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In het Deltagebied zijn plevieren en sterns sinds 1950 als broedvo
gel sterk in aantal afgenomen. Mogelijke oorzaken zijn verlies van
broedareaal, vegetatiesuccessie of de toegenomen recreatie. Het
Rijksinstituut voor Kust en Zee heeft de zorgwekkende ontwikke
ling aan de hand van vier hypothesen nader onderzocht. Hierbij is
gebruik gemaakt van langjarige meetreeksen van broedvogels
en van metingen aan de vegetatiebedekking. De successie van de
vegetatie lijkt de grootste boosdoener te zijn, en in de zoete Delta
meer dan in zoute milieus. De auteurs pleiten voor doordacht 'tui
nieren'; herstel van de natuurlijke dynamiek of 'kunstmatige oplos
singen'.

Het Deltagebied van ZW-Nederland vormt sinds
mensenheugenis een broedplaats voor kust
broedvogels (Kluut Recurvirostra avosetta, ple
vieren, meeuwen en sterns). Ook tegenwoordig
komen hier nog populaties van nationale en in
ternationale betekenis tot broeden (Meininger et
al. 1999). Het belang van het Deltagebied voor
kustbroedvogels is evident: zeven soorten
(Kluut, Bontbekplevier Charadrius hiaticula,
Strandplevier C. alexandrinus, Grote Stern Ster
na sandvicensis, Visdief S. hirundo, Noordse
Stern S. paradisaea en Dwergstern S. albifrons)
staan op de Rode Lijst van bedreigde en kwets
bare vogelsoorten in Nederland (Osieck & Hus
tings 1994). Sinds c.1950 (gekozen als referen
tie voor een relatief ongestoorde situatie) zijn de
aantallen van diverse soorten kustbroedvogels
in het Deltagebied sterk afgenomen (tabel 1). In
veel gebieden elders in Europa zijn vergelijkba
re trends gesignaleerd (Tucker & Heath 1994,
Hagemeijer & Blair 1997). Mogelijke oorzaken
voor de neerwaartse trends in het Deltagebied
zijn verlies van broedareaal, vermindering van
habitatkwaliteit, afname van voedselbeschik
baarheid, predatie, vergiftiging en toename van
recreatie.

Bij vermindering van habitatkwaliteit wordt
met name gedacht aan vegetatiesuccessie. De
meeste soorten kustbroedvogels zijn immers
pioniersoorten. Het wegvallen of verminderen
van de natuurlijke dynamiek (getij, periodieke
overspoeling met zout water) leidt tot succes
sie van de vegetatie. In grote delen van het
Deltagebied is de natuurlijke dynamiek ver
dwenen door de uitvoering van de Deltawer-
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ken en door landaanwinning. Een voor de hand
liggende hypothese is dat de afname van het
aantal kustbroedvogels in het Deltagebied in
belangrijke mate is veroorzaakt door het weg
vallen van de dynamiek en de daar uit voort
vloeiende versnelling van de vegetatiesucces
sie.

De laatste jaren zijn veel nieuwe potentiele
broedgebieden voor kustbroedvogels aange
legd: in zoute getijdenwateren (Oosterschelde,
Westerschelde), in een zoet water met beperkt
getij (Haringvliet), in een zout meer met een vast
waterpeil (Grevelingenmeer) en in zoete meren
met een vast waterpeil (Volkerakmeer, Zoom
meer). Sinds 1979 is een gedetailleerd monito
ringprogramma operationeel waarmee jaarlijks
in vrijwel aile reeds bestaande en nieuwe po
tentiele broedlocaties het aantal broedparen
van kustbroedvogels wordt vastgesteld (Mei
ninger et al. 1999). Oat maakte het mogelijk
een onderzoek op te zetten om de volgende
hypothesen te toetsten: 1) de gemiddelde
kwaliteit van nog bestaande broedgebieden
in de Delta is afgenomen; 2) versnelde ve
getatiesuccessie heeft daarbij een belang
rijke rol gespeeld; 3) het aanleggen van nieuwe
broedgebieden via natuurontwikkeling is kans
rijk want leidt snel tot vestiging van kustbroed
vogels; 4) natuurontwikkeling in zoute wateren
is succesvoller dan in zoete wateren omdat de
vegetatiesuccessie in zoute wateren minder
snel verloopt.

