
In het winterhalfjaar 2000/2001
vondt traditiegetrouw een nieuwe
reeks van zes watervogeltellingen
plaats. In bijna alle regio’s werd uit-
stekend geteld. Het is wel nog wach-
ten op een aantal ontbrekende gege-
vens. De belangrijkste overblijvende
hiaten zijn: de Schelde- en Damvallei
ten oosten van Gent, een deel van de
regio Schelde-Leie, de omgeving van
Wachtebeke-Moerbeke en de regio
Turnhout-Beerse. De cijfers die in
deze nieuwsbrief gepresenteerd wor-
den zijn dan ook te beschouwen als
voorlopige (minimum)aantallen die
later nog zullen aangevuld worden.
Ook nog vermelden dat watervogels
op de Noordzee (vnl. duikers, futen
en zee-eenden) niet in deze aantallen
zijn inbegrepen.       

De winter 2000/2001 was een over-
wegend zachte winter. De telomstan-
digheden waren meestal goed tot
zeer goed maar op de oktobertelling
was mist op een aantal plaatsen spel-
breker. Begin november spoelden
een aantal najaarsstormen over
Vlaanderen en dat leidde plaatselijk
tot aanzienlijke overstromingen (o.a.
in de IJzervallei). Pas half december
kregen we de eerste polaire luchtstro-
mingen en de eerste nachtvorst te
verwerken. Voor echte koude was het
echter wachten tot de tweede decade
van januari. Vrij strenge nachtvorst
(tot – 5 °C) deed heel wat plassen
gedeeltelijk dichtvriezen maar echt
grote gevolgen voor het aantalsver-
loop of de verspreiding van watervo-
gels waren er niet. De vorstperiode
was echter van korte duur en vanaf
de laatste decade van januari was er
opnieuw veel regen en wind (met
plaatselijk overstromingen in vallei-
gebieden). Ook februari en maart
bleven overwegend zacht en nat.  

De berekende soorttotalen voor
Vlaanderen zijn terug te vinden in
Tabel 1. In totaal werden er maximaal
ruim 371.000 watervogels geteld in
januari. In de periode oktober-janua-
ri werden iets minder watervogels

genoteerd dan in de vorige winter
maar in februari en maart was de ver-
houding omgekeerd. Het maximaal
aantal getelde eenden (208.000) was
sterk vergelijkbaar met vorige winter,
de piekaantallen van ganzen (73.000)
en steltlopers (60.000) waren daaren-
tegen duidelijk lager.     

Het aantal soorten waarvan we gege-
vens binnenkregen bedroeg 113. We
bespreken in deze bijdrage kort de
opvallendste resultaten voor de ver-
schillende soortgroepen. Voor een
vergelijking met de gegevens van
vorige winters kunnen we verwijzen
naar Tabel 2. Voor niet minder dan 7
soorten werd een nieuw recordaantal
voor Vlaanderen genoteerd: Grauwe
Gans, Canadese Gans, Nijlgans,
Krakeend, Wintertaling, Pijlstaart en
Slobeend. 

Duikers en futen

Het kan enige verbazing wekken
maar de IJsduiker was de meest alge-
mene duiker tijdens de tellingen.
Terwijl Roodkeel- en Parelduiker het
volledig lieten afweten, verschenen
op meerdere plaatsen langdurig
pleisterende IJsduikers. In december
en januari werden zelfs vier verschil-
lende exemplaren geteld. 
De Dodaars kende een zekere terug-
val ten opzichte van vorige winter
(max. 634 ex. in oktober). Brakke
kustwateren zoals het Zeekanaal
Brugge-Zeebrugge (157 ex. in janua-
ri) en de Spuikom te Oostene (51 ex.
in januari) genoten zoals gewoonlijk
de voorkeur. 
Futen deden het iets minder goed
deze winter: het was van in 1993/94
geleden dat de kaap van 2000 ex.
niet meer gehaald werd. De belang-
rijkste pleisterplaats was het havenge-
bied van Zeebrugge (578 ex. in janu-
ari), gevolgd door het Kanaaldok
Kallo-Doel (max. 236 ex. in oktober). 
Bij de Geoorde Fuut viel – net als
vorig winterhalfjaar - vooral het hoge
aantal in maart op: 95 ex. waarvan
61 op de Antwerpse Hoge Maey. 

