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Watervogels in Vlaanderen tijdens de winter 2019-2020
Koen Devos, Filiep T’ Jollyn & Frederic Piesschaert 
 [ koen.devos@inbo.be ]

Knobbelzwanen - Koen Devos

Het tellen van overwinterende watervogels heeft reeds een lange traditie in Vlaanderen. 
Met een eerste grootschalige telling in 1967 vormen de watervogeltellingen er immers 
een van de langstlopende monitoringprojecten. Het project in zijn huidige vorm 
– met zes maandelijkse tellingen in de periode oktober tot en met maart – bestaat 
sinds 1979/80. De verzamelde telgegevens geven ons belangrijke informatie over de 
populatiegrootte, verspreiding en trends van watervogelsoorten die hier overwinteren 
of op doortrek zijn.  Daaruit is gebleken dat Vlaanderen voor heel wat van die soorten een 
internationale betekenis heeft, zoals ook is vastgelegd in verschillende internationale 
verdragen of richtlijnen zoals de Europese Vogelrichtlijn, de Ramsar-Conventie en de 
African Eurasian Waterbird Agreement (AEWA). 

In dit artikel overlopen we de telresultaten van de winter 2019/20, waarbij we ons 
in hoofdzaak beperken tot een vermelding van de meest opvallende aantallen en 
pleisterplaatsen in Vlaanderen. Trends over langere termijn worden slechts summier 
besproken. 

Projectopzet en tellingen

De algemene coördinatie van de watervogeltellingen gebeurt door het Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Voor een vlotte organisatie van de tellingen is een 
regionale structuur uitgebouwd met 24 regio’s. Elke regio heeft een projectcoördinator 
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die verantwoordelijk is voor het organiseren van het project op regionale schaal. Dit 
gebeurt vaak onder de koepel van een regionale vogelwerkgroep. Voor het veldwerk 
wordt beroep gedaan op amateur-veldornithologen die op vrijwillige basis meewerken 
aan het project. Natuurpunt Studie staat in grote mate in voor de ondersteuning 
van dit vrijwilligersnetwerk en levert op die manier een belangrijke bijdrage aan het 
watervogelproject. Een aantal grote en belangrijke gebieden worden in hoofdzaak 
geteld door INBO-medewerkers (vooral in het Zeeschelde-estuarium en de IJzervallei). 
Tellingen van de Noordzee zijn niet inbegrepen in de hier gepresenteerde resultaten.  

De teldata in 2019/20 waren 12/13 oktober, 16/17 november, 14/15 december, 18/19 
januari, 15/16 februari en 14/15 maart. Hoewel de telweekends niet steeds gespaard 
bleven van regenzones en windstoten waren de omstandigheden niet van die aard dat 
de tellingen grote moeilijkheden ondervonden. 

Tijdens elke telling wordt in principe gestreefd naar een zo volledig mogelijke 
telbedekking van waterrijke gebieden zodat het totale aantal getelde watervogels zo 
dicht mogelijk de werkelijk in Vlaanderen verblijvende populatie benadert. Het aantal 
getelde gebieden varieerde van 734 in maart tot 783 in januari, een vergelijkbaar niveau 
als in vorige winters (Tabel 1). Nagenoeg alle belangrijke watervogelgebieden werden 
elke maand volledig geteld. 

Tabel 1. Aantal getelde gebieden per maand en per regio tijdens de maandelijkse 
watervogeltellingen in het winterhalfjaar 2019/20
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 Regio Westkust/IJzervallei 75 79 79 77 80 78

 Regio Ieper 4 3 4 3 4 3

 Regio Middenkust 47 47 48 47 39 40

 Regio Noord-West-Vlaanderen 136 138 137 137 137 137

 Regio Zuid-West-Vlaanderen 11 11 11 11 11 11

 Regio Gent en Kanaalzone 43 45 42 48 37 39

 Regio Noord-Oost-Vlaanderen 5 6 6 6 6 6

 Regio Schelde-Leie 57 60 59 59 58 56

 Regio Scheldeland 8 8 8 8 8 8

 Regio Vlaamse Ardennen 7 7 7 7 6 5

 Regio Durme-Waasland 21 27 25 27 25 22

 Regio Denderland 34 32 34 34 23 26

 Regio Mechelen 12 12 13 13 13 7

 Regio Lier 5 5 5 5 5 5

 Regio Klein-Brabant 34 34 34 34 29 29

 Regio Antwerpen 123 126 124 124 123 122

 Regio Midden-Kempen 28 23 28 29 27 30

 Regio Turnhoutse Kempen 19 19 19 19 19 19

 Regio Leuven 13 13 13 13 13 13

 Regio Noord-West-Brabant 18 18 18 18 17 17

 Regio Oost-Brabant 20 20 20 20 20 20

 Regio Noord-Limburg 12 12 12 12 12 12

 Regio Midden-Limburg 17 17 17 17 17 17

 Regio Maasvallei 15 15 15 15 15 12

Totaal Vlaanderen 764 777 778 783 744 734
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Weer- en telomstandigheden

Oktober was over het algemeen een warme, natte en sombere maand. De weersom-
standigheden tijdens het telweekend waren gunstig met afwisselend zon en wolken en 
temperaturen die opliepen tot meer dan 15°C. 

November was dan weer aan de frisse kant, maar met droog en vrij zonnig weer in het 
telweekend hadden de watervogeltellers niets te klagen.  

Midden december was er in West-Europa nog steeds geen sprake van echt winterweer. 
De echte koude bleef helemaal ten oosten van Moskou. Op de eerste dag van de de-
cembertelling kregen we echter te maken met een krachtige wind van 5 en aan de kust 
zelfs 6 Bft, met soms felle buien die van west naar oost trokken maar met tussendoor 
ook lange droge perioden met opklaringen. Op zondag was het in het grootste deel van 
Vlaanderen vrij zonnig met wolkenvelden, bij een temperatuur van 9°C en een matige 
zuidenwind. Alleen de kust kreeg in de namiddag te kampen met een reeks zware buien 
die soms gepaard gingen met hagel en felle windstoten en die de HVP-telling van stelt-
lopers bemoeilijkten.   

Ook de eerste helft van januari bleef - net als in de rest van Europa - erg zacht met 
dagtemperaturen van soms meer dan 10°C.  Tijdens het telweekend was het iets frisser 
met temperaturen van 6 tot 7 °C overdag en rond het vriespunt tijdens de nacht. Een 
uitgestrekt hogedrukgebied boven West-Europa zorgde voor vrij rustig en droog weer 
met een afwisseling van zon en wolken. Op zondagvoormiddag trok evenwel een bui-
enlijn door Vlaanderen met vooral in het westen enkele pittige maar korte buien. In zijn 
geheel werd januari uiteindelijk een erg zachte maand met weinig regen.   

Februari ging op hetzelfde elan verder. Daarmee werd 2019/20 één van de zachtste 
winters ooit in Vlaanderen. Er werd zelfs geen enkele ijsdag genoteerd, hooguit kregen 
we wat lichte nachtvorst die nooit lang aanhield. Het telweekend in februari begon met 
goede telomstandigheden op zaterdag, ondanks wat regen op het einde van de dag. De 
dagtemperatuur liep op tot 12-13°C. Het was overwegend bewolkt met af en toe ook 
wat opklaringen. Een aanwakkerende wind in de namiddag was de voorbode van een 
erg onstuimige zondag. Toen trok storm Dennis over Vlaanderen met hevige rukwinden 
(tot 8 Bft), perioden van regen en aanvoer van erg zachte lucht (tot 16°C). 

