
Verslag Wadvogeltellingen langs de Wieringerkust . 

Over de periode December 2015 tot en met November 2016.  

Elke  maand  worden er Wadvogeltellingen  gedaan in o.a  het NL - Waddengebied tijdens 

hoog water . 

Voor ons werkgebied is dit het tracé Amsteldiepdijk ( Quarantaine )  tot en met de gebieden 

bij Den Oever. 

Dit zijn bij Den Over  : De Schor ,  De Losse dam , De Waddenhaven en De Bak. 

Het gebied wat grenst aan ons telgebied is het Balgzand , waar door Landschap Noord-

Holland de tellingen worden uitgevoerd. 

Het jaar rond is het aantal vogels zeer gevarieerd wat de aantallen en soorten betreft . 

Bergeenden spelen een behoorlijke rol bij iedere telling . 

Dit zijn voornamelijk dan ruiende vogels , vogels met groepjes jongen ( de zogenaamde 

crèches ) , en dan zijn er nog de overwinterende vogels. 

Maar ook het aantal Drieteenstrandlopers neemt de laatste jaren flink toe. 

Verder zie je natuurlijk ook de seizoen gebonden soorten tijdens de voor en najaarstrek  en 

zomer maanden. 

Spectaculair zijn altijd weer de grote  groepen met Kanoeten en / of Bonte Strandlopers 

welke hun waves uitvoeren boven het wad. 

Dit zie je ook bij groepen Goudplevieren gebeuren , maar dan  ziet het er iets anders uit als 

Goudplevieren massaal  de lucht in gaan. Maar , ook dit is niet minder spectaculair. 

In dit verslag worden alleen de grootste aantallen en /of opvallende waarnemingen 

genoemd . 

Uit het verslag komt ook goed  naar voren  hoeveel Scholeksters er verblijven bij het 

Normerven. Daar staan de hoogste aantallen Scholeksters bij de meeste tellingen op de dijk. 

Het is altijd weer afwachten hoeveel Schollen er nu weer staan , en , het laat  soms een 

spectaculair beeld zien . 

Dit vergt veel  tijd en concentratie van de tellers om dergelijke aantallen goed te tellen 

natuurlijk . 

De invloeden van het weer spelen altijd een grote rol. Bij een harde aflandige wind 

bijvoorbeeld  blijft het hoge water verder weg van de kust en staan de vogels ook verder 



weg.  Andersom is het bij een harde aanlandige wind , dan komt het water soms zo hoog 

tegen de kust te staan dat er geen vogels zijn op bepaalde plaatsen langs het Wad . Het kan 

ook zijn dat vogels dan tussen de vegetatie staan zo als bij Den Oever wel eens het geval is. 

Je hebt uiteraard ook heel mooie tellingen met heel rustig weer met zon en bijna geen wind. 

Wat altijd de mooiste tellingen zijn met de geluiden van de wadvogels om je heen . 

Bij helder weer kun je de contouren van Texel altijd prachtig zien . Kortom er zijn vele 

omstandigheden waarin je telt . Maar , het is nooit saai. 

Iedere teller heeft zijn eigen soorten die hij vast telt zo dat je weet van elkaar wie wat telt. 

Soorten welke hier niet binnen vallen worden onderling in overleg  verdeeld en geteld. 

Alle tellingen worden ingesproken op een recorder en thuis uitgewerkt en in het Sovon 

systeem verwerkt. 

Meestal ligt de camera naast  mij in de auto of Wim filmt een stukje door zijn scoop wat 

altijd weer mooi materiaal oplevert. 

De één leest ringen  af en de ander maakt foto's , en zo doen wij al weer jaren onze 

tellingen. 

Soms zijn er dan ook onze vaste invallers om mee te tellen  als één van de tellers niet kan. 

Kort om , Wadvogels tellen is geweldig om te doen en leveren veel gegevens op . 

Het overzicht begint met december 2015 en eindigt met november 2016 . 

Mocht er over 2017 wederom een verslag verschijnen  , dan zal deze beginnen met 

december 2016. Dit alles heeft te maken met uitgeven van deze Meerkoet . 

 

Overzicht  tellingen . 

De tellingen beginnen altijd bij het peilschaal huisje bij de Amsteldiepdijk , beter bekend als 

de Quarantaine , en eindigen bij Den Oever. 

Deze route is verdeeld in meerdere deelgebieden . 

