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SAMENVATTING 

Sinds de winter 1972/73 worden watervogeltellingen uitgevoerd in de 
Westerschelde. Dit rapport bevat een uitwerking van deze tellingen tot en met 
het seizoen 1987/88. 

Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de Westerschelde en hoofdstuk 3 
een beschrijving van het ecosysteem. Het water van de Westerschelde is zout 
in het westen, brak in het oosten, heeft een gering doorzicht, is rijk aan 
nutriënten en is zwaar belast met systeem-vreemde stoffen. De kwaliteit van 
het water verbetert door vermenging met zeewater van oost naar west. 

Hoe de maandelijkse tellingen werden uitgevoerd, de betrouwbaarheid en 
de uitwerking daarvan wordt beschreven in hoofdstuk A. 

Hoofdstuk 5 bevat de soortbesprekingen (de minder algemene soorten, 
meeuwen en sterns komen kort in hoofdstuk 6 aan bod). De figuren die bij dit 
hoofdstuk horen zijn apart gebundeld. Na een algemene kenschets van de soort 
wordt achtereenvolgens ingegaan op verspreiding over de Westerschelde, 
verloop over de jaren van het aantal vogeldagen per seizoen, januari-aantal 
en verloop .van maximum en gemiddeld aantal exemplaren over het seizoen. Per 
soort wordt dit in figuren gepresenteerd. Voorts wordt per telgebied het 
verloop van het aantal vogeldagen over de jaren gegeven en het verloop over 
het seizoen. 

De belangrijkste soorten met hun gemiddeld maximum en maand waarin dit 
maximum wordt bereikt over de seizoenen 1980/81 t/m 1987/88 zijn: Fuut (950 
ex. januari), Kolgans (6600 ex. januari). Grauwe Gans (2900 ex. januari). 
Bergeend (3900 ex. juli). Smient (15.200 ex. oktober). Wintertaling (950 ex. 
februari). Wilde Eend (13.600 ex. december). Pijlstaart (3600 ex. december). 
Scholekster (11.200 ex. januari), Kluut (560 ex. april), Bontbekplevier (2A00 
ex. augustus en september), Strandplevier (950 ex. augustus). Zilverplevier 
(A500 ex. mei), Kanoetstrandloper (2600 ex. oktober), Drieteenstrandloper 
(1800 ex. mei), Krombekstrandloper (680 ex. augustus). Bonte Strandloper 
(21.000 ex. januari). Rosse Grutto (5100 ex. mei). Wulp (A500 ex. augustus). 
Zwarte Ruiter (1100 ex. augustus), Tureluur (1600 ex. augustus) en Steenloper 
(390 ex. januari). 

Het zwaartepunt van de verspreiding van visetende vogels (Fuut en 
Aalscholver) ligt in het westelijke deel van de Westerschelde, waar het 
doorzicht van het water het grootst is. De verspreiding van de Wilde Eend 
over de Westerschelde is vrij gelijkmatig, andere eenden (Smient en Pijl-
staart) houden zich voornamelijk op in Saeftinge, waar zij fourageren op 
plantaardig materiaal in het schor. Dit geldt ook voor Grauwe Gans en Kol
gans. Steltlopers zijn vooral gebonden aan de droogvallende platen in de 
Westerschelde. In alle delen van de Westerschelde worden steltlopers aange
troffen; grote concentraties zijn in het voor- en najaar aan te treffen op de 
Hooge Platen. Opvallend zijn de hoge aantallen doortrekkende Zilverplevieren 
en Rosse Grutto's in augustus en mei in het oosten van de Westerschelde. 
Overwinterende steltlopers verspreiden zich over de slikken in de gehele 
Westerschelde. 
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Een belangrijke doelstelling van de uitwerking van de vogeltellingen is 
het bepalen of soorten in aantal voor- dan wel achteruit gaan. Een trend is 
niet van elke soort vast te stellen en bovendien kunnen grote verschillen 
optreden tussen verschillende deelgebieden. In de tekst is bovendien aangege
ven of een vastgestelde voor- of achteruitgang specifiek is voor de Wester-
schelde of dat deze trend ook in andere gebieden is geconstateerd. 

Soorten waarvan het aantal vogeldagen de laatste jaren sterk vooruit 
gegaan is, zijn Aalscholver en Grauwe Gans. Voor beide soorten geldt dat de 
populatie buiten de Westerschelde ook groeit. Het aantal vogeldagen van de 
Bergeend is redelijk stabiel, alleen het aantal ruiende vogels is vooral in 
het westelijke deel toegenomen. Het aantal vogeldagen van de Wintertaling, 
Pijlstaart en Slobeend is tegenwoordig minder dan tijdens het einde van de 
jaren zeventig/begin jaren tachtig terwijl het aantal vogeldagen van de 
Smient en Wilde Eend redelijk constant is gebleven. Het aantal vogeldagen van 
de Scholeksters blijft redelijk constant, hoewel in enkele telgebieden het 
aantal in de jaren tachtig flink lager is dan in de periode daarvoor. 

Kluut, Bontbekplevier, Kanoetstrandloper, Drieteenstrandloper en Turel
uur vertonen geen duidelijke trend. Het aantal vogeldagen van de Rosse 
Grutto, Zilverplevier en de Wulp is ten opzichte van de jaren zeventig sterk 
toegenomen. De Zilverplevier en in mindere mate ook de Wulp vertonen recent 
echter een dalende tendens, vooral in het oosten van de Westerschelde. Ook de 
Bonte Strandloper is de laatst besproken jaren sterk achteruitgegaan, vooral 
in het oosten van de Westerschelde. 

Naast het voorkomen in de loop van de jaren wordt per soort het voor
komen in de loop van het jaar gegeven. De fuutachtigen, ganzen en eenden 
zijn in de wintermaanden in de grootste aantallen aanwezig, steltloper
soorten als Zilverplevier, Rosse Grutto en Drieteenstrandloper verblijven 
vooral tijdens de trek in grote aantallen in de Westerschelde. Van steltlo
per-soorten als Scholekster, Bonte Strandloper en Wulp verblijven tijdens de 
wintermaanden flinke aantallen. Bergeenden worden in de maanden juni t/m 
september in de grootste aantallen in de Westerschelde waargenomen, deze 
vogels ruien da hier. Het voorkomen van sterns beperkt zich tot de zomer
maanden terwijl flinke aantallen meeuwen het gehele jaar in de Westerschelde 
waargenomen worden. 

Voor zover het mogelijk is, wordt het beschreven patroon vergeleken met 
patronen in andere wateren in het Deltagebied of elders. 

Hoofdstuk 7 bevat een bespreking van de aantallen broedvogels in de 
jaren 1979 t/m 1988 van de volgende soorten met tussen haakjes het minimum en 
maximum aantal broedparen in deze periode: Kluut (1A5-465), Bontbekplevier 
(5-17), Kleine Plevier (4-1A), Strandplevier (A5-125), Zwartkopmeeuw (0-3), 
Kokmeeuw (8800-27500), Stormmeeuw (0-3), Kleine Mantelmeeuw (1-9), Zilver
meeuw (5500-7900), Grote Stern (0-600), Visdief (A40-1675), Noordse Stem (0-
5) en Dwergstern (80-205). 

Het verloop van het aantal broedparen en het broedbiotoop komen in dit 
hoofdstuk voor het voetlicht. Soorten die in de Westerschelde als broedvogel 
in aantal afnemen zijn Kluut en Kokmeeuw, allebei in het oosten van de 
Westerschelde het sterkst. 

Bontbekplevier en Kleine Plevier, beide schaars in de Westerschelde, 
vertonen geen duidelijke toe- of afname. De Strandplevier, de algemeenste 
plevier, herstelt zich goed na enkele jaren van teruggang. Het aantal Zilver
meeuwen groeit elk jaar langzaam, het aantal Visdieven groeit sterk. De Grote 
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Stern en Dwergstern broeden vooral op de Hooge Platen waar de populaties zich 
voorspoedig ontwikkelen. 

Hoofdstuk 8 bevat een integratie van de in hoofdstuk 5, 6 en 7 beschre
ven gegevens per soort. Het aantal in de Westerschelde verblijvende vogels 
maakt dit gebied tot een internationaal belangrijk wetland. De IZ-norm wordt 
door 20 soorten in totaal A5 maal overschreden. Bovendien overschrijden A 
soorten broedvogels de IZ-norm voor broedvogelaantallen (Kluut, Grote Stern, 
Visdief en Dwergstern). In januari verblijven de meeste vogels in de Wester
schelde, het aantal schommelt dan rond de 100.000 exemplaren. De Westerschel
de vormt een broed-, overzomerings-, doortrek-, en overwinteringsgebied voor 
vele soorten watervogels. Daarnaast ruien vogels hun slagpennen in dit gebied 
en komen vogels naar de Westerschelde om er te slapen. Het belangrijkste 
biotoop wordt gevormd door de intergetijdeslikken, hier wordt door steltlo
pers en Bergeenden gemiddeld c. 380 ton AFDW (A,5 g AFDW/m2) macrozoöbenthos 
per seizoen geconsumeerd. Het open water waar vooral viseters verblijven is 
veel minder belangrijk. De vis consumptie bedraagt c. 0,15 g VG/m2 per jaar. 
Dit is slechts ± 62 van de consumptie per m2 van het Veerse Meer en het 
Grevelingenmeer. 

Cruciaal voor de Westerschelde zijn de schorren waarvan Saeftinge verre
weg het grootste oppervlak heeft. Naast voedselgebied voor grote aantallen 
ganzen en eenden, dienen de schorren als hoogwatervluchtplaats en broed
plaats voor steltlopers, meeuwen en sterns. Daar begrazing een gunstig effect 
heeft op de vegetatie van de schorren en de schorren een goed opvanggebied 
zijn voor steeds groter wordende aantallen ganzen, wordt de jacht in deze 
natuurgebieden niet wenselijk geacht. 

Voorts wordt de oorzaak van voor- of achteruitgang van soorten bespro
ken, in de gehele Westerschelde en in de telgebieden. Hoewel de eutrofiëring 
van de Schelde eerst een gunstige invloed had op de aantallen van enkele 
soorten bodemdieren en daarmee op de steltlopers, is daarin in de loop van de 
jaren tachtig een kentering gekomen. Door de vervuiling met systeemvreemde 
stoffen in combinatie met de strenge winters in de jaren tachtig zijn de 
bodemdierpopulaties sterk gereduceerd. Hierdoor zijn de aantallen van de 
belangrijke steltlopersoorten vooral in het oosten van de Westerschelde sterk 
gedaald. De aantallen Rosse Grutto's nemen echter tijdens de laatst besproken 
jaren toe. De relatie tussen het voedselaanbod en het voorkomen van vogels 
dient verder onderzocht te worden. 

In de bespreking per telgebied wordt per soort het maximum aantal in het 
najaar, winter en voorjaar gegeven, het aantal broedparen, het gebruik van 
het gebied als hoogwatervluchtplaats, fourageer-, rust- en ruigebied en de 
trend in aantallen. 

Tot slot worden enkele aanbevelingen gedaan voor het voortzetten van het 
watervogel onderzoek in de Westerschelde. Dit zou moeten gebeuren in een 
groter geïntegreerd project. Naast de maandelijkse tellingen en het tellen 
van de broedvogels horen hierbij ook ring- en biometrisch onderzoek, onder
zoek naar het voorkomen van zoöbenthos en gedetailleerd voedselecologisch 
onderzoek. 



LEESWIJZER 

Lezers die vooral geïnteresseerd zijn in informatie over een bepaal
de vogelsoort worden verwezen naar hoofdstuk 5. Dit hoofdstuk wordt 
voorafgegaan door een korte beschrijving van de Westerschelde 
(hoofdstuk 2), van het ecosysteem (hoofdstuk 3) en een korte bespreking 
van de gevolgde werkwijze bij de tellingen en de uitwerking van deze 
tellingen (hoofdstuk 4). 
In hoofdstuk 6 worden kort enkele soorten besproken die niet in 
hoofdstuk 5 aan de orde komen. Het verloop van het aantal broedparen 
van enkele belangrijke broedvogels in de Westerschelde wordt beschreven 
in hoofdstuk 7. 
Hoofdstuk 8 bevat een synthese van deze soortbesprekingen. Het bevat 
een bespreking van de vogels van de verschillende biotopen. Het belang 
van de Westerschelde voor vogels wordt aangetoond en gekwantificeerd en 
de aantallen worden vergeleken met andere estuaria. Toe- of afname van 
soorten en de mogelijke oorzaken hiervan komen hier ook aan de orde. 
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1. INLEIDING 

Ondanks het feit dat de Westerschelde door inpoldering, afsluitingen, 
industrialisatie, scheepvaart en recreatie veel van haar oorspronkelijke 
natuurwaarden heeft verloren, is het gebied nog steeds een internationaal 
belangrijk waterrijk gebied, een "wetland". Deze wetland-functie voor vogels 
wordt in dit rapport beschreven. 

Dit rapport werd opgesteld in opdracht van Rijkswaterstaat, Directie 
Zeeland door het Laboratorium voor Ecologie der Dieren, Zoögeografie en 
Natuurbehoud van de Rijksuniversiteit Gent in samenwerking met de afdeling 
Biologie van de Dienst Getijdewateren van Rijkswaterstaat. Het bevat een 
uitwerking van de watervogeltellingen die tussen 1972 en 1989 werden georga
niseerd door Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat (Deltadienst, later Dienst 
Getijdewateren). 

Dit rapport bevat een beschrijving per soort van de belangrijkste in de 
Westerschelde voorkomende watervogels. Het voorkomen van meeuwen en sterns 
wordt summier besproken. De indeling is als volgt: voor de belangrijkste 
overwinterende en doortrekkende watervogelsoorten wordt ingegaan op de 
verspreiding over de Westerschelde en het voorkomen in de loop van het jaar. 
Belangrijk is het aantalsverloop van de soort gedurende de laatste 16 jaar, 
de periode dat er telgegevens voorhanden zijn van vogels (in delen) van de 
Westerschelde. De in dit hoofdstuk opgenomen beschrijving van het voedsel is 
niet volledig en alleen opgenomen om de relaties te begrijpen. 

Naast de besprekingen per soort is hoofdstuk 8 belangrijk omdat het een 
synthese bevat van alle per soort uitgewerkte gegevens. Gebruik door vogels 
van de verschillende delen en biotopen van de Westerschelde komen hier aan de 
orde evenals de invloed van allerlei menselijke aktiviteiten op de vogels 
worden besproken. 
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Figuur 1. Ligging van de Westerschelde in het Deltagebied. 
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2. BESCHRIJVING WESTERSCHELDE 

Figuur 1 geeft een situering van de Westerschelde in het Deltagebied, 
figuur 2 staan de namen vermeld die gebruikt worden in dit verslag. 

In 

2.1 HET WATER 

De Westerschelde, vrijwel geheel omgeven door dijken, wordt gekenmerkt 
door diepe geulen en een groot aantal bij laagwater droogvallende platen 
(tabel 1). De Westerschelde is het enige overgebleven echte estuarium in 
Zuidwest-Nederland. Een estuarium is een zeearm waarin zout water dat van de 
zeezijde het gebied binnenstroomt, wordt vermengd met zoet water dat aan de 
landzijde, in dit geval door de Schelde, wordt aangevoerd. Door de vermenging 
ontstaat een gradiënt van zoet, via brak naar zout water. Het gebied dat op 
de Schelde afwatert is 19000 km2 wat resulteert in een jaarlijkse afvoer van 
3 a 4 miljard kubieke meter water (Stronkhorst 1983). In de zomer is de 
afvoer de helft van de afvoer in de winter. Aan de zeezijde van het gebied 
stroomt tweemaal per dag water naar binnen bij hoogwater. Tijdens een cyclus 
van eb en vloed stroomt er bij Vlissingen 1,9 miljard kubieke meter water de 
Westerschelde in en uit. Het getijverschil is voor Nederlandse begrippen 
groot. Bij Vlissingen is dit gemiddeld 3,85 m en bij Antwerpen gemiddeld A,90 
m. Dit verhoogde getijverschil wordt veroorzaakt door het smaller worden van 
de Westerschelde richting Belgische grens. Het hoogwater bij Antwerpen treedt 
enkele uren later op dan bij Vlissingen. Door dit in- en uitstromende water 
ontstaan diepe geulen die landinwaarts ondieper worden. 

Tabel 1. Oppervlakten van geomorfologische eenheden in de Westerschelde 
en Oosterschelde. (naar: Stronkhorst 1983 en Visser et al. 1986) 

Westerschelde Oosterschelde 
voor 198A 

Oosterschelde 
na 1987 

Totaal 31900 ha 
Boven gem. hoogwater 3375 ha 
Onder gem. laagwater 20135 ha 
Intergetijde slikken 8390 ha 

47000 ha 
1725 ha 

28275 ha 
17000 ha 

38050 ha 
643 ha 

26507 ha 
10900 ha 

Door deze beweging van het water is de Westerschelde geen statische 
zeearm. De ligging van geulen en de grootte van platen en schorren veranderen 
voortdurend. Dit wordt behalve door de beweging van het water ook veroorzaakt 
door baggerwerkzaamheden ten behoeve van de scheepvaart. Door dit alles vormt 
de Westerschelde een dynamisch milieu. 

2.2 GEBRUIK VAN DE WESTERSCHELDE 

In deze paragraaf wordt een algemeen beeld geschetst van het gebruik 
door de mens en de invloeden hiervan op het estuarium. Voor meer gedetail
leerde informatie kan men terecht bij o.a. Van der Kooij (1982), Stronkhorst 
(1983) en Kerngroep Westerschelde (1989). 
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Figuur 2. De Westerschelde met namen. 

Gemiddeld hoog waterlijn 
Gemiddeld laag waterlijn 

1. Schorren blj Ramroekenshoek 
2. Kaloot 
3. Staartse Nol 
4. Slikken van Everingen en Zuidgors 
5. Plaat van Baarland 
6. Hooge Platen 
6a. De Bol 
6b. Hooge Springer 
7. Lage Springer 
8. Paullnaschor 
9. Braakmanhaven 
10. Zandplaat voor Nieuw Neuzen II 
11. Suikerplaat 
12. Middelplaat 
13. Haven Terneuzen 
IA. Slikken bij Terneuzen 
15. Platen van Hulst en Hellegatschor 
16. Rug van Baarland 
17. Molenplaat 
17a.Brouwerplaat 
18. Biezelingse Ham 
19. Rapellebank 
20. Den Inkel 
21. Platen van Ossenisse 
22. Molenpolder 
23. Schor voor de Emmanuelpolder en Schor van Waarde 
24. Platen van Valkenisse 
25. Plaat van Walsoorden 
26. Schor van Baalhoek 
27. Schor voor de Zimmermanpolder 
28. Ronijnenschor 
29. Het Verdronken Land van Saeftinge 
29a.Ga5dam 
30. Schor van Ossendrecht 
31. Plaat van Saeftinge 
32. Groot Buitenschoor 
33. Galgeschoor 
34. Benedenschelde 
35. Schaar van Ouden Doel 
36. Rreekrak (Sche1de-Rijnverbinding) 
37. Spulkanaal Bath 
38. Inlaag bij Ellewoutsdljk (Inlaag 1887) 
39. Sloehaven 
40. Verdronken Zwarte Polder 
41. 't Zwin 
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Een hoofdfuncties van de Westerschelde Is de scheepvaart. De doorgang 
van schepen naar de havens van Antwerpen, Gent, Terneuzen en Vllsslngen vindt 
plaats over de Westerschelde. In 1979 werd 290 miljoen ton goederen per schip 
over de Westerschelde vervoerd. Hiervan was ASZ afkomstig van of bestemd voor 
Antwerpen (Stronkhorst 1983). Elk jaar gebeuren er scheepvaart ongelukken met 
kans op milieuschade. Ten behoeve van de scheepvaart worden op de Wester
schelde vrijwel voortdurend baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Per jaar wordt 
circa 12 miljoen kubieke meter baggerspecie opgebaggerd en elders in de 
Westerschelde gestort (Belmans 1988). 

Zandwinning vindt plaats in delen van de Westerschelde en heeft grote 
invloed op de morfologie van de intergetijdegebleden. Terwijl het storten van 
baggerspecie uitbouw van de platen stimuleert, zal zandwinning een negatieve 
ontwikkeling hebben op sommige platen (Werkgroep Waterbeheer Westerschelde 
1989a). 

Het Schelde- en Westerscheldewater wordt door vele industrieën gebruikt 
als koel- en proceswater. Hiernaast biedt het de bedrijven ook de mogelijk
heid afvalwater te lozen. De belasting van de Westerschelde met afvalstoffen 
vindt vooral plaats vla de Schelde, het Kanaal van Gent naar Terneuzen, de 
industriegebieden bij Terneuzen en Vlissingen en via enkele persleidingen. De 
stoffen waarmee het water wordt belast, zijn stikstofverbindingen, fosfaat, 
zware metalen en vele organische verbindingen. De waterkwaliteit bij de 
Belgisch - Nederlandse grens is zeer slecht (Van der Kooij 1982), door 
vermenging in de Westerschelde neemt de kwaliteit richting Noordzee toe. 

Op de Westerschelde wordt via ongeveer dertig gemalen en sluizen circa 
200 miljoen kubieke meter polderwater uitgeslagen. Dit water is afkomstig van 
gebieden in Walcheren, Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen en sinds 1986 ook 
van West-Brabant. Dit Brabantse water komt via het Zoommeer en het Bathse 
Spuikanaal in de Westerschelde terecht. 

Voor veel mensen is de Westerschelde een belangrijk recreatie-gebied. Er 
vindt strand- en oeverrecreatie plaats, er zijn mogelijkheden voor watersport 
zoals recreatievaart en windsurfen, voor sportvisseri j en er zijn veel 
kampeerterreinen rond de Westerschelde. Sommige vormen van recreatie, zoals 
peirenspitten en crossen met motoren, zijn een belangrijke bron van versto
ring van de natuur. 

Visserij vindt op de Westerschelde voornamelijk plaats vanuit Terneuzen 
en Breskens. Er wordt gevist op Paling, Garnaal, Tong, Sprot en Kokkels. Dit 
gebeurt met fuiken (Paling) of met de boomkor, vooral in het westelijke deel 
van de Westerschelde. In het oostelijke deel zijn enkele Belgische vissers 
actief. In verschillende buitendijkse gebieden vindt nog jacht plaats op 
eenden en ganzen. 

2.3 NATUURGEBIEDEN 

Een aantal buitendijkse gronden en gebieden direkt achter de Wester-
schelde-dijk is in beheer bij een natuurbeschermings instantie. Deze terrei
nen worden hier genoemd. Het overzicht is vooral gebaseerd op het "Handboek 
van natuurgebieden en wandelterreinen in Nederland" (Natuurmonumenten 1985). 

Hooee platen (860 ha) 
Bij laagwater droogvallende platen met een bij hoogwater droogbli jvende 
zandopstuiving en enige schorrevegetatie. 
Gemeenten Oostburg en Vlissingen. 
Eigendom: Dienst der Domeinen. 
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Beheerder: Stichting Het Zeeuwse Landschap. 
Beheer: De Bol, broedplaats en hoogwatervluchtplaats, is in voorjaar en 
zomer afgesloten voor publiek. Door het plaatsen van lage palenrijen en een 
met zandzakken verdedigde ring probeert men op De Bol zand vast te houden, 
zodat de kans op overspoeling kleiner wordt. 

Inlaae EllewoutsdHk of Inlaag 1887 (19 ha) 
Brakwaterterrein juist achter de dijk van de Westerschelde. Fort Ellewouts-
dijk, ook eigendom van Natuurmonumenten, ligt juist ten oosten hiervan. 
Gemeente Borssele. 
Eigendom: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. 
Beheerder: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. 

Het Zuidgors (162 ha) 
Dit natuurgebied bestaat uit 62 ha schor en 100 ha slik. 
Gemeente Borssele. 
Eigendom: Sinds 1989 Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. 
Beheerder: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. 
Beheer: Door begrazing zal in de toekomst geprobeerd worden de verruiging op 
de hogere delen tegen te gaan. 

Kapelle Bank (14 ha) 
Bij laagwater droogvallende slikken. 
Gemeente Kapelle. 
Eigendom: Staatsbosbeheer. 
Beheerder: Staatsbosbeheer. 

Den Inkel (22 ha) 
Net achter de dijk gelegen wielen, overslaggronden en een nooddijk. 
Gemeente Reimerswaal. 
Eigendom: Staatsbosbeheer. 
Beheerder: Staatsbosbeheer. 

Schor van Waarde (40 ha) 
Het Schor van Waarde, een deel van het Schor voor de Emmanuelpolder, is 
aangewezen als Staatsnatuurmonument. 
Gemeente Reimerswaal. 
Eigendom: Staatsbosbeheer. 
Beheerder: Staatsbosbeheer. 

Schor bil Ossendrecht (34 ha) 
Voormalig schor. 
Gemeente Reimerswaal. 
Eigendom: Staatsbosbeheer. 
Beheerder: Staatsbosbeheer. 

Verdronken Land van Saeftinge (2580 ha) 
Brakwater getijdegebied, met grote stroomgeulen, kreken, oeverwallen, kommen 
en schorren. 
Gemeente Hulst. 
Eigendom: Dienst der Domeinen. 
Beheerder: Stichting Het Zeeuwse Landschap. 
Beheer: Beweiding met schapen, paarden en runderen waardoor de vegetatie 
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enigzins wordt teruggedrongen en goede fourageer mogelijkheden ontstaan voor 
ganzen. 

Braakmanpolder (168 ha) 
Bos- en krekencomplex ten westen van Temeuzen. Dit gebied is ontstaan na de 
afsluiting van de zeearm de Braakman. Binnen dit gebied ligt het natuurre
servaat De Westgeul. 
Gemeente Terneuzen. 
Eigendom: Staatsbosbeheer. 
Beheerder: Staatsbosbeheer. 

Schorren voor de Paulinapolder (̂ 5 ha) 
Hooggelegen schor met aangrenzende voedselrijke slikken. 
Gemeente Terneuzen. 
Eigendom: Dienst der Domeinen. 
Beheerder: Stichting Het Zeeuwse Landschap. 

Verdronken Zwarte Polder (59 ha) 
In de monding van de Westerschelde gelegen schorren, slikken en kreken, 
duinformaties, struwelen en strand. 
Eigendom: Dienst der Domeinen. 
Beheerder: Stichting Het Zeeuwse Landschap. 
Beheer: Gedeeltelijk beweid met schapen. Op zomerse dagen worden de openge
stelde gedeelten druk bezocht door badgasten. 

Het Zwin (70 ha op Nederlands grondgebied) 
Op de grens met België gelegen slufter gebied met geulen, kreken, zandpla
ten, schorren en jonge duinvorming. Het gebied staat via een geul in verbin
ding met de Noordzee. Het vormt een onderdeel van het grotere in België 
gelegen Zwinreservaat. 
Eigendom: Dienst der Domeinen. 
Beheerder: Stichting Het Zeeuwse Landschap. 

Groot Buitenschoor (215 ha) 
Het Groot Buitenschoor, een brakwater getijdegebied, ligt in de Beneden-
Schelde op Belgisch grondgebied. Het gebied is bij laagwater 215 ha groot en 
bestaat uit schorren, slik en een zandplaat. 
Beheerder: Belgische Natuur- en Vogelreservaten. 
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3. BESCHRIJVING ECOSYSTEEM 

Het voorkomen van vogels wordt bepaald door tal van factoren. Enkele 
zijn: de beschikbare hoeveelheid voedsel, het oppervlak van het fourageer-
gebied, de mate van verstoring en het broedsucces in het voorafgaande broed
seizoen. Voedsel is een bijzonder belangrijke schakel in het geheel. Illu
stratief in dit opzicht zijn enkele verschillen in het voorkomen van vogels 
in de Westerschelde en de Oosterschelde. In de Westerschelde is bijvoorbeeld 
de Grauwe Gans veel algemener dan in de Oosterschelde. In de Westerschelde 
daarentegen worden soms enkele Rotganzen gezien, terwijl in de Oosterschelde 
duizenden Rotganzen verblijven. Een beschrijving van het ecosysteem van de 
Westerschelde, waarin wordt ingegaan op de voedselrelaties tussen de ver
schillende organismen, mag daarom niet ontbreken. 

Deze beschrijving van het ecosysteem is gebaseerd op Marteijn (1988), 
Stronkhorst (1983) en Werkgroep Waterbeheer Westerschelde (1989b). Voor 
gegevens van bodemdieren is gebruik gemaakt van Heip et al. (1986), Janssen 
et al. (1988) en Meire & Develter (1988). 

3.1 AB10TISCHE GEGEVENS 

Het chloride-gehalte in de Westerschelde neemt van Vlissingen tot Schaar 
van Ouden Doel, bij de Belgisch-Nederlandse grens, vrijwel lineair af. Bij 
Vlissingen is het gehalte 17 g/l C1-. Bij de Schaar van Ouden Doel varieert 
het gehalte tussen 5 en 8 g/l C1-. Door verschil in vloed- en ebstroom is 
het water in het oostelijke deel van de Westerschelde aan de noordoever iets 
zouter dan aan de zuidoever. De menging van zout en zoet water is over het 
algemeen goed. Gelaagdheid kan soms ontstaan tijdens de kentering van het 
getij. 

Het zuurstofgehalte van het Scheldewater op de plaats waar het Nederland 
binnenstroomt, lag tussen 1972 en 1977 ver onder de norm voor zoet water van 
5 mg zuurstof per liter. Door verminderde lozing van zuurstofbindende stoffen 
is het zuurstofgehalte de laatste jaren toegenomen. Door vermenging van het 
Scheldewater neemt het zuurstofgehalte naar de monding van de Westerschelde 
toe. 

De gehalten van de nutriënten zijn zodanig hoog dat zij geen beperkende 
factor vormen voor de algengroei. De algengroei wordt wel beperkt door de 
geringe hoeveelheid licht die kan doordringen in het Westerschelde water. De 
zichtdiepte bedraagt bij Schaar van Ouden Doel vaak niet meer dan 0,4 m, naar 
het westen neemt de zichtdiepte toe. Een hoge troebelheid hoort bij een 
dynamische zeearm als de Westerschelde maar wordt plaatselijk versterkt door 
voortdurende baggerwerkzaamheden. De troebelheid wordt veroorzaakt door grote 
hoeveelheden slib en organische stof die door het water meegevoerd worden. Op 
plaatsen roet lage stroomsnelheden kan sedimentatie plaatsvinden. Ook is het 
zwevende stof belangrijk omdat het detritus, dood organisch materiaal, bevat 
dat als voedsel voor diverse soorten organismen kan dienen. 

3.2 FYTOPLANKTON EN MACROFYTEN 

Van het fytoplankton komen diatomeeën het meest voor (80 a 99X) waarbij 
Coscinodiscus commutatus het meest karakteristiek is voor de brakwaterzone. 
Deze soort is voor het overleven afhankelijk van sterke turbulentie in het 
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water. Tijdens de zomerperiode kunnen piekconcentraties van meer dan 50.000 
cellen per liter voorkomen. Stroomafwaarts (10 tot 16,5 g/l C1-) komt de 
soort Actinocvclus ehrenbergii het meest algemeen voor. Stroomopwaarts neemt 
het aantal soorten en de dichtheid van de diatomeeën af. 

De primaire productie van het fytoplankton is als gevolg van deze 
geringe helderheid van het water laag. Deze was in 1975 20 g.C/m2/Jr terwijl 
de primaire productie in de Oosterschelde 300 g.C/m2/jr is. In het mondings
gebied is de primaire productie het hoogst. 

Het fytoplankton dient (vermoedelijk samen met detritus) als voedsel 
voor het zoöplankton. Dit bestaat voornamelijk uit Roeipootkreeftjes (Cope-
poden) , hiervan is Eurvtemora affinis de meest algemene brakwatersoort. 
Hiernaast komen meroplanktische larven van Mollusken. Polvchaeten. Brvozoën 
en Cirripeden algemeen voor. Ook bij het zoöplankton neemt de diversiteit 
stroomopwaarts af; dit wordt veroorzaakt door het afnemende zoutgehalte en 
het lage zuurstofgehalte. 

Het microf ytobenthos bestaat voornamelijk uit op de bodem levende 
diatomeeën. Men herkent grote hoeveelheden van deze diatomeeën op getijdeslik 
aan de bruine laag die ze kunnen vormen. Vooral op het Schor van Ossendrecht, 
het slik bij Bath en de Plaat van Baarland is dit te zien. De Westerschelde 
is in vergelijking met de Oosterschelde rijk aan microfytobenthos. De algen 
vormen voedsel voor grotere bodemdieren en waarschijnlijk ook voor Bergeenden 
(Marteijn 1988 en Bos & Schefferlie 1988). 

Het macrofytobenthos komt voor op harde substraten. Voor de verspreiding 
over de Westerschelde zijn expositie t.o.v. wind en golven en zoutgehalte van 
belang. Wiersoorten in het mondingsgebied zijn o.a. Klein Darmwier (Blidingia 
minima), Plat Darrawier (Enteromorpha compresa), Blaaswier (Fucus vesiculosus) 
en Hoorntjeswier (Ceramium rubrum). In het middengebied van de Westerschelde 
halveert het aantal soorten ten opzichte van de monding. De bijdrage aan de 
totale primaire productie is vermoedelijk klein. De hoeveelheid wieren in de 
Westerschelde is in vergelijking met de Oosterschelde gering, wat wordt 
veroorzaakt door het slechte doorzicht en het lage zoutgehalte. Het gevolg 
hiervan is dat macrofyten-etende vogels als Rotganzen en Smienten in geringe 
aantallen voorkomen. 

3.3 ZOöBENTHOS 

De belangrijke groep van het macrozoöbenthos (in of Op de bodem levende 
organismen groter dan 1 mm) bestaat o.a. uit kreef tachtigen, wormen en 
schelpdieren. Deze groep vormt de belangrijkste voedselbron voor de meeste 
steltlopers in de Westerschelde. 

De hoogste dichtheden zoöbenthos worden gevonden in het intergetijde-
gebied, dat zich uitstrekt tussen gemiddeld laagwater en gemiddeld hoogwater. 
De verspreiding van deze dieren wordt verder bepaald door het zoutgehalte, de 
samenstelling van het sediment en de vervuilingsgraad. De Kokkel (Cerastoder-
ma edule) komt bijvoorbeeld niet voor bij een chloridegehalte lager dan ca. 
10 g/l C1-. In het mondingsgebied, waar de diversiteit en de dichtheden het 
grootst zijn, worden vooral de volgende soorten aangetroffen: Wadslakje 
(Hvdrobia ulvae). Nonnetje (Macoma balthica). Kokkel, Wadpier (Arenicola 
marina). Wapenworm (Scoloplos armiger). Tharvs marioni. draadworm Heteromas-
tus filiformis. Pvpospio elegans. Zandzager (Nenhtvs hombergii). Zeeduizend-
poot (Nereis diversicolor) en slijkgarnaal (Corophium spec.). In het midden
gebied van de Westerschelde komen de volgende soorten, door het lage zoutge
halte, nauwelijks meer voor: Kokkel, Schelpkokerworm (Lanice conchilegia). 
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Alikruik (Littorina spec.) en de zager (Nereis virens). Het oostelijke deel 
van de Westerschelde is soortenarm en soorten als Mossel (Mutilus edulis), 
Zandzager, Wapenworm en Wadpier zijn er zeldzaam. Andere soorten komen er in 
grote dichtheden voor: Nonnetje, Zeeduizendpoot, slijkgarnaal, en een Vlo
kreeft je (Bathvporeia pilosa). Het macrozoöbenthos van de in België gelegen 
slikken is bestudeerd door Leloup & Konietzko (1956) en door Van Impe 
(1985a). Door de sterke vervuiling en het lage zuurstofgehalte is in dit deel 
van het estuarium het bodemleven de laatste decennia sterk veranderd, vooral 
de achteruitgang in soortenrijkdom is opvallend. De vier soorten die nog 
voorkomen zijn, o.a. door het ontbreken van concurrentie, wel zeer algemeen: 
Zeeduizendpoot, slijkgarnaal. Wadslakje en Nonnetje (Van Impe 1985a). In de 
strenge winters van 1984/85, 1985/86 en 1986/87 is waarschijnlijk het macro
zoöbenthos sterk afgenomen. Deze afname van de bodemdieren, die zich weer
spiegelt in een sterke afname van een aantal vogelsoorten in dit gebied, is 
vermoedelijk het gevolg van vorst in combinatie met slechte conditie door 
vervuiling (niet gepubliceerde gegevens P. Meire). In 1988 is het bodemleven 
weer enigzins hersteld. 

De biomassa in de Westerschelde varieert sterk tussen jaren onderling en 
tussen verschillende opnamepunten (Heip et al. 1986). De verschillen tussen 
de jaren, die normaal zijn bij bodemdieren, kunnen mede worden veroorzaakt 
door strenge vorst (Meire & Develter 1988). De vervuiling heeft een, voor 
een deel nog onbekende, invloed op het aantal en de leeftijd van de bodem
dieren. 

De biomassa in het deel van de Westerschelde tussen Rilland en Lillo in 
België varieerde over de periode april 1982 en oktober 1984 tussen 3,5 g 
AFDW/m2 (asvrij drooggewicht per vierkante meter) in maart en 95 g AFDW/m2 

in juli (Van Impe 1985a). In de periode mei tot en roet december is de hoe
veelheid biomassa hier het grootst. Op deze locatie wordt de biomassa voor 
het grootste deel bepaald door de Zeeduizendpoot. Nu is de biomassa er lager 
dan 1 g AFDW/m2 (niet gepubliceerde gegevens P. Meire). 

De biomassa op de Platen van Valkenisse, in het oosten van de Wester
schelde, varieerde over de jaren 1978 tot en met 1985 tussen 0,01 en 19 g 
AFDW/m2 (Heip et al. 1986). Op de Middelplaat, in het midden gebied van de 
Westerschelde, was de biomassa over dezelfde periode veel hoger: van 0,12 
tot 2A5 g AFDW/m2. Over de periode van 1978 t/m 1980 was de biomassa op het 
westelijk deel van de Hooge Platen laag; van 0,5 tot 11 g AFDW/m2. Bij de 
bemonstering in de zomer van 1987 werd gemiddeld een waarde gevonden van 10 g 
AFDW/m2 en maximaal een waarde van 104,9 g AFDW/m2 (Meire & Develter 1988). 
Voor het Paulinaschor werd in december 1981 een waarde van 35 g AFDW/m2 

gevonden (Marteijn 1988) en in de zomer van 1987 een waarde van 50 g AFDW/m2 

(Meire & Develter 1988) en is daarmee het meest rijke deel. 
De draadworm (Heteromastus filiformis) en schelpdieren vormden in het 

najaar van 1987 de grootste hoeveelheid biomassa (Meire & Develter 1988). 
Uit deze studie bleek dat de Pveospio elegans. Heteromastus filiformis en 
het Nonnetje in veel hogere dichtheden voorkwamen op de Platen van Valkenisse 
dan gevonden werd door Heip et al. (1986). De detritus-eters domineren in de 
gehele Westerschelde (Meire & Develter 1988). 

De fauna van de bodem rond de Belgisch-Nederlandse grens wordt wel 
vergeleken met die van het Eems-Dollard-estuarium, met dien verstande dat de 
minder algemene soorten ontbreken in de Westerschelde. 

De biomassa in de Westerschelde is in vergelijking met de Oosterschelde 
laag. De waarden op de Slikken van Vianen, Oosterschelde, variëren tussen 60 
a 70 g AFDW/m2 voor kokkelrijke delen tot 140 a 250 g AFDW/m2 voor mossel-
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banken (Marteijn 1988). 
Naast bovengenoemde soorten komen ook Strandkrab (Carcinus maenas). 

Zeester (Asterias rubens) en Garnaal (Crangon craneon) voor in de Wester
schelde. Van de laatst genoemde soort trekken buitengaats geboren exemplaren 
de Westerschelde op, waar ze opgroeien tot volwassen Garnalen. 

Bet meiobenthos (organismen kleiner dan 1 mm) bestaat voornamelijk uit 
op de bodemlevende roeipootkreeftjes (Copepoda) en rondwormen (fiematoda). De 
totale biomassa is laag, de productie kan echter hoog liggen. Het meiobenthos 
vormt voedsel voor verschillende soorten bodemdieren en vissen. 

3.4 VISSEN 

Tot 1945 waren ruim 70 vissoorten gemeld uit de Westerschelde. Sinds die 
tijd komen soorten als Schelvis, Steur, Elft, Zalm en Routing waarschijnlijk 
niet meer voor. Het oostelijk deel van de Westerschelde vervult voor de tong 
een belangrijke kraamkamer functie. 

In de zomermaanden trekken jonge Sprot en Zandspiering de Westerschelde 
op. Deze visjes vormen de belangrijkste voedselbron voor in het gebied 
broedende sterns. 

3.5 VOGELS 

Voor de meeste vogels in de Westerschelde is het macrozoöbenthos de 
belangrijkste voedselbron. Bij laagwater fourageren alle in de Westerschelde 
voorkomende steltlopers op schelpdieren, wormen en kreeftachtigen. Ook de 
Bergeend fourageert bij laagwater op o.a. schelpdieren. Eidereenden en 
duikeenden (Kuifeend. Tafeleend en Brilduiker) zijn afhankelijk van zoö-
benthos dat zij duikend bemachtigen. Vissen zijn de belangrijkste voedselbron 
voor fuutachtigen. Aalscholvers, Middelste Zaagbekken en sterns. 

Ganzen en grondeleenden zijn afhankelijk van de begroeiing op de schor
ren. Op deze plaatsen worden zaden, gras, biezen en andere planten gegeten. 

De relatie tussen het voorkomen van vogels en hun voedselbron komt, voor 
zover er iets over bekend is, bij de bespreking van de vogels aanbod. 

3.6 ZOOGDIEREN 

Vroeger kwamen de Bruinvis (Phocoena phocoena) en de Zeehond (Phoca 
vitulina) voor in aantallen die gebruikelijk zijn voor een zeearm als de 
Westerschelde. Maar omdat deze dieren toppredatoren zijn en als gevolg 
hiervan niet afbreekbare gifstoffen accumuleren in het lichaam gaat het met 
deze dieren slecht in alle Nederlandse kustwateren. De Bruinvis, in de jaren 
dertig nog algemeen, verdween in de jaren zestig uit de Westerschelde. Van de 
Zeehond worden zo nu en dan enkele exemplaren waargenomen terwijl er nog 100 
a 150 dieren in de Westerschelde aanwezig waren aan het eind van de jaren 
vijftig (Kerngroep Westerschelde, 1989). 



WERKWIJZE 21 

4 . WERKWIJZE 

4.1. MAANDELIJKSE HOOGWATERTELLINGEN 

De eerste integrale tellingen van watervogels in de Westerschelde werden 
georganiseerd in augustus 1967 en januari 1968 (Wolff 1967). Vanaf november 
1972 worden regelmatige hoogwatertellingen in de winterperiode georganiseerd 
en gecoördineerd door Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat (Deltadienst, later 
Dienst Getijdewateren) en uitgevoerd door medewerkers van deze diensten in 
samenwerking met individuele vogelaars en vogelwerkgroepen. De resultaten van 
deze tellingen worden, gesommeerd per bekken, gepresenteerd door Slob (1973, 
197A en 1976), Meininger et al. (1984, 1985) en Meininger & Van Haperen 
(1988). 

In de jaren zeventig werd alleen in de maanden september t/m april 
geteld maar vanaf september 1979 elke maand. Lang niet altijd werd de gehele 
Westerschelde geteld. Enkele gebieden (Hooge Platen en de zuidoever) werden 
in de beginjaren zeer onregelmatig bezocht. In de periode juli 1983 t/m juni 
1985 werden slechts vier tellingen uitgevoerd. 

Veelal werd een gebied jaren achtereen door de zelfde teller bezocht. Zo 
telde de heer G.J. Slob het traject Hansweert-Belgische grens vanaf 1972. 
Andere gebieden werden in de loop van de jaren door verschillende tellers 
bezocht. Vaak werd de telling door twee of meer personen uitgevoerd. Alle 
personen die meegewerkt hebben aan de tellingen worden genoemd in paragraaf 
A.8. 

De tellingen vinden plaats tijdens hoogwater omdat dan alle vogels 
geconcentreerd zijn op de hoogwatervluchtplaatsen (HVP's). Bij laagwater 
fourageren de vogels verspreid over de drooggevallen platen en een totaal
telling is dan onmogelijk. Alleen het traject Hoofdplaat-Breskens wordt 
geteld tijdens laagwater. 

De meeste telgebieden worden vanaf de dijk geteld. Een uitzondering 
vormt de telling van de Hooge Platen. De Bol en de Hooge Springer, de delen 
van de Hooge Platen die ook bij hoogwater droog blijven, werden geteld vanaf 
of met behulp van een boot. Een andere uitzondering vormt het Verdronken 
Land van Saef tinge. In de maanden september t/m april bezoekt een groep 
Belgische tellers het gebied bij laagwater. Deze methode is noodzakelijk om 
een redelijk compleet beeld te krijgen van de eenden en ganzen in het gebied. 
In de zomermaanden werd dit gebied alleen vanaf de dijk en de Gasdam geteld. 
Bij hoogwater verbleven langs de Gasdam flinke aantallen steltlopers, het is 
echter mogelijk dat er elders in het Verdronken Land van Saeftinge ook kleine 
concentraties steltlopers verblijven. In de wintermaanden werden vaak de 
gegevens van de laagwatertelling in Saeftinge aangevuld roet telgegevens 
verzameld bij hoogwater. 

Bij de tellingen werd naast een verrekijker meestal een telescoop 
gebruikt. Het is echter onbekend bij welke tellingen, omdat dit niet op het 
telformulier werd vermeld. Vooral voor het onderscheiden van de kleinere 
steltlopers is een telescoop een belangrijk hulpmiddel. 
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4.2 TELGEBIEDEN 

De Westerschelde is ten behoeve van de tellingen verdeeld in negen 
gebieden. Deze zijn verder opgedeeld in deelgebieden, vaak gebaseerd op 
geografische grenzen. Soms zijn deelgebieden in de loop van de jaren ge
splitst (b.v. 25810) terwijl andere samengevoegd zijn (25610 en 25620). Hier 
wordt de meest recente indeling gehanteerd. Voor de zuidoever van de Wester
schelde werd de indeling gebruikt zoals die is opgenomen in Castelijns 
(1988). De grenzen tussen de telgebieden en de bijbehorende codes zijn 
vermeld in figuur 3. 

In bijlage A wordt per telgebied een plattegrond, een korte beschrijving 
en een overzicht van de deelgebieden gegeven. Verder worden eventueel opge
treden veranderingen sinds het begin van de jaren zeventig genoemd en komen 
eventuele specifieke telproblemen aan de orde. De vliegbewegingen tussen de 
fourageergebieden en de hoogwatervluchtplaatsen, zoals ze per telgebied in 
bijlage A worden gegeven, staan voor de hele Westerschelde in figuur 4. 

Figuur 3. De Westerschelde met de indeling in telgebieden en de bijbehorende 
codes. 
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Figuur A. Hoogwatervluchtplaatsen (ster) en vliegbewegingen (pijl) van stelt
lopers van intergetijdegebieden naar hoogwatervluchtplaatsen. 
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«.3 UITWERKING VAN DE TELGEGEVENS 

Alle telgegevens zoals die door de tellers op formulieren zijn geschre
ven, zijn per maand en telgebied op een computer ingevoerd. Soorten die niet 
waren meegenomen bij een telling (zoals meeuwen) zijn Ingevoerd als 'niet 
geteld*. Na verschillende controles en verwerking waren tabellen waarbij per 
maand en per telgebied het aantal vogels is gegeven het resultaat. Deze 
tabellen zijn gebruikt voor verdere verwerking, zoals het berekenen van het 
aantal vogeldagen (zie 4.A). 

Telgegevens van steltlopers van het Groot Buitenschoor die beschikbaar 
werden gesteld door R. Deman zijn op een andere manier verwerkt. Deze soms 
zeer regelmatige tellingen werden bij laagwater gehouden. Om een vergelijking 
mogelijk te maken met de maandelijkse telgegevens verzameld in de Wester-
schelde is een telling dichtbij de 13e van elke maand genomen. Met behulp van 
deze getallen is het verloop over het jaar getoond en het aantal vogeldagen 
per seizoen berekend. 

4.A VERWERKING VAN DE TELGEGEVENS IN FIGUREN 

De volgende figuren zijn per soort gemaakt: 
- Verspreiding over de Westerschelde. 

De verspreiding over de acht telgebieden wordt getoond aan de hand van 
een stippenkaart die de procentuele verspreiding weergeeft. De percenta
ges zijn berekend, afhankelijk van de soort, over de maanden augustus, 
januari en/of mei van de seizoenen 1985/86, 1986/87 en 1987/88. Er is 
gebruik gemaakt van de procentuele verdeling over de Westerschelde omdat 
dit het voordeel heeft dat de gebruikte symbolen op elke kaart dezelfde 
betekenis hebben. 

- Verloop van het aantal vogeldagen per jaar voor de hele Westerschelde. 
Het aantal vogeldagen is gebaseerd op de tellingen in september t/m 
april voor de soorten waarbij vooral het wintervoorkomen belangrijk is. 
Het aantal vogeldagen van soorten die vooral in de zomermaanden in de 
Westerschelde voorkomen, zijn berekend over de maanden juli t/m juni. 
Het aantal jaren met gegevens uit de zomer is echter klein. Wanneer een 
enkele maand niet geteld is, is een schatting gemaakt aan de hand van 
het verloop in dat jaar en vorige jaren zodat dat jaar toch meegenomen 
kon worden. Jaren die onvolledig zijn geteld, worden in de figuur met 
een 'T' aangegeven. Gegevens van het Groot Buitenschoor en het telgebied 
Breskens-Zwin zijn buiten beschouwing gebleven. 

- Verloop van het aantal vogeldagen per jaar per telgebied. 
Van enkele telgebieden zijn sinds 1972/73 gegevens beschikbaar, van 
andere pas sinds 1978/79. Een dergelijke figuur wordt alleen gegeven 
als de soort regelmatig in het telgebied voorkomt. Wanneer een enkele 
maand niet is geteld werd geëxtrapoleerd. Van de Bergeend wordt de 
ontwikkeling van het aantal vogeldagen in de zomermaanden in een figuur 
gepresenteerd. 

- Verloop van het aantal over het seizoen in de Westerschelde. 
Over de seizoenen 1980/81 t/m 1987/88 is het gemiddelde aantal per 
maand berekend en samen met het maximum per maand in een lijnfiguur 
gezet. De maxima behoeven niet in hetzelfde jaar te vallen. 

- Verloop van het aantal exemplaren over het seizoen in de telgebieden. 
Van de seizoenen 1985/86 t/m 1987/88 is het aantal exemplaren per tel
gebied in een lijnfiguur geplaatst. Alleen figuren van gebieden waar 
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redelijke aantallen werden gezien, worden gepresenteerd. Van het Groot 
Buitenschoor zijn de gegevens van de seizoenen 1981/82 t/m 1987/88 
gebruikt. 

- Verloop van het voorkomen op het Groot Buitenschoor. 
Deze frequente tellingen zijn in een figuur verwerkt omdat deze het 
voorkomen van de soort in de loop van het jaar met veel meer detail 
tonen. 

Het aantal vogeldagen per seizoen is berekend door de getelde aantallen 
per maand te vermenigvuldigen met 30 en daarna de maanden te sommeren. Het 
gebruik van het aantal vogeldagen heeft als voordeel dat alle telgegevens 
uit een seizoen meegenomen worden in de afweging of een soort voor- dan wel 
achteruit gaat. 

In de tekst worden soms de gegevens vergeleken met die van het Veerse 
Meer (Stuart 1988). Hiervoor is gekozen omdat de gegevens in het Veerse Meer
rapport op dezelfde manier zijn verwerkt als in dit rapport. 

4.5 OVERLAY 

De figuren die in de vorige paragraaf worden besproken zijn apart 
gebundeld om de leesbaarheid te bevorderen. Bij dit deel behoort een overlay 
die over de figuren gelegd kan worden. De volgende gegevens zijn op deze 
overlay weergegeven: 
- een plattegrond van de Westerschelde waarop de grenzen van de telgebieden 

en de isohalienen aangegeven zijn. Deze plattegrond kan over de ver
spreidingskaartjes worden gelegd. De isohalienen zijn ontleend aan 
Werkgroep Waterbeheer Westerschelde (1989b). 

- een figuur met het Hellmangetal van de winters 1972/73 t/m 1987/88. Het 
Hellmangetal is de absolute som van de negatieve gemiddelde dagtempera
turen te De Bilt in de periode november t/m maart. Een hoog Hellmangetal 
geeft dus een strenge winter aan, een laag Hellmangetal een zachte 
winter. Deze figuur kan gelegd worden over de figuur met het verloop van 
het aantal vogeldagen en een eventuele relatie wordt dan snel zichtbaar. 
Dezelfde figuur is nog eens kleiner afgebeeld zodat het Hellmangetal 
vergeleken kan worden met het aantal vogeldagen in de telgebieden. 
Hierbij geldt dat de figuur met het verloop van het aantal vogeldagen 
gebaseerd moet zijn op de maanden september t/m april. 

- een figuur met het Hellmangetal van de januari-maanden van 1973 t/m 1988. 
Dit getal is alleen gebaseerd op de maand januari. De figuur kan gelegd 
worden op de figuur met de januari aantallen. 

4.6 FOUTENBRONNEN 

De eerste bronnen van onnauwkeurigheid in de verkregen gegevens vormen 
de determinatie van de soorten, de nauwkeurigheid van de aantalsschattingen 
en de kans dat vogels of groepen vogels tijdens de telling over het hoofd 
gezien werden. Gezien de ervaring die de meeste tellers hebben, zijn in 
slechts enkele gevallen determinatie problemen mogelijk, en dan vooral bij 
omstandigheden met slecht zicht. Dit is het geval bij de Bonte Strandloper, 
Kanoetstrandloper, Drieteenstrandloper en Krombekstrandloper. De Tureluur en 
de Zwarte Ruiter kunnen ook wel eens verwisseld worden en het is niet ondenk
baar dat een Grutto wordt aangezien voor een Rosse Grutto of andersom. Bij de 
andere soorten zijn determinatiefouten te verwaarlozen. 
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Wanneer het aantal vogels in een telgebied niet al te groot was werd 
meestal per exemplaar geteld. Dit was echter onmogelijk bij grote groepen 
vogels. Deze groepen werden dan geteld door steeds 10 of 100 vogels af te 
passen. Het blijkt dat daarbij meestal wordt onderschat, vooral als de groep 
bijzonder groot is (Joensen 197A). Vooral bij onoverzichtelijke achorrege-
bieden is het goed mogelijk dat vogels over het hoofd worden gezien. Ook het 
feit dat HVP's zich soms bevinden op strekdammen of in polders achter de 
dijk veroorzaakt een bepaalde onnauwkeurigheid. De meeste HVP's bevinden zich 
jaren achtereen op dezelfde plaats. Vooral steltlopers concentreren zich op 
HVP's, eendachtigen kunnen bij hoogwater verspreid voorkomen. Ze zwemmen dan 
in de buurt van de onder water staande platen. Op deze manier kunnen eenden 
onopgemerkt blijven bij de tellingen. 

Meininger et al. (1984) noemen een onnauwkeurigheid van enkele tiental
len procenten voor de tellingen die in dit rapport gebruikt zijn. Rappoldt et 
al (1984) noemen de Kluut en Kanoetstrandloper als soorten waarbij de telfout 
relatief groot is. 

4.7 STATISTIEK 

4.7.1 Verspreiding over slik en schor 

Er werd met een chi-kwadraat test nagegaan of de verspreiding van de 
vogels over de telgebieden correleert met het oppervlak intergetijdeslik of 
oppervlak schor in een telgebied. Daartoe werd per telgebied het percentage 
berekend van het totaal in de Westerschelde aanwezige oppervlak slik en 
schor. Deze percentages werden vergeleken met de procentuele verdeling van 
een vogelsoort in de maanden augustus, januari en/of mei, dezelfde percenta
ges die gebruikt zijn voor het maken van het verspreidings kaartje (zie 4.4). 

4.7.2 Spearman Rank Correlatie Coefficient 

De Spearman Rank Correlatie Coefficient (Siegel 1956) werd berekend om 
te testen of de soort in de telgebieden en in de gehele Westerschelde vooruit 
dan wel achteruit gegaan was. Als basis voor deze berekening werd het aantal 
vogeldagen per seizoen gebruikt. Het aantal seizoenen wat in de berekening 
meegenomen kon worden, was afhankelijk van het aantal volledig getelde 
seizoenen. 