In de eerste helft van maart viel er plaatselijk erg veel regen en kregen we vooral in het 
IJzerbekken grote en langdurige overstromingen in de broekgebieden (en bijhorende 
grote aantallen watervogels). Tijdens het telweekend bleef het droog en was het over-
wegend bewolkt met zachte temperaturen. Gelukkig kon het telseizoen afgerond wor-
den net vóór de eerste lockdown van kracht werd het kader van de corona-pandemie.   

Resultaten

Over het algemeen werden in 2019/20 relatief lage aantallen watervogels geteld, waar-
bij alleen in januari de kaap van 300.000 watervogels werd overschreden. In Tabel 2 
worden de maandelijkse soorttotalen weergegeven, met ter vergelijking ook het ge-
middeld wintermaximum van de vijf voorafgaande winters (2014/15 – 2018/19). De 
vermelde cijfers betreffen effectief getelde aantallen waarbij geen correctie is gebeurd 
voor het verschillend aantal getelde gebieden tussen maanden en winters. De telin-
spanning is de laatste vijftien jaar echter behoorlijk constant gebleven zodat (opval-
lende) verschillen in getelde aantallen in de meeste gevallen een goede weerspiegeling 
zijn van de werkelijke trends. Hou er rekening mee dat de vermelde aantallen in Tabel 
2 in de toekomst nog (in beperkte mate) kunnen wijzigen naarmate nog aanvullende 
telgegevens binnenkomen.   

Er werden 112 verschillende soorten en/of ondersoorten genoteerd, inclusief exoten. 
De vijf talrijkste -meeuwen niet meegerekend- waren Kolgans (max. 61.249), Wilde 
Eend (46.348), Kievit (35.426), Smient (30.350) en Meerkoet (23.364). In het hiernavol-
gende overzicht bespreken we kort de belangrijkste soorten. 
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winterhalfjaar 2019/2020 Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Maart Gemiddeld wintermaximum 
2014/15 - 2018/19

Rotgans Branta bernicla 2 0 22 27 0 1 34

Witbuikrotgans Branta bernicla hrota 0 0 0 4 0 0 0

Roodhalsgans Branta ruficollis 3 1 4 2 1 0 2

Grote Canadese Gans Branta canadensis 11141 8642 9094 7908 5435 4505 10011

Brandgans Branta leucopsis 3692 8273 5275 13220 9325 7344 10376

Kleine Canadese Gans Branta hutchinsii 12 10 36 17 2 6 7

Indische Gans Anser indicus 5 20 16 9 12 8 26

Sneeuwgans Anser caerulescens 5 1 0 1 0 1 3

Grauwe Gans Anser anser 14824 19528 17660 11984 8787 4896 17684

Boeregans Anser anser forma domesticus 380 505 538 533 496 346 601

Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus 349 12886 21667 12280 118 2 25556

Toendrarietgans Anser serrirostris 252 2668 1983 3950 3492 3 6273

Kolgans Anser albifrons 5356 25059 33525 61249 32163 18217 61182

Dwerggans Anser erythropus 0 0 1 0 0 0 1

Zwaangans Anser cygnoides forma domestica 0 1 0 0 0 0 3

Keizergans Anser canagicus 1 0 0 0 0 0 1

Magelhaengans Chloephaga picta 1 0 0 0 1 0 2

Manengans Chenonetta jubata 1 0 2 1 1 0 2

Zwarte Zwaan Cygnus atratus 14 13 11 7 6 7 15

Knobbelzwaan Cygnus olor 609 801 826 733 657 671 794

Kleine Zwaan Cygnus columbianus bewickii 0 30 70 71 27 0 258

Wilde Zwaan Cygnus cygnus 0 0 0 1 0 0 34

Nijlgans Alopochen aegyptiacus 4780 3962 2056 1323 1247 1115 4572

Casarca Tadorna ferruginea 12 13 10 11 5 6 22

Kaapse Casarca Tadorna cana 0 2 0 0 0 0 0

Bergeend Tadorna tadorna 1410 1606 2340 3104 3383 3871 4089

Muskuseend Cairina moschata forma domestica 21 20 27 29 28 28 57

Carolina-eend Aix sponsa 9 10 5 4 4 6 7

Tabel 2. Soorttotalen voor Vlaanderen tijdens de midmaandelijkse watervogeltellingen in het winterhalfjaar 2019/20. De wintermaxima zijn in blauw aangeduid en kunnen vergeleken worden met het gemiddelde 
maximum tijdens de vijf voorafgaande winters. 
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winterhalfjaar 2019/2020 Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Maart Gemiddeld wintermaximum 
2014/15 - 2018/19

Mandarijneend Aix galericulata 46 39 37 39 26 14 73

Ringtaling Calonetta leucophrys 1 1 0 0 0 1 2

Zomertaling Spatula querquedula 0 0 0 0 0 80 49

Slobeend Spatula clypeata 3502 3416 3105 3267 3796 4866 4662

Krakeend Mareca strepera 6554 9106 9814 10431 8586 6031 11203

Bronskopeend Mareca falcata 1 0 1 0 0 0 0

Smient Mareca penelope 2696 13246 23368 30530 27974 22298 49916

Chileense Smient Mareca sibilatrix 0 0 1 0 0 0 0

Wilde Eend Anas platyrhynchus 41998 40774 46348 34516 25174 12293 56628

Soepeend A. platyrhynchus forma domesticus 675 786 803 592 530 345 997

Pijlstaart Anas acuta 114 338 445 441 442 991 848

Bahama-Pijlstaart Anas bahamensis 0 0 0 0 1 1 2

Wintertaling Anas crecca 6997 8360 11525 9199 8249 5910 16277

Krooneend Netta rufina 3 0 3 1 2 2 7

Tafeleend Aythya ferina 1017 2143 2423 2447 2190 1258 3053

Witoogeend Aythya nyroca 4 1 2 4 1 0 4

Kuifeend Aythya fuligula 4948 7616 8323 8367 6952 5765 9841

Topper Aythya marila 0 0 0 6 6 6 8

Zwarte Zee-eend Melanitta nigra 0 0 1 2 1 0 5

Grote Zee-eend Melanitta fusca 0 0 1 2 2 1 2

Brilduiker Bucephala clangula 0 60 78 103 97 54 178

Nonnetje Mergullus albellus 0 9 33 53 17 7 93

Grote Zaagbek Mergus merganser 0 34 109 106 69 30 116

Middelste Zaagbek Mergus serrator 0 2 1 2 2 3 4

Eider Somateria mollissima 2 0 0 1 0 1 2

Rosse Stekelstaart Oxyura jamaicensis 2 0 1 0 0 0 5

Waterral Rallus aquaticus 55 124 49 66 45 51 100

Waterhoen Gallinulla chloropus 4094 5358 4579 4891 3936 2487 5344

Meerkoet Fulica atra 19595 21139 23364 22279 17056 9888 24556

Vervolg tabel 2. 
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winterhalfjaar 2019/2020 Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Maart Gemiddeld wintermaximum 
2014/15 - 2018/19

