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08-04-2016. Langzaam valt de zomerpolder weer droog. Op de achtergrond de Rengerspôle ©Gerrit Jellema  

 

 

 

In het voorjaar van 2017 zijn in het natuurreservaat de Wyldlannen, in beheer en eigendom bij de Provinciale vereniging 

voor natuurbescherming It Fryske Gea, voor het veertiende achtereenvolgende jaar de steltlopers en overig waterwild in de 

maand maart geteld. De tellingen zijn uitgevoerd door vrijwilligers van It Fryske Gea.  

 

 

 
 
 
 
 
‘ R O M  S I C H T,  E N  M E I  D E  P O A T S J E S  Y N  I T  W E T T E R ’  
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Slaapplaats- Waterwild- en steltlopertellingen in 
de Wyldlannen 2017 

 
 
Vochtige en natte graslanden en moerasgebieden in het (zuid)westen, noorden en centrale deel van 
Fryslân zijn sinds jaar en dag bekend als belangrijke voorjaarspleisterplaatsen voor steltlopers. Alle 
steltlopers die door het binnenland trekken en tijdens die periode in grotere concentraties voorkomen 
zijn hier te vinden: Scholekster, Kievit, Goudplevier, Wulp, Regenwulp, Grutto en Kemphaan. Ook 
Tureluur en Watersnip zijn algemeen als pleisteraar maar komen niet in grote groepen voor. Van de 
genoemde soorten zijn Grutto en Scholekster (en ook Tureluur) voornamelijk lokale broedvogels, terwijl 
de andere soorten doortrekken naar noordelijk en oostelijk gelegen broedgebieden. Vooral Scholekster, 
Wulp, Regenwulp, Grutto en Kemphaan maken gebruik van gezamenlijke overnachtingsplaatsen. Dat 
biedt een uitstekende gelegenheid om deze vogels simultaan te tellen. 

 

 
In het Lage Midden van Fryslân ligt, globaal tussen de dorpen Grou, Warten, Aldegea (Sm.) en de Veenhoop en rond het 
dorp Earnewâld, een uitgestrekt laagveengebied met plassen, petgaten, rietvelden, elzenbroekbossen, trilvenen, schraalland 
en dotterbloemhooiland, blauwgrasland en weidevogelgrasland. De Alde Feanen is het grootste laagveenmoerasgebied van 
Fryslân 30-04-2015 ©Gerrit Jellema 
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Nationaal Park De Alde Feanen 
In het Lage Midden van Fryslân ligt, globaal tussen de dorpen Grou, Warten, Aldegea (Sm.) en de 
Veenhoop en rond het dorp Earnewâld, een uitgestrekt laagveengebied met plassen, petgaten, rietvelden, 
elzenbroekbossen, trilvenen, schraalland en dotterbloemhooiland, blauwgrasland en 
weidevogelgrasland. De Alde Feanen is het grootste laagveenmoerasgebied van Fryslân. Het dankt zijn 
huidige landschap aan de natte vervening die in de 18e en 19e eeuw plaatsvond, waarbij petgaten en 
plassen ontstonden. Bijzonder zijn verder de grote oppervlakten ‘s winters overstroomde graslanden 
(‘zomerpolders’). In 1934 deed It Fryske Gea hier zijn eerste aankoop en inmiddels beheert de 
Provinciale natuurbeschermingsvereniging hier 2.294 hectare. Het gebied vormt een belangrijk 
kerngebied in de keten van natte natuurgebieden tussen Noordwest-Overijssel naar het Lauwersmeer. In 
2000 werd een groot deel van het gebied aangewezen als Nationaal Park. Begin jaren negentig had het al 
de Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijnstatus verkregen en in 2013 volgde de definitieve aanwijzing tot 
Europees Natura2000-gebied. Het gebied heeft grote natuurwaarden, waaronder ca. 100 soorten 
broedvogels waarvan zo’n 20 Rode Lijstsoorten, ca. 165 vegetatietypen, 9 Europees gezien zeldzame 
habitattypen, 39 soorten vaatplanten die op de Rode Lijst staan, zeldzame vissen (Kleine en Grote 
modderkruiper) en amfibieën (Heikikker), tientallen soorten libellen waaronder de zeldzame Gevlekte 
Witsnuitlibel en populaties van de zeldzame zoogdieren Noordse Woelmuis, Meervleermuis en Otter. 
De gras- en rietlanden binnen het reservaat worden geëxploiteerd. Er lopen twee beroepsvaarwegen 
langs- en door het gebied. Daarnaast heeft het ook een zeer belangrijke recreatieve functie, zowel voor 
water- (varen, zwemmen, schaatsen) als landrecreatie (voornamelijk wandelen en fietsen). De Alde 
Feanen is van zo groot belang voor vogels, dat het aangewezen is als ‘wetland’. Voor een uitvoerige 
gebiedsbeschrijving van de diversiteit aan habitat in de Alde Feanen en de ontwikkeling daarvan wordt 
verwezen naar Rintjema et al. (2001).  
 