4.7.3 Kendall Coefficient of Concordance 

Deze test werd gebruikt om na te gaan of de verspreiding van een soort 
over de telgebieden vergelijkbaar is van seizoen op seizoen. Bij deze test 
wordt elk telgebied per seizoen gerankt op basis van het aantal aanwezige 
vogels. Deze ranknummers worden dan vergeleken over de verschillende seizoe
nen. Wanneer de ranknummers per gebied min of meer constant blijven over de 
seizoenen ontstaat een significant verband waardoor geconcludeerd kan worden 
dat de verdeling van de soort over de telgebieden vergelijkbaar is van sei
zoen op seizoen (Siegel 1956). Dezelfde test werd gebruikt om de trend van 
het aantal vogeldagen in de verschillende telgebieden te vergelijken. Een 
vergelijking werd gemaakt tussen alle telgebieden, de telgebieden Borssele-
Hansweert, Hansweert - Belgische grens en Saeftinge en alle gebieden aan de 
noordoever van de Westerschelde plus Saeftinge. Het aantal jaren dat geanaly
seerd kon worden varieerde omdat niet elk seizoen alle gebieden zijn geteld. 
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4.8 TELLERS 

Alle personen 
bij de hoogwaterte 
Arendonk 
Ars J.J. 
Bakker F.de 
Baptist H.J.M. 
Becuwe M. 
Beek T.van 
Been B. 
Beintema A. 
Belleguem H.van 
Bergh L.M.J. v.d. 
Beijersbergen René 
Beijersbergen 
Remco 

Block H.de 
Block W.de 
Blok J. 
Boerjan L. 
Boerma G.Y. 
Bogaards S. 
Bogaert P. 
Bourgonje A. 
Bree R.van 
Brink M.v.d. 
Brouwer R. 
Buel H.van 
Bij A. 
Castelijns H. 
Capello M. 
De Bruyckere G. 
De Vilder W. 
De Witte D. 
Durinck A. 
Dooren J.van 
Drost H. 
Faes B. 
Faes M. 
Fonteyn J. 
Goosens R. 
Greeve P. 
Haan W. de 
Haperen A.M.M.van 
Harts G. 
Hoffen D.van 
Hooye J.van 
Jacobusse M. 
Janse M. 
Jansen A. 
Jong de D.J. 
Jonkers D.A. 

die regelmatig of slechts 
Hingen in de Westerschelde 

Joosse A. 
Key P. 
Koek W.d. 
Koeyer de T.J. 
Kogel de T.J. 
Kooyman J. 
Kramer T. 
Laake P.P.van 
Lamers G. 
Langeveld B. 
Leen H. 
Lievens J.L. 
Lijcke C.v.d. 
Maas P. 
Marcus J. 
Marinissen P. 
Marteijn E.C.L. 
Meininger P.L. 
Meire P.M. 
Meyer E.de 
Minderhout W. 
Molhoek T. 
Mullié W.C. 
Neve J. 
Neininckx G. 
Nimwegen I.van 
Nooije J.van 
Notebaert R. 
Oldeman G.J. 
Pavlicek K.O. 
Poel P.v.d. 
Pol A.v.d. 
Poorter E. de 
Poortvliet J. 
Poot P. 
Puyenbroek 
Rappé H. 
Rappé L. 
Remmerts R. 
Robbrecht P. 
Roder F.E.de 
Sandee A. 
Sanderse I. 
Schenk F. 
Schepers F.J. 
Schmitz F. 
Schols R. 
Slob G.J. 
Snoep J. 

P.P. 

een enkele keer geholpen hebben 

Stikvoort E. 
Toorn R.v.d. 
Tramper J. 
Vanden Boege L. 
Van Raemdonck P. 
Van Roste P. 
Verberckmoes B. 
Verschelling A. 
Vink A. 
Visser M. 
Vogelwerkgroep 't 
Duumpje 

Vogelwerkgroep de 
Steltkluut 

Voorde J.v.d. 
Voorde B.v.d. 
Weaver D. 
Weegen F.v.d. 
Westeinde P.v.'t 
Westrienen R.v. 
Wiel A.A.v.d. 
Wiel G.v.d. 
Wiel F.v.d. 
Wiel R.v.d. 
Wilde W.de 
Winckel van 
Wisse B. 
Wisse W. 
Wolf v.d. 
Wouters L. 
Ysebaert Tom 
Ysebaert Titus 
Zahn T. 
Zandbergen T. 
Zwart J.A.de 
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5. ALGEMENE WATERVOGELS 

De figuren waarnaar in dit hoofdstuk wordt verwezen zijn in een apart 
rapport (deel 2) gebundeld. 

5.1 DODAARS Tachvbaptus ruficollis 

De Dodaars broedt in grote delen van Europa, hoewel niet noordelijker 
dan Zuid-Zweden. De in de Delta overwinterende vogels zijn afkomstig uit 
Nederland, West- en Oost-Duitsland, Denemarken, Zuid-Zweden en mogelijk ook 
uit Polen en nog oostelijker gebieden. Het aantal in de Delta overwinterende 
Dodaarzen werd op basis van tellingen in 1977 en 1978 geschat op A.300 a 
5.A00 exemplaren. Door de drie strenge winters van 198A/85, 1985/86 en 
1986/87 waardoor sterfte optrad zijn de aantallen sindsdien echter flink 
afgenomen. (Cramp & Simmons 1977, Meininger 1979, Meininger et al. 1984, 
Meininger & van Haperen 1987, SOVON en CBS 1987). 

Voedsel 

Insektelarven, schelpdieren, kreeftachtigen en kleine visjes zijn de 
belangrijkste voedselbronnen voor de Dodaars (Cramp & Simmons 1977). 

Verspreiding over de Westerschelde 

Uit figuur 3 (zie deel 2) blijkt dat de soort vooral in het telgebied 
Hansweert-Belgische grens wordt aangetroffen. De soort bevindt zich daar in 
de Spuikom bij Bath en het Bath's Spuikanaal. In de andere telgebieden wordt 
af en toe een enkele Dodaars waargenomen, alleen in de Sloehaven verblijven 
er soms wat meer. De verspreiding van de Dodaars over de telgebieden is van 
jaar tot jaar vergelijkbaar (tabel 2). 

Voorkomen in de Westerschelde 

In de Westerschelde is de Dodaars schaars in vergelijking met het 
Grevelingenmeer en het Veerse Meer. In deze brak tot zout water bekkens 
zonder getij kunnen meer dan 500 exemplaren verblijven (Meininger et al. 
1984, Stuart 1988). Langs de Westerschelde en aanpalende gebieden zijn als 
maximum niet meer dan 1AA Dodaarzen geteld (december 1981). Doorgaans ligt 
het winter-aantal rond de 40 exemplaren. 

Uit figuur 4A, waarin het voorkomen in de loop van de jaren wordt 
gegeven aan de hand van het aantal vogeldagen, blijkt dat de soort toenam na 
de winter 1978/79 tot een groot aantal vogeldagen in het seizoen 1981/82. 
Hierna nam het aantal vogeldagen af. 

Het januari-aantal (fig. 4B) vertoont een wisselend beeld, wel laat de 
figuur zien dat de aantallen tussen de strenge winters van 1978/79 en 1984/85 
constant groot waren. Dodaarzen zijn bijzonder gevoelig voor vorst; gedurende 
strenge winters kunnen de aantallen, door sterfte en wegtrek, met meer dan 
502 afnemen. 

Het verloop van het aantal vogeldagen in het telgebied tussen Hansweert 
en de Belgische grens (fig. 5) vertoont hetzelfde verloop als de hele Wester-
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schelde omdat hier het grootste deel van alle Dodaarzen verblijft, met name 
in Den Inkel en op de Spuikom bij Bath. In de figuur valt op dat in de 
seizoenen 1975/76 en 1976/77 veel vogels aanwezig waren. 

Tabel 2. Dodaars. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en overeen
komst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de Wester-
schelde. September t/m april, (ns niet significant; * 0,01<p<0,05; ** 
0,001<p<0,01; *** p<0,001) 

Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 50 
Maximum (1980/81 t/m 1987/88): 1A0 

(december) 
(december 1981) 

Trend in het aantal vogeldagen (september t/m april). Spearman Rank Correla
tie Coefficient (rs) per deelgebied en voor de gehele Westerschelde. (n -
aantal seizoenen) 

Gebied 
nr. Gebied 
1 Hooge Platen 
2 Vlissingen-Borssele 
3 Borssele-Hansweert 
^ Hansweert-Belg.grens 
5 Saeftinge 
7 Perkpolder-Terneuzen 
8 Terneuzen-Breskens 
T Westerschelde totaal 

rs 
-0,20A1 
0,A526 
-0,2519 
-0,0934 
-0,3086 
-0,1160 
-0,3833 
-0,1429 

n 
7 
12 
14 
13 
13 
6 
9 
7 

P 
0,661 
0,140 
0,385 
0,762 
0,305 
0,827 
0,308 
0,760 

ns/s 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 

Z Vogeldagen 
0,0 
18,9 
5,2 
65,4 
0,0 
6,3 
4,1 

100% 

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de 
jaren (Kendall Coefficient of Concordance): w « 0,8931, n " 6, *** 
Vergelijking tussen de aantallen in de drie telgebieden op de noordoever van 
de Westerschelde plus Saeftinge over de jaren: w • 0,8842, n • 12, *** 

Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen 
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor 
gebiedsnummers zie boven. 

Vergeleken 
Gebieden 

Vergeleken 
Jaren W ns/s 

alle 78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88 0,1627 0,3372 ns 
3,4,5 73/74 t/m 81/82, 85/86 t/m 87/88 0,1569 0,9328 ns 
2,3,4,5 73/74 t/m 75/76, 77/78 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88 

0,1861 0,6962 ns 

Voorkomen in de loop van het seizoen 

In de maanden mei t/m augustus verblijven gemiddeld nog geen tien 
Dodaarzen langs de Westerschelde (fig. 4C). In september en oktober nemen de 
aantallen toe en wordt het winteraantal bereikt. De uitschieter van 144 
exemplaren in december 1981 werd waarschijnlijk veroorzaakt doordat andere 
gebieden verlaten waren onder invloed van de vorst. Gedurende de winter 
kunnen door verschillende oorzaken (sterfte en wegtrek) flinke schommelingen 
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in aantallen optreden, gemiddeld is het aantal van oktober t/m februari vrij 
constant. Na februari nemen de aantallen af en in april verblijven er gemid
deld niet meer dan zeven Dodaarzen in de Westerschelde. 

Het voorkomen in de Westerschelde vertoont een zelfde verloop over het 
jaar als in het Veerse Meer (Stuart 1988). 

5.2 FUUT Podiceps cristatus 

De Fuut broedt in grote delen van Europa. De noordelijke en oostelijke 
broedgebieden worden 's winters verlaten. Veel Fennoscandinavische Futen 
overwinteren in Nederland. De piek in het voorkomen in de Delta valt in 
februari, wanneer tot 1A.A00 Futen aanwezig kunnen zijn (februari 1978). 
Doorgaans zijn de aantallen echter veel kleiner. (Cramp & Simmons 1977, 
Meininger et al. 198A, 1985). 

Voedsel 

De Fuut consumeert vooral vis; soms worden echter ook kreeftachtigen 
gegeten (Cramp & Simmons 1977, Doornbos 198A). 

Verspreiding over de Westerschelde 

Uit figuur 6 blijkt dat vooral de monding van de Westerschelde, rond de 
Hooge Platen, belangrijk is voor Futen. Daar komt in januari gemiddeld 65Z 
van de Futen voor. Ook de kust tussen Breskens en Terneuzen en de Sloehaven 
zijn belangrijk. Buiten de monding verblijven slechts enkele procenten van 
het totaal aantal Futen. De verspreiding is in de gehele Westerschelde van 
jaar tot jaar goed vergelijkbaar (tabel 3). Het is waarschijnlijk dat de Fuut 
bij Saeftinge algemener is dan nu uit de (land)tellingen blijkt. 

Voorkomen in de Westerschelde 

Figuur 7A laat zien dat het aantal vogeldagen per seizoen voor de Fuut 
nogal wisselend is. In zachte winters worden minder Futen gezien dan tijdens 
winters roet strenge vorst. Een uitzondering vormt de winter van 1985/86, toen 
viel de vorst pas na januari in. 

Het januari-aantal in figuur 7B bevestigd het wisselende beeld dat 
geschetst wordt door de figuur roet het aantal vogeldagen. 

Figuur 8 roet het verloop in de verschillende deelgebieden laat, naast 
een nogal variërend voorkomen, zien dat in de meeste telgebieden het aantal 
vogeldagen is toegenomen. In de telgebieden aan de noordoever is de toename 
significant (tabel 3). Tussen Vlissingen en Borssele is de toename nog het 
meest consistent. In de meeste telgebieden bevonden zich in het seizoen 
1980/81 veel Futen. 

Voorkomen in de loop van het seizoen 

In de zomermaanden, van april t/m augustus is het aantal Futen op de 
Westerschelde bijzonder klein; er worden er dan niet meer dan 10 gezien (fig. 
7C). Dit is het gevolg van het ontbreken als broedvogel van de soort in en 
langs de Westerschelde. In september en oktober neroen de aantallen toe maar 
pas in november komt het gemiddelde boven de honderd. In december neroen de 
aantallen flink toe en in januari wordt het seizoensmaxiroum (gemiddeld 950 
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exemplaren) bereikt. Maxima van 2300 exemplaren werden geteld in december 
1980 en in januari 198A. Na januari nemen de aantallen snel af en in maart 
zijn de meeste verdwenen. 

Terwijl Camphuysen & van Dijk (1983) spreken van grote aantallen langs-
vliegende en verblijvende Futen bij vorst voor de Nederlandse kust is juist 
het omgekeerde het geval op de Westerschelde. In de januari-maanden met vorst 
waren de aantallen klein (1979: 10, 1980: 19, 1982: 25, 1985: 151, 1987: 
286). In januari-maanden zonder vorst waren de januari aantallen groot (1981: 
53A, 1983: 1533, 198A: 2319, 1986: 2121, 1988: 668). Kennelijk gedragen de 
Futen op de Westerschelde zich als vogels die in het binnenland verblijven en 
met vorst naar zee trekken. Het is ook mogelijk dat vogels die normaliter de 
Westerschelde tijdens de voorjaarstrek aandoen tijdens vorst in hun meer 

Tabel 3. Fuut. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en overeenkomst 
in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de Westerschelde. 
September t/m april, (ns niet significant; * 0,01<p<0,05; ** 0,001<p<0,01; 
*** p<0,001) 

Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 960 
Maximum (1980/81 t/m 1987/88): 2320 

(januari) 
(januari 1984) 

Trend in het aantal vogeldagen (september t/m april). Spearman Rank Correla
tie Coefficient (rs) per deelgebied en voor de gehele Westerschelde. (n • 
aantal seizoenen) 

Gel 
nr. 
1 
2 
3 
U 
5 
7 
8 
T 

)ied 
Gebied 
Hooge Platen 
Vlissingen-Borssele 
Horssele-Hansweert 
Hansweert-Belg.grens 
Saeftinge 
Perkpolder-Terneuzen 
Terneuzen-Breskens 
Westerschelde totaal 

rs 
0,6786 
0,9667 
0,6586 
0,8139 
0,A979 
0,771A 
0,4667 
0,1786 

n 
7 
12 
14 
13 
13 
6 
9 
7 

P 
0,094 
<0,001 
0,010 
0,001 
0,083 
0,072 
0,205 
0,702 

ns/s 
ns 
*** 
* 
** 
ns 
ns 
ns 
ns 

X Vogeldagen 
50,3 
12,9 
1,3 
2,6 
1,3 
2,9 
28,6 
100Z 

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de 
jaren (Kendall Coefficient of Concordance): w - 0,4035, n « 6, * 
Vergelijking tussen de aantallen in de drie telgebieden op de noordoever van 
de Westerschelde plus Saeftinge over de jaren: w « 0,2427, n • 12, * 

Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen 
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor 
gebiedsnummers zie boven. 

Vergeleken Vergeleken 
Gebieden Jaren W P 
alle 78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88 0,3190 0,0482 
3,4,5 73/74 t/m 81/82, 85/86 t/m 87/88 0,6437 0,0263 * 
2,3,4,5 73/74 t/m 75/76, 77/78 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88 

0,6354 0,0033 ** 

ns/s 
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zuidwestelijk gelegen overwinterings gebied blijven. Opvallend in dit verband 
is dat bij vorst in februari voor de Nederlandse kust vooral zuidwaarts 
vliegende vogels worden opgemerkt (Camphuysen & van Dijk 1983) terwijl voor 
de Vlaamse kust de zuidwaartse trek in februari niet geconstateerd is (Borrey 
et al. 1986). Meininger et al. (198A) veronderstellen voor de Grevelingen dat 
de hoge winterpiek wordt veroorzaakt doordat Futen op voorjaarstrek zich 
voegen bij overwinteraars. 

5.3 AALSCHOLVER Phalscrocorax carbo 

De Aalscholver broedt koloniegewi js in o.a. Eurazië. De ondersoort 
P.c.sinensis broedt in Nederland in toenemend aantal. Het aantal broedparen 
in Nederland is tussen de jaren 1978 en 1987 gestegen van 30A0 tot 12.000 a 
13.000 paar. Het aantal kolonies steeg van twee in 1977 tot 12 in 1985. Sinds 
1987 broedt de soort in Zeeland en wel in het Veerse Meer. De Westeuropese 
broedvogels overwinteren in het Middellandse Zeegebied. De aantallen in de 
Delta zijn in de periode augustus-oktober het grootst: tussen 2.000 en 3.000. 
(Meininger et al. 198A, 1985, Rooth 1985, Anonymus 1988b). 

Voedsel 

De Aalscholver is een uitgesproken viseter. Vooral bij de bodem levende 
vis wordt gegeten. Cramp & Simmons (1977) noemen o.a. platvis en Paling, maar 
ook Koolvis, Kabeljauw en Wijting. 

Verspreiding over de Westerschelde 

Het zwaartepunt van de verspreiding in januari (fig. 9) bevindt zich in 
de monding van de Westerschelde. Ten westen van de lijn Terneuzen-Borssele 
verblijft dan 502 van het totaal aantal Aalscholvers. Tussen Perkpolder en 
Terneuzen verblijft gemiddeld 30Ï van het totaal. Deze verspreiding heeft 
mogelijk te maken met het grotere doorzicht van het water in het westen. De 
verspreiding is goed vergelijkbaar van jaar tot jaar (tabel 4). 

Voorkomen in de Westerschelde 

Uit figuur 10A blijkt dat het aantal vogeldagen van de Aalscholver sinds 
het winterseizoen 1978/79 in de hele Westerschelde significant is toegenomen 
(tabel A). Was een maximum van rond de 50 vogels in het begin van de jaren 
tachtig nog gewoon, in oktober 1987 werden 220 Aalscholvers geteld. De in 
januari getelde aantallen, bekend over een lange periode, laten de toename 
eveneens zien (fig. 10B). 

Figuur 11 met het verloop van het aantal vogeldagen in de verschillende 
deelgebieden laat grote aantallen zien in vrijwel alle gebieden in de laatste 
drie besproken en dat in de jaren zeventig lang niet in elk jaar Aalscholvers 
werden gezien. Verder is het verloop van het aantal vogeldagen erg wisselend 
zonder dat er een patroon valt te ontdekken. 

Maebe & Van der Vloet (1956) noemen de soort alleen als doortrekker in 
Saeftinge met aantallen die kleiner zijn dan nu (10 a 15 ex.). Van Impe 
(1985b), die het voorkomen van de Aalscholver aan het eind van de vorige eeuw 
vergelijkt roet het voorkoroen in het begin van de jaren tachtig, spreekt van 
een achteruitgang. De achteruitgang sinds het einde van de vorige eeuw, 
veroorzaakt door intensieve bejaging, is in grote delen van Europa geconsta-
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teerd (Bauer & Glutz von Blotzheim 1966). Maar zoals al is beschreven zijn de 
laatste jaren,o.a. door het afschaffen van de jacht, zowel de najaars- als de 
winteraantallen toegenomen. 

Tabel A. Aalscholver. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en over
eenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de Wester-
schelde. September t/m april, (ns niet significant; * 0,01<p<0,05; ** 
0,001<p<0,01; *** p<0,001) 

Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 90 
Maximum (1980/81 t/m 1987/88): 220 

(oktober) 
(oktober 1987) 

Trend in het aantal vogeldagen (september t/m april). Spearman Rank Corre
latie Coefficient (rs) per deelgebied en voor de gehele Westerschelde. (n -
aantal seizoenen) 

Gebied 
nr. Gebied 
1 Hooge Platen 
2 Vlissingen-Borssele 
3 Borssele-Hansweert 
A Hansweert-Belg.grens 
5 Saeftinge 
7 Perkpolder-Terneuzen 
8 Terneuzen-Breskens 
T Westerschelde totaal 

rs 
0,96A3 
0,92A2 
0,7A73 
0,6171 
0,8991 
0,9A29 
0,5833 
0,96A3 

n 
7 
12 
IA 
13 
13 
6 
9 
7 

P 
<0,001 
<0,001 
0,002 
0,025 
<0,001 
0,005 
0,099 
<0,001 

ns/s 
*** 
*** 
** 
* 
*** 
* 
ns 
*** 

Z Vogeldagen 
2A,7 
8,A 
3,5 
7,7 
19,7 
23,1 
12,9 
100% 

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de 
jaren (Kendall Coefficient of Concordance): w - 0,3800, n - 6, * 
Vergelijking tussen de aantallen in de drie telgebieden op de noordoever van 
de Westerschelde plus Saeftinge over de jaren: w - 0,A663, n - 12, *** 

Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen 
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor 
gebiedsnuramers zie boven. 

Vergeleken Vergeleken 
Gebieden Jaren W F ns/s 
alle 78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88 0,5AA3 0,0019 ** 
3,A,5 73/7A t/m 81/82, 85/86 t/m 87/88 0,6956 0,01A6 * 
2,3,A,5 73/7A t/m 75/76, 77/78 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88 

0,7556 0,0005 *** 

Voorkomen in de loop van het seizoen 

De grootste groepen Aalscholvers worden in augustus, september en 
oktober geteld (fig. IOC). In oktober vindt er veel wegtrek plaats. Tot in 
januari nemen daarna de aantallen weer iets toe. Na januari nemen de aantal
len af tot in juni, afgezien van een kleine opleving in april. Figuur 12 laat 
het verloop over het seizoen zien in enkele telgebieden. 

De vogels die in de nazomer en vroege herfst in de Westerschelde ver
blijven zijn zeer waarschijnlijk voor een groot deel vogels uit Nederlandse 
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kolonies. Ze ruien in deze tijd de slagpennen en llchaamsveren. De Aalschol
vers trekken voor een deel in oktober naar de overwinteringsgebieden rond de 
Middellandse zee. De vogels die in de winter in het gebied aanwezig zijn 
komen, gezien de afgelezen kleurringen in de Delta, minstens voor een deel 
uit Denemarken. 

5.4 BLAUWE REIGER Ardea cinerea 

De Blauwe Reiger broedt, in kolonies, in vrijwel geheel Europa. De 
Westeuropese populatie wordt geschat op 30.000 paar waarvan 8.000 a 9.000 
paar in Nederland broeden. Een deel van de Westeuropese broedvogels trekt weg 
een ander deel overwintert in West-Europa. Het maximum aantal in de Delta, 
tussen de 350 en 500 exemplaren, komt voor in het najaar. (Cramp & Simmons 
1977, Meininger et al. 198A, SOVON 1987). 

Voedsel 

Hoewel de Blauwe Reiger ook insekten, amfibiën en zoogdieren kan eten 
(Cramp & Simmons 1977) wordt in de Westerschelde zeer waarschijnlijk alleen 
vis gegeten. 

Verspreiding over de Westerschelde 

Het gros van de Blauwe Reigers bevindt zich in januari in de telgebieden 
Vlissingen-Borssele en Hansweert-Belgische grens. In de andere telgebieden 
worden geen of kleine aantallen waargenomen. Een opmerkelijke concentratie 
bevindt zich doorgaans op de steenbestorting van de koelwaterinlaat bij de 
kerncentrale in Borssele. Kennelijk vinden ze hier gemakkelijk voedsel. 
Verder fourageren enkelingen op de slikken of platen terwijl groepjes zich 
binnendijks bevinden. 

Voorkomen in de Westerschelde 

Het voorkomen in de loop van de laatste jaren (fig. 13A, gebaseerd op 
het aantal vogeldagen van september t/m april) is als volgt: een toenemend 
aantal vogeldagen vanaf de winter 1978/79, in 1985/86 en 1986/87 een afnemend 
aantal vogeldagen als gevolg van vorst met een snel herstel in de winter van 
1987/88. Het januari-aantal (fig. 13B) laat vanaf het begin van de jaren 
zeventig een zekere toename zien, enkele uitschieters uitgezonderd. 

Voorkomen in de loop van het seizoen 

Al in juli zijn er veel Blauwe Reigers aanwezig, maar de aantallen nemen 
nog toe tot in oktober (fig. 13C). In november zijn er wat minder aanwezig 
maar daarna nemen de aantallen weer toe tot een gemiddelde van 30 exemplaren 
in januari. Vanaf januari neemt het aantal Blauwe Reigers af tot gemiddeld 
zes in april. In mei kan een opleving plaatsvinden zoals in mei 1983: 27 
exemplaren. Tijdens vorst neemt het aantal Blauwe Reigers af door wegtrek 
en/of sterfte en ook het aantal in de voorjaarsmaanden na een vorstperiode is 
klein. De maxima in de herfst vertonen geen verband met de vorst in de vorige 
winter. Dit is het gevolg van het feit dat in de herfst veel jonge vogels 
worden waargenomen (Buise & Tombeur 1988) en het herfst-aantal vooral afhan
kelijk is van het broedsucces. 
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De waarnemingen in het voorjaar hebben waarschijnlijk betrekking op 
vogels uit broedkolonies uit de omgeving en op niet broedende jonge vogels. 
Net vliegvlugge Blauwe Reigers zwermen nadat het nest verlaten is in alle 
richtingen uit (Cramp & Simmons 1977). Dit duurt tot in september en gaat 
over in de herfsttrek tot eind oktober. In februari is de voorjaarstrek reeds 
begonnen en de meeste vogels hebben in maart de broedkolonies opgezocht (Blok 
& Dybbro 1980). 

5.5 KNOBBELZWAAN Cvenus olor 

De Knobbelzwanen in West-Europa zijn grotendeels nazaten van tot begin 
van deze eeuw in gevangenschap gehouden exemplaren. In Nederland broeden nu 
3.000 a A.000 paar. Van juni t/m september komen concentraties van ruiende 
vogels voor (met een totaal van ca. 6.000 ex.) in met name het IJsselmeer en 
het Deltagebied. In de Grevelingen worden dan tot 2.000 exemplaren geteld. In 
ons land overwinteren ongeveer 13.000 vogels, vooral Nederlandse broedvogels. 
In de Delta overwinteren tussen de 1.000 en 2.200 Knobbelzwanen. (Meininger 
et al. 198A, Ruitenbeek & Andersen-Harild 1978, SOVON 1987). 

Voedsel 

Het voedselpakket van de Knobbelzwaan is volledig plantaardig en zal in 
en langs de Westerschelde bestaan uit groenwieren en planten die op schorren, 
dijken en in aangrenzende gebieden groeien. 

Verspreiding over de Westerschelde 

De verdeling van de Knobbelzwaan over de Westerschelde is niet gelijkma
tig. Vrijwel alle waarnemingen worden aan de noordelijke oever gedaan. Soms 
waren twee exemplaren enkele maanden aanwezig langs de zuidoever. Veelal 
houden de vogels zich op in havens, bij sluizen en in binnendijks gelegen 
gebieden. 

Voorkomen in de Westerschelde 

De Knobbelzwaan is zeer schaars in en langs de Westerschelde. Er werden 
nooit meer dan 26 exemplaren (januari 1985) tegelijk geteld. Doorgaans zijn 
de aantallen veel kleiner. De aantallen varieerden in de loop van de jaren 
vrij sterk. 

Maebe & Van der Vloet (1956) vermelden dat ze de Knobbelzwaan alleen 
tijdens vorst in Saeftinge waargenomen hebben. 

Voorkomen in de loop van het seizoen 

Figuur 14 toont het gemiddelde en maximum aantal in de loop van het 
jaar. In juni, juli en november zijn er relatief veel Knobbelzwanen aanwezig, 
in december daalt het aantal iets maar in januari neemt het aantal veer toe. 

Het voorkomen in de Westerschelde is schaars in vergelijking met het 
Veerse Meer en de Grevelingen. Het is waarschijnlijk de getijde beweging 
waardoor de Knobbelzwaan zich niet thuis voelt in de Westerschelde (en in de 
Oosterschelde). Het schaarse voorkomen van macrofyten zou ook een oorzaak 
kunnen zijn. 
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5.6 KOLGANS Anser albifrons 

De Kolgans broedt in de toendra's van Eurazië. Een groot deel van de 
vogels die in West-Europa overwinteren verblijft in Nederland. De winter
populatie in Nederland groeide sinds 1970 van A0 & 60.000 tot bijna 400.000 
in 1986. Het aantal overwinterende Kolganzen in de Delta varieert van 25.000 
tot 54.000 vogels. Tijdens een speciale ganzentelling in januari 1979 werden 
zelfs 84.000 Kolganzen geteld. (Cramp & Simmons 1977, Ebbinge et al. 1987, 
Meininger et al. 1984, 1985). 

Voedsel 

Kolganzen eten in hun Nederlandse overwinteringsgebieden hoofdzakelijk 
gras. Tegenwoordig worden ze ook veel gezien op stoppelakkers of akkers met 
graszaad, wintertarwe en oogstresten van aardappels, bieten of mais. Buiten
dijks grazen Kolganzen op kweldergrasvegetaties (Buise & Tombeur 1988). 

Verspreiding over de Westerschelde 

In het midden en oostelijk deel van de Westerschelde worden alle Kol
ganzen gezien met de grootste aantallen in Saeftinge (53Z, fig. 15). In het 
telgebied tussen Saeftinge en Perkpolder worden ook veel Kolganzen waar
genomen maar dan bevinden zij zich binnendijks. Ook de Kolganzen die aan de 
noordzijde van de Westerschelde worden waargenomen bevinden zich op landbouw
gronden, met name bij Ellewoutsdijk en in de omgeving van Rilland. De ver
spreiding is van jaar tot jaar goed vergelijkbaar (tabel 5). 

Er zijn twee slaapplaatsen in de Westerschelde; de Hooge Platen en 
Saeftinge. Vogels uit grote delen van Zeeuws-Vlaanderen komen hier slapen. 

Voorkomen in de Westerschelde 

Bet aantal Kolganzen in het Westerschelde-gebied is nogal wisselend en 
in belangrijke mate afhankelijk van het voorkomen van vorst (fig. 16A en 17). 
Alleen in Saeftinge komt de soort in elk jaar in redelijke aantallen voor. 
Maebe & Van der Vloet (1956) spreken voor wat betreft Saeftinge van een 
algemene doortrekker en overwinteraar met een maximum van 900 exemplaren. 
Sindsdien is de soort hier echter talrijker geworden, nu worden er maxima van 
meer dan 6000 vastgesteld. 

Uit figuur 16A blijkt dat de strenge winters van 1978/79 en 1985/86 goed 
waren voor een groot aantal vogeldagen. Het is opvallend dat in de winter 
1986/87, die toch ook redelijk streng was, het aantal vogeldagen van de 
Kolganzen klein bleef. Dit komt doordat, na grote aantallen in januari 1987 
(10.500 ex.), In februari slechts 800 exemplaren werden geteld. Ook in 
Vlaanderen werden na half februari 1987 vrijwel geen Kolganzen waargenomen 
(Meire et al. 1988). De januari-aantallen in figuur 16B laten zien dat de 
soort in de jaren tachtig veel algemener is dan in de jaren zeventig. 

Voorkomen in de loop van het seizoen 

Pas in november worden de eerste grote groepen in de Westerschelde 
waargenomen (fig. 16C), daarna stijgen de aantallen flink en in januari wordt 
het maximum bereikt (gem. 6600 vogels). Ook zijn er jaren dat het maximum in 
december valt. In februari is het aantal alweer flink afgenomen, in maart 
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Tabel 5. Kolgans. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en overeen
komst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de Wester
schelde. September t/m april, (ns niet significant; * 0,01<p<0,05; ** 
0,001<p<0,01; *** p<0,001) 

Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 66A0 (januari) 
Maximum (1980/81 t/m 1987/88): 15.830 (januari 1986) 

Trend in het aantal vogeldagen (september t/m april). Spearman Rank Corre
latie Coefficient (rs) per deelgebied en voor de gehele Westerschelde. (n -
aantal seizoenen) 

Gebied 
nr. Gebied 
1 Hooge Platen 
2 Vlissingen-Borssele 
3 Borssele-Hansweert 
4 Hansweert-Belg.grens 
5 Saeftinge 
7 Perkpolder-Terneuzen 
8 Terneuzen-Breskens 
T Westerschelde totaal 

s 
0,8018 
0,3162 
0,3714 
0,3791 
0,0110 
0,7714 
0,3766 
0,0714 

n 
7 
12 
14 
13 
13 
6 
9 
7 

P 
0,030 
0,317 
0,191 
0,201 
0,972 
0,072 
0,318 
0,879 

ns/s 
* 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 

X Vogeldagen 
0,3 
0,1 
7,5 
5,4 
70,1 
16,4 
0,2 

100Z 

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de 
jaren (Kendall Coefficient of Concordance): w • 0,7656, n •= 6, *** 
Vergelijking tussen de aantallen in de drie telgebieden op de noordoever van 
de Westerschelde plus Saeftinge over de jaren: w - 0,9083, n • 12, *** 

Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen 
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor 
gebiedsnutraners zie boven. 

Vergeleken Vergeleken 
Gebieden Jaren W P ns/s 
alle 78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88 0,3130 0,0522 ns 
3,4,5 73/74 t/m 81/82, 85/86 t/m 87/88 0,5531 0,0688 ns 
2,3,4,5 73/74 t/m 75/76, 77/78 t/m 82/83, 85/86 t/ro 87/88 

0,5901 0,0066 ** 

zijn er nog maar een 1100 aanwezig en in april geen. 
Het geschetste verloop komt aardig overeen met dat voor heel Nederland 

(Ebbinge et al. 1987). Een uitzondering vormt de maand februari. Uit de 
Westerschelde zijn dan al veel Kolganzen vertrokken terwijl de aantallen in 
Noord-Nederland nog groot zijn. Het beeld komt wel goed overeen met dat voor 
Vlaanderen (Meire et al. 1988) met dien verstande dat in Vlaanderen half 
november nog bijna geen Kolganzen aanwezig zijn en in de Westerschelde wel. 

De enkele vogels die buiten de wintermaanden worden waargenomen zijn 
waarschijnlijk aangeschoten vogels. Ook Maebe & Van der Vloet (1956) consta
teerden dat. 
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5.7 GRAUWE GANS Anser anser 

De Grauwe Gans broedt in steeds toenemende aantallen in de gematigde 
delen van Europa. De soort overwintert vooral in West- en Zuid-Europa. De 
totale West- en Zuideuropese winterpopulatie bestaat uit ca. 230.000 exempla
ren, waarvan Groot-Brittannië er ca. 100.000 herbergt. Een deel van de Grauwe 
ganzen uit Scandinavië en Duitsland (ca. 130.000 exemplaren) trekt eind 
oktober, begin november door Nederland naar de Goto de Donana in Spanje. Een 
ander deel (10.000 a 13.000 ex.) overwintert in Nederland. In het Zuidelijk 
Deltagebied overwinteren ongeveer 9.000 Grauwe ganzen. (Cramp & Simmons 1977, 
Meininger et al. 198^, Meininger & van Haperen 1988, Monval & Pirot 1989). 

Voedsel 

Grauwe ganzen eten tal van plantensoorten. De wortels en broedknolletjes 
van Zeebies en Riet zijn favoriet. (Bauer & Glutz von Blotzheim 1968). 

Verspreiding over de Westerschelde 

Grauwe Ganzen worden de gehele periode dat ze in de Westerschelde 
verblijven voornamelijk in Saeftinge gezien (892 van het aantal in januari, 
fig. 18). Kleinere groepjes worden op de schorren tussen Hansweert en de 
Belgische grens en op het Paulinaschor geteld. De aantallen zijn in januari 
gelijkmatig over de schorren in de Westerschelde verspreid (x2-!7,l, f-8). De 
verspreiding is ook van jaar tot jaar vergelijkbaar (tabel 6). 

Voorkomen in de Westerschelde 

Van Impe (1985b) vergelijkt het voorkomen van de Grauwe Gans in Saeftin
ge met het voorkomen aan het einde van vorige eeuw en stelt een uitgesproken 
toename vast. Maebe & Van der Vloet (1956) noemen maximaal 250 exemplaren, in 
het begin van de jaren zeventig werden 1000 exemplaren geteld en in 1986/87 
zelfs 8000 vogels. De toename van de gehele populatie is een oorzaak van 
toenemende aantallen. Van Impe (1985b) noemt bovendien de uitbreiding van de 
velden Zeebies in Saeftinge als oorzaak. 

Het voorkomen sinds het winterseizoen 1978/79, getoond aan de hand van 
het aantal vogeldagen in figuur 19A, laat een duidelijke stijgende tendens 
zien (tabel 6). Alleen in het seizoen 1987/88 was het aantal vogeldagen 
gedaald ten opzichte van de twee jaren daarvoor. Kwam het totaal aantal voor 
de hele Westerschelde in het begin van de jaren tachtig amper boven de 1000 
exemplaren, in de laatste drie besproken jaren werden er regelmatig meer dan 
5000 geteld. In figuur 19B valt op dat de januari-aantallen en daarmee de 
overwinteraars, vooral na 198A flink toenamen. 

In de telgebieden waar regelmatig Grauwe ganzen verblijven zien we deze 
significante toename ook (fig. 20, tabel 6). In Saeftinge, het belangrijkste 
gebied voor de Grauwe ganzen in de Westerschelde, werd in de jaren zeventig 
al een toename geconstateerd. Het aantal vogeldagen is in de jaren tachtig 
met een factor twaalf toegenomen ten opzichte van het begin van de jaren 
zeventig. Dit wordt veroorzaakt door veel grotere aantallen maar ook door een 
verlenging van de periode dat de Grauwe Ganzen in het gebied verblijven. In 
het telgebied Hansweert-Belgische grens werden in de jaren zeventig vrijwel 
geen Grauwe Ganzen vastgesteld. In de seizoenen 1985/86 t/m 1987/88 nam het 
aantal vogeldagen hier echter steeds tce (tabel 6). Ook op de Hooge Platen 
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werden significant meer vogeldagen vastgesteld. In de andere telgebieden is 
het voorkomen onregelmatig en wordt zo nu en dan een flinke groep geteld. 
Over de Nederlands/Belgische grens ontdekte de Grauwe Gans in het najaar van 
1976 de Zeebies-velden van het Groot Buitenschoor en het Galgeschoor (Van 
Impe 1981). 

Voorkomen in de loop van het seizoen 

In de zomer verblijven er vrijwel geen Grauwe Ganzen in de Westerschelde 
(fig. 190). In augustus en september stijgen de aantallen iets om in oktober 
en november flink toe te nemen. In november wordt het winteraantal bijna 
bereikt, alleen de aantallen in januari zijn nog iets groter. Dit januari-
aantal lag in de jaren tachtig gemiddeld tussen de 2000 en 3000 exemplaren, 
de laatste drie jaar zelfs boven de A000. Na februari verlaten veel Grauwe 
Ganzen het gebied en in april zijn er nog slechts enkele tientallen aanwezig. 

De Grauwe Gans broedt sinds 1969 in Zeeuws-Vlaanderen en in 1976 voor 
het eerst in Saeftinge. Nu broeden daar elk jaar enkele paren (Buise & 
Tombeur 1988). 

In oktober en november trekken de broedvogels uit Noorwegen, Zweden, 
Denemarken en Oost- en West-Duitsland naar de overwinteringsgebieden in 
Nederland en in Spanje. In deze periode bereiken veel vogels Nederland, een 
deel overwintert hier, een deel pleistert enige tijd voordat ze verder 
trekken naar Spanje (Ebbinge et al. 1987, Nordic Greylag Goose Working Group 
1988). In Nederland worden veruit de grootste aantallen in de herfst geteld, 
terwijl in de Westerschelde in januari de grootste aantallen aanwezig zijn. 
Blijkbaar is er in Saeftinge en de andere gebieden voldoende voedsel zodat 
het voor een groot deel van de Grauwe Ganzen niet nodig is om door te vliegen 
naar Spanje. In de jaren veertig en vijftig was dit anders, toen werden 
Grauwe Ganzen alleen in de trektijden waargenomen (Maebe & Van der Vloet 
1956). Ook in januari 1967 werd tijdens een telling van de Westerschelde maar 
één Grauwe Gans waargenomen (Wolff 1967). 

In januari en februari trekken de eerste Grauwe Ganzen alweer naar het 
noorden. 

Vooral in het najaar verblijven er Grauwe Ganzen op de Hooge Platen 
(fig. 21). Dit zijn waarschijnlijk doortrekkers. Het telgebied Hansweert-
Belgische grens wordt vermoedelijk door Grauwe Ganzen uit Saeftinge bezocht. 
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Tabel 6. Grauwe Gans. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en over
eenkomst in aantaleverloop tussen de verschillende telgebieden in de Wester-
schelde. September t/m april, (ns niet significant; * 0,01<p<0,05; ** 
0,001<p<0,01; *** p<0,001) 

Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 2900 
Maximum (1980/81 t/m 1987/88): 8210 

(januari) 
(februari 1987) 

Trend in het aantal vogeldagen (september t/m april), Spearman Rank Corre
latie Coefficient (rs) per deelgebied en voor de gehele Westerschelde. (n • 
aantal seizoenen) 

Gebied 
nr. Gebied 
1 Hooge Platen 
2 Vlissingen-Borssele 
3 Borssele-Hansweert 
A Hansweert-Belg.grens 
5 Saeftinge 
7 Perkpolder-Terneuzen 
8 Terneuzen-Breskens 
T Westerschelde totaal 

r 8 
0,6786 
0,7555 
0,3995 
0,650* 
0,9286 
-0,0286 
0,5396 
0,8929 

n 
7 
12 
U 
13 
13 
6 
9 
7 

P 
0,094 
0,00A 
0,157 
0,015 
<0,001 
0,957 
0,13A 
0,007 

ns/s 
ns 
** 
ns 
* 
*** 
ns 
ns 
** 

Z Vogeldagen 
1.6 
0,2 
0,2 
6,3 
90,8 
0,1 
0,8 

1002 

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de 
jaren (Kendall Coefficient of Concordance): w • 0,570A, n - 6, * 
Vergelijking tussen de aantallen in de drie telgebieden op de noordoever van 
de Westerschelde plus Saeftinge over de jaren: w - 0,737A, n • 12, *** 

Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen 
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor 
gebiedsnumraers zie boven. 

Vergeleken 
Gebieden 

Vergeleken 
Jaren W ns/s 

* 
* 

alle 78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88 0,A088 0,0138 
3,4,5 73/74 t/m 81/82, 85/86 t/m 87/88 0,6606 0,0218 
2,3,4,5 73/74 t/ro 75/76, 77/78 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88 

0,6271 0,0037 ** 

5.8 BERGEEND Tadorna tadorna 

De Bergeend komt in Europa als broedvogel vooral voor in de omgeving van 
kusten maar ook steeds meer in het binnenland. In de zomer verzamelen de 
Noordwesteuropese Bergeenden zich voor de slagpenrui in de Duitse Bocht en op 
enkele kleinere ruiplaatsen. In het najaar verspreiden de vogels zich weer en 
overwinteren ze o.a. in het Deltagebied. In Noordwest-Europa overwinteren ca. 
250.000 Bergeenden, waarvan ca. 60.000 in Nederland. In de Delta verblijven 
's winters ongeveer 10.000 Bergeenden. (Goethe 1961, Meininger et al. 1984, 
1985, SOVON 1987). 
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Voedsel 

Deze soort fourageert voornamelijk op schelpdieren, insekten en kreeft-
achtigen (Cramp & Simmons 1977). In de Westerschelde gaat het dan voorname
lijk om Wadslakjes, Nonnetjes, Kokkels, Copepoda, Slijkgamaal en dlatomeeën 
(Bos & Schefferlie 1988). 

Verspreiding over de westerschelde 

De Bergeend concentreert zich in de zomer op de Hooge Platen (55Z) en op 
de platen tussen Borssele en Hansweert (22%, fig 22). Vooral op de Molenplaat 
verblijven in dit laatste telgebied veel Bergeenden. In januari zijn de Berg
eenden gelijkmatig verspreid over de slikken van de Westerschelde (x2-22, 
f=8). De verspreiding is goed vergelijkbaar van jaar op jaar (tabel 7). 

Voorkomen in de Westerschelde 

Terwijl het aantal Bergeenden in de gehele Westerschelde in de jaren 
1978/79 t/m 1982/83, voor wat het aantal vogeldagen betreft, constant was 
blijkt de soort te zijn toegenomen in de jaren 1985/86 t/m 1987/88 (fig. 23A, 
tabel 7). In het jaar 1986/87 lag het aantal vogeldagen echter op een lager 
niveau. Bedacht moet worden dat hier de aantallen gedurende winter (septem-
ber-april) besproken worden. De zomermaanden, de periode waarin de grootste 
aantallen in de Westerschelde verblijven, zijn hier niet opgenomen. 

Het aantal Bergeenden dat in januari in de Westerschelde verblijft is 
sinds het begin van de tellingen in 1973, behalve enkele uitschieters naar 
boven, niet sterk veranderd (fig. 23B). 

In de verschillende deelgebieden (fig. 25) is het verloop van het aantal 
vogeldagen in de wintermaanden erg wisselend. Globaal zien we het beeld van 
een toenemend aantal in de eerste helft van de jaren zeventig. Het wisselende 
verloop van het aantal vogeldagen in de verschillende gebieden na het seizoen 
1978/79 komt significant overeen (tabel 7). 

Rüger et al. (1986) tonen aan dat Bergeenden bij vorst naar mildere 
streken vluchten; in Nederland daalde de januari-index in 1979 terwijl die 
voor het mildere Groot Brittanië flink steeg. Deze wegtrek is bij de Bergeen
den in het Waddengebied duidelijk (SOVON 1987), maar in de Oosterschelde nam 
het aantal tijdens vorst in de winter 1978/79 juist flink toe. In de Wester
schelde veranderde het aantal nauwelijks, alleen het februari aantal bleef 
achter bij normale aantallen in die maand. Ook andere jaren met vorst vindt 
dit zijn weerslag op de aantallen in februari. 

Het voorkomen in de zomermaanden (juni-september) kan worden besproken 
vanaf het seizoen 1980/81 (fig. 2A). Het blijkt dat het totaal aantal vogel
dagen gedurende de zomer in de Westerschelde toeneemt, vooral als gevolg van 
de toename op de Hooge Platen. Tussen Borssele en Hansweert neemt het aantal 
vogeldagen ook toe, tussen Hansweert en de Belgische grens en in Saeftinge is 
het aantal nu kleiner dan aan het begin van de jaren tachtig. In beide 
telgebieden was de soort in 1983 het schaarst. 

Voorkomen in de loop van het seizoen 

In figuur 230 waarin het voorkomen over het seizoen wordt gegeven valt 
het grote aantal in de maanden juni t/m september op. In deze maanden zijn 
naast jonge vogels grote aantallen ruiende vogels aanwezig. In de laatste 
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Jaren ruien ongeveer 2500 exemplaren rond de Hooge Platen, Molenplaat en rond 
de grens met België (Bos & Schefferlie 1988). 

Na de rui lossen de grote groepen op en verspreiden de Bergeenden zich, 
o.a. over het Deltagebied. In de periode oktober t/m februari nemen de 
aantallen in het Deltagebied toe. Dit wordt veroorzaakt door het terugkeren 
van de broedvogels uit de Duitse Waddenzee vaar grote groepen Bergeenden 
ruien. In de Westerschelde echter dalen de aantallen nog tot in december. 
Daarna nemen de aantallen ook hier toe. In februari en maart zijn gemiddeld 
1600 vogels aanwezig. Daarna verspreiden de broedvogels zich en nemen de 
aantallen weer af tot gemiddeld 650 exemplaren in april. In de Braakman werd 
in maart en april doortrek geconstateerd (Suetens et al. 1961). In juli 
trekken ook vogels met hun jongen vanuit de omliggende binnendijkse gebieden 
naar de Westerschelde (Buise & Tombeur 1988). De oudervogels verlaten de 
jongen na enkele weken vaak om naar de ruigebieden te gaan. De jonge vogels, 
die niet ruien, blijven achter in crèches. 

In juni en juli, voordat de rui begint, concentreren de Bergeenden zich 
in grote groepen, waarna ze wegtrekken, waarschijnlijk vooral naar de Duitse 
Bocht. Een deel blijft achter in de Westerschelde om daar te ruien. Naast de 
ruiende Bergeenden in de Westerschelde maken enkele honderden Bergeenden (300 
in 1980) de rui door op het Groot Buitenschoor en Galgeschoor (Van Impe 1981, 
Voet 1982). Maebe & Van der Vloet (1952) troffen in de Benedenschelde over-
zomerende 2e jaars Bergeenden aan. 

Het verloop over het seizoen in de verschillende telgebieden wordt 
getoond door figuur 26. 

Het aantals-verloop, roet grote aantallen in de zoroerroaanden, is tegenge
steld aan dat van de Oosterschelde waar juist in de winter grote aantallen 
verblijven. Volgens Bos & Schefferlie (1988) ruien de vogels niet in de 
Oosterschelde omdat daar veel roeer verstoring op de platen plaatsvindt dan in 
de Westerschelde. Het achterblijven van de aantallen in de Westerschelde in 
de winter bij die in de Oosterschelde kan worden veroorzaakt door de aan
wezige hoeveelheid voedsel (Bos & Schefferlie 1988). 
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Tabel 7. Bergeend. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en overeen
komst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de Wester-
schelde. September t/m april, (ns niet significant; * 0,01<p<0,05; ** 
0,001<p<0,01; *** p<0,001) 

Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 3890 
Maximum (1980/81 t/m 1987/88): 5960 

(juli) 
(januari 1980) 

Trend in het aantal vogeldagen (september t/m april), Spearman Rank Corre
latie Coefficient (rs) per deelgebied en voor de gehele Westerschelde. (n • 
aantal seizoenen) 

Gebi 
nr. 
1 
2 
3 
A 
5 
7 
8 
T 

ed 
Gebied 
Hooge Platen 
Vlissingen-Borssele 
BorsseIe-Hansweert 
Hansweert-Belg.grens 
Saeftinge 
Perkpolder-Terneuzen 
Terneuzen-Breskens 
Westerschelde totaal 

rs 
0,9286 
0,A825 
0,2703 
0,1593 
0,2088 
0,5A29 
0,A000 
0,7857 

n 
7 
12 
IA 
13 
13 
6 
9 
7 

P 
0,003 
0,112 
0,350 
0,603 
0,A9A 
0,266 
0,286 
0,036 

ns/s 
** 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
* 

X Vogeldagen 
35,3 
5,6 
13,2 
9,5 
17,A 
8,7 
10,2 

1002 

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de 
jaren (Kendall Coefficient of Concordance): w = 0,6071, n = 6, ** 
Vergelijking tussen de aantallen in de drie telgebieden op de noordoever van 
de Westerschelde plus Saeftinge over de jaren: w • 0,6333, n • 12, *** 

Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen 
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor 
gebiedsnummers zie boven. 

Vergeleken Vergeleken 
Gebieden Jaren W P 
alle 78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88 0,A076 0,01A0 
3,A,5 73/7A t/m 81/82, 85/86 t/m 87/88 0,AA20 0,1953 
2,3,A,5 73/7A t/m 75/76, 77/78 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88 

0,A091 0,0816 ns 

ns/s 
* 
ns 
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5.9 SMIENT Anas penelope 

Het broedgebied van de Smient omvat grote delen van Noordwest-Europa, 
Noord-Rusland en Siberië. De winterpopulatie van Noordwest-Europa wordt op 
750.000 exemplaren geschat. Tijdens zachte winters zijn er in Nederland een 
kleine 400.000 Smienten aanwezig. In strenge winters kan dit echter tot onder 
de 100.000 dalen. Het seizoensmaximum in het Deltagebied ligt rond de 60.000 
vogels. (Cramp & Simmons 1977, Meininger et al. 198A, Rüger et al. 1986, 
SOVON 1987). 

Voedsel 

Volgens Cramp & Simmons (1977) worden door Smienten in kustgebieden 
voornamelijk Zeegras, Ruppia en verschillende algen gegeten. De Smienten in 
de Westerschelde, die voornamelijk op schorren fourageren, zullen ook gras en 
tal van andere planten eten. 

Verspreiding over de Westerschelde 

De Smient wordt in januari in vrijwel alle delen van de Westerschelde 
waargenomen, de grootste concentratie bevindt zich in Saeftinge (fig. 27). De 
verspreiding is van jaar op jaar goed vergelijkbaar (tabel 8). 's Nachts fou
rageren veel Smienten in het binnenland (Buise & Tombeur 1988). 

Voorkomen in de Westerschelde 

Uit figuur 28A valt op te maken dat het voorkomen in de Westerschelde de 
laatste jaren geen grote schommelingen heeft ondergaan. In de hier getoonde 
jaren lag het seizoensmaximum steeds rond de 20.000 exemplaren. Het januari-
aantal schommelde in de jaren zeventig tussen A000 en 22.000 exemplaren, in 
de jaren tachtig was het januari-aantal veel constanter (fig. 28B). 

Wanneer we het verloop van het aantal vogeldagen per telgebied bekijken 
(fig. 29) zien we echter grote verschillen. In de meeste gebieden is het 
aantal vogeldagen in het begin van de jaren zeventig toegenomen. In de jaren 
daarna schommelde in vrijwel alle telgebieden het aantal vogeldagen rond een 
lager niveau. In Saeftinge was het aantal vogeldagen in het seizoen 1985/86 
klein terwijl in andere gebieden (Borssele-Hansweert, Hansweert-Belgische 
grens) een relatief groot aantal vogeldagen werd vastgesteld. Mogelijk was 
hier sprake van verplaatsing. 

Hoewel het aantal vogeldagen in het telgebied Vlissingen-Borssele 
relatief klein is, is het aantal vogeldagen significant toegenomen (tabel 8). 
Dit is opvallend daar de Pijlstaart, met ongeveer dezelfde levenswijze, in 
dit telgebied achteruit is gegaan. 

De trend die door Rüger et al. (1986) wordt gegeven voor Noordwest-
Europa en die duidelijk wordt beinvloed door het voorkomen van vorst, komt 
niet overeen met die voor Saeftinge, het belangrijkste gebied voor Smienten 
in de Westerschelde. Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat h^t klimaat 
in de Westerschelde relatief mild is. Waarschijnlijk komen er bij vorst 
Smienten uit noordelijker gelegen gebieden naar de Westerschelde, de aantal
len nemen namelijk bij vorst toe. Zo werd het maximum van 2A.000 exemplaren 
in december 1981 vastgesteld tijdens een vorstperiode. Ook in februari 1986 
verbleven er meer Smienten dan in andere februari maanden. In deze maand 
werden ook in Vlaanderen grote aantallen geteld (Devos et al. 1988). Niet bij 
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elke vorst-inval nemen de aantallen toe, bijvoorbeeld tijdens de koude 
wintermaanden van 1986/87 bleef het aantal onder het gemiddelde. 