Doel van het onderzoek was aanbevelingen
te kunnen doen voor het beleid en beheer van
de wateren in het Deltagebied.
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Kolonie van Visdiefen Kokmeeuw op aangelegd vogeleiland, Oosterschelde, 's Gravenhoek inlaag, 26 mel 1998 (Floor
A, Arts) Colony of Common Tern Sterna hirundo and Black-headed Gull Larus ridibundus on man-made island.
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Figuur 1. Oppervlakte potentieel broedhabitat van kust
broedvogels in getijdenwateren, zoute meren en zoete
meren in het Deltagebied in 1950-98. Area of potential
breeding habitat of coastal breeding birds in tidal waters,
saline lakes and freshwater lakes in the Delta area, SW
Netherlands, in 1950-98.
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Materiaal en methoden

Studiegebied Het Deltagebied, gelegen in het
zuidwesten van Nederland, wordt gevormd
door de estuaria van Schelde, Maas en Rijn. Het
studiegebied strekt zich zuidelijk uit tot de Ne
derlands-Belgische grens, oostelijk tot de lijn
Bergen op Zoom - Moerdijk - Biesbosch - Dor
drecht en noordelijk tot de Nieuwe Waterweg 
Nieuwe Maas. Sinds 1950 hebben grote veran
deringen plaatsgevonden in het Deltagebied. In
het kader van de Deltawerken werden achter
eenvolgens Veerse Meer (1961), Haringvliet
(1970), Grevelingen (1971), Markiezaat (1983),
Zoommeer (1986) en Krammer-Volkerak (1987)
afgesloten van de zee. Grote oppervlakten getij
dengebied veranderden in zoute en zoete me
ren met een min of meer vast waterpeil. In 1986
werd de Oosterscheldekering voltooid: door
een speciale constructie met schuifdeuren kon
het getij in de Oosterschelde worden gehand
haafd. Diverse belangrijke broedgebieden voor
kustbroedvogels gingen in de jaren zestig en
zeventig verloren door landaanwinning ten be
hoeve van havenaanleg en industrialisatie. Hier
bij kan met name worden gedacht aan De Beer
(Europoort, Rotterdam), Kaloot (Sloegebied,
Vlissingen) en Mosselbanken (Nieuw Neuzen
polder, Terneuzen).
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Figuur 2. Cumulatief aantal en cumulatieve oppervlakte
van voor kustbroedvogels relevante natuurontwikkelings
locaties in het Deltagebied in 1978-98. Cumulative num
ber and cumulative area ofman-made habitats relevant to
coastal breeding birds in the Delta area, SW-Netherlands
in 1978-98.

Tellingen kustbroedvogels Vanaf 1979 wordt
in het Deltagebied jaarlijks per gebied het aan
tal broedparen van kustbroedvogels vastge
steld. Het Deltagebied omvatte in de periode
1979-98 meer dan 500 gedefinieerde broedge
bieden van variabele oppervlakte (gemiddeld
50 ha). Voor een gedetailleerde beschrijving
van monitoringprogramma en gehanteerde me-

Tabel1. Historisch (1940-50) en huidig (1996-98: naar Meininger et al. 1999) aantal broedparen (N) en recente trend
(1990-98) van de belangrijkste soorten kustbroedvogels in het Deltagebied. Historic (1940-50) and present (1996-98;
after Meiningeret al. 1999) number afbreeding pairs (N) and recent trend (1990-98) of the mostimportant coastal bree
ding birds in the Delta area of the SW Netherlands.

Kluut Recurvirostra avosetta 2000 2540 ± Arts & Meininger 1997
Bontbekplevier Charadrius hiaticula ? 150
Strandplevier C. alexandrinus 550 230 Meininger & Arts 1997
Zwartkopmeeuw Larus melanacephalus 0 350 + Meininger & Flamant 1998
Kokmeeuw L. ridibundus 30000 20700 van Dijk 1998
Kleine Mantelmeeuw L. graellsii <10 26300 + Spaans 1998a
Zilvermeeuw L. argentatus 5000 30150 ± Spaans 1998b
Grote Stern Sterna sandvicensis 10000 4940 + Brenninkmeijer & Stienen 1992
Visdief S. hirunda 15000 6000 ± Stienen & Brenninkmeijer 1992
Dwergstern S. albifrons 600 330 + Arts & Meininger 1993
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Charadrius alexandrinus Sterna albifrons Sterna hirundo
Strandplevier Dwergstern Visdief
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Figuur 3. Aantal broedparen van Strandplevier, Dwergstern en Visdief in relatie tot leeftijd van het gebied (Ieeftijd 0 is
jaar van aanleg) voor zoete meren, zoute meren en getijdenwateren. Verklaring van de gebiedscodes met tussen vier
kante haken hetjaar van aanleg/ontstaan: VM = Volkerakmeer (1: Plaat van de Vliet [1987],2: Slikken van de Heen West
[1987], 3: Krammerse Slikken Archipel [1991], 4: Nieuwkooper eilanden [1995]); GR = Grevelingen (1: Hompelvoet
[1971], 2: Slikken van Bommenede [1971]); WS = Westerschelde (1: Hooge Platen [1978]). Number of breeding pairs
of Kentish Plover, Little Tern and Common Tern in relation to age of the area (age 0 is year of construction) in freshwa
ter lakes, saline lakes and tidal waters. Year of construction in square brackets.
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thoden wordt verwezen naar Meininger et al.
(1999).