Kraanvogel Grus grus 0 0 24 0 0 0 33

Dodaars Tachybaptus ruficollis 1030 869 805 786 700 682 945

Roodhalsfuut Podiceps grisegena 1 1 3 1 2 3 4

Fuut Pidiceps cristatus 2248 2077 1989 1687 1470 1685 2214

Kuifduiker Podiceps auritus 1 1 1 0 0 0 3

Geoorde Fuut Podiceps nigricollis 81 18 8 10 10 195 151

Scholekster Haematopus ostralegus 2226 2522 2433 1959 1871 2448 2534

Kluut Recurvirostra avosetta 176 155 180 262 228 588 508

Kievit Valellus vanellus 10244 19944 20151 35426 32271 1809 37455

Goudplevier Pluvialis apricaria 94 712 3819 4437 5558 0 5071

Zilverplevier Pluvialis squaterola 143 143 157 187 58 48 167

Bontbekplevier Charadrius hiaticula 222 64 78 82 78 34 138

Kleine Plevier Charadius dubius 1 0 0 0 0 1 9

Regenwulp Numenius phaeopus 0 1 1 1 0 0 0

Wulp Numenius arquata 2783 4205 7181 9076 7157 6235 8143

Rosse Grutto Limosa lapponica 48 5 2 0 0 0 22

Grutto Limosa limosa 16 5 5 11 189 3396 2417

IJslandse Grutto Limosa limosa islandica 0 0 0 0 0 6 4

Steenloper Arenaria interpres 1007 1343 824 1199 835 961 896

Kanoet Calidris canutus 15 1 6 7 1 5 20

Kemphaan Calidris pugnax 29 134 11 116 231 186 834

Drieteenstrandloper Calidris alba 40 272 233 251 113 135 449

Kleine Strandloper Calidris minuta 3 0 0 0 0 0 2

Bonte Strandloper Calidris alpina 652 1382 730 1858 101 232 2239

Paarse Strandloper Calidris maritima 7 54 43 38 21 19 40

Houtsnip Scolopax rusticola 1 6 6 1 7 4 9

Bokje Limnocryptes minimus 3 28 25 71 47 20 28

Watersnip Gallinago gallinago 207 481 240 358 203 86 643

Oeverloper Hypoleucos actitis 20 16 2 3 6 10 17

Vervolg tabel 2. 
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winterhalfjaar 2019/2020 Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Maart Gemiddeld wintermaximum 
2014/15 - 2018/19

Witgat Tringa ochropus 54 47 47 23 24 27 58

Bosruiter Tringa glareola 2 0 0 0 0 0 0

Tureluur Tringa totanus 401 420 354 356 321 445 482

Zwarte Ruiter Tringa erythropus 44 12 5 11 20 17 83

Groenpootruiter Tringa nebularia 22 5 0 0 0 0 21

Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus 10784 16607 21829 23540 19583 23122 22844

Dwergmeeuw Hydrocoloeus minutus 3 0 0 0 0 1 2

Zwartkopmeeuw Ichthyaetus melanocephalus 7 3 1 1 206 847 524

Stormmeeuw Larus canus 309 1190 1616 5124 2420 5609 4447

Grote Mantelmeeuw Larus marinus 36 21 18 37 10 15 96

Zilvermeeuw Larus argentatus 1613 1711 1822 2699 1184 1067 1978

Pontische Meeuw Larus cachinnans 8 12 10 19 11 5 13

Geelpootmeeuw Larus michahellis 5 2 3 2 4 0 6

Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus 105 52 56 75 55 238 187

Zwarte Stern Chlidonias niger 1 0 0 0 0 0 0

Roodkeelduiker Gavia stellata 0 0 0 1 0 1 1

Parelduiker Gavia arctica 0 1 0 0 0 0 1

IJsduiker Gavia immer 0 1 1 0 0 0 1

Ooievaar Ciconia ciconia 18 18 27 27 52 49 38

Aalscholver Phalacrocorax carbo 5031 4614 3880 3792 3400 2911 4362

Kuifaalscholver Phalacrocorax aristotelis 0 0 1 0 0 0 0

Lepelaar Platalea leucorodia 107 30 14 13 8 36 43

Roerdomp Botaurus stellaris 2 5 5 4 3 5 13

Koereiger Bubulcus ibis 14 16 11 22 13 12 21

Blauwe Reiger Ardea cinerea 1543 1222 1098 1262 1435 1031 1220

Grote Zilverreiger Ardea alba 541 438 389 357 366 269 333

Kleine Zilverreiger Egretta garzetta 107 55 45 47 39 25 92

Witte Ibis Eudocimus albus 0 0 1 0 0 0 0

Totaal aantal watervogels  177238 257526 299775 339055 250655 167936

Vervolg tabel 2. 
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GANZEN
Er werden in oktober ruim 11.000 Grote Canadese Ganzen geteld in Vlaanderen en 
dat is het hoogste maandtotaal sinds december 2013. Algemeen lijken de aantallen 
tijdens de laatste 10 jaar echter vrij stabiel te zijn. Dat er daarmee een eind is gekomen 
aan een eerdere periode van sterke groei heeft ongetwijfeld te maken met verhoogde 
inspanningen om de populatie te beperken via afvangsten in de ruiperiode en afschot. 
De soort kent weliswaar nog steeds een ruime verspreiding. Een aantal gebieden langs 
de Zeeschelde en haar zijrivieren lieten traditioneel hoge aantallen noteren zoals het 
haven-en poldergebied op Antwerpen-Linkeroever (in totaal 799 en 758 in resp. okt en 
nov), Blokkersdijk (366 in okt) en de polder van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (tot 722 
in nov). De regio Mechelen liet in oktober een totaal van 900 optekenen (waarvan 622 
in de Polder van Heindonk), terwijl ook de regio Lier zich niet onbetuigd liet met 514 
ex. in de Netevallei tussen Lier en Duffel. In het Gentse werd de grootste groep geteld 
in de Bourgoyen-Ossmeersen (501 in jan). Het hoogste aantal in West-Vlaanderen be-
trof een groep van 722 ex. in de Verdronken Weiden te Ieper (nov).     

De sterke recente toename van de Brandgans lijkt de laatste jaren wat stilgevallen. 
Toch haalden de aantallen ook in 2019/20 een hoog niveau. Met een wintermaximum 
van 13.220 ex. in januari werd net niet het recordaantal van de winter 2017/18 ge-
haald. Het haven-en poldergebied op Antwerpen-Linkeroever liet vooral in november 
(6231) en januari (5046) veel Brandganzen noteren. De Oostkustpolders waren in ja-

Figuur 1. Wintermaxima van de Grauwe Gans in de Oostkustpolders en op Antwerpen-Linkeroever.  

Grote Canadese Gans - Yves Adams / Vilda

nuari en februari goed voor in totaal 4300 tot 4500 exemplaren, waarvan de hoofd-
moot in de Uitkerkse Polder (4114 in feb). In de regio Gent werden in diezelfde twee 
maanden resp. 1824 en 1896 ex. geteld. In de loop van de winter werden daar net 
als in vorige jaren meerdere vaste pleisterplaatsen gebruikt, met als belangrijkste de 
Gentbrugse Meersen (1053 in feb), de Bourgoyen-Ossemeersen (948 in jan), de Rey-
meren in Merelbeke (760 in feb) en de Assels in Drongen (613 in dec). In Limburg zaten 
Brandganzen vooral geconcentreerd in het Schulensbroek (tot 670 in dec) en in de 
Grensmaasvallei (410-420 in jan en feb).     

