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Watervogels in Vlaanderen tijdens de winter 2014-2015
Koen Devos
[ Koen.devos@inbo.be ]

De voorbije winter trokken opnieuw hon-
derden veldornithologen er op uit om op 
zoveel mogelijk plaatsen groepen water-
vogels te tellen. Voor velen is dit inmiddels 
een jaarlijkse traditie geworden. Met een 
eerste grootschalige telling in 1967 vormen 
de watervogeltellingen  immers een van 
de langstlopende monitoringprojecten in 
Vlaanderen. Het project in zijn huidige vorm 
– met zes maandelijkse tellingen in de pe-
riode oktober tot en met maart – bestaat 
sinds 1979/80. 

Met de verzamelde telgegevens wordt be-
langrijke informatie verkregen over de po-
pulatiegrootte, verspreiding en trends van 
watervogelsoorten die bij ons 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 Euro-
pese Vogelrichtlijn, de Ramsar-Conventie en de African Eurasian Waterbird Agreement 
(AEWA). 

In dit artikel bespreken we de telresultaten  van de winter 2014/15. Deze bijdrage be-
perkt zich hoofdzakelijk tot een vermelding van de meest opvallende aantallen en pleis-
terplaatsen in Vlaanderen. Voor meer informatie over trends op langere termijn verwij-
zen we graag naar een artikel dat verschenen is in Natuur.oriolus (DEVOS & ONKELINX 
2013).    

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 
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 meewer-
ken aan het project. Natuurpunt staat in grote mate in voor de ondersteuning van dit 
vrijwilligersnetwerk en levert op die manier een belangrijke bijdrage aan het watervo-
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gelproject. 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 2014/15 waren 17/18 oktober , 14/15 november, 12/13 december, 16/17 
januari, 13/14 februari en 13/14 maart. De telomstandigheden waren over het alge-
meen gunstig tot zeer gunstig. Op 18 januari was er plaatselijk wat hinder bij het tellen 
door regen- en sneeuwbuien, vooral in het westen van Vlaanderen.  

De winter 2014/15 was over het algemeen vrij normaal wat weer- en klimaatomstan-
digheden betreft (gegevens K.M.I.). Het werd niet zo zacht als in 2013/14, maar ook in 
deze winter dook de dagtemperatuur  te Ukkel op amper twee dagen even onder 0°C. 
Voor de eerste winterprik was het wachten tot eind december. Het weer in januari stond 
hoofdzakelijk in het teken van depressies met veel neerslag en natte omstandigheden 
in laaggelegen gebieden.  Het weer in februari werd overheerst door frisse maritieme 
luchtstromingen en  van echt winterweer was nooit sprake. Hoewel er tijdens de tellin-
gen in januari en vooral februari plaatselijk wat ijsvorming werd gemeld als gevolg van 
nachtvorst, had dit nooit een wezenlijke invloed op de verspreiding van watervogels. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Figuur 1. Evolutie van het aantal getelde gebieden tijdens de midmaandelijkse watervo-
geltellingen in Vlaanderen sinds 1991/92

Tijdens elke telling wordt in principe gestreefd naar een zo volledig mogelijke telbedek-
king van waterrijke gebieden zodat het totale aantal getelde watervogels zo dicht mo-
gelijk de werkelijk in Vlaanderen verblijvende populatie benadert. Het aantal getelde 
gebieden  varieerde van 685 in oktober tot 746 in januari (Tabel 1). Het aantal gebieden 
waarin minstens 1 telling plaatsvond, bedroeg 784 en is vergelijkbaar met vorige win-
ters (Figuur 1).  

Tabel 1. Aantal getelde gebieden per maand en per regio tijdens de maandelijkse watervogeltellingen 
in het winterhalfjaar 2014/15.

2014/2015 OKT NOV DEC JAN FEB MAA
Regio Westkust/IJzervallei 72 57 71 71 73 65
Regio Ieper 4 0 4 4 4 1
Regio Middenkust 32 37 37 39 34 38
Regio Oostkust 124 124 124 124 125 124
Regio Roeselare 2 2 2 0 2 2
Regio Gent en Kanaalzone 21 29 30 50 51 49
Regio Noord-Oost-Vlaanderen 8 10 10 10 10 10
Regio Zuid-West-Vlaanderen 9 10 9 9 9 9
Regio Schelde-Leie 56 58 52 56 59 55
Regio Waasland 26 29 29 31 31 27
Regio Denderland 28 28 27 28 28 28
Regio Vlaamse Ardennen 8 8 8 7 8 6
Regio Noord-West-Brabant 30 28 23 28 29 30
Regio Mechelen 20 15 18 18 18 19
Regio Lier 0 1 1 4 0 0
Regio Klein-Brabant 16 23 21 23 20 22
Regio Antwerpen 105 111 107 111 106 104
Regio Midden-Kempen 24 26 29 30 30 28
Regio Turnhoutse Kempen 15 16 16 16 16 16
Regio Leuven 14 14 14 15 14 14
Regio Noord-Limburg 12 12 12 12 12 12
Regio Midden-Limburg 22 22 22 22 22 22
Regio Maasvallei 16 17 17 17 17 17
Regio Oost-Brabant 20 20 23 21 21 19
Totaal Vlaanderen 685 697 706 746 739 717
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Resultaten

Het totaal aantal watervogels liep op tot ruim 367.000 in januari, één van de laagste 
cijfers van de voorbije 15 jaar. De maandelijkse soorttotalen worden gegeven in Tabel 2. 
Ter vergelijking wordt voor alle soorten ook het gemiddeld wintermaximum van de vijf 
voorgaande winters (2009/10 – 2013/14) vermeld. Hou er rekening mee dat het hier 
gaat om effectief getelde aantallen waarbij geen correctie gebeurd is voor het verschil-
lend aantal getelde gebieden tussen winters. De telinspanning is de laatste tien jaar 
is echter behoorlijk constant zodat (opvallende) verschillen in getelde aantallen in de 
meeste gevallen een goede weerspiegeling zijn van de werkelijke trends. De vermelde 
aantallen in Tabel 2 kunnen in de toekomst nog (in beperkte mate) wijzigen naarmate 
nog aanvullende telgegevens binnenkomen.   