Tabel 8. Smient. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en overeenkomst 
in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de Westerschelde. 
September t/m april, (ns niet significant; * 0,01<p<0,05; ** 0,001<p<0,01; 
*** p<0,001) 

Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 15.180 
Maximum (1980/81 t/m 1987/88): 23.990 

(oktober) 
(december 1981) 

Trend in het aantal vogeldagen (september t/m april). Spearman Rank Corre
latie Coefficient (rs) per deelgebied en voor de gehele Westerschelde. (n -
aantal seizoenen) 

Gebied 
nr. 
1 
2 
3 
A 
5 
7 
8 
T 

Gebied 
Hooge Platen 
Vlissingen-Borssele 
BorsseIe-Hansweert 
Hansweert-Belg.grens 
Saeftinge 
Perkpolder-Terneuzen 
Terneuzen-Breskens 
Westerschelde totaal 

rs 
0,8571 
0,87A1 
0,0066 
0,3022 
0,0110 
0,1429 
0,3000 
0,1786 

n 
7 
12 
U 
13 
13 
6 
9 
7 

P 
0,014 
<0,001 
0,982 
0,316 
0,972 
0,787 
0,433 
0,702 

ns/s 
* 
*** 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 

Z Vogeldagen 
0,6 
1,7 
2,8 
11.7 
79,3 
1,4 
2,5 

100% 

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over d< 
jaren (Kendall Coefficient of Concordance): w - 0,8016, n - 6, *** 
Vergelijking tussen de aantallen in de drie telgebieden op de noordoever van 
de Westerschelde plus Saeftinge over de jaren: w • 0,8861, n • 12, *** 

Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen 
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor 
gebiedsnuttimers zie boven. 

Vergeleken Vergeleken 
Gebieden Jaren W P ns/s 
alle 78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88 0,1417 0,4209 ns 
3,4,5 73/74 t/m 81/82, 85/86 t/m 87/88 0,3223 0,4780 ns 
2,3,4,5 73/74 t/m 75/76, 77/78 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88 

0,2736 0,3608 ns 

Voorkomen in de loop van het seizoen 

Hoewel er in juli en augustus al enige Smienten in de Westerschelde 
aanwezig kunnen zijn worden pas in september en oktober grote aantallen 
geteld (fig. 28C). In oktober wordt meteen de grootste gemiddelde waarde 
bereikt van 15.000 exemplaren. Geleidelijk daalt dit aantal gedurende de 
winter totdat in april vrijwel alle Smienten het gebied hebben verlaten. Dan 
zijn er nog ongeveer 250 aanwezig, in mei en Juni wordt de Smient slechts 
incidenteel vastgesteld. 

Dat het maximum-aantal zo vroeg in het winterhalfjaar wordt bereikt. 
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betekent dat een deel van de Smienten die in oktober in de Westerschelde 
verblijven gedurende de winter naar andere gebieden trekken. Het is waar
schijnlijk dat een deel van de Smienten in de loop van de winter naar binnen-
dijkse gebieden in Zeeland trekt (Meininger et al. 1984). In Zeeuws-Vlaande-
ren verschijnen de Smienten bijvoorbeeld later dan in de Westerschelde (Buise 
& Tombeur 1988). 

Figuur 30 laat voor enkele telgebieden het verloop over het seizoen 
zien. Hierbij valt op dat in Saeftinge de piek vroeg in het winterseizoen 
valt, terwijl dat in de andere gebieden veel later is. We zien dit patroon 
ook terug bij Wintertaling en Slobeend. 

5.10 WINTERTALING Anas crecca 

De Wintertaling broedt in vrijwel geheel Europa. Het zwaartepunt van de 
verspreiding ligt echter in Noord-Europa. In Noordwest-Europa worden 's 
winters ongeveer 200.000 Wintertalingen geteld. In Nederland verblijven 
tijdens normale winters 25.000 a 45.000 vogels. In het Deltagebied worden de 
meeste Wintertalingen in oktober gezien; het gaat dan om gemiddeld 11.300 
dieren. (Meininger et al. 1984, S0V0N 1987). 

Voedsel 

De Wintertaling eet gedurende de winter voornamelijk zaden van allerlei 
water- en moerasplanten. Ook worden kleine schelpdieren en kreeftachtigen 
gegeten. (Cramp & Simmons 1977). 

Verspreiding over de Westerschelde 

In augustus beperkt de verspreiding van de Wintertaling zich vrijwel tot 
Saeftinge (93Z, fig. 31). De soort is dan gelijkmatig verspreid over de 
schorren in de Westerschelde (x2«10, f«8). In januari komen op veel meer 
plaatsen Wintertalingen voor en de meeste vogels hebben dan Saeftinge ver
laten. Een concentratie wordt gevonden op de schorren en slikken tussen 
Hansweert en de Belgische grens. De soort profiteert waarschijnlijk van de 
aanvoer van zaden door de Schelde. De verspreiding is van jaar op jaar goed 
vergelijkbaar (tabel 9). 

Voorkomen in de Westerschelde 

In figuur 32A wordt het verloop van het aantal vogeldagen in de periode 
september t/m april voor de Wintertaling geschetst. Wat daarin opvalt is dat 
de soort in de laatste drie beschouwde jaren veel minder algemeen is dan in 
de jaren daarvoor. Wanneer we gemiddelden nemen voor beide perioden is deze 
afname ongeveer 602. De Wintertaling lijkt ondanks de vorst in de winter van 
1978/79 vrij algemeen, het jaar daarop echter was het aantal vogeldagen veel 
groter. Dit verloop werd in heel Europa gemerkt (Rüger et al. 1986). De grote 
aantallen in het seizoen 1979/80 blijkt uit figuur 32B met de januari-aan-
tallen. Ook vallen in deze figuur de kleine aantallen in de jaren tachtig op. 

Tijdens de door Wolff (1967) gehouden telling in augustus 1966 werden 
maar liefst 11.000 Wintertalingen vastgesteld. Dit aantal is daarna nooit 
meer geteld. In het Braakmangebied nam de soort na de afsluiting in 1952 
flink toe (Suetens et al. 1961). Dit was waarschijnlijk het gevolg van het 
verzoeten van het gebied. 
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Tabel 9. Wintertaling. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en 
overeenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de 
Westerschelde. September t/m april, (ns niet significant; * 0,01<p<0,05; ** 
0,001<p<0,01; *** p<0,001) 

Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 950 (februari) 
Maximum (1980/81 t/m 1987/88): 2250 (januari 1983) 

Trend in het aantal vogeldagen (september t/m april), Spearman Rank Corre
latie Coefficient (rs) per deelgebied en voor de gehele Westerschelde. (n • 
aantal seizoenen) 

Gebied 
nr. 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
T 

Gebied 
Hooge Platen 
Vlissingen-Borssele 
BorsseIe-Hansweert 
Hansweert-Belg.grens 
Saeftinge 
Perkpolder-Terneuzen 
Terneuzen-Breskens 
Westerschelde totaal 

rs 
0,6786 
0,8951 
-0,2816 
-0,A121 
-0,4286 
0,4286 
0,0833 
-0,7143 

n 
7 
12 
14 
13 
13 
6 
9 
7 

P 
0,094 
<0,001 
0,329 
0,162 
0,144 
0,397 
0,831 
0,071 

ns/s 
ns 
*** 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 

2 Vogeldagen 
1,9 
13.5 
9,2 
28,1 
40,2 
2,7 
4,4 

100Z 

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de 
jaren (Kendall Coefficient of Concordance): w = 0,8790, n » 6, *** 
Vergelijking tussen de aantallen in de drie telgebieden op de noordoever van 
de Westerschelde plus Saeftinge over de jaren: w - 0,6361, n ~ 12, *** 

Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen 
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor 
gebiedsnummers zie boven. 

Vergeleken Vergeleken 
Gebieden Jaren W P ns/s 
alle 78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88 0,1207 0,5176 ns 
3,4,5 73/74 t/m 81/82, 85/86 t/m 87/88 0,5386 0,0795 ns 
2,3,4,5 73/74 t/m 75/76, 77/78 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88 

0,2242 0,5426 ns 

Het aantal vogeldagen in de telgebieden Hansweert-Belgische grens en 
Saeftinge is wisselend maar beide gebieden vertonen wel enkele overeenkomsten 
(fig. 33). In beide gebieden is de soort in het seizoen 1979/80 algemeen, na 
een enorme terugval in het daarop volgende jaar nam de soort daarna in beide 
gebieden toe. De laatste drie beschouwde winters is de soort in de twee tel
gebieden echter veel minder algemeen dan daarvoor. Tussen Borssele en Hans-
weert nam het aantal vogeldagen vanaf 1973/74 af tot een opleving in de jaren 
1979/80 t/m 1981/82 maar schommelt de laatste jaren rond een laag niveau. De 
opleving in de jaren 1979/80 t/m 1981/82 is ook geconstateerd in het telge-
bied Terneuzen en Breskens. Op de Hooge Platen werd slechts af en toe een 
flink aantal vogeldagen vastgesteld en tussen Perkpolder en Terneuzen was 
het aantal vogeldagen klein maar iets toenemend. In het telgebied Vlissingen-
Borssele is de soort significant toegenomen (tabel 9). 
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Er zijn dus duidelijke overeenkomsten en tegenstellingen in het voorko
men van Wintertalingen in de verschillende telgebieden. Een verklaring 
hiervoor ligt echter niet voor het oprapen. Het is wel duidelijk dat de soort 
de laatste jaren onder druk staat, in tegenstelling tot de gehele Noordwest-
europese populatie die een stijgende trend vertoont (Rüger et al. 1986). 

Voorkomen in de loop van het seizoen 

Wintertalingen bereiken al vroeg in het najaar de Westerschelde; in 
september verblijven er gemiddeld 800 (fig. 320). Vanaf september tot in 
februari schommelt het gemiddelde tussen de 600 en 950 exemplaren. In novem
ber t/m januari kunnen echter rond de 2300 exemplaren aanwezig zijn. In de 
afzonderlijke jaren zijn de schommelingen veel groter dan de figuur laat 
zien. Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat gedurende de gehele periode trek kan 
plaatsvinden en doordat er veel verplaatsingen binnen de Westerschelde zijn. 
In maart hebben al veel Wintertalingen de Westerschelde verlaten en in mei en 
juni zijn er nog een tiental over. 

De Wintertaling is erg vorstgevoelig en er trekken bij vorst veel 
Wintertalingen weg (Rüger et al. 1986). Dit gebeurt ook in Westerschelde maar 
sommige jaren stijgt het aantal bij vorst. Kennelijk zoeken dan vogels uit 
noordelijker gebieden de Westerschelde op. De Westerschelde is het enige 
gebied in het Deltagebied met een duidelijke piek in januari (Meininger et 
al. 198A). Volgens Buise & Tombeur (1988) kunnen bij invallende vorst tijde
lijk veel vogels aanwezig zijn, maar wanneer de vorst aanhoudt, verblijven er 
nog maar enkele. 

De seizoenspreiding verschilt sterk tussen verschillende delen van de 
Westerschelde (fig. 3A). In Saeftinge bijvoorbeeld worden de grootste aantal
len geteld in augustus en september, tussen Hansweert en de Belgische grens 
kunnen de grootste aantallen in januari of februari aanwezig zijn. In de 
andere telgebieden aan de noordoever van de Westerschelde komen maximale 
aantallen Wintertalingen voor van oktober t/m maart. Het patroon van grote 
aantallen in de nazomer in Saeftinge zien we ook bij de Slobeend. Het is 
onbekend of dit veroorzaakt wordt doordat de Wintertaling daar ruit, zoals 
Maebe & Van der Vloet (1956) vaststelden of dat de vogels daar in de herfst 
verstoord worden door de jacht. 

5.11 WILDE EEND Anas platvrhvnchos 

De Wilde Eend broedt in geheel Europa. De Noordwesteuropese winterpopu
latie wordt geschat op 5.000.000 vogels. In Nederland overwinteren 300.000 a 
A50.000 Wilde Eenden. Dit zijn eigen broedvogels aangevuld roet broedvogels 
van Scandinavië en gebieden rond de Oostzee. In de Delta overwinteren ca. 
67.000 Wilde Eenden. (Meininger et al. 198A, Monval & Pirot 1989, SOVON 
1987). 

Voedsel 

Het menu van de Wilde Eend is zeer uitgebreid. In de herfst en winter 
maanden wordt vooral plantaardig materiaal gegeten. Dit kan bestaan uit 
algen, planten, zaden en landbouwgewassen. Vanaf maart wordt het aandeel 
dierlijk voedsel groter (Cramp & Simmons 1977). Veel Wilde Eenden rusten 
overdag in de Westerschelde en fourageren 's nachts in de omliggende land
bouwgebieden . 
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Verspreiding over de Weeterschelde 

Wilde Eenden worden in augustus voornamelijk gevonden rond de Hooge 
Platen en tussen Breskens en Terneuzen (samen 49Z). In januari is de ver
spreiding meer gelijkmatig (fig. 35). Wilde Eenden zitten veel op het water. 
Bij stormachtig weer wijken ze vaak uit naar binnendijks gelegen gebieden 
(Buise k Tombeur 1988). 

Voorkomen in de Westerschelde 

De Wilde Eend is zeer algemeen in de hele Westerschelde. Figuur 36A 
toont het voorkomen van de Wilde Eend in de loop van de jaren. Daaruit blijkt 
dat het aantal vogeldagen in de jaren 1985/86 en 1987/88 groot was. De enkele 
complete januari-tellingen uit de jaren zeventig (fig. 36B) laten echter zien 
dat het totaal aantal overwinterende Wilde Eenden in de Westerschelde niet 
sterk is veranderd in de loop van de besproken periode. 

De figuren van de verschillende telgebieden (fig. 37) geven meer infor
matie. Hier zien we een sterk wisselend verloop van het aantal vogeldagen met 
bovendien weinig overeenkomsten tussen de gebieden. In de drie telgebieden 
tussen Vlissingen en de Belgische grens plus Saeftinge is de trend over de 
jaren wel vergelijkbaar (tabel 10); er treedt een piek op in 197A/75 of 
1975/76, daarna blijven de aantallen hier constant of nemen ze af. In de 
jaren tachtig ligt het aantal vogeldagen in het oostelijk deel van de Wester
schelde op een hoog maar wisselend niveau. Ook op de Hooge Platen was het 
aantal vogeldagen de laatste jaren vrij groot. Tussen Perkpolder en Terneuzen 
en tussen Terneuzen en Breskens is de soort in de seizoenen 1985/86 t/m 
1987/88 sterk vooruit gegaan. Zie ook tabel 10. 

De twee tellingen die in de jaren zestig zijn gehouden (Wolff 1967) 
wijzen uit dat de Wilde Eend toen veel algemener was in de Westerschelde dan 
in de jaren zeventig en tachtig. In augustus 1966 werden maar liefst 27.800 
Wilde Eenden geteld, in januari 1967 12.000. Toen zijn echter de aantallen op 
de Braakman meegerekend. 

De aantallen in Noordwest-Europa vertonen een licht stijgende trend 
(Rüger et al. 1986). De sterke stijging van het aantal vogeldagen in sommige 
telgebieden kan hierdoor niet verklaard worden. Hiervoor kunnen allerlei 
oorzaken zijn: een verschuiving van vogels van bijvoorbeeld de Braakman naar 
de Westerschelde en veranderingen in de landbouw. Zo is bekend dat er bij de 
tegenwoordige landbouwmethodes meer verspilling is bij de oogst (Buise & 
Tombeur 1988). Wilde Eenden kunnen hiervan in de korte periode tussen oogsten 
en ploegen van profiteren (Prop & van Eerden 1981). 

Voorkomen in de loop van het seizoen 

In de zomermaanden mei t/m juli verblijven er 700 a 1400 exemplaren in 
de Westerschelde. Mogelijk ruien ze dan hun slagpennen, waarbij het vlieg-
vermogen wordt verloren, in rustige delen van het gebied (schorren). In 
augustus t/m december nemen de aantallen toe (fig. 360). Éénmaal werden in 
oktober 22.000 Wilde Eenden geteld. Dit grote aantal veroorzaakt de oktober 
piek in figuur 360, doorgaans worden in november meer exemplaren geteld dan 
in oktober. Gemiddeld verblijven er in december 13.500 Wilde Eenden. In 
januari en februari nemen de aantallen iets af en in maart sterk. In april 
blijven er nog maar 700 exemplaren achter. Dit verloop voor de hele Wester
schelde komt goed overeen met dat voor de Braakman (Suetens et al. 1961). 
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Tabel 10. Wilde Eend. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en over
eenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de Wester
schelde. September t/m april, (ns niet significant; * 0,01<p<0,05; ** 
0,001<p<0,01; *** p<0,001) 

Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 13.640 (december) 
Maximum (1980/81 t/m 1987/88): 23.460 (december 1987) 

Trend in het aantal vogeldagen (september t/m april). Spearman Rank Corre
latie Coefficient (rs) per deelgebied en voor de gehele Westerschelde. (n -
aantal seizoenen) 

Gebied 
nr. 
1 
2 
3 
A 
5 
7 
8 
T 

Gebied 
Hooge Platen 
Vlissingen-Borssele 
Borssele-Hansweert 
Hansweert-Belg.grens 
Saeftinge 
Perkpolder-Terneuzen 
Terneuzen-Breskens 
Westerschelde totaal 

rs 
0,3214 
0,4336 
0,7319 
0,5659 
0,1154 
0,7714 
0,8000 
0,7500 

n 
7 
12 
14 
13 
13 
6 
9 
7 

P 
0,482 
0,159 
0,003 
0,044 
0,707 
0,072 
0,010 
0,052 

ns/s 
ns 
ns 
** 
* 
ns 
ns 
* 
ns 

Z Vogeldagen 
14,4 
4,4 
16,1 
14,8 
19,0 
15,2 
16,2 
100Z 

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de 
jaren (Kendall Coefficient of Concordance): w - 0,3313, n • 6, ns 
Vergelijking tussen de aantallen in de drie telgebieden op de noordoever van 
de Westerschelde plus Saeftinge over de jaren: w = 0,6111, n • 12, *** 

Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen 
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor 
gebiedsnummers zie boven. 

Vergeleken Vergeleken 
Gebieden Jaren W P ns/s 
alle 78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88 0,2187 0,1764 ns 
3,4,5 73/74 t/m 81/82, 85/86 t/m 87/88 0,5531 0,0688 ns 
2,3,4,5 73/74 t/m 75/76, 77/78 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88 

0,4624 0,0408 * 

Volgens Buise k Tombeur (1988) kunnen er tot 8.000 exemplaren ruien op 
de Hooge Platen en 6500 in Saeftinge. De tellingen in de zomermaanden (in de 
jaren tachtig) komen echter niet tot dergelijk grote aantallen. In Saeftinge 
verblijven waarschijnlijk veel meer vogels dan bij de zomertellingen vanaf de 
Gasdam geteld worden. Ook Maebe & Van der Vloet (1956) schatten dat meerdere 
duizenden Wilde Eenden (vooral mannetjes) Saeftinge opzoeken om er te ruien. 
Het valt zeer te betwijfelen of er op de Hooge Platen Wilde Eenden ruien. 
Éénmaal werden 8.000 exemplaren geteld in september 1978. De rui is echter in 
september voor de meeste Wilde Eenden afgelopen. 

Prop & van Eerden (1981) noemen voor de Lauwersmeer het 'kersteffect' 
als veroorzaker van grotere aantallen in december. Ook de december-piek in de 
Westerschelde zou door de jacht in omliggende gebieden veroorzaakt kunnen 
worden. 
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Het voorkomen in de verschillende gebieden verschilt nogal per gebied en 
per jaar (fig. 38). In Saeftinge worden de grootste aantallen gezien van 
oktober t/m december, tussen Hansweert en de Belgische grens in de maanden 
december t/m februari. Er treedt zeer waarschijnlijk een verschuiving op van 
Saeftinge naar de noordoever van de Westerschelde. Tussen Perkpolder en 
Terneuzen en tussen Vlissingen en Borssele verblijven de grootste aantallen 
in de periode november t/m februari. Tussen Borssele en Hansweert zijn in 
september al relatief veel vogels aanwezig, deze periode duurt tot februari. 

5.12 PIJLSTAART Anas acuta 

Deze broedvogel van Noord- en Noordoost-Europa overwintert o.a. rond de 
Noordzee, in de landen rond de Middellandse Zee en in de Sahel-zone. De 
Noordwesteuropese winterpopulatie wordt geschat op 75.000 vogels. In Neder
land verblijven tijdens zachte winters 12.000 tot 15.000 Pijlstaarten. Bij 
koude neemt dit aantal af (tot 3.500 in januari 1979). In het Deltagebied 
overwinteren gemiddeld 8.750 Pijlstaarten. (Cramp & Simmons 1977, Meinlnger 
et al. 1984, SOVON 1987). 

Voedsel 

In de herfst en winter wordt hoofdzakelijk plantaardig materiaal gegeten 
terwijl in het voorjaar en zomer meer dierlijk voedsel wordt genomen. Het 
plantaardig voedsel bestaat vooral uit zaden, het dierlijke voedsel voorname
lijk uit schelpdiertjes, insektelarven en kreeftachtigen. (Cramp & Simmons 
1977). 

Verspreiding over de Westerschelde 

Figuur 39 toont het voorkomen van de Pijlstaart in januari. In alle 
delen van de Westerschelde worden wel Pijlstaarten gezien behalve tussen 
Vlissingen en Borssele. De grootste aantallen verblijven evenwel in Saeftin
ge , maar ook in de telgebieden Hansweert-Belgische grens en Perkpolder-
Terneuzen worden veel Pijlstaarten aangetroffen (15 resp. 20X). De versprei
ding over de Westerschelde is in de loop van de jaren goed vergelijkbaar 
(tabel 11). 

Voorkomen in de Westerschelde 

In figuur 40A wordt het voorkomen van de Pijlstaart weergegeven in de 
volledig getelde seizoenen. In het seizoen 1986/87 was het aantal vogeldagen 
erg klein, het maximum kwam toen niet boven de 1400 exemplaren terwijl in 
andere winters het maximum veel groter was. Zo werden in oktober 1982 A100 
Pijlstaarten geteld, december 1981 9100, december 1987 5900 en februari 1986 
5000 exemplaren. De ontwikkeling van het januari-aantal geeft over een 
langere periode informatie (fig. 40B) maar de schommelingen zijn zo groot dat 
geen duidelijke trend valt te ontdekken. 

Omdat het grootste aantal Pijlstaarten wordt waargenomen In het oosten 
van de Westerschelde is het dus van belang vooral naar deze gebieden te 
kijken voor het verloop van het aantal vogeldagen (fig. 41). In Saeftinge 
werden in de seizoenen 1974/75 en 1977/78 een groot aantal vogeldagen vastge
steld. Maxima in die jaren waren: 11.000 in november 1974 en maar liefst 
17.500 in november 1977. Andere jaren was het aantal vogeldagen veel gerln-
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ger. De laatste drie jaren is het aantal vogeldagen klein ten opzichte van de 
periode vanaf 1977/78. Maebe & Van der Vloet (1956) noemen voor Saeftinge in 
de jaren veertig en vijftig aantallen tot 9A0 exemplaren normaal, met als 
uitzondering 3500 a A000 exemplaren in januari 1948. 

Tussen Hansweert en de Belgische grens verden in 1982/83 een groot 
aantal vogeldagen vastgesteld. De laatste drie jaren neemt het aantal vogel
dagen jaarlijks af. Tussen Vlissingen en Borssele is het aantal getelde 
Pijlstaarten gedaald tot nul terwijl er in de jaren zeventig en begin tachtig 
jaarlijks Pijlstaarten aanwezig waren. Het verdwijnen van rustig schor speelt 
hier mogelijk belangrijke rol. Op de Hooge Platen is het aantal vogeldagen 
erg wisselend. Tussen Terneuzen en Breskens verden tot het seizoen 1980/81 
nog een redelijk aantal vogeldagen vastgesteld, daarna neemt het aantal 
vogeldagen hier significant af (tabel 11). Tussen Perkpolder en Terneuzen is 
de laatste jaren steeds en flink aantal aanwezig. Het aantal vogeldagen in 
het gebied tussen Borssele en Hansweert is nogal wisselend. 

Het in het seizoen 197A/75 grote aantal Pijlstaarten in Saeftinge en de 
flinke afname in het jaar daarop werd in geheel Noordwest-Europa gevonden 
(Rüger et al. 1986). De oorzaak voor deze fluctuatie ligt waarschijnlijk 
buiten de Westerschelde. In Noordwest-Europa nam het aantal Pijlstaarten in 
de januari maanden van 1978 t/m 1983 langzaam toe (Rüger et al. 1986) terwijl 
het aantal vogeldagen in de Westerschelde in deze periode juist afnam. 

Voorkomen in de loop van het seizoen 

In figuur AOC wordt het aantal Pijlstaarten in de loop van het seizoen 
gegeven. Het gehele jaar door kan de soort worden aangetroffen. Zijn er in 
september gemiddeld 100 exemplaren, dit aantal neemt in oktober toe tot 
gemiddeld 1800. Daarna stijgt het aantal nog langzaam tot gemiddeld 3500 in 
december. Na januari verlaten de eerste Pijlstaarten de Westerschelde weer. 
In maart is het aantal gedaald tot gemiddeld 330 en in april hebben vrijwel 
alle Pijlstaarten de Westerschelde verlaten. 

De enkele waarnemingen die gedaan werden in de zomermaanden hebben 
mogelijk betrekking op broedvogels. Sinds 1975 wordt het broeden in Saeftinge 
vermoed (Buise & Tombeur 1988). 

Net als bij enkele andere soorten eenden valt op dat Saeftinge als 
eerste bevolkt wordt en de andere gebieden pas later in het seizoen worden 
opgezocht door grote aantallen Pijlstaarten (fig. 42). 

Hoewel trekbewegingen in geheel Europa plaats vinden, is het interessant 
een relatie te leggen tussen de grote aantallen Pijlstaarten in september en 
de veel kleinere aantallen in oktober in de Oostvaardersplassen (ledema & Kik 
1986), de waarnemingen van grote aantallen trekkende Pijlstaarten eind 
september bij Maarseveen (Kleemann et al. 1984) en de toenemende aantallen 
van september op oktober in Saeftinge. Uit ringterugmeldingen blijkt dat ook 
vanuit de Biesbosch vogels zich verplaatsen naar Saeftinge (Buise & Tombeur 
1988). 

Tijdens vorst verlaten veel Pijlstaarten Nederland. In Frankrijk en de 
Britse eilanden worden dan grotere aantallen bereikt (Rüger et al. 1986). In 
de Westerschelde echter worden bij vorst geen kleinere aantallen geteld. Soms 
worden zelfs grotere aantallen geteld (9000 en 5700 ex. in resp. december 
1981 en januari 1982). 

Suetens et al. (1961) constateerden voorjaarstrek in de Braakman van 
half februari tot eind maart. 
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r s 
0,7388 

-0,3873 
0,1892 
0,2308 

-0,2253 
0 ,37U 

-0,7833 

n 
7 

12 
U 
13 
13 

6 
9 

P 
0,058 
0,21A 
0,517 
0,AA8 
0,459 
0,468 
0,013 

n s / s 
n s 
n s 
n s 
n s 
n s 
n s 
* 

I Vogeldagen 
1,0 
0 , 0 
0 , 2 

10,6 
77,4 

9 , 8 
0 , 9 

Tabel 11. Pijlstaart. Trend In het aantal vogeldagen, verspreiding en over
eenkomst In aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de Wester-
schelde. September t/m april, (ns niet significant; * 0,01<p<0,05; ** 
0,001<p<0,01; *** p<0,001) 

Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 3560 (december) 
Maximum (1980/81 t/m 1987/88): 9050 (december 1981) 

Trend in het aantal vogeldagen (september t/m april). Spearman Rank Corre
latie Coefficient (rg) per deelgebied en voor de gehele Westerschelde. (n • 
aantal seizoenen) 

Gebied 
nr. Gebied 
1 Hooge Platen 
2 Vlissingen-Borssele 
3 Borssele-Hansweert 
4 Hansweert-Belg.grens 
5 Saeftinge 
7 Perkpolder-Terneuzen 
8 Terneuzen-Breskens 
T Westerschelde totaal -0,5000 7 0,253 ns 1002 

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de 
jaren (Kendall Coefficient of Concordance): w • 0,8492, n = 6, *** 
Vergelijking tussen de aantallen in de drie telgebieden op de noordoever van 
de Westerschelde plus Saeftinge over de jaren: w - 0,8662, n - 12, *** 

Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen 
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor 
gebiedsnummers zie boven. 

Vergeleken Vergeleken 
Gebieden Jaren W P ns/s 
alle 78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88 0,1346 0,4520 ns 
3,4,5 73/74 t/m 81/82, 85/86 t/m 87/88 0,3077 0,5224 ns 
2,3,4,5 73/74 t/m 75/76, 77/78 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88 

0,3229 0,2218 ns 

5.13 SLOBEEND Anas clypeata 

De Slobeend broedt in de gematigde gebieden van Europa en overwintert in 
West-Europa en rond de Middellandse Zee. De Noordwesteuropese winterpopulatie 
wordt geschat op 40.000 exemplaren. In Nederland overwinteren er daarvan zo'n 
2.700 (tijdens de zachte januari maand in 1983 werden er echter 8.200 ge
teld). Deze vogels zijn afkomstig uit Fenno-Scandinavië en West-Rusland. In 
het Deltagebied overwinteren gemiddeld 1.580 Slobeenden. (Cramp & Simmons 
1977, Meininger et al. 1984, SOVON 1987). 

Voedsel 

De Slobeend is een omnivoor die vooral kreeftachtigen, kleine schelpdie-
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ren, insekten, zaden en planten-resten eet. (Cramp & Simmons 1977). 

Verspreiding over de Westerschelde 

De verspreiding van de Slobeend in augustus heeft een zwaartepunt in de 
telgebieden Saeftinge en Vlissingen-Borssele (fig. A3). In dit laatste gebied 
was echter alleen in augustus 1987 een grote groep aanwezig (77 ex.) in 
andere jaren waren de aantallen veel kleiner. Gebaseerd op het aantal vogel-
dagen per seizoen is het gebied tussen Hansweert en de Belgische grens het 
belangrijkst (tabel 12). Toch is de verspreiding over de Westerschelde, 
gebaseerd op het aantal vogeldagen per seizoen per telgebied, goed vergelijk
baar van jaar op jaar (tabel 12). 

Voorkomen in de Westerschelde 

De Slobeend is vrij schaars in de Westerschelde, soms verblijven er meer 
dan enkele honderden exemplaren, meestal minder. Vanaf 1978/79 nam het aantal 
vogeldagen van de Slobeend in de Westerschelde toe (fig. AAA). In 1982/83 
werd een groot aantal vogeldagen vastgesteld maar daarna zakte de populatie 
in. Ook het januari-aantal laat deze ontwikkeling zien (fig. AAB). De figuur 
laat tevens zien dat iets dergelijks zich ook in de jaren zeventig voorgedaan 
heeft. 

In de verschillende telgebieden kunnen we ook het voorkomen in de jaren 
zeventig volgen (fig. A5). Tussen Borssele en Hansweert is de afname signifi
cant (tabel 12). Tussen Hansweert en de Belgische grens vinden we een ander 
beeld. Hier werd het grootste aantal vogeldagen vastgesteld in het begin van 
de jaren tachtig. Nadien nam het aantal flink af. Tussen Vlissingen en 
Borssele zien we een vergelijkbaar beeld, hier valt de piek echter een jaar 
later. 

De ontwikkeling van de aantallen in de verschillende telgebieden wordt 
waarschijnlijk voor een groot deel veroorzaakt door plaatselijke omstandighe
den. In de Braakman nam de soort na de afsluiting in 1952 toe en er overwin
terden rond 1958 honderden Slobeenden (Suetens et al. 1961). Volgens Van Impe 
(1985b) overwinteren er 1000 Slobeenden tussen Baalhoek en Zandvliet in 
België, dit als gevolg van gunstige voedselomstandigheden. Het roeipoot-
kreeftje Eurytemora affinis is in dit deel van de (Wester) schelde sterk 
toegenomen en zou als voedsel dienen. 

De gehele Noordwesteuropese populatie is van 1970 t/m 1983 met gemiddeld 
16,8Z per jaar gegroeid (Rüger et al. 1986). Het is duidelijk dat deze groei 
niet in de Westerschelde heeft plaats gevonden. De ontwikkeling in de Wester
schelde loopt parallel met die in het Veerse Meer waar de aantallen in de 
seizoenen 1986/87 en 1987/88 flink kleiner zijn dan eind jaren zeventig 
(Stuart 1988). 

Een klein aantal vogeldagen in sommige winters (1978/79, 1985/86 en 
1986/87) is te verklaren door vorst. In relatief koude januari maanden zijn 
er minder Slobeenden dan tijdens zachte januari maanden. 



ALGEMENE WATERVOGELS 55 

^s 
0,6301 
0,2867 
-0,78A6 
0,126A 
-0,2527 
-0,30A3 
-0,0669 
-0,6429 

n 
7 
12 
U 
13 
13 
6 
9 
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P 
0,129 
0,366 
0,001 
0,681 
0,405 
0,558 
0,864 
0,119 

ns/s 
ns 
ns 
** 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 

2 Vogeldagen 
11.2 
23,5 
10,7 
46,0 
3,2 
2,6 
2,7 

1002 

Tabel 12. Slobeend. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en overeen
komst in aantaleverloop tussen de verschillende telgebieden in de Wester-
schelde. September t/m april, (ns niet significant; * 0,01<p<0,05; ** 
0,001<p<0,01; *** p<0,001) 

Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 200 (november) 
Maximum (1980/81 t/m 1987/88): 490 (november 1981) 

Trend in het aantal vogeldagen (september t/m april), Spearman Rank Corre
latie Coefficient (rs) per deelgebied en voor de gehele Westerschelde. (n

 m 

aantal seizoenen) 

Gebied 
nr. Gebied 
1 Hooge Platen 
2 Vlissingen-Borssele 
3 Borssele-Hansweert 
4 Hansweert-Belg.grens 
5 Saeftinge 
7 Perkpolder-Terneuzen 
8 Terneuzen-Breskens 
T Westerschelde totaal 

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de 
jaren (Kendall Coefficient of Concordance): w - 0,5170, n " 6, ** 
Vergelijking tussen de aantallen in de drie telgebieden op de noordoever van 
de Westerschelde plus Saeftinge over de jaren: w • 0,4028, n - 12, ** 

Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen 
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor 
gebiedsnuinmers zie boven. 

Vergeleken Vergeleken 
Gebieden Jaren W P ns/s 
alle 78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88 0,1923 0,2414 ns 
3,4,5 73/74 t/m 81/82, 85/86 t/m 87/88 0,3516 0,3943 ns 
2,3,4,5 73/74 t/m 75/76, 77/78 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88 

0,3392 0,1860 ns 

Voorkomen in de loop van het seizoen 

In de zomermaanden zijn enkele tientallen broedparen aanwezig. In 
Saeftinge broeden 20 a 27 paar (Buise & Tombeur 1988). Deze vogels worden 
echter vrijwel niet geteld. In augustus, na de rui, nemen de aantallen toe 
tot gemiddeld 70 vogels en maximaal 175 exemplaren (fig. 44C). Tot in oktober 
blijft dit aantal vrij constant. In november neemt de Slobeend tijdelijk toe 
tot gemiddeld 200 vogels. Na kleinere aantallen in december stijgt In januari 
de populatie tot gemiddeld 110 vogels. Na februari verlaten veel Slobeenden 
de Westerschelde. In april verblijven waarschijnlijk wat Slobeenden tijdens 
de trek in het estuarium. 

In het verloop per telgebied (fig. 46) valt op dat in Saeftinge alleen 
in augustus flinke aantallen worden waargenomen. Maebe & Van der Vloet (1956) 
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vermelden doortrek tot eind november in dit gebied. In het telgebied Vlissin-
gen-Borssele wordt het gehele jaar een wisselend aantal Slobeenden gezien, er 
was één uitschieter tot bijna 80 exemplaren in augustus 1987. In het telge
bied Hansweert-Belgische grens wordt de soort in de gehele periode van 
september t/m april gezien. 

Het verloop over het jaar in de Westerschelde is heel anders dan in het 
Veerse Meer. Daar nemen de aantallen in november al flink af (Stuart 1988) 
terwijl in de Westerschelde in de maanden november t/m februari de meeste 
Slobeenden aanwezig zijn. Het verloop in de Westerschelde komt globaal 
overeen met dat in de Oosterschelde (Meininger et al. 1984). De doortrek in 
november is laat in vergelijking met andere gebieden in Nederland maar valt 
gelijk met de doortrek in Engeland (Cramp & Simmons 1977). 

5.14 KUIFEEND Avthva fulieula 

De Kuifeend broedt in de noordelijke helft van Europa. Veel vogels uit 
Scandinavië en Rusland en uit landen rond de Oostzee trekken in de winter 
naar Nederland, Groot Brittanië en Ierland. De Noordwesteuropese winterpopu
latie omvat zo'n 750.000 exemplaren. Het aantal overwinteraars in Nederland 
is afhankelijk van de aard van de winter: 100.000 a 175.000 bij gemiddelde 
winters, slechts 40.000 tijdens strenge winters en 230.000 gedurende een 
zachte winter. In de Delta, roet name op de grote zoete wateren, overwinteren 
gemiddeld 12.500 Kuifeenden. (Cramp & Simmons 1977, Meininger et al. 1984, 
Monval & Pirot 1989, S0V0N 1987). 

Voedsel 

De Kuifeend bemachtigd duikend het voedsel dat voornamelijk bestaat uit 
schelpdieren (Mossels en Kokkels), kreeftachtigen (krabbetjes, zeepokken en 
garnalen). Ook worden wel worroen, visjes en plantaardig materiaal gegeten. 
(Cramp & Simmons 1977, Stuart 1988). 

Verspreiding over de Westerschelde 

De vogels die in januari geteld werden bevonden zich in de Spuikom en 
het Spuikanaal bij Bath en binnendijks in het telgebied Perkpolder-Terneuzen 
(fig. 47). De Kuifeenden bevinden zich doorgaans op zoete wateren rond de 
Westerschelde, alleen bij vorst verblijven ze op getijdewater. Waar de vogels 
's nachts fourageren is onbekend. De verspreiding is goed vergelijkbaar van 
jaar op jaar (tabel 13). 

Voorkomen in de Westerschelde 

De Kuifeend is vrij schaars in en langs de Westerschelde, de aantallen 
komen gemiddeld niet boven de 450 exemplaren in februari, met een uitschieter 
tot 1700 exemplaren in februari 1986. De Kuifeend is algemener dan de Tafe
leend, waarvan de aantallen zelden boven de 100 komen. 

Sinds de winter 1978/79 is het aantal vogeldagen van de Kuifeend in en 
rond de Westerschelde flink toegenomen. Het grootste aantal vogeldagen werd 
waargenomen in de winter van 1985/86 (fig. 48A), daarna nam het aantal af. 
Het januari-aantal bleef tot 1982 onder de 300 exemplaren (fig. 48B), daarna 
kwam het januari-aantal enkele malen ver daarboven. 

In de meeste telgebieden worden tegenwoordig meer Kuifeenden gezien dan 
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in de jaren zeventig (fig. A9). Alleen tussen Borssele en Hansweert was de 
soort in het begin van de jaren zeventig algemener, maar het aantal vogel
dagen dat daar werd waargenomen was relatief klein. In het telgebied Vlis-
singen-Borssele is het aantal vogeldagen in de jaren 1985/86 t/m 1987/88 
groter dan in de jaren daarvoor en dit geldt ook voor het traject Hansweert-
Belgische grens (tabel 13). 

Tijdens de strenge winters van 1985/86 en 1986/87 kwam de soort in de 
meeste telgebieden in grotere aantallen voor dan in de zachte winters. In de 
strenge winter van 1978/79 lag het aantal Kuifeenden echter op een laag 
niveau. 

De oorzaak van de toename moet gezocht worden in omstandigheden in de 
Westerschelde daar de Noordwesteuropese populatie niet is gegroeid (Rüger et 
al. 1986). 

Tabel 13. Kuifeend. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en overeen
komst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de Wester
schelde. September t/m april, (ns niet significant; * 0,01<p<0,05; ** 
0,001<p<0,01; *** p<0,001) 

Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): A50 (februari) 
Maximum (1980/81 t/m 1987/88); 1730 (februari 1986) 

Trend in het aantal vogeldagen (september t/ro april), Spearman Rank Corre
latie Coefficient (rs) per deelgebied en voor de gehele Westerschelde. (n • 
aantal seizoenen) 

Gebied 
nr. 
1 
2 
3 
A 
5 
7 
8 
T 

Gebied 
Hooge Platen 
Vlissingen-Borssele 
Borssele-Hansweert 
Hansweert-Belg.grens 
Saeftinge 
Perkpolder-Terneuzen 
Terneuzen-Breskens 
Westerschelde totaal 

rs 

0,9002 
-0,3363 
0,8116 
0,2458 
0,6000 
0,0586 
0,6786 

n 

12 
IA 
13 
13 
6 
9 
7 

P 

<0,001 
0,2A0 
0,001 
0,A18 
0,208 
0,881 
0,094 

ns/s 

*** 
ns 
** 
ns 
ns 
ns 
ns 

2 Vogeldagen 
0,0 

21,4 
1.3 

55,8 
0,1 
20,2 
1,2 

1002 

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de 
jaren (Kendall Coefficient of Concordance): w - 0,8302, n « 6, *** 
Vergelijking tussen de aantallen in de drie telgebieden op de noordoever van 
de Westerschelde plus Saeftinge over de jaren: w • 0,7465, n - 12, *** 

Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen 
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor 
gebiedsnummers zie boven. 

Vergeleken Vergeleken 
Gebieden Jaren W P ns/s 
alle 78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88 0,3122 0,0529 ns 
3,4,5 73/74 t/m 81/82, 85/86 t/m 87/88 0,2908 0,5749 ns 
2,3,4,5 73/74 t/m 75/76, 77/78 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88 

0,2963 0,2910 ns 
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Voorkomen in de loop van het seizoen 

De Kuifeend blijft van juli tot in oktober relatief schaars, de gemid
delden komen dan niet boven de 100 exemplaren (fig. A8C). Daarna neemt het 
aantal geleidelijk toe tot een piek in februari. Dan verblijven er gemiddeld 
A50 vogels, in februari 1986 werden met vorst 1700 Kuifeenden geteld. In 
maart zijn al weer minder vogels aanwezig en vanaf mei worden waarschijnlijk 
alleen de rond de Westerschelde broedende Kuifeenden geteld. De winterpopula
tie is doorgaans in december reeds aanwezig, de grotere aantallen in januari 
en februari worden veroorzaakt door het optreden van vorst in die maanden. 

5.15 EIDEREEND Somaterla mollissima 

De Eidereend broedt langs de kusten van Noord-Europa. De Waddenzee vormt 
de zuidelijkste broedplaats. De Noordwesteuropese winterpopulatie bestaat uit 
ca. 750.000 vogels. Veel vogels uit het Oostzeegebied zoeken de Nederlandse 
kustwateren op om er te overwinteren. Het aantal overwinteraars in de Neder
landse Waddenzee bedraagt 100.000 a 200.000, in het Deltagebied werden 
maximaal 2900 exemplaren geteld. Doorgaans gaat het hier om ongeveer 1000 
vogels die vooral in de Voordelta verblijven. (Meininger et al. 198A, SOVON 
1987). 

Voedsel 

De Eidereend duikt voedsel op van de bodem. Dit bestaat hoofdzakelijk 
uit schelpdieren (Mossels en Kokkels). Hiernaast worden ook kreeftachtigen 
(krabbetjes) en zeesterren gegeten. (Cramp & Simmons 1977). 

Verspreiding over de Westerschelde 

De meeste Eidereenden worden in de maand januari waargenomen rond de 
Hooge Platen en tussen Breskens en Terneuzen (fig. 50). Hoewel ook wel eens 
enkelingen verder naar het oosten worden aangetroffen, verblijven de meeste 
Eidereenden in de monding van de Westerschelde. Dit houdt verband met de 
verspreiding van de voedsel-organismen, die aan zout water zijn gebonden. 
Deze verspreiding is goed vergelijkbaar van jaar op jaar (tabel IA). 

Voorkomen in de Westerschelde 

Het voorkomen van de Eidereenden is nogal wisselend (fig. 51A) en het is 
duidelijk dat de aantallen een fractie zijn van de aantallen in bijvoorbeeld 
de Waddenzee. Gemiddeld over de seizoenen 1980/81 t/m 1986/87 komt het aantal 
niet boven de 60 exemplaren met een maximum van 175 in januari 1984. Figuur 
51B laat aan de hand van de januari-aantallen het voorkomen van de Eidereend 
zien over een langere periode. 

Het voorkomen rond de Hooge Platen en tussen Terneuzen en Breskens 
vertoont grote overeenkomst met de figuur voor de gehele Westerschelde (fig. 
52). In de telgebieden Vlissingen-Borssele en Borssele-Hansweert verbleef in 
de winter van 1975/76 een flinke groep. Er werden toen in januari 1976 in 
deze gebieden 370 Eidereenden geteld en in de hele Westerschelde 470. 

In de zomer van 1980, toen in heel Nederland de verspreiding groot was 
(SOVON 1981), werden ook in de Westerschelde grotere aantallen dan normaal 
gezien. 
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Voorkomen in de loop van het seizoen 

In de maanden juni t/m september zijn er gemiddeld enkele tientallen 
Eidereenden aanwezig (fig. 51C). De vogels maken hier de rui van de slagpen-
nen door. In oktober en december worden gemiddeld niet meer dan 20 exemplaren 
gezien. In januari neemt het aantal toe tot gemiddeld 60, waarna een daling 
inzet die in mei eindigt wanneer er gemiddeld 20 achterblijven. 

De Westerschelde is zowel een overzomerings- als een overwinteringsge
bied. Er worden voornamelijk onvolwassen mannetjes en vrouwtjes (van onbeken
de leeftijd) waargenomen. Deze niet-broedende vogels overzomeren buiten de 
broedgebieden (Cramp & Simmons 1977). 

Tabel IA. Eidereend. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en overeen
komst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de Wester
schelde. September t/m april, (ns niet significant; * 0,01<p<0,05; ** 
0,001<p<0,01; *** p<0,001) 

Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 65 (januari) 
Maximum (1980/81 t/m 1987/88): 180 (januari 1984) 

Trend in het aantal vogeldagen (september t/m april). Spearman Rank Corre
latie Coefficient (rs) per deelgebied en voor de gehele Westerschelde. (n

 m 

aantal seizoenen) 

Gebied 
nr. 
1 
2 
3 
A 
5 
7 
8 
T 

Gebied 
Hooge Platen 
Vlissingen-Borssele 
Borssele-Hansweert 
Hansweert-Belg.grens 
Saeftinge 
Perkpolder-Terneuzen 
Terneuzen-Breskens 
Westerschelde totaal 

rs 
-0,5357 
0,2070 
-0,1385 
0,6268 

-0,2732 
-0,6833 
-0,A6A3 

n 
7 
12 
IA 
13 

6 
9 
7 

P 
0,215 
0,519 
0,637 
0,022 

0,600 
0,0A2 
0,29A 

ns/s 
ns 
ns 
ns 
* 

ns 
* 
ns 

X Vogeldagen 
21,8 
11,2 
4,2 
0,3 
0,0 
1,3 

61,2 
lOOX 

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de 
jaren (Kendall Coefficient of Concordance): w - 0,7511, n » 6, *** 
Vergelijking tussen de aantallen in de drie telgebieden op de noordoever van 
de Westerschelde plus Saeftinge over de jaren: w • 0,5923, n • 12, *** 

Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen 
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor 
gebiedsnummers zie boven. 

Vergeleken Vergeleken 
Gebieden Jaren W P ns/s 
alle 78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88 0,0591 0,8396 ns 
3,A,5 73/7A t/m 81/82, 85/86 t/m 87/88 0,3609 0,3697 ns 
2,3,A,5 73/7A t/m 75/76, 77/78 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88 

0,2A31 0,A689 ns 
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5.16 MIDDELSTE ZAAGBEK Merpus serrator 

De Middelste Zaagbek broedt in noordelijk Europa. Ze verlaten 's winters 
de broedgebieden om in Europa in de omgeving van kusten te overwinteren. De 
Noordwesteuropese winterpopulatie omvat ca. 100.000 vogels, hiervan overwin
teren er naar schatting 20.000 in Nederland. Gebieden waar veel Middelste 
Zaagbekken voorkomen zijn de westelijke Waddenzee, het noordelijk IJsselmeer-
gebied, het Grevelingenmeer en het Veerse Meer. In de Delta verblijven 's 
winters gemiddeld 3.800 Middelste Zaagbekken. (Meininger et al. 1984, Monval 
k Pirot 1989, SOVON 1987). 

Voedsel 

Het voedsel van de Middelste Zaagbek bestaat voor het grootste deel uit 
kleine vissoorten, ook worden soms veel garnalen gegeten. (Cramp & Simmons 
1977, Doornbos 1984). 

Verspreiding over de Westerschelde 

De Middelste Zaagbek komt vooral in de monding van de Westerschelde 
voor. De grote stip (fig. 53) in het telgebied Hansweert-Belgische grens 
wordt veroorzaakt door de concentratie daar in januari 1986 tijdens de vorst. 
Doorgaans hebben Middelste Zaagbekken redelijk helder water nodig, wat ze 
vooral in de monding van de Westerschelde vinden. Ze fourageren ook graag 
daar waar de stroomsnelheid van het water groot is. De verspreiding over de 
Westerschelde is goed vergelijkbaar van jaar op jaar (tabel 15). 

Voorkomen in de Westerschelde 

De Middelste Zaagbek komt in vrij geringe aantallen voor in de Wester
schelde; het maximum in januari en februari komt net boven de 300. 

Uit figuur 54A kan opgemaakt worden dat het aantal vogeldagen de laatste 
besproken jaren groter is dan aan het eind van de jaren zeventig. Vooral in 
het winterseizoen 1985/86 was het aantal vogeldagen groot. Dat de Middelste 
Zaagbek niet algemener is bij vorst blijkt uit figuur 54B met de januari-
aantallen. 

Per telgebied komt een wisselend beeld naar voren (fig. 55). Tussen 
Terneuzen en Breskens worden over het algemeen het grootste aantal vogeldagen 
vastgesteld. Daar werden in de seizoenen 1980/81 en 1985/86 t/m 1987/88 veel 
Middelste Zaagbekken aangetroffen. Nabij de Hooge Platen was 1981/82 een 
piekjaar en tussen Vlissingen en Borssele 1982/83. Het lijkt erop dat een 
grote groep Middelste Zaagbekken elke winter in een ander deel van de Wester
schelde verblijft. Alleen nabij Saeftinge, waar overigens kleine aantallen 
verblijven, lijkt de soort achteruit te zijn gegaan. 

Voorkomen in de loop van het seizoen 

Al in september worden de eerste Middelste Zaagbekken in de Wester
schelde aangetroffen (fig. 54C). Na oktober nemen de aantallen gestaag toe 
tot een piek in februari, dan verblijven er, gemiddeld over de jaren tachtig, 
190 exemplaren in de Westerschelde. Vanaf februari neemt het aantal Middelste 
Zaagbekken af tot gemiddeld vier in mei. 

In de Westerschelde zijn in tegenstelling tot het Veerse Meer in septem-
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ber en april Middelste Zaagbekken aanwezig. In het Veerse Meer daarentegen 
valt, in vergelijking met de Westerschelde, de winterpiek vroeger (Stuart 
1988). 

Tabel 15. Middelste Zaagbek. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en 
overeenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de 
Westerschelde. September t/m april, (ns niet significant; * 0,01<p<0,05; ** 
0,001<p<0,01; *** p<0,001) 

Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 190 
Maximum (1980/81 t/m 1987/88): 320 

(februari) 
(januari 1986) 

Trend in het aantal vogeldagen (september t/m april), Spearman Rank Corre
latie Coefficient (rs) per deelgebied en voor de gehele Westerschelde. (n • 
aantal seizoenen) 

Gebi 
nr. 
1 
2 
3 
A 
5 
7 
8 
T 

ed 
Gebied 
Hooge Platen 
Vlissingen-Borssele 
Borssele-Hansweert 
Hansweert-Belg.grens 
Saeftinge 
Perkpolder-Terneuzen 
Terneuzen-Breskens 
Westerschelde totaal 

^S 
0,0357 
0,80A2 
0,0948 
0,7969 
-0,1585 
0,1429 
0,5333 
0,6786 

n 
7 
12 
IA 
13 
12 
6 
9 
7 

P 
0,939 
0,002 
0,747 
0,001 
0,623 
0,787 
0,139 
0,09A 

ns/s 
ns 
** 
ns 
** 
ns 
ns 
ns 
ns 

2 Vogeldagen 
10,3 
15,3 
1,5 
17,0 
0,1 
9,4 
46,3 
100% 

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de 
jaren (Kendall Coefficient of Concordance): w - 0,6043, n • 6, ** 
Vergelijking tussen de aantallen in de drie telgebieden op de noordoever van 
de Westerschelde plus Saeftinge over de jaren: w « 0,1432, n • 12, ns 

Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen 
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor 
gebiedsnummers zie boven. 

Vergeleken Vergeleken 
Gebieden Jaren W P ns/s 
alle 78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88 0,0698 0,8358 ns 
3,4,5 73/74 t/m 81/82, 85/86 t/m 87/88 0,2805 0,8749 ns 
2,3,4,5 73/74 t/m 75/76, 77/78 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88 

0,3182 0,4860 ns 

5.17 MEERKOET Fulica atra 

Als broedvogel komt de Meerkoet in vrijwel geheel Europa voor. De 
Noordwesteuropese winterpopulatie wordt geschat op 1,5 miljoen vogels. De 
vogels die in Nederland overwinteren zijn deels eigen broedvogels, deels 
afkomstig uit Noord- en Oost-Europa. De watervogeltellingen in januari 
leveren voor Nederland 250.000 tot 350.000 exemplaren op. Gewoonlijk verblij
ven er in het Deltagebied ca. 40.000 Meerkoeten, in strenge winters kan dit 
aantal echter aanzienlijk groter zijn; tot 61.500 in januari 1979. (Meinin-
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ger et al. 1984, Monval & Pirot 1989, SOVON 1987). 

Voedsel 

Het voedsel van de Meerkoet bestaat uit macrofyten en allerlei plantede-
len. Ook worden schelpdieren, landbouwafval, insekten, wormen en soms zelfs 
visjes gegeten. (Cramp & Simmons 1980, Stuart 1988). 

Verspreiding over de Westerschelde 

In figuur 56 valt het grote aantal Meerkoeten op wat zich bevindt in het 
oostelijk deel van de Westerschelde (702). De vogels bevinden zich daar op de 
Spuikom bij Bath en omliggende graslanden. 

De verspreiding is goed van jaar op jaar vergelijkbaar (tabel 16). 

Voorkomen in de Westerschelde 

De Meerkoet is in vergelijking met andere gebieden schaars in en langs 
de Westerschelde, de aantallen komen zelden boven de duizend exemplaren. Uit 
figuur 57A met het voorkomen in de gehele Westerschelde blijkt dat het aantal 
vogeldagen in het seizoen 1985/86, met een flinke vorstperiode, relatief 
groot was. Dit is niet het geval tijdens elke winter met vorst, gezien het 
veel kleinere aantal vogeldagen in 1978/79 en 1986/87. Hetzelfde patroon 
blijkt uit figuur 57B met de januari-aantallen. 

Het verloop over de jaren in de diverse telgebieden is niet bepaald 
eenduidig (fig. 58). In het telgebied Vlissingen-Borssele nam het aantal 
vogeldagen door de vorst in het jaar 1978/79 enorm toe. Daarna bleven het 
aantal lang op een vrij hoog niveau. Ook de laatste twee jaren is het aantal 
vogeldagen hier groot. Tussen Borssele en Hansweert, waar kleine aantallen 
verblijven, werden in het begin van de jaren zeventig en in het seizoen 
1986/87 relatief veel vogeldagen vastgesteld. Tussen Hansweert en de Bel
gische grens nam de soort significant toe (tabel 16), de laatste twee jaren 
is de Meerkoet hier weer op zijn retour. In Saeftinge is de Meerkoet bijzon
der schaars, de 122 exemplaren in de winter van 1974/75 waren een uitzonde
ring. Tussen Perkpolder en Terneuzen lijkt de soort na een relatief groot 
aantal vogeldagen in 1985/86 weer af te nemen. Tussen Terneuzen en Breskens 
varieert het kleine aantal vogeldagen sterk. 

Voorkomen in de loop van het seizoen 

Van juli t/m oktober zijn er gemiddeld rond de honderd Meerkoeten aan
wezig langs de Westerschelde (fig. 57C). Daarna nemen de aantallen toe tot 
in februari. Er zijn dan gemiddeld 750 en maximaal 1450 Meerkoeten aanwezig. 
In maart hebben de meeste Meerkoeten de Westerschelde alweer verlaten. In mei 
en juni zijn de kleinste aantallen geteld. 

Doorgaans zijn de aantallen bij vorst groter dan in winters zonder 
vorst. Maebe & Van der Vloet (1956) vermelden dat er alleen bij vorst Meer
koeten worden gezien in Saeftinge. Een uitzondering hierop vormde de zachte 
februari-maand van 1983 toen in de Westerschelde 1400 exemplaren aanwezig 
waren. 