De piek van het aantal Grauwe Ganzen viel in november en bedroeg iets meer dan 
19.500 exemplaren. Daarvan zaten er bijna 5000 op Antwerpen-Linkeroever dat het 
belangrijkste overwinteringsgebied in Vlaanderen blijft, gevolgd door de Grensmaas-
vallei (3458) en het Oost-Vlaamse Krekengebied (3092). Opvallend waren de lage aan-
tallen in de Oostkustpolders met nooit meer dan 2400-2600 ex. in november-decem-
ber. Dat is minder dan de helft van de piekaantallen die in begin van de 21ste eeuw 
werden geteld (Figuur 1). De IJzervallei deed het wel goed met een maximum van 
1836 in november. Ook de aantallen in het Schulensbroek zitten in de lift (1082 in nov).  
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Het wintermaximum van Kleine Rietgans (21.667) viel traditioneel in december maar 
was het laagste sinds midden de jaren 1990. Ook de terugtrek naar het noorden vond 
vroeger plaats dan in vorige winters, met in januari nog slechts 12.280 exemplaren (te-
genover > 20.000 in de periode 2016-2019). Met uitzondering van enkele tientallen aan 
de Westkust en enkelingen in de Kempen en de Maasvallei verbleven alle Kleine Rieten 
in de Oostkustpolders.   

In januari werden net geen 4000 Toendrarietganzen geteld. Daarmee blijft de soort al 
enkele jaren onder het niveau van de periode 2010-2017. Sowieso zijn de aantallen van 
Toendra’s op de Vlaamse pleisterplaatsen vaak erg wisselvallig en moet ook rekening 
gehouden worden met een zekere onderschatting in de Kempen, de belangrijkste regio 
voor deze soort. Vooral in en rond de Molse zandputten werden net als vorige winter 
vrij grote groepen waargenomen, met in totaal soms 1200 tot 1500 exemplaren. In de 
omgeving van Kalmthout-Brecht-Rijkevorsel-Wuustwezel werden vooral in februari be-
hoorlijk wat Toendrarietganzen geteld (in totaal ca. 2000). In het Turnhouts Vennenge-
bied werden maximaal 362 ex. genoteerd in november. Helemaal in het westen was ook 
de IJzervallei opnieuw belangrijk (tot 1300 in jan). Langs de Grensmaas (730 in jan) en in 
het Krekengebied in NO-Vlaanderen (221 in dec) bleven de aantallen eerder bescheiden.         

Kolganzen kenden een vrij korte piek in januari met in totaal iets meer dan 61.000 exem-
plaren, waarvan 26.922 in de IJzervallei en 22.620 in de Oostkustpolders. Andere ge-
bieden vertegenwoordigden een veel kleiner percentage van de Vlaamse populatie en 
scoorden ook minder dan vorige winter. Langs de Grensmaas werden tot ruim 3200 
ex. geteld in november. Het hoogste aantal in het Oost-Vlaamse Krekengebied bedroeg 
amper 2090 in december. Ook in de Antwerpse Kempen werden niet de aantallen van 
vorige winter gehaald (max. 3617 in jan en 3283 in feb), terwijl Antwerpen-Linkeroever 
het net iets beter deed (ruim 3700 in nov en jan). .  

In oktober werden in Vlaanderen 4780 Nijlganzen geteld. Daarna namen de aantallen 
gewoontegetrouw snel af tot minder dan een derde in de tweede winterhelft. Vooral 
langs de Grensmaas pleisterden soms grote groepen met in totaal 874 ex. in oktober en 
855 in november. Andere belangrijke gebieden waren o.a. de Netevallei tussen Lier en 
Duffel (330 in okt) en het Park van Tervuren (348 in nov). 

   

ZWANEN
Bij Kleine Zwaan werd de afnemende trend van vorige winters bevestigd. Tijdens de 
watervogeltellingen werden nooit meer dan een 70-tal exemplaren geregistreerd, maar 
met aanvullende losse waarnemingen (waarnemingen.be) komen we voor de januari-
telling toch aan een totaal van 173 exemplaren. Dat blijft echter het laagste wintermaxi-
mum in meer dan 20 jaar. De lage aantallen in recente winters zijn vooral het gevolg van 
de afname in de traditionele kerngebieden in Oost- en West-Vlaanderen. Zo werden 
in het Oost-Vlaamse Krekengebied nooit meer dan 33 ex. geteld, een aantal dat schril 
afsteekt ten opzichte van de soms meer dan 500 ex. in de periode 2006-2015 (Figuur 
2). Dezelfde evolutie zien we in de IJzervallei waar in 2019/20 nauwelijks Kleine Zwanen 
werden gezien (max. 17). In de periode 2016-18 pleisterden daar soms tot meer dan 200 
exemplaren. Net als vorige winter zaten de grootste groepen in de Kempen. De grootste 
concentratie hield zich op in Arendonk, vooral in en rond De Liereman waar in de twee-
de helft van januari tot 54 ex. geteld werden. In Limburg werden langdurig pleisterende 
exemplaren genoteerd te Neeroeteren-Bree, in en nabij het Bergerven (tot 18 ex.), en 
dook de soort geregeld op nabij het Hageven te Neerpelt (tot 20 ex.). Kleine Zwanen zijn 
de laatste jaren ook een vaste wintergast geworden in de natuurgebieden op Antwerpen 
Linker- en Rechteroever, waar begin november tot 29 exemplaren werden geteld. 

Figuur 2. Wintermaxima van Kleine Zwaan in het Krekengebied van Noord-Oost-Vlaanderen.  
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ZWEMEENDEN
Het aantal Bergeenden in Vlaanderen nam vanaf oktober elke maand toe om dan in 
maart een maximum van bijna 3900 ex. te bereiken. Dat is ongeveer het gemiddelde 
niveau over de periode 2008-2018 (gemiddeld wintermaximum 3988), maar bijna 30% 
lager dan de aantallen in de periode 1992-2007. Die lange termijnafname kan voor een 
groot deel op conto geschreven worden van de ontwikkelingen langs de Zeeschelde. 
Vooral op het traject tussen Antwerpen en Dendermonde zijn de aantallen Bergeenden 
spectaculair gedaald van regelmatig meer dan 1000 tot hooguit enkele tientallen in 
recente winters (Figuur 3). Op het traject tussen Antwerpen en Zandvliet is de afname 
iets minder uitgesproken. Ook de Gentse Kanaalzone haalt met een maximum van 410 
ex. (jan) niet meer de aantallen van de jaren 1990, deels door het verlies van geschikte 
terreinen maar ook door het achterwege blijven van koudegolven (die eertijds altijd 
tot piekaantallen in dit gebied leidden). In andere gebieden zit de soort wél in de lift, 
zoals in de IJzerbroeken waar tot bijna 800 ex. werden geteld in december. Ook de twee 
grootste getijdengebieden aan onze kust lieten op de meeste tellingen een behoorlijk 
aantal Bergeenden optekenen, met telkens een maximum in oktober: 318 in het Zwin 
te Knokke-Heist en 278 in de IJzermonding te Nieuwpoort. Het hoogste aantal op Ant-
werpen-Linkeroever bedroeg 584 ex. in maart.    

In de wintermaanden werden iets minder Slobeenden geteld dan in vorige jaren, ge-
volgd door een vrij hoge maar niet ongewone piek van bijna 4900 ex. in maart waarin 
de hoge aantallen in de IJzerbroeken (1193) en de Uitkerkse Polders (482) een belang-
rijk aandeel hadden. Daarnaast heeft ook het polder- en havengebied te Kallo-Doel 
zich tot een belangrijk overwinteringsgebied ontwikkeld, met op elke telling meer dan 
500 exemplaren (tot 786 in nov en 770 in feb). Op Blokkersdijk werd het maximum in 
oktober bereikt (552), net als op De Kuifeend op de rechter Schelde-oever (272). In 
december werden ook opvallend veel Slobeenden geteld op het Noordelijk Eiland te 
Wintam (231).