Er werden net als vorige winter 108 verschillende soorten en/of ondersoorten geno-
teerd, inclusief exoten. De vijf talrijkste – meeuwen niet meegerekend -  waren wilde 
eend (max. 60.691), smient (50.064), kievit (34.401), kolgans (58.036) en kleine rietgans 

(27.146). In het hiernavolgende overzicht bespreken we kort de belangrijkste soorten. 

Tabel 2. Soorttotalen voor Vlaanderen tijdens de midmaandelijkse watervogeltellingen in het winterhalfjaar 2014/15.  
De wintermaxima zijn in groen aangeduid en kunnen vergeleken worden met het gemiddelde maximum tijdens de vijf voorafgaande winters. 

Kleine Rietgans - Glenn Vermeersch

2014/2015 OKT NOV DEC JAN FEB MAA Gemidd. max.  
2009/10 - 2013/14

Roodkeelduiker Gavia stellata 0 1 0 2 2 2 1

Parelduiker Gavia arctica 1 0 1 0 0 0 1

Dodaars Tachybaptus ruficollis 849 875 774 795 761 658 849

Fuut Podiceps cristatus 2161 2121 2147 1678 1858 1919 2140

Roodhalsfuut Podiceps grisegena 1 1 1 1 2 0 2

Kuifduiker Podiceps auritus 0 0 0 2 2 1 4

Geoorde Fuut Podiceps nigricollis 85 13 11 8 11 119 111

Aalscholver Phalacrocorax carbo 3857 3757 3662 3195 2838 2925 4132

Kuifaalscholver Phalacrocorax aristotelis 0 1 0 1 1 0 2

Roerdomp Botaurus stellaris 5 10 8 14 5 5 20

Kwak Nycticorax nycticorax 0 0 4 3 2 2 7

Koereiger Bubulcus ibis 3 4 0 1 6 1 4

Kleine zilverreiger Egretta garzetta 61 40 57 30 26 32 45

Grote zilverreiger Egretta alba 334 291 220 269 275 207 176

Blauwe reiger Ardea cinerea 1252 1147 1128 1053 1050 916 1085

Purperreiger Ardea purpurea 0 1 0 0 0 0 0

Ooievaar Ciconia ciconia 28 24 11 4 30 28 39

Zwarte Ibis Plegadis falcinellus 0 0 0 1 0 0 1

Heilige Ibis Threskiornis aethiopicus 0 0 0 0 0 1 1

Lepelaar Platalea leucorodia 30 13 14 1 7 47 18

Zwartbuikfluiteend Dendrocygna autumnalis 0 2 0 0 0 0 0

Knobbelzwaan Cygnus olor 781 809 745 866 747 741 750

Zwarte zwaan Cygnus atratus 12 4 4 3 11 13 19

Kleine zwaan Cygnus columbianus 7 112 376 328 372 0 516

Wilde zwaan Cygnus cygnus 0 0 10 23 34 2 49

Zwaangans Anser cygnoides forma domestica 4 1 1 1 1 1 16

Toendrarietgans Anser fabalis rossicus 216 1291 3648 5161 6280 0 4409

Kleine rietgans Anser brachyrhynchus 2506 20607 27146 11882 1825 5 29920

Kolgans Anser albifrons 17083 21660 34630 58036 47458 18728 60052

Dwerggans Anser erythropus 0 0 1 0 0 0 2

Grauwe gans Anser anser 12037 14803 16360 13863 7745 4065 17495

Boeregans Anser anser forma domesticus 642 507 681 654 664 534 1028

Indische gans Anser indicus 14 24 27 28 18 22 31

Sneeuwgans Anser caerulescens 5 1 1 0 1 0 3

Keizergans Anser canagicus 0 0 0 0 1 0 0

Canadese gans Branta canadensis 9337 10495 8413 9397 4728 3938 11497

Kleine Canadese gans Branta hutchinsii hutchinsii 1 2 3 3 3 3 7

Brandgans Branta leucopsis 2626 2534 4223 8486 8362 4960 8281

Rotgans Branta bernicla 17 8 9 19 10 2 41

Roodhalsgans Branta ruficollis 1 0 1 0 0 1 3

Magelhaengans Chloephaga picta 4 0 0 1 0 0 27

Manengans Chenonetta jubata 0 0 1 0 0 1 1

Nijlgans Alopochen aegyptiaca 3617 3097 1529 1201 1260 1177 3250

Casarca Tadorna ferruginea 24 25 7 4 8 9 20

Bergeend Tadorna tadorna 1085 1560 2147 3324 4695 3977 3730

Muskuseend Cairina moschata forma domestica 20 24 18 24 23 20 44

Ringtaling Calonetta leucophrys 0 0 2 0 0 0 1

Carolina-eend Aix sponsa 5 3 4 1 0 1 4

Mandarijneend Aix galericulata 32 51 35 52 31 27 59

Smient Anas penelope 6644 20454 29919 44037 50064 17081 64103

Amerikaanse Smient Anas americana 0 0 0 1 0 0 0

Krakeend Anas strepera 5776 7147 8394 11583 9469 4678 10461

Wintertaling Anas crecca 8496 12064 12084 16690 16403 8582 15637

Amerikaanse wintertaling Anas carolinensis 0 0 0 0 1 1 0

