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Aalscholvers 
in Vlaanderen 

Telresultaten 
2006-2007

Al vele jaren wordt de aantalsontwikkeling van Aalscholvers in Vlaanderen door 

het INBO op de voet gevolgd, zowel in het broedseizoen als in de winterperiode. 

Dankzij de medewerking van een groot aantal vrijwilligers en Natuur.Studie zijn de 

telresultaten voor de periode 2006-2007 nagenoeg 100 % volledig.  

Inventarisatie broedkolonies 

De resultaten voor het broedseizoen 2006 laten opnieuw een lichte toename zien 

(Figuur 1). Er werden in totaal 1153 bezette nesten geteld, verdeeld over 16 broed-

kolonies. Van twee kolonies ontvingen we nog geen gegevens zodat het Vlaamse 

broedbestand op 1175 paren kan geschat worden. Sinds 2002 is het groeiritme 

behoorlijk constant en komen er elk jaar 75 tot 100 broedparen bij. De grootste 

kolonies bevinden zich in de Maasvallei (301 broedparen) en in het Blankaartgebied 

(256 paren). De gemiddelde koloniegrootte bedroeg 72 paren. 

In Wallonië kwamen in 2006 in totaal 422 paren tot broeden (med. Jean-Yves Paquet). 
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Figuur 1. Evolutie van het aantal broedparen 

van Aalscholvers in Vlaanderen

geteld geschat
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Wintertellingen op slaapplaatsen 2006-2007 

Tijdens de afgelopen winter 2006/07 vonden opnieuw twee succesvolle slaapplaats-

tellingen plaats van Aalscholvers in Vlaanderen. In november en januari werden 

respectievelijk 47 en 51 (potentiële) slaapplaatslocaties bezocht. Dit leverde resp. 

39 en 42 bezette slaapplaatsen op. Slechts een drietal gekende traditionele slaap-

plaatsen werden niet geteld.  

Uit de resultaten blijkt dat het aantal overwinterende Aalscholvers in Vlaanderen 

nog steeds aan het toenemen is (Tabel 1). De twee tellingen leverden een zeer 

vergelijkbaar totaalaantal op van ongeveer 4900 exemplaren. Als we rekening houden 

met de enkele hiaten, dan kunnen we de Vlaamse winterpopulatie ramen op 

5050 tot bijna 5200 vogels. 

De verspreiding van overnachtende Aalscholvers is weergegeven in Figuur 2. Grote 

slaapplaatsen van meer dan 300 exemplaren werden vastgesteld op de Blankaart te 

Woumen (max. 452), in Vloetemveld te Zedelgem (max. 339), in de Bourgoyen-

Ossemeersen te Drongen (max. 364), het Donkmeer te Berlare (max. 354), in het 

zandputtengebied te Mol (max. 315) en in Hochter Bampd in de Limburgse Maasvallei 

(max. 327). 

Novembertelling Januaritelling

Geteld Geschat geteld Geschat

2003 / 2004 3221 3560 4002 4200

2004 / 2005 4440 4470 4323 4350

2005 / 2006 4238 4350 4650 4750

2006 / 2007 4903 5190 4853 5050

Tabel 1. Resultaten van simultaantellingen van 

Aalscholvers op slaapplaatsen in Vlaanderen. 

Voor elke telling wordt zowel het effectief 

getelde aantal als het geschatte aantal 

(rekening houdend met de enkele kleine 

hiaten) weergegeven.

Figuur 2. Verspreiding van Aalscholvers op 

slaapplaatsen in Vlaanderen in november 2006 

en januari 2007.

Met dank aan alle tellers die hebben meege-

werkt aan slaapplaats- en kolonietellingen!

Koen Devos & Anny Anselin

koen.devos@inbo.be
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