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HOE KAN IK MEE DOEN?
• Wie mee wil doen met de watervogeltellin-

gen, kan het beste contact opnemen met
de regiocoördinator van de eigen regio (zie
SOVON-Nieuws voor een recent overzicht
van de regiocoördinatoren of www.sovon.nl
of vraag informatie via het kantooradres). De
regiocoördinator is het best op de hoogte
van gebieden waar nog tellingen moeten
worden uitgevoerd of van telgroepen die
hulp kunnen gebruiken.

• Vooraf is het van belang te kiezen tussen
éénmaal per jaar in januari te tellen (mid-
wintertelling) of gedurende een aantal maan-
den (ganzen en zwanen, of alle soorten). Bij
de midwintertelling kan altijd hulp worden ge-
bruikt, bij de maandelijkse tellingen afhan-
kelijk van de vraag of er nog niet-getelde
gebieden zijn.

• Iedereen kan meedoen voor wie het herken-
nen van de Nederlandse watervogelsoorten
geen problemen oplevert.

• In gebieden waar grote aantallen watervo-
gels voorkomen, is enige ervaring met het
schatten van groepen noodzakelijk.

• Afhankelijk van het aantal telgebieden be-
draagt de tijdsbesteding per telling enkele
uren tot een groot deel van de dag.

Contact opnemen met de plaatselijke vogel-
werkgroep is vaak een goede manier om een
watervogelproject binnen te rollen. De meeste
vogelwerkgroepen participeren hierin, en mee-
gaan met al langer meedraaiende tellers is de
meest geschikte wijze om vogelsoorten en telge-
bieden te leren kennen en ervaring op te doen
met het tellen en schatten van vogelgroepen.
Daarnaast is het ook gezellig en motiverend om
met meerdere personen een telling uit te voe-
ren en de resultaten onderling te vergelijken.
Via het SOVON-kantoor kan het adres van de
dichtstbijzijnde vogelwerkgroep worden opge-
vraagd.

http://www.sovon.nl


3

Handleiding Watervogelprojecten 2003

1. INLEIDING EN ACHTERGROND

gelijk dankzij vrijwillige tellers en regionale coör-
dinatoren. Jaarlijks werden de telresultaten toe-
gankelijk gemaakt in projectverslagen. Daar-
naast werden in opdracht van Vogelbescher-
ming Nederland enkele overzichten opgesteld
van belangrijke vogelgebieden in Nederland.

Vanaf seizoen 1992/93 is de coördinatie van de
watervogeltellingen ondergebracht bij SOVON.
Het ging daarbij om de maandelijkse ganzen-
en zwanentellingen, maandelijkse tellingen van
de Zoete Rijkswateren, de midwintertelling in
januari en tellingen in de Waddenzee. Het wel-
slagen van deze projecten was en is alleen mo-

Bij een evaluatie van de watervogelprojec-
ten, in het kader van het Netwerk Ecologische
Monitoring, bleek de genoemde opzet niet ge-
heel te voldoen. Door de projectgewijze aan-
pak bleef de informatie over het voorkomen van
watervogels versnipperd. Bovendien bleek het
beleid behoefte te hebben aan meer informa-
tie, bijvoorbeeld uit de nieuw aangewezen Vo-
gelrichtlijn-gebieden ofwel Speciale Bescher-
mingszones. Om de ontwikkelingen in deze ge-
bieden goed in de gaten te houden, zijn tellin-
gen die beperkt blijven tot de maand januari (wat
veelal het geval was) niet genoeg. Met ingang
van het winterhalfjaar 2000/01 is het netwerk
aan telgebieden daarom uitgebreid, wordt het
merendeel van de belangrijke watervogelgebie-
den in het winterhalfjaar maandelijks geteld en
worden alle projectresultaten in een gezamen-
lijk rapport opgenomen.

Het huidige watervogelmeetnet kent de volgen-
de doelstellingen:

• Het signaleren van aantalsontwikkelingen op
landelijke schaal;

• Het signaleren van aantalsontwikkelingen in
Zoete en Zoute Rijkswateren, in Vogelricht-
lijn-gebieden en op belangrijke ganzen- en
zwanenpleisterplaatsen;

• Het vaststellen van de populatieomvang van
in Nederland verblijvende watervogels in
januari, en van een aantal ganzensoorten
in september, november, januari, maart en
mei.

Sommige doelstellingen vloeien mede voort uit
internationale afspraken, zoals de betrokken-
heid bij de midwintertelling en de internationale
ganzentellingen onder de vlag van Wetlands In-
ternational. In het Waddengebied maken de tel-
lingen onderdeel uit van een samenwerkings-
verband met Denemarken en Duitsland.

1.1. Nederland watervogelland
Nederland is bij uitstek een land van water en
watervogels. Door zijn gunstige ligging aan be-
langrijke trekroutes, de aanwezigheid van grote
wateren en het milde klimaat vervult Nederland
een belangrijke rol voor watervogels, ook in in-
ternationaal opzicht. Ons land is voor deze vo-
gelsoorten niet alleen van grote betekenis om
er te broeden, maar ook of vooral om er te ruien,
te overwinteren of door te trekken. Ontwikkelin-
gen in Nederland kunnen hun weerslag heb-
ben op watervogels uit een enorm gebied, in
sommige gevallen zelfs op de wereldpopulatie
van een soort. Dit alles schept een grote verant-
woordelijkheid voor het behoud en de bescher-
ming van waterrijke gebieden en watervogels
in Nederland.

Eerste vereiste hierbij is te beschikken over
goed cijfermateriaal. Zo zijn watervogeltellingen
gebruikt bij de vaststelling van gebieden en
soorten die voor (extra) bescherming in aanmer-
king moeten komen. Door de tellingen volgens
een vaste methode uit te voeren en te herhalen
(monitoring) wordt inzicht verkregen in aantals-
veranderingen, en kunnen bijvoorbeeld nega-
tieve ontwikkelingen vroegtijdig worden gesig-
naleerd. Watervogels zijn bovendien goede
indicatoren voor de kwaliteit van het leefmilieu:
ze zitten hoog in de voedselketen en zijn gevoe-
lig voor milieuverontreiniging of veranderingen
in voedselaanbod.

Heel plezierig daarbij is, dat het tellen van
watervogels geenszins een straf is. Wie geniet
niet van het gefluit van Smienten, een groepje
roepende Wulpen, Nonnetjes langs een ijsrand,
een weiland zwart van de ganzen of een tapijt
van Scholeksters tijdens hoogwater? Door te
tellen gaat de waarnemer beter opletten en ver-
banden ontdekken die voor de nietsvermoe-
dende voorbijganger verborgen blijven. Het nut-
tige en aangename kunnen dus goed worden
gecombineerd.

1.2. Kader en doelstellingen
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1.3. Deze handleiding
In 1992 verscheen de eerste versie van een SO-
VON-handleiding ten behoeve van de midwin-
tertelling en de ganzen- en zwanentellingen, in
1996 opgevolgd door een uitgebreidere versie
waarin het hele palet aan watervogelprojecten
aan de orde kwam. Omdat de verschillende pro-
jecten vanaf seizoen 2000/01 tot één watervo-
gelmonitoringproject zijn samengesmeed, was

Het belang van Nederland voor watervogels
Tijdens de midwintertelling in januari worden vrij-
wel alle belangrijke Europese wetlands onderzocht.
Een fascinerend idee om te weten dat, terwijl je
zelf op een druilerige dag door de telescoop een-
den op een plas telt, er tegelijkertijd mensen in een
zonovergoten Griekse delta of bitterkoude Noorse
fjord met hetzelfde bezig zijn. Ook in delen van
Afrika en Azië zijn dan tellers actief.
De organisatie van deze internationale krachttoer
kost ieder jaar de nodige inspanningen, maar de

resultaten zijn ernaar. Iedere winter opnieuw wordt
een indrukwekkende momentopname gemaakt van
aantallen en verspreiding van watervogels, en dat
al tientallen jaren lang. Watervogels behoren daar-
mee tot de best onderzochte vogelsoorten.

het tijd voor een nieuwe handleiding. Deze is
bedoeld voor de huidige en toekomstige mede-
werkers. Wij hopen dat deze nieuwe versie zal
bijdragen aan de succesvolle voortzetting van
watervogelmonitoring in Nederland. Tips, kritiek
en opmerkingen die tot verbetering van de hand-
leiding kunnen leiden zijn welkom; doe dit bij
voorkeur schriftelijk (adres zie colofon).

Hoe groot het belang van Nederland is als overwin-
teringsgebied van sommige watervogels wordt dui-
delijk wanneer de resultaten van de midwintertel-
lingen van 1998 t/m 2000 worden afgezet tegen de
totale populatiegrootte van deze soorten (figuur 1).
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Figuur 1. Aandeel van de populatie dat tijdens de midwintertelling in januari in Nederland verblijft (let
wel: Nederland maakt qua oppervlakte slechts 1% van Noordwest-Europa uit). De Nederlandse gegevens
hebben betrekking op januari 1998-2000, die uit Noordwest-Europa zijn ontleend aan Rose & Scott
(1997).
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2. OPZET EN ORGANISATIE TELLINGEN

niet tot de monitoringgebieden worden gere-
kend. Deze gegevens vormen een belangrijke
aanvulling op de kennis van verspreiding en to-
taalaantallen van watervogels in Nederland. Ze
worden ook gebruikt voor internationale monito-
ringdoeleinden (Wetlands International) en bij
de bepaling van 1%-drempels, een middel om
de waarde van gebieden voor vogels uit te druk-
ken. Een speciaal onderdeel van de midwinter-
telling is de telling van zee-eenden en Eiders in
de Noordzee-kustzone, Voordelta en Wadden-
zee.

Tijdens de midwintertelling in januari wor-
den ook zoveel mogelijk gebieden geteld die

Tabel 1 geeft een overzicht van het telpro-
gramma in Nederland.

2.2. Organisatie
Het monitoringproject watervogels vormt de
voortzetting van allerlei inspanningen die al lan-
ge tijd bestonden en vaak nog steeds bestaan.
De gegevens worden bijeengebracht door zo’n
1500 waarnemers, vooral vrijwilligers (al dan niet
onder de vlag van een vogelwerkgroep), maar
ook medewerkers van terreinbeherende instan-
ties of overheden.