Watervogels concentreren zich in de

winterperiode over het algemeen in

een beperkt aantal gebieden en habi-

tats. Het gaat meestal om overzichte-

lijke gebieden waar de vogels gemak-

kelijk te tellen zijn. Zo kunnen elke

winter door middel van integrale,

gecoördineerde tellingen betrouwba-

re gegevens verzameld worden over

de absolute populatiegrootte in

Vlaanderen, numerieke trends en sei-

zoenale verschuivingen in de ver-

spreiding. Systematische watervogel-

tellingen zijn in Vlaanderen reeds

gestart in 1967 en vormen daarmee

het langstlopende vogelmonitoring-

project in ons land. Aanvankelijk

ging het om één enkele telling in

januari die onderdeel uitmaakte van

de International Waterfowl Census.

Deze jaarlijkse internationale water-

vogeltelling werd georganiseerd door

het toenmalige International

Waterfowl Research Bureau (nu

Wetlands International). Vanaf

1979/80 worden in Vlaanderen zes

tellingen per winter georganiseerd

(periode oktober-maart). Daarbij wor-

den de laatste jaren ongeveer  450 tot

500 gebieden geteld. Voor het uitvoe-

ren van de tellingen wordt beroep

gedaan op ca. 400 amateur-veldorni-

thologen. De coördinatie van de tel-

lingen en het beheer van de gege-

vensbank is sinds 1986 in handen

van het Instituut voor Natuurbehoud.

de eerste resultaten
Watervogeltellingen tijdens het w



Aalscholvers en reigers

De Aalscholver was het talrijkst in
oktober (2902 ex.) en in maart (2800
ex.). Sinds midden de jaren ’90 is de
Vlaamse winterpopulatie duidelijk
gestabiliseerd (Figuur 1). Net als vori-
ge winter werden in oktober meer
dan 1000 Blauwe Reigers geteld
maar in de wintermaanden daalde dit
tot minder dan 700. Kleine
Zilverreigers zijn al enige jaren een
vaste klant tijdens de watervogeltel-
lingen, vooral aan de Oostkust en in
het Antwerps polder- en havenge-
bied. Er werden tot maximum 18 ex.
genoteerd en dat is zeker nog een
onderschatting gezien de grotere aan-
tallen die op de slaapplaats in
Lissewege verbleven (tot 27 ex. op
17/12). Ook het aantal overwinteren-
de Grote Zilverreigers zit in de lift. In
februari werden niet minder dan 16
ex. gesignaleerd. De favouriete
pleisterplaats was het Vijvergebied
van Midden-Limburg waar soms
meer dan 10 ex. werden opgemerkt.  

Zwanen

Er werden opnieuw veel
Knobbelzwanen geteld hoewel de
recordaantallen van vorige winter
niet meer gehaald werden. Opnieuw
was Blokkersdijk te Antwerpen LO
met ruime voorsprong de belangrijk-

ste pleisterplaats (resp. 121 en 122
ex. in oktober en november). Tijdens
de midmaandelijkse watervogeltellin-
gen werden niet zoveel Kleine
Zwanen geteld. Het maximum viel
trouwens zeer vroeg in de winter
(146 ex. in november waarvan 140 in
het krekengebied te Sint-Laureins –
Sint-Jan-in-Eremo). Slechts in twee
gebieden werden Wilde Zwanen
opgemerkt (omgeving Brecht en
Schulensbroek). 

Ganzen

In januari werden over geheel
Vlaanderen ongeveer 73.000 ganzen
geteld. De Kleine Rietgans haalde in
de Oostkustpolders niet meer de zeer
hoge aantallen van de vorige twee
winters en het maximumaantal bleef
steken op een 25.000-tal exempla-
ren. Daar waar Kolganzen vorige
winter reeds in december hun piek
bereikten was dit in 2001/2002 één
tot twee maand later. In Figuur 2 is
het verschil in seizoenaal patroon
tussen beide winters duidelijk te zien.

Figuur 1. Evolutie van de getelde
wintermaxima van de Aalscholver

in Vlaanderen, 1980/81 - 2000/01
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Figuur 2. Maandelijks aantalsverloop van de Kolgans in
Vlaanderen in 1999/2000 en 2000/2001

winterhalfjaar 2000/2001:



Tabel 1.  Soortaantallen voor Vlaanderen t jdens het w nterhalfjaar 2000/2001





Het wintermaximum in de laatste
winter viel in januari (34.099 ex.)
waarvan 25.348 ex. in de
Oostkustpolders. Sinds enkele jaren
winnen ook de IJzerbroeken aan
belang voor deze soort (max. 7115
ex. in januari). De Grauwe Gans zet
onverminderd zijn opmars verder. De
hoogste aantallen waren in de perio-
de november-december aanwezig
(max. 13.406 ex.). In november wer-
den tot ruim 8500 ex. geteld in de
polders en schorren langs de
Beneden-Zeeschelde, terwijl in de
Oostkustpolders een piek van ruim
4000 ex. werd bereikt in december.
De grootste aantallen Toendrariet-
ganzen werden gezien in de polders
te Assenede (1200 ex. in januari) en
in de Maasvallei (529 ex. in februari).

