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PERSBERICHT 

 

Wintertelling knobbelzwaan en meerkoet 
 

 

Op de derde zaterdag in januari worden iedere jaar de knobbelzwanen en meerkoeten geteld. Dit 

gebeurd sinds 2006 landelijk door de wildbeheereenheden op initiatief van de Koninklijke Nederlandse 

Jagersvereniging (KNJV). Ook de Wildbeheereenheid “West-Twente” (WBE) verleent hieraan haar 

medewerking. 

 

Telcijfers van populaties belangrijk om een beleid te kunnen afstemmen voor een beheer. Voor de actualisatie 

van het provinciale faunabeheerplan zullen WBE’s over meerdere jaren cijfers moeten overleggen over 

populatiegrootte en eventueel afschot van schade veroorzakende soorten. Ook voor een praktisch uitvoerbaar 

faunabeleid en voor de evaluatie van het effect van beheermaatregelen zijn deze cijfers onmisbaar. 

 

In verschillende velden zullen de aanwezige knobbelzwanen en meerkoeten geteld worden door leden die de 

informatie doorgeven aan de WBE. Het Nederlands Wild Registratie Systeem (NWRS – www.nwrs.nl) is het 
landelijke systeem waarmee de KNJV en haar partnerorganisaties alle data met betrekking tot jacht, beheer en 

schadebestrijding kunnen invoeren en raadplegen. Dit digitale systeem is opgezet om WBE’s en haar leden te 

ondersteunen en om gegevens vlot en eenvoudig in te voeren. Het gaat daarbij om cijfers aan de hand van 

tellingen, valwild, afschot in het kader van jacht of schadebestrijding. Door de KNJV worden WBE’s 

geïnstrueerd en ondersteunt om de tellingen te organiseren.  

 

Evenals afgelopen jaar, zal ook binnen de  WBE in veel velden geteld worden. De aanwezigheid van 

knobbelzwanen en meerkoeten is gebonden aan de aanwezigheid van open water. De aanwezigheid van onder 

meer het Twentekanaal zijtak Almelo, de Regge en haar vele zijbeken, maar ook de Veenenleiding en het 

Overijssels Kanaal met zandputten of recreatieplassen zorgen, dat in veel delen van de WBE de 

knobbelzwaan en meerkoet zich thuis voelt. Getracht wordt de telling niet alleen te beperken tot de 
buitengebieden, ongeacht of dit landbouwgrond of natuurgebied is, maar ook uit te breiden tot vijvers in de 

dorpen en steden binnen het werkgebied van de WBE. 
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