Het aantal Krakeenden liep op tot bijna 10.500 in januari. Net als vorige winter wer-
den opvallende aantallen vastgesteld op de forten rond Antwerpen, waar massale 
kroosontwikkeling een grote aantrekkingskracht uitoefent op foeragerende vogels. 
Koploper was het Fort van Merksem (resp. 541 en 569 ex. in okt en nov), gevolgd door 
Fort IV te Wilrijk (457 in nov), Fort V te Edegem (277 in okt) en Fort III te Borsbeek (114 
in dec). Ook de fortengordel te Lier-Duffel totaliseerde vooral in oktober een hoog aan-
tal Krakeenden (526). In het haven- en poldergebied te Antwerpen-Linkeroever werd 
in januari een piek bereikt van 868 exemplaren, met daarnaast nog eens 560 ex. op de 
Zeeschelde  tussen Zandvliet en Antwerpen. Op het Schelde-traject tussen Antwerpen-
Dendermonde werd met een maximum van amper 152 ex. een absoluut dieptepunt 
bereikt  (nog > 2000 in de periode 2001-2005). Wel pleisterden soms behoorlijke aan-
tallen in aangrenzende gebieden zoals de Polder Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (tot 464 
in dec). De aantallen langs de Zenne (max. 295 in nov) lijken recent ook in dalende lijn 
te gaan. Langs de Grensmaas werden tot bijna 790 ex. geteld in oktober, waarvan 326 
op de Oude Maasarm/Koeweide te Dilsen-Stokkem. De aantallen in het Schulensbroek 
herstelden zich weer van het dipje in de vorige winter (tot 516 in jan). Ook in de regio 
Oost-Brabant doet de soort het vrij goed, met o.a. mooie groepen op de Bezinkings-
bekkens van Tienen (tot 209 in maart) en in Aronsthoek te Geetbets (160 in feb). In de 
Gentse regio zaten de meeste Krakeenden niet onverwacht in de Gentse Kanaalzone 
(560-570 in  dec-jan) en de Bourgoyen-Ossemeersen (200-250 in jan-maart). De beste 
gebieden in West-Vlaanderen waren het Blankaartgebied en de IJzerbroeken (tot 403 
in jan) en Vloetemveld te Zedelgem (182 in dec).  

Figuur 3. Wintermaxima van Bergeend op drie trajecten van de Zeeschelde tussen Zandvliet en Gent.
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Met een wintermaximum van 30.530 ex. deed de Smient het amper beter dan de vo-
rige erg zwakke winter. De aantallen in het Blankaartgebied en de IJzerbroeken bleven 
het grootste deel van het winterhalfjaar ondermaats (tot 10.331 in jan), mede door de 
eerder lage waterstanden. Het was wachten tot in maart vooraleer in de IJzerbroeken 
een grote overstroming plaatsvond en dat resulteerde in een opvallend hoog maand-
aantal (10.794). De volledige Oostkustpolders lieten totalen van 11.467 in januari en 
10.338 ex. in februari noteren, waarvan het grootste deel telkens in de Uitkerkse Pol-
ders verbleef (resp. 5678 en 5905 ex.). In de overige poldercomplexen ging het zelden 
om meer dan enkele honderden exemplaren, met als uitschieter de Zeebrugse Achter-
haven waar regelmatig 1000 tot 1100 ex. geteld werden. Op Antwerpen-Linkeroever 
waren de aantallen zeer vergelijkbaar met vorige winter, met als hoogste 3514 in de-
cember en 3279 in februari. Putten West en Doelpolder Noord zijn er de belangrijkste 
pleisterplaatsen. Buiten de Vlaamse poldergebieden ging het om erg bescheiden aan-
tallen, met als hoogste 510 te Kluizen.         

Voor het eerste sinds de jaren 1980 werd de kaap van 50.000 Wilde Eenden niet ge-
haald. Daarmee werd de gestaag dalende trend van de voorbije jaren verder gezet. Ge-
bieden met meer dan 1000 ex. bleven beperkt tot de Spaarbekkens te Kluizen (tot 1514 
in okt), de Viconia-kleiputten te Stuivekenskerke (1510 in okt), de Blankaart te Woumen 
(1050 in nov) en de terreinen van de voormalige suikerfabriek te Veurne (1080 in nov). 
De tijd dat er nog gebieden waren met soms meer dan 4000 of 5000 exemplaren, zoals 
de spaarbekkens van Kluizen en Het Zwin te Knokke, lijkt al geruime tijd achter ons te 
liggen (Figuur 4). 

Pijlstaarten waren maar schaars vertegenwoordigd in de wintermaanden, met nooit 
meer dan 440-445 exemplaren. In maart volgde een voorjaarspiek van bijna 1000 
exemplaren, o.a. door wat grotere aantallen in de overstroomde IJzerbroeken (381). De 
grootste concentraties aan de Oostkust werden gezien in de Zeebrugse Achterhaven 
(tot 80 in dec), de Uitkerkse Polder (55 in maart) en de Assebroekse Meersen (33 in 
maart). Op Antwerpen-Linkeroever werden in de tweede winterhelft in totaal telkens 
120 tot 140 ex. geteld. In de Gentse regio liepen de aantallen op tot net geen 100 in 
februari. Daar waren de Bourgoyen-Ossemeersen (45 in feb) en de Gentbrugse meer-
sen (40 in dec) de belangrijkste pleisterplaatsen. Na het bijna volledig verdwijnen van 
de soort langs de Zeeschelde, lijkt nu ook een daling ingezet op de Rupel (max. 74 in 
maart) en de Zenne (49 in nov). Eén van de betere gebieden in die regio blijft het Me-
chels Broek (tot 48 in dec).     

Smient - Yves Adams / Vilda

Figuur 4. Wintermaxima van Wilde Eend op de Spaarbekkens van Kluizen en in Het Zwin te  
Knokke-Heist. 
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Bij de Wintertaling bleef het erg lage niveau van vorige winter gehandhaafd (max. 
11.525 in dec). De grootste concentraties werden opgetekend in de kustregio’s, o.a. in 
het Blankaartgebied en de IJzerbroeken (max. 1214 in dec), de Uitkerkse Polder (1234 
in feb), de Zeebrugse Achterhaven (480 in dec) en het Pompje te Oudenburg (440 in 
feb). Langs de Zeeschelde gaat het verder bergafwaarts met deze soort, met maxima 
die niet hoger kwamen dan 722 in december en 715 in januari. De hoogste aantallen 
langs Durme en Rupel werden in december genoteerd (resp. 493 en 236). De beste bin-
nendijkse gebieden waren de Wijmeers te Uitbergen (717 in dec) en het GGG Zennegat 
bij Mechelen (660 in okt), terwijl de aantallen in de Polder Kruibeke-Bazel-Rupelmonde 
op de meeste tellingen bleven steken op 200-250 exemplaren. Het hoogste aantal op 
Antwerpen-Linkeroever betrof 1030 in oktober (waarvan 459 in de polders van Doel). 
Langs de Grensmaas werden de meeste Wintertalingen gezien op Hoch ter Bampd (tot 
538 in okt) en Bichterweert (351 in nov).    

DUIKEENDEN EN ZAAGBEKKEN
Met ruim 2400 ex. in december en januari lijkt het aantal Tafeleenden zich de laatste 
jaren wat te stabiliseren op een zeer laag niveau. De soort komt wel nog verspreid over 
heel Vlaanderen voor, maar groepen van meer dan 100 exemplaren zijn inmiddels een 
zeldzaamheid geworden. De Antwerpse regio steekt er op dat vlak wat boven uit, met 
gebieden als de Verrebroekse Plassen (tot 353 in nov), de Polders van Doel (113 in feb), 
de E10-plas te Schoten (123 in nov), AWW te Oelegem (117 in nov) en Blokkersdijk (107 
in okt). In de rest van Vlaanderen werd de kaap van 100 alleen overschreden op Wijven-
heide in Zonhoven (289 in nov) en in De Gavers te Harelbeke (237 in jan). 