Zwemeenden

De Bergeend liet de hoogste aantal-
len noteren in de periode januari-
maart met telkens tussen 5000 en
6000 exemplaren. Langs de volledige
Zeeschelde werden tot maximaal
1932 ex. geteld in februari. In de
Gentse Kanaalzone liepen de aantal-
len op tot 1173 ex. in januari. Er wer-
den in Vlaanderen net geen 60.000
Smienten geteld in januari, dat is
zowat 15 % onder het wintermaxi-
mum van vorige winter. Wel bleven
veel vogels merkelijk langer pleiste-
ren zoals blijkt uit de relatief hoge
februari- en maartaantallen. Het
Blankaartgebied te Woumen-Merkem
bleef met ruime voorsprong het
belangrijkste Vlaamse overwinter-
ingsgebied met in januari en februari
net geen 20.000 ex. (resp. 19.764 en
19.938 ex.). Het aantal Krakeenden
nam verder toe en bereikte voor de
elfde opeenvolgende winter een
nieuw recordaantal. Daar waar vroe-
ger het wintermaximum steevast in
het najaar viel, is dit sinds midden
jaren ’90 verschoven naar de mid-
winterperiode toe. De piek in
2000/2001 viel net als vorige winter
in januari  (6866 ex.). Langs de
Zeeschelde werden zowel in decem-
ber als januari ruim 1900 ex. geteld,

en ook de Rupel scoort steeds beter
bij deze soort (max.  714 ex. in
februari). Andere gebieden waar
meer dan 500 ex. genoteerd werden,
waren de Kuifeend te Oorderen (757
ex. in oktober) en het Kanaaldok
Kallo-Doel (539 ex. in december).
Nooit eerder werden zoveel
Wintertalingen in Vlaanderen geteld
als in januari 2001 (34.536 ex.).
Langs de Zeeschelde waren de aan-
tallen iets lager dan vorige winter
(max. 14.267 ex. in november), maar
dat werd meer dan gecompenseerd
door een toename in andere gebie-
den.  Zo pleisterden op de midwin-
tertelling 5365 ex. in het
Blankaartgebied te Woumen-
Merkem. Het aantal Wilde Eenden in
Vlaanderen blijft de laatste jaren vrij
stabiel met maxima die zich tussen
60.000 en 70.000 ex. situeren. De
grootste aantallen werden genoteerd
langs de Zeeschelde (tot 8799 ex. in
december) en in het Zwin te Knokke-
Heist (4750 ex. in november). Na de
lichte terugval vorige winter herstelde
Pijlstaart zich uitstekend en met het
novemberaantal van 2927 ex. werd
zelfs een nieuw record voor
Vlaanderen gevestigd. In Figuur 3 is
duidelijk te zien hoe de Vlaamse
winterpopulatie is toegenomen sinds
midden jaren ’90. Internationaal
belangrijke concentraties (> 600 ex.)
kwamen voor in de (overstroomde)
IJzerbroeken (1153 ex. in november),
langs de Zeeschelde (864 ex. in
december) en net niet in het haven-
gebied van Zeebrugge (588 ex. in
januari). Het uitzonderlijk hoge aan-
tal Slobeenden in Vlaanderen waren
ongetwijfeld één van de opmerkelijke

feiten van de winter 2000/2001. In
november en december werd voor
het eerst de kaap van 4000 ex. over-
schreden en dan volgde er nog een
zeer uitgesproken voorjaarspiek in
maart (5308 ex.). Vooral het
Blankaartgebied en de IJzerbroeken
herbergden bijna doorlopend hoge
aantallen (tot 1585 ex. in december
en 1509 ex. in maart). Andere
belangrijke gebieden waren de
Bourgoyen-Ossemeersen te Drongen
(515 ex. in februari) en de werf van
de Kluizendokken te Doornzele (418
ex. in maart).   