Het huidige project is een samenwerkings-
verband tussen RIZA, RIKZ, EC-LNV, Vogelbe-
scherming Nederland, CBS en SOVON. Het
vindt plaats in het kader van het Netwerk Ecolo-
gische Monitoring. Binnen deze samenwerking
wordt de landelijke coördinatie verzorgd door
SOVON, terwijl kwaliteitsbewaking en index-
berekening worden uitgevoerd door het CBS.

Bij de aansturing van tellers en het verzor-
gen van contacten tussen de regio en het SO-

2.1. Opzet van de tellingen
De ruggengraat van de tellingen zijn de ‘moni-
toringgebieden’ die maandelijks worden onder-
zocht (figuur 2). Ze bestaan grotendeels uit
Rijkswateren en Vogelrichtlijn-gebieden die van
uitzonderlijk belang zijn voor pleisterende water-
vogels. Alle watervogelsoorten worden hier ge-
teld: duikers, futen, aalscholvers, reigers, ooie-
vaars, ibissen, Lepelaar, flamingo’s, zwanen,
ganzen, eenden, kraanvogels, rallen, bleshoen-
ders, steltlopers, meeuwen en sterns. Daarnaast
worden verschillende soorten roofvogels en
zangvogels geteld met enige binding aan water-
rijke gebieden. Deze ‘extra soorten’ staan voor-
gedrukt op het formulier.

In aanvulling op de monitoringgebieden,
waar ze uiteraard al worden geteld, worden gro-
te oppervlaktes agrarisch gebied onderzocht op
alle ganzen, zwanen en de Nijlgans (eigenlijk
een eend). De internationaal belangrijke pleis-
terplaatsen voor ganzen en zwanen vormen
daarbij de basis voor de landelijke monitoring
(figuur 3).

De tellingen vinden in principe maandelijks
plaats. Sommige gebieden worden gedurende
het gehele jaar onderzocht (o.a. IJsselmeer en
Markermeer, Randmeren, Deltawateren, Lau-
wersmeer, Oostvaardersplassen, Lepelaarplas-
sen, Markiezaatsmeer), de overige van septem-
ber tot en met april. In het Waddengebied wor-
den gebiedsdekkende (integrale) tellingen vijf-
maal per jaar uitgevoerd; in steekproefgebieden
hier wordt vaker geteld.

Tabel 1. Overzicht telprogramma.

deelproject gebieden frequentie periode soorten

maandelijkse Zoete Rijkswateren maandelijks sep-apr alle watervogels
tellingen Zoute Rijkswateren

Waddenzee 5 tellingen/jaar1 gehele jaar alle watervogels
Zoute Delta maandelijks gehele jaar alle watervogels

Vogelrichtlijn-gebieden2 maandelijks sep-apr alle watervogels
pleisterplaatsen maandelijks okt-mrt3 ganzen en zwanen

midwintertelling aanvullende gebieden4 1 telling/jaar januari alle watervogels
zee- en kustgebieden 1 telling/jaar januari zee-eenden

1 daarnaast 1-2 steekproeftellingen per maand, gehele jaar, in tien gebieden, integrale tellingen in de maanden september, november, januari
en mei, één integrale telling in wisselende maand.
2 Het gaat hierbij om de regionale Vogelrichtlijn-gebieden, de meeste Rijkswateren zijn ook Vogelrichtlijn-gebied
3 daarnaast telling Grauwe Gans in september, Brand- en Rotgans in april en Rotgans in mei
4 telgebieden in aanvulling op de monitoringgebieden.
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Figuur 2. Overzicht van de monitoring-
gebieden in Nederland. Deze worden ge-
bruikt om de aantalsontwikkeling van (de
meeste soorten) watervogels in Nederland
te volgen (met uitzondering van
ganzen, zwanen en zee-eenden).

NrGebied
1 Waddenzee
3 Grevelingen
4 Oosterschelde
5 Veerse Meer
6 Westerschelde
7 Voordelta
8 Gelderse Poort
9 IJssel
10 Zwarte Water
11 Nederrijn: Arnhem - Heteren
12 Nederrijn: Heteren - Wijk bij Duurstede
13 Lek: Wijk bij Duurstede - Schoonhoven
14 Zoetwatergetijderivieren
15 Nieuwe Waterweg/Calandkanaal
16 Waal: Nijmegen - Waardenburg
17 Waal: Waardenburg - Werkendam
18 Kalkmaas
19 Grensmaas
20 Midden-Limburgse Maasplassen
21 Gestuwde Maas
22 Getijde-beinvloede Maas
23 IJsselmeer
24 Markermeer
25 Zwarte Meer
26 Ketelmeer en Vossemeer
27 Drontermeer
28 Veluwemeer

29 Wolderwijd en Nuldernauw
30 Nijkerkernauw
31 Eemmeer
32 Gooimeer
33 Oostvoornse Meer
34 Hollands Diep
35 Haringvliet
36 Volkerakmeer
37 Zoommeer
38 Markiezaat
39 Lauwersmeer
40 Zuidlaardermeergebied
41 Leekstermeergebied
42 Sneekermeer e.o.
43 Zwarte- en Witte Brekken
44 Koevordermeer
45 Tjeukemeer
46 Slotermeer
47 Heegermeer
48 Fluessen/Vogelhoek/Morra
49 Oudegaasterbrekken
50 Alkmaardermeer
51 Groote Wielen
52 Oude Venen
53 De Deelen
54 Rottige Meenthe en Brandemeer
55 De Wieden

56 Oostvaardersplassen
57 Lepelaarplassen
58 Oostelijke Vechtplassen
59 Wormer- en Jisperveld
60 Reeuwijkse Plassen
61 Biesbosch
62 Van Oordt’s Mersken
63 Arkemheen
64 Zeevang
65 Eilandspolder
66 Ilperveld, Varkensland en Twiske
67 Westzaanse- en Oostzaanse Polders
68 De Wilck
69 Krimpenerwaard
70 Donkse Laagten
71 Midden-Delfland en Oude-Leede
72 Oude Land van Strijen
73 Yerseke en Kapelse Moer
74 Fochteloërveen
75 Dwingelderveld
76 Bargerveen
77 Engbertsdijksvenen
78 Mariapeel en Deurnse Peel
79 Groote Peel
80 Kampina
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Figuur 3. Overzicht van het internationaal belang-
rijke gebied voor ganzen en zwanen (conform Koffij-
berg et al. 1997). Dit gebied wordt gebruikt
om de aantalsontwikkeling van ganzen
en zwanen in Nederland te volgen.
Er is overlap met de gebieden in
figuur 1.

VON-kantoor vormen regiocoördinatoren een
onmisbare schakel. Een actueel overzicht hier-
van is te vinden in SOVON-Nieuws of op inter-
net (www.sovon.nl), en is ook op te vragen via
het kantoor. Er zijn aparte regionale coördinato-
ren voor de maandelijkse tellingen en de mid-
wintertelling. Zie figuur 4 voor de regioindeling.

Medewerkers aan de maandelijkse tellingen
krijgen elke maand (ongeveer één week voor
de telling) hun formulieren in de bus, samen met
een nieuwsbrief. De ingevulde formulieren kun-
nen gratis worden teruggestuurd via een ant-
woordenvelop (binnen 10 dagen na de telling).

In september wordt ook een kaart gestuurd waar-
op ligging en begrenzing van de telgebieden ex-
act zijn weergegeven.

Waarnemers die alleen meedoen aan de
midwintertelling, in gebieden die niet al maande-
lijks op het programma staan, worden jaarlijks
aangezocht door de regiocoördinator. Formulie-
ren moeten ook naar deze persoon worden te-
ruggestuurd. In de gebieden die maandelijks op
ganzen en zwanen worden onderzocht, kunnen
in januari ook alle overige watervogelsoorten
worden geteld.



8

Handleiding Watervogelprojecten 2003

Figuur 4. Regioindeling Nederland. De onderschei-
den regio’s zijn: GR Groningen, FR Friesland, DR
Drenthe,WG Waddengebied, NZ Noordzee, IJ
IJsselmeer, FL Flevoland, RM Randmeren, OV Over-
ijssel, GL Gelderland, NH Noord-Holland, ZH Zuid-
Holland, UT Utrecht, RG Grote Rivieren, ZO Zoute
Delta, ZL Zeeland, BR Beneden Rivieren, NB Noord-
Brabant, LI Limburg.

reeks immers doorbroken! Wanneer een deel
van het telgebied ongeschikt wordt als watervo-
gelgebied, bijvoorbeeld door huizenbouw, wordt
de teller verzocht de gegevens toch onder de
code van het oude gebied in te sturen; het volge-
bouwde gedeelte hoeft dan uiteraard niet meer
te worden bezocht.

Heel soms kan het wenselijk zijn om de ge-
biedsindeling te veranderen, bijvoorbeeld wan-
neer een nieuw watervogelgebied ontstaat door
natuurontwikkeling. Als het om kleine verande-
ringen gaat, kan de teller het nieuw ontstane
gebied zelf gedetailleerd volgen (aparte notities
maken), maar moeten de gegevens binnen de
oude gebiedsindeling worden ingestuurd. Wan-
neer het om grote veranderingen gaat, kan een
nieuwe indeling nodig zijn; bedenk echter dat
dit veel werk betekent omdat oude telgebiedsco-
des moeten worden omgecodeerd. Altijd eerst
contact opnemen met SOVON!

��
��

��
��

��

��

�	

�


��
��

��

��




��

��

��

��

��

	�

2.3. De indeling in telgebieden
Het is belangrijk dat de tellingen plaatsvinden
in vaste onderzoeksgebieden, die bovendien
niet te groot mogen zijn; dit bevordert het nauw-
keurig vaststellen van aantalsveranderingen en
maakt het mogelijk om individuele gebieden te
volgen. Afgelopen jaren is veel aandacht ge-
schonken aan een eenduidige en voor alle pro-
jecten en vogelsoorten geldende indeling van
Nederland in telgebieden. Deze indeling is in
veel gevallen ook al opgeslagen in een digitaal
geografisch informatiesysteem. Er is zoveel mo-
gelijk aangesloten bij al langer bestaande re-
gionale indelingen. De gehanteerde gebiedsin-
deling is hiërarchisch van opzet, waarbij ver-
schillende telgebieden samen een deelgebied
vormen, en een aantal deelgebieden samen
weer een hoofdgebied (figuur 5). Hoofdgebie-
den vormen met elkaar subregio’s die op hun
beurt weer een regio vormen. Hoewel dit sys-
teem een opslag van gegevens op verschillende
niveaus toelaat, vinden de tellingen meestal
plaats op het niveau van het telgebied en soms
deelgebied.