Figuur 59 toont het voorkomen in de loop van het seizoen in de verschil
lende telgebieden. 

Het geschetste verloop voor de gehele Westerschelde is ongeveer hetzelf-
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de als in de Oosterschelde (Meininger et al. 198A) maar geheel andere dan dat 
van het Veer se Meer. Daar valt de top in oktober, november of december en 
daarna verlaten veel vogels het Veerse Meer (Stuart 1988). 

Tabel 16. Meerkoet. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en overeen
komst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de Wester-
schelde. September t/m april, (ns niet significant; * 0,01<p<0,05; ** 
0,001<p<0,01; *** p<0,001) 

Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 760 (februari) 
Maximum (1980/81 t/m 1987/88): 1A60 (januari 1986) 

Trend in het aantal vogeldagen (september t/m april). Spearman Rank Corre
latie Coefficient (rs) per deelgebied en voor de gehele Westerschelde. (n • 
aantal seizoenen) 

Gebi 
nr. 
1 
2 
3 
A 
5 
7 
8 
T 

ed 
Gebied 
Hooge Platen 
Vlissingen-Borssele 
Borssele-Hansweert 
Hansweert-Belg.grens 
Saeftinge 
Perkpolder-Terneuzen 
Terneuzen-Breskens 
Westerschelde totaal 

rs 

0,5315 
-0,2665 
0,7363 
-0,7391 
0,7143 
0,0681 
0,4286 

n 

12 
14 
13 
13 
6 
9 
7 

P 

0,075 
0,357 
0,004 
0,004 
0,111 
0,862 
0,337 

ns/s 

ns 
ns 
** 
** 
ns 
ns 
ns 

2 Vogeldagen 
0,0 
13,2 
1,3 

73,4 
0,0 
11,3 
0,8 

1002 

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de 
jaren (Kendall Coefficient of Concordance): w • 0,9076, n = 6, *** 
Vergelijking tussen de aantallen in de drie telgebieden op de noordoever van 
de Westerschelde plus Saeftinge over de jaren: w = 0,7639, n • 12, *** 

Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen 
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor 
gebiedsnummers zie boven. 

Vergeleken Vergeleken 
Gebieden Jaren W P ns/s 
alle 78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88 0,1949 0,2342 ns 
3,4,5 73/74 t/m 81/82, 85/86 t/m 87/88 0,1739 0,9025 ns 
2,3,4,5 73/74 t/m 75/76, 77/78 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88 

0,1283 0,8958 ns 
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5.18 SCHOLEKSTER Haematopus ostralegus 

De winterpopulatie in West-Europa en Noordwest-Afrika wordt geschat op 
900.000 exemplaren, die van het Deltagebied op 106.000. De Nederlandse broed-
vogelpopulatie wordt geschat op 80.000-100.000 paar en het zijn voornamelijk 
deze vogels die overwinteren in de Delta. (Meininger et al. 1984, Smit & 
Piersma 1989, SOVON 1987). 

Voedsel 

Buiten de broedtijd bestaat het voedsel voornamelijk uit tweekleppigen, 
zoals Kokkels, Mossels en Nonnetjes. In mindere mate worden Polychaeta, 
voornamelijk de Wadpier en de Zeeduizendpoot, gegeten. In de Westerschelde 
is de Kokkel de belangrijkste prooi. (Cramp & Simmons 1983, Meire 1980). 

Verspreiding over de Westerschelde 

Vooral in augustus concentreren de Scholeksters zich in het westelijke 
deel van de Westerschelde (fig. 60). Op de Hooge Platen verblijft dan A3Z van 
het totaal. Deze vogels ruien daar in die periode. In januari is het aantal 
op de Hooge Platen gedaald en vinden we relatief meer Scholekster in het 
middendeel van de Westerschelde. De verhouding van het aantal vogeldagen 
tussen de telgebieden is goed vergelijkbaar in de loop van de jaren (tabel 
17). 

De verspreiding wordt voor een belangrijk deel bepaald door het zoutge
halte van het water, dat op zijn beurt de verspreiding van de Kokkel, de 
belangrijkste voedselbron van de Scholekster, bepaalt. 

Voorkomen in de Westerschelde 

De Scholekster is één van de meest algemene vogels van de Westerschelde. 
In het seizoen 1978/79, een strenge winter, waren veel Scholeksters aanwezig 
(fig. 61A). Het aantal vogeldagen in de jaren daarna is steeds geringer. In 
de strenge winter 1985/86 werden ook relatief veel Scholeksters gezien, 
daarna neemt het aantal vogeldagen af. Hetzelfde beeld laat figuur 61B met 
het januari-aantal zien. Alleen in januari 1980 verbleven er weinig 
Scholeksters in de Westerschelde. 

Het verloop van het aantal vogeldagen kan in enkele telgebieden over een 
langere periode bekeken worden (fig. 62). Het verloop van het aantal vogel
dagen is verschillend in de diverse telgebieden (tabel 1). Globaal zien we 
een toename in de loop van de jaren zeventig met de grootste aantallen, al
thans in de meeste telgebieden, in het seizoen 1978/79. In enkele andere 
telgebieden werd het grootste aantal vogeldagen in het seizoen 1977/78 (Vlis-
singen-Borssele, Borssele-Hansweert) en 1980/81 (Saeftinge) bereikt. In de 
twee jaar na 1978/79 trad er een flinke daling in aantal op (in Saeftinge 
gebeurde dit twee jaar later). In de telgebieden Borssele-Hansweert, Hans-
weert-Belgische grens en Saeftinge, gebieden in het oosten van de Wester
schelde, is de populatie daarna altijd op dit lage niveau gebleven. De ach
teruitgang in de eerst genoemde gebieden is significant (tabel 17). Het 
aantal aanwezige Scholeksters op het Groot Buitenschoor was in het seizoen 
1981/82, het eerste seizoen dat er telgegevens beschikbaar zijn van dit 
gebied, steeds veel groter dan in de jaren daarna. De afname is significant 
(tabel 17). Deze afname geldt voor de piek-aantallen in juli en augustus. 
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maar ook voor de aantallen buiten deze periode. In de telgebieden Vlissingen-
Borssele, Perkpolder-Terneuzen bereikt de Scholekster later aantallen die 
vergelijkbaar met of groter zijn dan die van het jaar 1978/79. Het aantal 
vogeldagen op de Hooge Platen is te wisselend om een trend te kunnen 
vaststellen. Wel zijn hier de aantallen in 1986/87 en 1987/88 opvallend 
klein. Enkelaar (1972) die vanaf de dijk de vogels op de Bol telde, zag daar 
grote aantallen Scholeksters. Doorgaans liggen de door hem genoemde aantallen 
tussen de 1000 en 5000, soms echter lopen ze op tot 12.000 exemplaren. Deze 
getallen zijn vergelijkbaar met resultaten van tellingen tot het seizoen 
1986/87. 

Het aantal vogeldagen van de Scholekster in de hele Westerschelde in de 
zomermaanden (juli, augustus, mei en juni) is van 1980/81 tot 1986/87 meer 
dan verdubbeld. De zomeraantallen vielen in 1987/88 echter terug. 

Wanneer we iets willen zeggen over oorzaken van deze achteruitgang van 
de Scholekster, die vooral in het oostelijke deel van Westerschelde is gecon
stateerd, is het noodzakelijk te bekijken of de gehele Scholekster-populatie 
onder druk staat. Een vergelijking met de Britse indexcijfers (Salmon et al. 
1987) gebaseerd op januari-tellingen laat zien dat de toename in de loop van 
de jaren zeventig ook in Groot Brittanië is geconstateerd. De ontwikkeling na 
1979 is echter in de Westerschelde geheel anders dan in Groot Brittanië, waar 
de populatie verder toenam. 

Het is onbekend waarom de Scholekster in Saeftinge twee jaar later dan 
in de rest van de Westerschelde achteruit ging. Zie voor een bespreking van 
mogelijk factoren paragraaf 8.3.5. 

Voorkomen in de loop van het seizoen 

In juli komen de eerste Scholeksters uit de broedgebieden aan in de 
Westerschelde en in augustus en september neemt het aantal flink toe tot een 
najaarsmaximum van gemiddeld 11.000 exemplaren (fig. 61C). Hierna nemen de 
aantallen af en in december zijn er gemiddeld ongeveer 8000 Scholeksters 
aanwezig. In januari en februari wordt het wintermaximum bereikt van gemid
deld 10.500 Scholeksters. In maart hebben al veel Scholeksters hun broed
gebieden opgezocht en de Westerschelde verlaten. Het aantal daalt tot in 
juni wanneer er gemiddeld 1400 exemplaren overblijven. Deze overzomerende 
vogels zijn voornamelijk niet broedende onvolwassen vogels. 

Het is geconstateerd dat tijdens vorst vogels uit de Oosterschelde 
uitwijken naar de Westerschelde (Lambeck 1989). 

Het verloop over het jaar in de verschillende telgebieden wijkt nogal af 
(fig. 63). In de herfst komen de grootste aantallen voor op de Hooge Platen 
en in het telgebied Terneuzen-Breskens. Kennelijk voltooit de Scholekster 
vooral hier de rui die in mei of juni is begonnen (Cramp & Simmons 1983). In 
de meeste andere telgebieden (exclusief Saeftinge) worden de grootste 
aantallen in de maanden januari t/m maart waargenomen. Op het Groot Buiten
schoor echter verblijven in juli en augustus de grootste aantallen. 

Figuur 6A laat over de jaren 1981 en 1982 in detail het aantalsverloop 
zien van het aantal bij laagwater getelde vogels op het Groot Buitenschoor. 
Wat opvalt is dat in het voorjaar voortdurend een relatief klein aantal 
vogels aanwezig is, met enige doortrek in april en roei. In de loop van juli 
neemt het aantal flink toe en bereikt begin augustus een piek. Dit zijn 
mogelijk juveniele vogels die door dominante adulten gedwongen worden voedsel 
te zoeken buiten de goede fourageergebieden. Tot begin september neemt het 
aantal sterk af. In de maanden oktober t/m december zijn vooral in 1982 
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minimale aantallen aanwezig. 
Een dergelijk patroon in voorkomen werd ook al door Maebe & Van der 

Vloet (1956) geschetst voor Saef tinge. Zij wijzen erop dat de vogels in de 
winter Saeftinge verlaten, maar dat al in januari of februari de broedparen 
aanwezig kunnen zijn. In Saeftinge worden in de winter meestal weinig Schol
eksters geteld, in april nemen de aantallen iets toe. 

Tabel 17. Scholekster. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en 
overeenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de 
Westerschelde. September t/m april, (ns niet significant; * 0,01<p<0,05; ** 
0,001<p<0,01; *** p<0,001) 

Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 11.200 (januari) 
Maximum (1980/81 t/m 1987/88): 18.400 (januari 1985) 

Trend in het aantal vogeldagen van september t/m april, Spearman Rank 
Correlatie Coefficient (rs) per deelgebied en de volledige Westerschelde. 
(n • aantal seizoenen). 

Gebied 
nr. 
1 
2 
3 
U 
5 
7 
8 
T 

Gebied 
Hooge Platen 
Vlissingen-Borssele 
Borssele-Hansweert 
Hansweert-Belg.grens 
Saeftinge 
Perkpolder-Terneuzen 
Terneuzen-Breskens 
Westerschelde totaal 
Groot Buitenschoor 

rs 
-0,5714 
0,2517 
-0,7714 
-0,5473 
0,1348 
0,6000 
-0,1333 
-0,1071 
-0,8286 

n 
7 
12 
14 
14 
13 
6 
9 
7 
6 

P 
0,180 
0,430 
0,001 
0,043 
0,661 
0,208 
0,732 
0,819 
0,042 

ns 
ns 
• * 

• 

ns 
ns 
ns 
ns 
* 

X Vogeldagen 
31,3 
4,6 
6,8 
1,5 
1,8 
22,9 
31,2 
1002 

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de 
jaren (Kendall Coefficient of Concordance): w • 0,8452, n » 6, *** 

Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen 
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor 
gebiedsnummers zie boven. 

Vergeleken Vergeleken 
Gebieden Jaren W P 
alle 78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88 0,2093 0,1975 ns 
3,4,5 73/74 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88 0,5478 0,0725 ns 
2,3,4,5 73/74 t/m 75/76, 77/78 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88 

0,3576 0,1513 ns 



ALGEMENE WATERVOGELS 67 

5.19 KLUUT Recurvirostra avosetta 

De Noordwes teuropese en Westafrikaanse populatie bestaat uit ca. 
70.000 vogels, gemiddeld 250 Kluten overwinteren in de Delta. Tot in decem
ber kunnen echter veel grotere aantallen in de Delta aanwezig zijn. Van de 
18.000 paren in West-Europa broeden er 8.000 in Nederland. In de Delta 
broeden rond de 2100 paar (Meininger 1988b, Meininger et al. 198A, Smit & 
Piersma 1989, SOVON 1987). 

Voedsel 

Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit wormen, kreeftachtigen en larven 
van insekten die uit de bovenste laag van zacht substraat worden gehaald. 
(Cramp & Simmons 1983). 

Verspreiding over de Westerschelde 

In augustus worden de grootste aantallen Kluten gevonden op de Hooge 
Platen (A8X) en tussen Borssele en Hansweert (36%). In mei is de versprei
ding meer gebonden aan de broedgebieden, zo bevindt zich dan 26Z in Saef-
tinge (fig. 65). De verhouding tussen het aantal vogeldagen in de telgebie-
den is goed vergelijkbaar van jaar tot jaar (tabel 18). 

Voorkomen in de Westerschelde 

Figuur 66A laat vanaf het seizoen 1981/82 een geringe doch signifi
cante jaarlijkse afname zien van het aantal vogeldagen van de Kluut in de 
gehele Westerschelde (tabel 18). Het januari-aantal, dat bekend is over een 
veel langere periode (fig. 66B) laat zien dat in de jaren tachtig meer 
Kluten overwinteren in de Westerschelde dan in de jaren zeventig. Bij vorst 
is het januari-aantal soms klein (1979 en 1985) maar niet altijd (1987). 

De achteruitgang van het aantal vogeldagen is niet in alle telgebieden 
geconstateerd (fig. 67). Tussen Perkpolder en Terneuzen en tussen Terneuzen 
en Breskens gaat de soort vooruit. In dit laatste gebied is de vooruitgang 
significant (tabel 18). Ook op het Groot Buitenschoor neemt het aantal 
vogeldagen wat toe. Tussen Borssele en Hansweert blijft het aantal vogel
dagen vrij constant en in de telgebieden in het oosten van de Westerschelde 
nemen het aantal vogeldagen af. In Saeftinge is deze afname significant 
(tabel 18). In gebieden met een stijgend aantal vogeldagen nemen alleen de 
in het najaar aanwezige aantallen toe. In het voorjaar is eerder sprake van 
een afname. 

De afname kan niet veroorzaakt worden door een afname van het aantal 
broedvogels. Het aantal broedvogels in de Delta is de jaren tachtig vrij 
constant en sinds 1982 broeden er jaarlijks meer dan 2000 paar (Meininger 
1988b). De oorzaak van de afname is nu nog niet duidelijk. 

Voorkomen in de loop van het seizoen 

Het verloop van het aantal Kluten in de Westerschelde (fig. 66C) laat 
zien dat de vogels het gehele jaar in de Westerschelde verblijven met grote 
aantallen tijdens voor- en najaarstrek en kleine aantallen in de winter. In 
september en oktober verblijven er gemiddeld 500 vogels, in de winter 1A0 
en in april bijna 600. 
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Tabel 18. Kluut. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en overeen
komst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de Wester
schelde. Juli t/m juni. (ns - niet significant; * 0,01<p<0,05; ** 
0,001<p<0,01; *** p<0,001) 

Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 560 (april) 
Maximum (1980/81 t/m 1987/88): 1290 (juni 1982) 

Trend in het aantal vogeldagen van juli t/m juni, Spearman Rank Correlatie 
Coefficient (rs) per deelgebied en voor de volledige Westerschelde. (n • 
aantal seizoenen) 

Gebied 
nr. Gebied rs n p X Vogeldagen 
1 Hooge Platen 0,3714 6 0,468 ns 20,4 
2 Vlissingen-Borssele -0,4857 6 0,329 ns 6,6 
3 Borssele-Hansweert 0,4286 6 0,397 ns 37,8 
4 Hansweert-Belg.grens -0,7714 6 0,072 ns 6,7 
5 Saeftinge -0,9429 6 0,005 ** 11,6 
7 Perkpolder-Terneuzen 0,8000 4 0,200 ns 5,8 
8 Terneuzen-Breskens 0,9429 6 0,005 ** 11,0 
T Westerschelde totaal -0,8286 6 0,042 * lOOX 

Groot Buitenschoor 0,5218 6 0,288 ns 

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de 
jaren (Kendall Coefficient of Concordance): w - 0,6964, n » 4, * 

Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen 
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor 
gebiedsnummers zie boven. 

Vergeleken Vergeleken 
Gebieden Jaren W P 

1,2,3,4,5,8 80/81,82/83,85/86 t/m 87/88 0,1524 0,4704 ns 
alle 82/83, 85/86 t/m 87/88 0,1020 0,5433 ns 

Op de Hooge Platen (fig. 68) worden vooral in de periode juli t/m 
november grote aantallen waargenomen. Het is mogelijk dat de vogels daar 
ook de slagpenrui doormaken. In telgebieden in het oostelijke deel worden 
de meeste vogels in het voorjaar gezien. In de andere gebieden worden het 
hele jaar Kluten waargenomen met grote aantallen tijdens voor- en najaar. 

Uit terugmeldingen van vogels die als jong geringd zijn in het Braak
mangebied is gebleken dat ze zich in de eerste herfst ver zuidwaarst kunnen 
verplaatsen, of zich tot minimaal in oktober in de Delta ophouden (Suetens 
et al. 1961). In 1986 werden 15 jonge Kluten uit de Inlaag van Ellewouts-
dijk gekleurringd. Twee of drie exemplaren werden vóór 16 september ten 
noorden van de ringplaats gemeld (twee maal één Oostvaardersplassen, één 
Weeversinlaag) en twee werden teruggemeld in november in de Westerschelde 
en in West-Zeeuws-Vlaanderen (Meininger 1988b). 

Het voorkomen op het Groot Buitenschoor kan meer in detail bekeken 
worden (fig. 69). In de maanden maart t/m november werden zeer wisselende 
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aantallen geteld, toch kunnen we enkele pieken ontdekken; in april tijdens 
de voorjaarstrek, in juli en augustus bij het verzamelen van oude en jonge 
vogels en in oktober en november tijdens de najaarstrek. De grote schomme
lingen in de aantallen betekent waarschijnlijk dat er veel uitwisseling is 
met omliggende gebieden. 

Een vergelijking van het voorkomen in de Westerschelde met dat in 
andere gebieden laat enkele opvallende verschillen zien. Terwijl in de 
Delta en in de Westerschelde in voor- en najaar vergelijkbare aantallen 
worden geteld, zijn in de Waddenzee de najaarsaantallen veel groter dan de 
voorjaarsaantallen (resp, 15000 en 4000 ex.). Ook in de Oostvaardersplassen 
worden in het najaar veel meer Kluten aangetroffen dan in het voorjaar 
(SOVON 1987). Dit verschil wordt mogelijk veroorzaakt doordat de Kluten die 
op weg zijn naar hun broedgebieden in Nederland tijdens de trek in de Delta 
pleisteren. 

5.20 BONTBEKPLEVIER Charadrius hiaticula 

In Nederland trekken twee ondersoorten door: C.h.hiaticula, broed-
vogels van Groenland, IJsland, Spitsbergen en West-Europa, en C.h. tundrae, 
die broedt van Lapland tot in Siberië. Broedvogels van noordelijke popula
ties overwinteren over het algemeen zuidelijker dan de broedvogels van 
gebieden rond de Noordzee. Deze overwinteren op de Britse eilanden en langs 
de Franse kust. De winterpopulatie in West-Europa bestaat uit ongeveer 
31.000 vogels, hiervan overwinteren er slechts 100 a 200 in het Deltage
bied. (Cramp & Simmons 1983, Meininger et al. 198A, SOVON 1987). 

Voedsel 

Het voedsel van Bontbekplevieren buiten de broedtijd bestaat uit 
Polychaeta, kreeftachtigen en kleine schelpdieren. Deze organismen worden 
op zicht in de bovenste laag van het substraat opgespoord en opgepikt. 
(Cramp & Simmons 1983). 

Verspreiding over de Westerschelde 

Bontbekplevieren worden in augustus in alle telgebieden aangetroffen 
(fig. 70). Concentraties vinden we op de Hooge Platen en tussen Breskens en 
Terneuzen, samen goed voor 52% van het totaal. Deze verspreiding over de 
telgebieden is van jaar tot jaar vergelijkbaar (tabel 19). 

Voorkomen in de Westerschelde 

Uitspraken over voor- of achteruitgang kunnen alleen worden gebaseerd 
op tellingen sinds 1980/81. Voor die tijd werd er niet geteld in de maanden 
dat de meeste Bontbekplevieren in het gebied voorkomen. Uit figuur 7IA 
blijkt dat de Bontbekplevier in de gehele Westerschelde in de seizoenen 
1986/87 en 1987/88 iets is maar niet significant toegenomen ten opzichte 
van de seizoenen 1980/81 t/m 1985/86. 

Op de Hooge Platen is de soort belangrijk toegenomen (tabel 19) maar 
in de meeste andere telgebieden is de ontwikkeling van het aantal vogel-
dagen niet erg eenduidig (fig. 72). Het gebied rond de Nederlands-Belgische 
grens vraagt een extra bespreking. In Saeftinge is de soort in de jaren 
tachtig flink toegenomen en ook op het Groot Buitenschoor komt de Bontbek-
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plevier sinds het seizoen 1981/82 in wisselende, maar toenemende aantallen 
voor. Dit is opvallend daar de soort in de door Van Impe (1985a) beschouwde 
periode (19A7-1983) juist afnam, terwijl toen andere steltlopersoorten in 
het Belgisch-Nederlands grensgebied in aantal vooruit gingen. Ook ten 
opzichte van het eind van de vorige eeuw constateert Van Impe (1985b) een 
achteruitgang. Kennelijk kwamen in het najaar in dit gebied tot in de jaren 
vijftig grote aantallen voor. Saey (19A7) telde op de oevers van de Schelde 
bij Zandvliet zelfs een aantal van 2000 exemplaren in november 19AA en 300 
in januari 19A6. Maebe & Van der Vloet (1956) noemen hoge voor- en najaars-
maxima van resp. 1500 en 600 exemplaren. Deze aantallen verminderden in de 
jaren zestig of zeventig waarna de soort zich in de jaren tachtig deels 
herstelde. De Bontbekplevier vertoont hiermee een beeld tegengesteld aan 
veel andere soorten steltlopers in de Westerschelde die in de jaren zeven
tig juist een populatie-groei doormaakten. 

Voorkomen in de loop van het seizoen 

De enkele broedvogels van de Westerschelde worden in augustus en 
september aangevuld met grote aantallen doortrekkers (fig. 71B). In deze 
periode worden de grootste aantallen geteld. Gemiddeld verblijven er in 
deze maanden 2A00 Bontbekplevieren. In oktober en november zijn de aantal
len veel lager en er verblijven dan nog slechts enkele honderden Bontbek
plevieren in de Westerschelde. Er overwinteren enkele exemplaren maar vanaf 
februari nemen de aantallen weer toe. In maart en mei worden er doortrek
kers geteld, gemiddeld resp. 100 en 700. 

Vooral de Hooge Platen vormt in augustus en september een belangrijk 
ruigebied voor Bontbekplevieren (fig. 73). Van de daar gevangen vogels was 
50% bezig met de slagpenrui (Herikhuisen 1987). Het doortrekverloop in het 
najaar op het Groot Buitenschoor suggereert een tweepiekig verloop (fig. 
7A). Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat adulte vogels eerder 
vertrekken uit de broedgebieden dan de juvenielen. In de meeste telgebieden 
is de najaarstrek veel meer uitgesproken dan de voorjaarstrek. Alleen in 
het telgebied Perkpolder-Terneuzen worden in het voorjaar vergelijkbare 
aantallen geteld (fig. 73). 

Uit wekelijkse tellingen op het Paulinaschor in het voorjaar van 1985 
bleek dat de doortrek pas halverwege de maand mei begon en een piek had aan 
het eind van de maand. Begin juni waren vrijwel alle Bontbekplevieren weer 
verdwenen (meded. E. Marteijn). De doortrekgolf in maart heeft betrekking 
op de ondersoort C.h. hiaticula en die in mei in ieder geval voor een deel 
op de ondersoort C.h. tundrae (Meininger et al. 198A, Meininger & van Swelm 
1990, SOVON 1987). 
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Tabel 19. Bontbekplevier. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en 
overeenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de 
Westerschelde. Juli t/m juni. (ns - niet significant; * 0,01<p<0,05; ** 
0,001<p<0,01; *** p<0,001) 

Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 2A20 
Maximum (1980/81 t/m 1987/88): 5240 

(september) 
(augustus 1986) 

Trend in het aantal vogeldagen van juli t/m juni, Spearman Rank Correlatie 
Coefficient (rs) per deelgebied en voor de volledige Westerschelde. (n • 
aantal seizoenen) 

Gebied 
nr. Gebied 
1 Hooge Platen 
2 Vlissingen-Borssele 
3 Borssele-Hansweert 
A Hansweert-Belg.grens 
5 Saeftinge 
7 Perkpolder-Terneuzen 
8 Terneuzen-Breskens 
T Westerschelde totaal 

Groot Buitenschoor 

rs 
0,8857 
0,0286 
0,U29 
-0,2571 
0,2000 
-0,2000 
-0,0286 
0,4286 
0,2571 

n 
6 
6 
6 
6 
6 
4 
6 
6 
6 

P 
0,019 
0,957 
0,787 
0,623 
0,704 
0,800 
0,957 
0,397 
0,623 

* 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 

2 Vogeldagen 
Al,7 
6,4 
12,0 
1,78 
12,1 
6,5 
19,6 
100X 

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de 
jaren (Kendall Coefficient of Concordance): w = 0,8036, n = 4, ** 

Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen 
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor 
gebiedsnutraners zie boven. 

Vergeleken 
Gebieden 
1,2,3,4,5,8 
alle 

Vergeleken 
Jaren 
80/81 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88 
82/83, 85/86 t/m 87/88 

w 
0,2381 
0,0367 

P 
0,2102 
0,8563 

ns 
ns 
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5.21 STRANDPLEVIER Charadrlus alexandrinus 

De Strandplevier is in Nederland een zomervogel die voornamelijk langs 
de kust broedt op zandige, schaars begroeide plaatsen. In Noordwest-Europa 
broeden 1.800 a 2.300 paar Strandplevieren, in de Delta broeden hiervan 
maar liefst ongeveer A00 paar. In het najaar kunnen tot 2600 exemplaren in 
de Delta verblijven. Deze vogels trekken door naar de overwinterings ge
bieden in het westelijke deel van de Middellandse Zee of in West-Afrika. 
(Cramp & Simmons 1983, Meininger 1988b, Meininger et al. 198A). 

Voedsel 

In een zout en brakwater gebied als de Westerschelde eet de Strand
plevier kreeftachtigen (Strandkrab), wormen (vooral Nereidae) en kleine 
schelpdieren (Wadslakje, Kokkel en Alikruik). In binnendijkse gebieden 
bestaat het voedsel voornamelijk uit allerlei insekten. (Cramp & Simmons 
1983). 

Verspreiding over de Westerschelde 

De Strandplevier is meer dan de Bontbekplevier gebonden aan zandige 
getijdegebieden. De soort wordt voornamelijk aangetroffen in de monding van 
de Westerschelde (fig. 75). Op de Hooge Platen wordt in augustus 59Z van 
het totaal aantal in de Westerschelde aangetroffen. De verdeling van de 
aantallen over de telgebieden is goed vergelijkbaar in de loop van de jaren 
(tabel 20). 

Voorkomen in de Westerschelde 

Het seizoen 1980/81 was een jaar met veel Strandplevieren, het aantal 
vogeldagen is daarna nooit meer zo groot geweest (fig. 76A). In de seizoe
nen 1985/86 t/m 1987/88 is de soort minder algemeen dan in de jaren daar
voor. Alleen in het telgebied Vlissingen-Borssele loopt het aantal vogelda
gen op (fig. 77). Op de Hooge Platen is het verloop niet eenduidig. Verder 
zien we afnemende aantallen vogeldagen in de telgebieden langs de zuidoever 
en in het middendeel van de Westerschelde. De afname in het telgebied 
Perkpolder-Terneuzen is significant (tabel 20). In het oostelijke deel van 
de Westerschelde komen zo weinig Strandplevieren voor dat geen uitspraak is 
te doen over eventuele aantalsveranderingen. 

Voorkomen in de loop van het seizoen 

In juli zijn behalve vogels die in de Westerschelde hebben gebroed ook 
vogels uit andere broedgebieden aanwezig (fig. 76B). In augustus of in 
september zijn doorgaans de grootste aantallen aanwezig terwijl in oktober 
vrijwel alle Strandplevieren de Westerschelde hebben verlaten. De volwassen 
vogels, die waarschijnlijk voor een deel uit de Waddenzee afkomstig zijn, 
ruien in de Westerschelde (Meininger et al• 198A, Meininger 1988c). Er zijn 
enkele ringterugmeldingen van Strandplevieren uit het Deltagebied die in de 
broedtijd in de Waddenzee en bij Amsterdam zijn geringd (meded. Ringcentra-
le). In maart worden na afwezigheid in de winter de eerste exemplaren weer 
waargenomen. In april zijn de aantallen toegenomen en in mei wordt soms een 
aantal doortrekkers geteld. De vogels die in mei en juni in de Westerschel-
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de verblijven zijn overwegend plaatselijke broedvogels. Deze hebben ter
ritoria gevestigd en beginnen eind april en begin mei met het leggen van 
eieren (Geelhoed 1988a). In deze periode vallen ze voor een groot deel 
buiten de tellingen. In de loop van juni vormen zich groepen die zich 
voornamelijk ophouden op zandige platen (Meininger et al. 198A). 

Figuur 78, met het seizoens-verloop in de verschillende telgebieden, 
laat zien dat het voor jaars-aantal één keer het na jaars-aantal over
schrijdt. 

Tabel 20. Strandplevier. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en 
overeenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de 
Westerschelde. Juli t/m juni. (ns * niet significant; * 0,01<p<0,05; ** 
0,001<p<0,01; *** p<0,001) 

Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 950 (augustus) 
Maximum (1980/81 t/m 1987/88): 16^0 (augustus 1980) 

Trend in het aantal vogeldagen van juli t/m juni, Spearman Rank Correlatie 
Coefficient (rs) per deelgebied en voor de volledige Westerschelde. (n = 
aantal seizoenen) 

Gebied 
nr. Gebied 
1 Hooge Platen 
2 Vlissingen-Borssele 
3 Borssele-Hansweert 
l* Hansweert-Belg. grens 
5 Saeftinge 
7 Perkpolder-Terneuzen 
8 Terneuzen-Breskens 
T Westerschelde totaal 

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de 
jaren (Kendall Coefficient of Concordance): w • 0,9395, n •= A, ** 

Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen 
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor 
gebiedsnummers zie boven. 

Vergeleken Vergeleken 
Gebieden Jaren 
1,2,3,^,5,8 80/81 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88 
alle 82/83, 85/86 t/m 87/88 

rs 
-0,2571 
0,3714 
-0,4286 
-0,0911 
-0,1309 
-1,0000 
-0,6000 
-0,771A 

n 
6 
6 
6 
6 
6 
A 
6 
6 

P 
0,623 
0,A68 
0,397 
0,86A 
0,805 
<0,001 
0,208 
0,072 

ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
*** 
ns 
ns 

2 Vogeldagen 
58,8 
8,3 
1.5 
0,04 
0,01 
6,5 
24,8 
1002 

W 
0,1541 
0,1541 

P 
0,4635 
0,4635 

ns 
ns 
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5.22 ZILVERPLEVIER Pluvlalls sauatarola 

De Zilverplevier broedt op de arctische toendra's van Azië en Amerika. 
De Westeuropese en Westafrikaanse winterpopulatie omvat ca. 150.000 vogels, 
hiervan overwinteren er 2.300 in het Nederlandse deel van de Waddenzee en 
5.700 in de Delta (Meininger et al. 198A, Smit & Fiersma 1989). 

Voedsel 

In een groot aantal gebieden bestaat het voedsel van deze soort voor 
een belangrijk deel uit Zeeduizendpoten, terwijl ook andere wormen, schelp
dieren (o.a. Wadslakje en Nonnetje), kreeftachtigen (krabbetjes) gegeten 
worden. (Cramp & Simmons 1983). 

Verspreiding over de Westerschelde 

De verspreiding in augustus komt sterk overeen met die in mei (fig. 
79). Er worden in beide maanden grote groepen gemeld op de Hooge Platen en 
in Saeftinge. Verder worden in het middendeel van de Westerschelde veel 
Zilverplevieren gezien. In januari verblijft het grootste deel van de 
Zilverplevieren in de monding en in het deel tussen Borssele en Hansweert. 
Deze verspreiding over de telgebieden is goed vergelijkbaar van jaar tot 
jaar (tabel 21). Waarom de Zilverplevier, overigens samen met de Rosse 
Grutto, in de trektijden wel op de slikken rond Saeftinge fourageert en in 
de winter niet, wordt mogelijk veroorzaakt beschikbaarheid van voedsel. De 
Zeeduizendpoot die rond Saeftinge algemeen is, is in de winter namelijk 
onbereikbaar voor de Zilverplevier. 

Voorkomen in de Westerschelde 

In de gehele Westerschelde nam de soort van 1978/79 tot 1982/83 lang
zaam maar niet significant toe (fig. 80A). Daarna daalde de populatie in 
1985/86 en 1986/87. In de winter van 1987/88 was de populatie weer hersteld 
en op het hoge niveau van 1982/83. De enkele complete januari-telling van 
de Westerschelde uit het begin van de jaren zeventig laat in vergelijking 
met de jaren tachtig erg kleine aantallen zien (fig. 80B). 

Het verloop in de verschillende telgebieden biedt ook een overzicht 
over een langere periode (fig. 81). In alle gebieden waarvan gegevens 
bekend zijn uit de jaren zeventig neemt het aantal vogeldagen van de soort 
langzaam toe. In de meeste gebieden wordt een piek bereikt tussen 1977/78 
en 1981/82. De ontwikkelingen sindsdien komen minder overeen. Op de Hooge 
Platen en tussen Vlissingen en Borssele is de soort de laatste jaren vrij 
algemeen. In dit laatste telgebied is de toename significant (tabel 21). 
Tussen Terneuzen en Breskens was de Zilverplevier rond 1980 in grote aan
tallen aanwezig. In het middendeel van de Westerschelde zien we een sta
biele situatie tussen Perkpolder en Terneuzen en een significante toename 
(tabel 21) tussen Borssele en Hansweert hoewel vanaf het seizoen 1981/82 
het aantal vogeldagen weer op het niveau van de jaren zeventig komt. 

Van Impe (1985b) beschrijft van het gebied rond Saeftinge het voorko
men sinds het eind van de vorige eeuw. De aantallen doortrekkende Zilver
plevieren blijken sinds die tijd, maar ook sinds 1950 te zijn toegenomen 
tot maximale aantallen in de jaren tachtig. Ook uit de maandelijkse tellin
gen blijkt deze stijging, met een maximum van 3500 exemplaren in mei 1982 
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op de HVP in Saeftinge. Daarna echter worden in tnei en in het najaar veel 
lagere aantallen geteld en op het Groot Buitenschoor, waar de tellingen 
begonnen in 1981, is de soort sindsdien afgenomen. Hier neemt zowel het 
aantal doortrekkers als overwinteraars af (tabel 21). Het aantal vogeldagen 
in Saeftinge van september t/m april vertoont de laatste drie besproken 
jaren een flinke afname. In het telgebied tussen Ransweert en de Belgische 
grens daarentegen wisselen de aantallen sterk en is het aantal vogeldagen 
in het seizoen 1987/88 bijzonder klein. 

De toename die vooral in de jaren zeventig heeft plaatsgevonden, wordt 
volgens Van Impe (1985a) veroorzaakt doordat de populatiestructuur van het 
macrozoöbenthos veranderde onder invloed van de vervuiling; weinig soorten 
komen in grote dichtheden voor (zie verder paragraaf 8.3.5). 

Tabel 21. Zilverplevier. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en 
overeenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de 
Westerschelde. September t/m april, (ns - niet significant; * 0,01<p<0,05; 
** 0,001<p<0,01; *** p<0,001) 

Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): AA80 (mei) 
Maximum (1980/81 t/m 1987/88): 6750 (mei 1982) 

Trend in het aantal vogeldagen van september t/m april. Spearman Rank 
Correlatie Coefficient (rs) per deelgebied en voor de volledige Wester
schelde. (n = aantal seizoenen) 

Geb 
nr. 
1 
2 
3 
U 
5 
7 
8 
T 

Led 
Gebied 
Hooge Platen 
Vlissingen-Borssele 
Borssele-Hansweert 
Hansweert-Belg.grens 
Saeftinge 
Perkpolder-Terneuzen 
Terneuzen-Breskens 
Westerschelde totaal 
Groot Buitenschoor 

rs 
0,6786 
0,58U 
0,6527 
0,1077 
0,1703 
0,6571 
-0,1333 
0,5000 
-1,0000 

n 
7 
12 
14 
IA 
13 
13 
6 
7 
6 

P 
0,09A 
0,0A7 
0,011 
0,71A 
0,578 
0,156 
0,732 
0,253 
<0,001 

ns 
* 
* 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
*** 

2 Vogeldagen 
53,9 
1,9 
13,7 
1,9 
6,0 
8,8 
13,8 
100X 

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de 
jaren (Kendall Coefficient of Concordance): w • 0,9080, n - 6, *** 

Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen 
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor 
gebiedsnumroers zie boven. 

Vergeleken Vergeleken 
Gebieden Jaren W P 
alle 78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88 0,1A6A 0,A011 ns 
3,A,5 73/7A t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88 0,A2A9 0,2256 ns 
2,3,A,5 73/7A t/m 75/76, 77/78 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88 

0,A298 0,627 ns 
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Voorkomen in de loop van het seizoen 

In juli arriveren de eerste Zilverplevieren in de Westerschelde, maar 
vooral in augustus neemt het aantal flink toe (fig. 80C). De aantallen 
blijven twee maanden vrij constant rond een gemiddelde van 2700. Het aantal 
neemt vervolgens af en in februari zijn er slechts 1A00 Zilverplevieren. 
In mei worden grote aantallen doortrekkende vogels geteld. Elk jaar blijven 
in juni enkele tientallen vogels achter. 

Het verloop van de doortrek wordt duidelijk aan de hand van de tel
lingen van E. Marteijn (ongepubliceerd) uit het voorjaar van 1985. Tot 16 
april werden op het Paulinaschor maximaal 160 Zilverplevieren geteld, 
daarna nam het aantal snel toe; 280 op 23 april, 370 op 29 april en 5A0 op 
7 mei. De volgende telling op 15 mei was deze groep kennelijk doorgetrokken 
(2A ex.), maar rond de 22e mei waren weer meer dan 150 Zilverplevieren 
aanwezig. Deze bleven echter kort, want op 29 mei werden deze niet meer 
waargenomen. Een zelfde verloop werd dat jaar geconstateerd op het Schor 
van Baarland en het Zuidgors. 

Het voorkomen in de verschillende deelgebieden (fig. 82) vertoont 
enkele opmerkelijke verschillen. De aantallen zijn in de winter overal 
kleiner dan tijdens de trektijden. In Saeftinge en op het Groot Buiten
schoor verblijven evenwel alleen in augustus en mei flinke aantallen door
trekkende Zilverplevieren. Dit was ook al het geval in de jaren vijftig 
(Maebe & Van der Vloet 1956). Hetzelfde zien we op het Groot Buitenschoor. 
Er overwinterden hier slechts enkele tientallen en het seizoen 1987/88 
zelfs geen, in tegenstelling tot de rest van de Westerschelde en het Delta
gebied waar veel vogels overwinteren. 

Figuur 83 toont in detail het voorkomen in de loop van het jaar op het 
Groot Buitenschoor. In de maanden januari t/m april zijn zeer weinig Zil
verplevieren aanwezig. De voorjaarspiek is in mei, waarna de soort vrijwel 
verdwijnt uit het gebied. Deze doortrek vindt in 1982 later plaats dan in 
1981 en begint later dan op het Paulinaschor in 1985. Hier spelen mogelijk 
weersfactoren een belangrijke rol. Eind juli nemen de aantallen weer toe, 
met een piek in augustus of begin september. In de loop van oktober of 
november zijn weer meer vogels aanwezig dan in het begin van oktober. 

5.23 KIEVIT Vanellus vanellus 

De Kievit is broedvogel van open gebieden in grote delen van Europa en 
Azië. De totale winterpopulatie omvat enkele miljoenen vogels. Vogels die 
in Nederland overwinteren zijn afkomstig uit een groot deel van Europa. Het 
aantal overwinterende Kieviten in de Delta varieerde van 2A7 tijdens streng 
winterweer in januari 1979 tot 30.900 tijdens de zachte januari-maand van 
1983. (Cramp & Simmons 1983, Meininger et al. 198A). 

Voedsel 

Het voedsel bestaat uit allerlei in en op de bodem levende ongewervel
de organismen. Dit zijn in weidegebieden vooral regenwormen (Cramp & 
Simmons 1983). Voor zover er in de Westerschelde gefourageerd wordt, be
treft dit waarschijnlijk verschillende Polychaeta. 
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Verspreiding over de Westerschelde 

De Kieviten worden verspreid over de Westerschelde (fig. 8A) aange
troffen op schorren, soms op de slikken, op de HVP's maar vooral op omlig
gende landbouwgronden. Alleen op de Hooge Platen werden geen vogels In deze 
periode gezien. Tijdens de telling van januari 1989 echter verbleven er 
maar liefst A60 exemplaren. In Saeftinge werden opvallend weinig Kieviten 
aangetroffen. Maebe & Van der Vloet (1956) vermelden dat de Kieviten die 
vanaf half mei Saeftinge opzoeken de slikken van de grote geulen gebruiken, 
in tegenstelling tot de Kieviten die 's winters in de omgeving verblijven. 

Voorkomen in de Westerschelde 

Uit figuur 85A blijkt dat de Kievit in de jaren tachtig in licht 
stijgende aantallen werd waargenomen in en langs de Westerschelde. In het 
seizoen 1978/79 was het aantal vogeldagen, o.a. als gevolg van de vorst 
klein. De invloed van vorst wordt beter getoond door figuur 85B met de 
januari-aantallen. In januari-maanden met vorst blijven er vrijwel geen 
achter in de Westerschelde. 

Over het verloop van het aantal vogeldagen over een langere periode 
geven de verschillende telgebieden informatie (fig. 86). In alle telgebie
den komt, voorzover er geteld is, het volgende beeld naar voren: een klein 
aantal vogeldagen in de jaren zeventig, toenemend naar een groot aantal in 
de jaren tachtig. De toename in de loop van de jaren zeventig is in de 
telgebieden in het oosten van de Westerschelde (Saeftinge en Hansweert-
Belgische grens) spectaculair (tabel 22). Tussen Hansweert en de Belgische 
grens is daarna het aantal vogeldagen weer afgenomen. In de telgebieden in 
het westen van de Westerschelde (Vlissingen-Borssele en Terneuzen-Breskens) 
kwam het aantal vogeldagen pas in 1982/83 op een hoog niveau en in de 
telgebieden in het midden van de Westerschelde (Borssele-Hansweert en 
Perkpolder-Terneuzen) in 1986/87. De toename in de telgebieden Terneuzen-
Breskens en Borssele-Hansweert is significant (tabel 22). In vrijwel alle 
telgebieden is de soort in de seizoenen 1985/86 t/m 1987/88 algemeen. Een 
uitzondering hierop is het telgebied tussen Hansweert en de Belgische 
grens. Ook in Saeftinge daalden de aantallen de laatste jaren. 

De toename van de Westerschelde populatie loopt parallel met de groei 
van de Nederlandse broedpopulatie in 1979/83 t.o.v. 1973/77 (SOVON 1987, 
1988, Teixeira 1979). Daarna is de populatie waarschijnlijk gedaald; van 
198A tot 1987 daalde de Nederlandse broedvogel-index met 27X (Anonymus 
1988b) terwijl de aantallen in de Westerschelde blijven stijgen. 

Het is niet bekend of de toename veroorzaakt wordt doordat de Kieviten 
meer voedsel in of rond de Westerschelde kunnen vinden, het voedsel beter 
beschikbaar is (bijvoorbeeld door begrazing van de schorren) of dat de 
vogels alleen maar vaker op of bij de hoogwatervluchtplaats verblijven. 
Hoewel de Kievit vooral een zoetwater vogel is kan hij wel degelijk foura-
geren op getijde slikken. Volgens Cramp & Simmons (1983) gebeurt dit vooral 
bij strenge vorst. In het Veerse Meer bleek dat een deel van de op slikken 
aanwezige Kieviten fourageerde (Stuart 1988). 

Voorkomen in de loop van het seizoen 

Na juli, wanneer er gemiddeld AGO Kieviten aanwezig zijn, nemen de 
aantallen iets af om in september en oktober licht te stijgen (fig. 850). 
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In november bereikt de Kievit het jaarmaximum van gemiddeld 3000 en maxi
maal 7100 exemplaren. Daarna neemt het aantal af tot gemiddeld 900 in 
januari en na een kleine opleving in februari hebben vrijwel alle Kieviten 
de Westerschelde in april en mei verlaten. In deze maanden zijn alleen de 
broedvogels aanwezig. 

De vogels die in juni en juli de Westerschelde opzoeken zijn waar
schijnlijk voor een deel broedvogels uit de omgeving, aangevuld met vogels 
uit Noord-Duitsland en centraal Europa die in de zomer naar Engeland en 
Nederland trekken (SOVON 1987). In september t/m november trekken eerst 
Oost-Europese en Russische vogels door, gevolgd door Scandinavische. Het 
jaar-maximum, in de Westerschelde in november, valt in gebieden buiten de 
Delta doorgaans eerder. Wanneer er in de loop van de winter vorst invalt 
verlaten vrijwel alle Kieviten de Westerschelde. Zo werd in januari 1979 
slechts één Kievit geteld in december 1981 en januari 1982 resp. A0 en 
acht, in januari 1985 geen en in februari 1986 70. In februari kan alweer 
terugtrek zijn waardoor de aantallen in de Westerschelde in die maand iets 
toenemen. Het verloop op het Groot Buitenschoor sluit aan bij dat voor de 
gehele Westerschelde (fig. 87). 

Tabel 22. Kievit. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en overeen
komst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de Wester
schelde. September t/m april, (ns - niet significant; * 0,01<p<0,05; ** 
0,001<p<0,01; *** p<0,001) 

Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 2930 (november) 
Maximum (1980/81 t/m 1987/88): 7150 (november 1987) 

Trend in het aantal vogeldagen van september t/m april. Spearman Rank 
Correlatie Coefficient (rs) per deelgebied en voor de volledige Wester
schelde. (n • aantal seizoenen) 

Gebied 
nr. 
1 
2 
3 
k 
5 
7 
8 
T 

Gebied 
Hooge Platen 
Vlissingen-Borssele 
Horssele-Hansweert 
Hansweert-Belg.grens 
Saeftinge 
Perkpolder-Terneuzen 
Terneuzen-Breskens 
Westerschelde totaal 

rs 

0,2833 
0,8198 
0,A834 
0,7538 
0,771A 
0,9167 
0,7500 

n 

9 
14 
14 
13 
6 
9 
7 

P 

0,460 
<0,001 
0,080 
0,003 
0,072 
0,001 
0,052 

ns 
*** 
ns 
** 
ns 
** 
ns 

X Vog 
6,8 
20,3 
20,7 
5,3 
18,7 
22,1 
6,1 

1002 

5.24 KAN0ETSTRANDL0PER Calidris canutus 

Van de Kanoetstrandloper komen twee ondersoorten voor in Europa. De 
Cc.canutus broedt in Siberië, de C c .islandica broedt in Noord-Canada en 
Groenland. De Siberische populatie (ca. 350.000 ex.) trekt in voor- en 
najaar naar West-Afrika en doet daarbij vooral de Duitse Waddenzee aan. De 
Canadese en Groenlandse populatie (ca. 400.000 ex.) overwintert voorname
lijk in West-Europa. In het Deltagebied verblijven 's winters ca. 15.000 
Kanoetstrandlopers. (Cramp & Simmons 1983, Meininger et al. 1984, Schekker-
man 1990, SOVON 1987). 
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Voedsel 

Het voedsel van deze soort bestaat uit kleine schelpdieren (Nonnetje, 
Kokkel, alikruiken, Mossel, Strandgaper en Wadslakje), kreeftachtigen (o.a. 
Strandkrab, Slijkgarnaal en Gewone Garnaal) en verschillende wormen (Cramp 
& Simmons 1983). 

Verspreiding over de Westerschelde 

Doorgaans is het voorkomen van de Kanoetstrandloper beperkt tot de 
Hooge Platen, dit geldt zowel voor augustus, januari als mei (fig. 88). 
Alleen in januari 1987 werden ook op andere plaatsen redelijk wat Kanoet
strandlopers aangetroffen. De verspreiding over de verschillende telgebie-
den is goed vergelijkbaar over de verschillende jaren (tabel 23). De vogels 
zijn vermoedelijk aan de monding van de Westerschelde gebonden omdat ze 
daar kunnen fourageren op broedval van de Kokkel (Marteijn 1988). 

Voorkomen in de Westerschelde 

Daar de Kanoetstrandloper in geconcentreerde groepen voorkomt is de 
telfout groter dan bij andere soorten (Rappoldt et al. 1985). Figuur 89A 
laat waarschijnlijk o.a. als gevolg hiervan een grillig beeld zien. In deze 
figuur zijn alleen de maanden september t/ra april betrokken. Doortrekkers 
in augustus en mei zijn in deze figuur niet opgenomen. In het winterhalf
jaar 1982/83 waren veel Kanoetstrandlopers in de Westerschelde aanwezig 
terwijl het jaar daarvoor een minimaal aantal vogeldagen gehaald werd. De 
soort neemt de laatste drie beschouwde seizoenen toe. Het januari-aantal 
echter vertoont sinds 198A een dalende tendens (fig. 89B). Ook laat deze 
figuur zien dat de januari-aantallen in het begin van de jaren zeventig 
groter waren dan die in de jaren tachtig. 

Omdat op de Hooge Platen verreweg de meeste Kanoetstrandlopers worden 
geteld, is het patroon van voorkomen daar vrijwel identiek aan dat voor de 
hele Westerschelde (fig. 90). Op de HVP's tussen Vlissingen en Borssele 
worden zelden Kanoetstrandlopers gezien. Op het trajekt Borssele-Hansweert 
was de soort in de jaren zeventig algemener dan in de jaren tachtig, de 
afname is significant (tabel 23). In het oostelijke deel van de Wester
schelde is het voorkomen te onregelmatig om iets over voor- of 
achteruitgang te zeggen. Tussen Terneuzen en Breskens wordt een van jaar 
tot jaar wisselend aantal vogeldagen vastgesteld. 
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Tabel 23. Kanoetstrandloper. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding 
en overeenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de 
Westerschelde. September t/m april, (ns - niet significant; * 0,01<p<0,05; 
** 0,001<p<0,01; *** p<0,001) 

Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 2650 
Maximum (1980/81 t/m 1987/88): 6070 

(oktober) 
(oktober 1987) 

Trend in het aantal vogeldagen van september t/m april, Spearman Rank 
Correlatie Coefficient (rs) per deelgebied en voor de volledige Wester
schelde. (n « aantal seizoenen) 

Gebied 
nr. Gebied 
1 Hooge Platen 
2 Vlissingen-Borssele 
3 Borssele-Hansweert 
U Hansweert-Belg.grens 
5 Saeftinge 
7 Perkpolder-Terneuzen 
8 Terneuzen-Breskens 
T Westerschelde totaal 

rs 
0,3929 
0,0140 
0,7876 
0,1686 
0,6152 
0,3043 
0,4667 
0,5000 

n 
7 
12 
14 
14 
13 
6 
9 
7 

P 
0,383 
0,966 
0,001 
0,565 
0,025 
0,558 
0,205 
0,253 

ns 
ns 
** 
ns 
* 
ns 
ns 
ns 

Z Vogeldagen 
87,3 
6,6 
0,2 
1,9 
0,001 
0,03 
3,9 

1002 

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de 
jaren (Kendall Coefficient of Concordance): w • 0,7529, n = 6, *** 

Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen 
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor 
gebiedsnummers zie boven. 

Vergeleken Vergeleken 
Gebieden Jaren W P 
alle 78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88 0,1317 0,4655 ns 
3,4,5 73/74 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88 0,3765 0,3302 ns 
2,3,4,5 73/74 t/m 75/76, 77/78 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88 

0,3219 0,2241 ns 

Voorkomen in de loop van het seizoen 

In juni en juli kunnen enkele honderden Kanoetstrandlopers aanwezig 
zijn, dit zijn waarschijnlijk overzomerende eerstejaars vogels (fig. 89C). 
De grootste aantallen worden in de maanden augustus t/m december geteld. 
Het is onbekend of de vogels ruien in de Westerschelde. Gedurende de winter 
nemen de aantallen af, terwijl in maart nog een piek kan optreden. In april 
hebben vrijwel alle Kanoetstrandlopers de Westerschelde verlaten maar in 
mei worden er weer veel doortrekkende vogels gezien. 

In de telgebieden buiten de Hooge Platen komen grote groepen onregel
matig voor (fig. 91); tussen Vlissingen en Borssele werden in november en 
december 1987 veel Kanoetstrandlopers geteld en tussen Hansweert en de 
Belgische grens en tussen Terneuzen en Breskens werden in januari 1987 meer 
vogels dan normaal opgemerkt. Dit waren mogelijk vogels die door de vorst 
uitweken naar andere gebieden. 
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In mei gaat het waarschijnlijk overwegend om de Siberische ondereoort 
C.c. canutus die op weg is van de West-Afrikaanse overwinteringsgebieder. 
naar de broedgebieden. In mei 1980 werden zelfs 10.850 exemplaren in de 
Westerschelde geteld. Een dergelijk groot aantal is echter daarna nooit 
meer gezien. Het is mogelijk dat de Westerschelde net als de Vendée een 
nood-stopgebied is tijdens de lange vlucht van de Afrikaanse overwinte-
ringsgebieden naar de Waddenzee (Schekkerman 1990). 

In de winter vinden, zoals is beschreven, verplaatsingen plaats binnen 
de Westerschelde, maar ook vindt er uitwisseling plaats met de Ooeterschel-
de en er zijn gedurende de winter verplaatsingen geconstateerd tussen het 
Deltagebied, Waddenzee en Engelse overwinteringsgebieden (Cramp & Simmons 
1983, Meininger et al. 198A). 

5.25 DRIETEENSTRANDLOPER Calidris alba 

Deze broedvogel van de toendra's van Noord-Amerika en Noord-Eurazië 
overwintert langs de kusten van grote delen van de wereld. Rond de Noordzee 
overwinterende vogels zijn waarschijnlijk afkomstig van de Aziatische, 
Groenlandse en Noordoostcanadese broedpopulaties. In Nederland overwinteren 
3.000 a 5.000 exemplaren terwijl tijdens de herfsttrek 6.000 a 7.000 exem
plaren aanwezig kunnen zijn. In mei kunnen korte tijd ook grotere aantallen 
aanwezig zijn. De totale winterpopulatie in Noordwest-Europa en West-Afrika 
bestaat uit ca. 100.000 vogels. (Cramp & Simmons 1983, Meininger et al. 
198A, Smit & Piersma 1989). 

Voedsel 

In de overwinteringsgebieden worden vooral insekten, kreeftachtigen, 
kleine schelpdieren en Polychaeta gegeten. Marteijn (1988) noemt de Slijk-
garnaal in het voorjaar als een belangrijke voedselbron. 