In dit verslag zijn deze deelgebieden beperkt tot drie hoofd gebieden welke verder als gebied 

nummer beschreven worden. 

Gebied 1:  Quarantaine tot aan het Normerven. 

Gebied 2: Normerven 



Gebied 3 : Den Oever totaal , De Schor , De Waddenhaven , De Bak en de Losse dam. 

NOOT. 

Mochten de aantallen daar aanleiding toe  geven , dan wordt er een 

opsomming  tussen gevoegd van de aantallen tussen gebied 2 en 3 . 

Telgebied Normerven tot Vatrop. ( daarvoor naar NOOT. ) 

15 . December 2015. 

Gebied 1:  December 2015 waren er in het algemeen  niet veel Bergeenden te zien  in alle 

deelgebieden . Maar wel de nodige Steltlopers. 

Overzicht gebied 1: Bergeend 6 , Waterral 1 , Scholekster 1650 , Zilverplevier 3 , Kanoet 

13000 , Bonte Strandloper 5200 ,  Wulp 65 , Kokmeeuw 1 , Zilvermeeuw 2 , IJsvogel 1. 

Gebied 2: Grote Zilverreiger 1 ,Bergeend 40 , Smient 242 , Pijlstaart 10 , Eider 4 , Slechtvalk 1 

, Scholekster 3705 , Kluut 2 , Zilverplevier 21 , Kanoet 281 , Bonte Strandloper 3400  , Wulp 

194  , Kokmeeuw 2 , Zilvermeeuw 2 , Stormmeeuw 2,  Tureluur 16 . 

Gebied 3: De Schor.  Bergeend 52 , Smient 500 , Pijlstaart 1250 , Scholekster 3557 , Kluut 

423 , Bontbekplevier 49 , Kievit 190 , Kanoet 65 , Bonte Strandloper  149 , Wulp 472 , 

Tureluur 164 , Kokmeeuw 16 , Stormmeeuw 92 , Waterpieper 2 , Oeverpieper 1 . 

De Bak: Kokmeeuw 151 , Kluut 47 , Sneeuwgors 1 , Zilvermeeuw 13.  Waddenhaven :  

Dodaars 2 , Fuut 3 , Meerkoet 23 , Oeverpieper 1 , Kokmeeuw 1. 

De Losse dam wordt hier niet besproken.  

2016. 

16. Januari  gebied 1: Scholekster 8 , Zilvermeeuw 1. 

Gebied 2: Bergeend  408 , Smient 29 , Scholekster 1100 , Kanoet 51 , Wulp 18 , 

Strandleeuwerik 3 . 

Noot. 

Tussen gebied 2 en 3 werden nog gezien , Bergeend 62 , Wilde Eend 95 , Scholekster 676 , 

Kanoet 11. 

Gebied 3 : De Schor . Smient 70 , Pijlstaart 204 , Scholekster 740 , Kluut 70 , Bontbekplevier 1  

,  Drieteenstrandloper  15 , Wulp 103 , Tureluur 10. 



Bij deze telling worden alleen de aantallen op de Losse dam vermeld vanwege het lage 

aantal Vogels in de overige deelgebieden. Losse dam : Zilvermeeuw 171 , Slechtvalk. 

13. Februari  gebied 1 : Bergeend 315 , Scholekster 1796 , Bonte  Strandloper  9700 , 

Wulp 1392 , Stormmeeuw 92 , Kanoet 80 , Zilverplevier 6.  Vandaag mooie grote groepen 

met Steltlopers welke ook schitterende waves maakte boven het Wad.  

Gebied 2: Bergeend 586 , Scholekster 7390 , Bonte Strandloper 9700 , Wulp 1392 , Kanoet 

80 , Zilverplevier 6 , Stormmeeuw 92 . Ook hier weer grote aantallen vogels , met als  

hoogtepunt  wel het aantal Scholeksters . Als we dit aantal Scholeksters samen het aantal 

vogels van gebied 1 zien , de kom je op een respectabel aantal uit. 

Noot. 

Tussen gebied 2 en 3 werden de volgende respectabele aantallen gezien . Pijlstaart 6000 , 

Wilde Eend 5900 en nog eens 15176 Scholeksters. 