Heel Nederland is opgedeeld in hoofdgebie-
den, en veelal verder opgesplitst in deel- en tel-
gebieden. In regio’s waar de opdeling nog niet
zo ver gevorderd is, kan eventueel in overleg
met SOVON tot een verdere opdeling worden
overgegaan. Indien een gedetailleerde indeling
al in gebruik is, moet een verandering van inde-
ling worden vermeden. Dan wordt de monitoring-
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Figuur 5. Indeling van een hoofdgebied in deelgebieden en telgebieden.
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Het belang van maandelijkse tellingen
Om het voorkomen van watervogels te kwantificeren, bijvoorbeeld om de waarde van een gebied voor
deze vogels aan te geven, werd tot voor kort vooral gebruik gemaakt van resultaten van de januaritelling.
Deze telling is echter nogal afhankelijk van de weersomstandigheden. Daarom wordt tegenwoordig steeds
meer gewerkt met (de som van) maandelijkse tellingen. Zodoende zijn de uitkomsten minder toevals-
bepaald, en kunnen bovendien ook andere vogelsoorten en populaties worden gevolgd, namelijk zij die
alleen doortrekken. Hieronder een praktijkvoorbeeld dat het nut van maandelijkse tellingen aantoont.

De Fuut in het Veluwemeer (figuur 6)
De Randmeren hebben gedurende de afgelopen decennia een markante ontwikkeling doorgemaakt.
Eutrofiëring leidde in de tweede helft van de jaren zestig tot het vrijwel verdwijnen van de onderwater-
vegetatie en driehoeksmosselen, terwijl het visbestand gedomineerd raakte door grote brasems. Veel
watervogels werden geconfronteerd met een afnemend voedselaanbod en hun aantallen daalden sterk.
Door maatregelen ter beperking van de hoeveelheid voedingsstoffen, in combinatie met enkele strenge
winters (1985-87), verbeterde de ecologische kwaliteit aanzienlijk. Veel watervogelsoorten lieten daarop
een spectaculair herstel zien. Een voorbeeld is de Fuut, waarvan de aantallen sterk afnamen tussen 1960
en 1971, zeer laag bleven van 1972 tot en met 1985, en zich daarna herstelden. Deze ontwikkeling wordt
alleen duidelijk wanneer we het gehele jaar in beschouwing nemen. Kijken we alleen naar de aantallen in
januari, dan lijkt het alsof pas vanaf 1985 Futen op het Veluwemeer verschijnen. De periode van voorko-
men in de jaren zestig blijft dan onopgemerkt. Dit wordt veroorzaakt doordat de Fuut in de jaren zestig in
dit gebied piekte in najaar en voorjaar. Tegenwoordig is hij het hele jaar aanwezig. De trend die alleen
over de maand januari wordt berekend, geeft dus een vertekend beeld.
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Figuur 6. Futen op het Veluwemeer in januari en in de periode september-april (uitgedrukt in aantal
vogeldagen; 1970 betekent januari 1970 resp. het telseizoen 1970/71).

Andere niet-broedvogelprojecten van SOVON
Twee andere monitoringprojecten van SOVON hebben enige raakvlakken met het watervogelonderzoek.

Met het Bijzondere Soorten Project (BSP) niet-
broedvogels worden, het hele jaar rond, losse waar-
nemingen ingezameld van min of meer schaarse
soorten, die in de andere projecten onvoldoende
aan bod komen. Dit levert voor sommige
watervogelsoorten informatie op die anders verlo-
ren zou gaan, bijvoorbeeld bij Dwerggans, Rood-
halsgans, Krooneend en Witoogeend.

Voor meer informatie: kijk op www.sovon.nl of
neem contact op met het kantoor.

Het Punt Transect Tellingen-project, dat in sa-
menwerking met het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek wordt uitgevoerd, richt zich op àlle winter-
vogels, en niet alleen watervogels dus. Bij dit pro-
ject worden vaste routes uitgezet waar op 20 vaste
punten eenmaal per winter gedurende vijf minuten
alle aanwezige vogels worden geteld. Het project
loopt vanaf 1980 en levert voor sommige watervo-
gels, vooral de verspreid voorkomende soorten als
Wilde Eend en Waterhoen, aanvullende informatie
op over trends en verspreiding.

aantal in september-april
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Het belang van de midwintertelling
Monitoringgebieden zijn gebieden die voor water-
vogels van internationaal belang zijn. Tijdens de
maandelijkse tellingen, en dus ook tijdens de mid-
wintertelling van januari, worden daarom alle moni-
toringgebieden onderzocht. Daarnaast worden in
januari ook andere gebieden geteld (figuur 7). Deze
gebieden kunnen in nationaal of regionaal opzicht
van betekenis zijn voor watervogels, zodat het ze-
ker zinvol is ook hier tellingen uit te voeren. Om-
dat sommige watervogels in deze overige gebieden
talrijk kunnen zijn (denk onder andere aan Wilde
Eend, Waterhoen, Kievit en meeuwen), zijn deze
aanvullende gegevens onontbeerlijk om de Neder-
landse populatiegrootte van deze soorten vast te
kunnen stellen. Bovendien kunnen bijvoorbeeld
planologische beslissingen in deze aanvullende
gebieden verkeerd uitpakken indien er geen tel-
materiaal beschikbaar is.

Monitoringgebieden

Overige gebieden

Figuur 7. In januari wordt ten behoeve van de midwintertelling een groot aantal
gebieden onderzocht ter aanvulling op de monitoringgebieden.
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3. VELDWERK

3.1. Teldata
Iedereen zal begrijpen dat het nodig is om vast
te houden aan de voorgeschreven teldata, al-
leen al om te voorkomen dat vogels dubbel wor-
den geteld of juist worden gemist. Natuurlijk kan
het wel eens voorkomen dat de teller verhin-
derd is; probeer dan tijdig een vervanger te re-
gelen, bij voorkeur iemand die al eens is mee
geweest en het telgebied kent. Laat het anders
tijdig aan de regiocoördinator weten!

De teldata voor het nieuwe seizoen (dat van
juli t/m juni loopt, maar voor de meeste waarne-
mers pas in september begint) worden altijd ver-
meld in de april-nieuwsbrief van het watervogel-
project. In alle volgende nieuwsbrieven worden
de eerstvolgende teldata aangeven, net als in
SOVON-Nieuws.

De volgende richtlijnen worden jaarlijks gebruikt
om teldata vast te stellen:

• De teldata vallen in eerste instantie op de
zaterdagen het dichtst bij de 15e van de
maand.

• Hoewel de zaterdag de voorkeur heeft, kan
het door weersomstandigheden of andere
redenen nodig zijn uit te wijken naar de vrij-
dag ervoor of de zondag dan wel maandag
erna. In gebieden met veel vogelverplaat-
singen, zoals getijdengebieden, waar ver-
schillende telploegen actief zijn, moet ech-
ter getracht worden zoveel mogelijk op de-
zelfde dag te tellen.

• In getijdengebieden is het tijdstip van hoog-
water van groot belang voor het welslagen
van de telling. Hoewel wordt geprobeerd
rondom de 15e van de maand te tellen, ko-
men afwijkende teldata regelmatig voor wan-
neer dat nodig is in verband met het hoogwa-
ter.

3.2. Integraal tellen
Om watervogels goed te tellen, is het nodig om
het hele telgebied intensief te doorkruisen (‘in-
tegrale gebiedstelling’). De route wordt zoda-
nig gekozen dat alle geschikte watervogelbioto-
pen kunnen worden afgezocht; vergeet daarbij
niet de gebieden te bezoeken die soms wel,
soms niet aantrekkelijk zijn voor watervogels (fi-

guur 8). Alle aanwezige watervogels moeten
worden geteld.

Hieronder nog enige specifieke richtlijnen:

• Overdag tellen; het is de bedoeling om de
aantallen en verspreiding van watervogels
vast te stellen zoals die overdag is (veelal
op de voedselgronden, maar niet altijd). Tel-
lingen op slaapplaatsen en tijdens de slaap-
trek vallen derhalve buiten het bestek van
dit project. Een vuistregel voor de winter-
maanden is om niet voor 10:00 ‘s ochtends
te starten en niet langer dan tot 16:00 door
te gaan.

• Binding met het telgebied; er worden alleen
vogels geteld die een binding vertonen met
het telgebied. Overvliegende vogels die van
buiten het telgebied komen en er niet zullen

Figuur 8. Integrale gebiedstelling in de praktijk. Van-
zelfsprekend worden alle plassen in dit rivierenland-
schap gecontroleerd, waarbij af en toe een insteek
moet worden gemaakt om een plas volledig te kun-
nen overzien. Van telling tot telling wordt dezelfde
route aangehouden, en wordt vanaf dezelfde punten
waargenomen. Een nat weilandengebied langs een
beek wordt eveneens gecontroleerd, aangezien hier
bij hoge waterstanden wel eens watervogels verblij-
ven. Hetzelfde geldt voor enkele plasjes die al naarge-
lang de waterstand geen enkele watervogel opleve-
ren dan wel interessant zijn.
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neerstrijken, worden niet meegeteld. Boven
het telgebied rondvliegende en foerageren-
de sterns of een naar prooi speurende kie-
kendief natuurlijk wel meetellen.

• Vaste route en waarneempunten; houdt zo-
veel mogelijk van telling tot telling dezelfde
route en waarneempunten aan. Wanneer
hiervoor dwingende redenen zijn (inundatie
uiterwaard!), wordt uiteraard van de route
afgeweken.

• Vaste telinspanning; probeer de tijdsbeste-
ding per telling vergelijkbaar te houden. Het
heeft voor monitoring weinig zin om bij de
ene telling in een enkel uurtje het hele ge-
bied in razende vaart af te raffelen, en de
volgende keer vele uren te besteden aan
het te voet aflopen van alle sloten. Uiteraard
wordt de tijdsbesteding wel aangepast aan
het aantal vogels: als het gebied tjokvol wa-
tervogels zit, kost de telling meer tijd dan
wanneer het heel rustig is.