Wilde Eend Anas platyrhynchos 46544 60023 60602 60844 43634 17806 78425

Soepeend Anas platyrhynchos forma domestica 962 1190 1030 1000 862 730 1175

Pijlstaart Anas acuta 425 394 695 895 1116 350 1425

Bahamapijlstaart Anas bahamensis 0 0 0 1 0 2 2

Zilvertaling Anas versicolor 0 1 0 0 0 0 0

Zomertaling Anas querquedula 4 1 0 0 0 54 31

Slobeend Anas clypeata 3960 5085 3951 3171 3000 3218 3242

Krooneend Netta rufina 4 3 3 2 5 7 21

Tafeleend Aythya ferina 1626 3005 2718 3422 3067 1663 6317

Witoogeend Aythya nyroca 2 3 4 3 3 0 6

Kuifeend Aythya fuligula 5400 9732 10892 9871 8728 7444 12538

Toppereend Aythya marila 0 4 4 1 2 0 26

Eider Somateria mollissima 0 0 1 1 2 4 5

IJseend Clangula hyemalis 0 1 2 0 0 1 1

Zwarte zee-eend Melanitta nigra 1 1 1 1 0 0 3

Brilduiker Bucephala clangula 6 64 129 178 184 100 291

Kokardezaagbek Lophodytes cucullatus 0 0 0 0 1 1 1

Nonnetje Mergus albellus 0 3 54 89 113 12 147

Middelste zaagbek Mergus serrator 0 2 2 5 5 1 12

Grote zaagbek Mergus merganser 0 8 55 92 85 13 188

Rosse stekelstaart Oxyura jamaicensis 13 10 4 4 1 2 6

Waterral Rallus aquaticus 99 112 103 61 79 72 65

Aziatische goudplevier Pluvialis fulva 0 1 1 0 0 0 0

Waterhoen Gallinula chloropus 4013 4868 5375 5489 5285 4567 5082

Meerkoet Fulica atra 19373 20626 24206 23309 20446 12425 28227

Kraanvogel Grus grus 0 0 0 0 7 53 36

Scholekster Haematopus ostralegus 1662 1745 1907 2356 2509 2572 2555

Kluut Recurvirostra avosetta 286 310 262 269 249 550 374

Kleine plevier Charadrius dubius 6 0 0 0 0 5 9

Bontbekplevier Charadrius hiaticula 35 13 25 18 32 110 68

Goudplevier Pluvialis apricaria 1093 2985 2651 4539 2860 276 3301

Zilverplevier Pluvialis squatarola 33 72 115 126 101 25 196

Kievit Vanellus vanellus 19320 34401 28017 26943 22168 6299 41377

Kanoet Calidris canutus 1 1 0 5 0 0 65

Drieteenstrandloper Calidris alba 89 60 29 204 246 70 406

Kleine strandloper Calidris minuta 4 0 2 0 0 1 2

Paarse strandloper Calidris maritima 13 20 48 30 51 40 56

Bonte strandloper Calidris alpina 188 616 1347 1335 1681 263 2113

Kemphaan Philomachus pugnax 60 125 401 324 1039 431 604

Bokje Lymnocryptes minimus 11 40 7 14 12 19 9

Watersnip Gallinago gallinago 963 1356 478 403 595 535 441

Houtsnip Scolopax rusticola 1 3 5 4 5 2 15

Grutto Limosa limosa 1 6 2 0 23 1494 3295

IJslandse grutto Limosa limosa islandica 0 0 0 0 0 2 2

Rosse grutto Limosa lapponica 18 5 9 4 2 8 27

Regenwulp Numenius phaeopus 0 0 0 0 0 1 1

Wulp Numenius arquata 3460 3438 4436 6857 7898 3934 8506

Zwarte ruiter Tringa erythropus 60 44 21 9 34 23 67

Tureluur Tringa totanus 232 357 376 228 253 458 408

Groenpootruiter Tringa nebularia 9 5 0 3 0 1 8

Witgat Tringa ochropus 59 40 29 23 42 54 54

Oeverloper Actitis hypoleucos 7 6 4 7 9 7 8

Steenloper Arenaria interpres 787 762 336 584 751 505 890

Grauwe franjepoot Phalaropus lobatus 1 0 0 0 0 0 0

Rosse franjepoot Phalaropus fulicarius 0 0 2 0 0 0 0

Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus 0 1 0 1 6 242 207

Kokmeeuw Larus ridibundus 12392 17222 17712 18781 18350 21427 26724

Stormmeeuw Larus canus 203 1259 1920 1768 2263 1688 3373

Kleine mantelmeeuw Larus fuscus 132 169 79 31 41 185 157

Zilvermeeuw Larus argentatus 832 2347 2041 1812 1468 1141 1565

Geelpootmeeuw Larus michahellis 4 5 0 2 2 1 5

Pontische meeuw Larus cachinnans 1 5 8 12 8 12 10

Kleine burgemeester Larus glaucoides 0 0 0 0 1 1 0

Grote burgemeester Larus hyperboreus 0 0 0 0 1 1 0

Grote mantelmeeuw Larus marinus 34 30 28 28 22 17 85

  Totaal aantal watervogels 204088 298169 330586 367885 316437 166357 474415
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Futen, aalscholvers en reigers