Gebied 3 : De Schor . Bergeend 144 , Smient 135 , Pijlstaart 450 , Slobeend 30 , Scholekster 

3100 , Bontbekplevier 45 , Drieteenstrandloper 30 , Bonte Strandloper  55 , Tureluur 354 , 

Steenloper 17 , Kokmeeuw 777 , Stormmeeuw 1325 ,Zilvermeeuw 406 . 

Overige Deelgebieden bij Den Oever . 

 Losse dam : Aalscholver 30 , Zilvermeeuw 160. De Bak : Kokmeeuw 250 , Wulp 27 , 

Stormmeeuw 60 , Kleine mantelmeeuw 1 , Zilvermeeuw 15 , Geelpootmeeuw 1  , Grote 

Mantelmeeuw 1. 

12. Maart gebied 1 : Bergeend 830 , Pijlstaart 153 , Smient 12 , Scholekster 190 , Rotgans 

1 , Kanoet  5600 , Bonte Strandloper 19400 , Wulp 1560 , Stormmeeuw 51 , Kokmeeuw 1. 

Gebied 2 : Rotgans 4 , Bergeend 185 , Smient 12 , Wilde Eend 173 , Pijlstaart 120 , Slechtvalk 

1 ,  Scholekster 3322 , Kievit 14 , Bonte Strandloper 600 , IJslandse Grutto 40 , Grutto 2 , 

Wulp 4580 , Kokmeeuw 840 , Stormmeeuw 552 , Oeverpieper 2. 

Noot. De aantallen in dit gebied  waren vandaag zodanig dat deze in het verslag zijn 

opgenomen. Dit zijn : Rotgans 600 , Bergeend 207  , Wilde Eend 264 , Pijlstaart 416 , 

Kuifeend 3 , Bontbekplevier 15 , Kievit 33 , Grutto 22 , Tureluur 9 , Kokmeeuw 95 , 

Stormmeeuw 145. 

Gebied 3: De Schor . Bergeend 49 , Smient 60 , Pijlstaart 1010 ,Scholekster 302 , 

Goudplevier 300 , Bonte Strandloper 3430 , Wulp 900 , Tureluur 480 , Steenloper 57 , 

Kokmeeuw 496 , Stormmeeuw 2810 , Geelpootmeeuw 1  , Zilvermeeuw 48. 

Losse Dam. Aalscholver 12 , Blauwe Reiger 16 ,. Waddenhaven .  Zilvermeeuw 1106. 



9. April gebied 1 : Rotgans 7 , Bergeend 109 , Zilverplevier 1005 , Kanoet 1000 , Bonte - 

Strandloper 20980 , Rosse Grutto 530 , Wulp 1054 , Tureluur 6 , Kokmeeuw 428. 

Gebied 2: Bergeend 19 , Pijlstaart 382 , Slechtvalk 1 , Scholekster 5370 , Zilverplevier 265 , 

Kluut 4 , Grutto 1 , Rosse Grutto 4200 , Tureluur 25 , Zwartkopmeeuw 1 , Kokmeeuw 815 , 

Stormmeeuw 62. 

Gebied 3: De Schor. Lepelaar 5 , Scholekster 476 , Kluut 175 , Zilverplevier 15 , 

Drieteenstrandloper 53 , Bonte Strandloper 600 , Grutto 8 , Rosse grutto 1100 , Wulp 2655 , 

Zwarte Ruiter 20 , Tureluur 277 , Kokmeeuw 326 , 293 . 

De Bak. Bergeend 74 , Kluut 120 , Kokmeeuw 25 , Stormmeeuw 11. 

21. Mei gebied 1 : Rotgans 31 , Bergeend 104 , Bontbekplevier 42 , Zilverplevier 31 , 

Drieteenstrandloper 692 , Kleine Strandloper 1 ,  Rosse Grutto 7 , Tureluur 41. 

Gebied 2: Lepelaar 55 , Bergeend 522 , Scholekster 1958 , Bontbekplevier 69 , Zilverplevier 

667 , Kanoet 90 , Drieteenstrandloper 3740 , Wulp 140 ,Tureluur 243 , Zwarte Ruiter 1 , 

Groenpootruiter 1 . Steenloper 17. 

Gebied 3:  De Schor .  Lepelaar 19 , Bergeend 1097 , Scholekster 314 , Kluut 29 , 

Bontbekplevier 610 , Goudplevier 1 , Zilverplevier 210 , * Drieteenstrandloper 1826 , Wulp 

15 , Tureluur 1575. 