• Vervoermiddel; het verdient de voorkeur om
de tellingen steeds met hetzelfde vervoer-
middel te doen. Fietsen en lopen maakt het
mogelijk om een gebied nauwgezet te on-
derzoeken (en is milieuvriendelijk), maar tel-
len vanuit een auto kan nodig zijn in grote
gebieden, bij slecht weer en bij sommige ver-
storingsgevoelige soorten (ganzen, zwa-
nen).

• Werken in teamverband; in vogelrijke gebie-
den is het werken in teamverband veruit te
prefereren boven individueel werken. Stem
de teldatum en het tijdstip van tellen op el-
kaar af, en overleg achteraf of de resultaten
zijn beïnvloed door bijv. massale vogelver-
plaatsingen. Soms is het handig of zelfs
noodzakelijk om het telgebied af te werken
met verschillende tellers. Wanneer het gaat
om ‘wolken’ watervogels van verschillende
soorten, kunnen verschillende personen één
of enkele soorten tellen terwijl een ander no-
teert.

• Deugdelijk optisch materiaal is onontbeer-
lijk; een goede verrekijker (bij voorkeur ver-
groting 10x) is essentieel. Een telescoop
(vergroting 20x of meer) op statief is in veel
gebieden onmisbaar.

• Vermijdt verstoring; verstoring kan zorgen
voor hergroepering van watervogels binnen
een gebied of, in het ergste geval, verplaat-
sing naar andere of minder overzichtelijke
gebieden; dubbeltellingen of juist het mis-
sen van groepen kunnen het gevolg zijn.
Probeer daarom te anticiperen op mogelijke
verstoring en vermijdt in ieder geval zèlf voor
verstoring te zorgen (te dicht naderen, hard
klappen met autodeur).

3.3. Tellen in getijdengebieden
In getijdengebieden wordt gebruik gemaakt van
het specifieke gedrag van verschillende water-
vogelsoorten (vooral steltlopers) om zich tijdens
hoogwater te concentreren op speciale plaat-
sen. Door alle hoogwatervluchtplaatsen (HVP’s)
te tellen, kunnen dan alle aanwezige vogels wor-
den vastgesteld. Uiteraard is de methode alleen
toepasbaar bij soorten die zich nadrukkelijk op
HVP’s verzamelen. Daarom worden in de aan-
grenzende telgebieden ook de overige aanwezi-
ge watervogels geteld.

Het gedrag van watervogels bij opkomend wa-
ter is vaak stereotiep. Naarmate het water stijgt,
gaan sommige soorten naar voorverzamelplaat-
sen toe terwijl andere opschuiven langs de wa-
terlijn. Wanneer het water verder stijgt, begint
de echte hoogwatertrek naar de HVP. De aan-
komst aldaar is vaak massaal. Op de HVP wordt
de periode van hoogwater veelal doorgebracht
met het verzorgen van het verenkleed en rus-
ten; sommige soorten blijven echter foerageren.
Wanneer het water begint te zakken, loopt een
deel van de vogels met de waterlijn mee terwijl
anderen op de HVP blijven en pas weggaan
wanneer de voedselgebieden over grote opper-
vlaktes droogvallen (figuur 9). Het tijdstip van
hoogwater kan van plaats tot plaats verschillen
(het voorspelde tijdstip is te achterhalen via krant
en internet: www.getij.nl). De teller moet ruim
vóór het tijdstip van hoogwater aanwezig zijn in
het telgebied. Start uiterlijk 1 uur vóór hoogwater,
liefst eerder. Wanneer een groot gebied met
meerdere HVP’s moet worden afgewerkt, wordt
‘met het tij mee’ gewerkt; vanaf het punt waar
het hoogwatertijdstip het eerste valt richting
deelgebieden waar dit later plaatsvindt. In som-
mige gebieden, speciaal langs de Fries-Gro-
ningse kust, wordt de teller geconfronteerd met
forse aantallen watervogels die op grote afstand
van de zeedijk blijven. Het is dan noodzakelijk
om indien mogelijk in verband met bijv. afwate-

http://www.getij.nl
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ringsgreppels - op regelmatige afstanden inste-
ken te maken naar de waterlijn. Probeer ver-
storing hierbij zoveel mogelijk te voorkomen.

3.4. Opsporen en soortherkenning
Veel soorten watervogels zijn eenvoudig op te
sporen, te determineren en te tellen. Speciale
aandacht is nodig bij soorten die in oevervege-
tatie verblijven en bij notoir lastig te herkennen
soorten en kleden. Sommige soorten houden
er zo’n obscure levenswijze op na dat tellingen
vrijwel onmogelijk zijn (Waterral) of alleen kun-
nen plaatsvinden door het terrein intensief te
doorkruisen (Bokje). Waarnemingen van deze
soorten tijdens integrale gebiedstellingen zijn

toevallig, en de werkelijk aanwezige aantallen
worden gewoonlijk sterk onderschat.

Gelukkig zijn dit uitzonderingen en zijn de mees-
te watervogelsoorten redelijk tot goed op te spo-
ren. Speciale aandacht is nodig bij enkele zwem-
eenden (o.a. Wintertaling) en steltlopers (o.a.
Watersnip) waarvan belangrijke aantallen in of
langs de oevervegetatie kunnen rusten, waar
ze moeilijk waarneembaar zijn. Het is daarom
noodzakelijk oevervegetaties nauwkeurig met
kijker of telescoop af te zoeken. Overdag foera-
gerende zaagbekken of Aalscholvers kunnen
lastig te tellen zijn wanneer het gaat om grote
groepen synchroon duikende vogels. Door te
wachten totdat de duikactiviteit in de groep af-

Figuur 9. Een HVP-telling is spectaculair maar
gecompliceerd. Sommige watervogels vliegen bij
opkomend water direct naar de HVP, andere gaan
eerst naar een voorverzamelplaats (VVP). Tot
overmaat van ramp vliegen er ook nog eens
verschillende soorten door elkaar heen. Teller 1 en
teller 2 noteren uitsluitend de vogels die binnen het
eigen telgebied neerstrijken. Wanneer een groep door
verstoring naar het gebied van de buurman vliegt,
wordt dit genoteerd onder vermelding van soort,
aantal, tijdstip en vliegrichting. Na afloop van de
telling wordt dit besproken en wordt de groep tot
het ene dan wel andere gebied gerekend.

Exoten horen er ook bij!
Wie tegenwoordig een watervogeltelling uitvoert,
kan een bonte verzameling tegenkomen van exoten:
vogels die uit gevangenschap ontsnapt zijn en zich
in het vrije veld weten te handhaven en (vaak) voort
te planten. Sommige exoten vergaat het uitstekend
in de Nederlandse natuur, denk aan de Nijlgans die
bij ons in de jaren zeventig voor het eerst ‘in het
wild’ werd gezien en waarvan er thans duizenden
rondvliegen. Bij andere soorten loopt het (nog?)
niet zo’n vaart en is het spannend of ze zich op
langere termijn zullen weten te handhaven.

De mening van vogelaars over exoten is ver-
deeld. De een vindt het geinige beesten, de ander
gruwt ervan. In ieder geval bestaan over exoten veel
misverstanden en vooroordelen. Zo zouden Nijl-
ganzen door concurrentie om broedplaatsen een be-
dreiging vormen voor inheemse vogels. De aanwij-
zingen hiervoor zijn echter flinterdun. Van andere
soorten wordt gezegd dat ze ongebreideld toene-
men, maar niemand weet om welke aantallen het
precies gaat.

Of vogelaars het leuk vinden of niet, exoten vor-
men tegenwoordig een niet weg te denken onder-
deel van onze vogelwereld. Gezien de uiteenlopen-
de meningen die bestaan over hun mogelijke scha-
delijkheid, bestaat er grote behoefte aan feitenmate-
riaal omtrent aantallen, verspreiding en aantalsont-
wikkeling. Nuchtere cijfers in plaats van vooropge-
zette meningen. Pas dan kan worden bezien of er
eventueel een probleem bestaat.

Dit alleen is al reden genoeg om exoten niet te
negeren maar tijdens de tellingen gewoon mee te
nemen. Bovendien: is het niet interessant om te
volgen of een bijv. van oorsprong uit Australië af-
komstige watervogel als de Zwarte Zwaan zich aan
onze kant van de wereld zal weten te handha-
ven?Het motto is dus: exoten worden gewoon mee-
geteld en hun aantallen worden op het formulier
ingevuld of bijgeschreven. Even voor de duidelijk-
heid: het gaat om vrij levende en vrij vliegende vo-
gels, en niet om dieren die binnen de omheining
van een park zitten of op het erf van een boerderij.
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neemt, kan dit worden opgelost.
Wanneer de waarneemomstandigheden

niet al te ongunstig zijn, levert soortdeterminatie
voor de ervaren vogelaar doorgaans weinig pro-
blemen op. Toch zijn makkelijk herkenbare soor-
ten als Wilde/Kleine Zwaan en Grote/Kleine
Mantelmeeuw op grote afstand lastig te deter-
mineren. Visdief en Noordse Stern zijn er zelfs
berucht voor. Voorts zijn bij bepaalde soorten
mannetjes in prachtkleed eenvoudig te deter-
mineren, maar geldt dit niet voor vrouwtjes of
ruiende mannetjes (Krakeend/Wilde Eend, Zo-
mertaling/Wintertaling). Bij enkele steltlopers
zijn vogels in winterkleed en/of juveniel kleed
lastiger te determineren dan in prachtkleed
(Krombekstrandloper/Bonte Strandloper) en bij
meeuwen zorgen de onvolwassen vogels voor
problemen (Zilvermeeuw/Kleine Mantelmeeuw).

Wees altijd kritisch en maak gebruik van goede
determinatiegidsen (Jonsson 1994, Svensson
et al. 2000).