 
Eén van de pareltjes in het Nationaal Park is de 200 hectare grote zomerpolder de Wyldlannen. Dit vroegere 
blauwgraslandcomplex werd in 1918 ingepolderd ©Gerrit Jellema 
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De Wyldlannen  
Eén van de pareltjes in het Nationaal Park is de 200 hectare grote zomerpolder de Wyldlannen. Dit 
vroegere blauwgraslandcomplex werd in 1918 ingepolderd. Toen It Fryske Gea het gebied in 1958 
aankocht, waren er nog slechts fragmenten blauwgrasland over. Het beheer werd gericht op herstel van 
de oorspronkelijke vegetatie. De vegetatie op de Wyldlannen bestaat nog steeds uit kruiden, zeggen en 
grassen van het onbemeste hooiland. Het waterpeil werd verhoogd en aan de oostzijde van het gebied 
werd water binnengelaten dat een helofytenfilter is gepasseerd: een stelsel van rietvelden waarin een 
belangrijk deel van de voedingsstoffen aan het water wordt onttrokken. De Wyldlannen vormt een 
belangrijk weidevogelgebied. Buiten het broedseizoen is het een belangrijke pleisterplaats voor 
roofvogels, ganzen, eenden, plevieren en steltlopers. Een zomerpolder is een laagbedijkte, natte polder 
die in de periode van 1 november tot 1 maart niet bemalen wordt en in de winterperiode onder water 
komt te staan als gevolg van regenval en/of overstroming door boezemwater. Als graslanden zijn ze van 
groot belang voor een gevarieerde weidevogelgemeenschap, waaronder Zomertaling, Slobeend, 
Kwartel, Kwartelkoning, Watersnip, Grutto, Kemphaan, Tureluur, Veldleeuwerik en Gele Kwikstaart. 
Daarnaast is de zomerpolder ook botanisch waardevol met dotterbloemgraslanden, schrale vegetaties en 
blauwgraslanden. Eenmaal onder water is de zomerpolder van grote waarde als overnachtingsplaats van 
ganzen en steltlopers. De Wyldlannen worden in het voorjaar extensief beweid met vee. Na 15 juli wordt 
de zomerpolder gemaaid. Blauwgraslanden vormen hierop een uitzondering, want die worden niet 
beweid en maaien vindt hier pas na 1 augustus plaats. 
 