Gaat de Kuifeend in Vlaanderen stilaan dezelfde weg op als de Tafeleend? Er werden 
nooit meer dan 8300 tot 8400 exemplaren geteld en dat is het laagste aantal sinds 1992. 
De Antwerpse regio is nog steeds betekenisvol voor deze soort (tot 1439 in feb), maar 
echt grote concentraties zijn er nauwelijks nog te vinden. Het hoogste aantal betrof 225 
ex. op de Kleiputten te Brecht-Rijkevorsel in december. Vooral de sterke afname op De 
Kuifeend te Oorderen -what’s in a name- is frappant (Figuur 5). Tegenwoordig vormen 
de spaarbekkens van Kluizen (tot 1110 in dec) de belangrijkste pleisterplaats in Vlaan-
deren. Ook de Grensmaasvallei (tot 747 in dec), de Molse Zandputten (642 in nov) en 
de Netevallei te Lier-Duffel (425 in dec) herbergden nog behoorlijk wat Kuifeenden. De 
beste gebieden in West-Vlaanderen waren het spaarbekken te Merkem (tot 408 in okt), 
De Gavers te Harelbeke (399 in dec), Polderwind te Zuienkerke (279 in nov) en de Hoge 
Dijken te Roksem (240 in jan). 

Figuur 5. Wintermaxima van Kuifeend op De Kuifeend te Oorderen. 

De Brilduiker volgt de algemeen negatieve trend bij de duikeenden. Alleen in januari 
werden meer dan 100 exemplaren geteld. Het wintermaximum van 103 was het laagste 
sinds de jaren 1970 en de soort werd slechts in een 35-tal gebieden vastgesteld. De be-
langrijkste waren de Hoge Dijken te Roksem (tot 23 in feb), Klauwenhof te Aldeneik (21 
in nov en 22 in feb) en de Netevallei te Lier-Duffel (12 in jan). Op de Oostende Spuikom 
– normaal gezien één van de betere gebieden in Vlaanderen - werden nooit meer dan 8 
exemplaren geteld.    

Met een maximum van amper 53 exemplaren scoorde het Nonnetje nog lager dan vo-
rige winter. De verspreiding van de soort lijkt zich steeds meer te beperken tot twee 
gebieden: de Grensmaasvallei (tot 35 in jan) en Antwerpen-Linkeroever (15 in dec). 
Daarbuiten werd de soort tijdens de watervogeltellingen in slechts een 5-tal gebieden 
genoteerd, telkens met hooguit enkele exemplaren. Of het Nonnetje daarmee dezelfde 
weg opgaat als de Middelste Zaagbek valt af te wachten. Van die laatste soort worden 
tegenwoordig hooguit nog enkele exemplaren geteld. De trend in Figuur 6 spreekt boek-
delen.  



 V
O

G
EL

N
IE

U
W

S 
34

// 
15

Figuur 6.Wintermaxima van Middelste Zaagbek in Vlaanderen. 

De zachte winter bracht ook weinig Grote Zaagbekken tot bij ons (max. 109 in dec). De 
vallei van de Grensmaas liet de hoogste aantallen optekenen, met een totaal dat opliep 
tot 30 à 35 exemplaren en met Kessenich (22 in jan) en Klauwenhof (20 in dec) als be-
langrijkste pleisterplaatsen. Ook de regio Lier scoorde traditioneel vrij goed met tot 21 
ex. in de Netevallei te Lier-Duffel (feb) en 16 ex. op de Fortengordel (jan). We vermelden 
ook nog Blokkersdijk (15 in dec) en Hengelhoef te Houthalen-Helchteren (13 in dec). Er 
waren nauwelijks waarnemingen in de westelijke helft van Vlaanderen

BLESHOENDERS
Met een maximum van bijna 5400 situeerde het aantal Waterhoenen zich ongeveer op 
het gemiddelde niveau van de laatste tien jaar, na een eerdere periode van afname. De 
soort komt zeer verspreid voor over Vlaanderen maar groepen van meer dan enkele 
tientallen exemplaren zijn eerder schaars. Langs de Dender werden in de maanden okto-
ber tot en maart in totaal telkens tussen 300 en 330 ex. geteld. De Leie tussen Menen en 
Sint-Elooisvijve liet in oktober en november totalen van resp. 238 en 228 ex. optekenen. 
Andere goed scorende gebieden waren de Zandbergput te Oedelem (tot 118 in nov), de 
Put van Zerkegem (105 in dec), de Netevallei te Lier-Duffel (108 in dec) en het Krekenge-
bied te Sint-Laureins en Sint-Jan-in-Eremo (160 in jan).

De Meerkoet was ook in 2019/20 één van de talrijkste watervogelsoorten in Vlaande-
ren (max. 23.364 in dec). Riviervalleien zoals langs de IJzer (tot bijna 2500 in jan) en de 
Grensmaas (tot bijna 2100 in nov) zijn geprefereerde overwinteringsgebieden. Grote 
groepen werden tevens waargenomen op De Gavers te Harelbeke (835 in okt), in de 
Zeebrugse Achterhaven (565 in okt) en het Park van Tervuren (854 in dec). 

FUTEN
Op de oktobertelling werden 1030 Dodaarzen geteld, meteen het hoogste aantal van 
het winterhalfjaar en bijna exact gelijk aan het wintermaximum van vorige winter. Die 
oktoberpiek -gevolgd door een sterke terugval in de daaropvolgende maanden- was in 
meerdere gebieden heel duidelijk merkbaar, zoals op Blokkersdijk te Antwerpen (59), 
Prosperpolder in Doel (40), de Kanaalkom op de Zuidwillemsvaart te Rekem-Lannaken 
(68), het spaarbekken van Merkem (76) en de Put van Vlissegem (43). In andere gebie-
den bleven de aantallen ook langere tijd op een hoog niveau, zoals in de Netevallei te 
Lier-Duffel (tot 95 in nov), de Gavers te Harelbeke (73 in nov), en de Spuikom van Oos-
tende (51 in nov). 

Ook deze winter lieten de aantallen van Fuut een vrij klassiek patroon optekenen, met 
ruim 2000 ex. in oktober-november en een terugval in de tweede winterhelft. Het be-
langrijkste overwinteringsgebied in Vlaanderen is tegenwoordig de Grensmaasvallei, 
met een maximumaantal van 417 in november. De hoogste aantallen werden er gezien 
op Bichterweert (160 in okt), Kessenich (126 in jan) en Gralex (111 in nov). Op Antwer-
pen-Linkeroever werden vooral in oktober veel Futen geteld (305), met o.a. 133 op het 
Doeldok en 91 op de Verrebroekse Plassen. Met een totaal van 197 ex. in december 
haalden de Molse Zandputten deze winter net niet de kaap van 200, net zoals in de Ach-
terhaven van Zeebrugge (198 in dec). Andere gebieden met een behoorlijk aantal Futen 
waren o.a. de Oostende Spuikom (89 in nov), de Netevallei te Lier-Duffel (67 in maart) en 
de Zandputten te Walem (54 in okt).         