Het wintermaximum van dodaars (875) kan als normaal bestempeld worden. Door het 
zachte winterweer werd in de echte wintermaanden een hoog niveau aangehouden. 
De verspreiding was zeer vergelijkbaar met vorige winter. Op de Spuikom in Oostende 
verbleven tot 81 ex. in februari. De Achterhaven van Zeebrugge (inclusief Zeekanaal) liet 
nooit meer dan ca. 45 ex. optekenen (nov, feb).  Op De Gavers van Harelbeke werden 
tot maximaal 108 ex. genoteerd in januari. Antwerpen Linkeroever herbergde vooral in 
oktober weer veel dodaarzen (158). Langs de Grensmaas viel de piek in november: 114 
ex. waarvan 69 op Bichterweert.    

Het aantal futen bleef op hetzelfde niveau als in vorige winters, met in de periode 
oktober-december telkens tussen 2100 en 2200 exemplaren (Noordzee niet inbegre-
pen). In het havengebied van Zeebrugge werden in december tot ruim 280 ex. geteld. 
Het maximum op de Spuikom te Oostende bedroeg 131 ex. in november. In het bin-
nenland vallen vooral de grote aantallen langs de Grensmaas op, met bijna elke maand 
meer dan 350 ex.  (max. 429 in nov). De Molse zandputten totaliseerden ruim 170 ex. 
in november en december.  Andere gebieden met meer dan 50 vogels bleven beperkt 
tot de Verrebroekse Plassen (95 in okt), het spaarbekken van Kluizen (62 in okt) en het 
Donkmeer te Berlare (61 in dec). 

In de periode oktober-januari werden steeds tussen 3000 en 4000 aalscholvers geteld, 
vergelijkbaar dus met de aantallen in de vier voorafgaande winters. Slechts op 15 plaat-
sen werden meer dan 100 ex. geteld, vaak gebieden waar ook een slaapplaats aanwezig 
is en waar zich in de loop van de dag soms al heel wat vogels verzamelen. De grootste 
groep betrof 570 ex. (nov) in de IJzermonding te Nieuwpoort.  

Met uitzondering van maart werden steeds 1000 tot ruim 1200 blauwe reigers geteld 
en daarmee deed de soort het iets beter dan vorige winter. De grootste aantallen wer-
den gemeld uit Wijvenheide te Zonhoven (65 in okt) en de Uitkerkse Polder (59 in okt). 

Terwijl vorige winter voor het eerst de kaap van 200 grote zilverreigers werd overschre-
den, werden er nu in oktober reeds 334 geteld. Dat hoge aantal werd sterk bepaald 
door de situatie in de Westkustpolders waar de soort profiteerde van een uitzonderlijk 
muizenaanbod. In oktober werden hier in totaal 158 ex. geteld. Een tweede kernge-
bied werd gevormd door het Midden-Limburgs Vijvergebied (tot 85 in nov). Daarnaast 
kwam de soort sterk verspreid voor over het grote delen van Vlaanderen. In maart was 
er nog een opvallende groep van 28 ex. aanwezig op de Putten West te Verrebroek. 

Figuur 2. Evolutie van de wintermaxima van grote zilverreiger in Vlaanderen Grote zilverreiger - Yves Adams/Vilda
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Zwanen

Het aantal knobbelzwanen bereikte de ganse winter door een hoog niveau en met 
864 in januari werd zelfs een nieuw record voor Vlaanderen opgetekend.  In oktober 
werden vooral op Antwerpen-Linker- en Rechteroever veel zwanen geteld (251), met 
grote groepen op Blokkersdijk (64), Kallo (62) en De Kuifeend (51). In de meeste andere 
gebieden viel de piek later, met opvallende aantallen in o.a. het Grensmaasgebied (224 
ex. in jan), de IJzerbroeken (resp. 94 en 93 in dec en jan) en de Polder van Lapscheure 
(66 in jan). 

We weten ondertussen dat we met de midmaandelijkse watervogeltellingen meestal 
geen volledig beeld van de aantallen kleine zwanen in Vlaanderen verkrijgen, vooral 
omdat steeds meer vogels buiten de traditionele telgebieden voorkomen (vaak in in-
tensief agrarisch gebied). In december-februari werden steeds tussen 300 en 400 ex. 
doorgegeven, maar met toevoeging van aanvullende gegevens komen we midden ja-
nuari aan een totaal van 801 exemplaren. Ruim de helft daarvan zat in Noord-Oost-
Vlaanderen met grote groepen in Lovendegem en Bassevelde. Andere belangrijke ge-
bieden deze winter waren de IJzerbroeken (119 in dec), de Antwerpse Kempen in de 
regio Wuustwezel-Meer-Hoogstraten (152 in jan), Vlasroot/Flaesheide te Weelde (237 
in feb), de omgeving van Bree (93 in jan) en de polders van Lapscheure-Middelburg (62 
in feb). De kleine zwaan doet het de laatste jaren erg goed in Vlaanderen, ondanks de 
sterk afnemende trend van de totale populatie. 

De aantallen wilde zwanen waren vrij hoog voor een zachte winter:  tot 43 in januari 
en 34 in februari. De grootste groepjes zaten in het oosten van Vlaanderen: 17 te Achel 
(jan), tot 20 in Aronsthoek te Rummen (feb) en 10 te Weelde (feb). 