 
De Wyldlannen worden in het voorjaar extensief beweid met vee. Na 15 juli wordt de zomerpolder gemaaid. 
Blauwgraslanden vormen hierop een uitzondering, want die worden niet beweid en maaien vindt hier pas na 1 augustus 
plaats. Van links naar rechts Knotszegge, Heidemelkviooltje, Kievitsbloem, Holpijp en Spaanse Ruiter ©Gerrit Jellema, 
©Wikipedia (Knotszegge, Kievitsbloem, Holpijp) 
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Plasdrasgasten van zomerpolder  
De Wyldlannen in 2017 

 
 
 
 
 

 
Schitterend panorama vanuit de vogelkijkhut op de simmerkrite 09-03-2017 ©Gerrit Jellema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slaapplaats- Waterwild- en steltlopertellingen in de Wyldlannen 2017 

 

Pagina 6 

 
Februari en maart zijn met afstand de mooiste maanden voor vogels en vogelaars op de Wyldlannen. Het 
gemaal aan de Geau doet vanaf maart weer zijn uiterste best om de polder droog te krijgen. Langzaam 
maar zeker komt de simmerkrite weer boven water. Deze plasdras situatie trekt als een magneet enorme 
aantallen vogels aan. Plasdras heeft meerdere functies: foerageren, rusten, baden/poetsen en 
overnachten. Dit unieke landschap heeft door de aanwezigheid van duizenden vogels in het voorjaar een 
grote natuurwaarde. Dit zijn de maanden waarin zich enorme spektakelstukken boven de Wyldlannen 
afspelen. Vooral als een Zeearend, Slechtvalk of Havik op het toneel verschijnt. Wolken vogels vliegen 
alle kanten op om te ontkomen aan deze roofvogels. Het is een spectaculair gezicht om een Slechtvalk 
tijdens zijn jacht te volgen. Soms gebeurt dit vanaf een hoge of lage zitplaats, waar vandaan wordt 
geprobeerd een mogelijke prooi in een groep te lokaliseren. Met een krachtige steeds meer in snelheid 
toenemende zeer lage roeivlucht begeeft hij zich naar een afgezonderd individu of stort zich in een groep 
en zet de achtervolging in. Meestal wordt echter een stootduik gemaakt; de ene keer van honderden 
meters hoogte, een andere keer van veel lager. In beide gevallen is het resultaat hetzelfde. Een in paniek 
uitwaaierende groep waaruit direct een vogel wordt gegrepen of wordt geïsoleerd en achtervolgd. De 
stille getuigen vinden we later ergens in de Wyldlannen, bijvoorbeeld een Smient, Grutto, Goudplevier 
of Wintertaling met een gat in het borstbeen, de plek waar hij is gegrepen. In het grote open landschap 
van de Wyldlannen, waarin zich veel watervogels en steltlopers ophouden, moet het al heel gek gaan als 
daarin geen Slechtvalken overwinteren. Het is gewoon wachten tot wolken vogels uiteenstuiven en 
trachten te ontkomen aan de jagende vogels. 
 

 
In het grote open landschap van de Wyldlannen, waarin zich veel watervogels en steltlopers ophouden, moet het al heel gek 
gaan als daarin geen Slechtvalken overwinteren. Het is gewoon wachten tot wolken vogels uiteenstuiven en trachten te 
ontkomen aan de jagende vogels 09-03-2017 ©Gerrit Jellema 
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Maandag 27 februari 
Vandaag wordt door It Wetterskip Fryslân het dieselgemaal in de Wyldlannen weer opgestart. In de 
herfst- en wintermaanden staat de zomerpolder onderwater. Verwacht wordt dat over een dag of 
tien/twaalf de zomerpolder weer plasdras staat. Het gemaal wordt dan weer plusminus twee weken 
stopgezet op 65 cm onder N.A.P. Zo blijft de zomerpolder enkele weken, ten behoeve van foeragerende 
en rustende steltlopers, plasdras staan. Vooral Grutto en Kemphaan maken hier gebruik van 
gezamenlijke overnachtingsplaatsen. Een dun laagje water op de Wyldlannen is voor terugkerende 
weidevogels onweerstaanbaar en onmisbaar. Met de poten in het water zoeken de vogels voedsel, maar 
vinden ze vooral ook veiligheid. Kleine marters (Hermelijnen, bijvoorbeeld) zijn geen gevaar meer, en 
ook Vossen maken geen schijn van kans. Als de Hollandse en IJslandse Grutto’s na hun lange trekreis 
vanuit Afrika en Zuid-Europa in Nederland aankomen, verzamelen ze zich op plekken waar ze goed 
kunnen eten en rusten. Op populaire plekken, waaronder de Wyldlannen, zijn in maart duizenden 
Grutto’s bij elkaar verzameld! De vogels komen op deze drassige plekken samen om te foerageren en te 
slapen, voor ze aan het balts- en broedseizoen beginnen. Nadat in 2012 is besloten om in de maand 
maart de zomerpolder enkele weken langer plasdras te houden zijn de aantallen Grutto’s spectaculair 
toegenomen. Eén van de grootste slaapplaatsen in Nederland!  
 

