161435294966616119734421629123Grutto
3197.3564.3364.5576.1367.9316.7706.1024.0281.8526.7901.020Rosse Grutto
1012317840101133552278Regenwulp

2.4427584.18116.25919.78222.96720.95323.05123.41226.23523.31014.698Wulp
01051901100248695252Oeverloper

25141315866457Witgat
5082031116115618629429740135257Zwarte Ruiter
10592054149131662160388360Groenpootruiter
001100000000Kleine Geelpootruiter
000000000020Poelruiter
0100000002111Bosruiter

9721.3951.0691.6351.8261.9152.0882.6521.2791.3942.430949Tureluur
533906098751.0071.0491.0661.42864377796669Steenloper
000000000100Grauwe Franjepoot
0000017000000Drieteenmeeuw

5200224474.9030024700Kokmeeuw
000004000000Dwergmeeuw
000007000000Zwartkopmeeuw
00054142.5400300100Stormmeeuw
0000021000000Kleine Mantelmeeuw
000206.4960551000Zilvermeeuw
000001000000Geelpootmeeuw
000007000000Pontische Meeuw
00000578010000Grote Mantelmeeuw
0000078000000Grote Stern
000144560000Velduil
0000682215111640IJsvogel
000020000000Strandleeuwerik
000033000000Frater
000084010000Sneeuwgors



Bijlage 8b. Getelde aantallen in het Waddengebied in 2015/2016

junmeiaprmrtfebjandecnovoktsepaugjulSoort
4429317089104778867532611Knobbelzwaan
00001951712325147000Kleine Zwaan
11111616851111Wilde Zwaan
00000000180602Sneeuwgans
00051.0363.1934.8941.659528000Toendrarietgans
0000013140000Kleine Rietgans

2.5665.5311.6555.6636.97816.55718.72621.82218.49219.0874.35715.381Grauwe Gans
2932204763421074629712560Soepgans
1172.88612.03212.2155.6249.8532.2012001Kolgans
001000101300Kleine Canadese Gans (m

178834246992815820386192232Grote Canadese Gans
431144.125169.21543.87444.55116.45964.01889.39694.6263.7246531.034Brandgans

018024170000Roodhalsgans
0544169220000Witbuikrotgans

11766.37252.22612.56911.60837.33612.63043.51215.9041.316436Rotgans
040322521000Zwarte Rotgans

147370165743679755768705693848264978Nijlgans
000001000610Casarca
000000001000Paradijscasarca

15.8209.2944.43014.53812.71645.99729.17277.11739.46271.71354.55947.397Bergeend
12573212495141431834132Tafeleend

2637222712191.03354326843114933985404Kuifeend
00009032.2688006.3250103Topper
010000000000Muskuseend
000100000000Manengans

2.11413.5693.7692.3729.14455.12543795.9191.47316.53010.36926.147Eider
01.5150268116.15910027.93401.812154560Zwarte Zee-eend
0000000530000Grote Zee-eend
000000020000IJseend
0000026000000Nonnetje
3005118140366941004Brilduiker
00181951900600Grote Zaagbek
4111442346311096276022Middelste Zaagbek

227464218178429968109417313665200163Krakeend
1011626.9487.01636.89138.82839.26125.54615.1278316Smient
71804995741.9731.7646282.6753391.90886134Slobeend

2.8562.6591.2005.8457.88122.9049.02116.9719.31414.2792.1902.414Wilde Eend
47314197020656151262453655Soepeend
1281.0254.7873.97016.5009.3919.72114.0777.845115Pijlstaart
091000000010Zomertaling

148192.5532.2422.6154.45312.1818.6688.4925.2251.102202Wintertaling
00042172714001Roodkeelduiker
000001000100Parelduiker

6684.8382011683234235965951.0234.6402.66710.189Aalscholver
010000000000Roerdomp
01111511326022912927Kleine Zilverreiger
328191825245054167715Grote Zilverreiger

40622747851227013312427466115Blauwe Reiger
000000000100Zwarte Ooievaar

5539071101705109112.8741.2322.787Lepelaar
0133383270298245431215Dodaars

20652929628955785112054153Fuut
000003000100Roodhalsfuut
000007000000Kuifduiker
010004030205Geoorde Fuut
000100110100Zeearend

38112251000275946117Bruine Kiekendief
1510242150163818523Blauwe Kiekendief
0001714153200Ruigpootbuizerd
010000000000Visarend
022377593710Smelleken
0921212064295032691211Slechtvalk
0227620210212280Waterral
217248185420323137729Waterhoen

1784595326721.4962.2341.0202.4031.1382.250445698Meerkoet
8.71826.38320.54033.79152.45999.83458.91591.55256.213129.92848.40661.656Scholekster

020000000000Steltkluut
2.1092.4621.5492.1061.1672.3304.64518.3056.6427.7099.7955.396Kluut

071000000039Kleine Plevier
7411.53482644529491543848.1968.541376Bontbekplevier
06200000016332Strandplevier
010000000000Woestijnplevier
010000000000Amerikaanse Goudplevie
0981.0622.3143177.4083.47425.25215.06736.5914.519441Goudplevier

59760.99812.5095.6773.33315.2534.39615.54315.58020.7789.5452.968Zilverplevier
1.7851.4204402.7952.71811.04012.70031.4778.32817.5991.9823.640Kievit
3.72529.8519.63936.53928.98385.75335.04345.25099.207141.79526.35336.599Kanoet