Deze soort kan voedsel in harde, zandige bodems bereiken. (Cramp & 
Simmons 1983) 

Verspreiding over de Westerschelde 

In de maand augustus worden de meeste vogels ten westen van Perkpolder 
waargenomen (fig. 92). Ook tussen Vlissingen en Borssele bevinden zich 
veel vogels. In januari zijn de Hooge Platen vrijwel verlaten maar houden 
de vogels zich op tussen Borssele en Hansweert. Dit laatste telgebied is 
ook in mei favoriet, daar zit dan 322 van het totaal aantal. In mei is 
voorts het Paulinaschor en omgeving in trek en verblijven veel vogels op 
het slik ten zuiden van de koelwaterinlaat bij de Kerncentrale in Borssele. 
De verspreiding over de telgebieden is goed vergelijkbaar van jaar tot jaar 
(tabel 24). Het is bekend dat in het voorjaar veel Drieteenstrandlopers 
fourageren op de zanderige delen van de Platen van Ossenisse. 

Voorkomen in de Westerschelde 

Het aantal vogeldagen van de Drieteenstrandlopers schommelt van jaar 
tot jaar (fig. 93A). Seizoenen met een groot aantal vogeldagen zijn 
1981/82, 1982/83 en 1987/88. In deze jaren waren de maxima resp. 1700, 4500 
en 3500. Er is geen sprake van een duidelijke trend (tabel 24). Dit blijkt 
ook uit de januari-aantallen in figuur 93B. De aantallen in de periode 
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januari 1984 t/ro 1987 waren groter dan die in de periode daarvoor (uitge
zonderd januari 1980). 

Het verloop van het aantal vogeldagen in de verschillende telgebieden 
geeft geen duidelijk beeld (fig. 9A) en is niet onderling gecorreleerd 
(tabel 2A). Zo neemt de soort toe op de Hooge Platen en tussen Perkpolder 
en Terneuzen (tabel 24) en tussen Terneuzen en Breskens is sprake van een 
afname. In de andere telgebieden is het beeld onduidelijk. 

Waarschijnlijk was de Drieteenstrandloper in de jaren vijftig in 
Saeftinge algemener dan nu. Zo vermelden Maebe k Van der Vloet (1956) voor 
Saeftinge de soort als een vrij algemene doortrekker (max. 150 ex.). 

Voorkomen in de loop van het seizoen 

In juli komen de eerste Drieteenstrandlopers aan in de Westerschelde 
(fig. 93C), eind juli en in augustus nemen de aantallen flink toe tot een 
gemiddelde van 1600 exemplaren. Tot en met november stabiliseert het aantal 
zich rond 550. Tussen november en januari verlaten kennelijk sommige vogels 
de Westerschelde, gemiddeld blijven 1A0 Drieteenstrandlopers over. In maart 
nemen de aantallen toe en in mei, tijdens de voorjaarstrek, kunnen grote 
groepen Drieteenstrandlopers de Westerschelde aandoen. Gemiddeld verblijven 
er in mei 1800 Drieteenstrandlopers, in mei 1983 waren dit er zelfs 4500 en 
in mei 1988 3500. 

Uit figuur 95, het verloop in verschillende telgebieden, komt geen 
eenduidig beeld naar voren. Aantallen variëren per gebied en per jaar 
sterk. De doortrekkende vogels blijven waarschijnlijk kort (Meininger et 
al. 1984) en de doortrekpiek kan zo makkelijk gemist worden. 

Telgegevens van E. Marteijn uit 1985 laten meer in detail de aankomst 
van Drieteenstrandlopers zien. Van 1 tot 23 april werden op de HVP's van 
het Paulinaschor en de Zandplaat niet meer dan 12 exemplaren geteld. Op 29 
april waren dit er 210 en op 7 mei 405. Op 15 mei was mogelijk een deel 
weggetrokken, er verbleven 145 Drieteenstrandlopers, maar daarna nam het 
aantal verder toe: 530 op 21 mei, 835 op 28 mei en nog 800 op 31 mei. Dit 
zelfde beeld komt naar voren uit de tellingen van de HVP op het Schor van 
Baarland en het Zuidgors. Het maximum in begin roei was 240 en het maximum 
aan het eind van de maand 1700 Drieteenstrandlopers. Ook op Engelsmanplaat 
in de Waddenzee valt de piek in de laatste decade van mei en worden in de 
eerste decade van juni nog veel vogels gezien (Mes et al. 1980). Dit beeld 
komt overeen met het verloop van de doortrek voor de Hollandse kust in 
Camphuysen & van Dijk (1983): de hele maand mei en de eerste dagen van 
juni. 
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Tabel 2A. Drieteenstrandloper. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding 
en overeenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de 
Westerschelde. Juli t/m juni. (ns - niet significant; * 0,01<p<0,05; ** 
0,001<p<0,01; *** p<0,001) 

Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 1820 (mei) 
Maximum (1980/81 t/m 1987/88): A520 (mei 1983) 

Trend in het aantal vogeldagen van juli t/m juni, Spearman Rank Correlatie 
Coefficient (rs) per deelgebied en voor de volledige Westerschelde. (n • 
aantal seizoenen) 

Gebied 
nr. Gebied 
1 Hooge Platen 
2 Vlissingen-Borssele 
3 Borssele-Hansweert 
A Hansweert-Belg.grens 
5 Saeftinge 
7 Perkpolder-Terneuzen 
8 Terneuzen-Breskens 
T Westerschelde totaal 

rs 
0,8857 
0,A857 
0,5A29 
0,3928 
0,3928 
1,0000 
0,31*3 
0,5A29 

n 
6 
6 
6 
6 
6 
A 
6 
6 

P 
0,019 
0,329 
0,266 
0,4A1 
0,AA1 
<0,001 
0,544 
0,266 

* 
ns 
ns 
ns 
ns 
*** 
ns 
ns 

Z Vogeldagen 
20,6 
9,1 
38,7 
1,0 
0,01 
9,1 
21,5 
100X 

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de 
jaren (Kendall Coefficient of Concordance): w = 0,8428, n = 4, ** 

Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen 
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor 
gebiedsnummers zie boven. 

Vergeleken 
Gebieden 
1,2,3,4,5,8 
alle 

Vergeleken 
Jaren 
80/81,82/83,85/86 t/m 87/88 
82/83, 85/86 t/m 87/88 

w 
0,2039 
0,1327 

P 
0,2949 
0,4259 

ns 
ns 

5.26 KROMBEKSTRANDLOPER Calidris ferruginea 

De Krombekstrandloper broedt op de toendra van het uiterste noorden 
van Siberië. In het najaar trekt een gering deel van de populatie via West-
Europa naar West-Afrika. Een ander deel vliegt via Oost-Europa en het 
Middellandse Zeegebied naar West-Afrika. Hier overwinteren ca. 600.000 
Krombekstrandlopers. In het voorjaar zijn de aantallen in West-Europa veel 
geringer dan in het najaar omdat de soort dan een meer oostelijke trekroute 
volgt. (Cramp & Simmons 1983, Meininger et al. 1984) 

Voedsel 

De fourageermethode lijkt op die van de Bonte Strandloper met het 
verschil dat de Krombekstrandloper grotere voedseldeeltjes opneemt. Het 
meeste voedsel in de Westerschelde zal bestaan uit Polychaeta, kleine 
schelpdieren en kreeftachtigen. (Cramp & Simmons 1983). 
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Verspreiding over de Westerschelde 

Maar liefst 71t van het totaal aantal Krotnbekstrandlopers in de 
Westerschelde wordt op de Hooge Platen aangetroffen, verder verblijft 232 
tussen Terneuzen en Breskens en 51 in het telgebied Borssele-Hansweert 
(fig. 96). Slechts een enkeling wordt elders aangetroffen. De verspreiding 
over de verschillende telgebieden is goed vergelijkbaar van jaar tot jaar 
(tabel 25). Waarom de Krombekstrandloper gebonden is aan de monding van de 
Westerschelde is niet bekend. 

Voorkomen in de Westerschelde 

De Westerschelde is het belangrijkste gebied voor de Krombekstrand
loper in Nederland. In augustus 1983 werden hier bijna 1200 exemplaren 
geteld. Voor de Waddenzee is een telling van 800 exemplaren bekend (SOVON 
1987) en in het binnenland worden zelden grote groepen gezien. 

In de jaren 1980/81 t/m 1982/83 steeg het aantal vogeldagen van door
trekkende Krotnbekstrandlopers, de jaren 1985/86 t/m 1987/88 bleef dit 
aantal vrij constant (fig. 97A). In de verschillende deelgebieden zijn 
echter flinke veranderingen opgetreden (fig. 98). Zo daalde het aantal 
vogeldagen de laatste drie besproken jaren in de telgebieden Terneuzen-
Breskens en Borssele-Hansweert. Dit verlies werd echter gecompenseerd door 
stijgende aantallen op de Hooge Platen. 

Voorkomen in de loop van het seizoen 

Krombekstrandlopers bereiken in juli de Westerschelde, daarna nemen de 
aantallen in augustus nog iets toe tot gemiddeld 700 vogels (fig. 97B). In 
juli en augustus kunnen meer dan 1100 Krombekstrandlopers aanwezig zijn. In 
september zijn al veel Krombekstrandlopers doorgetrokken en in oktober 
worden slechts af en toe enkele gezien. In november 1982 werden nog vier 
exemplaren waargenomen en in november 1987 één exemplaar. Uit het voorjaar 
zijn wel enkele waarnemingen bekend uit de Westerschelde doch niet tijdens 
de maandelijkse tellingen. 

Als eerste arriveren de volwassen vogels die de lichaamsveren ruien, 
later arriveren de juvenielen. Door determinatie problemen is het mogelijk 
dat de soort soms is onderteld. Juvenielen en adulten die geleidelijk hun 
winterkleed krijgen zijn moeilijk te onderscheiden van Bonte Strandlopers. 

In juli verblijven de vogels voornamelijk op de Hooge Platen (fig. 
99), later in het seizoen worden ze ook tussen Terneuzen en Breskens en 
tussen Borssele en Hansweert aangetroffen. 
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Tabel 25. Krombekstrandloper. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding 
en overeenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de 
Westerschelde. Juli t/m juni. (ns - niet significant; * 0,01<p<0,05; ** 
0,001<p<0,01; *** p<0,001) 

Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 680 (augustus) 
Maximum (1980/81 t/m 1987/88): 1160 (augustus 1983) 

Trend in het aantal vogeldagen van juli t/m juni, Spearman Rank Correlatie 
Coefficient (rs) per deelgebied en voor de volledige Westerschelde. (n • 
aantal seizoenen) 

Gebied 
nr. Gebied 
1 Hooge Platen 
2 Vlissingen-Borssele 
3 Borssele-Hansweert 
^ Hansweert-Belg.grens 
5 Saeftinge 
7 Perkpolder-Terneuzen 
8 Terneuzen-Breskens 
T Westerschelde totaal 

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de 
jaren (Kendall Coefficient of Concordance): w = 0,7331, n = A, ** 

Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen 
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor 
gebiedsnummers zie boven. 

Vergeleken Vergeleken 
Gebieden Jaren 
1,2,3,4,5,8 80/81,82/83,85/86 t/m 87/88 
alle 82/83, 85/86 t/m 87/88 

rs 
0,771A 
0,8804 
0,3714 
0,2777 
0,0290 
0,2108 
0,2000 
0,0286 

n 
6 
6 
6 
6 
6 
4 
6 
6 

P 
0,072 
0,021 
0,468 
0,594 
0,957 
0,789 
0,704 
0,957 

ns 
* 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 

X Vogeldagen 
80,0 
0,9 
3,4 
0,03 
0,2 
0,2 
15,0 
1002 

W 
0,3417 
0,1786 

P 
0,0685 
0,2898 

ns 
ns 
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5.27 BONTE STRANDLOPER Calidrls alpina 

De in Nederland doortrekkende en overwinterende Bonte Strandlopers 
broeden van Oost-Groenland tot in Siberië. De Westeuropese en Westafrikaan-
se winterpopulatie wordt geschat op 1.AGO.000 exemplaren. In Nederland 
overwinteren 190.000 Bonte Strandlopers waarvan ca. 90.000 in het Delta
gebied. De Waddenzee herbergt gedurende de trektijd veel Bonte Strandlo
pers, terwijl in de Delta veel Bonte Strandlopers aanwezig zijn in de 
winter. Sinds 1973/74 is de grootte van de populatie in West-Europa, maar 
vooral in Groot-Brittannië gedaald (Goss-Custard & Moser 1988, Meininger et 
al. 1984, Smit & Piersma 1989). 

Voedsel 

Het voedsel van de Bonte Strandloper bestaat voor een groot deel uit 
Polychaeta (vooral de Zeeduizendpoot), schelpdieren (Wadslakje, Nonnetje) 
en kreeftachtigen (vnl. Slijkgarnaal). (Cramp & Simmons 1983). 

Verspreiding over de Westerschelde 

In alle maanden van het jaar zijn de Hooge Platen het belangrijkste 
gebied voor de Bonte Strandloper (fig. 100). In augustus verblijft hier 
maar liefst 922 van het totaal, in januari verspreidt de soort zich meer en 
verblijft nog 41% op de Hooge Platen. Dit percentage loopt weer op in mei 
wanneer 73X zich bevindt op de Hooge Platen. Vooral in januari worden in 
vrijwel alle delen van de Westerschelde flinke aantallen Bonte Strandlopers 
aangetroffen. De aantallen in januari in Saeftinge zijn klein; in mei 
echter worden hier veel doortrekkers geteld. De verspreiding over de telge-
bieden is goed vergelijkbaar van jaar tot jaar (tabel 26). 

Voorkomen in de Westerschelde 

Het voorkomen van de Bonte Strandloper in de gehele Westerschelde is 
stabiel in de winterseizoenen van 1978/79 t/m 1982/83 (fig. 101A), maar het 
aantal vogeldagen daalde in de seizoenen 1985/86 t/m 1987/88 met ongeveer 
251. Het aantal in januari was t/m 1985 groter dan 20.000 exemplaren, na 
1985 kwam dit aantal daar niet meer bovenuit (figuur 101B). In januari 1980 
werd een bijzonder groot aantal van 70.000 exemplaren geteld. 

In de verschillende deelgebieden zien we een veel wisselender patroon 
(fig. 102). In het telgebied Vlissingen-Borssele en Borssele-Hansweert 
werden in de jaren zeventig een wisselend maar een relatief groot aantal 
vogeldagen vastgesteld. In de andere gebieden waarvan ook telgegevens uit 
die tijd beschikbaar zijn (Hansweert-Belgische grens, Saeftinge) zien we 
een toename in het begin van de jaren zeventig. In Saeftinge nam het aantal 
vogeldagen daarna sterk af, tussen Hansweert en de Belgische grens werden 
daarna wisselende maar lagere aantallen gezien. Op het Groot Buitenschoor, 
waar de soort alleen overwintert, is het aantal vogeldagen sinds 1981 flink 
gedaald. Tussen Vlissingen en Borssele en Borssele en Hansweert nam het 
aantal vogeldagen na 1981/82 ook af. In het telgebied Terneuzen-Breskens 
werden na het topjaar 1978/79 bijna elk jaar afnemende aantallen vogeldagen 
vastgesteld. Alleen op de Hooge Platen, het telgebied waar zich de grootste 
aantallen bevinden, nam het aantal vogeldagen de laatste jaren niet af. 

In vier van de zeven telgebieden is de afname significant (tabel 26). 
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De trend komt goed overeen in de verschillende telgebieden (tabel 26), 
vooral wanneer we de telgebieden aan de noordoever en Saeftinge samen nemen 
(nr 2,3,A en 5; tabel 26). Waaraan deze afname van overwinterende Bonte 
Strandlopers is te wijten, is vooralsnog niet bekend. De afname is niet 
overal in hetzelfde jaar ingezet en niet over de hele Westerschelde even 
groot. De afname in het oostelijke deel van de Westerschelde is sterker dan 
in het westelijke deel. Uit een bemonstering van het zoöbenthos rond de 
Belgisch-Nederlandse grens in 1987 bleek dat Wadslakje en Slijkgarnaal 
minder algemeen waren dan in het begin van de jaren tachtig (Werkgroep 
Waterbeheer Westerschelde 1989b). Het is mogelijk dat deze afname verband 
houdt met de vorst in de jaren 1985 t/m 1987 in combinatie met een slechte 
conditie van de bodemdieren door de vervuiling. De afname van de Bonte 
Strandloper is echter al ingezet voor de strenge winter van 198A/85. Boven
dien is er geen relatie te ontdekken met de hoeveelheid en biomassa van de 
macrofauna die over langere periode is bemonsterd op de Platen van Valke-
nisse (Janssen et al. 1988). Het is mogelijk dat de afname van de hele 
populatie een rol speelt. Deze afname blijkt uit de Britse index cijfers; 
van 125 in januari 197A daalde deze naar 63 in januari 198A (Salmon et al. 
1987). Goss-Custard & Moser (1988) noemen de opkomst van Engels Slijkgras 
als mogelijke oorzaak van deze achteruitgang. In de Westerschelde komt deze 
plant wel voor maar het lijkt vrijwel uitgesloten dat de afname hierdoor 
veroorzaakt is. De baggerwerkzaamheden in de Westerschelde, waardoor veel 
dynamiek ontstaat en de platen verzanden, zou ook van invloed kunnen zijn 
(Werkgroep Waterbeheer Westerschelde 1989a). 

Voorkomen in de loop van het seizoen 

Uit figuur 101C blijkt dat in de Westerschelde in juli al enige dui
zenden Bonte Strandlopers verblijven. In augustus is dit aantal opgelopen 
tot gemiddeld IA.000 vogels. Na een kleine afname in september nemen de 
aantallen toe tot in januari. Gemiddeld zijn er dan bijna 21.000 vogels 
aanwezig. Na januari nemen de aantallen af tot 8500 in april. In mei wordt 
doortrek geconstateerd; er verblijven dan gemiddeld 13.500 Bonte Strand
lopers. Gemiddeld overzomeren jaarlijks 150 exemplaren, met een maximum van 
600 in juni 1983. 

Overwinteraars in de Westerschelde behoren tot de ondersoort 
C.a.alpina. De ondersoorten C.a.schinzii en de C.a.arctica trekken veel 
minder algemeen door. Van juli tot in september vindt voortdurend doortrek 
plaats; eerst van volwassen vogels later, van onvolwassen vogels (Cramp & 
Simmons 1983) . 

Het is niet bekend of Bonte Strandlopers in de Westerschelde ruien. 
Ringterugmeldingen suggereren dat de vogels die in de loop van het najaar 
in het oosten van de Westerschelde opduiken en daar overwinteren, de rui 
hebben doorgemaakt in het oostelijke deel van de Waddenzee (Baptist et al. 
1988). 

Het voorkomen in de loop van het seizoen in de verschillende telge
bieden wijkt onderling nogal af (fig. 103). Zo worden op de Hooge Platen de 
grootste aantallen in de maanden augustus t/m november en maart t/m mei 
geteld. In de meeste andere telgebieden verblijven vooral gedurende de 
wintermaanden veel Bonte Strandlopers. Alleen in Saeftinge werden in het 
seizoen 1986/87 in augustus en mei grotere aantallen dan normaal gezien. 

Uit tellingen van E. Marteijn uit 1985 bleek dat de soort op het 
Paulinaschor doortrok van eind april tot begin mei en op het Schor van 
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Baarland en het Zuidgors vooral half mei. 
Figuur 10A toont in detail de aantals ontwikkeling op het Groot Bui

tenschoor over de jaren 1981 en 1982. Hier worden vrijwel geen exemplaren 
in de trektijd gezien. Alleen in de maanden november en december verblijft 
er een flinke groep en in januari neemt hun aantal snel af. Dit beeld komt 
redelijk overeen met het verloop in het gebied Hansweert-Belgische grens. 
De aantallen op het Groot Buitenschoor zijn voor België groot te noemen 
(Deman 1982). 

Tabel 26. Bonte Strandloper. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding 
en overeenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in 
de Westerschelde. September t/m april, (ns « niet significant; * 
0,01<p<0,05; ** 0,001<p<0,01; *** p<0,001) 

Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 21.000 
Maximum (1980/81 t/m 1987/88): 33.500 

(januari) 
(januari 198A) 

Trend in het aantal vogeldagen van september t/m april. Spearman Rank 
Correlatie Coefficient (rs) per deelgebied en voor de volledige Wester
schelde. (n • aantal seizoenen) 

Gebied 
nr. Gebied 
1 Hooge Platen 
2 Vlissingen-Borssele 
3 Borssele-Hansweert 
A Hansweert-Belg.grens 
5 Saeftinge 
7 Perkpolder-Terneuzen 
8 Terneuzen-Breskens 
T Westerschelde totaal 

Groot Buitenschoor 

r s 
0 ,2857 
0,622A 
0,5824 
0 ,0066 
0 ,6703 
0 , 3 U 3 
0 ,7500 
0 , 7 U 3 
0,7714 

n 
7 

12 
IA 
U 
13 

6 
9 
7 
6 

P 
0 ,535 
0 , 0 3 1 
0 ,029 
0 ,982 
0 ,012 
0,5AA 
0 ,020 
0 ,071 
0 ,072 

ns 
* 
* 

n s 
* 

n s 
* 

n s 
n s 

2 Vogeldagen 
7 1 . 2 

0 , 5 
5 , 8 
3 ,0 
0 ,4 

U , l 
5 ,0 

1002 

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de 
jaren (Kendall Coefficient of Concordance): w • 0,8A13, n - 6, *** 

Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen 
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor 
gebiedsnummers zie boven. 

Vergeleken Vergeleken 
Gebieden Jaren W F 
alle 78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88 0,3A69 0,0329 
3,A,5 73/7A t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88 0,5983 0,0A30 
2,3,A,5 73/7A t/m 75/76, 77/78 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88 

0,6337 0,003A ** 

* 
* 
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5.28 KEMPHAAN Philoroachus pupnax 

De Kemphaan broedt van West-Europa tot Oost-Siberië in moerassen en op 
toendra's. In West-Europa broeden Kemphanen in weidegebieden. In Scandina
vië en Finland broeden ca. 2A5.000 paren. Tijdens de trek worden in Neder
land waarschijnlijk deze en Russische broedvogels aangetroffen. Het over
winteringsgebied strekt zich uit van West- en Zuid-Europa tot aan Zuid-
Af rika. In Nederland overwinteren Kemphanen in toenemende aantallen. 
(Castelijns et al. 1988, Cramp & Simmons 1983, Meininger et al. 198A, SOVON 
1987). 

Voedsel 

Het voedsel van de Kemphaan bestaat hoofdzakelijk uit insekten. Ook 
plantaardig materiaal en dan vooral zaden worden gegeten. Daarnaast worden 
wel schelpdieren en Amphipoda gegeten. (Cramp £. Simmons 1983). 

Voorkomen in de Westerschelde 

De Kemphaan is schaars op getijde-slikken en daarom werden in de 
Westerschelde geen grote aantallen vastgesteld. Het maximum in één maand 
aangetroffen Kemphanen ligt rond de 180 vogels. Het jaar maximum schommelde 
tussen 1980/81 en 1987/88 tussen 60 en 180 exemplaren zonder duidelijke 
trend. 

Mogelijk was de soort in de jaren vijftig in Saeftinge algemener 
(Maebe & Van der Vloet 1956). 

Voorkomen in de loop van het seizoen 

In de maanden juli en augustus zijn de grootste aantallen Kemphanen 
langs de Westerschelde aanwezig (fig. 105). Gemiddeld zijn er dan rond de 
60 vogels. In november zijn vrijwel alle Kemphanen uit de Westerschelde 
vertrokken. Een enkele keer worden gedurende de winter maanden Kemphanen in 
de Westerschelde aangetroffen, een uitschieter vormde de 170 exemplaren die 
in december 1986 werden geteld. In de maanden maart t/m mei is enige door
trek geconstateerd. De aantallen zijn echter kleiner dan in de herfst. 

De laatste jaren overwinteren tot 2000 exemplaren in Zeeuws-Vlaanderen 
(Castelijns et al. 1988). Het is mogelijk dat de vogels die 's winters in 
de Westerschelde zijn aangetroffen, horen bij deze binnenlandse populatie. 

5.29 GRUTTO Limosa limosa 

Het broedgebied van de Grutto omvat grote delen van Europa, in Neder
land echter broedt ca. 90X van de gehele Westeuropese populatie. De Neder
landse populatie bestaat uit zo'n 100.000 paar en overwintert in Portugal 
en West-Afrika. De weinige Grutto's die in Nederland overwinteren behoren 
zeer waarschijnlijk tot de ondersoort L.1.islandica. (Marteijn & Swennen 
198A, SOVON 1987). 

Voedsel 

Grutto's eten tal van invertebraten en zaden. Het voedsel in de 
Westerschelde bestaat waarschijnlijk vooral uit Polychaeta. Mogelijk worden 
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ook schelpdieren en kreeftachtigen gegeten. (Cramp & Simmons 1983). 

Verspreiding over de Westerschelde 

Vrijwel alle Grutto's die in de Westerschelde overwinteren verblijven 
met hoogwater op het Paulinaschor of in de Braakman. Tijdens de voor- en 
najaarstrek worden echter ook groepen in andere gebieden waargenomen (b.v. 
Saeftinge). 

Voorkomen in de Westerschelde 

De Westerschelde is de enige plek in Nederland waar geregeld Grutto's 
overwinteren. Andere plaatsen waar wel eens Grutto's overwinteren zijn het 
Veerse Meer, Oosterschelde en het rivieren gebied (SOVON 1987). 

Al aan het eind van de jaren vijftig was bekend dat er Grutto's in de 
Westerschelde overwinterden. De maxima lagen aanvankelijk rond de 50 exem
plaren, maar namen halverwege de jaren zeventig toe tot 110 (fig. 106B). In 
de winter van 1978/79 kwam het aantal echter niet boven de 30, maar de 
populatie herstelde zich en in december 1982 werden 140 Grutto's geteld 
(Marteijn & Swennen 1984), 

De ontwikkeling van het aantal vogeldagen in de Westerschelde laat 
eveneens een dergelijk patroon zien (fig. 106A). Kleine aantallen in 
1977/79, toenemend tot 1980/81 en dan tot 1985/86 een vrij constant hoog 
niveau. In de jaren 1986/87 en 1987/88 is het aantal vogeldagen echter 
afgenomen. Het is onbekend of deze achteruitgang veroorzaakt is door de 
strenge winters 1984/85 t/m 1986/87. 

In figuur 107 zijn telgegevens van het Paulinaschor, verzameld tijdens 
de maandelijkse tellingen en die welke genoemd worden door Marteijn & 
Swennen (1984) gecombineerd. De figuur laat zien dat het aantal vogeldagen 
in de jaren zeventig lager was dan in de jaren tachtig. Verder komt het 
patroon overeen met figuur 106A. 

Voorkomen in de loop van het seizoen 

Figuur 106C toont het voorkomen in de loop van het jaar. In juli en 
augustus zijn gemiddeld ongeveer 70 vogels aanwezig. In augustus 1986 waren 
dat er zelfs 250. Dit zijn waarschijnlijk Nederlandse broedvogels die in de 
loop van augustus en september wegtrekken. In augustus, maar vooral in 
september, arriveren in Ierland de eerste overwinteraars van de ondersoort 
L.l.islandica (Cramp & Simmons 1983). Als aangenomen mag worden dat deze 
ondersoort ook in de Westerschelde overwintert, zijn de vogels die tussen 
oktober en november arriveren laat. Na november (gem. 100 ex.) nemen de 
aantallen af tot gemiddeld 80 exemplaren in januari. Na januari trekt een 
deel weg, conform de situatie in Ierland (Cramp & Simmons 1983), en blijven 
50 exemplaren over. In april zijn gemiddeld 20 Grutto's over. In juni nemen 
de aantallen toe, als gevolg van het aflopen van het broedseizoen van de 
Nederlandse Grutto's. 
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Tabel 27. Grutto. Trend in het aantal vogeldagen en overeenkomst in aan
talsverloop tussen de verschillende telgebieden in de Westerschelde. Sep
tember t/m april, (ns - niet significant; ** 0,01<p<0,05; ** 0,001<p<0,01; 
*** p<0,001) 

Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 110 
Maximum (1980/81 t/m 1987/88): 250 

(december) 
(augustus 1986) 

Trend in het aantal vogeldagen van september t/m april. Spearman Rank 
Correlatie Coefficient (rs) per deelgebied en voor de volledige Wester
schelde. (n • aantal seizoenen) 

Gebied 
nr. Gebied 
1 Hooge Platen 
2 Vlissingen-Borssele 
3 Borssele-Hansweert 
A Hansweert-Belg.grens 
5 Saeftinge 
7 Perkpolder-Terneuzen 
8 Terneuzen-Breskens 
T Westerschelde totaal 

^S 
0,A900 
0,6316 
0,4653 

0,A105 
0,6983 
0,4667 
0,071A 

n 
7 
12 
U 

13 
6 
9 
7 

P 
0,264 
0,028 
0,094 

0,164 
0,123 
0,205 
0,879 

ns 
* 

ns 

ns 
ns 
ns 
ns 

2 Vogeldagen 
0,01 
5,4 
7,2 
0,4 
30,8 
0,2 
56,0 
1002 

Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen 
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor 
gebiedsnummers zie boven. 

Vergeleken Vergeleken 
Gebieden Jaren W P 
alle 78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88 0,0583 0,8825 ns 
3,4,5 73/74 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88 0,4478 0,5506 ns 
2,3,4,5 73/74 t/m 75/76, 77/78 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88 

0,3089 0,5129 ns 

5.30 ROSSE GRUTTO Limosa lapponica 

De Rosse Grutto is broedvogel van arctische gebieden van Eurazië en 
Alaska. Ongeveer 120.000 exemplaren overwinteren rond de Noordzee, terwijl 
de meeste doortrekken naar West-Afrika waar ongeveer 700.000 exemplaren 
overwinteren. In voor- en najaar wordt vooral in de Waddenzee, maar ook in 
het Deltagebied doortrek geconstateerd. In de Nederlandse Waddenzee over
winteren tussen de 10.000 en 30.000 exemplaren en in het Deltagebied ca. 
10.000. (Cramp & Simmons 1983, Meininger et al. 1984, SOVON 1987) 

Voedsel 

Door verschillende auteurs worden Polychaeta het belangrijkste voedsel 
genoemd. Wadpier en Zeeduizendpoot zijn de belangrijkste prooien. In de 
Waddenzee worden ook Polychaeta en in veel mindere mate Slijkgarnaal gege
ten. Verder worden kleine Oligochaeta, schelpdieren en krabbetjes als 
voedsel genoemd. (Cramp & Simmons 1983, Meire 1980). 
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Verspreiding over de Westerschelde 

Hoewel maar liefst 722 van het totaal aantal Rosse Grutto's in augus
tus op de Hooge Platen verblijft, worden verder in alle delen van de Wes
terschelde vogels aangetroffen (fig. 108). In de winter verspreid de Rosse 
Grutto zich meer over de Westerschelde maar wordt dan bijna niet in Saef-
tinge aangetroffen. In mei neemt Saeftinge sterk in belangrijkheid toe en 
ook op de Hooge Platen verblijven meer vogels. De verspreiding van de 
aantallen over de telgebieden is goed vergelijkbaar van jaar tot jaar 
(tabel 28). 

Voorkomen in de Westerschelde 

Het voorkomen van de Rosse Grutto in de Westerschelde sinds het sei
zoen 1978/79, gebaseerd op de maanden september t/m april, wordt gegeven in 
figuur 109A. Het aantal vogeldagen is vrij constant met iets grotere aan
tallen in de periode 1985/86 t/m 1987/88. Ook het januari-aantal in figuur 
109B laat, behoudens grote aantallen in 1976, geen grote schommelingen 
zien. 

Het voorkomen in de verschillende deelgebieden is veel meer aan veran
deringen onderhevig (fig. 110). Er is geen verband tussen het aantalsver
loop in de diverse telgebieden (tabel 28). Tussen Vlissingen en Borssele 
lag het aantal vogeldagen steeds op een laag niveau. Vanaf 1985/86 echter 
nam het aantal significant toe (tabel 28). Tussen Borssele en Hansweert is 
eveneens een significante toename geconstateerd (tabel 28). Daar nam het 
aantal vogeldagen echter toe in de seizoenen 1974/75 t/m 1978/79. Op het 
traject Hansweert-Belgische grens, waar de soort overigens relatief schaars 
is, geldt hetzelfde; de laatste drie seizoenen werden grotere aantallen 
vogeldagen vastgesteld (tabel 28). In Saeftinge is het voorkomen buiten de 
trektijden veel onregelmatiger, zo werd in januari 1976 éénmaal een groep 
van 2000 exemplaren gezien. Het verloop van het aantal vogeldagen bij 
laagwater op het Groot Buitenschoor is niet eenduidig. Wel neemt het aantal 
de laatste drie seizoenen duidelijk af. Tellingen van de twee trajecten 
tussen Perkpolder en Breskens wijzen uit dat de soort daar algemener is 
geworden (tabel 28, significant voor Terneuzen-Breskens). 

De afname op de Hooge Platen in de laatste drie besproken jaren wordt 
ruimschoots gecompenseerd door toename in andere telgebieden. Het lijkt 
erop dat een deel van de Hooge Platen populatie zich heeft verspreid over 
de rest van de Westerschelde. Mogelijk speelt het voedsel hier een belang
rijke rol. De biomassa van de Polychaeta is op de Platen van Valkenisse, in 
het oostelijke deel van de Westerschelde, sinds 198A toegenomen t.o.v. de 
jaren 1978 t/m 1983 (Heip et al. 1986, Janssen et al. 1988), terwijl op de 
Middelplaat geen sterke verandering is geconstateerd. Dit verklaard niet de 
toename in telgebieden ter hoogte van de Middelplaat, maar mogelijk wel die 
van de meer oostelijk gelegen telgebieden. 

Over de doortrekkende aantallen Rosse Grutto's in het gebied rond 
Saeftinge meldt Van Impe (1985b) dat deze sinds het eind van vorige eeuw en 
sinds 1950 zijn toegenomen tot in de jaren tachtig. Ook uit de maandelijkse 
tellingen blijkt dit en een maximum-aantal van 4600 exemplaren werd in mei 
1982 geteld. Het aantal doortrekkende Rosse Grutto's benaderde dit aantal 
daarna echter niet meer. Ook de aantallen op het Groot Buitenschoor zijn de 
laatste drie jaar gedaald. De eutrofiëring en de daardoor veroorzaakte 
verandering in de populatie-opbouw van het macrozoöbenthos is mogelijk de 
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oorzaak van de toename en de toegenomen verontreiniging in combinatie met 
de strenge vorst de oorzaak van de afname van deze en andere steltloper 
soorten. 

Tabel 28. Rosse Grutto. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en 
overeenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de 
Westerschelde. September t/m april, (ns - niet significant; * 0,01<p<0,05; 
** 0,001<p<0,01; *** p<0,001) 

Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 6100 (mei) 
Maximum (1980/81 t/m 1987/88): 8500 (mei 1982) 

Trend in het aantal vogeldagen van september t/m april. Spearman Rank 
Correlatie Coefficient (rs) per deelgebied en voor de gehele Westerschelde. 
(n • aantal seizoenen) 

Gebied 
nr. Gebied 
1 Hooge Platen 
2 Vlissingen-Borssele 
3 Borssele-Hansweert 
A Hansweert-Belg.grens 
5 Saeftinge 
7 Perkpolder-Terneuzen 
8 Terneuzen-Breskens 
T Westerschelde totaal 

Groot Buitenschoor 

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de 
jaren (Kendall Coefficient of Concordance): w = 0,8611, n - 6, *** 

Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen 
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor 
gebiedsnummers zie boven. 

Vergeleken Vergeleken 
Gebieden Jaren W P 
alle 78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88 0,2529 0,1151 ns 
3,A,5 73/7A t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88 0,3272 0,A635 ns 
2,3,A,5 73/7A t/m 75/76, 77/78 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88 

0,A0A9 0,0860 ns 

Voorkomen in de loop van het seizoen 

De grootse aantallen van de Rosse Grutto worden in voor- en najaar 
gezien tijdens de trekperioden (fig. 109C). In juli en augustus verblijven 
er gemiddeld respectievelijk 2000 en 3A00 exemplaren. In september wordt 
het winteraantal van rond de 1000 exemplaren bereikt. Overigens daalt het 
aantal gedurende de winter enigszins. Dit gebeurt in strenge winters maar 
ook in zachte winters. In maart, april maar vooral in mei worden er door
trekkende vogels geteld. In mei zijn er gemiddeld 5100 aanwezig. 

Vooral de laatste week van april en de maand mei kunnen er korte tijd 

rs 
-0,6071 
0,9371 
0,8A62 
0,5396 
-0,5396 
0,5798 
0,7167 
0,6429 
-0,5429 

n 
7 
12 
14 
14 
13 
6 
9 
7 
6 

P 
0,148 
<0,001 
<0,001 
0,046 
0,517 
0,228 
0,030 
0,119 
0,266 

ns 
*** 
*** 
* 
ns 
ns 
* 
ns 
ns 

Z Vogeldagen 
42,8 
7,9 
19,3 
1,0 
7,7 
8,6 
12,7 
1002 
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grote aantallen Rosse Grutto's verblijven. Dit bleek uit wekelijkse tel
lingen van E. Marteijn uit 1985. Op het Paulinaschor was van 7 mei op 15 
mei driekwart van het aantal vogels verdwenen en op 28 mei waren de overige 
vogels weggetrokken. Op het Schor van Baarland en het Zuidgors waren juist 
in de tweede helft van mei veel doortrekkers aanwezig. 

Het Groot Buitenschoor en de slikken rond Saeftinge zijn voor de Rosse 
Grutto vrijwel uitsluitend in de trektijden belangrijk; in augustus en mei 
kunnen grote groepen op de HVP verschijnen, terwijl uit de winter vrijwel 
geen waarnemingen bekend zijn (fig. Ill en 112). Ook Maebe & Van der Vloet 
(1956) constateerden dit. 

De Oosterschelde is in vergelijking met de Westerschelde belangrijker 
voor overwinteraars dan voor doortrekkers. De doortrekkende Rosse Grutto's 
in het najaar en de vogels die in mei de Westerschelde aandoen zijn volgens 
Meininger et al. (198A) vogels die overwinteren in West-Afrika. 

5.31 WULP Numenius arquata 

De Westeuropese winterpopulatie wordt geschat op 350.000 vogels. In 
Nederland overwinteren 63.000 Wulpen. In de Delta worden er gemiddeld 
11.000 overwinterend vastgesteld. De in Nederland overwinterende vogels 
blijken afkomstig te zijn uit Finland en Noordwest-Rusland. (Meininger et 
al. 198A, SOVON 1987, Smit & Piersma 1989). 

Voedsel 

Grote wormen (vooral Nereidae) zijn zeer belangrijke prooien, terwijl 
ook kreeftachtigen (Strandkrab, garnalen, Amphipoda) en schelpdieren worden 
gegeten. (Cramp & Simmons 1983). 

Verspreiding over de Westerschelde 

Zowel in augustus als in januari worden Wulpen in alle delen van de 
Westerschelde aangetroffen (fig. 113). In januari zijn de Wulpen gelijke
lijk over de slikken verdeelt (x2«21, f=8). De veronderstelling dat Wulpen 
alleen het oostelijk deel van de Westerschelde zouden opzoeken bij vorst 
(Marteijn 1988) wordt niet bevestigd door de tellingen in de zachte winter 
van 1988, toen 202 in het oostelijke deel aanwezig was.. In augustus zijn 
vooral de Hooge Platen van groot belang; 382 van de Wulpen in de Wester
schelde verblijft daar. De verspreiding over de telgebieden is goed verge
lijkbaar van jaar tot jaar (tabel 29). 

Voorkomen in de Westerschelde 

Het voorkomen in de loop de jaren van de Wulp (september t/m april) in 
de gehele Westerschelde is vrij constant (fig. 11AA). In de jaren 1981/82 
en 1987/88 waren er relatief veel Wulpen. Het maximum aantal vogels ligt 
doorgaans rond de 5000 exemplaren. De januari-aantallen (fig. 11AB) 
vertonen sinds het begin van de tellingen een stijgende tendens, uit
schieters naar boven en beneden daar gelaten. 

De ontwikkeling van de populatie kunnen we in de telgebieden aan de 
noordoever van de Westerschelde en in Saeftinge over een langere periode 
volgen (fig. 115). In de eerste helft van de jaren zeventig zien we hier 
een geleidelijke toename van het aantal vogeldagen. Daarna blijft het 
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aantal op dit hoge niveau of neemt iets af. Het aantal vogeldagen in Saef-
tinge neemt zelfs flink af. Ook het aantal vogeldagen sinds 1981 op het 
Groot Buitenschoor neemt af (tabel 29). De toename tussen Borssele en 
Hansweert is over de hele periode significant (tabel 29). De trend in deze 
gebieden aan de noordoever en Saeftinge is onderling goed vergelijkbaar 
(tabel 29). In de andere telgebieden neemt het aantal vogeldagen de laatste 
jaren juist toe (significant voor Terneuzen-Breskens, tabel 29) of vertoont 
een onduidelijk beeld (Hooge Platen, Perkpolder-Terneuzen). De oorzaak van 
dit verloop is niet bekend. De Wulp heeft de toename in het begin van de 
jaren zeventig gemeen met de Bonte Strandloper en de Scholekster. Waar
schijnlijk werd deze toename door een gemeenschappelijke factor bepaald. De 
recente afname die in het oosten van de Westerschelde is geconstateerd bij 
Bonte Strandloper en Scholekster wordt teruggevonden bij de Wulp in Saef
tinge. Het is niet bekend of de populatie is veranderd als indirekt gevolg 
van verbeterde zuurstofgehalten (Werkgroep Waterbeheer Westerschelde 1989b) 
of veranderingen in het macrozoöbenthos (Janssen et al. 1988). 

De indexen van de januari aantallen in de Britse estuaria vertonen 
geen enkele overeenkomst met het verloop van de Wulp zoals dat is gevonden 
in de Westerschelde (Salmon et al. 1987). 

Voorkomen in de loop van het seizoen 

In juli is de trek van Wulpen al flink op gang gekomen (fig. 114C). In 
de maanden augustus t/m september is doorgaans het aantal aanwezige Wulpen 
in de Westerschelde het grootst, er verblijven dan gemiddeld A700 Wulpen. 
Na september nemen de aantallen af en in december blijven gemiddeld slechts 
1600 exemplaren over. In januari en februari nemen de aantallen toe tot 
gemiddeld 2750 Wulpen. Bij vorst in januari verblijven er doorgaans meer 
Wulpen in de Westerschelde dan bij zacht weer in die maand. Zo werden er in 
januari 1985 maar liefst 6000 geteld. In februari kunnen volgens Cramp & 
Simmons (1983) Wulpen reeds op weg zijn naar de broedgebieden. Na maart 
nemen de aantallen snel af en in mei werden gemiddeld nog maar 260 exempla
ren geteld. In juni is de najaarstrek al begonnen; de aantallen nemen dan 
alweer toe. 

De Wulpen die eind juni en juli in de Westerschelde arriveren zijn 
adulte vogels die de Westerschelde opzoeken o.a. om er te ruien. Juveniele 
vogels arriveren vermoedelijk pas in de loop van september, net zoals in de 
Wash in Engeland is vastgesteld (Cramp & Simmons 1983). Adulte vogels zijn 
3 a 3,5 maanden bezig met de rui en dit kan tot in november duren (Ens & 
Zwarts 1980). 

Na de rui nemen de aantallen in de Westerschelde af. Volgens Ens & 
Zwarts (1980), die in een deel van de Waddenzee in deze periode ook lagere 
aantallen telden, wordt dit niet veroorzaakt door wegtrek maar doordat in 
deze periode de vogels meer in de omliggende weidegebieden fourageren. Dit 
komt overeen met de constatering in Camphuysen & van Dijk (1983) en Borrey 
et al. (1986) dat er in de maanden oktober en november vrijwel geen trek 
van Wulpen is langs de Nederlandse en Vlaamse kust. Buise & Tombeur (1988) 
vermelden inderdaad dat de Wulp vanaf oktober algemeen wordt in binnendijk-
se gebieden. Suetens et al. (1961) spreken van 200 a 600 Wulpen die in de 
Braakman overwinteren en 500 vogels die in het binnenland fourageren en 
zich 's nachts bij de Braakman-vogels voegen om te slapen. Of de vogels die 
in het binnenland fourageren voornamelijk mannetjes zijn, zoals in Engeland 
en langs de Friese Waddenkust (Ens & Zwarts 1980), is onbekend. De afname 
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in de herfst is het sterkst in delen van de Waddenzee waar geen binnendijks 
voedselgebied in de buurt is. In de Westerschelde is de afname overal 
ongeveer even groot (fig. 116). De toename in de winter wordt o.a. veroor
zaakt doordat vogels van de bevroren weidegebieden verhuizen naar het slik 
van de Westerschelde of omdat vogels niet van hun slaapplaatsen in de 
Westerschelde naar de weiden vliegen (meded. E. Marteijn). 

Figuur 117 laat het verloop van het aantal Wulpen op het Groot Buiten
schoor zien. 

Tabel 29. Wulp. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en overeen
komst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de Wester
schelde. September t/m april, (ns - niet significant; * 0,01<p<0,05; ** 
0,001<p<0,01; *** p<0,001) 

Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): A713 
Maximum (1980/81 t/m 1987/88): 6057 

(september) 
(januari 1985) 

Trend in het aantal vogeldagen van september t/m april. Spearman Rank 
Correlatie Coefficient (rs) per deelgebied en voor de volledige Wester
schelde. (n • aantal seizoenen) 

Geb 
nr. 
1 
2 
3 
A 
5 
7 
8 
T 

Led 
Gebied 
Hooge Platen 
Vlissingen-Borssele 
Borssele-Hansweert 
Hansweert-Belg.grens 
Saeftinge 
Perkpolder-Terneuzen 
Terneuzen-Breskens 
Westerschelde totaal 
Groot Buitenschoor 

rs 
0,5357 
0,3082 
0,6308 
0,1341 
0,A560 
0,A857 
0,8333 
0,A286 
-1,0000 

n 
7 
12 
14 
14 
13 
6 
9 
7 
5 

P 
0,215 
0,330 
0,016 
0,648 
0,117 
0,329 
0,005 
0,337 

<0,001 

ns 
ns 
* 

ns 
ns 
ns 
* • 

ns 
*** 

1 Vogeldagen 
27,8 
3,5 

22,5 
8,0 
10,4 
13,6 
14,1 

1002 

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de 
jaren (Kendall Coefficient of Concordance): w - 0,7857, n - 6, *** 

Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen 
verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor ge-
biedsnummers zie boven. 

Vergeleken Vergeleken 
Gebieden Jaren W F 
alle 78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88 0,0601 0,8349 ns 
3,4,5 73/74 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88 0,5678 0,0592 ns 
2,3,4,5 73/74 t/m 75/76, 80/81 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88 

0,4499 0,0482 * 
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5.32 ZWARTE RUITER Tringa ervthropus 

De Zwarte Ruiter broedt van Scandinavië tot ver in Siberië. In voor-
en najaar trekken ze in een breed front over Europa naar hun overwinterings 
gebieden. De doortrekpiek in de Delta valt in augustus. Zo werden er in 
augustus 1981 3870 Zwarte Ruiters geteld. Tot in december kunnen er enkele 
tientallen aanwezig zijn in het Deltagebied. (Cramp & Simmons 1983, 
Meininger et al. 1984, SOVON 1987) 

Voedsel 

In de Dollard bestaat het voedsel vooral uit Garnalen, Zeeduizend-
poten, Strandkrabben en Brakwatergrondels (Holthuijzen 1979). Verder worden 
ook insekten en schelpdieren genoemd als prooi (Cramp & Simmons 1983). 

Verspreiding over de Westerschelde 

Zwarte Ruiters worden voornamelijk aangetroffen in Saeftinge (862, 
fig. 118). Veel kleinere aantallen bevinden zich op het Paulinaschor en 
tussen Borssele en Hansweert. De verspreiding over de telgebieden is goed 
vergelijkbaar van jaar tot jaar (tabel 30). Marteijn (1988) vermeldt dat de 
soort in Saeftinge profiteert van de opgroeiende Garnaaltjes en Vlokreeft-
jes in de nazomer. 

De HVP's zijn vooral gelegen in ondiepe plasjes. 

Voorkomen in de Westerschelde 

Figuur 119A toont het voorkomen van de Zwarte Ruiter over de zes jaar 
dat de Westerschelde elke maand bijna compleet geteld is. In de jaren 
1980/81 t/m 1982/83 nam het aantal vogeldagen jaarlijks toe en was er 
sprake van meer dan een verdubbeling. In de jaren 1985/86 t/m 1987/88 was 
het aantal vogeldagen echter lager en vooral in het laatste jaar daalde de 
populatie. Het is echter de vraag of dit verloop werkelijk heeft plaatsge
vonden. De soort trekt namelijk in een redelijk korte tijd door, waardoor 
maxima gemakkelijk gemist kunnen worden en bovendien komen de meeste Zwarte 
Ruiters voor in het onoverzichtelijke Saeftinge. Het voorkomen in Saeftinge 
(fig. 120) bepaalt daarom het beeld voor de hele Westerschelde. In het 
telgebied Borssele-Hansweert kende het aantal vogeldagen een flinke op
leving, maar was in 1987/88 teruggevallen op het niveau van 1980/81. Tussen 
Terneuzen en Breskens was het voorkomen onregelmatig en werd een klein 
aantal vogeldagen vastgesteld. Zie ook tabel 30. 

In het oosten van de Westerschelde is de soort sinds het eind van de 
vorige eeuw flink toegenomen: van najaarsmaxima van 360 in de jaren vijf
tig, 600 in de jaren zeventig tot 1170 in het begin van de jaren tachtig 
(Van Impe 1985b). Uit de maandelijkse tellingen blijken nog grotere aantal
len (b.v. 1700 ex. in augustus 1982). Volgens Van Impe (1985a) is deze 
toename een gevolg van de verontreiniging van het Scheldewater en de 
daaraan gekoppelde veranderingen in het macrozoöbenthos. Of deze toename 
stand houdt is echter de vraag, gezien de ontwikkelingen bij andere soorten 
steltlopers. 
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rs 
-0,0286 
-0,1A29 
-0,0857 
-0,2000 
-0,3U3 
-0,2000 
0,2571 
-0,0286 

n 
6 
6 
6 
6 
6 
A 
6 
6 

P 
0,957 
0,787 
0,872 
0,70*. 
0,544 
0,800 
0,623 
0,957 

ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 

1 Vogeldagen 
0,7 
0,5 
18,7 
3,8 
71,5 
l.A 
3,A 

100Z 

Tabel 30. Zwarte Ruiter. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en 
overeenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de 
Westerschelde. Juli t/m juni. (ns - niet significant; * 0,01<p<0,05; ** 
0,001<p<0,01; *** p<0,001) 

Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 1080 (augustus) 
Maximum (1980/81 t/m 1987/88): 1730 (augustus 1982) 

Trend in het aantal vogeldagen van juli t/m juni. Spearman Rank Correlatie 
Coefficient (rs) per deelgebied en voor de volledige Westerschelde. (n • 
aantal seizoenen) 

Gebied 
nr. Gebied 
1 Hooge Platen 
2 Vlissingen-Borssele 
3 Borssele-Hansweert 
4 Hansweert-Belg.grens 
5 Saeftinge 
7 Perkpolder-Terneuzen 
8 Terneuzen-Breskens 
T Westerschelde totaal 

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de 
jaren (Kendall Coefficient of Concordance): w = 0,8527, n « 4, ** 

Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen 
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor 
gebiedsnummers zie boven. 

Vergeleken Vergeleken 
Gebieden Jaren 
1,2,3,4,5,8 80/81,82/83,85/86 t/m 87/88 
alle 82/83, 85/86 t/m 87/88 

Voorkomen in de loop van het seizoen 

De Zwarte Ruiter wordt vooral in de zomermaanden waargenomen in de 
Westerschelde. In juli zijn gemiddeld 700 Zwarte Ruiters aanwezig (fig. 
119B), dit loopt op tot een gemiddelde van bijna 1100 in augustus. De 
maxima voor deze maanden liggen op resp. 1600 en 1700 exemplaren. Na augus
tus nemen de aantallen sterk af en in november zijn er nog maar rond de 
tien exemplaren aanwezig. Vooral gedurende een zachte winter blijven enkele 
Zwarte Ruiters achter in de Westerschelde; een maximum van 19 exemplaren 
werd vastgesteld in januari 1987. Na maart nemen de aantallen weer toe tot 
een gemiddelde van 200 exemplaren in juni. 

Figuur 121 laat voor twee telgebieden het verloop over het seizoen 
zien. De voorjaarstrek lijkt over te lopen in de najaarstrek. Vrijwel elke 
zomer is er echter wel een maand dat er niet meer dan een tiental Zwarte 
Ruiters aanwezig is. De in juni getelde vogels zijn zeer waarschijnlijk 
vrouwtjes die het broedgebied reeds hebben verlaten, terwijl het mannetje 
nog de eieren bebroedt. De vrouwtjes bereiken half juni Nederland. Vervol-

w 
0,2540 
0,1510 

P 
0,1785 
0,3659 

ns 
ns 
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gens beginnen de mannetjes aan hun trek en daarna de jonge vogels (Cramp & 
Simmons 1983). Een drietoppig patroon dat in sommige gebieden hiervan het 
gevolg is (Geelhoed 1988b) vinden we niet terug in de Westerschelde gezien 
de lage telfrequentie. De doortrek van veel Zwarte Ruiters in juli wordt 
niet vermeldt door Maebe & Van der Vloet (1956), zij noemen de maanden 
augustus t/m oktober als doortrek periode. Een deel van de volwassen vogels 
ruit in de Westerschelde in deze periode van zomer- naar winterkleed en 
bovendien de slagpennen. Ook in andere gebieden werden in het voorjaar 
lagere aantallen Zwarte Ruiters geteld. Het is waarschijnlijk zo dat in 
het voorjaar de gemiddelde verblijftijd korter is dan in het najaar: de 
vogels hebben haast om het broedgebied te bereiken. Bovendien maken Zwarte 
Ruiters in het najaar de rui door in de Westerschelde (Marteijn 1988). 

5.33 TURELUUR Tringa totanus 

De Tureluur broedt in grote delen van Eurazië, op IJsland broedt de 
ondersoort T.t.robusta, in Noordwest-Europa en West-Rusland T.t.totanus. In 
Nederland broeden 23.000 a 30.000 paar. Er overwinteren in West-Europa en 
West-Afrika ca. 150.000 Tureluurs. In Nederland wordt de winterpopulatie 
geschat op 13.000 vogels, terwijl in de Delta 3.500 exemplaren overwinte
ren. (Cramp & Simmons 1983, Meininger et al. 198^, SOVON 1987, Smit & 
Piersma 1989). 

Voedsel 

De Tureluur eet vooral kleine kreeftachtigen, kleine schelpdieren en 
Polychaeta. Van de kreeftachtigen worden Slijkgarnaal. Garnalen en kleine 
krabbetjes (2 tot 10 mm) veel gegeten. (Cramp & Simmons 1983). 

Verspreiding over de Westerschelde 

In augustus is de Tureluur gelijkmatig verspreid aanwezig (fig. 122). 
In januari is de verdeling anders, dan worden concentraties gevonden tussen 
Breskens en Terneuzen (A3%) en tussen Hansweert en de Belgische grens 
(32%). De verspreiding over de telgebieden is goed vergelijkbaar van jaar 
tot jaar (tabel 31). De opmerking dat in het oosten minder Tureluurs ver
blijven dan in het overige deel van de Westerschelde (Marteijn 1988) is 
niet meer gegrond. 

Voorkomen in de Westerschelde 

Het voorkomen aan de hand van het aantal vogeldagen per seizoen wordt 
geschetst in figuur 123A. De populatie is vrij stabiel. Dit blijkt, behou
dens een enkele uitschieter, ook uit figuur 123B met de januari-aantallen. 

Het verloop in de verschillende telgebieden geeft een wisselend beeld 
en er is geen verband tussen (fig. 12A, tabel 31). In het telgebied Vlis-
singen-Borssele vertoont het aantal vogeldagen een kleine, maar signifi
cante, vooruitgang (tabel 31). In de telgebieden in het oosten van de Wes
terschelde treden flinke schommelingen op, maar er is geen sprake van een 
duidelijke trend (zie tabel 31). In het telgebied Terneuzen-Breskens is de 
soort de laatste drie besproken jaren algemener dan de drie jaar daarvoor. 
Op de Hooge Platen was het aantal vogeldagen in het seizoen 1987/88 sterk 
teruggevallen. Alleen op het Groot Buitenschoor is de soort de laatste drie 
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besproken jaren flink zeldzamer dan in de jaren 1981/82 t/m 1983/84 (tabel 
31). Het aantal doortrekkers is hier flink gedaald, het aantal overwinte
raars is gereduceerd tot nul. 