 
De afgelopen jaren werden landelijk ongeveer 300 gruttoslaapplaatsen in kaart gebracht en geteld. De meeste slaapplaatsen 
worden in het voorjaar bezet. Grutto’s houden zich na aankomst in ons land wekenlang in groepen op en slapen 
gemeenschappelijk in ondiepe wateren en natte weilanden. Op de achtergrond berken- en elzenstruweel langs de Geau en 
Hokkes Aldfean 09-03-2017 ©Gerrit Jellema 
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Zaterdag 18 maart, landelijke slaapplaatstelling steltlopers 
Sovon prikt elk jaar twee datums in het vroege voorjaar om Grutto’s op slaapplaatsen te tellen. Eén rond 
half maart en één begin april, beide om de piek van doortrekkende vogels te vangen. Een piek die elk 
jaar weer net even anders valt, afhankelijk van het moment van vertrek uit Afrika en Spanje en de 
weersomstandigheden onderweg. Van de pak hem beet 400 vogelsoorten die regelmatig in ons land 
voorkomen, zijn er 100 die in grote groepen slapen. En dat doen ze dan vooral ’s winters en in het 
vroege voorjaar, als er niet gebroed hoeft te worden. Sovon Vogelonderzoek heeft een speciaal 
onderzoeksprogramma opgezet rond die slaapplaatsen. Ook Grutto’s en Kemphanen brengen 
gezamenlijk de nacht door. Na een lange tocht uit West-Afrika zijn de steltlopers weer massaal 
neergestreken in de Wyldlannen. Afgelopen zes jaren werden landelijk ongeveer 300 gruttoslaapplaatsen 
in kaart gebracht en geteld. De meeste slaapplaatsen worden in het voorjaar bezet. Grutto’s houden zich 
na aankomst in ons land wekenlang in groepen op en slapen gemeenschappelijk in ondiepe wateren en 
natte weilanden. De groepen vallen vervolgens uiteen in broedparen. Na het broeden gaan Grutto’s 
opnieuw gezamenlijk overnachten, maar dit vindt geconcentreerder plaats dan in het voorjaar. De 
tellingen leveren belangrijke informatie op over de landelijk aanwezige aantallen. Ze geven tevens aan 
in hoeverre gebieden (nog steeds) belangrijk zijn voor overnachtende Grutto’s. Voor deze soort zijn 22 
gebieden (extra) beschermd op grond van de slaapplaatsfunctie. De tellingen richten zich vooral op 
Natura 2000-gebieden met een beschermde slaapplaatsfunctie. Een aantal Natura 2000-gebieden 
waaronder de Alde Feanen zijn mede aangewezen op grond van hun bijzondere betekenis voor de Grutto 
als slaapplaats. Naast Grutto´s tellen we ook Scholeksters, Kemphanen en eventuele andere op de 
slaapplaats aanwezige steltlopersoorten in de Wyldlannen. Evenals bij de voorgaande 
slaapplaatstellingenzijn de vogels 's avonds geteld, vanaf een uur voor zonsondergang tot in de schemer. 
Alle steltlopers die gezamenlijk overnachten zijn geteld, in de praktijk Bonte Strandloper, 
Bontbekplevier, Grutto, Wulp en Kemphaan.  
 