237.3591.2991.5798176.3485966.1111.21113.5816.5582.554Drieteenstrandloper
0270000000333159Kleine Strandloper
060000000002Temmincks Strandloper



Bijlage 8b. Getelde aantallen in het Waddengebied in 2015/2016

junmeiaprmrtfebjandecnovoktsepaugjulSoort
06600000013571.0892.765Krombekstrandloper
025000140190400Paarse Strandloper

10.018182.507202.978151.709207.276175.93768.317226.135279.697384.586147.944149.304Bonte Strandloper
040000000000Breedbekstrandloper
15303008410082110240348Kemphaan
000118140200Bokje
0133043300552341032336915Watersnip
000425041000Houtsnip

93531437787725182602274231.192Grutto
375129.02311.8037.38410.69665.43310.70419.45413.22592.46020.09551.426Rosse Grutto
1906315101000503941.543Regenwulp

4.7815.06254.14454.08252.21369.59242.20352.67759.018109.60848.789106.328Wulp
000000000001Terekruiter
033000102344138105Oeverloper
030004094132429Witgat

1.4331.6991299532563541.0752.1542.995Zwarte Ruiter
862851421409522.4341.75710.040Groenpootruiter
01000000011324Bosruiter

5.85210.7093.5813.2702.6656.8582.9189.5621.86216.56419.53240.396Tureluur
212.4924987207371.9325572.7167943.133938995Steenloper
000000000100Vorkstaartmeeuw
0000352100000Drieteenmeeuw

7.55314.92611.71112.2106.46910.7112.81138.16912.546144.39260.731168.627Kokmeeuw
02330030000120Dwergmeeuw
3144000000000Zwartkopmeeuw

5.3384.7535.45713.11613.03132.5665.55418.39511.35164.39523.38648.307Stormmeeuw
1.66323.2541.954747414246512355.5052.62720.485Kleine Mantelmeeuw
6.61225.1207.90612.4246.51039.3232.84634.2455.55150.8174.87633.582Zilvermeeuw

001115000202Geelpootmeeuw
010103040600Pontische Meeuw

183446682113204.9692565.7252581.816234389Grote Mantelmeeuw
0347000000067420470Dwergstern
000000000030Reuzenstern
100000000000Witwangstern
010000000039995Zwarte Stern
66.42200000005393517.529Grote Stern

1511.26720000003107073.775Visdief
38840000000034217Noordse Stern
10345194157100Velduil
0112154131400IJsvogel
001634481641491710000Strandleeuwerik
000001002100Grote Gele Kwikstaart
0092435457531489682000Frater
0007261565516622800Sneeuwgors
0000332145300IJsgors



Bijlage 8c. Getelde aantallen in de Zoete Rijkswateren in 2015/2016

junmeiaprmrtfebjandecnovoktsepaugjulSoort
000010000000Rosse Fluiteend

15.2889.0752.5942.4464.4324.40912.20313.86113.18114.84918.04222.289Knobbelzwaan
33471046777949811615318855104Zwarte Zwaan
0005181.6913.3962.403122000Kleine Zwaan
1006667202632380110Wilde Zwaan
019294177106952444634Indische Gans
000450003100Sneeuwgans
0018161345142200Zwaangans
000805.2403.9102.4785.145821300Toendrarietgans
005233395500Kleine Rietgans

37.99916.13524.07638.67962.35573.21397.21964.12156.72451.41527.60021.431Grauwe Gans
2241887011.0941.3001.8021.5521.4251.2631.253257294Soepgans

1693128.094132.983115.829132.749103.69352.944404512Kolgans
07218110879700Kleine Canadese Gans (m

3.5405961.5943.4244.7525.7945.6624.8563.4663.3991.9136.942Grote Canadese Gans
4.7806.63730.78865.27750.94954.80224.68219.11311.3167.0547.49611.245Brandgans

000111010000Roodhalsgans
0223243293483100277000Rotgans

7085942.5302.3312.8073.2054.5874.0103.6106.1402.8151.610Nijlgans
000000100000Magelhaengans

19018579753192157765Casarca
1.7632.2512.9685.7324.8693.0841.9768142.0131.117807545Bergeend

10439429730114224314520341144Krooneend
5821282741.88823.72511.24034.47334.31147.3539.2443.7202.202Tafeleend

000323212000Witoogeend
7.9492.81417.34433.29089.98080.600102.378111.00578.97560.62449.63627.987Kuifeend

0155.27313.77580.62431.60843.12430.72023.551300Topper
000001000000Kleine Topper
001111130000Muskuseend
0118817410100Mandarijneend
000110000000Eider
000100100000Zwarte Zee-eend
0000113501000Grote Zee-eend
00212521.49397977312113100Nonnetje
000001000000Buffelkopeend

48765074.7857.4625.4614.2501.3853895122Brilduiker
49472.2403.7092.1151.2902581022356Grote Zaagbek

1361215934064446866579861.7118235115Middelste Zaagbek
8.6982.1134.15510.64016.34121.44715.93727.92333.94039.45723.73714.971Krakeend

000100000000Chileense Smient
288162345.77288.376141.75483.69661.65737.1339.9176145Smient

2241631.4822.4303.7904.2102.5316.7415.9634.2142.269297Slobeend
7.8834.7736.73318.41639.56660.66144.85639.69329.61423.36623.18816.154Wilde Eend

613419631030579053859146644710334Soepeend
222011.4692.0042.5501.6522.4881.8771.605935Pijlstaart
572840000018171Zomertaling