Duikeenden en zaagbekken

Er waren weinig of geen verrassingen
te noteren in deze groep van water-
vogels. De Tafeleend haalde een
maximum van bijna 11.000 ex. in
januari en dat is de laatste acht jaar
een normale winterpiek in een zach-
te winter. In januari werden tot 4338
ex. geteld langs de Zeeschelde en
1546 ex. in de Netevallei te Lier-
Duffel. De laatste jaren schommelen
de wintermaxima van de Kuifeend
telkens rond de 14.000 vogels, maar
uit Figuur 4 blijkt duidelijk dat de
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Figuur 3. Evolutie van de getelde
wintermaxima van de Pijlstaart in
Vlaanderen, 1980/81 – 2000/2001.



Rallen

Het aantal getelde Meerkoeten
(max. 24.132 ex. in januari) was iets
lager dan vorige winter maar dat kan
te maken hebben met de enkele tel-
hiaten die nog overblijven. De trend
over langere termijn blijkt vrij stabiel
te zijn. Belangrijke gebieden waren

het Zeekanaal Brugge-Zeebrugge
(max. 2291 ex. in januari) en de
Kuifeend te Oorderen (max. 1836 ex.
in oktober). Er werden ook iets min-
der Waterhoenen geteld in
Vlaanderen (max. 5957 ex. in februa-
ri) maar een meer gedetailleerde ana-
lyse van de gegevens zal moeten uit-
wijzen of dit een weerspiegeling is
van de reële populatietrend. Af en toe

trend over een langere termijn gezien
positief is. Let ook op de uitschieters
in de strenge winters 1995/96 en
1996/97. In drie gebieden werden
meer dan 1000 ex. genoteerd: de
Gentse Kanaalzone (2314 ex. in
januari), de Kuifeend te Oorderen
(2091 ex. in december) en de
Netevallei te Lier-Duffel (1293 ex. in
december). Vlaanderen heeft slechts
een marginale betekenis als over-
winteringsgebied voor Brilduikers en
dat was in 2000/2001 niet anders
(max. 325 ex. in januari). De belang-
rijkste pleisterplaats was de Spuikom
te Oostende (72 ex. in januari). Met
de Grote Zaagbek ging het in deze
zachte winter verder bergaf (max.
176 ex. in januari) terwijl het aantal
Nonnetjes (tot 94 ex. in januari) ver-
gelijkbaar was met vorige winter.   

Tabel 2. Evolutie van de getelde maxima (naar boven afgeronde getallen) van de belangrijkste soorten watervo-
gels in Vlaanderen tijdens de midmaandelijkse watervogeltellingen in de periode 1995/1996 t/m 2000/2001 
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Figuur 4. Evolutie van de getelde
wintermaxima van de Kuifeend in

Vlaanderen, 1980/81 – 2000/2001.



lieten zich ook enkele Waterrallen
horen of zien tijdens de watervogel-
tellingen, maar het spreekt voor zich
dat die enkele tientallen vogels geen
goed beeld geven van de aantallen
die in Vlaanderen de winter door-
brengen.    

Steltlopers

De combinatie van tellingen op
hoogwatervluchtplaatsen aan de kust
en laagwatertellingen in het
Zeeschelde-estuarium geeft ons een
goed beeld van de aantallen “zoute”,
kustgebonden steltlopers. De
Scholeksters is zonder twijfel één
van de algemeenste steltlopersoorten
langs onze kust. De grootste groep
werd geteld aan de IJzermonding te
Nieuwpoort (857 ex. in oktober).
Voor heel Vlaanderen spreken we
over maximaal ca. 2300 vogels. Het
aantal Kluten schommelde sterk van
maand tot maand en bereikte vooral
in december een hoog niveau (942
ex.). Hiervan pleisterden 667 ex. op
het Paardeschor te Doel en 182 ex.
nabij het Verrebroekdok. Aan de kust
werden de meeste Kluten gezien in
het Zwin (92 ex.). In de meeste
wintermaanden lag het aantal
Zilverplevieren in Vlaanderen tussen
200 en 250 ex. en dat is slechts de
helft van wat bijna 10 jaar geleden
aan onze kust verbleef. De grootste
groepen werden gezien in het Zwin
te Knokke (110 ex. in oktober) en de
IJzermonding te Nieuwpoort (108 ex.
in december). Er werden beduidend
minder Bonte Strandlopers geteld
dan vorige winter (max. 2330 ex. in
januari), zowel langs de Zeeschelde
(max. 816 ex. in februari) als langs de
Vlaamse kust (max. 1418 ex. in
februari). Drieteenstrandlopers
deden het dan weer behoorlijk met in

totaal meer dan 400 ex. in januari en
februari. Er werden amper 70 tot 80
Paarse Strandlopers geteld en daar-
mee lijkt de overwinteringspopulatie
aan onze kust nog steeds verder af te
nemen. Dat laatste is zeker niet het
geval bij de Steenloper waar het
novemberaantal van 1614 ex. wel-
licht een nieuw record betreft. Het
opmerkelijk lage aantal in januari
(701 ex.) is mogelijk het gevolg van
een ondertelling.