Ze zijn er weer: grote groepen Grutto’s die zich op slaapplaatsen verzamelen. Ook Scholeksters en 
Kemphanen verzamelen zich weer. Tijd voor de eerste slaapplaatstelling van dit voorjaar. We kunnen de 
slaapplaats(en) weer tellen in de periode 11 – 26 maart, met 18/19 maart als uitdrukkelijk 
voorkeursweekend. In het voorkeursweekend van 18/19 maart gaat de zon onder rond 18.50 uur, dus 
18.00 uur is een prima starttijd. Op de slaapplaats in de Wyldlannen zijn overdag al grote groepen 
aanwezig, maar vogels van elders kunnen daar nog bijkomen, dus we blijven tot in de diepe schemer. De 
slaapplaatstellingen van de afgelopen jaren heeft ons geleerd dat er geen of weinig Grutto’s meer 
bijkomen in de schemering. Om kwart voor zes gaan de Grutto’s op de wieken en is het verzamelen 
geblazen in één grote groep langs de Doekesleat. Vanuit de vogelkijkhut hebben we een prachtig uitzicht 
op de vogels en kunnen we ze met behulp van de telescoop tellen. We tellen maar liefst 4300 Grutto’s en 
920 Kemphanen op de slaapplaats! Om een uur of half zeven arriveren traditiegetrouw duizenden Kol- 
en Brandganzen in de zomerpolder, ook zij brengen hier de nacht door. Al deze ganzen vallen tussen de 
Grutto’s in, waardoor de steltlopers niet meer zijn te tellen, sterker nog, we zien ze niet eens meer! Het 
is maar goed dat we wat eerder zijn begonnen met de telling. Geen wonder dat steltlopers als Grutto’s, 
Kieviten en ook Kemphanen gretig gebruik maken van de plasdras zomerpolder. De zomerpolder is zeer 
in trek bij deze typische Hollandse vogels omdat zij met hun lange snavel gemakkelijk in de grond naar 
voedsel kunnen zoeken. Dat er zoveel vogels op de Wyldlannen afkomen is mede de danken aan de 
mannen van It Wetterskip Fryslân. In overleg met Sip Veenstra, weidevogelcoördinator van It Fryske 
Gea, heeft It Wetterskip het gemaal enkele weken stopgezet waardoor de zomerpolder langer plasdras 
blijft staan. Maatwerk voor vogels, met dank aan It Wetterskip! Dinsdag 21 maart wordt het 
dieselgemaal weer opgestart. 
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Aantalsverloop steltlopers en waterwild in maart 2017 in de Wyldlannen 

Soort 1 maart 6 maart 9 maart 13 maart 14 maart 16 maart 18 maart 21 maart 22 maart 24 maart 27 maart 
Grote Zilverreiger 3 7  7 8 7  1 2 3 5 
Blauwe Reiger  1  3  3 1 1 3 7 12 
Lepelaar     8 9 8 4 9 8  
Knobbelzwaan    7 4 2 2  2 2  
Grauwe Gans  65  70 38 550 75 160 176 165 210 
Nijlgans       2 2 4   
Bergeend 94 95 115 65 76 155 145 33 97 146 152 
Smient 7200 8600 9100 5600 3400 1270 760 900 770   
Krakeend  135 350 130 130 75 12  12 9 18 
Wintertaling 60 125 130 120 490 900 870 890 885 390 650 
Wilde Eend 20 75 24 30 20 55 12  14 17  
Pijlstaart 25 95 110 96 395 295 295 90 96 15 44 
Zomertaling      2 15 9    
Slobeend 155 135 570 495 670 470 445 75 42   
Kuifeend  20 18 12 14   11 9   
Zeearend   1 1       1 
Havik    1 1  1     
Bruine Kiekendief       1     
Buizerd 2  1 2 1  1   2  
Slechtvalk   1 2 1  1     
Scholekster      2      
Bontbekplevier   30  110 65 60  145 95  
Goudplevier 650  190 2300  630      
Kievit 800   2050 290 800  26 32 130 240 
Bonte Strandloper    45 12 105 125  85 76  
Kemphaan  12  1050 1250 720 920 1240 1685 1815 965 
Watersnip            
Grutto  530 590 1950 4100 4300 4300 575 1190 385  
Wulp 1    3 2   20  20 
Tureluur    5 6 6 12  9   
Grote Mantelmeeuw   4   3   1   
Roodborsttapuit      1      