4691592.19913.38115.97130.37921.15228.11318.5918.8913.6592.779Wintertaling
000011011000Amerikaanse Wintertalin
010001110000Roodkeelduiker
000102000000Parelduiker
000373400000IJsduiker

13.30613.42612.58618.12713.4246.14111.18311.43121.87226.41320.65110.749Aalscholver
100374043100Roerdomp

529130010510418756Kleine Zilverreiger
1741382724001.1569758049641.034867500372Grote Zilverreiger
2413129381.0331.2071.5751.3271.4041.4171.567438285Blauwe Reiger

012000000300Purperreiger
000000000200Zwarte Ooievaar

67722081836015141211623510Ooievaar
001000000000Zwarte Ibis

7275084881556010199741.3081.426Lepelaar
0000005120121414Flamingo
00000001502018Chileense Flamingo
220678447751.1801.0271.0139166574820Dodaars

3.6723.3426.5736.7907.8537.3417.7648.30310.08311.6238.3718.829Fuut
002733100210Roodhalsfuut
00137383129189000Kuifduiker

121111629532916225517260828921523Geoorde Fuut
78142017332312141045Zeearend

342656252127151411334437Bruine Kiekendief
013513131197001Blauwe Kiekendief
000111010000Ruigpootbuizerd
1030000141740Visarend
000012004100Smelleken
22212833243219291961Slechtvalk
004445672682558730Waterral
8301092452373252822722792743516Waterhoen

8.5364.0249.16031.28478.57292.284107.304148.469135.898117.09254.33543.609Meerkoet
4415051.6173.5701.062461384447204202224257Scholekster

010000000000Steltkluut



Bijlage 8c. Getelde aantallen in de Zoete Rijkswateren in 2015/2016

junmeiaprmrtfebjandecnovoktsepaugjulSoort
2945503825030220112271172380Kluut

83612910000191134Kleine Plevier
45017902000059870Bontbekplevier
000010000000Morinelplevier
003.6002.0647214391.4199522.9965.9971750Goudplevier
0250001800154030Zilverplevier

5075031.09310.84715.25815.14524.03318.40228.36343.2765.3202.865Kievit
000000000500Kanoet
000000000100Drieteenstrandloper
0000000112170Kleine Strandloper
100000000020Krombekstrandloper
064148785765750037274324230Bonte Strandloper

421131431571238113414Kemphaan
00481273222000Bokje
05171025925398124288164520Watersnip
000037110000Houtsnip

829635975.432138000334515Grutto
000300000000Rosse Grutto
0049000000035Regenwulp

12121.8605.1768.5258.3573.8063.0012.0572.10539778Wulp
14251232811530177219167Oeverloper
402691327292837565419Witgat
009000001260Zwarte Ruiter
21020010005323015Groenpootruiter
0110000003170Bosruiter

1992055168491661706753329Tureluur
020014301701000Steenloper

21.28021.22322.97551.29158.60738.30831.84933.53836.14728.94817.07912.681Kokmeeuw
2471132252902100013111Dwergmeeuw
3421471751600000020Zwartkopmeeuw
16923294612.26217.2328.2908.1024.1135.3792.493770875Stormmeeuw

3.4953.8655.8591.604551825572093921.0924.336Kleine Mantelmeeuw
1.1741.3842.5092.2442.4842.2082.0012.6311.7411.3751.3452.449Zilvermeeuw

422421162124233757119Geelpootmeeuw
1314363076272029820Pontische Meeuw

11497150214293365398490361377218284Grote Mantelmeeuw
13110000000007Dwergstern
0010000008226Reuzenstern
100000000000Witwangstern

20222660000009111374Zwarte Stern
010000000000Witvleugelstern

1771.5036520000002013Grote Stern
5.8834.489531000000351.1803.619Visdief

000001000000Velduil
7146292831361751952362213718IJsvogel
0141310411415600Grote Gele Kwikstaart
000600000000Frater
000100000000IJsgors



Bijlage 8d. Getelde aantallen in de Regionale Monitoringgebieden in 2015/2016

junmeiaprmrtfebjandecnovoktsepaugjulSoort
1.5991.3041.5192.2592.7823.6933.0763.6513.2761.7831.2011.662Knobbelzwaan

021164103632Zwarte Zwaan
0002529763813241.093000Kleine Zwaan
00064320653274000Wilde Zwaan

1603224830002Indische Gans
009020020000Sneeuwgans
204912101316111124Zwaangans
0023104.2685062.6742.1016.619000Toendrarietgans
00002382166962000Kleine Rietgans

36.53810.05420.74134.24535.84247.02249.57744.15330.86237.8877.91545.524Grauwe Gans
1793475507429841.1151.065688531108947Soepgans
00001628282712000Dwerggans

1306375.120102.06490.50595.95797.12863.4781312545Kolgans
002220827143756945413819077Kleine Canadese Gans (m

142779563.5082.9395.4224.8324.0094.3823.5291811.466Grote Canadese Gans
9202.57843.854104.080102.92594.03157.17932.23217.9615.6005865.286Brandgans

101100000000Roodhalsgans
0000155010000Witbuikrotgans
03851.7733394365541010625102Rotgans

96588392.4252.1673.2542.6202.1251.7671.4631272.733Nijlgans
001101002415638Casarca

3506811.0382.6371.9817851.1321.175758410113138Bergeend
011121200151343122Krooneend