Ganzen

Het aantal toendrarietganzen in Vlaanderen zit in de lift. In januari en februari werden 
er in totaal resp. 5161 en 6280 ex. geteld. Alleen de ganzenrijke winter 2009/10 deed 
beter. De grootste aantallen zaten langs de Grensmaas (max. 2824 in feb), gevolgd door 
de IJzervallei (1555 in jan) en de Antwerpse Kempen te Rijkevorsel/Brecht/Wuustwezel 
(1473 in feb). In Mol pleisterden er 950 ex. in januari. Het hoogste aantal in NO-Vlaan-
deren betrof 945 in december.  

Kleine rietganzen waren er erg vroeg bij, met tijdens de oktobertelling  reeds 2506 ex. 
(voorheen nooit meer dan 600). Het hoogste aantal werd geteld in december (27146 
ex.). De kaap van 30.000 lijkt steeds moeilijker te halen, ondanks de toename van de 
totale populatie. De verspreiding van de soort blijft nog steeds zo goed als volledig be-
perkt tot de Oostkustpolders. In de IJzervallei werden maximaal 40 ex. geteld in februari.   

Het oktoberrecord van kolgans van vorige winter werd opnieuw verpulverd (nu ruim 
17.000). Ook in de meeste andere maanden werden opvallend hoge aantallen geno-
teerd, met een wintermaximum van 58.036 ex. in januari. In de IJzervallei pleisterden 
in januari en februari resp. 21.547 en 27.574 ex., terwijl in de Oostkustpolders alleen in 
januari meer dan 15.000 ex. werden geteld (21.533).  In Noord-Oost-Vlaanderen viel de 
piek reeds in november (5408), terwijl het maximum aan de Grensmaas pas in maart 
werd bereikt (4367). Op Antwerpen-Linkeroever werden in totaal bijna 3000 ex. geteld 
in oktober. De pleisterplaatsen in de Antwerpse Noorderkempen herbergden tot ruim 
2600 ex. in januari. Ook deze winter verschenen weer een behoorlijk aantal kolganzen 
langs de Zeeschelde ter hoogte van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde en Kalken (samen tot 
1712 in jan).    

Met een maximum van 16.360 ex. in december, bereikte de grauwe gans niet het ni-
veau van de twee vorige winters. De schorren en polders op Antwerpen-Linkeroever 
waren traditioneel de belangrijkste pleisterplaats (max. 5145 in nov), gevolgd door 
de Oostkustpolders (2613 in okt), de Grensmaas (2161 in okt), het Krekengebied van 
Noord-Oost-Vlaanderen (2141 in dec) en de IJzervallei (1030 in jan). 

Met meer dan 8000 ex. in januari en februari zet de brandgans haar opmars in Vlaan-
deren verder. Vooral de polders op Antwerpen-Linkeroever zijn de laatste jaren uitge-
groeid tot een belangrijk overwinteringsgebied (max. 4156 in jan). In de Oostkustpol-
ders werden iets lagere aantallen genoteerd dan vorige winter (max. 2026 in feb). In de 
regio Gent verbleven resp. 1725 en 1568 ex. in januari en februari.   

Er werden in november net geen 10.500 Canadese ganzen geteld in Vlaanderen. Daar-
mee bleef de soort ruim onder het recordniveau van vorige winter (13.000 ex.). Of 
dit het begin is van een structurele afname valt echter nog af te wachten. De groot-
ste groepen werden in de Antwerpse regio vastgesteld, o.a. 750 ex. op de E10-Plas te 
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Minderhout (nov), 618 op de Kleiputten te Brecht-Rijkevorsel (nov) en 531 op de Ver-
rebroekse Plassen (okt). 

Het aantal nijlganzen steeg in oktober en november voor het eerst in drie winters weer 
boven 3000 ex. uit, maar kende daarna meer dan een halvering. Waar de vogels vanaf 
december naar toe trekken, is niet goed geweten. De belangrijkste pleisterplaatsen 
waren het Antwerpse Linkeroevergebied (in totaal 701 ex. in okt) en de Grensmaas 
(533 in nov). Ook in de Antwerpse Kempen werden af en toe grote groepen gezien, o.a. 
208 ex. op de Kleiputten te Brecht-Rijkevorsel (nov) en 321 ex. op de Wezelse heide te 
Wuustwezel (nov).  

Zwemeenden

Het aantal bergeenden bereikte een piek in februari (4695 ex.), met de grootste aantal-
len langs de Beneden-Zeeschelde en nabijgelegen gebieden op Antwerpen-Linkeroever 
(in totaal 1230). In de Gentse Kanaalzone werden er tot 858 ex. geteld in januari. In de 
kuststreek bleken vooral aan de Westkust heel wat bergeenden te pleisteren met o.a. 
ruim 550 ex. in de IJzerbroeken (jan en feb) en 175 ex. in de IJzermonding ( okt). De 
grootste groep aan de Oostkust bedroeg slechts 114 ex. in de Achterhaven van Zee-
brugge (feb). 

Met een wintermaximum van  50.000 exemplaren deed de smient het beter dan vorige 
winter. Tot bijna de helft van de Vlaamse winterpopulatie verbleef in de IJzerbroeken 
(meer dan 22.000 ex. in jan en feb). De aantallen in de Oostkustpolders waren onder-
maats, behalve in februari toen in de regio bijna 12.500 ex. werden geteld. De belang-
rijkste pleisterplaats was opnieuw de Uitkerkse Polder (tot 6663 ex. in feb).  De polders, 
schorren en havengebieden ten noorden van Antwerpen herbergden samen gemiddeld 
6000 smienten in de periode november-februari (max. 6412 in feb). Op de meer inlands 
gelegen pleisterplaatsen zette de afname van de laatste jaren zich verder, met o.a. erg 
lage aantallen in de regio Gent (max. 1361 in feb). 