Losse dam . Lepelaar 90 , Zilvermeeuw 96 . De Bak . Bontbekplevier 10 , Rosse grutto 65 . 

Een ongekend hoog aantal Drieteenstrandlopers vandaag zowel bij de Quarantaine als het 

Normerven. Het totaal aantal voor deze dag  komt daar mee op 6.258 vogels te staan .   

11. Juni gebied 1. Alleen 195 Bergeenden deze keer.  

Gebied 2:  Lepelaar 17 , Bergeend 1023 , Scholekster 2023 , Kluut 105 , Kanoet 14 , 

Zilverplevier 14 , Grutto 265 , Rosse Grutto 18 , Wulp 94 , Tureluur 1922 , Groenpootruiter 3, 

kokmeeuw 58 , Zilvermeeuw 37. 

De aantallen Grutto's en Tureluurs zijn in hoofdzaak vogels welke al zijn uitgebroed , of , 

geen succesvol broedseizoen achter de rug hebben .  

Gebied 3: De Schor. Bergeend 3221 , Scholekster 265 , kluut 14 , Grutto 52 , Rosse Grutto 12 

, Tureluur 352 , Kokmeeuw 16 , Grote mantelmeeuw 10 . De losse Dam. Lepelaar 134 , 

Zilvermeeuw 106.  

Je ziet nu de aantallen Bergeenden toenemen in de zomermaanden op de Waddenzee . Deze 

komen hier om te ruien en komen met hun jongen naar het Wad toe . 



9. Juli gebied 1. De aantallen in dit gebied waren niet noemenswaardig genoeg om aan het 

verslag toe te voegen. 

Gebied 2: Lepelaar 11 , Bergeend 1458 , Scholekster 3687 , Kluut 108 , Grutto 1 , IJslandse  

Grutto 32 , Rosse Grutto 60 , Regenwulp 2 , Wulp 3901 , Zwarte Ruiter  5 , Tureluur 420 , 

Kokmeeuw 136 , Zilvermeeuw 65.  

De eerste Regenwulpen en Zwarte Ruiters zijn weer terug . 

Gebied 3: De Schor . Bergeend 395 , Scholekster 220 , Kluut 17 , Wulp 150 ,Tureluur 1683 . 

Losse Dam . Lepelaar 272 , Kleine mantelmeeuw 15 , Zilvermeeuw 79 . 

De Bak . Bergeend 74. 

20. Augustus gebied 1: Wintertaling 35 , Bergeend 7 , Scholekster 7 , Bontbekplevier 6 , 

Regenwulp 2 , Kokmeeuw 254 , Visdief 64 , Zwarte Stern 6 , Gele kwikstaart 3 , Ortolaan , 

één naar west trekkende vogel . 

 

Gebied 2:  Aalscholver 54 , Lepelaar 47 , Bergeend 7171 , Wilde Eend 115 , Scholekster 8770 

dit is zeker een van de hoogste aantallen van dit jaar. Bontbekplevier 2 , Zilverplevier 137 , 

Kanoet 97 , Bonte Strandloper 8 , Grutto 47 , IJslandse grutto 8 , Regenwulp 5 , Wulp 4783 , 

Steenloper 5 , Kokmeeuw 835 , Stormmeeuw 537 , Zilvermeeuw 22 , Visdief 13 , Zwarte 

Stern 42 , Tapuit 8. De meeste Meeuwen staan allemaal op de dijk tussen de Scholeksters 

wat het tellen extra moeilijk maakt en wat meer tijd kost om ze goed in beeld te krijgen.  

Augustus is de maand dat de Tapuit weer op de trek doorkomt en ook hier werden er gezien. 

Ook de maand dat Stern soorten te zien welke naar het Waddengebied trekken op doortrek . 

Soorten als Visdief en Zwarte Stern zijn dan ook dagelijks aanwezig in het Waddengebeid . Al 

is van de spectaculaire slaaptrek bij Vatrop van Zwarte Sterns helaas geen sprake meer. 

Gebied 3: De Schor. De Schor bij Den Oever is zeker in de maand augustus een plaats waar 

diverse Stern soorten zijn te zien , en dan vooral  tijdens hoog water. Ze komen hier om te 

ruien en op te vetten voor de trek naar het verre Afrika. De Zwarte Stern en Visdief zijn ver 

uit het meeste aanwezig en soms eens ook eens een Reuzenstern zo als vandaag het geval 

was . Ook een  Noordse Stern vandaag welke ook niet talrijk zijn bij Den Oever. Maar er 

stonden ook veel Kokmeeuwen en Stormmeeuwen op het Wad vandaag , wat typerend is 

voor de augustus maand. 