De meeste Geoorde Futen werden traditioneel geteld in oktober (81) en maart (195). In 
de winterperiode gaat het slechts om een 10-tal exemplaren. De soort lijkt een voorkeur 
te hebben voor grote plassen zoals de spaarbekkens van Merkem (resp. 21 en 31 in okt 
en maart) en Kluizen (resp. 15 en 13 in okt en maart), en de Spuikom van Oostende (32 
in okt). In maart verschenen ook grotere aantallen in of nabij enkele gekende broed-
gebieden zoals de Putten West (46) en de Verrebroekse Plassen (37) op Antwerpen-
Linkeroever, en de bezinkingsbekkens van de voormalige suikerfabriek in Veurne (19). 
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Geoorde Fuut in winterkleed - Yves Adams / Vilda

STELTLOPERS
In november en december werden gemiddeld ca. 2500 Scholeksters geteld. De grootste 
aantallen zaten zoals gewoonlijk aan de Westkust. Op de hoogwatervluchtplaats in de 
IJzermonding te Nieuwpoort werden in de eerste helft van het winterhalfjaar 1100 tot 
ruim 1300 ex. geteld, maar vanaf januari vond een onverwachte halvering van dat aantal 
plaats. Aan de Middenkust liepen de aantallen op tot 672 in december en 511 in januari. 
De Oostkust liet een vergelijkbaar totaalaantal noteren, met relatief lage aantallen in 
en rond de haven van Zeebrugge (380 tot 400). Met een maximum van 270 ex. scoorde 
het Zwin te Knokke dan weer iets beter dan vorige winter. De hoogste aantallen langs de 
Beneden-Zeeschelde werden genoteerd in november (190) en februari (285). Net als in 
vorige jaren verschenen in maart ook groepjes Scholeksters in het diepere binnenland, 
zoals in het Turnhouts Vennengebied (162) en aan Het Blak te Beerse (53).  

Zoals de laatste jaren vaak het geval is werden de hoogste aantallen van Kluut in de 
tweede winterhelft vastgesteld (tot 262 in jan), met een extra toename in maart (588) 
als gevolg van doortrek of aankomst in broedgebieden. Langs de Beneden-Zeeschelde 
varieerden de aantallen van een 100-tal in oktober tot 208 in januari en 240 in maart. 

Langs de kust vormt het Zwin te Knokke-Heist het enige overwinteringsgebied. In de 
periode oktober-januari ging het daar om enkele tientallen exemplaren, oplopend tot 
116 in februari en 163 in maart. In maart werden ook her en der in de Kustpolders kleine 
groepjes waargenomen, o.a. 70 in de Zeebrugse Achterhaven en 22 aan het Pompje in 
Oudenburg.    

In oktober werden tot 222 Bontbekplevieren geteld, hoofdzakelijk verdeeld over het 
Zwin (108), de IJzermonding (77) en De Moeren bij Adinkerke (22). In de winterperiode 
beperkten waarnemingen zich tot de twee eerst vernoemde gebieden, met in totaal 78 
tot 82 exemplaren. In maart waren de meeste van deze overwinteraars al vertrokken, 
maar verschenen hier en daar enkele doortrekkers in andere gebieden (ook in het bin-
nenland).  

Het aantal Kieviten herstelde zich wat van het dieptepunt van vorige winter en bereikte 
maxima van 35.426 in januari en 32.271 in februari, vooral dankzij de hoge aantallen in 
de IJzerbroeken tussen Diksmuide en Roesbrugge (resp. 10.134 en 11.183). In de Kust-
polders stak de Uitkerkse Polder er bovenuit (tot 4647 in jan) maar ook enkele andere 
gebieden lieten mooie cijfers optekenen, zoals het Pompje te Oudenburg (resp. 1940 
en 1760 in jan en feb), de Polders te Wulpen (1950 in jan) en De Moeren bij Adinkerke 
(1870 in nov). De combinatie van plassen en graslanden maakt ook van het haven-en 
poldergebied op Antwerpen-Linkeroever een aantrekkelijk overwinteringsgebied voor 
deze soort, met totalen die in november en februari de 4000 ex. overschreden. Drijdijck, 
de Verrebroekse Plassen en de Putten West waren er de belangrijkste pleisterplaatsen. 
In het Vlaamse binnenland komen op tal van plaatsen tot enkele honderden exemplaren 
voor, maar echt grote concentraties zijn er eerder zeldzaam (zoals de 1640 in de Ver-
dronken Weiden te Ieper in januari). 

Vooral in februari (5558) werden veel Goudplevieren geteld, maar dat er geen enkel 
exemplaar werd genoteerd in maart is een primeur. De aanwezigheid van deze soort 
beperkte zich grotendeels tot de IJzerbroeken waar in de periode december-februari 
duizenden exemplaren verbleven (max. 4840 in feb). In de rest van de Kustpolders wer-
den relatief weinig Goudplevieren gemeld, o.a. tot 480 in de Uitkerkse Polder (dec) en 
526 te Wulpen (nov). Het hoogste aantal op Antwerpen Linkeroever bedroeg slechts 65 
in november. 
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Met een wintermaximum van 187 ex. bleef het aantal Zilverplevieren op hetzelfde lage 
niveau van vorige winters hangen. In het Zwin te Knokke lijkt de soort het stilaan weer 
wat beter te doen (tot 121 in jan), terwijl zich aan de IJzermonding te Nieuwpoort een 
afname voordoet (tot slechts 68 in dec). In en rond de haven van Zeebrugge (18 in nov) 
is al langer een achteruitgang bezig door het grotendeels verdwijnen van geschikte ter-
reinen (Figuur 7).  

Het was een goede Wulpen-winter met vooral in januari een hoog aantal (9076). Daar-
van verbleven er ruim 6400 ex. in de drie kustregio’s (70%). Belangrijke gebieden daar 
waren de Uitkerkse Polders (tot 1722 in jan), de polders rond Damme (552 in jan) en de 
IJzerbroeken (972 in maart). De aantallen op Antwerpen-Linkeroever waren zeer verge-
lijkbaar met vorige winter en bereikten een maximum van 1558 in januari. In de Gentse 
regio -de Gentse Kanaalzone in het bijzonder- werden daarentegen beduidend minder 
Wulpen geteld. De betere pleisterplaatsen situeerden zich dit keer in de verschillende 
meersencomplexen nabij Drongen (samen 468 in jan). In de Antwerpse Kempen werden 
nooit meer dan een paar honderd exemplaren genoteerd.   

In de wintermaanden overwinterden een 5-tal Grutto’s in het Zwin te Knokke-Heist, wel-
licht IJslandse vogels. Midden februari werden al de eerste voorjaarstrekkers opgemerkt, 
met o.a. 168 ex. in de IJzerbroeken. Het hoogtepunt van de trek valt meestal in maart, 
zoals ook blijkt uit de resultaten van de maarttelling (bijna 3400 in totaal). Het gros van 
de Grutto’s werd gewoontegetrouw in de IJzerbroeken waargenomen (1943), op ruime 
afstand gevolgd door o.a. de Uitkerkse Polders (271), het Pompje te Oudenburg (242) 
en de Handzamevallei (223). Buiten de kustregio’s werden o.a. groepjes gesignaleerd op 
Antwerpen-Linkeroever (129) en in het Turnhouts Vennengebied (99).      