Tabel 31. Tureluur. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en over
eenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de Wes
terschelde. Juli t/m juni. (ns - niet significant; * 0,01<p<0,05; ** 
0,001<p<0,01; *** p<0,001) 

Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 1940 (juli) 
Maximum (1980/81 t/m 1987/88): 2880 (juli 1983) 

Trend in het aantal vogeldagen van juli t/m juni, Spearman Rank Correlatie 
Coefficient (rs) per deelgebied en voor de gehele Westerschelde. (n -
aantal seizoenen) 

Gebied 
nr. Gebied 
1 Hooge Platen 
2 Vlissingen-Borssele 
3 Borssele-Hansweert 
4 Hansweert-Belg.grens 
5 Saeftinge 
7 Perkpolder-Terneuzen 
8 Terneuzen-Breskens 
T Westerschelde totaal 

Groot Buitenschoor 

rs 
-0,3143 
0,8857 
-0,2571 
0,6000 
-0,0857 
0,6000 
0,7143 
0,2571 
-0,8286 

n 
6 
6 
6 
6 
6 
4 
6 
6 
6 

P 
0,544 
0,019 
0,623 
0,208 
0,872 
0,400 
0,111 
0,623 
0,042 

ns 
• 

ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
* 

1 Vogeldagen 
11,3 
7.6 
16,8 
9,4 
9,0 
13,2 
32,7 
1002 

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de 
jaren (Kendall Coefficient of Concordance): w • 0,7455, n • 4, ** 

Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen 
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor 
gebiedsnummers zie boven. 

Vergeleken 
Gebieden 
1,2,3,4,5,8 
alle 

Vergeleken 
Jaren 
80/81,82/83,85/86 t/m 87/88 
82/83, 85/86 t/m 87/88 

W w f 
0,2413 0,2035 ns 
0,3633 0,0543 ns 

Voorkomen in de loop van het seizoen 

Vooral in de trekperioden is de soort talrijk in de Westerschelde 
(fig. 123C). In juli wordt het jaarmaximum bereikt, er verblijven dan 
gemiddeld 1950 Tureluurs in de Westerschelde. Ook in augustus zijn er nog 
veel aanwezig. In september blijft een winterpopulatie over van 450 a 600 
exemplaren. In april neemt het aantal plotseling toe tot gemiddeld 1100 
vogels. Wat achterblijft zijn de broedvogels en overzomeraars. 

Direct na de broedtijd verzamelen veel Tureluurs zich in o.a. de 
Westerschelde. Uit onderzoek in de Waddenzee blijkt dat vanaf augustus een 
deel van deze vogels weg trekt en dat er dan IJslandse Tureluurs arriveren 
(SOVON 1987). Op basis van de vleugellengtes van rond de Westerschelde 
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gevonden winterslachtoffers overwinteren hier vermoedelijk vooral IJslandse 
Tureluurs (Meininger & van Swelm 1990). In maart en april arriveren de 
Nederlandse broedvogels in hun broedgebieden Het zijn waarschijnlijk de 
noordelijke broedvogels die in april de Westerschelde gebruiken. 

Figuur 125 geeft het voorkomen in de loop van het seizoen in de ver
schillende telgebieden weer en in figuur 126 wordt het voorkomen op het 
Groot Buitenschoor aan de hand van frequente tellingen getoond. In april en 
mei worden hier doortrekkers gezien en eind mei blijven waarschijnlijk 
alleen de broedvogels achter. In de loop van juni loopt het aantal op. In 
1982 valt daarna het aantal nog terug maar eind juli begin augustus worden 
in beide jaren maximale aantallen waargenomen. Begin september hebben alle 
vogels het gebied verlaten. 

5.3A GROENPOOTRUITER Tringa nebularia 

Deze ruiterachtige broedt in Noord-Europa en Noord-Azië op venige 
hoogvlaktes met veel water. Waarschijnlijk zijn de Groenpootruiters die in 
Nederland doortrekken voornamelijk afkomstig uit Scandinavië waar ca. 
100.000 paar broeden. In de Nederlandse Waddenzee werden gedurende de 
najaarstrek maximaal 5.600 exemplaren en in de Delta 1.180 exemplaren 
geteld. In West-Europa overwinteren ongeveer 1.000 Groenpootruiters maar de 
belangrijkste overwinteringsgebieden liggen aan de kust en in het binnen
land van Afrika. (Cramp & Simmons 1983, Meininger et al. 198A, SOVON 1987) 

Voedsel 

Hoewel insekten een belangrijke plaats op het menu innemen zullen de 
Groenpootruiters in de Westerschelde vooral kreef tachtigen (garnalen, 
vlokreeften, Slijkgarnaal en krabbetjes), wormen en schelpdieren (alikruik. 
Wadslakje, Strandgaper) eten (Cramp & Simmons 1983). 

Verspreiding over de Westerschelde 

De Groenpootruiter wordt in vrijwel alle gebieden aangetroffen. De 
verspreiding is echter zeer onregelmatig (tabel 32). 

Voorkomen in de Westerschelde 

Hoewel de Groenpootruiter niet algemeen is in de Westerschelde is het 
voorkomen redelijk constant (fig. 127A). In het seizoen 1985/86 was het 
aantal vogeldagen wat lager dan in de jaren 1980/81 t/m 1982/83, in de 
seizoenen 1986/87 en 1987/88 was het aantal wat groter. Deze verschillen 
kunnen op toeval berusten, gezien de snelle doortrek vooral in het voor
jaar, waardoor vogels gemist kunnen zijn. 

Wanneer we naar het aantal vogeldagen per seizoen over de periode 
1980/81 t/m 1987/88 kijken dan blijkt dat het aantal vogeldagen is toe
genomen in het voorjaar terwijl het aantal vogeldagen in de herfst meer 
constant is. 

In de Braakman was de Groenpootruiter in de jaren veertig en vijftig 
(dus voor de afsluiting) algemeen. Vanaf eind augustus tot begin oktober 
waren regelmatig rond de 200, soms zelfs 300 vogels aanwezig (Suetens et 
al. 1961). Dergelijke grote aantallen zijn na 1975 nooit meer geteld in de 
gehele Westerschelde. 
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Figuur 128 toont het verloop van het aantal vogeldagen in het deelge
bied Terneuzen-Breskens. 

Tabel 32. Groenpootruiter. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en 
overeenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de 
Westerschelde. Juli t/m juni. (ns - niet significant; * 0,01<p<0,05; ** 
0,001<p<0,01; *** p<0,001) 

Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 130 
Maximum (1980/81 t/m 1987/88): 180 

(augustus) 
(augustus 1986) 

Trend in het aantal vogeldagen van juli t/m juni, Spearman Rank Correlatie 
Coefficient (rs) per deelgebied en voor de volledige Westerschelde. (n • 
aantal seizoenen) 

Gebied 
nr. Gebied 
1 Hooge Platen 
2 Vlissingen-Borssele 
3 Borssele-Hansweert 
A Hansweert-Belg.grens 
5 Saeftinge 
7 Perkpolder-Terneuzen 
8 Terneuzen-Breskens 
T Westerschelde totaal 

rs 
-0,1A29 
0,5A29 
0,0857 
0,71A3 
0,0286 
0,A000 
-0,371A 

n 
6 
6 
6 
6 
6 
k 
6 

P 
0,787 
0,266 
0,872 
0,111 
0,957 
0,600 
0,A68 

ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 

X Vogeldagen 
IA,3 
8,2 
6,7 
15,8 
21,2 
17,1 
16,7 

0,6000 0,208 ns 100% 

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de 
jaren (Kendall Coefficient of Concordance): w • 0,AA51, n = A, ns 

Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen 
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor 
gebiedsnummers zie boven. 

Vergeleken 
Gebieden 
1,2,3,A,5,8 
alle 

Vergeleken 
Jaren 
80/81,82/83,85/86 t/m 87/88 
82/83, 85/86 t/m 87/88 

w 
0,0857 
0,118A 

P 
0,7657 
0,A779 

ns 
ns 

Voorkomen in de loop van het seizoen 

De verdeling over het jaar wordt als bij de meeste andere ruiter-
achtigen gedomineerd door de herfstaantallen (fig. 127B). In juli zijn 
gemiddeld 100 vogels aanwezig en dit aantal loopt op in augustus (tot gem. 
130 ex.). Maxima van 175 en 180 vogels werden geteld in resp. augustus 
1983 en 1986. Na augustus nemen de aantallen af en in november hebben 
vrijwel alle Groenpootruiters de Westerschelde verlaten. Gedurende de 
wintermaanden werd soms een enkeling waargenomen. De voorjaarstrek vindt 
vooral plaats in april en mei. In april verblijven gemiddeld 25 Groenpoot
ruiters in de Westerschelde. 

Trek in juni en juli betreft vooral adulten en in augustus zijn het 
voornamelijk jonge vogels (Cramp & Simmons 1983). Het is onbekend of adul
ten in de herfst ruien in de Westerschelde. 
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5.35 OEVERLOPER Actitis hvpoleucos 

De Oeverloper broedt langs rivieren en beken in grote delen van Europa 
en Azië. In Scandinavië en Finland broeden ca. 850.000 paar en het zijn 
vermoedelijk deze vogels die in Nederland tijdens de trektijd worden ge
zien. De overwinteringsgebieden liggen in Afrika en slechts een enkeling 
overwintert in Nederland (Cramp & Simmons 1983, SOVON 1987). 

Voedsel 

Hoewel verschillende soorten kreeftachtigen, schelpdieren en wormen 
als voedsel kunnen dienen bestaat de hoofdmoot veelal uit insekten (Cramp & 
Simmons 1983). 

Voorkomen in de Westerschelde 

Uit de tellingen blijkt dat de Oeverloper sinds het seizoen 1980/81 
algemener is geworden. Vooral in 1985/86 waren veel Oeverlopers aanwezig 
met een maximum van 350 exemplaren in augustus 1985. Na dit jaar nemen 
vooral de najaars-aantallen af. De in het voorjaar waargenomen aantallen 
zijn daarentegen toegenomen. Werden er in mei 1981 elf Oeverlopers opge
merkt, in mei 1988 waren dit er 90. 

In Saeftinge is deze soort nu waarschijnlijk algemener dan in de jaren 
vijftig. Maebe & Van der Vloet (1956) vermelden dat ze zelden meer dan 15 
Oeverlopers waarnamen. 

Voorkomen in de loop van het seizoen 

De grootste aantallen Oeverlopers worden tijdens de najaarstrek ge
teld, vooral in juli en augustus (fig. 129). In juli verblijven er gemid
deld 70 Oeverlopers en in augustus 180. In september zijn de meeste Oever
lopers naar zuidelijker streken vertrokken. In oktober worden er gemiddeld 
nog maar twee geteld. De eerste worden vervolgens weer in april vastge
steld. De voorjaarstrek speelt zich verder voornamelijk af in mei met 
gemiddeld A0 vogels. Het is opvallend dat in juni vrijwel geen Oeverlopers 
gezien worden. 

In het Braakmangebied zijn ook Oeverlopers waargenomen in november t/m 
februari (Suetens et al. 1961). 

5.36 STEENLOPER Arenaria interpres 

De in Nederland overwinterende Steenlopers broeden in Noordwest-Canada 
en Groenland. Gedurende de trekperiode doen ook broedvogels van Scandinavië 
en West-Rusland Nederland aan. De winterpopulatie in West-Europa en West-
Af rika omvat 70.000 vogels. In Nederland overwinteren 6.300 Steenlopers en 
in de Delta 2.000. (Cramp & Simmons 1983, Meininger et al. 198A, Smit & 
Piersma 1989). 

Voedsel 

De Steenloper heeft een uitgebreid voedsel-spectrum dat afhankelijk is 
van de plaats waar de vogel fourageert. Het bestaat uit insekten, schelp
dieren, kreeftachtigen, wormen en aas (Cramp & Simmons 1983). 
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Verspreiding over de Westerschelde 

De Steenloper vordt vrijwel uitsluitend waargenomen ten westen van de 
lijn Hansweert-Perkpolder (fig. 130). Ze bevinden zich daar vooral op de 
zuidoever van het estuarium. In januari wordt 512 aangetroffen tussen Perk-
polder en Terneuzen. De verdeling van de aantallen over de telgebieden is 
goed vergelijkbaar van jaar op jaar (tabel 33). 

Voorkomen in de Westerschelde 

De Steenloper is een soort die door zijn biotoopkeus önderteld kan 
worden. Zo fourageren ze bij hoogwater verspreid op strekdammen en dijken. 
Aangenomen kan worden dat het percentage gemiste vogels vergelijkbaar is 
tussen de tellingen. Het voorkomen in de Westerschelde in de maanden sep
tember t/m april (fig. 131A) was tot het seizoen 1985/86 vrij constant 
maar nam vervolgens toe. Het januari-aantal (fig. 131B) vertoont tot 1981 
grote schommelingen, terwijl het daarna ongeveer gelijk blijft. 

In de verschillende telgebieden zijn de schommelingen groter (fig. 
132). Op de Hooge Platen is het aantal vogeldagen de laatste drie seizoenen 
klein, deze afname is significant (tabel 33). Tussen Vlissingen en Borssele 
is het aantal vogeldagen vanaf het seizoen 1982/83 op een vrij hoog niveau. 
In het telgebied Perkpolder-Terneuzen neemt het aantal vogeldagen van de 
soort de laatste seizoenen ook significant toe (tabel 33) en tussen Terneu
zen en Breskens was het aantal van 1980/81 tot 1985/86 relatief klein. 

Naast het voorkomen in de winter-maanden is het interessant om het 
voorkomen te bekijken in voor- en najaar, dit betreft dan vooral de door
trekkende populatie uit Scandinavië en West-Rusland. Dit kan aan de hand 
van de zes jaar waarin in deze maanden is geteld. Voor het najaar zijn de 
maanden juli t/m september gebruikt, voor het voorjaar de maanden april 
t/m juni. Het herfst-aantal is vanaf 1980 t/m 1987 meer dan verdubbeld. In 
het voorjaar, wanneer dezelfde populatie doortrekt, daalden de aantallen 
aanvankelijk maar later vertoonden ze een zelfde verloop als de najaarsaan
tallen. Doorgaans bedraagt het aantal vogeldagen in het voorjaar rond de 
602 van het aantal vogeldagen in het najaar. Soms blijven overwinteraars 
tot in april en dan is dat percentage groter. Het verloop van de winteraan
tallen vertoont een heel ander patroon, wat kan worden verklaard door de 
andere oorsprong van de populatie. 

Voorkomen in de loop van het seizoen 

Het gehele jaar verblijft een flink aantal Steenlopers in de Wester
schelde (fig. 1310). De eerste doortrekkers worden al in juli geteld (gem. 
150 ex.) maar de sterkste doortrek vindt plaats in augustus (gem. 370 ex.). 
De aantallen in oktober en november bedragen gemiddeld 320 exemplaren, in 
december zijn dit er slechts 230, in januari en februari 380. In maart ligt 
het aantal meestal veel lager waarna een doortrek golf plaatsvindt in april 
en mei. Enkele tientallen (onvolwassen) overzomeraars zijn in juni aanwe
zig. 

De adulten van de Canadese- en Groenlandse-populatie bereiken eind 
juli de Noordwesteuropese overwinteringsgebieden, de juvenielen volgen in 
augustus. Volwassen vogels maken hier de rui door. In Groot-Brittanië is 
doortrek geconstateerd in het voorjaar in april en mei. De Scandinavische-
en Westrussische-populatie trekt door van begin juli tot eind september en 
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in april en mei (Cramp & Simmons 1983). 
Het aantalsverloop in de verschillende deelgebieden wordt getoond in 

figuur 133. In gebieden in de monding van de Westerschelde zijn de aantal
len vooral groot in het voor- en najaar, terwijl in de andere gebieden 
vooral midden in de winter veel Steenlopers aanwezig zijn. 

Op het Paulinaschor bleek dat de Steenloper vanaf 10 april tot 7 mei 
1985 toenam en dat daarna de aantallen snel afnamen (meded. E. Marteijn). 

Het is niet bekend waardoor de getelde aantallen van december op 
januari toenemen. Mogelijk heeft dit te maken met de in Meininger et al. 
(1984) genoemde verschuiving van fourageergedrag: in de nazomer vooral op 
met wieren begroeide slikken en na het afsterven daarvan op dijkglooiingen 
en mosselpercelen. 

Tabel 33. Steenloper. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en 
overeenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de 
Westerschelde. September t/m april, (ns = niet significant; * 0,01<p<0,05; 
•* 0,001<p<0,01; *** p<0,001) 

Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 390 (januari) 
Maximum (1980/81 t/m 1987/88): 590 (oktober 1980) 

Trend in het aantal vogeldagen van september t/m april. Spearman Rank 
Correlatie Coefficient (rs) per deelgebied en voor de gehele Westerschelde. 
(n = aantal seizoenen) 

Gebied 
nr. Gebied 
1 Hooge Platen 
2 Vlissingen-Borssele 
3 Borssele-Hansweert 
4 Hansweert-Belg.grens 
5 Saeftinge 
7 Perkpolder-Terneuzen 
8 Terneuzen-Breskens 
T Westerschelde totaal 

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de 
jaren (Kendall Coefficient of Concordance): w = 0,8611, n = 6, *** 

Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren 
tussen de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). 
Voor gebiedsnummers zie boven. 

Vergeleken Vergeleken 
Gebieden Jaren W P 
alle 78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88 0,1015 0,6154 ns 
3,4,5 73/74 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88 0,2223 0,7848 ns 
2,3,4,5 73/74 t/m 75/76, 77/78 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88 

0,1360 0,8744 ns 

rs 
-0,8571 
0,4056 
-0,0418 
0,1804 
0,1946 
0,8286 
-0,0500 
0,5714 

n 
7 
12 
14 
14 
13 
6 
9 
7 

P 
0,014 
0,191 
0,887 
0,537 
0,524 
0,042 
0,898 
0,180 

* 
ns 
ns 
ns 
ns 
* 
ns 
ns 

% Vogeldagen 
13,1 
13,8 
5,4 
0,5 
0,3 
32,2 
34,7 
1002 
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6. OVERIGE WATERVOGELS 

Naast de uitgebreid behandelde soorten komen ook tal van andere soorten 
watervogels voor, maar in kleinere aantallen. Deze soorten werden altijd 
meegeteld. Meeuwen werden echter bij de tellingen vaak niet geteld terwijl ze 
wel in grote groepen aanwezig zijn. In dit hoofdstuk volgt een korte bespre
king van een aantal regelmatig voorkomende soorten. Echte zeldzaamheden 
blijven buiten beschouwing. 

6.1 ROODKEELDUIKER Gavia stellata 

Van deze soort verblijven gedurende de wintermaanden regelmatig één of 
enkele exemplaren in de Westerschelde, vooral in de monding. 

6.2 LEPELAAR Platalea leucorodia 

In de Westerschelde is Saeftinge het enige gebied waar in het najaar 
regelmatig groepjes Lepelaars aanwezig zijn. Tijdens de trek verblijven soms 
groepjes tot meer dan tien exemplaren enige tijd in dit gebied. 

6.3 RIETGANS Anser fabalis 

In de maanden december en januari kunnen enkele duizenden Rietganzen 
rond de Westerschelde verblijven. Gemiddeld ligt het maximum in de jaren 
tachtig op 3500 exemplaren (december), een maximum van 11.300 exemplaren werd 
geteld in december 1981. Vooral bij vorst zijn er in het gebied veel Rietgan
zen. De vogels maken, samen met de andere ganzen, gebruik van de slaapplaat
sen op de Hooge Platen en in Saeftinge. 

6.A ROTGANS Branta bernicla 

De Rotgans is in de Westerschelde bijzonder schaars. Zelden worden meer 
dan enkele tientallen vogels gezien in de gehele Westerschelde. In maart 1986 
werd het maximum van 275 exemplaren vastgesteld. In vergelijking met de 
Oosterschelde zijn de aantallen Rotganzen in de Westerschelde te verwaarlo
zen. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat in de Westerschelde vrijwel geen 
Zeegras of wieren groeien die als voedsel voor de Rotgans kunnen dienen. De 
grootste aantallen zijn aan het eind van de winter aanwezig. 

6.5 KRAKEEND Anas strepera 

Krakeenden worden vooral op zoete wateren rond de Westerschelde gezien. 
Het gaat om enkele tientallen vogels. Het hele jaar door kunnen Krakeenden 
waargenomen worden maar vooral in de wintermaanden zijn de grootste aantallen 
aanwezig. Gemiddeld over de jaren tachtig was het maximum A5 exemplaren 
(februari). In februari 1986 (tijdens vorst) werden maar liefst 115 vogels 
geteld, ongetwijfeld vogels die naar het onbevroren water van de Westerschel
de uitweken. 
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6.6 TAFELEEND Avthva ferina 

Ook deze eend bevindt zich voornamelijk op de zoete wateren rond de 
Westerschelde. Een relatief belangrijke pleisterplaats is de Spuikom en het 
Spuikanaal bij Bath. In de maanden oktober t/m maart kunnen meer dan honderd 
vogels aanwezig zijn. Het gemiddelde maximum in de jaren tachtig is 122 
exemplaren in oktober. Ook het maximum viel in oktober (270 ex. in 1985). 

6.7 BRILDUIKER Bucephala clangula 

Deze soort werd zowel op de Spuikom en het Spuikanaal bij Bath vastge
steld als in de monding van de Westerschelde. De Brilduiker is in de maanden 
januari t/m maart in gemiddelde aantallen boven de tien exemplaren aanwezig. 
Een maximum van 95 exemplaren werd geteld in januari 1987 tijdens een vorst
periode. 

6.8 GOUDPLEVIER Pluvialis apricaria 

De Goudplevier is een vogel van akkers en weidegebieden. De meeste 
Goudplevieren werden gezien in dergelijke gebieden rond de Westerschelde. 
Toch verblijven Goudplevieren ook wel op de intergetijde-slikken van de 
Westerschelde. Het is niet bekend of hier gefourageerd wordt. Alle maanden 
van het jaar, behalve in juni, werden Goudplevieren geteld, de giootste 
aantallen echter van november tot april. Gemiddeld over de jaren tachtig 
waren in november 2000 exemplaren aanwezig. Een maximum van 5300 werd vastge
steld in november 1986. 

6.9 REGENWULP Numenius phaeopus 

De Regenwulp maakt in de maanden april t/m september gebruik van de 
Westerschelde. De soort is echter niet algemeen, in april waren gemiddeld 40 
vogels aanwezig en in juli en augustus resp. A6 en Al vogels. Een maximum 
van 120 exemplaren werd geteld in april 1981. De Westerschelde is als slaap
plaats voor grotere aantallen Regenwulpen belangrijk (Paulinaschor en Saef-
tinge). Van deze slaapplaatsen kunnen tot 1500 exemplaren gebruik maken 
(meded. E. Marteijn). 

6.10 WITGATJE Tringa ochropus 

Deze soort komt in vrijwel alle maanden van het jaar voor in de Wester
schelde, met de hoogste aantallen in augustus (gemiddeld 10 exemplaren). Het 
Witgatje werd opgemerkt in vrijwel alle telgebieden. 

6.11 BOSRUITER Trinpa plareola 

De Bosruiter is een echte zomervogel en verblijft hier in de maanden mei 
t/m september. Gemiddeld over de jaren tachtig waren er in juli en augustus 
vier vogels aanwezig met een maximum van 13 exemplaren in juli 1981. De 
meeste Bosruiters werden in het oosten van de Westerschelde vastgesteld. 

6.12 ZEEKOET Uria aalge 

Vooral in de monding van de Westerschelde verblijven regelmatig enkele 
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Zeekoeten. In februari 1983 was een opmerkelijk aantal aanwezig: negen 
exemplaren tussen Vlissingen en Borssele, 21 rond de Hooge Platen en vijf 
tussen Breskens en Perkpolder. Zeekoeten zijn niet gebonden aan oevers, ze 
kunnen midden op de Westerschelde naar voedsel zoeken. 

6.13 MEEUWEN Larus sp. 

Van de meeuwen komen zeven soorten regelmatig voor In de Westerschelde; 
Dwergmeeuw, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Grote 
Mantelmeeuw en Drieteenroeeuw. Van deze soorten zijn de Kokmeeuw en de Zilver
meeuw de algemeenste soorten terwijl de Dwergmeeuw en de Drieteenmeeuw veel 
schaarser zijn. De meeuwen werden echter lang niet altijd door ledereen 
consequent geteld. Uitspraken over het voorkomen kunnen niet worden gedaan. 

6.14 STERNS Sterna sp. en Chlidonias sp. 

Sterns komen vrijwel uitsluitend in het zomerhalfjaar voor in de Wester
schelde. Het gaat daarbij om vijf soorten die regelmatig worden waargenomen: 
Grote Stern, Visdlef, Noordse Stern, Dwergstern en Zwarte Stern. Behalve de 
laatste soort broeden deze sterns ook In de Westerschelde en het zijn voor 
een groot deel de broedvogels die worden geteld. Het voorkomen van deze 
soorten kan beter aan de hand van het aantal broedparen worden besproken. 
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7. BROEDVOGELS 

Dit hoofdstuk bevat een bespreking van enkele soorten broedvogels van de 
Westerschelde. De soorten die besproken worden zijn voor de Westerschelde en 
andere dynamische kustgebieden karakteristieke soorten. Bovendien zijn deze 
soorten sinds 1979 in vrijwel de gehele Westerschelde geïnventariseerd 
(Meininger 1980, 1981, 1982, 1983, 198A, 1985, 1986a, 1987, 1988a en 1989). 
Enkele aanvullingen werden ontleend aan Buise & Tombeur (1988). De resultaten 
van deze inventarisaties worden per soort in tabellen gepresenteerd. In de 
tabellen wordt, naast het aantal broedparen, het kwart-inventarisatie-blok 
(KW.BL.) en het habitat type waarin genesteld wordt genoemd. Voor een 
verklaring van de habitat-codes zie tabel 3A. De kwart-blokken worden 
verkregen door de atlasblokken (Staatsbosbeheer 1981) te verdelen in vier 
kwart atlasblokken. Het blok linksboven krijgt als toevoeging een 1, rechts
boven een 2, linksonder een 3 en rechtsonder een A. 

Andere soorten broedvogels die ook karakteristiek zijn voor een estuari
um, zoals Bergeend, Scholekster en Tureluur, zijn buiten beschouwing gelaten 
omdat deze soorten niet systematisch geteld zijn. De tabellen zijn ontleend 
aan een data-base, aanwezig bij Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren (P.L. 
Meininger) en opgezet voor een monitoring programma dat ook in de komende 
jaren zal worden voortgezet. 

Tabel 3A. Verklaring van de codes voor habitat-typen. 

1. Inlagen, karrevelden, kreekresten en akkers. 
2. Buitendijkse schorren, slikken, dijkvoeten, etc. 
3. Opgespoten terreinen, werkeilanden, vloeivelden, etc. 
A. Permanent drooggevallen gronden. 

7.1 KLUUT Recurvirostra avosetta 

In de Westerschelde broeden jaarlijks tussen de 300 en A00 paar Kluten 
(tabel 35). De Kluut bereikte in 1982 een maximum van A65 paar. Ook in het 
Veerse Meer was 1982 een record jaar (Stuart 1988). Vanaf het begin van de 
jaren tachtig neemt de Westerschelde-populatie enigzins af, terwijl het 
aantal Kluten in het gehele Deltagebied lichtelijk toeneemt (Meininger 
1988b, 1989). Van 1987 op 1988 vond in de Westerschelde zelfs een flinke 
vermindering plaats van het aantal broedparen. Dit verschil is veroorzaakt 
doordat veel Kluten een zeer geschikte broedplaats vonden in het Markiezaat, 
het Zoommeer en het afgesloten Krammer-Volkerak. Ook vogels uit de Wester
schelde zijn (tijdelijk?) verhuisd naar deze nieuwe gebieden. Van de gehele 
Delta-populatie broedt ongeveer 20% in de Westerschelde. 

Het belangrijkste broedgebied voor de Kluut in de Westerschelde is 
Saeftinge. Doorgaans broedt daar 50 a 602 van de Westerschelde-populatie. 
Juist hier verminderde het aantal: van 190 in 1987 tot 15 in 1988. Op de 
Hooge Platen broedt ongeveer 10 a 20Z van het totaal. 

Het aantal Kluten is in natuurlijke terreinen vrij constant, op de 
opgespoten gebieden broeden kort na de aanleg flinke aantallen maar deze 
nemen na enige tijd af doordat dergelijke terreinen begroeid raken of in 
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gebruik worden genomen bijvoorbeeld zoals de opgespoten terreinen in het 
Sloegebied. In 1981 broedden daar 57 paar, in 1988 vijf. 

Langs de Beneden-Schelde tot Antwerpen broedden in 1981 358 paar Kluten, 
voornamelijk op opgespoten terreinen (Voet et al. 1982). Hiervan nestelden 
327 paar op de linkeroever, vooral in het gebied Kallo-Doel, op de rechter
oever broedden 31 paar. In de jaren 1979, 1980 en 1982 kwam het aantal in dit 
gebied niet uit boven de 275 (Meininger 1983). 

De Kluut is één van de broedvogels waarvoor de Westerschelde van 
internationale betekenis is omdat er meer dan 100 paar broeden (Osieck & 
Braakhekke 1986). 

Tabel 35. Kluut. Aantal broedparen langs de Westerschelde. - • geen broed-
paren. Toelichting en bronnen: zie inleiding van dit hoofdstuk. 

GEBIED KW.EL HAB 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Zwin (Nederlands deel) 

Spuikom Ritthem 

Ranmekenshoek, reservaat 

Grote Gat, Nieuwland 

Sloekreek noord 

Sloekreek • opgesp.terrein 

Scheldepoort 

Oud Breskenspolder 

Omgeving Total 

Nieuw Karreveld Ellewoutsdijk 48454 

Uienfabriek Baarland 

Hansweert Oost 

Zuartegat sekreek 

Hooge Platen 

Karrevelden Borssele-El1.diJk 48552 

Inlaag EllewoutsdiJk 

Zuidgors, binnendijks 

Kleine Eendachtpolder 

Schor Waarde (binnendijks) 

Frederlkapolder, Rilland 

Bath: voormalig «chor 

Spuikanaal brug-brug 

Bath (grens) 

Braakman Noord 

Nieuw Neuzen II (DOW) 

Nieuw Neuzen I 

Westersch.diJk Margharetapl. 

Spuikom Terneuzen 

Saeftinge (algemeen) 

TOTAAL 275 413 397 465 396 441 395 332 316 143 

47574 

48333 

48334 

48341 

48342 

48342 

48343 

48414 

48442 

48454 

48473 

48482 

48512 

48531 

48552 

48552 

48561 

48574 

49423 

49424 

49434 

49434 

49543 

54144 

54151 

54152 

54162 

54163 

55131 

-
-
-
-
-

44 

-
-
-
-
-
-
1 

20 

-
20 

-
-
-
-
9 

-
-

16 

10 

-
-
3 

152 

4 

2 

-
-
-

55 

-
1 

-
-
5 

-
2 

68 

-
24 

-
-
-
-

17 

-
-

10 

2 

-
-
3 

220 

3 

-
1 

-
-

57 

1 

-
-
-
5 

-
2 

32 

-
24 

-
-
3 

-
3 

-
46 

10 

-
-
-
-

210 

3 

1 

2 

-
5 

38 

-
4 

-
-
5 

-
-

54 

6 

21 

-
-
-
-
-
-

56 

3 

-
-
1 

3 

263 

3 

-
2 

-
5 

24 

-
3 

-
-
5 

-
1 

29 

6 

14 

3 

-
3 

5 

11 

13 

18 

15 

-
-
-
6 

230 

3 

-
2 

3 

15 

18 

-
3 

-
-
5 

10 

1 

62 

6 

19 

21 

2 

7 

-
3 

12 

14 

7 

-
-
-
3 

225 

2 

3 

2 

3 

3 

14 

-
2 

II 
-
6 

6 

1 

66 

5 

10 

10 

2 

-
4 

5 

1 

16 

1 

-
-
-
2 

220 

1 

7 

-
3 

3 

7 

-
-
-
-
2 

3 

7 

53 

9 

4 

6 

4 

-
-
-
-
8 

-
-
-
-
5 

210 

2 

-
-
3 

-
11 

-
-
8 

10 

-
2 

4 

53 

10 

4 

12 

2 

2 

-
-
-
-
1 

-
-
-
2 

190 

-
-
-
6 

4 

5 

-
1 

10 

8 

5 

-
4 

55 

9 

6 

10 

-
1 

-
-
-
-
-
-
3 

-
1 

15 
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7.2 BONTBEKPLEVIER Charadrius hiaticula 

De Bontbekplevier is een schaarse broedvogel in de Westerschelde. Schom
melde het aantal paar Bontbekplevier in het gehele Deltagebied tussen de 225 
en 300, in de Westerschelde broedden niet meer dan 17 paar (tabel 36). De 
populatie grootte lag van 1980 t/m 1988 tussen de 17 en 12 paar zonder duide
lijke voor- of achteruitgang. 

De meeste Bontbekplevieren broeden in het westelijke deel van de Wester
schelde vooral op opgespoten terreinen. Zo was de Sloekreek met omliggend 
opgespoten land jaren de belangrijkste broedplaats. In 1981 broedde daar nog 
maar één paar. Ook langs de Beneden-Schelde is de Bontbekplevier schaars. In 
1979 t/m 1982 broedden daar resp. 2 a « , l a 2 , 2 e n 2 paar (Meininger 1983). 

Tabel 36. Bontbekplevier. Aantal broedparen langs de Westerschelde. 
- = geen broedparen. Toelichting en bronnen: zie inleiding van dit 
hoofdstuk. 

GEBIED KW.BL HAB 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Spuikom Ritthem 48333 3 - 1 1 - -

Rammekenshoek, strand 48334 2 - - - - - - - - 2 -

Sloekreek + opgesp.terrein 48342 3 3 13 8 3 3 5 6 2 1 1 

Kaloot (Hoegst) 48343 3 1 -

Scheldepoort 48343 3 1 - 2 - - 3 3 3 2 3 

Omgeving Total 48442 3 - . . - . . - - 1 2 

Staartsche Nol 48454 2 - - - - - - - - - 1 

Nieuw Karreveld Ellewoutsdijk 48454 J - - - - - - - - ! . 

Ulenfabr l ek Baarland 48473 3 - 1 1 1 1 - 1 1 - -

Nummer Eén-Hoofdplaat 48531 2 - 2 3 2 2 1 1 1 - -

Hooge Platen 48531 2 - - 1 

Karrevelden Borssele-Ell.dlJk 48552 1 - - - 1 1 1 1 2 2 2 

Inlaag EllewoutsdiJk 48552 1 1 1 1 1 1 

Schor Waarde (buitendijks) 49423 2 - - 1 - 1 2 - - - -

Vlnkenlssekreek 49424 1 - 1 1 - -

Spulkanaal brug-brug 49434 3 - - . . 3 - - . - . 

Bath (grens) 49543 3 - - . 4 1 - - - - -

Paullnaschor 54142 2 1 

Zandplaat 54151 3 - 1 1 3 1 - 1 - - -

Braakmanhaven 54151 2 - - - - - - - 2 1 2 

Nieuw Neuzen II (DOW) 54151 3 - . . 1 . . . . . . 

Nieuw Neuzen I 54152 3 3 

TOTAAL 5 17 16 15 13 13 16 14 12 16 

7.3 KLEINE PLEVIER Charadrius dubius 

De Kleine Plevier is in tegenstelling tot de Bontbek- en Strandplevier 
een soort die alleen voorkomt bij zoet of brak water. Als gevolg hiervan 
worden slechts enkele broedparen in de omgeving van de Westerschelde gevon
den. In de jaren 1979 tot 1988 broedden er tussen de ̂  en 14 paar (tabel 37). 
Er is geen sprake van een duidelijke voor- of achteruitgang van de aantallen. 
In het gehele Deltagebied broedde tot 1984 iets meer dan 100 paar, na 1984 
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daalde het aantal iets om vervolgens flink toe te nemen (Meininger 1989) 
Slechts enkele paren broeden in karrevelden en inlagen (5t over de 

periode 1979-1988), de meeste Kleine Plevieren broeden op opgespoten terrei
nen (82Z over de periode 1979-1988). In het Deltagebied broedt 752 op 
opgespoten gronden (Meininger 1986). 

Tabel 37. Kleine Plevier. Aantal broedparen langs de Westerschelde. 
- • geen broedparen. Toelichting en bronnen: zie inleiding van dit 
hoofdstuk. 

GEBIED KW.BL HAB 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

SpulkoB Ritthem 48333 3 1 2 2 -

Sloegebled 48343 3 3 3 - - 1 - - - - -

Hansweert Oost 48384 3 - - - - 1 2 2 3 1 -

Omgeving Total 48442 3 . - - . . - - - 2 2 

Nieuw Karreveld Eli.dijk 48454 1 1 1 

Inlaag EllewoutsdiJk 48552 1 1 

Karrev. Borss.-Eli.dijk 48552 1 1 

Schor Bath 49433 4 2 3 1 1 1 

Spuikanaal Bath brug-brug 49434 3 - . - . 2 5 - - - -

Nieuu Neuzen II 54151 3 1 - 3 3 6 - - - - -

Nieuw Neuzen I 54152 3 - . - . 5 

Spuikom Terneuzen 54161 3 4 - - - 3 1 2 2 - -

Saeftinge 55131 2 1 -

Saeftinge Gasdam 55131 2 - - - - - - - - - 1 

Totaal 10 6 4 4 14 8 5 7 7 11 

7.A STRANDPLEVIER Charadrius alexandrinus 

De Strandplevier broedt met rond de honderd paar in de Westerschelde 
(tabel 38). In 1980 werd het maximum van 126 paar geteld. Vervolgens zette 
een daling in en in 1986 broedde een minimum-aantal van 61 paar in de Wester
schelde. Daarna herstelde de populatie zich en kwam op een niveau van rond de 
90 paar. Dit zelfde verloop vertoont de populatie in het hele Deltagebied en 
wordt kennelijk gedeeltelijk veroorzaakt door factoren buiten de Westerschel
de. 

Het is onwaarschijnlijk dat er in 1979 werkelijk slechts A3 paar 
Strandplevier in de Westerschelde broedde, in het eerste jaar is er namelijk 
niet zo systematisch geteld als in latere jaren. 

De Strandplevier broedt zowel in natuurlijke terreinen als op opgespoten 
gronden. Over de periode 1979 t/m 1988 broedde 5t in inlagen en karrevelden, 
A7Z in buitendijkse gebieden en de overige A8Z op opgespoten terreinen. Deze 
opgespoten gebieden nemen, nadat ze begroeid raken, in belang af. Een 
voorbeeld hiervan is de Sloekreek met opgespoten terrein. Hier broedden in 
1980 nog 25 paar, later verminderde dat sterk. De soort is op de Zandplaat 
vrijwel verdwenen door opslibbing, duinvorming en toenemende strandrecreatie 
(Buise & Tombeur 1988). In terreinen, waar begroeiing geen kans krijgt, 
bijvoorbeeld door overspoeling met zoutwater zoals op de Hooge Platen, is 
geen sprake van een vermindering. Het eerste waarschijnlijke broedgeval was 
hier in 1975 en werd mogelijk door ophoging van deze platen (Buise k Tombeur 
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1988). Het aantal broedparen schommelt overigens van jaar op jaar sterk in 
alle biotopen. Bovendien kan in een gebied een populatie gevestigd zijn voor 
korte tijd. 

Tabel 38. Strandplevier. Aantal broedparen langs de Westerschelde. 
- • geen broedparen. Toelichting en bronnen: zie inleiding van dit 
hoofdstuk. 

GEBIED KW.BL HAB 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Zwin (Nederlands deel) 

Verdronken Zwarte Polder 

Rammekenshoek, strand 

Sloekreek + opgesp.terrein 

Scheldepoort 

Kaloot (Hoegst) 

Quarleshaven, Sloegebied 

Nieuwe Duinen Groede 

Oud Breskenspolder 

Omgeving Total 

Uienfabriek Baarland 

Zwartegatsekreek 

Hooge Platen 

Nummer Eén-Hoofdplaat 

Kleine Eendracht polder 

Schor Waarde (buitendijks) 

Bath: voormalig schor 

Bath (grens) 

Paulinaschor 

Braakman Noord 

Nieuw Neuzen II (DOW) 

Zandplaat 

Braakmanhaven 

Nieuw Neuzen I 

Westsluis Terneuzen 

Spuikom Terneuzen 

«7574 

47582 

48334 

48342 

48343 

48343 

48344 

48413 

48414 

48442 

48473 

48512 

48531 

48531 

48574 

49423 

49434 

49543 

54142 

54 144 

54151 

54151 

54151 

54152 

54161 

54163 

2 

1 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

3 

3 

1 

2 

2 

! 
2 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

-
15 

-
3 

3 

-
-
-
-
-
-
1 

5 

-
-
-
1 

-
1 

-
-

14 

-
-
-
-

1 

3 

-
25 

-
-
-
-
-
-

10 

1 

24 

30 

-
-
4 

-
1 

-
-

27 

-
-
-
-

-
2 

-
17 

3 

-
-
-
-
-

10 

-
25 

2 0 

-
3 

1 

3 

1 

-
-

32 

-
-
-
-

-
2 

-
12 

-
-
-
-
1 

-
10 

-
30 

13 

-
-
1 

7 

-
-
-

26 

-
-
-
2 

-
2 

-
6 

-
-
-
-
-
1 

10 

-
24 

5 

-
2 

2 

1 

-
2 

10 

-
-
-
-
-

-
1 

-
10 

4 

-
-
-
1 

-
3 

-
45 

3 

-
-
1 

3 

1 

-
4 

1 

-
-
2 

-

-
-
-
7 

4 

-
-
-
-
-
1 

-
40 

3 

-
-
-
1 

4 

-
-
-
-
-
4 

-

-
1 

-
2 

3 

-
-
-
1 

-
1 

1 

20 

2 

3 

-
-
-
8 

-
15 

-
-
-
4 

-

-
1 

2 

3 

8 

1 

-
1 

-
5 

-
-

25 

3 

-
-
-
-

13 

-
23 

-
-
-
4 

-

-
2 

-
5 

5 

-
2 

-
2 

5 

-
-

30 

1 

-
-
-
-
5 

-
22 

1 

1 

4 

3 

-

TOTAAL 43 126 117 104 65 79 64 61 89 88 

7.5 ZWARTKOPMEEUW Larus melanocephalus 

De Zwartkopmeeuw is een schaarse broedvogel in de Westerschelde die zich 
meestal vestigt temidden van Kokmeeuwen. De soort broedde jaarlijks in het 
Belgische deel van het Zwin. In 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1987 en 1988 
vonden er broedgevallen plaats in het Nederlandse deel. Het ging om 1 tot 3 
paar (Meininger 1989). In de jaren 1970 t/m 197^, 1982, 1983 en 1988 werd het 
broeden vastgesteld in Saeftinge, het ging om 1 tot 3 paar (Buise & Tombeur 
1988, Meininger 1989). Ook op andere plaatsen in de Westerschelde hebben 
incidenteel Zwartkopmeeuwen gebroed. 

Het is waarschijnlijk, gezien de resultaten van de inventarisaties in 
1988 en 1989, dat de soort zich verder zal uitbreiden (Meininger & Bekhuis, 
in voorbereiding). 



114 BROEDVOGELS 

7.6 KOKMEEUW Larus ridibundus 

De Kokmeeuw is een algemene broedvogel op allerlei gronden langs de 
Westerschelde. Van 1979 tot 1982 lag het aantal paar rond de 25000, daarna 
zette een daling in (tabel 39). In de jaren 1984 t/m 1986 stabiliseerde de 
populatie zich rond de 15000 paar maar in 1987 en 1988 verminderde de 
populatie verder. In 1988 was de populatie met 652 verminderd ten opzichte 
van het begin van de jaren tachtig. De achteruitgang manifesteert zich vooral 
in de kolonies in het oosten van de Westerschelde, zo bleven er ongeveer 1000 
paar over van de kolonie in Saeftinge die in 1979 nog uit 23000 paar bestond. 
Deze kolonie was in de loop van de jaren zeventig sterk gegroeid. De sluiting 
van een vuilnisbelt alleen (Buise & Tombeur 1988) is waarschijnlijk niet de 
enige oorzaak omdat ook andere vuilnisbelten binnen de fourageer afstand van 
de kolonie liggen, bovendien fourageren Kokmeeuwen in het broedseizoen vrij
wel uitsluitend in de Westerschelde (Ysebaert & Meire 1989). Ysebaert & 
Meire (1989) noemen de verandering van de vegetatie, uitbreiding van de zil
vermeeuwkolonie en vervuiling van het oostelijke deel van de Westerschelde 
als mogelijke ooorzaken. 

Tabel 39. Kokmeeuw. Aantal broedparen in de Westerschelde. 
- = geen broedparen. Toelichting en bronnen; zie inleiding van dit 
hoofdstuk. Tussen haakjes: aantal van jaar daarvoor. 

GEBIED KW.BL HAB 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 i 

Nederlands deel Zwin 

Rammekenshoek 

Sloekreek+opgesp.rerrein 

Sloegebled 

Kaloot 

Omgeving Total 

Hooge Platen 

Inlaag Ellewoutsdijk 

Zuidgors Baarland 

Schor Waarde 

Spulkanaal Bath brug-brug 

Schor v Zlmmermanpolder 

Paullnaschor 

Braakman Hoord 

Nieuw Neuzen II (DOW) 

Hossel banken/Zandplaat 

Spulkotn Terneuzen 

Saeftinge 

TOTAAL 

47574 

48334 

48342 

48343 

48343 

48442 

48531 

48552 

48561 

49423 

49434 

49522 

54142 

54144 

54151 

54151 

54163 

55131 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

2 

2 

3 

2 

2 

3 

3 

2 

3 

2 

7 

? 

-
95 

-
-
-

575 

H O C 

7 

-
-
7 

16 

-
13 

3 

23000 

24802 

1150 

1500 

-
110 

-
-
-

850 

1100 

7 

-
-

100 

600 

10 

26 

-
22000 

27446 

1450 

200 

-
30 

-
-
1 

850 

1100 

700 

-
-

(100) 

(600) 

-
20 

1 

22000 

27052 

(1450) 

210 

-
20 

-
-

21 

468 

2500 

175 

-
-

500 

550 

-
-
-

21500 

27394 

800 

250 

-
50 

-
13 

15 

275 

3000 

275 

-
-

100 

500 

-
-
-

14000 

19278 

1000 

(250) 

35 

23 

-
18 

9 

67 

5000 

275 

10 

-
250 

400 

-
-
-

7500 

14837 

3126 

(250) 

-
50 

25 

50 

45 

(70) 

5000 

200 

-
1 

1342 

836 

-
-
-

3500 

14495 

4046 

(250) 

-
31 

-
-

120 

12 

5000 

(200) 

-
(1) 

1454 

1200 

-
-
1 

3000 

15315 

3115 

-
150 

30 

-
-

200 

15 

3000 

25 

-
-

1515 

575 

40 

-
-

600 

9265 

De totale populatie in het Deltagebied verminderde niet zoals in de 
Westerschelde, maar is redelijk stabiel en bestaat uit rond de 40000 paar 
(Meininger 1990). De ontwikkeling in het oosten van de Westerschelde staat 
dus op zich, hoewel ook het aantal Kokmeeuwen in het Veerse Meer verminderde 
(Stuart 1988). 

In de periode 1979-1988 werden verreweg de meeste Kokmeeuwen in buiten-
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dijkse gebieden gevonden (9A2), veel minder op opgespoten terreinen (A2) en 
inlagen e.d. (2%). 

7.7 STORMMEEUW Larus canus 

Hoewel de Stortnmeeuw in het noorden van Nederland (duinstreek en Wadden
eilanden) in enkele flinke kolonies broedt, blijft de soort in het Deltage
bied vrij schaars. In de Westerschelde werden alleen in 1969, 1971, 1977 en 
1979 steeds drie paar geteld (Buise & Tombeur 1988, Meininger 1980), in de 
andere jaren was de soort een mogelijke broedvogel. 

7.8 KLEINE MANTELMEEUW Larus fuscus 

De Kleine Mantelmeeuw is een schaarse broedvogel in de Westerschelde. 
Tot 1981 broedde de soort in Saeftinge en vanaf 198A waren enkele paren 
gevestigd tussen de Zilvermeeuwen in het Sloegebied (tabel A0). De populatie 
in het Deltagebied groeide in de jaren tachtig flink (Meininger 1989) maar 
dat resulteerde nog niet in een groei van het aantal in de Westerschelde. 

Tabel A0. Kleine Mantelmeeuw. Aantal broedparen in de Westerschelde. 
- = geen broedparen. Toelichting en bronnen: zie inleiding van dit 
hoofdstuk. 

GEBIED KW.BL HAE 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Sloegebied «8343 3 - - - - - 1 2 6 6 5 

Saeftinge 55131 2 1 2 1 0-1 7 - - - - 4? 

TOTAAL 1 2 1 0 - 1 7 1 2 6 6 5 - 9 

7.9 ZILVERMEEUW Larus argentatus 

De Zilvermeeuw broedt geconcentreerd in enkele kolonies in de Wester
schelde. Het aantal paren is van 1979 tot 1988 gestegen met gemiddeld AX per 
jaar. In 1979 broedde ruim 5500 paar, in 1988 was dit opgelopen tot bijna 
8000 paar (tabel Al). De kolonie in Saeftinge is verreweg de grootste. Hier 
broedden in 1968 1500 paar (Buise & Tombeur 1988) en dat aantal steeg tot 
5500 paar in 1979. Daarna groeide de kolonie minder snel. De kolonie in het 
Sloegebied daarentegen groeide in deze periode sterk; van 50 paar in 1981 
tot 775 paar in 1988. 

De populatie van het Deltagebied groeide van 1979 tot 1982, daarna 
stabiliseerde het aantal rond de 22000 paar. 

Vrijwel alle Zilvermeeuwen vestigen zich in buitendijkse gebieden. 
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Tabel 41. Zilvermeeuw. Aantal broedparen in de Westerschelde. 
- • geen broedparen. Tussen haakjes: aantal van jaar daarvoor. Toelichting en 
bronnen: zie inleiding van dit hoofdstuk. 

GEBIED KW.BL HAB 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1983 1986 1987 1988 

Ned. deel Z«in 

Sloegebled 

Inlaag Ellewoutsdijk 

Zuidgors Baarland 

Schor Waarde 

Hieuw Neuzen II (DOW) 

Saeftinge 

47574 

48343 

48552 

48561 

49423 

54151 

55131 

2 

3 

1 

2 

2 

3 

2 

-

-
3 

35 

-
5500 

1 

-
-
(3) 

35 

-
5600 

-
50 

3 

<3) 

65 

-
5900 

1 

70 

9 

(3) 

20 

-
5900 

-
140 

5 

-
25 

-
6200 

-
200 

11 
10 

25 

-
6250 

-
500 

(U) 

10 

113 

-
6100 

0-1 

650 

20 

200 

100 

2 

6500 

1-2 

750 

40 

7 

130 

2 

6700 

1-2 

775 

25 

5 

120 

2 

7000 

TOTAAL 5 5 3 8 5 5 3 9 6 0 2 1 6 0 0 3 6 3 7 0 6 4 9 6 6 7 3 3 7 4 7 3 7624 7 9 2 9 

7 .10 GROTE STERN S t e r n a s a n d v i c e n s i s 

Voordat de Braakman werd ingepolderd (in 1952) broedde de soort in dit 
gebied; minstens 60 paar in 1949 en 1950 (Suetens et al. 1961). Pas in 1987 
vestigde de soort zich opnieuw en wel op de Hooge Platen met 85 paar (Meinin-
ger 1989). In het jaar daarop was de kolonie tot 600 paar gegroeid (Rooth 
1989). Deze kolonie heeft zich ontwikkeld tot de op twee na grootste kolonie 
in Nederland. Voor deze broedvogelsoort is de Westerschelde van internationa
le betekenis (Osieck & Braakhekke 1986). 

7.11 VISDIEF Sterna hirundo 

De Visdief is een algemene broedvogel in de Westerschelde. Er zijn 
ongeveer 6 kolonies. De populatie is gegroeid van 440 paar in 1979 tot 1670 
paar in 1988 (tabel 42). De groei was gemiddeld 162 per jaar. Overigens 
groeide de gehele populatie in het Deltagebied (Meininger 1989), echter 
minder snel dan de Westerschelde populatie. 

De grootste kolonie is gevestigd op de Hooge Platen, waar voor het 
eerst in 1978 enkele paren broedden. Ook in Saeftinge en op Nieuw Neuzen II 
zijn flinke kolonies gevestigd. De kolonies in het westen en midden van de 
Westerschelde zijn verantwoordelijk voor de groei, de kolonie in Saeftinge 
(in het oosten van de Westerschelde) is vrij stabiel, alleen in 1987 nam het 
aantal paren flink toe. In de periode 1979 t/m 1988 had 782 van de broedparen 
zich gevestigd in buitendijkse gebieden, 172 op opgespoten terreinen en 52 in 
inlagen en kreekresten. In 1987 en 1988 broedden geen Visdieven meer in 
inlagen en kreekresten. 

De Westerschelde is voor de Visdief van internationaal belang, aangezien 
de norm van 700 paar ruim wordt overschreden (Osieck & Braakhekke 1986). 
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Tabel ^2. Visdief. Aantal broedparen in de Westerschelde. 
- • geen broedparen. Toelichting en bronnen: zie inleiding van dit 
hoofdstuk. 

GEBIED KU.BL HAB 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Rammekenshoek, reservaat 

Sloekreek noord 

Sloekreek + opgesp.terrein 

Quarleshaven, Sloegebied 

Hooge Platen 

Inlaag EllewoutsdiJk 

Spuikanaal Bath brug-brug 

Bath: voormalig schor 

Bath (grens) 

Braakman Noord 

Nleuu Neuzen II (DOW) 

Westsluis Terneuzen 

Saeftinge 

TOTAAL 441 535 586 830 932 1008 1178 1406 1583 1674 

7.12 NOORDSE STERN Sterna paradisaea 

De Noordse Stern is een schaarse broedvogel in de Westerschelde. In 1979 
werden vijf paar gevonden (tabel A3), in andere jaren was het aantal lager of 
broedde de soort in het geheel niet in de Westerschelde. 

De soort broedt meestal in Visdief-kolonies en het is goed mogelijk dat 
broedparen over het hoofd zijn gezien. 

Tabel 43. Noordse Stern. Aantal broedparen in de Westerschelde. 
- = geen broedparen. Toelichting en bronnen: zie inleiding van dit 
hoofdstuk. 

GEBIED KW.BL HAB 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

48334 

48342 

48342 

48344 

48531 

48552 

49434 

49434 

49543 

54144 

54151 

54161 

55131 

1 

1 

3 

3 

2 

1 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

-
6 

-
30 

125 

-
-
2 

-
70 

5 

200 

3 

-
45 

-
100 

55 

-
-
5 

-
40 

17 

270 

4 

-
65 

-
140 

57 

-
-

10 

-
40 

10 

260 

3 

-
83 

-
350 

76 

-
-
7 

1 

30 

5 

275 

-
-

55 

-
475 

68 

1 

1 

3 

1 

20 

18 

290 

-
1 

28 

-
550 

51 

1 

-
2 

16 

30 

44 

285 

-
-
-
-

750 

50 

-
-
8 

-
50 

50 

270 

-
-
4 

--
1000 

4 

-
-
-
2 

145 

41 

210 

-
-

35 

3 

850 

-
-
-
-
-

250 

15 

430 

-
-

50 

-
825 

-
-
-
-
1 

350 

28 

420 

Hooge Platen 

Inlaag Elleuoutsdijk 

Nieuw Neuzen II (DOW) 

48531 

48552 

54151 

2 

1 

3 

1 

4 

-

TOTAAL 

7.13 DWERGSTERN Sterna albifrons 

Net als bij de Visdief neemt het aantal broedpaar van de Dwergsterns toe 
in de Westerschelde. In 1979 hadden zich 80 paar gevestigd en in 1987 was dit 
opgelopen tot boven de 200. Op de Hooge Platen is veruit de grootste kolonie 
gevestigd. Sinds 198A is dit ook de grootste kolonie in Nederland. Hier 
vestigde de soort zich in 1972 met acht paar, de kolonie bestaat tegenwoordig 
uit 150 a 180 paar (Beijersbergen 1989). 

Voor deze soort is de Westerschelde van internationaal belang gezien de 
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overschijding van de norm van 50 paar (Osieck & Braakhekke 1986). 