De eerste Wintertalingen , Smienten en Pijstaarten komen nu ook binnen en de aantallen 

zullen de komende maanden alleen maar toenemen als het goed is .  



De aantallen:  Bergeend 20 , Smient 3 , Wintertaling 18 , Pijlstaart 10 , Goudplevier 1273 , 

Zilverplevier 3 , Krombekstrandloper 1 , Grutto 56 , IJslandse grutto 3 , Tureluur 800 , 

Kokmeeuw 1235 , Stormmeeuw 127 , Reuzenstern 1 , Visdief 435 , Noordse Stern 1 , 

Zwarte - Stern 357 .  

Losse Dam .  Aalscholver 174 , Lepelaar 207 , Kokmeeuw 280 , Zilvermeeuw 53 , Kleine - 

Mantelmeeuw 7.  

De Bak. Bontbekplevier 61 , Krombekstrandloper 1 , Bonte Strandloper 21 , 

Breedbekstrandloper 1 , Grutto 7 , IJslandse Grutto 3 , Regenwulp 3 , Rosse Grutto 23 , 

Tureluur 420 , Oeverloper 1 , Steenloper 5 , Visdief 480 , Zwarte Stern 145. 

Augustus is een maand dat er weer diverse trekvogels binnen komen van uit het noorden en 

of oosten . De bak vormt altijd bij gunstige omstandigheden een goede plek om rustende 

Zwarte Sterns en Visdieven te zien . De Breedbekstrandloper is een soort welke met de 

Bontbekplevieren optrekt tijdens de trek . Deze vogel was hier al een paar dagen te zien en 

wij pikte deze nog mooi even mee voorde telling . Ook de eerste Krombekstrandlopers 

waren te zien vandaag en de eerste Oeverloper voor dit najaar. 

17. September . De najaarstrek c.q. herfsttrek komt in een maand als deze goed op 

gang . De eerste Rotganzen zijn binnen , al zijn het er maar 10 . De Pijlstaart is vandaag echt 

al met enkele duizenden aanwezig en het herfst gevoel begint te komen. Een Kemphaan zie 

je ook niet veel op het Wad , deze verblijven meestal in het binnenland bijvoorbeeld op de 

Dijkgatsweide of de geïnundeerde akkers in de Wieringermeer. Andere hoogtepunten op 

deze teldag waren o.a. de enorme aantallen Bonte Strandlopers bij de Quarantaine  ( gebied 

1 ). Maar ook de hoge Scholekster aantallen bij het Normerven . Op De Schor bij Den Oever 

verbleven meer dan 2500 Goudplevieren wat altijd een mooi gezicht en gehoor is . Dan 

waren er ook nog eens 200 Lepelaars aanwezig in de kolonie op de Losse dam . Kijk naar het 

overzicht van deze dag hier onder. 

Gebied 1 : Amsteldiepdijk  / Quarantaine  Rotgans 10 , Bergeend 871 , Pijlstaart 3436 , 

Bontbekplevier 84 , Zilverplevier 8 , Kanoet 82 , Drieteenstrandloper 55 , Kleine Strandloper 

4 , Krombekstrandloper 7 , Bonte Strandloper 1343 , Kemphaan 1 , Steenloper 93 , 

Kokmeeuw 125. 

Het was een heel bijzondere ervaring op Quarantaine want er liepen tientallen vogels op de 

weg en vlogen op , om weer achter ons neer te strijken . Dit waren in hoofdzaak Bonte 

Strandlopers , Drieteenstrandlopers  , Steenlopers , een aantal Kleine Strandlopers en meer 

soorten . Ook op het Wad voor ons liepen er diverse soorten vlak voor ons , dit vergeet je 

nooit. 