421002785938601.3591.5452.4311.0551.22144672Tafeleend
000010100000Witoogeend

7765663.0029.13414.57312.04617.36011.65011.0584.6772.6561.137Kuifeend
000000000700Muskuseend
000000100000Carolina-eend
04042181440400Rosse Stekelstaart
000000010000Eider
000001000000Grote Zee-eend
010120000000IJseend
0112266471.065318210000Nonnetje
000000000100Buffelkopeend
0321285285187179198452774Brilduiker
001000000000Kokardezaagbek
00197217273262140010Grote Zaagbek
0001412030000Middelste Zaagbek

4.6248151.9884.8815.8925.0788.6696.1778.9176.5686.9574.135Krakeend
8351.157174.871220.033260.881239.702153.20088.10414.0431.49822Smient

2.1984143.8473.5202.2581.5946.5938.6526.2415.8243.2482.079Slobeend
2.7889894.63616.34028.33838.48532.53423.75519.64710.6962.5784.144Wilde Eend

44381756421.0188038758057664625734Soepeend
012407481.952346680801.084853230Pijlstaart
17420100001172Zomertaling

1.427582.7937.7867.97021.10319.67114.20914.45815.0642.8944.209Wintertaling
010100000000IJsduiker

1761471.0871.7392.1862.1452.5222.1202.3072.144982664Aalscholver
227685342301Roerdomp
001000000000Koereiger
99343341101210Kleine Zilverreiger

333417372781652790761854769507146115Grote Zilverreiger
56823377377488238757899396487262Blauwe Reiger
941200000112914Purperreiger
796765312724202738515Ooievaar
000000000050Zwarte Ibis

1291034910620110251239325Lepelaar
1316318233744340771324536Dodaars

2282297111.241747947931905998878398322Fuut
000101000000Roodhalsfuut
001121021200Kuifduiker
012474010011200Geoorde Fuut
234966387724Zeearend

3281207544510601544Bruine Kiekendief
00819202044149111Blauwe Kiekendief
000322010000Ruigpootbuizerd
011000000720Visarend
001050412200Smelleken
10152926373926371931Slechtvalk
4263013134631895269Waterral
000000000100Porseleinhoen
38976707008688384756141952819Waterhoen

7444812.75710.81915.71921.11117.55414.20518.42218.9856.5763.672Meerkoet
000486550500Kraanvogel

20398871.987550156207222029048255Scholekster
1190000000000Steltkluut

169110174135333347497943470Kluut
0870000001504Kleine Plevier

514940730000614782314Bontbekplevier
100000000000Strandplevier



Bijlage 8d. Getelde aantallen in de Regionale Monitoringgebieden in 2015/2016

junmeiaprmrtfebjandecnovoktsepaugjulSoort
7004.18616.07021.01030.34127.4628.4165.3001.778200Goudplevier
0200001100310Zilverplevier

6992483.11033.60557.76486.53782.35874.70749.76531.7472.119970Kievit
200002002212Kanoet
000030080110Drieteenstrandloper
0570000111635268Kleine Strandloper
000000000900Temmincks Strandloper
000000000100Siberische Strandloper
000000001177551Krombekstrandloper
0000007160000Paarse Strandloper
655521.2481208412647286371657Bonte Strandloper

15726411845841651186531774084841.983Kemphaan
001500447100Bokje
011373521893585431.0541.3947691109Watersnip
000456742100Houtsnip

794131.5375.48450400002058272Grutto
0160000000117Rosse Grutto
00105000000139Regenwulp
104654.0163.2904.6585.9403.9911.4503175029Wulp
162200000223244Oeverloper
22612533522154Witgat

1500628057340292853Zwarte Ruiter
441310000596926Groenpootruiter
00000000011204Bosruiter

1014741265143106562536313Tureluur
014700575212537120Steenloper
000000001300Grauwe Franjepoot
000000000100Rosse Franjepoot
000010000000Drieteenmeeuw

2753676.89210.31416.31610.07319.69018.0108.3634.753527366Kokmeeuw
001000000000Dwergmeeuw
007100100000Zwartkopmeeuw
741957.33010.8658.9158.4945.1642.990733156426Stormmeeuw

95178363871072043611546090Kleine Mantelmeeuw
121503578623706126635912251849252Zilvermeeuw
000000110002Geelpootmeeuw
012210000100Pontische Meeuw

4236146555180113565910825Grote Mantelmeeuw
000000000020Lachstern
0000000003231Reuzenstern

1549480000001815Zwarte Stern
33000000011380840Grote Stern

223341710000004221261Visdief
000000000002Noordse Stern
000570413100Velduil
4151416333532664291IJsvogel
000000020000Strandleeuwerik
0022122311000Grote Gele Kwikstaart
000000060101500Frater
000000010000Sneeuwgors
000000012000IJsgors



Bijlage 9.