 

 
Een dun laagje water op de Wyldlannen is voor terugkerende weidevogels en waterwild onweerstaanbaar en onmisbaar.  
Met de poten in het water zoeken de vogels voedsel, maar vinden ze vooral ook veiligheid 09-03-2017 ©Gerrit Jellema 
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De maximaal waargenomen aantallen op de slaapplaats in maart in de Wyldlannen 2004 - 2017 

Soort 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Grote Zilverreiger 2 3 3 13 9 12 3 9 10 16 29 60 17 8 
Bergeend 34 38 28 45 32 90 85 59 22 12 45 35 59 155 
Smient         4800  150 12 75 9100 
Krakeend         1475 16  23 26 350 
Wintertaling  12 300   130 30 470 390 175 35 37 70 900 
Wilde Eend         460 70 20 35 45 75 
Pijlstaart  4 45  3 16  65 190 7 54 166 275 395 
Slobeend         130  23 18 15 670 
Goudplevier 700 300 60 1700 400 4400 250 470 1300 1400 10500 3400 2800 2300 
Bontbekplevier   16  22 36 23 10   46 3 14 145 
Kievit 900 1200 450 360 350 5200 370 1450 3700 900 3000 1650 4000 2050 
Bonte Strandloper  40 10 19 30 26 130 65 180 26 260 65 175 125 
Kemphaan 28 8 30 725 80 167 32 110 850 510 1790 965 700 1815 
Grutto 3300 1900 4700 300 1800 490 800 475 3300 2940 5400 2750 5100 4300 
Wulp  150    80 5  16 8 79 75 6 20 

 
 

 
Maximale aantallen Grutto’s op de slaapplaats in de Wyldlannen 2004-2017. Nadat in 2012 is besloten om in de maand 
maart de zomerpolder enkele weken langer plasdras te houden zijn de aantallen Grutto’s spectaculair toegenomen. Eén van 
de belangrijkste en grootste slaapplaatsen van Nederland! ©Anton Huitema 
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Maximale aantallen Kemphanen op de slaapplaats in de Wyldlannen 2004-2017 © Gerrit Jellema 
 
Buiten broedtijd 
Kemphanen zijn het hele jaar in ons land te zien, met de hoogste aantallen in maart-april en in juli. 
Tijdens de trek kunnen ze overal opduiken, maar echt grote concentraties zijn vrijwel voorbehouden aan 
Friesland (voorjaar). De kleine aantallen overwinteraars concentreren zich met name in Zeeuws- 
Vlaanderen. De aantallen doortrekkers zijn drastisch verminderd. Tot ongeveer 2000 werden in 
Friesland in het voorjaar aantallen van 50.000 Kemphanen geteld. Sindsdien zakte dit tot minder dan 
10.000. Kemphanen die voorheen via Nederland naar de noordoostelijke broedplaatsen trokken, blijken 
dit in toenemende mate te doen via pleisterplaatsen in Oost-Europa. 
 