Gebied 2: Lepelaar 105 , Smient 30 , Wintertaling 126 , Wilde Eend 70 , Pijlstaart 1880 , 

Slobeend 46 , Scholekster 9881 , Kluut 47 , Bontbekplevier 2 , Goudplevier 41 , Zilverplevier 

1 , Kievit 150 , Grutto 210 , IJslandse Grutto 120 , Rosse grutto 72 , Regenwulp 2 , Wulp 3541 



, Tureluur 60 , Steenloper 10 , Kokmeeuw 1347 , Stormmeeuw 521 , Zilvermeeuw 23 , 

Boerenzwaluw op trek 66 , Tapuit 6.  

Gebied 3: De Schor. Aalscholver 30 , Wintertaling 126 , Pijlstaart 111 , Scholekster 894 , 

Kluut 60 , Bontbekplevier 32 , Goudplevier 2614 , Zilverplevier 12 , Kanoet 13 , 

Drieteenstrandloper 7 , Kleine Strandloper 4 , Bonte Strandloper 94 , Rosse grutto 366 , 

Wulp 2343 , Groenpootruiter 1 , Steenloper 22 , Kokmeeuw 783 , Stormmeeuw 90. 

Losse dam . Aalscholver 636 , Lepelaar 200 , Eider 3 , Kokmeeuw 66 , Zilvermeeuw 36 , 

Grote -Mantelmeeuw 3 ,  

De Bak. Bergeend 32 , Kluut 37 , Bontbekplevier 49 , Bonte Strandloper 42 , Rosse Grutto 25 

, Grutto 8 , Wulp 14 , Tureluur 98 , Kokmeeuw 94 , Stormmeeuw 19 , Visdief 101 , Zwarte -

Stern 2 , Grote Stern 2.  

15. Oktober gebied 1 . Rotgans 107 , Bergeend 4913 , Smient 272 , Wintertaling 66 , 

Pijlstaart 1671 , Bontbekplevier 89 , Zilverplevier 10 , Kokmeeuw 62. 

Gebied 2 :  Aalscholver 33 , Rotgans 50 , Bergeend 4720 , Smient 721 , Wintertaling 175 , 

Pijlstaart 4953 , Scholekster 4914 , Zilverplevier 76 , Kanoet 5310 , Bonte Strandloper 1556 , 

Watersnip 2 , IJslandse Grutto 153 , Rosse Grutto 188 , Wulp 3485 , Tureluur 54 , 

Zilvermeeuw 150 , Grote mantelmeeuw 2 .  

Het zijn maar cijfers , maar als je dit vertaald naar beeld , dan zijn het grote aantallen vogels 

geweest bij deze telling. Alleen al de Bergeenden van gebied 1 en 2 bij elkaar opgeteld kom 

je op een noemenswaardig aantal van 9633 uit. En dan ook nog het aantal Pijlstaarten in 

gebied 1 en 2 , laat ook zo een hoog aantal van 6624 vogels zien . Bizar wat een aantallen !. 

Dat geld ook voor de kanoet en Bonte Strandloper welke vandaag hier ook goed 

vertegenwoordigd waren , net als de Wulp en Scholekster . Het is altijd weer een prachtig 

gezicht deze grote aantallen vogels . 

Gebied  3 :  De Schor. Aalscholver 40 , Rotgans 265 , Bergeend 292 , Smient 37 , Scholekster 

3645 , Bontbekplevier 43 , Goudplevier 150 , Kanoet 138 , Drieteenstrandloper 1 , Rosse 

Grutto 37 , Wulp 1035 , Tureluur 170 , Steenloper 48 , Kokmeeuw 498 , Stormmeeuw 54. 

Losse dam . Aalscholver 230 , Eider 2 , Zilvermeeuw 12 .  

De Bak . Smient 32 , Bontbekplevier 4 , Zilverplevier 2 , Bonte Strandloper 18 , Kokmeeuw 

26. 

Opmerking. 

Samen met de Friese Waddenkust , waar er 5640 Pijlstaarten werden geteld , was het 

Normerven de plaats waar de meeste Pijlstaarten  werden gezien in oktober. ( Bron Sovon ) . 