3.5. Tellen en schatten
De nauwkeurigheid van telresultaten wordt niet
alleen beïnvloed door factoren als vogelgedrag
en weersomstandigheden, maar evenzeer door
de vaardigheid van de teller. Kleine groepjes
kunnen nog wel nauwkeurig worden geteld.
Wanneer het gaat om honderden vogels komen
er problemen om de hoek en bij vele duizen-
den is het tellen pittig tot zeer lastig, afhankelijk
van vogelsoort, terrein, afstand en lichtval. Zelfs
onder identieke waarneemomstandigheden zul-
len verschillende waarnemers dan tot afwij-
kende uitkomsten komen. Uit onderzoek is ge-

Figuur 10. Het tellen van grote
groepen. Een wolk Rosse Grutto’s
komt invallen in een moerasgebied.
Ze moeten in korte tijd worden ge-
teld, want wanneer ze in de vegeta-
tie duiken zijn ze amper meer te
zien. Snel wordt een groep van 50
vogels uitgeteld; vervolgens wor-
den eenheden van 50 afgepast op
de rest van de groep. Hierbij wordt
rekening gehouden met de dicht-
heid aan vogels binnen de groep (in
de figuur verbeeld door grotere en
kleinere cirkels) (Ontleend aan
Howes & Bakewell 1989).



16

Handleiding Watervogelprojecten 2003

bleken dat tellers vaak de neiging hebben om
middelgrote groepen (tot enige honderden vo-
gels) licht te overschatten, maar grote groepen
(duizenden) vrijwel altijd onderschatten. De ver-
schillen tussen tellers onderling zijn wat dit be-
treft aanzienlijk, maar er loopt geen duidelijke
rode draad door. De een schat aantallen conse-
quent te laag of te hoog in, de ander zit goed bij
kleine groepen maar slaat de plank mis bij grote
groepen. Bovendien blijken tellers bij herhaalde
telling van dezelfde groep vaak op verschillende
aantallen uit te komen, zonder dat henzelf duide-
lijk is welk getal het meest juiste is. Vanwege
deze individuele verschillen is het niet mogelijk

om correctiefactoren te bedenken om de nauw-
keurigheid van aantalsopgaven te vergroten.

De problemen van het tellen van grote groe-
pen zijn derhalve onoplosbaar, maar moeten
ook weer niet worden overdreven. Probeer bij
grote groepen zoveel mogelijk met afgepaste
teleenheden te werken (zie figuur 10) en tel
eventueel twee maal (houd het gemiddelde van
beide uitkomsten aan). Wanneer zich de mo-
gelijkheid aanbiedt om in een lastige telsituatie
het aantal vogels te controleren (verzameling
achter elkaar staande, en daardoor moeilijk te
tellen steltlopers vliegt op), moet deze kans wor-
den aangegrepen.

Tellen in de broedtijd
Bij tellingen die in de broedtijd worden uitgevoerd,
blijkt het scheiden van broedvogels en niet-broed-
vogels vaak buitengewoon lastig. Daarom geldt als
richtlijn dat gewoon alle aanwezige watervogels
worden geteld, of het nu broedvogels dan wel niet-
broedvogels zijn. Let wel: alleen de waargenomen
aantallen worden genoteerd (en niet die welke op
grond van voorkennis van de broedvogelaantallen
worden verondersteld aanwezig te zijn). Eventuele
jonge vogels worden pas meegeteld wanneer ze

vliegvlug zijn. Bedenkt tevens  dat het alleen gaat
om de aantallen die worden vastgesteld tijdens het
tellen van de andere watervogels; het is dus over-
bodig om een insteek in het duin te maken om de
broedende meeuwen te kunnen tellen! Als het in
voorkomende gevallen echt onmogelijk is om de
broedvogels mee te tellen, vergeet dan niet om een
plus (+) op het formulier te zetten bij de soorten
die wel aanwezig waren, maar niet zijn geteld (zie
hoofdstuk 4).
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3.6. Reproductiecijfers van ganzen en
zwanen
Ganzen en zwanen komen doorgaans in het na-
jaar met hun jongen uit de broedgebieden te-
rug en blijven de winter als familie bij elkaar. In
tegenstelling tot veel andere watervogels, zijn
bij de meeste ganzen en zwanen de eerstejaars
vogels goed te onderscheiden van hun ouders.
De kenmerken zijn te vinden in goede determi-
natieboeken zoals de ANWB-Vogelgids van
Svensson et al. (2000). Inzicht in het aandeel
eerstejaars en de grootte van de families vormt
een belangrijke extra informatiebron om de
achtergronden te kunnen begrijpen van de waar-
genomen aantalsontwikkelingen. Zo lijkt bij Klei-
ne Zwaan en Rotgans de recente populatieaf-
name in verband te staan met afgenomen
broedsucces. Doordat familieverbanden in de
loop van de winter vaak minder duidelijk wor-
den en de jongen in de loop van de winter ruien
naar het volwassen kleed, worden de gegevens
bij voorkeur kort na aankomst in het najaar ver-
zameld, in de periode oktober tot en met januari.
De waarnemingen hoeven niet per se tijdens
de maandelijkse telling te worden gedaan, vaak
is het buiten de teling om beter omdat er dan
meer tijd is om een groep te bekijken. Doordat
de ganzen- en zwanenfamilies zich niet evenre-
dig verdelen over Nederland en de verschillende
voedselgebieden, is het voor de steekproef van
belang dat alle belangrijke regio’s en de ver-
schillende voedselgebieden worden afgedekt.

Wie een groep ganzen of zwanen langer bekijkt,
ziet al snel dat zo’n groep uit meerdere sociale
verbanden bestaat (families met jongen, paren
zonder jongen, solitaire dieren). Die familiever-
banden gecombineerd met de kleedkenmerken
vormen de belangrijkste basis om een steek-
proef te maken. Bij groepen kleiner dan 500 indi-
viduen is het meestal het beste alle vogels uit
te splitsen naar eerstejaars en adult (een tiktel-
ler kan daarbij goede diensten bewijzen). Grote-
re groepen zijn lastiger. Hier worden meerdere
steekproeven uit verschillende delen van de
groep genomen (let op dat er aan de rand en in
de kop vaak relatief veel families met jongen
lopen), die vervolgens worden opgeteld. Bij de
juiste keuze van de steekproeven blijkt meestal
snel dat het aandeel eerstejaars tussen de
steekproeven niet zo heel veel verschilt. Geoe-
fende waarnemers kunnen daarnaast ook per
succesvol paar het aantal jongen turven. Let
daarbij vooral op de gedragingen van de volwas-
sen vogels (wakend mannetje, dreigen tegen
andere paren). Noteer naast datum, gebied en
soort de totale groepsgrootte, de grootte van
de getelde steekproef, het aantal eerstejaars,
(eventueel) de grootte van de afzonderlijke fami-
lies (10x 1 jong, 8x 2 jongen, etc.) en het terrein-
type (grasland, akker met oogstresten, kwelder,
etc.). Bij SOVON zijn speciale formulieren ver-
krijgbaar en er bestaat de mogelijkheid gege-
vens als excel-tabel in te sturen.

(email: kees.koffijberg@sovon.nl).

mailto:kees.koffijberg@sovon.nl
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4. NA HET VELDWERK

4.1. Telformulieren
Wanneer een telgebied is onderzocht, dient al-
tijd een formulier te worden ingevuld, ook wan-
neer geen enkele watervogel is gezien. Ook dit
laatste is namelijk belangrijke informatie! (mis-
schien zaten er enkele jaren geleden talloze wa-
tervogels in het gebied). Er worden twee soor-
ten formulieren gebruikt: voor alle soorten en
voor ganzen en zwanen (figuur 11 en 12). De
indeling van deze formulieren is grotendeels
identiek. Bij het formulier voor ganzen en zwa-
nen kunnen gegevens worden ingevuld van zes
telgebieden, bij dat voor alle soorten van één
telgebied.

De volgende rubrieken dienen te worden in-
gevuld.

Waarnemer
Vul de eigen gegevens in of - wanneer geteld is
in groepsverband - die van de contactpersoon
die de telformulieren instuurt. Vaste tellers krij-
gen vanuit het SOVON-kantoor een waarne-
merscode (vier letters en twee cijfers). Vul de
code uitsluitend in indien deze bekend is (niet
zelf verzinnen!). De eigen code staat ook op de
wikkel van SOVON-Nieuws en op de envelop
waarin de watervogelnieuwsbrief en formulie-
ren worden toegezonden. Bij gebruik van de
waarneemcode hoeven alleen naam en postco-
de te worden ingevuld (dit om fouten te vermij-
den). Adreswijzigingen apart doorsturen naar
het SOVON-adres. Eventuele medetellers invul-
len onder Opmerkingen (zie aldaar).

Telgebied
Indien de telgebiedscode (bestaande uit twee
letters en vier cijfers, zie voor de regioletters
figuur 4) bekend is (staat meestal op de telge-
biedskaart), kan deze onder de betreffende ru-
briek worden ingevuld. Alle andere codes on-
der regiocode invullen. Graag ook de naam ver-
melden van het telgebied, om fouten te vermij-
den (een schrijf- of typefout in de code is snel
gemaakt, het noteren van de telgebiedsnaam
biedt een controlemogelijkheid).

Teldatum
Volledig invullen, inclusief jaar (voorbeeld 17-
01-2004). Tevens begintijd en eindtijd invullen
(vanaf het moment dat de telling in het telge-
bied een aanvang neemt; eindigend wanneer
het hele telgebied is afgewerkt).

Telmethode
Invullen op welke wijze geteld werd (en uiter-
aard niet hoe de afstand naar het telgebied is
overbrugd). Wie een plas vanuit de auto geteld
heeft vult in: Auto. Wie met de auto naar een
plas gereden is en geteld heeft door er een rond-
je omheen te lopen vult in: Te voet. Een combi-
natie van verschillende methoden is eveneens
mogelijk (bijv. met de fiets en af en toe insteken
makend in het landschap: vul in Te voet & Fiets).

Soorten geteld
Op het Alle soorten-formulier staat nog een ex-
tra rubriek: Soorten geteld. De hier aangege-
ven hokjes invullen is noodzakelijk om helder
te maken welke soorten wel en niet geteld zijn.
In de meeste gevallen zal dit zijn: Alle watervo-
gels en extra soorten (als de extra soorten niet
zijn geteld, kruis dan aan: Alleen watervogels).
Als dit formulier wordt gebruikt om een ganzen-
en zwanentelling in te sturen, kruis dan het hokje
aan: Alleen ganzen/zwanen. Heel soms worden
deze formulieren gebruikt bij speciale tellingen
van bijv. Drieteenstrandloper of Goudplevier. We
gaan er dan van uit dat alleen de ingevulde soor-
ten zijn geteld (hokje invullen: Alleen specifieke
soort(en)); geef in die gevallen ook door wan-
neer de soort ontbrak (in jargon: nul-telling) door
een nul (0) in te vullen bij de soort.