De krakeend herstelde zich van de dip van vorige winter (tot ruim 11.500 ex. in janu-
ari). Slechts twee keer eerder werd de kaap van 11.000 overschreden. Toch lijkt het er 
op dat de jarenlange groei van de winterpopulatie grotendeels is stilgevallen. Langs de 
volledige Zeeschelde zaten alleen in januari meer dan 600 exemplaren (1229 ex.). Toen 

Figuur 3.  Evolutie van de wintermaxima van Canadese gans in Vlaanderen

Figuur 4.  Evolutie van de wintermaxima van smient in Vlaanderen
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pleisterden  er wel veel krakeenden in enkele aanpalende gebieden, o.a. 443 in het pol-
dergebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde en 180 in Heisbroek te Uitbergen. De piek langs 
de Zenne viel in februari (546 ex.).  De soort was ook talrijk aanwezig in enkele gebieden 
met veel ondiepe plassen en vijvers, zoals het Midden-Limburgs Vijvergebied (ruim 800 
in okt en nov), de Dijlevallei nabij Leuven (max. 520 in dec) en de Kuifeend te Oorderen 
(706 in okt). Langs de Grensmaas werden tot 844 ex. geteld in januari. In januari en 
februari werd ook een hoog niveau bereikt in de regio Gent, met als belangrijkste ge-
bieden de Gentse Kanaalzone (resp. 716 en 662) en de Bourgoyen-Ossemeersen (resp. 
374 en 362). In West-Vlaanderen was de soort traditioneel iets minder talrijk, met de 
grootste aantallen in het Blankaartgebied en de IJzerbroeken (389 in feb).   

Het aantal wintertalingen lag hoger dan in vorige winter maar bedroeg nog altijd maar 
half zo veel als op het eind van de jaren ’90 en begin 21ste eeuw.  De soort deed het 
weer iets beter langs de Zeeschelde (tot 2063 in jan) en de zijrivieren Rupel (807 in jan), 
Zenne (957 in jan) en Durme (759 in feb).  In het Blankaartgebied en de IJzerbroeken 
werd vooral in februari een hoog niveau gehaald (3376). De Oostkustpolders lieten in 
hun geheel nooit meer dan 1500 ex. optekenen, met de Uitkerkse Polder als belangrijk-
ste gebied (629 in nov). Andere vermeldenswaardige concentraties kwamen voor op 
Bichterweerd te Dilsen-Stokkem (625 in dec), aan het Kluizendok in de Gentse Kanaal-
zone (resp. 500 en 520 in jan en feb) en in de Polders van Doel (502 in nov). 

Van wilde eend werden er in de periode november-januari telkens iets meer dan 
60.000 geteld. Daarmee bleef het wintermaximum ruim onder het niveau van voor-
gaande winters. De top vijf van belangrijkste gebieden is: de Viconia-kleiputten te Stui-
vekenskerke (tot 2810 in okt), de Blankaart te Woumen (2165 in nov), de Verrebroekse 
Plassen (1926 in nov), de spaarbekkens van Kluizen (1800 in okt) en het Molsbroek te 
Lokeren (1720 in jan).  

Met een maximum van 1116 ex. in februari bleef het aantal pijlstaarten op hetzelfde 
lage niveau van vorige winters steken. Het rivierengebied in de regio Mechelen stak 
er opnieuw bovenuit, met o.a. resp. 228 en 268 ex. op de Rupel stroomopwaarts Boom 
in dec en feb, en respectievelijk 168 en 192 ex. op de Zenne in oktober en februari. In 
andere  gebieden werden bijna nooit meer dan enkele tientallen exemplaren geteld. 

Voor de derde keer sinds het begin van de watervogeltellingen overschreed het winter-
maximum van slobeend de kaap van 5000 exemplaren (5085 in nov).  Net als vorige win-

Figuur 5.  Evolutie van de wintermaxima van slobeend in Vlaanderen

ter pleisterden opnieuw grote aantallen in het Antwerpse Linkeroevergebied: tot 1737 
in november, waarvan 693 op de Verrebroekse Plassen en 371 op Blokkersdijk. Het maxi-
mum in het Blankaartgebied en de IJzerbroeken bedroeg 837 in oktober. Opvallend wa-
ren ook de vele slobeenden in de Dijlevallei ten zuiden van Leuven (in totaal 609 in dec). 

Slobeend - Koen Devos



 V
O

G
EL

N
IE

U
W

S 
25

  
// 

10

Duikeenden en zaagbekken

Opnieuw werden minder tafeleenden geteld dan in vorige winters en daarmee zette 
de lange termijnafname verder door. Grote groepen komen in Vlaanderen nog amper 
voor. In slechts een 10-tal gebieden werden meer dan 100 exemplaren geteld. De be-
langrijkste waren Wijvenheide te Zonhoven (tot 613 in nov), De Gavers te Harelbeke 
(277 in dec) en Hombeek bij Mechelen (218 in dec).  

Het is voor het eerst sinds 1992/93 dat de winterpiek van kuifeend onder de 11.000 
exemplaren bleef, ook al is zeker nog geen sprake van een blijvende afname zoals bij de 
tafeleend. Grotere groepen werden genoteerd op de spaarbekkens van Kluizen (950 in 
dec) en Woumen-Merkem (508 in nov), Wijvenheide te Zonhoven (510 in nov), de Bo-
venschelde tussen Gavere en Ename (474 in jan)  en De Gavers te Harelbeke (452 in dec). 