Getelde aantallen zwanen en ganzen per maand in 2015/2016 in Drenthe

junmeiaprmrtfebjandecnovoktsepaugjulSoort
00914869609309695712577203Knobbelzwaan
000136331100Zwarte Zwaan
0005205176334330000Kleine Zwaan
0004252159673142000Wilde Zwaan
001001210000Indische Gans
000000030000Taigarietgans
0001.97961.64587.62669.72641.74023.956000Toendrarietgans
00009671811000Kleine Rietgans
004681.8653.9933.0116.6156.3685.6951.88802.477Grauwe Gans
0048232444541421436247280269Soepgans
0007.34538.97946.07362.58248.54822.842002Kolgans
002014000000Kleine Canadese Gans
00493511.0441.4132.2962.1771.3409930352Grote Canadese Gans
001442.0614.9226.8302.22059019046016Brandgans
001246781.7171.6651.6331.5081.57952401.193Nijlgans

Getelde aantallen zwanen en ganzen per maand in 2015/2016 in Flevoland

junmeiaprmrtfebjandecnovoktsepaugjulSoort
3.8752.4899521.4642.9131.8557.7067.1084.0146.1407.2815.101Knobbelzwaan

120220002232Zwarte Zwaan
00024621.8163.1502.61992000Kleine Zwaan
000117806253171368000Wilde Zwaan
000000200001Indische Gans
00093.8554.7948.619823270000Toendrarietgans

34.60410.9786.4874.9407.06010.89110.3107.7588.8006.3468.6944.868Grauwe Gans
362946414445413932472322Soepgans
1221292.3482.8692.7641.3431.149022Kolgans
0000204500000Kleine Canadese Gans

24124296167365683612101195493Grote Canadese Gans
1412.29310.7698.2971.2894.4539.1164884.3821.900383666Brandgans
391148293199347239321472256404751224Nijlgans

Getelde aantallen zwanen en ganzen per maand in 2015/2016 in Friesland

junmeiaprmrtfebjandecnovoktsepaugjulSoort
4.9183.7571.6302.7893.2953.9643.2672.6672.1851.2361.7746.573Knobbelzwaan

112121192632413Zwarte Zwaan
000001000001Zwarthalszwaan
000749157152448461000Kleine Zwaan
1114735528334111111Wilde Zwaan
002311211002Indische Gans
0017151049582780604Sneeuwgans
0002710.12411.0585.7719.6463.304000Toendrarietgans
00004443.4612.9769.1832.114000Kleine Rietgans

7.4004.13113.06925.78144.84448.48130.36239.57736.81530.5584.33530.533Grauwe Gans
411132837246456643150945136590336Soepgans
000000010000Dwerggans
10866140.173194.216196.061186.272209.974154.4401811503Kolgans
002801431504Kleine Canadese Gans

991932144877469973644642342423871Grote Canadese Gans
216141.165196.906289.319327.328374.300271.904209.056105.5583.7125562.079Brandgans

0182571123000Roodhalsgans
041117120000Witbuikrotgans

7249.78837.2304.0923.86521.8153.43325.4978.715835225Rotgans
030202100000Zwarte Rotgans

931154104685774653664596445501661.093Nijlgans



Bijlage 9.

Getelde aantallen zwanen en ganzen per maand in 2015/2016 in Gelderland

junmeiaprmrtfebjandecnovoktsepaugjulSoort
152579829831.0331.9412.5791.3661.609802277438Knobbelzwaan

004228312300Zwarte Zwaan
0000223452500000Kleine Zwaan
00004863221450040Wilde Zwaan
001537726563931922Indische Gans
001051020000Sneeuwgans
000000001000Ross` Gans
101514134512200Zwaangans
20169361.9281.280767276100Toendrarietgans
003000000000Kleine Rietgans

2.0301.70813.05117.37132.95145.31541.80536.78627.13430.6971.3482.376Grauwe Gans
571563634395396499595465776998684Soepgans
00106109.528135.279157.012143.687117.00865.5969610Kolgans
012814262600600Kleine Canadese Gans

2331413436061.0361.0805846845968715268Grote Canadese Gans
3211512.17820.92131.72029.81111.7118.5064.4942.165172228Brandgans

101112010100Roodhalsgans
000010000000Rotgans

110731.0259181.1491.1991.1131.0431.3582.2376342Nijlgans

Getelde aantallen zwanen en ganzen per maand in 2015/2016 in Groningen

junmeiaprmrtfebjandecnovoktsepaugjulSoort
5885023135556971.066621553338321594879Knobbelzwaan

001012003410Zwarte Zwaan
000142933578632000Kleine Zwaan
00072303592200170000Wilde Zwaan
000002110003Indische Gans
000000000002Sneeuwgans
000000000001Keizergans
000003400000Zwaangans
000156.67414.27514.3146.3901.294002Toendrarietgans
000143220000Kleine Rietgans

4.4648961.4594.5873.3744.6558.97412.44010.4768.3882.0119.163Grauwe Gans
37408413616153526336026417143992Soepgans
000000001000Dwerggans

1311120.69129.27914.76538.39237.72917.75623049Kolgans
002140400001Kleine Canadese Gans

4153331677791.5971.0481.0675782.863531.559Grote Canadese Gans
55344.71063.41518.38525.5762.23033.57038.75237.0431.04438452Brandgans

000010000000Roodhalsgans
001000000000Witbuikrotgans

346.3763.4663738988618924.8992.47015714Rotgans
3074191377423856585739481348601.317Nijlgans

Getelde aantallen zwanen en ganzen per maand in 2015/2016 in Limburg

junmeiaprmrtfebjandecnovoktsepaugjulSoort
1426485404570658585637589657024Knobbelzwaan
30665067585986696801Zwarte Zwaan
00000111364000Kleine Zwaan
000006110000Wilde Zwaan
0002101825300Indische Gans
000000002000Sneeuwgans
001110001000Zwaangans
0118114.01816.28311.77614.24011.030000Toendrarietgans
002225595500Kleine Rietgans

1.276713.2364.3619.89012.86215.90013.5799.89910.2002.6582.552Grauwe Gans
1319326123933829432225323317Soepgans
111311.34929.55333.31923.89724.96314.635100Kolgans
000010120000Kleine Canadese Gans

2074277701.0901.6132.2151.35871775323241Grote Canadese Gans
001.1783.1882.6222.0381.3214.0208466180156Brandgans
000000100000Rotgans

98465976946771.6012.5462.0841.1771.853184345Nijlgans



Bijlage 9.