19. November . 1030 uur   De laatste telling welke in dit jaarverslag word 

meegenomen was . Er stond een krachtige zuidwesten wind . En het water kwam niet echt 

hoog en ook bleven sommige stukken wad droog staan . Er verbleven zeer veel Bergeenden 

binnen de eerste twee telgebieden deze dag. Het zicht was prima met af en toe een winterse 

bui en het werd slechts 5 graden .  Deze telling had ook wel een speciaal karakter vanwege 

de inval teller die na jaren weer eens mee het veld in ging . Als jeugdlid heeft Bas de Jong 

veel mee gefietst vroeger en na jaren was er nu de kans om een wadvogelteling mee te 

maken . Het was eigenlijk een soort tweede verjaardag voor mij om samen op deze dag mijn 

vijfenzestig jarige aardse bestaan te vieren . Nu , het was ook een heel mooie telling met 

leuke soorten vandaag. Prachtig licht over het wad met af en toe een regenboog. 

gebied 1: Bergeend 3965 , Rotgans 758 , Bonte Strandloper 268 , Kanoet 110 , Scholekster 

1640 , Baardman 2 , Wulp 1. De Rotganzen verblijven meestal tijdens een telling op het wad 

veel meer in het binnenland . Aangezien er veel zeesla op het wad lag en ook nog onder 

water , was er voor de Rotgans veel voedsel te vinden in de vorm van de zeesla. 

Gebied 2 : Het Normerven herbergt altijd veel vogels . Dit was vandaag ook het geval want 

ook bij het Normerven verbleven duizenden Bergeenden samen met gebied 1 echt bizar 

zoveel er vandaag verbleven .  

De grote aantallen Scholeksters welke normaal altijd op de dijk staan stonden vandaag niet . 

De aantallen waren meer verdeeld in groepen op het wad te zien.  

En dan waren er ook nog een paar soorten aanwezig welke altijd weer mooi zijn om te zien 

zoals , Sneeuwgors , IJsgors en Strandleeuwerik . 

Aantal en soorten vogels : Bergeend 5847 , Smient 436 , Pijlstaart 246 , Rotgans 120 , 

Slechtvalk 1 , Kluut 79 , Bonte Strandloper 1191 ,  Kanoet 40 , Scholekster 830 , Wulp 1442 , 

Goudplevier 18 , Zilverplevier 9 , Waterpieper 1 , Oeverpieper 3 , Sneeuwgors 1 , IJsgors 3 , 

Strandleeuwerik 3 . 

Gebied 3:  Bergeend 570 , Scholekster 590 , Smient 41 , Wilde eend 76 , Bontbekplevier 2 . 

Op het muurtje en soms in de vegetatie  buitendijks bij Stroe verbleven vier Fraters . 

Gebied 4: De Schor .  Bij Den Oever aangekomen was het druk met rondvliegende Bonte 

Strandlopers en Kanoeten . Eerst wachten dat alles weer rustig aan de grond was en dan 

tellen . In de tussen tijd was er een prachtige regenboog te zien welke een reflex weer gaf op 

het glimmende slik , dit was een prachtig mooi gezicht. 

Het water stond ook hier niet echt hoog en de vogels stonden en foerageerden meer 

verspreid op de schor . 

Soorten en aantallen: Smient 49 , Rotgans 460 , Bonte strandloper 3800 , Kanoet 700 , 

Scholekster 760 , Tureluur 265 , Wulp 650 . 



De Losse Dam. Aalscholver 30 . Verder waren hier geen vogels te zien wat zou kunnen 

komen door de windrichting . Waardoor de vogels aan de niet zichtbare achterzijde van deze 

dam zaten ( ? ). 

 De Waddenhaven . Op de drijvende geparkeerde buizen zaten veel Meeuwen uit de wind . 

Op het loopbrug in de haven verbleef een IJsvogel.  Soorten en aantallen: Meerkoet 42 , 

Slechtvalk 1 , Steenloper 1 ,  Kokmeeuw 335 , Stormmeeuw 75 , Graspieper 3 . 

De Bak . Het was inmiddels 14.00 uur en ons laatste telgebied leverde de volgende soorten 

op. Bergeend 8 , Stormmeeuw 19 , Kokmeeuw 29 . Als toegift vlogen er twee Geelgorzen uit 

de vegetatie omhoog en vlogen naar De Schor toe . 

Dan rest nog het uitwerken van de telgegevens van deze dag en het invoeren op de Sovon 

site . En dan dit verslag nog afmaken welke u thans heeft doorgelezen . 

Dit was dan een jaar wadvogeltellingen en hoop dat u het leuk vond om te lezen. 

Het was best leuk om te doen en ga voor 2017 van uit het zelfde te doen. 

De tellers en de invallers bedankt voor jullie inzet . 

 

Otto de Vries   

Wieringerwerf. 

21 november 2016. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   



 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

  

  