Het wintermaximum van brilduiker in Vlaanderen bleef onder de 200 exemplaren en 
dat is geleden van begin de jaren ’90. Het belangrijkste overwinteringsgebied blijft de 
vallei van de Grensmaas met resp. 63 en 66 ex. in januari en februari, gevolgd door de 
Spuikom van Oostende (27 in jan), de Netevallei te Lier-Duffel (24 in nov) en de Hoge 
Dijken te Roksem (23 in jan-maa). 

Figuur 6.  Evolutie van de wintermaxima van tafeleend in Vlaanderen

Net als vorige winter werden heel weinig grote zaagbekken geteld (max. 95 in januari). 
De aantallen van deze soort zijn in de loop van de laatste 20 jaar meer dan gehalveerd. 
Groepen van meer dan 10 ex. bleven beperkt tot de Netevallei te Lier-Duffel (24 in jan), 
Klauwenhof te Aldeneik (21 in feb) en Blokkersdijk bij Antwerpen (11 in feb). 

Tegenwoordig worden in Vlaanderen meer nonnetjes geteld dan grote zaagbekken (tot 
113 in feb), een verhouding die voorheen helemaal anders was.  De vallei van de Grens-
maas met zijn vele grindplassen spande de kroon met in februari  een totaal van 62 
exemplaren. Op Antwerpen-Linkeroever werden in januari bijna 30 ex. geteld. Belang-
rijke pleisterplaatsen hier waren de Verrebroekse Plassen (10 in dec) en Prosperpolder 
(13 in jan). In de rest van Vlaanderen waren waarnemingen eerder schaars (o.a. 9 ex. 
op De Maat in Mol in feb).  

Brilduiker - Lars Soerink/Vilda
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Bleshoenders

Gemiddeld genomen situeerden de aantallen van meerkoet zich op hetzelfde niveau 
van voorgaande winters. De grootste groepen werden gesignaleerd op De Kuifeend te 
Oorderen (1259 in okt) en Klauwenhof te Aldeneik (944 in dec). 

De sterk afnemende trend van waterhoen vanaf 2000 lijkt de laatste winters tot stil-
stand gekomen. Met een maximum van bijna 5500 ex. in januari deed de soort het 
weer iets beter dan de twee voorgaande winters. Waterhoentjes komen nog verspreid 
voor over geheel Vlaanderen maar grote groepen zijn relatief zeldzaam geworden. De 
grootste aantallen werden genoteerd langs een aantal rivieren zoals de Dender (in to-
taal 406 in dec), de Leie tussen Kortrijk en Sint-Eloois-Vijve (235 in dec) en de Zenne 
(231 in dec).  

Steltlopers

Ondanks een algemene aantalsafname in Noordwest-Europa, houdt de kleine winter-
populatie van scholeksters in Vlaanderen stand (ruim 2500 ex. in februari en maart). De 
grootste aantallen pleisterden traditioneel aan de Westkust (De Panne-Westende) met 
een maximum van 1412 in februari. Aan de Middenkust (Westende-De Haan) werden 
tot 570 ex. geteld in oktober. Aan de Oostkust doet de soort het niet zo goed en kwa-
men de aantallen niet hoger dan 638 ex. in januari.  Buiten onze Noordzeekust werden 
in de winterperiode alleen langs de Beneden-Zeeschelde kleine aantallen scholeksters 
genoteerd (110-130 in november-januari). In maart verschenen gewoontetrouw op-
nieuw grotere groepjes in het diepere binnenland, nabij gekende broedgebieden; o.a. 
135 ex. te Minderhout en 66 in het Turnhouts Vennengebied.       

Tijdens de wintermaanden werden tussen 250 en 300 kluten geteld, oplopend tot 550 
in maart. Die zaten bijna allemaal op de slikken van de Beneden-Zeeschelde en aanpa-
lende poldergebieden nabij Doel. Aan de Oostkust (Zwin, Zeebrugge) waren de aantal-
len gering (max. 23 in januari).

Het hoogste aantal goudplevieren werd geteld in januari (ruim 4500). Net als vorige 
winter lag het zwaartepunt van de verspreiding in de westelijke kustpolders en de IJzer-
vallei. Grote groepen werden gezien in de polders nabij Slijpe (1580 in nov), in De Moe-

ren bij Veurne (1500 in dec), in de Handzamevallei  tussen Beerst en Vladslo (1845 in 
jan) en in de IJzerbroeken (2500 in feb). De aantallen aan de Oostkust bleven opval-
lend laag. Met uitzondering van november bleven de maandtotalen daar onder de 500 
exemplaren.  In het haven- en poldergebied van Antwerpen-Linkeroever werden maxi-
maal 368 ex. geteld in november.  

Er werden erg weinig zilverplevieren geteld deze winter: maximum 126 in januari, het 
laagste niveau in meer dan 30 jaar. Op de hoogwatervluchtplaats aan de IJzermonding 
te Nieuwpoort werden tot 89 ex. genoteerd in januari en februari. Aan de Middenkust 
liepen de aantallen op tot maximum 21 in januari. Aan de Oostkust bleef het Zwin de 
belangrijkste pleisterplaats (tot 26 in dec) maar de hoge aantallen van 20 jaar geleden 
(tot meer dan 200) zijn verleden tijd.    