Getelde aantallen zwanen en ganzen per maand in 2015/2016 in Noord-Brabant

junmeiaprmrtfebjandecnovoktsepaugjulSoort
1676221901.7062.1002.5342.2042.3462.294916370234Knobbelzwaan

0046787132522Zwarte Zwaan
00028476191732110000Kleine Zwaan
000102646000000Wilde Zwaan
00222334130610Indische Gans
000401102000Sneeuwgans
000000010000Ross` Gans
000000200000Keizergans
0002601131000Zwaangans
000147.48911.19810.1069.3805.356000Toendrarietgans
000001201000Kleine Rietgans

4.8452.7161.9787.57118.59525.36649.73634.42924.1089.6748.1013.090Grauwe Gans
10211193444445583334453652748455Soepgans
00011.17721.31334.66543.99322.87921.7793600Kolgans
061000420000Kleine Canadese Gans

7503666992.9083.1765.0074.5465.3504.2193.0951.2471.525Grote Canadese Gans
7609453.30710.38913.52311.58210.2904.8913.4941.0701.284645Brandgans

02541615741130000Rotgans
81922541.0011.5131.3272.4723.0332.3841.607354524Nijlgans

Getelde aantallen zwanen en ganzen per maand in 2015/2016 in Noord-Holland

junmeiaprmrtfebjandecnovoktsepaugjulSoort
5705765901.1511.4673.8801.7292.7952.6002.3061.7971.671Knobbelzwaan

0102210142304Zwarte Zwaan
000021738034333659000Kleine Zwaan
00041361675522000Wilde Zwaan
00011130022-138Indische Gans
000020312000Sneeuwgans
000001000000Ross` Gans
000000100000Zwaangans
001111111101Taigarietgans
00033.1449.67211.9706.046444000Toendrarietgans
000000690000Kleine Rietgans

14.4226.1668.36926.31343.68993.96369.33652.29847.47630.8155.52490.521Grauwe Gans
131733385857472.1178669456226281091.561Soepgans

00118.77653.910108.33357.04736.32025.0702033Kolgans
00225332746475794702224420679Kleine Canadese Gans

360492857668663.4281.7726191.1157362721.698Grote Canadese Gans
34050512.40357.13167.87869.23833.7108.7103.2621.5813046.289Brandgans

000014100001Roodhalsgans
0123367110000Witbuikrotgans

1110.21312.6348.7698.61516.4379.11713.5834.73335917Rotgans
010120421000Zwarte Rotgans

862755042.5522.9225.4643.7002.4992.4372.4813055.797Nijlgans
000000100000Magelhaengans

Getelde aantallen zwanen en ganzen per maand in 2015/2016 in Overijssel

junmeiaprmrtfebjandecnovoktsepaugjulSoort
8172271.2291.0081.6352.2731.9261.5041.9101.3991.3391.151Knobbelzwaan

001113102000Zwarte Zwaan
00051027091830000Kleine Zwaan
0003326205000Wilde Zwaan
0020201015315000Indische Gans
000000000100Sneeuwgans
003202000000Zwaangans
00084.1542.1032.6471.5041.357000Toendrarietgans
000010000000Kleine Rietgans

8035552.7547.21811.81311.75715.58512.0419.0448.4592.6891.246Grauwe Gans
4136429934171848845941926920Soepgans
021223.16139.74756.84740.85919.79416.5361700Kolgans
000003011100Kleine Canadese Gans

24142306751.1401.1151.4941.1989065351919Grote Canadese Gans
12132612.1324.89310.2412.524713815140022Brandgans
000011010000Roodhalsgans

5932301339337734599359502628836109Nijlgans



Bijlage 9.

Getelde aantallen zwanen en ganzen per maand in 2015/2016 in Utrecht

junmeiaprmrtfebjandecnovoktsepaugjulSoort
43797301.1081.3002.0671.0911.203834321693412Knobbelzwaan
0000111200022Zwarte Zwaan
0000221422150000Kleine Zwaan
000005000000Wilde Zwaan
0214111740272800Indische Gans
101456450324Zwaangans
00001421300100Toendrarietgans
000002000000Kleine Rietgans

6681.2952.6963.44210.00019.5239.7029.0746.7294.6622.7683.389Grauwe Gans
1510283428367645142181713Soepgans
01113.94325.08820.41317.3598.9939.0020110Kolgans
005300000000Kleine Canadese Gans
3791921842901.116432433132246114Grote Canadese Gans

634642.3437.0994.2114.3872.4111.5948881.12596911Brandgans
000010000000Roodhalsgans

681193804605491.730428425376888257242Nijlgans

Getelde aantallen zwanen en ganzen per maand in 2015/2016 in Zuid-Holland

junmeiaprmrtfebjandecnovoktsepaugjulSoort
5.5411.9862.3534.5485.4057.2915.9766.1325.7184.9965.1658.160Knobbelzwaan

1444342624504221731094788Zwarte Zwaan
00001581.208273640000Kleine Zwaan
1001257444636110Wilde Zwaan

1617802824312316832Indische Gans
008020000000Sneeuwgans
0056127111115800Zwaangans
0024552.7484.8873.154455435000Toendrarietgans
00000380166062000Kleine Rietgans