Telomstandigheden
Geef aan of de omstandigheden om te tellen
gunstig/normaal waren dan wel ongunstig. In
het laatste geval ook de reden geven (opkomen-
de mist, onbereikbaarheid door overstroming,
verstoring rustende vogels door laagvliegend
vliegtuig, of wat dan ook). Gebruik indien nodig
ook de ruimte onder Opmerkingen. Let wel: het
gaat om de omstandigheden om te tellen (en
niet erom of de omstandigheden voor de water-
vogels zelf gunstig of ongunstig waren)!

Volledigheid van telling
Geef aan of de telling volledig was of niet. In
het laatste geval aangeven in welke mate (bijv.
oostelijke helft telgebied niet bezocht). Indien
het hele telgebied niet is geteld, moet toch het
formulier worden ingestuurd. Anders kan niet
worden achterhaald of er geen watervogels za-
ten dan wel niet geteld is. Dit laatste kan wor-
den aangegeven door het hokje aan te kruisen:
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Niet geteld. Als er wel geteld is maar er geen
onderzoekssoorten zaten (in jargon: harde nul-
telling), behoort dit te worden aangegeven door
het hokje aan te kruisen: Geteld, geen vogels.

Waterstand
Geef aan of de waterstand in het telgebied nor-
maal was dan wel uitzonderlijk hoog (bijv. zeer
hoge vloed in getijdengebied, inundatie langs
rivieren) of uitzonderlijk laag. Maak bij uitzonder-
lijke gevallen een opmerking in de beschikbare
ruimte.

Sneeuw
Geef aan of er sneeuwbedekking in het telge-
bied was en zo ja, of deze plaatselijk was
(sneeuwdek niet gesloten) of overal (gesloten
sneeuwdek).

IJs
Geef aan of er ijsbedekking in het telgebied was
en zo ja, of deze plaatselijk was (sommige wa-
teren bevroren, andere niet) of overal (alle wa-
teren bevroren, nergens wakken te bekennen).

Invullen van aantallen per soort
Vul per soort de aanwezige aantallen in (pas op
voor schrijffouten). Geen overtrekkende vogels
invullen of vogels die buiten het telgebied aan-
wezig waren. Vogels die laag rondvliegen en
waarschijnlijk binnen het telgebied gaan neer-
strijken, uiteraard wel noteren (laagvliegende
meeuwen boven een vijver). Indien onverhoopt
een soort wel aanwezig was maar niet geteld
is, vul dan een plus (+) in. We gaan ervan uit
dat wanneer alle watervogelsoorten en extra
soorten zijn geteld (betreffende rubriek aange-
kruist onder Soorten geteld), het ontbreken van
een getal achter een vogelsoort betekent dat
deze ontbrak in het telgebied (‘nul-waarne-
ming’). Zeldzame, niet-voorgedrukte watervo-
gelsoorten kunnen aan het eind van het formu-
lier worden toegevoegd (bijschrijfsoorten). Bij
de extra soorten worden alleen gegevens inge-
zameld van de voorgedrukte soorten; hier dus
geen bijschrijfsoorten toevoegen.

Opmerkingen
Extra ruimte voor aanvullende informatie zoals:
• Namen en adressen medetellers: geef niet

alleen de naam maar ook het adres van de
medeteller door, anders kan deze geen pro-
jectverslag ontvangen! Hier kan ook een
waarnemerscode worden ingevuld.

• Telomstandigheden, volledigheid telling, wa-
terstand: desgewenst extra informatie toe-
voegen.

• Opmerkelijke waarnemingen; soms worden
watervogels gezien op locaties waar ze zel-
den voorkomen, in aantallen die ongewoon
zijn of op een ongebruikelijke datum. Een
groep van 21 Eiders in Midden-Limburg is
opmerkelijk, net als een Grutto midden in
de winter op een Waddeneiland. Maak een
korte notitie, zodat duidelijk is dat de teller
zich van het bijzondere karakter van de
waarneming bewust was en er geen sprake
is van een schrijffout.

• Afgelezen kleurringen of halsbanden kun-
nen het beste rechtstreeks aan de organisa-
tor van het bewuste project worden doorge-
geven (hoofdstuk 5). Indien deze onbekend
is, kan de waarneming via SOVON worden
doorgezonden.

4.2. Inzameling en opslag van de tel-
gegevens
Niemand vindt het invullen van formulieren leuk.
Toch moet het trouw gebeuren om de belangrij-
ke gegevens van het watervogelproject in te
zamelen. Maak er een gewoonte van om de for-
mulieren meteen na de telling in te vullen en
door te sturen (uiterlijk binnen tien dagen na de
telling). Op dat moment ligt de telling nog vers
in het geheugen en wordt er niets vergeten.

De telformulieren worden in eerste instantie op-
gestuurd naar de regiocoördinator. Voor de
maandelijkse tellingen geschiedt dit via het ant-
woordnummer van SOVON (in die gevallen is
altijd een antwoordenvelop bij de formulieren
gevoegd); de gegevens van de overige gebie-
den (midwintertelling) rechtstreeks aan de RC
toesturen of afgeven. De regiocoördinator con-
troleert ze, neemt bij onduidelijkheden contact
op met de teller en stuurt ze aan het eind van
het seizoen naar het SOVON-kantoor. Hier wor-
den de formulieren ingevoerd en de gegevens
opgenomen in een database.
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Figuur 11. Voorbeeld van een ingevuld Alle soorten-formulier (voorkant).

Telmethode:
te voet
Fiets
Auto
Boot
Vliegtuig
Overige

Waarnemercode:

Naam:

adres:

pc + plaats:

telefoon:

Datum: (dag|maand|jaar)

begintijd:

eindtijd:

Telomstandigheden:
gunstig/normaal
ongunstig
door:

Telgebiedcode:

Naam:

Provincie:

Regiocode:

Soorten geteld:

alle watervogels en
extra soorten

alleen watervogels

alleen zwanen/ganzen

alleen specifieke
soort(en)

Het ingevulde formulier binnen 10 dagen na de telling inzenden

Volledigheid van telling:
volledig
onvolledig
in welke mate:

niet geteld
geteld, geen vogels

20 Roodkeelduiker
70 Dodaars
90 Fuut

100 Roodhalsfuut
110 Kuifduiker
120 Geoorde Fuut
720 Aalscholver
950 Roerdomp

1190 Kleine Zilverreiger
1210 Grote Zilverreiger
1220 Blauwe Reiger
1340 Ooievaar
1440 Lepelaar
1520 Knobbelzwaan
1528 Zwarte Zwaan
1530 Kleine Zwaan
1540 Wilde Zwaan
1560 Zwaangans
1570 rietgans ongedet.
1571 Taigarietgans
1574 Toendrarietgans
1580 Kleine Rietgans
1590 Kolgans
1610 Grauwe Gans

euring soort euring soortaantal

Sneeuw:
geen
plaatselijk
overal

IJs:
geen
plaatselijk
overal

Waterstand:
laag
normaal
hoog
opmerkingen:

1619 Soep-/Boerengans
1620 Indische Gans
1660 Canadese Gans
1670 Brandgans
1680 Rotgans
1690 Roodhalsgans
1700 Nijlgans
1710 Casarca
1730 Bergeend
1780 Mandarijneend
1790 Smient
1820 Krakeend
1840 Wintertaling
1860 Wilde Eend
1869 Soepeend
1890 Pijlstaart
1910 Zomertaling
1940 Slobeend
1960 Krooneend
1980 Tafeleend
2030 Kuifeend
2040 Topper
2060 Eider
2130 Zwarte Zee-eend

aantal

ve
rs

ie
 3

0-
11

-0
0

Watervogelproject TELFORMULIER

2  0
J  V  L  K  O  1

7677 MGOudekerk

J. Volkerak
1  7  0  1          0  4

X

X
X

X X X
X

X

hoosbui aan
 eind telling N-hoek onbereikbaar

1

5
1  2 0

1 3

5  5

1  2

3
2

1  6

4

1  0

1  2 0

4  5

R  G  1  1  5  1

Huissense Waard
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Figuur 11. (vervolg) Voorbeeld van een ingevuld Alle soorten-formulier (achterkant).

adres pc + plaats

2150 Grote Zee-eend
2180 Brilduiker
2200 Nonnetje
2210 Middelste Zaagbek
2230 Grote Zaagbek
4070 Waterral
4240 Waterhoen
4290 Meerkoet
4500 Scholekster
4560 Kluut
4690 Kleine Plevier
4700 Bontbekplevier
4770 Strandplevier
4850 Goudplevier
4860 Zilverplevier
4930 Kievit
4960 Kanoet
4970 Drieteenstrandloper
5010 Kleine Strandloper
5090 Krombekstrandloper
5100 Paarse Strandloper
5120 Bonte Strandloper
5170 Kemphaan
5180 Bokje
5190 Watersnip
5320 Grutto
5340 Rosse Grutto
5380 Regenwulp
5410 Wulp
5450 Zwarte Ruiter
5460 Tureluur
5480 Groenpootruiter
5530 Witgat
5540 Bosruiter
5560 Oeverloper
5610 Steenloper

soort aantaleuring euring soort aantal

5750 Zwartkopmeeuw
5780 Dwergmeeuw
5820 Kokmeeuw
5900 Stormmeeuw
5910 Kleine Mantelmeeuw
5920 Zilvermeeuw
5925 Pontische Meeuw
5926 Geelpootmeeuw
6000 Grote Mantelmeeuw
6110 Grote Stern
6150 Visdief
6160 Noordse Stern
6240 Dwergstern
6270 Zwarte Stern
6340 Zeekoet

Extra Soorten
2430 Zeearend
2600 Bruine Kiekendief
2610 Blauwe Kiekendief
2900 Ruigpootbuizerd
3010 Visarend
3090 Smelleken
3200 Slechtvalk
7680 Velduil
8310 IJsvogel
9780 Strandleeuwerik

10190 Grote Gele Kwikstaart
16620 Frater
18470 IJsgors
18500 Sneeuwgors

Medetellers:

Opmerkingen:

naamcode

1 0

1

1

4

2 0
4 5 0

2 3 0

2 5

3

Oeverloper zit er al vanaf eind november (geen verwisseling met Witgat!)