Broedtijd 
Als broedvogel is de Kemphaan bijna uit ons land verdwenen. De laatste broedvogels houden zich op in 
extensief benutte graslanden (meest met aangepast beheer) in Friesland en Noord-Holland. Begin 
twintigste eeuw was de Kemphaan nog een lokaal algemene broedvogel, met een ruime verspreiding 
over de lage delen van het land en een plekgewijs voorkomen elders. Nog in 1950, ondanks een gemelde 
afname, werd het aantal broedende vrouwtjes geschat op ten minste 6000. Daarna ging het verder 
bergafwaarts, waarbij een tijdelijke opleving in het in 1969 drooggelegde Lauwersmeer enige tijd 
soelaas bood (maximaal 400 broedende vrouwtjes rond 1983). Afname is ook in andere delen van 
Noordwest-Europa het geval. Bij ons werd hij veroorzaakt door verlaging van grondwaterpeil, 
intensieve bemesting, zware beweidingsdruk en andere bijverschijnselen van de moderne landbouw. 
Bron: www.Sovon.nl  
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Vrijdag 31 maart 
Grutto’s op slaapplaatsen geteld 
In de periode 11-26 maart vond de eerste landelijke slaapplaatstelling van Grutto’s, Kemphanen en 
Scholeksters weer plaats. Vooral wat betreft de Grutto is het altijd weer spannend waar de vogels 
pleisteren en overnachten. De tussenstand van het aantal getelde slaaplaatsen is 113 (per 30 maart). We 
verwachten dat er nog wel enkele tientallen tellingen ingevoerd zullen worden. In Fryslân de grootste 
aantallen, maar elders ook spectaculair. 
 
Zwaartepunt in Fryslân 
Het zwaartepunt van de Grutto’s lag duidelijk in Fryslân. Daar werden ook het grootste aantal bij elkaar 
gezien. Onderstaand kaartje geeft de spreiding mooi weer. Ook de plas-drasgebieden in Noord-Holland 
en de Eempolders waren weer bekende bolwerken. 
 
De top-5 van maximum aantallen 
1.Wyldlannen de Alde Feanen, Fryslân  4300 exemplaren 
2.Eempolders, Arkemheen       1800 exemplaren 
3.Groote Wielen, Fryslân  1530 exemplaren 
4.Geaupolder-Graverij, Fryslân  1230 exemplaren 
5.Landje van Geijsel, Ouderkerk aan de Amstel  1050 exemplaren 

 
Tweede telling 
Het is al weer tijd voor de tweede telling. De telperiode loopt van 1 t/m 16 april, met als voorkeursdatum 
de 8e. Om 20.26 uur gaat de zon onder. Ik hoop dat je weer een mooie telling van Grutto’s, Kemphanen 
en Scholeksters hebt en wil je alvast bedanken. 
https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/grutto%E2%80%99s-op-slaapplaatsen-geteld  
 

 
Voornamelijk IJslandse Grutto’s in een laatste vlucht boven hun slaapplaats in polder Hardenhoek, Biesbosch.  
24 maart 2017 ©Albert de Jong 
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Getelde Grutto’s op de slaapplaatsen in Nederland maart 2017 

 
In de periode 11-26 maart vond de eerste slaapplaatstelling van Grutto’s, Kemphanen en Scholeksters weer plaats. Vooral 
wat betreft de Grutto is het altijd weer spannend waar de vogels pleisteren en overnachten. De tussenstand van het aantal 
getelde slaaplaatsen is 113 (per 30 maart). 
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Groots spektakel boven de Wyldlannen. Wintertaling, Pijlstaart, Slobeend en Grutto op de vlucht voor Havik en Slechtvalk 
09-03-2017 ©Gerrit Jellema 
 

 
Spectaculair schouwspel boven de Wyldlannen. Op de achtergrond It Hokkes Aldfean 09-03-2017 ©Gerrit Jellema 
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Getelde Kemphanen op de Nederlandse slaapplaatsen maart 2017 

 
Ook voor Kemphanen staan de Wyldlannen met stip op nummer één voor wat betreft de landelijke slaapplaats 
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