10.6527.13414.27528.13737.90157.71162.03346.25736.20326.07510.6129.909Grauwe Gans
365118152372299179076561930452206Soepgans
00001628282712000Dwerggans
042133.83859.93774.50861.59049.46330.813800392Kolgans
0000139421000Kleine Canadese Gans

8772411.4095.1585.7659.1846.9866.7946.7213.2526412.809Grote Canadese Gans
4.8575.75928.79686.58288.44592.45047.28624.99823.2598.4827.76511.194Brandgans

000001110000Roodhalsgans
129352.8641.8543.6321.9381.4652.9022.1002743Rotgans
001000000000Zwarte Rotgans

1542811.1303.5153.3714.6993.6113.1273.1941.380416461Nijlgans

Getelde aantallen zwanen en ganzen per maand in 2015/2016 in Zeeland

junmeiaprmrtfebjandecnovoktsepaugjulSoort
447623278513635615675513551527509227Knobbelzwaan
1217920282020251416208Zwarte Zwaan
000070192233571000Kleine Zwaan
000037924140000Wilde Zwaan
210046603213Indische Gans
000011200010Sneeuwgans
000000000001Keizergans
0001017000000Zwaangans
000000000000Taigarietgans
00004.1023.3268.1085.658732100Toendrarietgans
000007500000Kleine Rietgans

3.9656.2233.47410.53816.54232.93346.52338.16730.4989.83710.75410.810Grauwe Gans
2010530831040227032526412740361Soepgans
11111.88124.16128.45322.54322.43824.895015Kolgans
00040011730030Kleine Canadese Gans

1.7456095671.1721.4512.4241.7851.4962.5186711.9603.517Grote Canadese Gans
3.0053.25019.91851.03465.49956.13535.33924.17819.12112.2307.1803.782Brandgans

000120001000Roodhalsgans
000114000000Witbuikrotgans

1311.0107.19613.36920.73225.08220.63616.7087.867841718Rotgans
002127130000Zwarte Rotgans

120249142312639869977500945622497552Nijlgans



Bijlage 10. Aantallen watervogels per provincie tijdens de midwintertelling van januari 2016

ZLZHUTOVNHNBLIGRGLFRFLDRSoort
6157.2912.0672.2733.8802.5346581.0661.9413.9641.855930Knobbelzwaan
205011310858281906Zwarte Zwaan
000000000100Zwarthalszwaan

1921.20814227038061911293341571.816176Kleine Zwaan
94456167466592632283625596Wilde Zwaan
62471013126101Indische Gans
1000010011000Sneeuwgans
000010000000Ross` Gans

1776200034000Zwaangans
000010000000Taigarietgans

3.3264.8874212.1039.67211.19816.28314.2751.92811.0584.79487.626Toendrarietgans
738020015303.46106Kleine Rietgans

32.93357.71119.52311.75793.96325.36612.8624.65545.31548.48110.8913.011Grauwe Gans
4029913677182.11755833853564956645541Soepgans

0280000000000Dwerggans
28.45374.50820.41356.847108.33334.66533.31914.765157.012196.0612.86946.073Kolgans

190364700026104Kleine Canadese Gans
2.4249.1841.1161.1153.4285.0071.6131.5971.080699361.413Grote Canadese Gans

56.13592.4504.38710.24169.23811.5822.0382.23029.811374.3004.4536.830Brandgans
010140002700Roodhalsgans
400070000700Witbuikrotgans

25.0821.9380016.4377410861021.81500Rotgans
700000000200Zwarte Rotgans

8694.6991.7307345.4641.3271.6018561.1994652391.665Nijlgans
7100301400100Casarca
000010000000Kaapse Casarca

7.5893.662982453.3384401018.07817026.3952320Bergeend
036250493800040Krooneend
002000000000Peposaca-eend

7704.1832282623.1511.017621941.1985166.617115Tafeleend
000010301000Witoogeend

4.68429.5422.0264.49122.62418.3823.0213.3969.82213.64326.7821.175Kuifeend
050049.01670009.4605.4010Topper
000010000000Kleine Topper
18228173364806Muskuseend
010001002000Carolina-eend
21642727224101Mandarijneend
000000000100Manengans
01400180000000Rosse Stekelstaart

37346005.325003.071046.73400Eider
223070014700158015.87600Zwarte Zee-eend
5170000511700Grote Zee-eend
200040000000IJseend

47115113913412811332191411.05017226Nonnetje
000010000000Buffelkopeend

1.2272.635421425481.3851716019595830818Brilduiker
5940228160369464199253260684402105Grote Zaagbek

2.9381.6590134224143010740Middelste Zaagbek
2.30220.1302.6042.0708.8886.7491.4837195.0284.0041.204549Krakeend

58.231208.40019.28310.622220.67510.3302.4499.40836.307109.19012.9502.108Smient
000000001000Blauwvleugeltaling

3.6103.360812111.2372.2121021943892.426302171Slobeend
43.58653.72512.72818.25442.53821.20113.82423.06322.05844.5488.84825.851Wilde Eend

5421.7727214602.9756181999991.0891.37843202Soepeend
5.7988808666551.539313.7509512.63792917Pijlstaart
9.76325.8621.8551.6975.8126.8981.7071.4873.1159.19812.3752.258Wintertaling