Tabel AA. Dwergstern. Aantal broedparen in de Westerschelde. 
- « geen broedparen. + • broedparen aanwezig, aantal onbekend. 
Toelichting en bronnen: zie inleiding van dit hoofdstuk. 

GEBIED KW.BL HAB 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Sloekreek • opgesp.terrein 

Scheldepoort 

Hooge Platen 

Nummer Een-Hoofdplaat 

Zandplaat 

48342 

48343 

48531 

48531 

54151 

-
6 

60 

+ 

15 

-
2 

46 

+ 

45 

2 

-
83 

4 

5 

2 

-
112 

-
-

-
3 

110 

-
-

-
-

125 

-
-

3 

-
170 

-
-

-
11 

150 

-
-

TOTAAL 81 93 90 114 113 125 173 161 204 175 

•»<-
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8. BESPREKING EN CONCLUSIES 

8.1 AANTALLEN 

Om het ornithologisch belang van wetlands te kunnen bepalen is er 
internationaal een norm afgesproken. Deze IX-norm is vastgelegd in de Wet-
land-Conventie die door Nederland in 1980 is geratificeerd. Deze conventie 
bepaalt dat een waterrijk gebied van internationaal belang is wanneer het 
seizoenmaximutn van pleisterende, niet broedende vogels gemiddeld over vijf 
jaar groter is dan één procent van de populatiegrootte van een soort of 
populatie. Ook wanneer één procent of meer van een populatie in een gebied 
broedt geldt dit. Voor enkele soorten met een populatie groter dan 1 miljoen 
exemplaren is een bovengrens vastgesteld, voor de Wilde Eend is dit 10.000 
exemplaren (Osieck & Braakhekke 1986). 

De Westerschelde is voor vogels van internationaal belang. Dit kan 
worden afgeleid uit het feit dat regelmatig van maar liefst 20 soorten IX of 
meer van de Noordwesteuropese populatie in de Westerschelde verblijft (tabel 
A5). De 1%-norm wordt in totaal 45 maal overschreden. Voor deze kwalificatie 
werden de 1%-normen gebruikt die gebaseerd zijn op recente populatie-schat
tingen (Monval & Pirot 1989, Smit & Piersma 1989). Daarnaast zijn er in de 
Westerschelde nog vier soorten broedvogels waarvan 1Z of meer van de Noord
westeuropese populatie in de Westerschelde broedt (Kluut, Grote Stern, 
Dwergstern en Visdief). De Grote Stern bereikte in 1988 de 12-norm van ü00 
broedparen. 

De tabel wijkt in enkele opzichten af van het overzicht van norm-over
schrijdende soorten dat Marteijn (1988) geeft. Dit komt omdat voor tabel A5 
alleen de meest recente maandelijkse tellingen zijn gebruikt. Marteijn (1988) 
baseerde zijn overzicht op de jaren 1975 t/m 1985. Ook het gebruik van de 
meest recente 12-normen heeft verschillen veroorzaakt. Zo is de Wintertaling 
niet meer opgenomen omdat de IX-norm verhoogd is en de soort bovendien in de 
Westerschelde in aantal achteruit is gegaan. 

Tegen de hantering van de IZ-norm zijn bedenkingen aan te voeren, maar 
omdat rekening wordt gehouden met de populatiegrootte wordt duidelijk voor 
welke soorten een wetland vooral belangrijk is. Zo blijkt dat de Grauwe Gans, 
Pijlstaart, Strandplevier, Zilverplevier, Drieteenstrandloper in de Wester
schelde naar verhouding talrijk zijn. 

De gegevens uit tabel A5 mogen niet zomaar vergeleken worden met die van 
andere waterrijke gebieden. Dit omdat meestal gebruik gemaakt is van oudere 
normen (Scott 1980) die voor de meeste soorten lager zijn. In het Veerse Meer 
bijvoorbeeld overschrijden 7 soorten niet-broedvogels 11,5 maal de oude 1Z-
norm (Stuart 1988). Wanneer we de oude normen voor de Westerschelde toepassen 
wordt de IZ-norm 57 maal door 22 soorten overschreden. 

8.2 GEBRUIK DOOR VOGELS VAN DE WESTERSCHELDE 

De droogvallende slikken en schorren in de Westerschelde worden inten
sief gebruikt door vogels. De Westerschelde vormt een broed-, overzomerings-, 
doortrek- en overwinteringsgebied voor talloze vogels. Ook ruien veel vogels 
in de Westerschelde de lichaamsveren en de slagpennen. 
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Tabel A5. Overzicht van de watervogelsoorten die in de Westerschelde 
de IZ-norm bereiken. Gebaseerd op tellingen in de jaren 1981/82, 
1982/83, 1985/86, 1986/87 en 1987/88. 

soort 

Fuut 
Rietgans 
Kolgans 
Grauwe Gans 
Bergeend 
Smient 
Wilde Eend 
Pijlstaart 
Scholekster 
Kluut 
Bontbekplevier 
Strandplevier 
Zilverplevier 

Kanoetstrandloper 

Drieteenstrandl. 

Bonte strandloper 
(Rosse Grutto) 

Regenwulp 
Wulp 
Zwarte Ruiter 
Tureluur 
(Steenloper) 
Kluut broedparen 
Grote Stern 

maximum 
1981-88 

2300 
11300 
15800 
8200 
5300 

24000 
23500 
9100 
16300 
1300 
5200 
1200 
A300 
6700 
6100 
5000 
1800 
4500 
27200 
5400 
8500 

5500 
1730 
2400 
700 

Visdief broedparen 
Dwergstern broedparen 

gem. 
maximum 

1100 
3700 
8600 
4300 
4200 

20800 
18000 
5100 
12800 
800 
3000 
900 
3500 
4700 
5100 
2000 
1400 
2400 

22900 
4000 
5500 

periode 
maximum 

dec-feb 
dec-jan 
dec-jan 
okt-feb 
jun-jul 
okt-feb 
okt-jan 
okt-feb 
sep-feb 
mrt-nov 
aug-sep 
aug 
aug-okt 
mei 
aug-nov 
mei 
aug-nov 
apr-mei 
okt-mrt 
aug 
mei 

1500(1)apr-mei 
4900 
1200 
1900 
500 

aug-sep 
jul-aug 
jul-aug 
aug-okt 

11-
norm 

1000 
1200 
3000 
1300 
2500 
7500 
10000 
700 

9000 
700 

2000 
700 
1500 
1500 
3500 
3500 
1000 
1000 

14000 
7000 
7000 
700 

3500 
500 
1500 
700 
125 
400 
700 
50 

bron 

1 
3 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
5 
4 
3 
3 
3 
3 

gem.max. 
x IZnorm 

1,1 
3,1 
2,9 
3,3 
1,7 
2,8 
1,8 
7,2 

1,4 
1,1 
1.5 
1,3 
2,3 
3,1 
1,5 
0,6 

1,4 
2,4 
1,6 
0,6 
0,8 
2,1 
1,A 
2,4 
1,3 
0.7 

1. Marteijn (1988), 2. Monval & Pirot (1989), 3. Osieck & Braakhekke 
(1986), 4. Scott (1980), 5. Smit & Piersma (1989). 

Het open water van de Westerschelde is voor relatief weinig vogels 
belangrijk door o.a. het lage doorzicht zodat visetende vogels slecht hun 
prooi kunnen waarnemen. De slikken worden bij laagwater door steltlopers en 
Bergeenden bezocht. Ze fourageren op in de bodem aanwezige organismen. Bij 
hoogwater verblijven de steltlopers op hoogwatervluchtplaatsen (HVP's) die 
zijn gelegen op schorren, in inlagen of op landbouwgronden achter de dijk. In 
figuur 4 (zie blz. 23 van dit deel) zijn de HVP's en de globale herkomst van 
vogels op een bepaalde HVP ingetekend. De schorren worden bezocht door eenden 
en ganzen die daar fourageren op zaden en andere plantedelen. 

Naast fourageergebied is de Westerschelde voor een aantal soorten vogels 
een rust- of slaapgebied. De Wilde Eenden bijvoorbeeld die overdag in de 
Westerschelde verblijven, fourageren voor een deel 's nachts op de omlig-
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gende landbouwgronden. Veel ganzen, die overdag rond de Westerschelde foura-
geren op voornamelijk akkers, slapen op de Hooge Platen en in Saeftinge. Ook 
steltlopers als Regenwulp en Wulp slapen in de Westerschelde. 

In januari zijn de meeste vogels in de Westerschelde aanwezig. Gemiddeld 
over de jaren 1981 t/m 1988 werden in januari 81.500 watervogels geteld. 
Wanneer de meeuwen worden meegeteld komt het aantal watervogels in de winter 
waarschijnlijk op 100.000 exemplaren. Marteijn (1988) noemt zelfs een aantal 
van 150.000 vogels die in en langs de Westerschelde kunnen worden geteld 
(inclusief niet-watervogels). Niet alleen in de winter maar het hele jaar 
door verblijven grote aantallen watervogels in de Westerschelde (fig. 5). 

WESTERSCHELDE 

MEI JUN 

Figuur 5. Voorkomen van watervogels (exclusief meeuwen en sterns) in de loop 
van het jaar. Gegeven is het gemiddelde (B) en het maximum ( + ) over de 
seizoenen 1980/81 t/m 1987/88. 
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8.2.1 Open water 

8.2.1.1 Verspreiding 

Het open water wordt vooral door visetende soorten als Fuut, Aalscholver 
en Middelste Zaagbek gebruikt om te fourageren. Futen en Middelste Zaagbekken 
houden zich vooral op in het westelijke deel terwijl Aalscholvers ook wel in 
het oostelijke deel van de Westerschelde worden waargenomen. Deze westelijke 
verspreiding is mogelijk het gevolg van het betere doorzicht van het water 
daar, iets wat voor visetende vogels belangrijk is voor het vangen van hun 
prooi. De Futen fourageren mogelijk vooral net buiten de monding van de 
Westerschelde op de Noordzee. Ze worden namelijk wel zwemmend in die richting 
waargenomen. Overige soorten van het open water en benthos-eters zoals Bril-
duiker. Zwarte Zeeëend en Eider, zijn relatief schaars en worden nooit in 
grote groepen waargenomen. De Kuifeenden die worden geteld, verblijven vooral 
op omliggende zoete wateren zoals de Spuikom bij Bath en het Spuikanaal. 

8.2.1.2 Consumptie viseters 

Vissoorten die waarschijnlijk vooral gegeten worden door de verschil
lende vogelsoorten zijn Paling, platvis. Sprot en Zandspiering. Deze laatste 
soorten worden vooral gegeten door de in de Westerschelde broedende sterns. 
In de Westerschelde blijkt dat vooral het voorkomen van Zandspiering van 
belang is voor het broedsucces van de Dwergsterns (Beijersbergen 1989). 

Vogels consumeren van de totale hoeveelheid vis in de Westerschelde per 
jaar ongeveer 30 ton versgewicht. Futen nemen hiervan bijna de helft voor 
hun rekening (zie tabel 46). De consumptie is berekend aan de hand van de 
door Nilsson & Nilsson (1976) gegeven vergelijking: Log F - -0,293 + 0,850 
Log W waarbij F de dagelijkse voedselconsumptie is in grammen versgewicht 
(VG) en W het gewicht van de vogels is. De gewichten van Fuut en Middelste 
Zaagbek zijn gebaseerd op Doornbos (1984), gewichten van andere op Cramp & 
Simmons (1977) en Cramp (1985). Niet elke soort is volledig aangewezen op vis 
als voedsel, het percentage in de tabel geeft het geschatte deel aan vis uit 
de Westerschelde in het menu van de soort. Ook is rekening gehouden met het 
feit dat sommige soorten buiten de Westerschelde fourageren. Voor het bere
kenen van het aantal vogeldagen van de sterns zijn alleen de jaren 1985/86 en 
1986/87 gebruikt. 

De vis consumptie per jaar in de Westerschelde bedraagt ongeveer 0,15 g 
VG/m2.jaar. In vergelijking met het Veerse Meer (2,22 a 2,58 g VG/m2.jaar, 
Stuart 1988) en het Grevelingenmeer (2,4 g VG/m2.jaar, Doornbos 1987) is dit 
erg laag. De consumptie in de Westerschelde per oppervlakte eenheid bedraagt 
dus circa 62 van die in de meren met stagnant zout water. Het is onbekend wat 
de mogelijke oorzaak is van deze lage waarde, de hoeveelheid aanwezige vis of 
het al genoemde slechte doorzicht van het Westerschelde-water. 
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Tabel 46. Consumptie van vis in tonnen versgewicht (VG) door visetende vogels 
in de Westerschelde. Het aantal vogeldagen in de periode juli t/m juni is het 
gemiddelde van de seizoenen 1985/86, 1986/87 en 1987/88. F is de dagelijkse 
consumptie. 2 « Geschatte aandeel van vis in voedsel pakket in Westerschelde. 
Sterns inclusief broedvogels. 

Vogeldagen 
x 1000 

F 
g VG/dag 

Consumptie 
ton VG 

14,2 
6,7 
0,A 
0,2 
2,3 
0,2 
5,5 
0,3 
0,1 
29,9 
? 

Fuut 
Aalscholver 
Blauwe Reiger 
Nonnetje 
Middelste Zaagbek 
Grote Stern 
Visdief/N.stern 
Dwergstern 
Zeekoet 
Totaal 
Meeuwen 

72,0 
18,2 
7,3 
1,8 

22,3 
A,l 

176,0 
23,1 
0,5 

95 
100 
25 
100 
50 
100 
100 
90 
100 

205 
368 
2A5 
125 
202 
56 
31 
15 
127 

8.2.1.3 Consumptie zoöbenthoseters 

Van zoöbenthos-etende vogels van het open water is de Eidereend, hoewel 
relatief schaars, nog de belangrijkste soort. Het gehele jaar door fourageren 
enkele tientallen tot een honderd vogels op zeesterren. Mossels en krabben. 
Soorten als Brilduiker en Zwarte Zeeëend zijn eveneens schaars in de Wester
schelde. Andere gebieden in het Deltagebied zijn veel belangrijker voor deze 
soorten. Voor de Brilduiker zijn dit de Grevelingen en het Veerse Meer en 
voor de Zwarte Zeeëend is dit het mondingsgebied van het Haringvliet en het 
Brouwershavense Gat (Baptist & Meininger 1984). De hoeveelheid zoöbenthos 
beneden de laagwater-lijn bedraagt 4 a 5 g AFDW/m2 terwijl in het oosten van 
de Westerschelde de hoeveelheid biomassa nog lager is (Ysebaert & Meire 
1990). Dit is veel minder dan bijvoorbeeld in de Waddenzee en in de Voordelta 
(Buys et al. 1989). Mogelijke oorzaken van deze lage biomassa waarde is de 
hoge stroomsnelheid en de dynamiek (o.a. veroorzaakt door het baggeren en de 
zandwinning). Bovendien zijn er relatief weinig ondiepe delen (tot drie 
meter) waar deze vogels kunnen fourageren. 

8.2.2'intergetijde slikken 

Al in augustus verblijven gemiddeld (over de jaren 1981/82 t/m 1987/88) 
45.000 steltlopers in de Westerschelde, dit zijn voor een deel doortrekkers, 
een aantal ruien. Er overwinteren ongeveer 40.000 steltlopers (fig. 6). Nadat 
de aantallen van februari op april afnemen, verblijven in mei weer duizenden 
steltlopers op doortrek in de Westerschelde (± 32.000 ex.). Wanneer de 
resultaten van alle maanden worden gesommeerd, blijken de Bonte Strandloper 
en Scholekster de meest algemene soorten te zijn gevolgd door Wulp en Zilver
plevier met resp. 41,8Z, 21,5X, 7,2Z en 5,8Z van het totaal aantal steltlo
pers (fig. 7). In vergelijking met andere gebieden in de Delta zijn de 
aantallen van Bontbekplevier, Strandplevier, Drieteenstrandloper en Krombek-
strandloper hoog. 
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WESTERSCHELDE 

Figuur 6. Voorkomen van steltlopers in de loop van het jaar. Gegeven is het 
gemiddelde (•) en het maximum (+) over de seizoenen 1980/81 t/m 1987/88. 

STELTLOPERS 
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noax OHJUO (AM) 

HNTE STMNDt (414)1) 

Figuur 7. Procentuele verdeling van in de Westerschelde aanwezige stelt
lopers. Hele seizoen van juli t/m Juni, gemiddeld over de seizoenen 1980/81 
t/m 1987/88. 
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8.2.2.1 Verspreiding 

De verspreiding van steltlopers en de Bergeend over de Westerschelde is 
o.a. afhankelijk van het voorkomen van het voedsel (Scholekster en Kanoet-
strandloper) en de samenstelling van het substraat. De verspreiding varieert 
in de loop van het seizoen. De meeste steltlopers worden gezien op de slikken 
ten westen van de lijn Perkpolder-Hansweert. In de nazomer is de dichtheid 
van steltlopers op het Hooge Platen-complex zeer groot. Hier ruien namelijk 
verschillende soorten vogels en het Hooge Platen-complex biedt voor deze 
vogels de nodige ruimte en de rust. In de winter zijn de vogels veel meer 
verspreid over de Westerschelde en de aantallen op de Hooge Platen zijn dan 
relatief laag. In mei, tijdens de voorjaarstrek van arctisch broedende 
steltlopers, nemen de aantallen op de Hooge Platen weer flink toe. Het is 
opvallend dat in het oostelijke deel van de Westerschelde grote aantallen 
van vooral Zilverplevier en Rosse Grutto verblijven, terwijl in de winter 
deze soorten vrijwel niet aanwezig zijn. 

8.2.2.2 Consumptie zoöbenthoseters 

De belangrijkste prooidieren voor zoöbenthos-etende vogels in de Wester
schelde zijn: Wadslak je. Kokkel, Nonnetje, Wadpier, Wapenworm, Tharyx 
maripni, Heteromastus filiformis. Zandkokerworm, Zandzager, Zeeduizendpoot, 
Strandkrab en Slijkgarnaal. 

De Scholekster eet vooral grotere Kokkels (>10 mm); kokkelbroed wordt 
gegeten door Bergeenden en Kanoetstrandlopers. Kokkels komen vooral in het 
westelijke deel van de Westerschelde voor, ze zijn gebonden aan water met een 
zoutgehalte hoger dan 13 %o Cl" (Wolff 1969). Scholekster en Kanoetstrand-
loper komen ook inderdaad vooral in het westen van de Westerschelde voor. 
Bergeend, die ook in het midden en oosten van de Westerschelde algemeen is, 
eet waarschijnlijk op deze plaatsen jonge Nonnetjes, aangevuld met diatomeeën 
(Bos & Schefferlie 1988). Wulp, een soort die gebruik maakt van verschillende 
voedselbronnen, komt verspreid over de Westerschelde voor. Tureluur, een 
soort die vrij gelijkmatig over de slikken verspreid voorkomt, heeft ver
schillende voedselbronnen waarvan de Slijkgarnaal en Zeeduizendpoot waar
schijnlijk de belangrijkste zijn. Zwarte Ruiter, die voorkomt op plaatsen 
met zacht substraat, lijkt zich te voeden met opgroeiende garnalen en vlo
kreeft jes. De Kluut fourageert vooral in zacht substraat en hoort bij de 
grote groep van vogels van de Westerschelde die wormen eten. Ook soorten als 
Bontbekplevier, Strandplevier, Krombekstrandloper en Bonte Strandloper eten 
vooral wormen. De Drieteenstrandloper, die fourageert op zandige platen, eet 
in het voorjaar vooral Slijkgarnaal (Marteijn 1988) en wormen. 

De consumptie van macrozoöbenthos (tabel A7) door Bergeenden en stelt
lopers bedraagt per jaar omstreeks 380 ton asvrij drooggewicht (AFDW) in de 
gehele Westerschelde, wat overeen komt met A,5 g AFDW/m2. Dit is berekend 
aan de hand van het gemiddeld aantal vogeldagen over de seizoenen 1985/86 t/m 
1987/88. Met behulp van de formule Log M - log 78,3 + 0,723 Log W (Lasiewski 
& Dawson 1967) werd het standaard metabolisme M in kcal/dag berekend. W is in 
deze formule het gewicht (in kg) van de vogel. Dit gewicht is berekend naar 
Cramp & Simmons (1983). Het standaard metabolisme in Kcal werd omgerekend in 
grammen AFDW door met 0,2 te vermenigvuldigen. Om de consumptie te berekenen 
werd het standaard metabolisme met 3 vermenigvuldigd en met een factor 1,67 
om de voedsel assimilatie-efficiëntie te verrekenen (Nienhuis & Groenendijk 
1986). 
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Maar liefst 81X van de totale consumptie komt voor rekening van maar 
vier soorten; Bergeend, Scholekster, Bonte Strandloper en Wulp. Het aandeel 
van de andere soorten is vrij klein. Het is interessant om te weten welk deel 
van de produktie aan bodemdieren wordt gegeten door de vogels. Er is echter 
nooit een schatting gemaakt van de totale produktie van het zoöbenthos. Er 
is iets bekend over de biomassa van de intergetijdeslikken. Wanneer wordt 
uitgegaan van de wel genoemde biomassa van 10 g AFDG/m2 aan zoöbenthos op de 
intergetijde slikken roet een oppervlakte van 8390 ha (Stronkhorst 1983), komt 
de totale hoeveelheid zoöbenthos in de Westerschelde op 839 ton AFDW. Wanneer 
een gemiddelde wordt berekend aan de hand van de door Meire & Develter (1988) 
gegeven biomassa's is de uitkomst ongeveer 15 g AFDW/m2 en de totale biomassa 
ruim 1260 ton AFDW/m2. Welk percentage de vogels hiervan consumeren is 
onbekend omdat de biomassa/produktie verhouding niet bekend is. 

Tabel A7. Consumptie van macrozoöbenthos in tonnen asvrijdrooggewicht (AFDW) 
door steltlopers en Bergeenden in de gehele Westerschelde. Het aantal vogel-
dagen in de periode juli t/m juni is het gemiddelde van de seizoenen 1985/86, 
1986/87 en 1987/88. M is het standaard metabolisme. 

Bergeend 
Scholekster 
Kluut 
Bontbekplevier 
Strandplevier 
Goudplevier 
Zilverplevier 
Kievit 
Kanoetstrandloper 
Drieteenstrand1. 
Krombekstrandloper 
Bonte Strandloper 
Kemphaan 
Grutto 
Rosse Grutto 
Regenwulp 
Wulp 
Zwarte Ruiter 
Tureluur 
Groenpootruiter 
Steenloper 

Totaal 

Vogeldagen 
x 1000 

777,3 
2836,8 
128,9 
222,5 
54,7 

241,8 
632,1 
321,6 
540,3 
200,4 
36,4 

3828,0 
7,9 
19,7 

536,5 
5,2 

842,7 
83,7 
316,2 
11.9 

107,1 

% 

100 
100 
100 
100 
100 
25 
100 
25 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

M 
kcal/dag 

83,93 
51,57 
32,01 
10,25 
8,32 

25,35 
28,75 
25,35 
16,91 
10,25 
11,46 
8,98 

21,29 
33,59 
34,37 
40,39 
71,43 
20,82 
20,82 
23,58 
16,40 

Consumptie 
ton AFDW 

65,4 
146,5 
4,1 
2,3 
0.5 
1,5 

17,9 
2,0 
9.2 
2,1 
0,4 
34,4 
0,2 
0.7 
18,5 
0,2 

60,3 
1.7 
6,6 
0,3 
1,8 

376,6 

Aandeel 
in Z 

17 
38 
1 
1 
0,1 
0.4 
5 
0,5 
2 
0,6 
0,1 
9 
0,05 
0,2 
5 
0,05 
16 
0,5 
2 
0,01 
0,5 

100 

8.2.2.3 Vergelijking met de Oosterschelde 

Om de soorten-samenstelling in de Westerschelde te kunnen vergelijken 
met die in de Oosterschelde staat in tabel 48 de procentuele verdeling tussen 
de verschillende zoöbentos-etende vogels. De meest opvallende verschillen 
zijn die bij Scholekster en Bonte Strandloper. In de Oosterschelde is de 
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Scholekster roet 57X de belangrijkste soort terwijl in de Westerschelde de 
Scholekster slechts 202 van het totaal aantal zoöbenthos-eters uitmaakt. Bij 
de Bonte Strandloper is het juist andersom; in de Westerschelde is de soort 
de meest algemene zoöbenthos-eter, terwijl de soort in de Oosterschelde 
verhoudingsgewijs veel minder algemeen is. Kanoetstrandloper, Rosse Grutto en 
Steenloper, zijn in de Oosterschelde relatief algemeen. De verschillen zijn 
terug te voeren op de samenstelling van het zoöbenthos. In de Oosterschelde 
bestaat dit voor een groot percentage uit schelpdieren (zoals Mossel en 
Kokkel) die vooral door Scholekster en Kanoetstrandloper worden gegeten. De 
Bonte Strandloper en de plevieren, die voornamelijk wormen eten, zijn naar 
verhouding in de Westerschelde goed vertegenwoordigd, ongetwijfeld als gevolg 
van het algemene voorkomen van wormen (Meire & Develter 1988). 

Dat de Bergeend procentueel in de Westerschelde algemener is wordt 
veroorzaakt doordat de Bergeend in de zomer in de Westerschelde in grote 
aantallen ruit. Bos & Schefferlie (1988) suggereren dat door de grotere 
verstoring geen vogels ruien in de Oosterschelde. Voedsel is in de zomer 
vermoedelijk geen beperking voor de Bergeenden in de Westerschelde, 's 
winters mogelijk wel. Daarom verblijven in die periode de meeste Bergeenden 
in de voedselrijke Oosterschelde. 

Tabel 48. Procentueel aandeel van de verschillende 
zoöbenthos-eters in de Westerschelde en de Oosterschelde. 
Gebaseerd op de gemiddelde seizoens-som (GSS) van de 
maandelijkse tellingen in de jaren tachtig, (bronnen: 
Meininger et al. 1985, Meininger & van Haperen 1988) 

Bergeend 
Scholekster 
Kluut 
Bontbekplevier 
Goudplevier 
Zilverplevier 
Kievit 
Kanoetstrandloper 
Drieteenstrandloper 
Bonte Strandloper 
Rosse Grutto 
Wulp 
Tureluur 
Steenloper 
Overige steltlopers 

Totaal 

8.2.3 Schorren 

Het gehele jaar zijn er duizenden ganzen en eenden die gebruik maken van 
de schorren in de Westerschelde. Naast ganzen en eenden die fourageren en 
rusten op de schorren vinden we ook hoogwatervluchtplaatsen van steltlopers 

WESTERSCHELDE 
GSS 

22.529 
83.972 
4.599 
6.523 
7.006 
22.671 
8.963 
19.696 
6.876 

163.297 
17.835 
28.192 
9.503 
3.203 
8.648 

A13.513 

% 

5,A 
20,3 
1,1 
1,5 
1,6 
5,4 
2,1 
A,7 
1,6 
39,4 
A,3 
6,8 
2,2 
0,7 
2,0 

100,0 

OOSTERSCHELDE 
GSS 

29.857 
684.097 
7.552 
5.020 
4.365 
47.855 
13.278 
63.675 

595 
167.176 
65.713 
74.849 
16.072 
11.710 
9.268 

1.201.082 

2 

2,4 
56,9 
0,6 
0,4 
0,3 
3,9 
1,1 
5,3 
0,0 
13,9 
5,4 
6,2 
1,3 
0,9 
0,7 

100,0 



128 BESPREKING EN CONCLUSIES 

en slaapplaatsen van vogels die overdag in de omgeving van de Westerschelde 
vertoeven. Verder zijn schorren van belang voor allerlei roofvogels en zang-
vogels. Soorten die veelvuldig gebruik maken van de schorren in de Wester
schelde zijn o.a. Bruine Kiekendief, Blauwe Kiekendief, Torenvalk, Velduil, 
Veldleeuwerik, Graspieper, Oeverpieper (Meininger & de Roder 1981), Kneu, 
Frater en Sneeuwgors. Deze soorten worden in deze bespreking bulten be
schouwing gelaten. 

In de maanden oktober t/m maart vertoeven er gemiddeld 42.000 ganzen en 
eenden vooral op de schorren in het oostelijk deel van de Westerschelde (fig. 
8). Na februari vermindert dit aantal snel en in de zomer zijn tussen de 2000 
en 7000 eenden aanwezig. Na de zomer neemt hun aantal toe tot het maximum in 
december is bereikt. 

De algemene watervogel-soorten in volgorde van afnemende aantallen zijn 
Wilde Eend, Smient, Kolgans, Pijlstaart, Grauwe Gans, Rietgans, Wintertaling 
en Slobeend. Bij sommatie van de tellingen over het seizoen neemt de Wilde 
Eend met 37,12 van het aantal gans- en eenddagen op het schor de belangrijk
ste plaats in, op de voet gevolgd door Smient met 3A,72. De Kolgans met 7,92, 
Pijlstaart met 7,12 en Grauwe Gans met 6,12 zijn minder algemeen. 

WESTERSCHELDE 

T r 
JUL AUG SEP 

I 1 1 r 
OKT NOV DEC JAN JUN 

Figuur 8. Voorkomen van ganzen en eenden in de loop van het jaar. Gegeven is 
het gemiddelde (*) en het maximum (+) over de seizoenen 1980/81 t/m 1987/88. 
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8.2.3.1 Verspreiding 

In Saeftinge, met een oppervlakte van 2250 ha (80Z van het schorareaal 
in de Westerschelde) verblijven verreweg de grootste aantallen ganzen en 
eenden. Op de andere grotere schorren, zoals het Zuidgors en het Schor van 
Waarde, verblijven ook flinke aantallen ganzen en eenden. 

Bij de verspreiding van de eenden valt op dat Smient, Wintertaling en 
Slobeend in het begin van hun overwinteringsperiode vooral in Saeftinge 
aanwezig zijn. Deze soorten verspreiden zich in de loop van de herfst of 
winter meer over de Westerschelde. Het is mogelijk dat de voedsel-voorraad in 
Saeftinge eerder opraakt of dat de vogels worden verstoord door de jacht in 
dit gebied. 

8.2.3.2 Voedsel 

Het voedsel van de watervogels op de schorren bestaat hoofdzakelijk uit 
plantaardig materiaal. Het voedsel verschilt per soort en per jaargetijde. 
Wintertaling en Pijlstaart zeven waarschijnlijk voornamelijk zaden uit ondiep 
water. Een deel van het aantal Wilde Eenden uit de Westerschelde fourageert 
's nachts in de omliggend landbouwgebieden, het andere deel fourageert op 
allerlei plantaardig en dierlijk voedsel in de schorren. Smienten fourageren 
op de diverse planten die in de schorren voorkomen. Van de Grauwe Gans is 
bekend dat ze wortels en broedknolletjes van de Zeebies eten, Kolganzen 
fourageren gedeeltelijk buitendijks op kweldergrasvegetaties (Buise & Tombeur 
1988). 

8.2.3.3 Jacht 

De belangrijkste factoren die de draagkracht van schorren bepalen, zijn 
de oppervlakte van het gebied (en daarmee de hoeveelheid voedsel) en de rust 
die er heerst. Jacht op ganzen en eenden kan de rust ernstig verstoren. In 
diverse schorgebieden in de Westerschelde wordt gejaagd op watervogels. Het 
is bekend dat na jacht activiteiten in Saeftinge grote aantallen eenden op 
het open water van de Westerschelde verblijven, een plaats waar ze niet 
kunnen fourageren. Dit fourageren gebeurt dan 's nachts. Ook kan het fourage
ren buiten de Westerschelde toenemen, bijvoorbeeld op landbouwgronden, door 
de jacht in de Westerschelde (Castelijns & Maas 1989). Door de grote aantrek
kingskracht van Saeftinge zou afschaffing van de jacht in dit gebied de kans 
op schade aan landbouwgewassen afnemen. Aan de andere kant is het zo dat 
wanneer ganzen zelf hun verspreiding over fourageer gebieden kunnen bepalen, 
overbegrazing wordt vermeden en de vogels in het voorjaar snel een goede 
conditie hebben (Kuijken & Meire 1987). Jacht in een natuurgebied als Saef
tinge, waar zelfs begrazing gewenst is, is dan ook niet te verdedigen vanuit 
economisch of ecologisch oogpunt. Dit geldt in feite voor alle buitendijkse 
gebieden. 

Door geen jachtvergunningen te verlenen voor gebieden in de Westerschel
de kunnen overtredingen van de Jachtwet en het Wildbeheersplan (Castelijns & 
Maas 1989) makkelijker worden voorkomen. Overigens wordt in het ontwerp 
beleidsplan Westerschelde voorgesteld de jacht te beperken tot beheersjacht 
en de plezierjacht af te schaffen (Klankbordforum Westerschelde 1989). 
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8.2.3.4 Vergelijking roet de Oosterschelde 

In tabel 49 wordt een vergelijking gemaakt tussen de procentages van het 
totaal van de Westerschelde en de Oosterschelde van de verschillende herbivo
re eenden en ganzen. Opvallend is daarbij dat de Grauwe Gans en Kolgans in en 
rond de Westerschelde algemener zijn en de Brandgans juist in en rond de 
Oosterschelde talrijker is. Bij de eenden zijn de verschillen niet zo groot; 
alleen Smient neemt in de Oosterschelde een groter aandeel in dan in de 
Westerschelde. Slobeend en Wintertaling zijn in de Oosterschelde naar verhou
ding iets talrijker, Pijlstaart juist in de Westerschelde. De verschillen 
zijn voor een deel terug te voeren op het verschil in voedselaanbod; de 
Oosterschelde is rijk aan macrofyten en zeegras, een belangrijke voedselbron 
voor Smienten, de Westerschelde beschikt over grote oppervlakten schor waar 
Grauwe Ganzen en Kolganzen kunnen fourageren o.a. op Zeebies. 

Tabel 49. Procentueel aandeel van de verschillende ganzen 
en eenden in de Westerschelde en de Oosterschelde. Geba
seerd op de gemiddelde seizoens-som (GSS) van de maande
lijkse tellingen in de seizoenen 1985/86 en 1986/87. (bron
nen: Meininger et al. 1985, Meininger & van Haperen 1988) 

Rietgans 
Kolgans 
Grauwe Gans 
Brandgans 
Smient 
Wintertaling 
Wilde Eend 
Pijlstaart 
Slobeend 

Totaal 

8.3 TRENDS 

WESTERSCHELDE 
GSS 

3.043 
22.463 
25.254 

133 
56.811 
3.867 
73.285 
9.245 

513 

194.514 

% 

1,6 
11,5 
12,9 
0,1 
29,2 
2,0 
37,6 
4,7 
0,3 

100,0 

OOSTERSCHELDE 
GSS 

5.015 
2.424 
1.749 
5.141 

101.154 
7.483 

81.121 
9.469 
4.900 

217.582 

2 

2,3 

1,1 
0,4 
2,4 

46,6 
3.4 

37,3 
4,3 
2,2 

100,0 

8.3.1 Algemeen 

In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op trends in populatiegroottes van de 
verschillende soorten. Voor- of achteruitgang worden bij de meeste soorten 
geconstateerd, lang niet altijd is hiervoor een verklaring te geven. De 
populatiegrootte wordt door tal van factoren beïnvloed. Zonder naar volledig
heid te streven kunnen de volgende factoren worden genoemd: 

Broedsucces in voorafgaand broedseizoen. 
Weersomstandigheden tijdens de trektijd en de voorafgaande winters. De 
Dodaars is een soort waarbij de sterfte tijdens vorst nogal hoog is; in de 
winter volgend op een strenge winter is de populatie nog niet hersteld. 
Sterfte. Veel vogels zijn plaatstrouw en overwinteren elk jaar op dezelfde 
plaatsen. Treedt er onder vogels uit een bepaald deel van de Westerschel
de, b.v. in de broedgebieden, meer sterfte op dan onder vogels uit andere 
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delen dan kan dat opgemerkt worden door afnemende aantallen. Jonge vogels 
zijn flexibeler en bezetten doorgaans eerder nieuwe gebieden waar zij dan 
de rest van hun leven terugkomen (Goss-Custard & Moser 1988). 

Factoren die betrekking hebben op de Westerschelde: 
Beschikbare hoeveelheid voedsel. 
Beschikbare oppervlakte fourageergebied. 

- Verstoring. Door langdurige verstoring op bijvoorbeeld intergetijde 
slikken nemen de f ourageermogeli jkheden voor de steltlopers af. Bij 
verstoring in andere gebieden door de jacht kunnen vogels de Westerschelde 
opzoeken vanwege de rust. De grote aantallen Wilde Eenden die in december 
worden geteld, kunnen door het 'kersteffect' worden veroorzaakt. Door 
jacht op de schorren verplaatsen de eenden zich naar het open water van de 
Westerschelde en fourageren ze 's nachts. 
Concurrentie tussen soorten. Door indirecte voedselconcurrentie kunnen 
toenemende aantallen van de ene soort nadelig zijn voor een andere soort. 
Wanneer bijvoorbeeld Kanoetstrandlopers veel jonge Nonnetjes consumeren 
kan er een jaar later een tekort aan geschikte Nonnetjes voor de Scholek
sters ontstaan (Zwarts 198A). 

Tabel 50. Reacties van vogels in de Westerschelde op vorst, afgeleid van de 
in de Westerschelde gehouden watervogeltellingen. ? geeft aan dat gedrag 
niet precies bekend is. 

Reactie Soorten 

Vertrekken 

Immigratie 

Slobeend, Kluut, Kievit, Goudplevier, Zilverplevier, 
Bontbekplevier, Rosse Grutto. 

Rietgans, Kolgans, Wilde Eend, Kuifeend, 
Meerkoet, Wulp. 

Emigratie en 
immigratie 

Dodaars, Wintertaling, Smient, Pijlstaart, 
Scholekster?, Tureluur. 

Geen reactie Aalscholver, Blauwe Reiger, Grauwe Gans, Middelste 
Zaagbek, Grutto, Steenloper, Drieteenstrandloper, 
Kanoetstrandloper, Bonte Strandloper. 

Achterblijven in 
overwinteringsgebied 

Fuut? 

8.3.2 Invloed van het weer 

Naast telfouten en determinatieproblemen kunnen de aantallen getelde 
vogels ook door andere factoren worden beïnvloed: 

Weersomstandigheden tijdens de trek. Vogels kunnen tijdens de trek 
worden verdrift door de wind. De Bontbekplevier b.v. komt bij harde 
oostelijke wind tijdens de trek in mei meer verspreid voor (SOVON 1987). 
Weersomstandigheden. Bij vorst kunnen grote verschuivingen optreden, 
vogels vliegen dan naar gebieden met een milder klimaat. In de Wester
schelde komen bij vorst ook vogels uit noordelijker gelegen gebieden. 
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Wanneer het bekend was of dergelijke omstandigheden meespeelden zijn ze 
genoemd in de soortbesprekingen in hoofdstuk 5. In tabel 50 worden deze ge
gevens samengevat. Het is anders wanneer de vorst de Westerschelde niet 
bereik maar alleen noordelijker gelegen gebieden treft. Er is in het algemeen 
dan een flinke toevloed van vogels te verwachten. 

8.3.3 Aantalsontwikkeling in de Westerschelde 

Om de ontwikkeling van de populatiegrootte te reconstrueren staan 
slechts enkele bronnen ter beschikking. De eerste tellingen werden georgani
seerd in augustus 1966 en januari 1967 (Wolff 1967). In 1972 begon Staatsbos
beheer met de maandelijkse tellingen. In het begin werd vooral de noordoever 
van de Westerschelde in de wintermaanden geteld, later ook de zuidoever zo 
compleet mogelijk. Sinds 1980/81 wordt er in de zomermaanden geteld en kunnen 
soorten die vooral in deze tijd van het jaar doortrekken, worden gevolgd. 
Over het gebied rond de Nederlands-Belgische grens zijn wat meer gegevens 
beschikbaar. Zo vergelijkt Van Impe (1985b) aantalsindicaties uit het eind 
van de vorige eeuw met gegevens uit de jaren vijftig t/m tachtig van deze 
eeuw. Bij deze vergelijking moet worden bedacht dat de middelen om in het 
wild levende vogels te observeren in de vorige eeuw heel anders waren dan 
tegenwoordig. De geconstateerde verschillen in voorkomen zijn echter aanzien
lijk en zullen werkelijke verschillen zijn. 

8.3.A Open water 

Eén van de opvallendste conclusies van Van Impe (1985b) is dat veel 
vogels van het open water sinds het einde van de vorige eeuw achteruit zijn 
gegaan: Roodkeelduiker, Dodaars, Kuifduiker, Aalscholver, Blauwe Reiger, 
Toppereend, Tafeleend, Brilduiker, Zwarte Zeeëend, Zwarte Stern, Visdief en 
Grote Stern. Vooral in het oostelijke deel van de Westerschelde is deze 
achteruitgang vastgesteld maar voor de meeste soorten gelden de bevindingen 
waarschijnlijk voor de gehele Westerschelde. Bij een aantal van de genoemde 
soorten zijn grote veranderingen opgetreden in het voorkomen (Kuifduiker, 
Aalscholver en sterns) en is de achteruitgang veroorzaakt door factoren 
buiten de Westerschelde. Van de andere en van de al genoemde soorten valt op 
dat ze of vooral viseters zijn (Roodkeelduiker, Dodaars, Blauwe Reiger) of 
vooral op zout water leven (Roodkeelduiker, Toppereend, Zwarte Zeeëend). De 
overgebleven soorten (Tafeleend en Brilduiker) leven van voedsel wat ze 
duikend bemachtigen. 

8.3.^.1 Ontwikkeling sinds 1972 

Over de ontwikkeling van de soorten van open water kunnen we iets aflei
den uit de gegevens verzameld tijdens de maandelijkse tellingen. De door Van 
Impe (1985b) genoemde achteruitgang van de Aalscholver is in de loop van de 
jaren tachtig veranderd in een significante stijging van het aantal (zie 
tabel A). Dit komt door de afschaffing van de jacht op deze soort. De Fuut en 
de Middelste Zaagbek zijn toegenomen in de jaren zeventig. 

De Kuifeend, ook in de jaren tachtig algemener dan in de jaren zeventig, 
komt vooral op het zoete water rond de Westerschelde voor. Andere soorten 
zoals de Eidereend laten een onduidelijk beeld zien. 

8.3.4.2 Oorzaken van voor- of achteruitgang 
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Een verklaring voor de vermindering van het aantal visetende vogels 
sinds het eind van de vorige eeuw kan liggen in de verarming van de vlastand 
in de Westerschelde door de vervuiling van het water. Door het geringe 
doorzicht van het water en daarmee de slechte bereikbaarheid van de prooien, 
zijn visetende vogelsoorten waarschijnlijk achteruit gegaan. De toename In de 
jaren tachtig van deze visetende vogelsoorten wordt vooral veroorzaakt door
dat de broedpopulatie gegroeid is (SOVON 1987, Anonymus 1988b). De toename In 
de Westerschelde was waarschijnlijk mogelijk door een verbetering van het 
zuurstofgehalte in de jaren tachtig t.o.v. de jaren zeventig van het door de 
Schelde aangevoerde water (Werkgroep Waterbeheer Westerschelde 1989b). 

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de zoutwater-soorten achteruit zijn 
gegaan door vermindering van het zoutgehalte. De Roodkeeldulker, Toppereend 
en Zwarte Zeeëend zijn tegenwoordig ook in de monding van de Westerschelde 
schaarse vogels. Van de Tafeleend is bekend dat deze soort graag fourageert 
tussen Zeegras (Boudewijn & Mes 1986), een plant die vroeger in het oostelij
ke deel van de Westerschelde voorkwam (de Jong & de Jonge 1989). 

De verspreiding over de telgebieden in de Westerschelde is bij de Fuut, 
Aalscholver, Kuifeend, Brilduiker, Eidereend en Middelste Zaagbek goed 
vergelijkbaar van jaar tot jaar (zie tabellen in hoofdstuk 5). Dit ondanks 
een toe- of afname in de verschillende telgebieden. 

De trends in de telgebieden zijn over het algemeen niet vergelijkbaar 
(zie tabellen in hoofdstuk 5). Dit is wel het geval bij de Fuut en de Aal
scholver die immers in vrijwel de gehele Westerschelde vooruit zijn gegaan 
(tabel 3 en M . 

8.3.5 Intergetijde slikken 

Soorten die waarschijnlijk in het oostelijke deel van de Westerschelde 
in aantal achteruit zijn gegaan in de periode eind vorige eeuw tot ongeveer 
1980 zijn Bontbekplevier, Watersnip, Wulp, Regenwulp, Drieteenstrandloper en 
Kemphaan (Van Impe 1985b). Bergeend, Zilverplevier, Rosse Grutto, Zwarte 
Ruiter en de meeuwen zijn in aantal vooruit gegaan. Ook hier zijn er soorten 
waarvan de populatie in heel Noordwest-Europa veranderd Is. De Regenwulp is 
volgens Van Impe (1985b) achteruit gegaan als gevolg van het verdwijnen, door 
de vervuiling, van Orchestia gammarellus. De Drieteenstrandloper kwam vroeger 
wellicht vaker voor in het oostelijke deel van de Westerschelde omdat het 
substraat zandiger was en grote delen van Saeftinge onbegroeid waren (Maebe & 
Van der Vloet 1956). De achteruitgang van Bontbekplevier en Wulp Is inmiddels 
gestopt en omgebogen tot toenemende aantallen van deze soorten sinds de jaren 
zeventig. De vooruitgang van Zilverplevier, Rosse Grutto en Zwarte Ruiter 
wordt door Van Impe (1985a, 1985b) verklaard uit de grote dichtheden waarin 
de Zeeduizendpoot en Slijkgarnaal thans voorkomen, dit weer als gevolg van de 
eutrofiëring waarvan deze soorten bodemdieren profiteerden ten koste van 
andere soorten. Hoewel enige eutrofiëring een zekere en tijdelijke toename In 
het bodemdieren bestand met zich meebracht is het zeer onwaarschijnlijk dat 
dit grote bestand zich bij toenemende eutrofiëring kan handhaven. 

8.3.5.1 Ontwikkeling sinds 1972 

Door de sinds 1972 gehouden tellingen is de aantalsontwikkeling sinds 
die tijd van de een aantal soorten steltlopers meer in detail bekend. Globaal 
zien we bij een aantal belangrijke soorten een toename in de loop van de 
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jaren zeventig en een afname in de jaren tachtig: Scholekster, Zilverplevier, 
Bonte Strandloper in de telgebieden in het oosten en aan de noord-oever van 
de Westerschelde, Wulp in het oosten van de Westerschelde. In twee andere 
telgebieden zien we een toename tot het jaar 1987/88. Bij de Grutto zien we 
deze toename en latere afname in het enige gebied waar belangrijke aantallen 
voorkomen (Paulinaschor). Bij de Bonte Strandloper is het aantal vogeldagen 
vooral in de jaren 1985/86 t/m 1987/88 veel lager dan de jaren daarvoor. Dit 
geldt voor bijna alle telgebieden; de trend in de verschillende telgebieden 
is dan ook goed vergelijkbaar (tabel 26). Het aantal vogeldagen in de win
termaanden van de Rosse Grutto is behalve in Saeftinge en op de Hooge Platen 
in de loop van de jaren zeventig en tachtig flink vooruit gegaan. 

Bij een aantal soorten waarvan de grootste aantallen in het zoroerhalf-
jaar aanwezig zijn, is het verloop alleen bekend over de jaren tachtig. Voor 
die tijd begonnen de tellingen in september en eindigden ze in april. Een 
duidelijke, significante trend is over deze korte periode slechts af en toe 
te ontdekken. Kluut neemt in de gehele Westerschelde licht af, Bontbekplevier 
en Drieteenstrandloper nemen op de Hooge Platen duidelijk toe, Strandplevier 
neemt alleen in het telgebied Perkpolder-Terneuzen duidelijk af terwijl de 
Drieteenstrandloper hier juist toe neemt. Krombekstrandloper en Tureluur 
nemen tussen Vlissingen en Borssele significant toe. Een duidelijk beeld komt 
hier niet uit naar voren. Dit is o.a. het gevolg van het feit dat een aantal 
van deze soorten relatief kort in de Westerschelde verblijven en de tellingen 
grofmazig zijn. 

De meeste soorten in de Beneden-Schelde (behalve Kluut, Rosse Grutto en 
Bontbekplevier) nemen sinds 1980/81 duidelijk af. 

Hoewel de verhouding van het aantal vogeldagen tussen de telgebieden 
ongeveer hetzelfde is van jaar op jaar, is de trend van het aantal vogeldagen 
in de verschillende telgebieden zelden vergelijkbaar. Dit betekent dus dat 
ondanks een voor- of achteruitgang in een telgebied de verspreiding over de 
Westerschelde niet wezenlijk is veranderd in de loop van de jaren. Dit geldt 
voor alle soorten steltlopers. 

8.3.5.2 Oorzaken van voor- of achteruitgang 

Wanneer we de trend van het aantal vogeldagen van de Scholekster verge
lijken met bijvoorbeeld de Britse tellingen (Salmon et al. 1987) dan wordt 
duidelijk dat de populatie toename in de jaren zeventig is veroorzaakt door 
factoren buiten de Westerschelde maar dat de latere aantalsvermindering is 
ontstaan door factoren binnen de Westerschelde. De populatiestijging, samen
gaand met een uitbreiding van het broedareaal, kan veroorzaakt zijn door de 
eutrofiëring van vrijwel het hele milieu in West-Europa. Van Impe (1985a) 
voert hiertoe argumenten aan; sinds 1978/79 gaat de hoeveelheid biomassa 
bodemdieren achteruit door de strenge vorst van dat jaar in combinatie met 
een slechte conditie door de in het Scheldewater aanwezige zware metalen en 
andere verontreinigingen. Volgens de Werkgroep Waterbeheer Westerschelde 
(1989c) zijn nadelige effecten van verontreiniging in combinatie met andere 
factoren op bodemdieren aannemelijk. Hoewel Nonnetje, het belangrijkste 
schelpdier in het oostelijke deel van de Westerschelde, in de periode 1952 
t/m 1987 steeds vrij talrijk was (Werkgroep Waterbeheer Westerschelde, 1989b) 
is het Nonnetje niet meer zo geschikt als voedselbron voor Scholeksters, 
omdat alleen jonge dieren, met een lengte korter dan 8 mm, voorkomen (Meire & 
Develter 1988). Dit geldt ook voor de Strandgaper. Scholeksters prefereren 
schelpdieren groter dan 10 mm (Cramp & Simmons 1983). 
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De afname van het aantal vogeldagen van de Zilverplevier in de laatste 
jaren hangt waarschijnlijk ook samen met de hoeveelheid voedsel. Dit is 
bijvoorbeeld op het Groot Buitenschoor afgenomen, mogelijk voor een deel als 
gevolg van de vorst in de jaren tachtig. 

De afname van de algemeenste steltlopersoort in de Westerschelde, de 
Bonte Strandloper, kan niet zoals op de Britse Eilanden voor een deel worden 
veroorzaakt door het oprukken van het Engels Slijkgras (Goss-Custard & Moser 
1988). De totale Westeuropese populatie neemt af maar toch verklaart dat niet 
de sterke afname in de laatste drie onderzochte jaren en het opvallende feit 
dat de afname in het oosten van de Westerschelde sterker is dan in het 
westen. Mogelijk dat ook bij de voedseldieren van deze soort de vorst in 
combinatie met een slechte conditie door de vervuiling tot achteruitgang 
heeft geleid. In 1987 bleek dat het Wadslakje en de Slijkgarnaal minder 
algemeen waren dan in het begin van de jaren tachtig (Werkgroep Waterbeheer 
Westerschelde 1989c). 

Het staat niet vast, wat de invloed is van de baggeractiviteiten op het 
aantal vogels. Het is duidelijk dat door de toename van de dynamiek en door 
stortingen van baggerspecie de hoeveelheid bodemdieren plaatselijk afneemt of 
verdwijnt (Bijkerk 1988, Werkgroep Waterbeheer Westerschelde 1989a). Daar het 
aantal vogels afhankelijk is van de hoeveelheid fourageer oppervlak en de 
hoeveelheid en samenstelling van de aanwezige macrozoöbenthos is een relatie 
met baggeractiviteiten wel waarschijnlijk. 

Hoewel nog geen harde bewijzen aanwezig zijn, mag worden aangenomen dat 
door de slechte conditie van de bodemdieren in het oostelijke deel van de 
Westerschelde, veroorzaakt door de vervuiling, eventueel in combinatie met 
vorst, een afname van het zoöbenthos is opgetreden. Dit heeft tot gevolg dat 
vooral daar de aantallen overwinterende steltlopers zijn afgenomen. 

8.3.6 Schorren 

Voor de schorren meldt Van Impe (1985b) een achteruitgang van Rotgans en 
Smient en een vooruitgang van de Grauwe Gans. De Rotgans is waarschijnlijk 
vrijwel verdwenen als gevolg van het verdwijnen van Zeegras, Darmwier en 
Zeesla, de belangrijkste voedselplanten van de Rotgans. Wanneer de Smient 
vroeger algemener was, heeft deze soort waarschijnlijk ook van deze planten 
geprofiteerd. Zeegras kwam inderdaad rond de eeuwwisseling voor in de Beneden 
Schelde (de Jong & de Jonge 1989). De vooruitgang van de Grauwe Gans is 
ongetwijfeld het gevolg van het begroeid raken van Saeftinge en delen van de 
Beneden Schelde met Riet en vooral Zeebies. 

8.3.6.1 Ontwikkeling sinds 1972 

De vooruitgang van de Grauwe Gans heeft zich in de periode 1972 tot 1987 
duidelijk voortgezet in de gehele Westerschelde. Niet alleen de maxima stegen 
flink ook werden de Grauwe Ganzen steeds vaker overwinterend vastgesteld. De 
Rotgans is nog steeds schaars in de Westerschelde. Het voorkomen van de 
Kolgans is nogal afhankelijk van vorst omdat dan vogels uit noordelijker 
gelegen gebieden vertrekken omdat het voedsel onbereikbaar wordt. De januari 
aantallen laten een toename zien in de jaren tachtig t.o.v. de jaren zeven
tig. 

De soort die in de grootste aantallen op de schorren voorkomt is de 
Smient. In de gehele Westerschelde zijn de aantallen redelijk constant. 
Alleen op de Hoge Platen en tussen Vlissingen en Borssele neemt het aantal 
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vogeldagen significant toe. Het aantal Wilde Eenden is door de jaren heen 
vrij constant, alleen in enkele gebieden neemt het aantal enigzins toe. Ook 
de Noordwesteuropese populatie is stabiel (Monval & Pirot 1989) 

Wintertaling en Slobeend zijn de tweede helft van de jaren tachtig veel 
schaarser dan de periode daarvoor. Alleen in de monding van de Westerschelde, 
tussen Vlissingen en Borssele, neemt het aantal vogeldagen van de Winterta
ling significant toe. De ontwikkeling van het aantal Pijlstaarten is niet erg 
duidelijk en per telgebied verschillend. Eind jaren zeventig en begin jaren 
tachtig was deze soort in de meeste telgebieden met de grootste aantallen 
aanwezig. Zeer globaal komt de ontwikkeling van Pijlstaart overeen met die 
van Wintertaling. 

De Meerkoet, een herbivoor, fourageert vooral op dijken en allerlei 
andere grasrijke gebiedjes, en niet op schorren. Het voorkomen van deze soort 
in de Westerschelde is gedeeltelijk afhankelijk van het voorkomen van vorst. 
Ze worden dan uit andere gebieden verdreven en de aantallen in de Wester
schelde nemen dan toe. 

8.3.6.2 Oorzaken van voor- of achteruitgang 

De gunstige ontwikkeling van het aantal Grauwe Ganzen wordt niet alleen 
in de Westerschelde gevonden maar ook daarbuiten. De toename in de Wester
schelde is echter veel groter. Het Nederlandse najaars maximum verdubbelde 
tussen 1974 en 1984 (Ebbinge et al. 1987); het januari-aantal in de Wester
schelde steeg van enkele honderden in de jaren zeventig tot meer dan 3000 na 
1985. Deze toename was mogelijk doordat grote delen van de schorren begroeid 
raakten met Zeebies, waarvan de knolletjes gegeten worden. Ook de beweiding 
heeft een positieve invloed. Hierdoor wordt namelijk de veruiging terugge
drongen en onstaat er meer fourageer-ruimte voor ganzen en eenden. 