H.Duifjes Plutostraat 6 7680 RM Oudekerk
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Figuur 12. Voorbeeld van een ingevuld Ganzen- en zwanenformulier (voorkant).

Ganzen- en zwanentellingen

Waarnemer

naam

adres

pc & plaats

telefoon

Telmethode
Te voet
Fiets
Auto
Boot
Vliegtuig
Anders:

Datum dag mnd jaar

Telomstandigheden
gunstig/normaal
ongunstig door:

IJs
geen
plaatselijk
overal

Sneeuw
geen
plaatselijk
overal

code

Wel geteld;  geen vogels

soort

Knobbelzwaan

Zwarte Zwaan

Kleine Zwaan

Wilde Zwaan

Zwaangans

Rietgans ongedet

Taigarietgans

Toendrarietgans

Kleine Rietgans

Kolgans

Dwerggans

Grauwe Gans

Soepgans

Indische Gans

Canadese Gans

Brandgans

Rotgans

Witbuikrotgans

Roodhalsgans

Nijlgans

= onvolledig=
ja,

=
nee,

: :

Gebiedscode
Naam telgebied

Regiocode
Gebied geteld?
Indien onvoll., welk deel?

Tijd van-tot

= onvolledig=
ja,

=
nee,

: :

1520

1528

1530

1540

1560

1570

1571

1574

1580

1590

1600

1610

1619

1620

1660

1670

1680

1682

1690

1700

euring  aantal

1520

1528

1530

1540

1560

1570

1571

1574

1580

1590

1600

1610

1619

1620

1660

1670

1680

1682

1690

1700

euring  aantal

= onvolledig=
ja,

=
nee,

: :

1520

1528

1530

1540

1560

1570

1571

1574

1580

1590

1600

1610

1619

1620

1660

1670

1680

1682

1690

1700

euring  aantal

ve
rs

ie
 7

-7
-'0

3

J   V   L   K  O   1J. Volkerak

7677 MGOudekerk

X
X

X

X

X

X

X X

X

hoosbui

L  i   1   1   2   0 L  i   1   1   3   0 L  i   1   1   4   0
zandplas beekdal De Belt-West

10   45         11    45 11   55         12    30 12   45         13    20

1 5

7  9

4  5  0

6  1  0

2   8
4

3  7 1  8

2

9  0

2  3  0

3

Let op: gebied Li 1130 is wel onderzocht, maar er is geen telsoort aangetroffen.
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Figuur 12. (vervolg) Voorbeeld van een ingevuld Ganzen- en zwanenformulier (achterkant).

Wel geteld; geen vogels

soort

Knobbelzwaan

Zwarte Zwaan

Kleine Zwaan

Wilde Zwaan

Zwaangans

Rietgans ongedet

Taigarietgans

Toendrarietgans

Kleine Rietgans

Kolgans

Dwerggans

Grauwe Gans

Soepgans

Indische Gans

Canadese Gans

Brandgans

Rotgans

Witbuikrotgans

Roodhalsgans

Nijlgans

= onvolledig=
ja,

=
nee,

: :

Gebiedscode
Naam telgebied

Regiocode
Gebied geteld?
Indien onvoll., welk deel?

Tijd van-tot

= onvolledig=
ja,

=
nee,

: :

1520

1528

1530

1540

1560

1570

1571

1574

1580

1590

1600

1610

1619

1620

1660

1670

1680

1682

1690

1700

euring  aantal

1520

1528

1530

1540

1560

1570

1571

1574

1580

1590

1600

1610

1619

1620

1660

1670

1680

1682

1690

1700

euring  aantal

= onvolledig=
ja,

=
nee,

: :

1520

1528

1530

1540

1560

1570

1571

1574

1580

1590

1600

1610

1619

1620

1660

1670

1680

1682

1690

1700

euring  aantal

adres pc + plaatscode naam
Medetellers:

Opmerkingen:

X

L  i   1   1   5  0
De Belt-Oost

13    35         14    25

6

4

2  7

1  1  5

2  2

- in Li 1130 te hoge waterstand (geen foerageerplekken)

- in Li 1140 de zuidhoek niet kunnen bekijken (weg afgesloten)
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4.3. Rapportage
De eerste indrukken van de resultaten zijn te
lezen in projectnieuwsbrieven en SOVON-
Nieuws. Tellers krijgen projectnieuwsbrieven
gratis opgestuurd. Door tegen een gering be-
drag lid te worden van de vereniging SOVON,
ontvangt men tevens SOVON-Nieuws, waarin
informatie over alle projecten te vinden is. (Infor-
matie om lid te worden is verkrijgbaar via de
administratie of www.sovon.nl). De uiteindelijke
verslaglegging met de definitieve cijfers vindt
plaats in het jaarrapport dat aan de in dat sei-
zoen betrokken tellers wordt gestuurd. Omdat
het vaak enige tijd duurt voordat alle formulie-
ren ontvangen en verwerkt zijn, en omdat ook
de analyse van het materiaal veel tijd kost, ver-
schijnen deze projectrapporten doorgaans 1,5-
2 jaar na afloop van een telseizoen.

4.4. Gebruik van de gegevens door
derden
Het watervogelproject richt zich in de eerste
plaats op het landelijke beeld of op grote re-
gio’s (Waddenzee) of gebieden (watersyste-
men, Vogelrichtlijn-gebieden). De resultaten van
de duizenden telgebieden worden in de rappor-
tage samengevat tot algemene overzichten, gra-
fieken met het aantalsverloop of kaarten met
de verspreiding in aantalsklassen. SOVON acht
het onmisbaar om de resultaten van een inter-
pretatie te voorzien. Dit om te voorkomen dat
bijv. door bijzonder ongunstige telomstandighe-
den of het uitvallen van belangrijke telgebieden
een foutieve indruk ontstaat over aantalsveran-
deringen. De interpretatie vindt plaats in het jaar-
rapport, dat niet alleen naar de tellers wordt ge-
stuurd, maar ook naar verschillende ministeries,
beschermingsinstanties, terreinbeheerders en
onderzoeksinstellingen.

Schaarse en zeldzame soorten: BSP-nb en CDNA
Waarnemingen van schaarse watervogelsoorten
worden verzameld via het Bijzondere Soorten Pro-
ject (BSP) Niet-broedvogels van SOVON. Voor-
beelden zijn IJsduiker, Dwerggans, Sneeuwgans,
Krooneend, Witoogeend, Bokje, Poelruiter, Zwart-
kopmeeuw en Reuzenstern. Ook van soorten als
Velduil, IJsvogel en Sneeuwgors kunnen waarne-
mingen worden ingestuurd. Hierdoor wordt een be-
ter beeld verkregen van verspreiding en aantallen
van deze schaarse soorten, en veranderingen daarin.
Eenvoudig in te vullen speciale BSP Niet-broedvo-
gelformulieren zijn te verkrijgen via het SOVON-
kantoor. Van sommige soorten wordt een korte be-
schrijving van de waarneming en de vogel verlangd.
Vanwege de benodigde aanvullende informatie over
de plaats van waarneming en de beschrijving van
de soort is het niet voldoende om deze waarneming
alleen via het watervogelformulier in te sturen.

Nul-waarnemingen, niet-uitgevoerde tellingen en niet-getelde soorten
Het zal niet snel voorkomen, maar stel dat een telling geen enkele watervogel oplevert. Ook dan moet een
formulier worden ingevuld en opgestuurd. Want hoe raar het misschien ook klinkt: dat er met zekerheid
geen watervogels in het gebied zaten, is belangrijke informatie! In het jargon heet dit een nul-waarne-
ming, en dat is heel wat anders dan wanneer een telling niet is uitgevoerd (kruis dan het hokje Niet geteld
aan onder Volledigheid van telling). Hetzelfde geldt voor watervogelsoorten die niet zijn geteld. Het
ontbreken van een soort is heel wat anders dan wanneer de soort niet geteld is; als echter niets wordt
ingevuld, is dit later niet meer te achterhalen. Vul dus altijd een + in voor soorten die wel in het gebied
zaten, maar niet zijn geteld.

Het waarnemen van zeldzame en schaarse soorten
vormt voor talloze vogelaars de krenten in de pap.
De kans hierop is tijdens een watervogeltelling niet
denkbeeldig. Het is zaak uiterst kritisch te blijven
bij soortdeterminatie; voer een zeldzame soort al-
leen op indien de determinatie voor 100% zeker is.

Waarnemingen van zeer zeldzame soorten (Si-
berische Taling, Grote Grijze Snip enz.) worden in-
gezameld en beoordeeld door de Commissie Dwaal-
gasten Nederlandse Avifauna (CDNA); hiervoor
zijn speciale formulieren in omloop (adres CDNA
is te vinden in Dutch Birding en Limosa). Het staat
waarnemers uiteraard vrij om hun waarnemingen
al dan niet naar de CDNA door te sturen. Omwille
van goede documentatie en betrouwbaarheid raadt
SOVON het echter ten zeerste aan om dit wèl  te
doen.

http://www.sovon.nl
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Het opgebouwde databestand leent zich natuur-
lijk voor veel meer bewerkingen en kan ook bijv.
voor Milieu Effect Rapportages worden gebruikt.
Derden die gebruik willen maken van de gege-
vens in de databank worden verzocht eerst te
informeren naar de gebruiksmogelijkheden en
voorwaarden, alvorens een schriftelijk verzoek
bij het SOVON-bestuur in te dienen. Indien ge-
gevens van afzonderlijke telgebieden gewenst
zijn, wordt eerst door SOVON in overleg met de
betrokken tellers nagegaan in hoeverre gege-
vens eventueel kunnen worden afgestaan.