Het maximumaantal getelde Steenlopers aan de kust bedroeg 1343 in november, het 
hoogste sinds 2005. Dat heeft deels te maken met een hogere telvolledigheid ten op-
zichte van vorige winters toen vaak geen goede telgegevens van Blankenberge beschik-
baar waren. Maar zeker aan de Westkust - met een maximum van 635 in november 
- is er sprake van een effectieve recente toename. Aan de Middenkust (Westende-De 
Haan) werden de meeste Steenlopers in maart geteld (648). De hoogwatervluchtplaats 
in de haven van Blankenberge werd alleen in november en januari geteld en dat leverde 
telkens ca. 120 ex. op. In het Zwin te Knokke-Heist werden nogal wisselende aantallen 
vastgesteld met als hoogste 103 in januari. In en rond de haven van Zeebrugge werden 
nooit meer dan een 20-tal ex. genoteerd.     

Figuur 7. Wintermaxima van Zilverplevier in de haven van Zeebrugge.   

Zilverplevier - Yves Adams / Vilda
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Er werden erg weinig Kemphanen geteld deze winter (max. 231 in februari). Vooral de 
aantallen in de IJzerbroeken waren ondermaats (max. 71 in nov). De grootste concen-
tratie werd gemeld in het Pompje te Oudenburg (174 in feb). Het hoogste aantal op 
Antwerpen-Linkeroever betrof 36 ex. in maart.   

Tijdens de hoogwatertellingen aan de Vlaamse kust werden maximaal 272 Drieteen-
strandlopers geteld in november, waarvan 120 op het traject Westende-Oostende en 
83 tussen Oostende en De Haan. Dat aantal is eerder aan de lage kant in vergelijking 
met vorige winters. Bij die tellingen missen we wellicht behoorlijk wat Drieteentjes 
die bij laag water tussen Oostduinkerke en De Panne foerageren maar hoogwater-
vluchtplaatsen over de grens in Frankrijk gebruiken. Zo werd tijdens de maarttelling 
bij afgaand tijd een groep van 230 exemplaren waargenomen die vanuit Frankrijk rich-
ting Koksijde vloog. Rekening houdend met deze grensoverschrijdende verplaatsingen 
kunnen we aannemen dat aan onze kust ergens tussen 300 en 450 overwinterden.  

De Bonte Strandloper kende een goede start van het winterhalfjaar met het tweede 
hoogste oktoberaantal sinds 1990 (652). Daarvan zaten er 383 in Het Zwin te Knokke 
en dat cijfer zou daar niet meer overtroffen worden tijdens de daaropvolgende tellin-
gen. In de wintermaanden haalden de aantallen in de IJzermonding te Nieuwpoort de 
bovenhand met o.a. 1210 exemplaren in november en 1355 in januari (maar gevolgd 
door opvallende afname tot resp. 75 en 2 exemplaren in februari en maart). Het hoog-
ste aantal aan de Middenkust werd genoteerd in januari (117). Langs de Beneden-
Zeeschelde werden nooit meer dan enkele tientallen exemplaren geteld.   

Het aantal Tureluurs situeerde zich tijdens alle tellingen tussen 320 en 450. De hoog-
ste aantallen werden traditioneel waargenomen in de IJzermonding te Nieuwpoort 
(tot 215 in okt) en aan de Beneden-Zeeschelde t.h.v. Doel (resp. 185 en 183 in nov en 
dec). Aan de Oostkust is Het Zwin de laatste jaren geëvolueerd tot belangrijkste pleis-
terplaats (107 in jan), ten koste van de Zeebrugse haven waar nooit meer dan enkele 
tientallen exemplaren werden geteld. In de Uitkerkse Polder verbleven 75 exemplaren 
in maart.     

   

Kemphaan - Yves Adams / Vilda

MEEUWEN
In heel wat telgebieden worden meeuwen niet meegeteld, vooral in die gebieden  
met grote aantallen zoals in de kustregio’s. De Vlaamse maandtotalen zijn voor de 
meeuwensoorten bijgevolg sterk onvolledig. In totaal werden nooit meer dan een 
30.000-tal meeuwen geteld, terwijl we uit slaapplaatstellingen kunnen afleiden dat 
dit aantal kan oplopen tot boven de 300.000. Voor de volledigheid geven we voor 
de algemeenste soorten de wintermaxima die tijdens de midmaandelijkse tellingen 
werden genoteerd: 23.540 Kokmeeuwen (jan), 5609 Stormmeeuwen (maart), 2699 
Zilvermeeuwen (jan), 238 Kleine Mantelmeeuwen (maart) en 847 Zwartkopmeeu-
wen (maart).  



 V
O

G
EL

N
IE

U
W

S 
34

// 
19

AALSCHOLVER EN REIGERS
De aantallen Aalscholvers lagen in de lijn van vorige winters, met een maximum van 
ruim 5000 in oktober. De soort komt in heel veel gebieden in kleine aantallen voor.  
Enkele zoals de IJzermonding te Nieuwpoort (605 in okt) en de Verdronken Weiden te 
Ieper (338 in okt) staken er bovenuit. Ook de Grensmaasvallei herbergde traditioneel 
veel Aalscholvers (tot resp. 542 en 589 in okt en nov). 

Nooit eerder werden tijdens de midmaandelijkse watervogeltellingen zoveel Blauwe 
Reigers geteld als in oktober 2019 (1543) en februari 2020 (1435). De belangrijkste ge-
bieden midden oktober waren de Uitkerkse Polder (72) en Het Vinne te Zoutleeuw (66). 
In februari werden vooral veel reigers waargenomen op De Gavers te Harelbeke (96), in 
de Netevallei te Lier-Duffel (84), in de zone tussen Grote en Kleine Nete (70) en in Wij-
venheide te Zonhoven (87). 

De Grote Zilverreiger liet recordaantallen optekenen in oktober (541) en november 
(436). Die cijfers liggen in de lijn van de stijgende trend sinds de eeuwwisseling. Het 
hoge oktoberaantal kan in belangrijke mate toegeschreven worden aan Het Vinne te 
Zoutleeuw waar niet minder dan 135 ex. geteld werden op de grotendeels droogge-

legde vijver. Ook de polders aan de Westkust herbergden veel Grote Zilverreigers, met 
in totaal regelmatig meer dan 100 ex. (max. 155 in okt). Hier profiteerden ze vooral van 
een zeer hoog muizenaanbod, net zoals bij de opvallende aantalspiek in 2014/15 (Fig. 8). 
In de meeste andere regio’s ging het eerder om maximaal enkele tientallen exemplaren.  

Dankwoord

Een hartelijk woord van dank aan de vele tellers die maandelijks door weer en wind op 
stap gingen om de watervogels in ‘hun’ gebieden te tellen! Voor een goede organisatie 
en coördinatie van de tellingen waren ook de regionale coördinatoren onontbeerlijk. 
Daarom onze welgemeende waardering voor het werk van Wim Duran, Dirk Vanhoec-
ke, Marc De Ceuninck, Frank De Scheemaeker, Geert Spanoghe, Walter De Smet, Wal-
ter Hamelinck, Luc Vandeghinste, Dimitri Van de Populiere, Joris Everaert, Luc Favijts, 
René De Boom, Bjorn Tytgat, Jean Kiebooms, Filip Christiaens, Gerald Driessens, Joost 
Reyniers, Ludo Benoy, Jef Sas, Jef Mangelschots, François Bartholomeeusen, Luc Hen-
drickx, Pieter Cox, Sophie Philtjens, Jan Gabriëls en Marcel Jonckers. Zoals gewoonlijk 
konden we ook rekenen op Eckhart Kuijken en Christine Verscheure voor de coördinatie 
van de gebiedsdekkende ganzentellingen in de Oostkustpolders.

Figuur 8. Wintermaxima van Grote Zilverreiger in de Westkustpolders en IJzervallei. 
Aalscholver op zoek naar vis - Yves Adams / Vilda