De ontwikkeling van de populatie Wintertalingen, Pijlstaarten en mis
schien ook die van de Slobeend wordt mogelijk bepaald door een gemeenschap
pelijke voedselbron. Zaden zijn voor de Wintertaling en de Pijlstaart een 
belangrijke voedselbron en hun aantal zou afhankelijk kunnen zijn van de 
hoeveelheid zaden die op de schorren geproduceerd wordt en door de Schelde 
wordt aangevoerd. Er zijn echter geen gegevens voorhanden om dit te staven. 
Van Impe (1985b) noemt de toename van een roeipootkreeftje als belangrijke 
oorzaak van de toename van de Slobeend tussen Baalhoek en Zandvliet eind 
jaren zeventig. 

8.4 BESPREKING PER TELGEBIED 

In dit hoofdstuk wordt besproken welke ornithologische aspecten belang
rijk zijn in de verschillende telgebieden. Deze gegevens worden samengevat in 
de tabellen 51 t/m 57. Van de diverse vogelsoorten worden in deze tabellen 
de najaars-, winter- en voor jaarsmaxima genoemd. Deze getallen zijn geba
seerd op de seizoenen 1980/81 t/m 1987/88. De som van deze drie maxima 
bepaalt de volgorde van de verschillende soorten in de tabel. Vervolgens 
wordt het aantal broedparen, voor zover dat bekend is, genoemd. De cijfers 
van de Kluut, plevieren, sterns en meeuwen zijn gebaseerd op Meininger (1989) 
en hebben betrekking op het broedseizoen 1988. Voor gebieden op de zuidoever 
van de Westerschelde zijn aanvullende broedvogelaantallen gebruikt die worden 
genoemd in Buise k Tombeur (1988). Meestal hebben deze getallen betrekking op 
de jaren 1983 t/m 1985. Aanvullingen zijn verder ontleend aan Jacobusse 
(1979). Wanneer een soort vrijwel zeker in een gebied broedt maar het aantal 
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onbekend is, wordt dit aangeduid met een "+", wanneer een soort mogelijk 
broedt met een "?". Ook ie aangegeven of een soort voedsel zoekt in het 
gebied (four), gebruik maakt van een hoogwatervluchtplaats (HVP), speciaal 
naar dit gebied komt om er te slapen of te rusten of de rui van lichaamsveren 
of vleugelpennen doormaakt. Als laatste wordt de Spearman Rank Correlatie 
Coefficient (rs) genoemd waarmee wordt aangegeven of het aantal vogeldagen 
per jaar van een soort toeneemt ( + ) dan wel afneemt (-). Voor het aantal 
seizoenen waarop dit getal is gebaseerd wordt verwezen naar hoofdstuk 5. 

8.^.1 Hooge Platen 

Op de Hooge Platen zijn de steltlopers de belangrijkste groep, zij 
fourageren hier en verblijven er eveneens met hoogwater. Het gebied vormt het 
belangrijkste ruigebied in de Westerschelde voor steltlopers en Bergeenden 
(tabel 51). Overdag vormt de Hooge Platen een rustgebied voor Wilde Eenden en 
in kleine aantallen ook voor andere eenden, 's avonds vormt het gebied een 
belangrijke slaapplaats voor de ganzen die in Zeeuws-Vlaanderen fourageren. 

Er zijn slechts enkele duidelijk trends in voorkomen te ontdekken. De 
Bontbekplevier en Drieteenstrandloper geven een significante toename te zien 
en de Steenloper een significante afname. Verder zijn de aantallen van 
Aalscholver, Kolgans en Smient significant vooruit gegaan. Het tellen in dit 
gebied gebeurt echter met grote marges, gezien de grote groepen waarin de 
vogels hier voorkomen. Dit kan eventuele trends maskeren. 

De Hooge Platen en dan met name De Bol, vormt het belangrijkste broedge
bied voor sterns in de Westerschelde. Van de Dwergstern bevindt zich hier 
zelfs de grootste kolonie van Nederland. Het broedresultaat van de sterns was 
in 1988 slecht, alleen de Grote Sterns hadden een redelijk goed broedresul
taat. In 1988 werden ongeveer 360 Grote Sterns vliegvlug (Plagge 1989). 
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Tabel 51. Samenvatting van de ornithologische gegevens van het telgebied: 
Hooge Platen. Maximum aantal in najaar (aug-nov), winter (dec-feb) en voor
jaar (mrt-mei) over de seizoenen 1980/81 t/m 1987/88. Voor bronnen van het 
aantal broedparen zie 8.4. Functie van gebied: + - gebied heeft deze functie 
voor deze soort, ? - informatie ontbreekt, blanco - gebied heeft deze functie 
voor de soort niet. Trend in het aantal vogeldagen: Spearman Rank Correlatie 
Coefficient, ns niet significant, significant: * 0,01<p<0,05, ** 
0,001<p<0,01, *** p < 0,001. 

Soort 

Bonte Strandloper 
Scholekster 
Kanoetstrandloper 
Wilde Eend 
Rosse Grutto 
Zilverplevier 
Wulp 
Bergeend 
Bontbekplevier 
Drieteenstrand1. 
Kievit 
Fuut 
Tureluur 
Krombekstrandlopei 
Strandplevier 
Smient 
Steenloper 
Grauwe Gans 
Rietgans 
Kluut 
Zwarte Ruiter 
Wintertaling 
Pijlstaart 
Eider 
Aalscholver 
Middelste Zaagbek 
Groenpootruiter 
Kolgans 
Slobeend 
Kuifeend 
Goudplevier 
Oeverloper 
Regenwulp 
Grutto 
Blauwe Reiger 
Dodaars 
Grote Stern 
Visdief 
Noordse Stern 
Dwergstern 
Kokmeeuw 

Max. 80/81-86/87 
na
jaar 

20600 
9000 
6000 
A350 
5000 
3100 
2000 
3000 
1760 
1410 
2075 
210 
750 

- 1070 
1000 
1A6 
163 
310 

1 
280 
220 
171 
59 
UI 
110 
32 
80 
38 
81 
0 
4 

A0 
8 
10 
1 
0 

win
ter 

13500 
8140 
6000 
7490 
1060 
1300 
1150 
518 
24 
120 
0 

1821 
160 
0 
0 

340 
135 
49 
386 
59 
0 
90 
140 
65 
27 
65 
0 
75 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 

voor-
Jaar 

15150 
2810 
5000 
450 

2500 
3500 
1130 
371 
700 
550 
0 
14 

600 
0 

60 
302 
135 
30 
0 
31 
70 
4 
7 

52 
12 
30 
42 
0 
0 

61 
42 
2 
10 
2 
2 
0 

Aantal 
broed-
paren 

0-1 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
0 
0 
0 
0 
55 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

600 
825 

1 
175 
275 

Functie van gebi 

four 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

HVP 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

slaap/ 
3d 

rust rui 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
7 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
? 

+ 

+ 
+ 

+ 

? 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

Trend 

r 8 

+0,286 
-0,571 
+0,393 
+0,321 
-0,607 
+0,679 
+0,536 
+0,929 
+0,886 
+0,886 

+0,679 
-0,314 
+0,771 
-0,257 
+0,857 
-0,857 
+0,679 

+0,371 
-0,029 
+0,679 
+0,739 
-0,536 
+0,964 
+0,035 
-0,143 
+0,802 
+0,630 

+0,029 
-0,490 

-0,204 

ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
* • 

* 
* 

ns 
ns 
ns 
ns 

* 
* 
ns 

ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
*** 
ns 
ns 

* 
ns 

ns 
ns 

ns 
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8.^.2 Vlissingen - Borssele 

Dit telgebied is relatief vogelarm in vergelijking tot de andere telge-
bieden in de Westerschelde (tabel 52), slechts vier soorten hebben een 
maximum van boven de 1000 exemplaren. Ongetwijfeld komt dit doordat uitge
strekte, voedselrijke intergetijde slikken ontbreken. Ook het oppervlak 
schorren is beperkt. Dat de Kievit algemener is dan de andere steltlopers 
hangt samen met het feit de Kieviten op binnendijks gelegen weilanden en 
akkers worden meegeteld. Kanoetstrandlopers worden slechts af en toe in grote 
groepen waargenomen. 

Het Schor van Rammekens vormt voor de steltlopers de belangrijkste HVP 
in het gebied. Futen, Aalscholvers en Middelste Zaagbekken verblijven vooral 
bij de ingang van de Sloehaven. Deze viseters zijn significant in aantal 
toegenomen (tabel 52), evenals herbivore eendachtigen als Grauwe Gans, Smient 
en Wintertaling. Een significante achteruitgang is alleen geconstateerd bij 
de Bonte Strandloper, andere steltloper soorten (Rosse Grutto, Tureluur, 
Zilverplevier en Grutto) vertonen juist een significante toename. Waarschijn
lijk zijn de voedsel omstandigheden voor deze zoöbenthos-eters verbeterd. 

De oorzaken van deze over het algemeen positieve populatie ontwikkelin
gen in dit telgebied zijn onbekend. 
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Tabel 52. Samenvatting van de ornithologische gegevens van het telgebied: 
Vlissingen - Borssele. Maximum aantal in najaar (aug-nov), winter (dec-feb) 
en voorjaar (mrt-mei) over de seizoenen 1980/81 t/m 1987/88. Voor bronnen van 
het aantal broedparen zie 8.A. Functie van gebied: + • gebied heeft deze 
functie voor de soort, ? - informatie ontbreekt, blanco - gebied heeft deze 
functie voor de soort niet. Trend in het aantal vogeldagen: Spearman Rank 
Correlatie Coefficient, ns niet significant, significant: * 0,01<p<0,05, ** 
0,001<p<0,01, *** p < 0,001. 

Soort 

Kievit 
Kanoet strand loper 
Bonte Strandloper 
Wilde Eend 
Scholekster 
Rosse Grutto 
Goudplevier 
Smient 
Wulp 
Bergeend 
Drieteenstrandl. 
Tureluur 
Bontbekplevier 
Wintertaling 
Kuifeend 
Steenloper 
Meerkoet 
Zilverplevier 
Slobeend 
Kluut 
Middelste Zaagbek 
Fuut 
Strandplevier 
Kolgans 
Eider 
Grauwe Gans 
Blauwe Reiger 
Oeverloper 
Dodaars 
Aalscholver 
Groenpootruiter 
Kemphaan 
Knobbelzwaan 
Regenwulp 
Grutto 
Zwarte Ruiter 
Grote Stern 
Visdief 
Dwergstern 
Kokmeeuw 
Zilvermeeuw 

Max. 80/81-86/87 
na
jaar 

2030 
800 
9A5 
1290 
611 
482 
500 
208 
180 
74 

260 
302 
454 
181 
115 
184 
94 
132 
190 
56 
8 

34 
89 
1 

72 
4 

29 
38 
16 
20 
18 
21 
7 
4 
8 
7 

win
ter 

1780 
2300 
1200 
850 
836 
798 
552 
820 
583 
256 
120 
174 
25 
320 
220 
84 

232 
120 
85 
103 
171 
192 
0 

111 
14 
70 
38 
0 

23 
17 
1 
0 
11 
0 
0 
2 

voor-
jaar 

104 
134 
286 
228 
594 
147 
200 
120 
59 

433 
350 
165 
86 
42 
66 
lil 
42 
83 
57 
128 
80 
13 
42 
8 
17 
18 
10 
33 
13 
11 
9 
5 
2 
14 
9 
4 

Aantal 
broed-
paren 

+ 

0 
0 
+ 

+ 

0 
0 
0 
0 
+ 

0 
+ 

5 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 

10 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 

800 

Funct 

four 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
•f 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

•i 

ie van gebied 

HVP 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

slaap/ 
rust rui 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ . 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

7 

+ 

+ 

Trend 

rs 

+0,283 
+0,014 
-0,622 
+0,434 
+0,252 
+0,937 

+0,874 
+0,308 
+0,483 
+0,486 
+0,886 
+0,029 
+0,895 
+0,900 
+0,406 
+0,532 
+0,581 
+0,287 
-0,486 
+0,804 
+0,967 
+0,371 
+0,316 
+0,207 
+0,756 

+0,453 
+0,924 
+0,543 

+0,657 
+0,632 
-0,143 

ns 
ns 

* 
ns 
ns 
*** 

* • * 

ns 
ns 
ns 

* 
ns 

* • * 

*** 
ns 
ns 

* 
ns 
ns 
** 

* * • 

ns 
ns 
ns 
** 

ns 
*** 
ns 

ns 
* 
ns 



BESPREKING EN CONCLUSIES UI 

8.A.3 Borssele - Hansweert 

In dit telgebied komt de Bonte Strandloper met de grootste aantallen 
voor (tabel 53). Samen met de Scholekster en de Kanoetstrandloper neemt het 
aantal vogeldagen van deze soort echter significant af. Steltlopers die juist 
significant, zijn Rosse Grutto, Wulp, Zilverplevier en Kievit. Deze soorten 
eten voornamelijk wormen terwijl Scholekster en Kanoetstrandloper vooral af
hankelijk zijn van schelpdieren. De afname van de Bonte Strandloper is in 
grote delen van de Westerschelde en van West-Europa geconstateerd (Goss-
Custard & Moser 1988). 

Net als in de andere telgebieden gaat de Aalscholver ook in dit telge
bied vooruit. Fuut en de Slobeend gaan significant achteruit. 

Het aantal broedvogels is hier relatief klein, alleen de Inlaag bij El-
lewoutsdijk herbergt een flinke kolonie Kokmeeuwen. 
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Tabel 53. Samenvatting van de ornithologische gegevens van het telgebied: 
Borssele - Hansweert. Maximum aantal in najaar (aug-nov), winter (dec-feb) en 
voorjaar (mrt-mei) over de seizoenen 1980/81 t/m 1987/88. Voor bronnen van 
het aantal broedparen zie 8.4. Functie van gebied: + - gebied heeft deze 
functie voor de soort, ? • informatie ontbreekt, blanco - gebied heeft deze 
functie voor de soort niet. Trend in het aantal vogeldagen: Spearman Rank 
Correlatie Coefficient, ns niet significant, significant: * 0,01<p<0,05, ** 
0,001<p<0,01, *** p < 0,01. 

Soort 

Bonte Strandloper 
Wilde Eend 
Drieteenstrandl. 
Rosse Grutto 
Scholekster 
Goudplevier 
Wulp 
Zilverplevier 
Smient 
Kolgans 
Bontbekplevier 
Rietgans 
Bergeend 
Kievit 
Kluut 
Tureluur 
Meerkoet 
Zwarte Ruiter 
Wintertaling 
Steenloper 
Strandplevier 
Krombekstrandlopei 
Slobeend 
Kanoetstrandloper 
Grauwe Gans 
Kuifeend 
Kemphaan 
Grutto 
Fuut 
Pijlstaart 
Aalscholver 
Blauwe Reiger 
Dodaars 
Knobbelzwaan 
Oeverloper 
Eider 
Regenwulp 
Middelste Zaagbek 
Groenpootruiter 
Kokmeeuw 
Zilvermeeuw 

Max. 80/81-86/87 
na
jaar 

8760 
2793 
690 
1900 
1385 
1930 
20A7 
1190 
335 

0 
1865 
130 
949 
862 
330 
A83 

0 
400 
132 
100 
166 

• 181 
80 
80 
39 
12 
45 
21 
27 
20 
11 
18 
7 
7 

26 
16 
10 
0 
11 

win
ter 

11660 
2795 
800 
950 
2050 
1500 
810 
845 

2190 
2760 

11 
1880 
530 
447 
190 
132 
433 

9 
100 
94 
0 
0 
69 
4 
8 

31 
17 
0 
19 
30 
14 
10 
23 
19 
0 
5 
0 
6 
1 

voor
jaar 

8250 
412 
4100 
2417 
915 
577 
600 
1165 
410 
15 
179 
3 

433 
170 
415 
164 
52 
31 
141 
34 
58 
0 
8 

60 
70 
29 
7 

45 
15 
10 
6 
3 
0 
3 
1 
1 
11 
13 
5 

Aantal 
broed-
paren 

0 
+ 

0 
0 
+ 

0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
+ 
+ 

24 
+ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1016 
30 
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four 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
? 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
7 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
4 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

tie van ge 

HVP 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
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+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

slaa 
rust 

+ 

+ 

+ 

+ 

bied 

P/ 
rui 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

? 

Trend 

^S 

-0,582 
+0,732 
+0,543 
+0,846 
-0,771 

+0,631 
+0,653 
+0,007 
+0,371 
+0,143 

+0,270 
+0,820 
+0,429 
-0,257 
-0,267 
-0,086 
-0,285 
-0,042 
-0,429 
-0,371 
-0,785 
-0,788 
+0,400 
-0,336 

+0,465 
+0,659 
+0,189 
+0,747 

-0,252 

-0,139 
+0,406 
+0,095 
+0,086 

* 
** 
ns 
*** 
** 

* 
* 
ns 
ns 
ns 

ns 
*** 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
** 
** 
ns 
ns 

ns 
* 
ns 
** 

ns 

ns 
ns 
ns 
ns 
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8.A.A Hansweert - Belgische grens 

In dit telgebied zijn ganzen en eenden in vergelijking roet steltlopers 
algemeen (tabel 5A). In dit gebied is de Smient de meest algemene soort, de 
Bonte Strandloper is de belangrijkste steltloper. 

Van de algemene soorten in dit telgebied neemt, hoewel niet significant, 
het aantal vogeldagen toe. Bij Grauwe Gans, Wilde End en Meerkoet is deze 
toename significant. De Scholekster, die al niet erg algemeen is, neemt 
significant af terwijl de Rosse Grutto juist significant toe neemt. De 
oorzaak kan even als in de andere telgebieden mogelijk terug gevoerd worden 
op afname van de volwassen schelpdieren en een toename van wormen op de 
intergetijde slikken. Opvallend is dat de drie belangrijkste viseters (Fuut, 
Aalscholver en Middelste Zaagbek) significant in aantal vooruit gaan. 

In dit gebied zijn geen belangrijke kolonies, dit ondanks de aanwezig
heid van voldoende ruimte op de schorren. 
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Tabel 54. Samenvatting van de ornithologische gegevens van het telgebied: 
Hansweert - Belgische grens. Maximum aantal in najaar (aug-nov), winter (dec-
feb) en voorjaar (mrt-mei) over de seizoenen 1980/81 t/m 1987/88. Voor 
bronnen van het aantal broedparen zie 8.A. Functie van gebied: + • gebied 
heeft deze functie voor de soort, ? - informatie ontbreekt, blanco • gebied 
heeft deze functie voor de soort niet. Trend in het aantal vogeldagen; Spear
man Rank Correlatie Coefficient, ns niet significant, significant: 
* 0,01<p<0,05, ** 0,001<p<0,01, *** p < 0,001. 

Soort 

Smient 
Bonte Strandloper 
Wilde Eend 
Rietgans 
Pijlstaart 
Wulp 
Kolgans 
Kievit 
Meerkoet 
Wintertaling 
Goudplevier 
Grauwe Gans 
Bergeend 
Kuifeend 
Zilverplevier 
Kanoetstrandloper 
Scholekster 
Tureluur 
Slobeend 
Kluut 
Rosse Grutto 
Bontbekplevier 
Middelste Zaagbek 
Zwarte Ruiter 
Drieteenstrandlop* 
Dodaars 
Oeverloper 
Fuut 
Groenpootruiter 
Blauwe Reiger 
Aalscholver 
Steenloper 
Strandplevier 
Knobbelzwaan 
Regenwulp 
Kemphaan 
Grutto 
Krombekstrandlopei 
Visdief 
Kokmeeuw 
Zilvermeeuw 

Max. 80/81-86/87 
na
jaar 

1390 
115A 
2610 
217 
3477 
A33 
600 
1410 
549 
902 
452 
152 
392 
247 
112 
3 

300 
76 

412 
123 
68 
221 
10 
35 

sr 200 
49 
73 
16 
32 
21 
16 
8 
0 
12 
5 

20 
4 
3 

win
ter 

10944 
9625 
7378 
9372 
3161 
3683 
3040 
994 
1327 
1087 
577 
1208 
400 
906 
867 
850 
268 
450 
296 
10 

190 
19 

232 
11 
0 

102 
0 
23 
0 
15 
27 
27 
0 
4 
0 
0 
0 
0 

voor
jaar 

1134 
610 
1270 

0 
51 

295 
480 
140 
411 
112 
880 
470 
836 
336 
242 
128 
409 
353 
53 

407 
165 
25 
20 
192 
0 

48 
22 
51 
38 
23 
12 
12 
40 
5 
16 
1 
0 
0 

Aantal 
broed-
paren 

0 
0 
+ 

0 
0 
0 
0 
+ 

0 
0 
0 
0 
+ 

+ 

0 
0 
+ 
+ 
+ 

1 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 

120 

Functie van gebied 
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+ 
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+ 
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+ 
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+ 
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+ 
+ 

7 
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+ 

+ 

+ 

+ 
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+ 
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+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

•t 

•t 
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+ 

HVP 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

slaap/ 
rust rui 

? 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

7 

+ 

+ 

Trend 

rs 

+0,302 
+0,007 
+0,566 

+0,231 
+0,134 
+0,379 
+0,483 
+0,736 
-0,412 

+0,657 
+0,159 
+0,812 
+0,108 
+0,169 
-0,547 
+0,600 
+0,126 
-0,771 
+0,540 
-0,257 
+0,797 
-0,200 
+0,393 
-0,093 

+0,814 
+0,714 

+0,617 
+0,180 
-0,091 

-0,232 

ns 
ns 

* 

ns 
ns 
ns 
ns 
** 
ns 

* 
ns 
** 
ns 
ns 
* 
ns 
ns 
ns 

* 
ns 
** 
ns 
ns 
ns 

** 
ns 

* 
ns 
ns 

ns 
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8.A.5 Saeftinge 

In dit gebied, met uitgebreide schorren, zijn eenden en ganzen de 
belangrijkste vogels. Smient en Wilde Eend voeren de boventoon terwijl Grauwe 
Gans en Pijlstaart ook zeer belangrijk zijn (zie tabel 55). Bonte Strandloper 
is de belangrijkste steltloper, hoewel het verschil met de Rosse Grutto en 
Zilverplevier gering is. Deze laatste soorten zijn vooral in de trektijd in 
belangrijke aantallen aanwezig. 

Het aantal van de Aalscholver en de Grauwe Gans nemen in Saeftinge 
significant toe, iets wat overigens in de gehele Westerschelde en'zelfs in 
geheel Europa plaatsvindt. Het aantal vogeldagen van de Meerkoet gaat signi
ficant achteruit; de soort komt zelfs vrijwel niet meer voor in Saeftinge. 

Bonte Strandloper, Kanoetstrandloper en Kluut nemen significant af 
terwijl de Kievit juist significant toeneemt. De afname van de Bonte Strand
loper is ook in andere telgebieden geconstateerd. Het voorkomen van de 
Kanoetstrandloper is schaars en onregelmatig. De Kievit profiteert waar
schijnlijk van de door begrazing kort gehouden vegetatie in Saeftinge. 
Saeftinge vormt een belangrijk broedgebied voor tal van vogelsoorten. Er 
broeden veel meeuwen en Visdieven. Het aantal broedende Kokmeeuwen is zeer 
sterk achteruit gegaan terwijl het aantal Zilvermeeuwen elk jaar wat groeit. 
De oorzaak van deze achteruitgang bij de Kokmeeuw kan mogelijk gedeeltelijk 
verklaard worden door het sluiten van een vuilstort in de buurt (Buise & 
Tombeur 1988). Andere verklaringen zijn de verruiging van de vegetatie, 
concurrentie met de Zilvermeeuwen en de vervuiling van de Westerschelde 
(Ysebaert & Meire 1989). 

Saeftinge is het enige gebied in de Westerschelde waar veel Wilde Eenden 
en Wintertalingen de vleugelrui doormaken. Mogelijk ruit de Smient er, de 
Pijlstaart werd éénmaal ruiend aangetroffen (Maebe 1989). 
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Tabel 55. Samenvatting van de ornithologische gegevens van het telgebied: 
Saeftinge. Maximum aantal in najaar (aug-nov), winter (dec-feb) en voorjaar 
(mrt-mei) over de seizoenen 1980/81 t/m 1987/88. Voor bronnen van het aantal 
broedparen zie 8.4. Functie van gebied: + - gebied heeft deze functie voor de 
soort, ? » informatie ontbreekt, blanco • gebied heeft deze functie voor de 
soort niet. Trend in het aantal vogeldagen: Spearman Rank Correlatie Coef
ficient, ns niet significant, significant: * 0,01<p<0,05, ** 0,001<p<0,01, 
*** p < 0,001. 

Soort 

Smient 
Wilde Eend 
Grauwe Gans 
Pijlstaart 
Kolgans 
Bonte Strandloper 
Rosse Grutto 
Zilverplevier 
Wintertaling 
Bergeend 
Kievit 
Rietgans 
Wulp 
Zwarte Ruiter 
Scholekster 
Bontbekplevier 
Kluut 
Tureluur 
Grutto 
Goudplevier 
Slobeend 
Kuifeend 
Meerkoet 
Kemphaan 
Aalscholver 
Groenpootruiter 
Oeverloper 
Fuut 
Regenwulp 
Blauwe Reiger 
Steenloper 
Middelste Zaagbek 
Drieteenstrandlop* 
Dodaars 
Strandplevier 
Kanoetstrandloper 
Krombekstrandlope] 
Visdief 
Kokmeeuw 
Zilvermeeuw 
Zwartkopmeeuw 

Max. 80/81-86/87 
na
jaar 

22A30 
13500 
5500 
3520 
2000 
1200 
800 
1680 
2000 
806 
600 
280 
1300 
1500 
410 
760 
400 

360 
190 
230 
160 
70 
83 
92 
69 
68 
67 
12 
23 
19 
1 
1 

sr 17 
6 
1 
2 

: 3 

win
ter 

13600 
10200 
8000 
8600 
7500 
2500 

31 
102 
1000 
675 
1700 
2068 
700 

1 
480 
69 
16 
20 
0 
0 
14 
4 

22 
0 

43 
0 
0 
50 
0 
2 

20 
10 
0 
0 
0 
0 
0 

voor
jaar 

3020 
300 

3246 
766 
1360 
4700 
4600 
3500 

77 
1235 
340 
280 
400 
50 

633 
390 
360 
264 
86 
0 
53 
95 
56 
48 
13 
14 
1 
5 
4 
3 
2 
7 
1 
9 
13 
5 
0 

Aantal 
broed
paren 

? 
255 

+ 

? 
0 
0 
0 
0 
1 

32-45 
+ 

0 
0 
0 

135 
0 
15 

310 
50 
0 

20-27 
0 
31 
+ ? 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

420 
1140 
7000 

1 
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+ 
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+ 
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+ 
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+ 
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+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
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+ 

? 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

HVP 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

slaap/ 
ed 

rust rui 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

? 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

? 
+ 
+ 

+ 

+ 

Trend 

rs 

+0,011 
+0,115 
+0,929 
-0,225 
+0,011 
-0,670 
-0,198 
+0,170 
-0,429 
+0,209 
+0,754 

+0,456 
-0,314 
+0,135 
+0,200 
-0,943 
-0,086 
+0,411 

-0,253 
+0,246 
-0,739 

+0,899 
+0,029 

+0,498 

+0,195 
-0,159 
-0,393 
-0,309 
-0,131 
-0,615 
+0,029 

ns 
ns 
*** 

ns 
ns 
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ns 
ns 
ns 
ns 
** 

ns 
ns 
ns 
ns 
** 

ns 
ns 

ns 
ns 
** 

*** 

ns 

ns 

ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
* 

ns 



BESPREKING EN CONCLUSIES 1A7 

8.A.6 Perkpolder - Terneuzen 

De Bonte Strandloper en de Scholekster zijn in dit telgebied de meest 
algemene soorten (tabel 56). Een significante afname wordt gevonden bij de 
Strandplevier. Het is opvallend dat veel soorten toe nemen, hoewel vaak niet 
significant. Wel moet worden bedacht dat er van dit gebied weinig oude 
tellingen voorhanden zijn. 

Door het ontbreken van uitgebreide, rustige schorren broeden in dit 
telgebied geen plevieren, meeuwen of sterns. Om die reden zijn eenden in dit 
gebied vrij schaars, de Kolganzen bevinden zich binnendijks. 
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Tabel 56. Samenvatting van de ornithologische gegevens van het telgebied: 
Perkpolder - Terneuzen. Maximum aantal in najaar (aug-nov), winter (dec-feb) 
en voorjaar (mrt-mei) over de seizoenen 1980/81 t/m 1987/88. Voor bronnen van 
het aantal broedparen zie 8.4. Functie van gebied: + - gebied heeft deze 
functie voor de soort, ? - informatie ontbreekt, blanco - gebied heeft deze 
functie voor de soort niet. Trend in het aantal vogeldagen: Spearman Rank 
Correlatie Coefficient, ns niet significant, significant: * 0,01<p<0,05, ** 
0,001<p<0,01, *** p < 0,001. 

Soort 

Bonte Strandloper 
Scholekster 
Wilde Eend 
Goudplevier 
Kolgans 
Wulp 
Kievit 
Smient 
Rosse Grutto 
Tureluur 
Rietgans 
Zilverplevier 
Pijlstaart 
Bergeend 
Steenloper 
Grauwe Gans 
Drieteenstrandlop* 
Kuifeend 
Bontbekplevier 
Meerkoet 
Fuut 
Kluut 
Strandplevier 
Aalscholver 
Wintertaling 
Zwarte Ruiter 
Middelste Zaagbek 
Groenpootruiter 
Regenwulp 
Oeverloper 
Eider 
Kemphaan 
Dodaars 
Slobeend 
Grutto 
Blauwe Reiger 
Kanoetstrandloper 
Krombekstrandlope: 
Knobbelzwaan 
Visdief 

Max. 80/81-86/87 
na
jaar 

5130 
2295 
5465 
3110 
23 

680 
1750 
20 

252 
680 

0 
422 
70 

372 
310 
650 

ir 380 
19 

219 
25 
19 
102 
110 
54 
20 
68 
1 

69 
43 
25 
9 
4 
7 

18 
10 
7 
15 

: 2 
1 

win
ter 

8732 
6315 
4360 
2335 
3402 
1329 
590 

2010 
80 
130 
1400 
230 
590 
330 
300 
37 
130 
620 
66 
320 
216 
56 
0 
50 
42 
3 

81 
0 
0 
0 
7 
0 
10 
2 
0 
5 
0 
0 
0 

voor-
jaar 

1505 
4723 
543 
550 
850 
780 
163 
44 

1680 
594 

0 
686 
360 
270 
125 
37 
150 
8 

226 
98 
78 
82 
45 
17 
55 
44 
22 
18 
5 
16 
19 
26 
6 
2 
10 
3 
0 
0 
0 

Aantal 
broed-
paren 

0 
3-5 
+ 
0 
0 
0 
+ 
0 
0 

2-3 
0 
0 
0 
+ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Functie van gebied 

four 

+ 
+ 
+ 
7 

+ 
+ 
9 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

HVP 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

slaap/ 
rust rui 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Trend 

rs 

-0,314 
+0,600 
+0,771 

+0,771 
+0,486 
+0,771 
+0,143 
+0,580 
+0,600 

+0,657 
+0,371 
+0,543 
+0,829 
-0,029 
+1,000 
+0,600 
-0,200 
+0,714 
-0,116 
+0,800 
-1,000 
+0,943 
+0,429 
-0,200 
+0,143 
+0,400 
+0,200 

-0,273 

-0,116 
-0,304 
-0,698 

ns 
ns 
ns 

ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 

ns 
ns 
ns 

* 
ns 
*** 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
*** 
** 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 

ns 

ns 
ns 
ns 
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8.A.7 Terneuzen - Breskens 

De Scholekster komt in dit telgebied met grote aantallen voor (tabel 
57). Het gebied ligt in monding van de Westerschelde en het hoofdvoedsel van 
de Scholekster (Kokkel) is ruim voor handen. Drieteenstrandlopers en over
winterende Grutto's zijn opvallend algemeen, evenals Krombekstrandlopers. 

De Bonte Strandloper gaat significant achteruit, terwijl het aantal 
vogeldagen van Wulp, Rosse Grutto, Kievit en Kluut significant toenemen. 

Het belangrijkste broedgebied wordt gevormd door het Paulinaschor en een 
terrein bij D.O.W.-Chemical, waar Visdieven en Kokmeeuwen broeden. 
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Tabel 57. Samenvatting van de gegevens van het telgebied: Temeuzen-Breskens. 
Maximum aantal in najaar (aug-nov), winter (dec-feb) en voorjaar (mrt-mei) 
over de seizoenen 1980/81 t/m 1987/88. Voor bronnen van het aantal broedparen 
zie tekst. Functie van gebied: + - gebied heeft deze functie voor de soort, ? 
" informatie ontbreekt, blanco - gebied heeft deze functie voor de soort 
niet. Trend in het aantal vogeldagen: Spearman Rank Correlatie Coefficient, 
ns niet significant, * 0,01<p<0,05, ** 0,001<p<0,01, *** p < 0,001. 

Soort 

Scholekster 
Bonte Strandloper 
Wilde Eend 
Drieteenstrandlopt 
Wulp 
Zilverplevier 
Smient 
Tureluur 
Rosse Grutto 
Kanoetstrandloper 
Bontbekplevier 
Kievit 
Bergeend 
Fuut 
Goudplevier 
Steenloper 
Strandplevier 
Krombekstrandlopei 
Kluut 
Grutto 
Wintertaling 
Middelste Zaagbek 
Kemphaan 
Oeverloper 
Grauwe Gans 
Eider 
Rietgans 
Pijlstaart 
Kolgans 
Meerkoet 
Aalscholver 
Regenwulp 
Kuifeend 
Zwarte Ruiter 
Groenpootruiter 
Blauwe Reiger 
Dodaars 
Slobeend 
Visdief 
Noordse Stern 
Kokmeeuw 
Zilvermeeuw 

Max. 80/81-86/87 
na-
jaar 

9977 
A83A 
2A86 

Ï U10 
1050 
646 
506 
877 
260 
189 
957 
626 
227 
125 
330 
300 
AAA 

- 379 
1A0 
1A7 
88 
A7 
17 
1A9 
107 
A2 
0 

21 
5 
1 
19 
A0 
1 

37 
35 
IA 
5 
9 

win
ter 

5565 
A572 
5A69 
160 
679 
1021 
1001 
A22 
A26 
850 
70 

285 
318 
5A0 
A00 
202 

0 
0 

160 
1A0 
151 
120 
170 
0 
A5 
80 
153 
75 
70 
68 
39 
0 
38 
7 
1 
15 
19 
IA 

voor-
jaar 

1929 
889 
228 
2303 
759 
616 
A00 
339 
738 
279 
181 
51 

306 
72 
1 

155 
63 
0 
50 
60 
30 
A5 
8 
16 
8 
36 
1 

15 
1 
5 
IA 
21 
10 
1 
1 
1 
1 
1 

Aantal 
broed-
paren 

A0 
0 
+ 
0 
0 
0 
0 

>13 
0 
0 
5 

? 
>A0 

0 
0 
0 
38 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 
0 
0 
0 
0 
+ 

351 
1 

23A0 
2 

Functie van gebi 

four 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
7 
+ 
+ 
? 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

HVP 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

? 

+ 
+ 

slaap/ 
ed 

rust rui 

+ 

+ 

+ 

+ 

? 
? 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

? 
+ 

+ 

+ 

+ 
? 

Trend 

rs 

-0,133 
-0,750 
+0,800 
-0,31A 
+0,833 
-0,133 
+0,300 
+0,71A 
+0,717 
+0,A67 
-0,029 
+0,917 
+0,A00 
+0,A67 

-0,050 
-0,600 
-0,200 
+0,9A3 
+0,A67 
+0,083 
+0,533 

+0,5A0 
-0,683 

-0,783 
-0,377 
+0,068 
+0,583 
+0,371 
+0,059 
+0,257 
-0,371 

-0,383 
-0,067 

ns 

* 
* 
ns 
** 
ns 
ns 
ns 

* 
ns 
ns 
** 
ns 
ns 

ns 
ns 
ns 
** 
ns 
ns 
ns 

ns 
* 

* 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 

ns 
ns 
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8.A.8 Groot Buitenschoor 

Op dit slikterrein langs de Beneden-Schelde, op de grens met België, 
gaan de meeste soorten steltlopers sinds 1981 in aantal vogeldagen sterk 
achteruit. De achteruitgang bij Scholekster, Zilverplevier, Wulp en Tureluur 
is significant (tabel 58). Hoewel niet significant, gaan de overige soorten 
ook achteruit. Het aantal vogeldagen in de laatste seizoenen is zeer laag. 
Kluut en Bontbekplevier vertonen een ander beeld; zij gaan, hoewel niet 
significant, in aantal vogeldagen vooruit. 

De oorzaak van deze achteruitgang sinds 1981 moet gezocht worden in de 
al eerder besproken achteruitgang van de hoeveelheid voedsel. Deze achteruit
gang werd mogelijk veroorzaakt door een slechte conditie van de bodemdieren 
in combinatie met de vorst van de winters 1984/85, 1985/86 en 1986/87. 

Tabel 58. Trend in het aantal vogeldagen: Spearman Rank Correlatie Coeffi
cient, ns niet significant, * 0,01<p<0,05, ** 0,001<p<0,01, *** p < 0,001. 

Scholekster 
Kluut 
Zilverplevier 
Bonte Strandloper 
Wulp 
Tureluur 
Bontbekplevier 
Rosse Grutto 

rs 
-0,8286 
+0,5218 
-0,0000 
-0,7714 
-1,0000 
-0,8286 
+0,2571 
-0,5429 

n 
6 
6 
6 
6 
5 
6 
6 
6 

P 
0,042 
0,288 
0,000 
0,072 
0,000 
0,042 
0,623 
0,266 

significant 
* 
ns 
*** 
ns 
*** 
* 
ns 
ns 

De teruggang van de aantallen is nog sprekender wanneer we de najaars-
maxima van 1975 t/m 1980 (tabel 59) en de voor jaarsmaxima van 1979 en 1980 
(tabel 60, Van Impe 1981) vergelijken met de gegevens van de jaren tachtig. 
Wel moet bedacht worden dat de frequentie waarmee de tellingen gehouden 
werden, afnam in de loop van de tijd. De maxima zijn vooral in de jaren 1987 
en 1988 laag, behalve voor de Kluut en de Bontbekplevier in het najaar. 

Tabel 59. Najaars maxima voor 1979 en 1980 op het Groot Buitenschoor en het 
Galgeschoor (Van Impe 1981), voor 1981 t/m 1988 voor het Groot Buitenschoor 
(R. Deman). Gebaseerd op frequente tellingen. 

1975 1977 1978 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Scholekster 
Kluut 
Bontbekplevier 
Zilverplevier 
Wulp 
Rosse Grutto 
Tureluur 

165 
200 
50 
35 
140 
105 
35 

215 
310 
240 
205 
225 
210 
65 

240 
425 
40 
150 
265 
320 
150 

245 
200 
290 
250 
380 
485 
65 

217 
102 
173 
178 
270 
232 
140 

187 
212 
222 
167 
233 
107 
93 

174 
366 
91 
116 
190 
211 
89 

114 
167 
165 
207 
227 
364 
65 

65 
90 
182 
75 
191 
58 
42 

183 
259 
320 
90 
133 
120 
8 

22 
192 
305 
9 
62 
19 
62 

63 
167 
81 
10 
23 
19 
22 
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Tabel 60. Voorjaars maxima voor 1979 en 1980 op het Groot Buitenschoor en het 
Galgeschoor (Van Impe 1981), voor 1981 t/m 1988 voor het Groot Buitenschoor 
(R. Deman). Gebaseerd op frequente tellingen. 

Scholekster 
Kluut 
Bontbekplevler 
Zllverplevler 
Wulp 
Rosse Grutto 
Tureluur 

1979 

1A0 
80 
255 
105 
2A0 
30 
75 

1980 

125 
165 
70 
295 
1A5 
130 
95 

1981 

52 
136 
7 

1A6 
93 
97 
68 

1982 

52 
158 
8 

228 
112 
110 
38 

1983 

36 
103 
37 
206 
62 
1A2 
20 

198A 

29 
58 
38 
151 
29 
38 
A6 

1986 

38 
56 
0 
98 
38 
135 
8 

1987 

10 
16 
0 
27 
62 
1 
6 

1988 

21 
15A 
0 
21 
17 
6 
9 
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8.5 AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK 

Het voortzetten van de maandelijkse tellingen zal in de toekomst nog 
waardevoller blijken te zijn. Immers, hoe langer de telreeks hoe beter de 
resultaten geïnterpreteerd kunnen worden. Vooral het voortzetten van de 
tellingen in het zomerhalfJaar is belangrijk omdat deze tellingen nog maar 
sinds 1980/81 worden gehouden. Voor een aantal soorten zijn ze onmisbaar om 
tot interpreteerbare gegevens te komen. Daar de doortrek in het voor- en 
najaar bijzonder snel kan verlopen, is het wenselijk om in deze perioden 
frequentere tellingen te houden om een goede indruk te krijgen van de aantal
len vogels die werkelijk van de Westerschelde gebruik maken. 

Ring- en biometrischonderzoek, zoals dat vooral in de Oosterschelde 
heeft plaatsgevonden, levert veel aanvullende informatie op over herkomst, 
bestemming, verblijftijden, rui en conditie van de vogels. Het is belangrijk 
dat er grote aantallen vogels gevangen en geringd worden in de Westerschelde. 

Het voortzetten van de broedvogel-inventarisatie is eveneens van belang 
omdat dit gegevens oplevert over groepen vogels (sterns en meeuwen) die 
normaal buiten de tellingen vallen. 

Het ornithologisch onderzoek mag niet op zich staan. Uit dit rapport zal 
duidelijk gebleken zijn dat veel waargenomen patronen niet verklaard kunnen 
worden. Daarom zal het interessant zijn om in de toekomst de resultataen van 
de watervogeltellingen te combineren met de zoöbenthosgegevens. Het is nodig 
om enerzijds meer benthosonderzoek te verrichten en anderzijds om de ver
spreiding van de vogels bij laagwater te kennen. Het voorzetten van de 
vijfjaarlijkse laagwaterkartering is daarom van belang. 

Het is nodig om meer gedetailleerd voedselecologisch werk te verrichten. 
Op die manier moet het mogelijk zijn om een relatie te leggen tussen de 
bodemdieren en de verspreiding en het aantalsverloop van de vogels. 
Bovendien kan met deze kennis ook een beter inzicht verkregen worden in de 
potentiële effecten van polluenten op vogels. Gedetailleerd broedbiologisch 
onderzoek (Ysebaert & Meire 1989) is ook nodig om de effecten van pollutie op 
het broedsucces te bepalen. 

Toekomstig ornithologisch onderzoek zou een grote meerwaarde kunnen 
hebben indien dit gebeurt in een groter geïntegreerd project. 
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Bijlage A 

In deze bijlage wordt een beschrijving gegeven van de negen telgebleden 
die In de Westerschelde worden onderschelden en het telgebled het Groot 
Buitenschoor. 

Per telgebled wordt op een plattegrond met een sterretje aangegeven waar 
zich de HVP's bevinden en met behulp van pijlen van welke platen de vogels 
waarschijnlijk afkomstig zijn. Een grote ster geeft een belangrijke HVP aan, 
een kleine ster een minder belangrijke. Grenzen tussen de deelgebieden worden 
met een stippellijntje aangegeven. 

De beschrijvingen van de vegetatie zijn grotendeels gebaseerd op van 
Schalk et al. (1988). 
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1. Hooge Platen 

Code; 25100 
Deelgebieden; 25110 De Bol, 25120 Hooge Springer, 25130 Lage Springer 
Omschrilvin^; De Hooge Platen is een groot platencomplex in het westelijk 
deel van de Westerschelde. De plaat is zandig in het westen en meer slikkig 
in het oosten. In het westelijk deel ligt De Bol (A,4 ha), een deel dat bij 
gemiddeld hoogwater droog blijft en waar een HVP zich bevindt. Er zijn enkele 
lage duintjes en men probeert door beheersmaatregelen deze duintjes te verho
gen. Het is een uitgelezen broedplaats voor sterns. Bij zeer hoogwater loopt 
ook De Bol onder en wijken de meeste vogels op de HVP uit naar gebieden in 
Zeeuws-Vlaanderen. 

Van de Hooge Springer is 3,0 ha begroeid met slijkgras. Deze plaat is 
iets lager dan De Bol, waardoor de Hooge Springer vaker onderloopt. Vooral 
Bergeenden, Wilde eenden en grote steltlopers blijven regelmatig bij hoogwa
ter op de Hooge Springer. Op de Lage Springer, die meestal onder loopt bij 
hoogwater, kunnen Bergeenden en Wilde eenden achterblijven bij hoogwater. De 
Bol werd, bij de tellingen per boot, altijd bezocht, de Hooge en Lage Sprin
ger niet altijd. 
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2. Vlissingen - Borssele 

Code; 25200 
Deelgebieden; 25210 Veerhaven Vlissingen t/m Sloehaven, 25220 Sloehaven tot 
Borssele 
OmschrUving; De vogelrljkste delen in het eerste deelgebied zijn de Slikken 
en het Schor van Rammekens, net buiten en in de Sloehaven. In totaal bestaan 
ze uit 4A,2 ha begroeid terrein. In de Sloehaven zelf verblijven veel vogels 
(futen en eendachtigen). De HVP van het Schor van Rammekens is bijzonder 
moeilijk te tellen door zeer regelmatige verstoring door mensen met honden. 
Bij veelvuldige verstoring vliegt het grootste deel van de steltlopers naar 
de HVP verderop in de Sloehaven. De zon zorgt hier voor hinderlijk tegen
licht. In het gebied van de Sloehaven tot de Hoek van Borssele zijn weinig 
buitendijkse gronden en hier verblijven weinig steltlopers (meded. J. 
Tramper). Van de Kaloot (het Schor ten westen van Borssele) is slechts 9 ha 
over na opspuitingen, dijkverhoging en aanleg van voorzieningen voor de 
electriciteitscentrales. Bij strenge vorst kunnen veel eenden worden gevonden 
in het uitstromende koelwater van de electriciteitscentrales. Op het slik ten 
zuiden van de koelwaterinlaat verblijven de in dit deelgebied aanwezige 
steltlopers, zowel bij hoog- als bij laagwater. Er ligt een plasje binnen-
dijks dat wordt meegeteld. 



25300 BORSSELE - HANSWEERT 
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3. Borssele - Hansweert 

Code; 25300 
Deelgebieden; 25310 van Borssele tot Ellewoutsdijk, 25320 Inlaag van Elle
woutsdijk, 25330 van Ellewoutsdijk tot Scheldeoord, 25340 van Scheldeoord tot 
Hoedekenskerke, 25350 van Hoedekenskerke tot Hansweert. 
Omschrijving; De Inlaag van Ellewoutsdijk (ook wel Inlaag 1887 genoemd) is 
een brak gebied. Ten oosten van Ellewoutsdijk ligt het Zuidgors (71 ha). Het 
is één van de grotere schorren in de Westerschelde. Een strook van dit schor 
langs de dijk wordt beweid met schapen. Ten oosten hiervan ligt het Schor bij 
Baarland (11 ha). Dit schor, waar schapen worden geweid, is sterk aan erosie 
onderhevig. Het gebied ten noordoosten van Scheldeoord is arm aan vogels 
omdat er geen buitendijkse gronden zijn. Tussen Hoedekenskerke en Hansweert 
ligt de Biezelingse Ham met 3,7 ha begroeid terrein. De Kapellebank valt 
alleen bij extra laagwater droog. 

Het Zuidgors is een moeilijk te tellen gebied omdat de vogels bij hoog
water meestal in de vegetatiezone overtijen. Halverwege het schor wordt 
daarom een insteek gemaakt om deze vogels te tellen. Bij normaal hoogwater 
loopt de Plaat van Baarland niet geheel onder en veel steltlopers en eenden 
blijven daar tijdens hoogwater. Bij extra hoogwater vliegen de vogels van 
zowel de Plaat van Baarland als het Zuidgors naar het aangrenzende akkers of 
naar de Inlaag bij Ellewoutsdijk. Op de binnendijkse gebieden zijn de vogels 
soms moeilijk te vinden. De HVP bij de Biezelingse Ham bevindt zich deels op 
de pier, deels binnendijks en deels op het schorretje. 



25400 HANSWEERT - BELGISCHE GRENS 
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A. Hansweert tot Belgische grens 

Code; 25A00 
Deelgebieden; 25410 van Hansweert tot Waarde, 25411 Den Inkel, 25420 van 
Waarde tot Zimmermanpolder, 25431, Vinkenissekreek, 25432 van Zinmermanpol-
der tot Rilland, 25433 van Rilland tot Bath, 25434 Voormalig Schor bij Bath, 
25440, van Spuikom Bath tot Belgische grens. 
OmschriIvinp; Tussen Hansweert en Waarde ligt Den Inkel, een binnendijkse 
plas, die regelmatig werd meegeteld. Ten oosten van Waarde ligt het Schor 
voor de Emmanuelpolder (Schor van Waarde, 107,0 ha). Dit gebied, vrijwel 
geheel een staatsnatuurreservaat, wordt beheerd door Staatsbosbeheer. De 
Vinkenissekreek, een binnendijkse kreek, werd slechts af en toe geteld. 
Tussen de Zimmermanpolder en Rilland ligt het Schor voor de Zimmermanpolder 
(32,4 ha). Dit schor is erg aan erosie onderhevig doordat de vaargeul in de 
Westerschelde hier dicht onder de kust loopt. Tussen Rilland en Bath ligt het 
Schor bij Bath (26,5 ha) dat ook aan erosie onderhevig is. Tot slot de Spui
kom bij Bath en het Schor van Ossendrecht. Dit schor is een restant van een 
veel groter schor dat door de aanleg van de Rijn-Schelde verbinding is ver
dwenen. Een deel is opgespoten en met wilgen begroeid. 

Enkele soorten die in dit telgebied worden geteld, bevinden zich vrijwel 
uitsluitend op het zoete water van de Spuikom en het Spuikanaal. Dit zijn 
Dodaars, Ruif- en Tafeleend en de Krakeend. 

Specifieke telproblemen zijn de onoverzichtelijkheid van het Schor voor 
de Emmanuelpolder. Bovendien vliegt een deel van de Bonte Strandlopers bij 
hoogwater over Zuid-Beveland om in de Oosterschelde te overtijen. Na jaren 
tellen bleek dat Bonte Strandlopers en Drieteenstrandlopers een strekdam bij 
Hansweert gebruiken als hoogwatervluchtplaats. 
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5. Het Verdronken Land van Saeftlnge 

Code; 25500 
Deelgebieden; 25500 Verdronken Land van Saeftlnge, 25510 van Baalhoek naar 
Paal. 
Omschrllvlnp; Het Verdronken Land van Saeftlnge Is het grootste aaneengeslo
ten schorren- en sllkkengebled In Zuidwest-Nederland. Er Is een horizontale 
milieugradiënt van zoet- naar brakwater en er vindt sedimentatie plaats. 
Grote delen zijn begroeid met Zeebles (Sclrpus maritlmus) en Zeeaster (Aster 
trlpollum). Door vrij Intensieve beweiding met schapen, paarden en runderen 
zijn gunstige omstandigheden ontstaan voor ganzen. 

In de wintermaanden (september t/m april) werd het gebied lopend, bij 
laagwater geteld. In de zomermaanden en soms ook In de wintermaanden werd het 
gebied vanaf de dijk en de Gasdam geteld. Langs de Gasdam verblijven In het 
zomerhalfjaar bij hoogwater veel steltlopers. 

Vooral de telling vanaf de dijk en de Gasdam is niet volledig. Dit komt 
omdat het gebied zeer uitgestrekt is en veel vogels achter begroeiing schuil 
gaan. Vooral wanneer er een relatief laag hoogwater is blijven veel vogels 
achter In de geulen. 
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6. Baalhoek - Perkpolder 

Code; 25600 
Omschrilvine; In dit gebied werden nooit grote aantallen vogels geteld. 
Alleen bij Kruisdorp is een klein buitendijks terrein, gelegen tegen de dijk, 
waar soms wat steltlopers en eenden overtijen. Wulpen verblijven bij hoogwa
ter regelmatig in akkers achter de dijk. Dit telgebied is onregelmatig ge
teld. 
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7. Perkpolder - Terneuzen 

Code: 25700 
Deelgebieden; 25710 Van Perkpolder tot Zeedorp, 25720 van Zeedorp tot en met 
Hellegat, 25730 van Hellegat naar Terneuzen. 
Omschri1ving; Tussen Perkpolder en Zeedorp zijn verschillende strekdammen 
waar Steenlopers kunnen verblijven. Het Schor voor de Hellegatpolder is 24 ha 
groot, en bestaat voor een groot deel uit Engels Slijkgras. 

In dit telgebied zijn verschillende HVP's, ze liggen op het Schor voor 
de Hellegatpolder, op het grinteiland bij Terneuzen, op dijktaluds, achter de 
dijk in landbouwgebieden en op strekdammen. 

Regelmatige verstoring door mensen, met name op het Hellegatschor en in 
de Molenpolder, bemoeilijkt het tellen. Tussen de HVP op het grinteiland en 
een HVP bij de haven van Terneuzen bij de radarpost is veel uitwisseling van 
vogels. 
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8. Terneuzen - Breskens 

Code; 25800 
Deelgebieden; 25811 Haven Terneuzen, 25812 Braakmanhaven tot Zeesluis Ter
neuzen, 25813 Zandplaat, 25814 Paulinaschor, 25820 van de Piaskreek tot 
Hoofdplaat, 25830 van Hoofdplaat tot Nummer één, 258A0 van Nummer één tot 
Breskens. 
Omschrilvine; De belangrijkste HVP's bevinden zich op de Zandplaat, Nieuw 
Neuzenpolder II en het Paulinaschor. Grutto's en Zwarte Ruiters overtijen re
gelmatig binnendijks In het Braakmangebied. De daar getelde aantallen zijn 
niet in dit verslag verwerkt. De genoemde aantallen kunnen voor deze soorten 
dus aan de lage kant zijn. De HVP op de Zandplaat wordt regelmatig verstoord 
door recreanten. De vogels wijken dan uit naar de dijk voor het D.O.W.-com
plex. 

In 1975 werd bij de aanleg van de Nieuw Neuzenpolder II en de Braak
manhaven op de plaats van de Braakmanschorren het overtollige zand gedumpt 
voor de Nieuw Neuzenpolder II. Hierdoor ontstond de 'Zandplaat', die elk jaar 
slikkiger wordt (meded. H. Castelijns). 

Omdat de stroomgeul vlak onder de kust loopt treedt er bij het Paulina
schor (60,3 ha) sterke afslag op. Deze afslag, vooral aan de oostkant van het 
schor, wordt mogelijk gecompenseerd door de aangroei van het schor op andere 
plaatsen (St. Het Zeeuwse Landschap, 1988). In dit telgebied zijn nog enkele 
buitendijkse terreinen. Zo is er ten noorden van Hoofdplaat een klein schor. 
De HVP's in dit telgebied hebben een duidelijke relatie met de HVP's op de 
Hooge Platen en Hooge Springer. Bij zeer hoog water komen de vogels van de 
plaat naar de wal om te overtijen. 

Het deel tussen Hoofdplaat en Breskens wordt geteld bij laagwater. 
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9. Breskens - Het Zwin 

Code; 25900 
Deelgebieden; 25911 van Breskens tot Nieuwe Sluis, 25912 van Nieuwe Sluis 
tot Nieuwvliet, 25920 Verdronken Zwarte Polder, 25930 van de Verdronken 
Zwarte Polder tot Het Zwin, 25940 het Nederlandse deel van Het Zwin. 
Omschrijving; Dit telgebied ligt in de monding van de Westerschelde. Het 
zandstrand wordt gekenmerkt door de paalhoofden. De Verdronken Zwarte Polder 
is een schorregebied doorsneden door enkele kreken. Het Nederlandse deel van 
Het Zwin, een sluftergebied, bestaat uit schor doorsneden door enkele kreken. 
Omdat dit gebied onregelmatig is geteld zijn de gegevens niet gebruikt in dit 
verslag. 
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10. Groot Buitenschoor 

Oipschrilving; Het Groot Buitenschoor ligt in de Beneden-Schelde op Belgisch 
grondgebied net over de Belgisch-Nederlandse grens. Het gebied is bij laag-
vater 215 ha groot en bestaat uit schorren, slik en een zandplaat. 

Het gebied valt sinds 1981 onder de bescherming van de Belgische Natuur
en Vogelreservaten. 

Dit gebied wordt vanaf 1981 geteld door de conservator R. Deman. Het 
gebied is goed te overzien vanaf de dijk. 