4.5. Stoppen met tellen
Als de teller van plan is te stoppen met zijn bij-
drage aan het watervogelproject, wordt het zeer
op prijs gesteld indien dit vroegtijdig wordt door-
gegeven aan de regiocoördinator, zodat een
vervanger kan worden geregeld. Het mooiste
is het uiteraard als de teller zelf een vervanger
opleidt. Door samen op pad te gaan, kan de
vervanger het telgebied in detail leren kennen
en indien nodig de fijne kneepjes van het tellen
onder de knie krijgen.
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5. MEER WETEN

Het watervogelproject wordt op het SOVON-
kantoor gecoördineerd door Marc van Roomen
(email: marc.vanroomen@sovon.nl) die voor
algemene projectvragen aanspreekpunt is. Vra-
gen en opmerkingen over praktische zaken rond
de tellingen (formulieren, nieuwsbrieven etc.)
worden behandeld door michel.klemann@
sovon.nll.           Algemene informatie over het
watervogelproject is ook te vinden op de SO-
VON-website: www.sovon.nl. Daar zijn ook links
opvraagbaar naar andere organisaties en insti-
tuten die zich met watervogels bezighouden, en
naar de verschillende vogelwerkgroepen en per-
sonen die zich met specifieke soorten bezighou-
den. Formulieren om waarnemingen/beschrij-
vingen van zeldzame soorten door te geven aan
de CDNA zijn beschikbaar via www.dutchbir-
ding.nl (kijk onder ‘committees’).

Daarnaast zijn er andere nuttige adressen die
van belang kunnen zijn bij het uitvoeren van de
tellingen. Zo zijn er internetadressen beschik-
baar met goede weersvoorspellingen, zie on-
der andere www.knmi.nl (de site van het KNMI)
en www.weeronline.nl. Op het laatste adres zijn
onder ‘Nederland’ gedetailleerde regionale
weersvoorspellingen te vinden, alsmede infor-
matie over bijvoorbeeld zonsopkomst en zons-
ondergang. Actuele radarbeelden van neerslag-
gebieden zijn beter beschikbaar op de Duitse

versie van deze pagina (www.wetteronline.de)
of via www.weerkamer.nl. Tijden van eb en vloed
zijn opvraagbaar via Rijkswaterstaat op www.ge-
tij.nl. Hier is ook informatie te vinden over de
actuele waterstanden (zowel kust als rivieren-
gebied).

Vooral bij ganzen en zwanen bestaat er een gro-
te kans een gekleurringde vogel tegen het lijf te
lopen. Een overzicht van adressen waar ringaf-
lezingen naar toe kunnen worden gestuurd,
wordt jaarlijks in de oktober-nieuwsbrief van de
watervogeltellingen afgedrukt. Een volledig
overzicht van projecten en adressen is te vin-
den op het internetadres van Dirk Raes, www.cr-
birding.be. Gegevens kunnen het beste recht-
streeks naar de daar vermelde contactadressen
worden gestuurd. Probeer niet alleen kleur en
code van de ring vast te stellen, maar stuur ook
informatie mee over groepsgrootte, terreintype
en vooral het eventuele aantal jongen dat de
vogel bij zich had.

De watervogeltellingen worden uitgevoerd in het
kader van het Netwerk Ecologische Monitoring
van de Nederlandse overheid. Gegevens over
de watervogeltellingen en informatie over vele
andere tellingen en natuurmeetnetten is onder
andere te vinden op www.natuurcompendium.nl
en www.milieucompendium.nl.

mailto:marc.vanroomen@sovon.nl
http://www.sovon.nl
http://www.dutchbirding.nl
http://www.dutchbirding.nl
http://www.knmi.nl
http://weeronline.nl
http://www.wetteronline.de
http://www.weerkamer.nl
http://www.getij.nl
http://www.getij.nl
http://www.cr-birding.be
http://www.cr-birding.be
http://www.natuurcompendium.nl
http://www.milieucompendium.nl
mailto:michel.klemann@sovon.nl
mailto:michel.klemann@sovon.nl
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Veelgebruikte begrippen

1%-drempel/1%-norm:1% van de internationa-
le populatiegrootte (totaal aantal individuen) van
een watervogelsoort. Het gaat dan meestal om
de biogeografische populatie of de flyway-po-
pulatie. Soms ook om een ondersoort.
BSP-nb: Bijzondere Soorten Project niet-broed-
vogels, een door SOVON georganiseerd pro-
ject waarbij losse meldingen van schaarse trek-
vogels en wintergasten worden ingezameld.
Eutrofiëring: door water- en bodemverontreini-
ging optredende voedselverrijking van water,
veelal leidend tot algenbloei, troebel water en
afsterven van waterplanten.
Exoot: soorten waarvan alle in Nederland voor-
komende exemplaren of hun voorouders oor-
spronkelijk uit gevangenschap afkomstig zijn.
Ze worden alleen meegeteld indien ze vrij kun-
nen rondvliegen en niet overduidelijk in een park
of op een boerenerf thuishoren.
Flyway-populatie: deel van de wereldpopulatie
van een soort die van eenzelfde trekroute ge-
bruik maakt, bijv. langs de Oost-Atlantische kus-
ten van West-Europa.
Hoofdgebied: teleenheid bestaande uit meer-
dere deelgebieden (doorgaans logische land-
schappelijke eenheid vormend).
HVP (hoogwatervluchtplaats): deel van een
getijdengebied waar zich tijdens hoogwater wa-
tervogels verzamelen die van hun foerageer-
plekken verdreven zijn. Vaak gaat het om kwel-
ders of zandplaten, regelmatig ook om binnen-
dijks gelegen polders.
Integrale telling: telling waarbij het hele gebied
systematisch wordt onderzocht op (in dit geval)
watervogels. Hiertoe worden alle gebiedsdelen
bezocht waar watervogels voorkomen, ook die
waar ze wel eens ontbreken.
Midwintertelling: watervogeltelling in januari,
internationaal gecoördineerd door Wetlands In-
ternational.
Monitoring: (bij vogels) herhaalde telling vol-
gens een gelijkblijvende methode, waardoor
veranderingen in aantal en eventueel versprei-
ding worden vastgelegd.
Monitoringgebieden: gebieden die zo moge-
lijk maandelijks (september t/m april of juli t/m
juni) worden geteld op alle watervogelsoorten,
en waarop de berekende aantalsveranderingen
en seizoenspatronen zijn gebaseerd (uitzonde-
ring: ganzen en zwanen). Het betreft alle rijks-
watersystemen en Vogelrichtlijn-gebieden die
van belang zijn voor watervogels.

NEM: Netwerk Ecologische Monitoring, een
door de Nederlandse overheid georganiseerde
en gefinancierde afstemming van natuurmeet-
netten op de informatiebehoefte van de rijks-
overheid.
Nul-waarneming: telling waarbij van de te on-
derzoeken soorten geen enkel exemplaar is
vastgesteld. Het is van het grootste belang om
toch een formulier in te vullen en op te sturen.
Waardoor achteraf is vast te stellen of het ge-
bied is onderzocht (aantal vogels: 0) of niet (aan-
tal: onbekend).
Pleisterplaatsen: gebieden die zo mogelijk
maandelijks worden geteld op ganzen en zwa-
nen, en waarop de berekende aantalsverande-
ringen en seizoenspatronen bij deze soorten zijn
gebaseerd. Het betreft gebieden die internatio-
naal belangrijke aantallen herbergen (Koffijberg
et al. 1997).
Rijkswateren: wateren die onder het beheer
van de landelijke overheid vallen.
Simultaantelling: telling waarbij een groot ge-
bied op dezelfde dag of in hetzelfde weekend
wordt onderzocht. Het gelijktijdig tellen is een
noodzaak bij vogelsoorten die erg mobiel zijn,
zoals watervogels. Voorbeeld: midwintertelling
(vindt in geheel Europa plaats in hetzelfde week-
end).
VVP (voorverzamelplaats): deel van een getij-
dengebied waar zich tijdens hoogwater water-
vogels tijdelijk verzamelen alvorens door te vlie-
gen naar de echte hoogwatervluchtplaats.
Vogelrichtlijn: door de Europese Unie ingestel-
de richtlijn welke bescherming, beheer en regu-
lering van vogelsoorten regelt. Een van de maat-
regelen van de richtlijn is het aanwijzen van spe-
ciale beschermingszones voor specifieke soor-
ten.
Vogelrichtlijn-gebieden: gebieden die zijn aan-
gewezen als speciale beschermingszone onder
de Vogelrichtlijn van de Europese Unie.
Winterseizoen: ook wel winterhalfjaar, meest-
al oktober t/m maart, in dit rapport ook wel ge-
bruikt voor de periode september t/m april.
Zoete Rijkswateren: IJsselmeer, Markermeer,
Randmeren, Rijn(takken), Maas en Beneden
Rivierengebied.
Zoute Delta: Westerschelde, Oosterschelde,
Grevelingen, Veerse Meer en Voordelta.
Wetlandsconventie: ook wel Ramsarconven-
tie, de Conventie ter bescherming van Wetlands
van internationaal belang.



Nederland is door zijn vele wateren, milde klimaat en gunstige ligging van grote 
betekenis voor overwinterende en doortrekkende watervogels. Dit schept 
bijzondere verplichtingen ten aanzien van het behoud van deze vogelsoorten. 
Mede om deze reden vinden in ons land al tientallen jaren tellingen plaats van 
watervogels, in hoofdzaak uitgevoerd door vrijwilligers. Tot het scala aan 
tellingen behoren de midwintertelling, de maandelijkse tellingen van de Zoete 
en Zoute Rijkswateren, van Vogelrichtlijn-gebieden en van ganzen en zwanen. 
Deze handleiding geeft richtlijnen voor deze tellingen. 
De watervogeltellingen worden georganiseerd door SOVON Vogelonderzoek 
Nederland binnen het Netwerk Ecologische Monitoring van de Nederlandse 
overheid. Het onderzoek vindt plaats in samenwerking het Rijksinstituut voor 
Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling, het Rijksinstituut voor 
Kust en Zee, Vogelbescherming Nederland, het Expertisecentrum Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Contactadres:
SOVON Vogelonderzoek Nederland
Rijksstraatweg 178
6573 DG Beek-Ubbergen
024-6848111
email: info@sovon.nl

Watervogel projecten Sovon

homepage: www.sovon.nl

Download: formulier watervogelproject

Download: formulier Ganzen- en zwanentellingen

mailto:info@sovon.nl
http://www.sovon.nl
http://www.sovon.nl/pdf/formulier_watervogelproject.pdf
http://www.sovon.nl/pdf/formulier_ganzen_zwanentellingen.pdf
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