Bij soorten die meer in het binnen-
land overwinteren is het een stuk
moeilijker om een volledig beeld te
krijgen van de Vlaamse winterpopu-
laties, zeker bij soorten als Kievit die
ook in grote aantallen buiten de tra-
ditionele telgebieden voorkomen. Er
werden maximaal tot bijna 43.000
ex. geteld maar dat is zeker een
onderschating. Vooral in januari wer-

den minder Kieviten geteld dan in
vorige winter (Figuur 5), mogelijk als
gevolg van de koudeprik die zich
toen voordeed. Het belangrijkste
gebied was net als vorig jaar de
IJzerbroeken (12.655 ex. in decem-
ber). De Goudplevier vertoonde min
of meer hetzelfde patroon als de
Kievit met een piek van 4295 ex. in
december. De grootste groepen wer-
den aan de Middenkust gesignaleerd:
1420 ex. te Oudenburg (februari),
1150 te Oostende-vliegveld (decem-
ber) en 1121 ex. te Lombardsijde-
Westende. Er werden net als vorige
winter veel Kemphanen geteld met
een piek van 2465 ex. in december.
Gebieden die het hoogst scoorden
waren de IJzerbroeken (1350 ex. in
december) en de Bourgoyen-
Ossemeersen te Drongen (720 ex. in
december). De februari-telling lever-
de voor heel Vlaanderen in totaal

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

OKT NOV DEC JAN FEB MAA

1999/2000
2000/2001

Figuur 5. Maandelijks aantalsverloop van de Kievit in Vlaanderen in
1999/2000 en 2000/2001



4141 Wulpen op. De Uitkerkse
Polder is één van de meest geliefde
pleisterplaatsen hoewel de aantallen
hier sterk kunnen schommelen: resp.
1198 ex. en 950 ex. in december en
februari maar slechts 4 ex. in januari.
In maart verbleven ook hoge aantal-
len in de Antwerpse Kempen (ruim
800 ex. te Brecht-Rijkevorsel).   

Meeuwen

Het meetellen van de meeuwen tij-
dens de watervogeltellingen overdag
is slechts facultatief en dat verklaart
de geringe aantallen in Tabel 1 (maxi-
mum ca. 19.000 meeuwen in januari
waarvan bijna 15.000 Kokmeeuwen).
De slaapplaatstelling eind januari
2001 leverde een veel beter beeld op
van het aantal overwinterende meeu-
wen in Vlaanderen. Zo werden toen
bijna 100.000 Kokmeeuwen, 56.000
Stormmeeuwen en ruim 21.000
Zilvermeeuwen geteld. Voor het vol-
ledig verslag van deze slaapplaatstel-
lingen kunnen we verwijzen naar het
themanummer van Natuur.Oriolus
over meeuwen.

Exoten

Het aantal exoten in Vlaanderen
neemt onverminderd toe en dat resul-
teerde in nieuwe recordaantallen van

Canadese Gans en Nijlgans. In
december werden tot ruim 4500
Canadese Ganzen geteld, iets min-
der dan op de speciale Honkertelling
van begin februari 2001 (5217 ex.,
zie vorige nieuwsbrief). Op de
novembertelling werden niet minder
dan 1252 ex. gemeld in de
Bourgoyen-Ossemeersen te Drongen.
In dit gebied verbleven trouwens ook
regelmatig tot meer dan 300 verwil-
derde Brandganzen. Voor het eerst
werden ook meer dan 1000
Nijlganzen genoteerd (max. 1186 ex.
in december) en dat betekent een
verdubbeling van de Vlaamse winter-
populatie in amper vijf jaar tijd.
Belangrijke concentraties werden
vastgesteld op de Kleiputten te
Brecht-Rijkevorsel (401 ex. in decem-

ber) en in de Maasvallei (399 ex. in
december). Het ogenblik dat er in
Vlaanderen zo’n 10.000 verwilderde
ganzen van diverse pluimage rond-
vliegen, lijkt ineens niet zover meer
af.  

Dank

Hierbij willen nog eens alle regiona-
le coördinatoren en tellers van harte
bedanken voor hun medewerking
aan het watervogelproject ! Een spe-
ciaal woord van dank gaat tevens
naar Davy De Groote die een groot
deel van de basisgegevens van de
winter 2000/2001 in de computer
heeft ingevoerd.   

Koen Devos