Ondanks het zachte winterweer steeg het aantal getelde kieviten nooit boven 35.000 
uit. De Kustpolders herbergden de grootste aantallen, met in november een totaal van 
ruim 20.500 exemplaren (ca. 60% van de Vlaamse totaalaantallen). Aan de Westkust 

Meerkoet - Glenn Vermeersch
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werden grote groepen gezien in de IJzerbroeken (tot 6072 in feb), de Handzamevallei 
(3390 in jan) en De Moeren (2000 in nov). Aan de Oostkust staken de Achterhaven van 
Zeebrugge (4053 in feb) en de Uitkerkse Polder (3751 in dec) er bovenuit. Het hoog-
ste aantal aan de Middenkust betrof ruim 2000 ex. in de Polders nabij Slijpe (nov). 
In de periode oktober-januari zaten ook veel kieviten in het polder- en havengebied 
van Antwerpen-Linkeroever (max. 6104 in nov). In gebieden in het binnenland werden 
zelden meer dan enkele honderden exemplaren geteld, o.a. 1190 ex. in de Bourgoyen-
Ossemeersen te Drongen (dec) .   

De hoogwatertellingen aan de kust leverden voor drieteenstrandloper een onvolledig 
resultaat op, met als maandmaxima resp. 204 en 246 ex. in januari en februari. Los-
se waarnemingen bij laag water toonden aan dat op bepaalde ogenblikken veel meer 
exemplaren op de Vlaamse stranden verbleven (o.a. 750 ex. bij De Panne op 30/12). 

Met nog geen 1700 bonte strandlopers  in februari werd het laagste wintermaximum 
opgetekend in meer dan 20 jaar. Buiten de IJzermonding en aanpalende stranden aan 

West- en Middenkust (tot ruim 1500 ex. in feb) is de soort erg schaars geworden. Aan 
de Oostkust werden maximaal 117 ex. geteld in februari. Langs de Zeeschelde en Rupel 
bleven de aantallen beperkt tot hooguit enkele tientallen. 

Voor het eerst sinds 2008/09 werden er nog eens op een telling meer dan 1000 kemp-
hanen geteld in Vlaanderen (1039 in feb). Dat was vooral te danken aan de grotere 
aantallen in de overstroomde IJzerbroeken (in totaal 829 ex.). In de rest van Vlaande-
ren was de soort gedurende de ganse winter opvallend schaars. In de Oostkustpolders 
werden alleen in december iets meer dan 100 ex. geteld. Ook de grote aantallen in de 
regio Gent lijken helemaal verdwenen (max. 90 in de Bourgoyen-Ossemeersen in feb). 
Daartegenover staat een positieve trend op Antwerpen-Linkeroever, met deze winter 
een maximum van 112 ex. in december. 

Tijdens de maarttelling was er nergens sprake van opvallende aantallen doortrekkende 
grutto’s. In een 7-tal gebieden werden groepjes van 100 tot bijna 200 exemplaren op-
gemerkt, o.a. de Uitkerkse Polder, de Schorreweide te Oudenburg, Putten West te Ver-
rebroek en het Turnhouts Vennengebied.  

Figuur 7.  Evolutie van de wintermaxima van zilverplevier in Vlaanderen

Drieteenstrandloper - Koen Devos
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Het aantal wulpen (tot bijna 7900 in februari) bleef weliswaar onder het zeer hoge 
niveau van vorige winter maar lag nog steeds in de lijn van de vastgestelde toename 
tijdens de laatste 5 tot 10 jaar. De Kustpolders lieten een totaal optekenen van 4591 in 
januari en 4682 in februari, met grote groepen in de IJzerbroeken (890 in feb), de Wa-
leweiden te Schore (960 in nov) en de Uitkerkse Polder (854 in jan).  Vooral in februari 
werden opvallend veel wulpen geteld in het polder- en havengebied van Antwerpen-
Linkeroever (ruim 1800 waarvan 822 op Putten-West).     

In de winterperiode is de tureluur hoofzakelijk een soort van getijdengebieden. Het 
wintermaximum voor Vlaanderen bedroeg 458 ex. in maart. In de kustgebieden lever-
den tellingen alles samen meestal 120 tot ruim 150 exemplaren op, met de IJzermon-
ding als belangrijkste pleisterplaats (max. 148 in maart). Langs de Beneden-Zeeschelde 
pleisterden er in december 204 exemplaren.  

Regelmatig werden langs de Vlaamse kust tussen 750 en 800 steenlopers geteld, maar 
bij dit cijfer moet rekening gehouden worden met belangrijke hiaten aan de Oostkust. 
In december werden amper 340 ex. geteld maar toen speelde de stormachtige wind de 
tellers parten. Het hoogste aantal op de hoogwatervluchtplaats te Nieuwpoort betrof 
316 ex. in februari. Aan de Middenkust (Westende-De Haan) noteerde men vooral in 
oktober en november veel steenlopers ( resp. 562 en 583). Tellers aan de Oostkust kwa-
men niet verder dan een (onvolledig) totaal van 92 ex. in januari.    

Meeuwen

Meeuwen worden slechts facultatief meegeteld tijdens de watervogeltellingen. Zeker 
in regio’s waar heel veel meeuwen overwinteren (zoals de kustregio’s) zijn de getelde 
aantallen sterk onvolledig. Dit blijkt ook uit de hoogste maandtotalen voor Vlaanderen 
die maar een fractie uitmaken van de werkelijk aanwezige winterpopulaties: 21.427 
kokmeeuwen, 2347 zilvermeeuwen, 2263 stormmeeuwen en 185 kleine mantelmeeu-
wen.   
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