000001000000Amerikaanse Wintertalin
4293200000311500Roodkeelduiker

040000011000Parelduiker
620011002000IJsduiker

1.5184.4796061.5495.0961.4541.1701.0811.5172.0341.291393Aalscholver
430070000000Kuifaalscholver
7110184031171Roerdomp
200000000000Koereiger

188800133220300Kleine Zilverreiger
1061.003339395333689127247376982125151Grote Zilverreiger
5131.7904223571.5294604163798621.352124187Blauwe Reiger

655261016400248084Ooievaar
060000000000Zwarte Ibis

3510030050000Lepelaar
0140000000000Flamingo
0400000000000Chileense Flamingo

1.0775725491469385326504676512540Dodaars
1.9502.9633924202.3521.3451.1731891.4267561.884115Fuut

210041200100Roodhalsfuut
8216001416071100Kuifduiker

384832013422110000Geoorde Fuut
8101219023411Zeearend

532100190001030Bruine Kiekendief
2817114813330376321Blauwe Kiekendief



Bijlage 10. Aantallen watervogels per provincie tijdens de midwintertelling van januari 2016

ZLZHUTOVNHNBLIGRGLFRFLDRSoort
5000020901810Ruigpootbuizerd
820032060400Smelleken

344987319321157115Slechtvalk
24125410511914334122Waterral

1.7003.3117356663.7361.1663093548761.18134290Waterhoen
13.54851.71311.3249.78441.66818.2626.8496.94427.35424.68840.4221.722Meerkoet

0001300003006Kraanvogel
32.8025.7988922.05841026.33915253.61100Scholekster

8442690086100568093200Kluut
353133001500001600Bontbekplevier

010000000000Strandplevier
9.43414.1091921.25234.03191010811.12614.883090Goudplevier
8.6223770046200128014.68200Zilverplevier

38.21355.4169.98717.39593.0433.9508423.00437.62037.1132.9571.186Kievit
12.9434540017.5880046068.44000Kanoet
2.4083.421001.2060043705.30700Drieteenstrandloper

400000000000Kleine Strandloper
7627006300101300Paarse Strandloper

56.9878.01108015.068490012.48638148.93702Bonte Strandloper
48344001149001.0381500Kemphaan

31702125101901Bokje
2113764487508127267887431687Watersnip

33010231011107Houtsnip
16700030000100Grutto

7.927719001.816000063.61900Rosse Grutto
200000000100Regenwulp

28.24910.39141135523.9831.096017.5173.82553.36603Wulp
210030110100Oeverloper

272223241514562216Witgat
20200050000000Zwarte Ruiter
2100020000200Groenpootruiter

2.027232036610055905.75500Tureluur
1.53476007050015601.65100Steenloper

192.5990000000500Drieteenmeeuw
14.93530.16811.42310.16130.04517.50610.4507.99734.93618.0131.4812.439Kokmeeuw

72200000103020Dwergmeeuw
620000000000Zwartkopmeeuw

4.54621.95511.10710.56826.1462.77749915.54610.59796.5945751.993Stormmeeuw
129392243726593200Kleine Mantelmeeuw

11.14011.96121612120.6251.0258642.20342729.852179792Zilvermeeuw
3400151402400Geelpootmeeuw
792041350215410Pontische Meeuw
000010000000Kleine Burgemeester

6449407151.560622173453.642516Grote Mantelmeeuw
54260000000000Grote Stern
7400030301800Velduil

518629458965561472301332IJsvogel
000030013502600Strandleeuwerik
3124175815203Grote Gele Kwikstaart
03002000275030500Frater
4500160061011400Sneeuwgors
000020030000IJsgors
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Sovon-rapport
2018/07
De meetnetten 
Watervogels en 
Slaapplaatsen 
zijn onderdeel  
van het Netwerk 
Ecologische 
Monitoring

Nederland geniet internationale faam vanwege 
de grote aantallen watervogels die er overwin-
teren of doortrekken. De grote internationale 
verantwoordelijkheid is vastgelegd in interna tio-
nale verdragen, zoals de Wetlands-Conventie, de 
African Eurasian Waterbird Agreement (onderdeel 
Conventie van Bonn) en de EU Vogelrichtlijn. Op 
grond hiervan bestaat de verplichting om voor 
watervogels belangrijke gebieden aan te wijzen, de 
aantalsontwikkeling van foeragerende en slapende 
watervogels in die gebieden te volgen, en afdoen-
de beschermingsmaatregelen te nemen bij eventu-
ele bedreigingen. De hiervoor benodigde informatie 
stoelt grotendeels op tellingen van watervogels.

Watervogeltellingen kunnen in Nederland bogen op 
een traditie die tot in de jaren veertig teruggaat. Eind 
jaren zestig en begin jaren zeventig leidden de start 
van de internationale midwintertelling en de integrale 
wadvogeltellingen, samen met de activiteiten van de 
Ganzenwerkgroep Nederland en de Vogelwerkgroep 
Grote Rivieren, tot een uitdijend netwerk van tellers en 
telgebieden. Tegenwoordig zijn ruim 1600 vogelaars, 
veelal vrijwilligers, betrokken bij de watervogeltellingen.

Het watervogel- en slaapplaatsenproject maakt deel 
uit van het Netwerk Ecologische Monitoring van de 
Nederlandse overheid en is een samenwerking tussen 
Rijkswaterstaat Waterdienst, het Ministerie van Land-
bouw, Natuur en Voedselkwaliteit, BIJ12, het Centraal 
Bureau voor de Statistiek en Sovon Vogelonderzoek 
Nederland.

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Postbus 6521
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