Metingen vegetatiebedekking In 1999 werd
van 110 potentiele broedgebieden de vegeta
tiebedekking gesehat. Een gebiedsseleetie was
nodig om de hoeveelheid werk te beperken. De
seleetie bestond uit (aile) eilanden, natuuront
wikkelingsprojeeten en een aantal strandjes en
sehorren langs Oostersehelde en Westersehel
de. Deze gebieden werden gekozen omdat ze
relatief homogeen en duidelijk begrensd zijn en
een beperkt oppervlak hebben. De ouderdom
van de loeaties (jaar van aanleg) werd aehter
haald. Bij de besehrijving van de vegetatie wer
den vijf klassen onderseheiden: kale grond,
sehelpenbank, vegetatie laag « 1Oem), vegeta
tie hoog (>10 em) en struik/boom. Van elke klas
se werd op het oog het bedekkingspereentage
gesehat met een nauwkeurigheid van 5% per
klasse. De totale oppervlakten van aile broed
gebieden waren bekend uit ander onderzoek.

Keuze soorten De databewerking werd be
perkt tot Bontbekplevier, Strandplevier, Visdief
en Dwergstern omdat deze soorten het meest
karakteristiek zijn voor een dynamiseh kustge
bied en zieh dus het beste lenen om de hypo
thesen te toetsen, en omdat deze vogels veel
aandaeht krijgen in het beleid.

Resultaten

Ontwikkeling geschikt broedareaal In de pe
riode 1950-98 Yond in het Deltagebied sleehts
een geringe afname plaats van de totale opper
vlakte van potentiele broedgebieden (gebieden
waar ooit kustbroedvogels gebroed hebben; fi
guur 1). Binnen dit areaal trad eehter wei een
grote versehuiving op: het areaal onder invloed
van getij nam af van 70 tot 31 %, het areaal zout
zonder getij nam toe van 10 tot 30% en het are
aal zoet zonder getij nam toe van 20 tot 39%.

Natuurontwikkeling Natuurontwikkelprojeeten,
veelal in de vorm van de aanleg van eilanden,
zijn met name vanaf 1990 gerealiseerd (figuur
2). Het doel van de aanleg van eilanden in de
zoete meren was doorgaans het vergroten van
de oeverlengte ten behoeve van de ontwikke
ling van vegetaties van oever- en waterplanten
en visstandbeheer.

Vestiging in natuurontwikkelingsgebieden De
natuurontwikkelingsgebieden werden opmer-

kelijk snel door kustbroedvogels in gebruik ge
nomen (figuren 3 en 4). De meeste gebieden
werden al het eerste jaar na het ontstaan geko
loniseerd. Bovendien was het aandeel van de
populatie dat in natuurontwikkelingsgebieden
broedt, zeker gezien de relatief kleine opper
vlakte die deze gebieden innemen (3,5% van ai
le potentiele broedgebieden in 1998), erg groot
voor de geseleeteerde soorten (figuur 5). In ou
de gebieden namen de aantallen af, maar in na
tuurontwikkelingsgebieden namen de aantallen
sterk toe. Bij Visdief en Dwergstern nam daarbij
de omvang van de totale Deltapopulatie zelfs
toe.

Duurzaamheid van vestiging in natuurontwikke
lingsgebieden Kaal substraat kan door sue
eessie geleidelijk begroeid raken en daardoor
minder gesehikt worden voor kustbroedvogels.
Daarom werd nagegaan hoe duurzaam de ves
tiging in natuurontwikkelingsgebieden was. De
tellingen toonden aan dat het aantal broedvo
gels in de meeste gebieden na een aantal jaren
begon te dalen (figuren 3 en 4). Het aantalsver
loop versehilde sterk in relatie tot het zoutgehal
te en de dynamiek van het waterpeil. In gebie
den in zoete meren met een min of meer vast
waterpeil (Volkerakmeer, Zoommeer) namen de
aantallen na vestiging al snel weer af, in zout
water met een vast peil (Grevelingenmeer) ver
liep die afname veel trager (figuur 4). Een ver
gelijking met de aantalsontwikkeling in de zoute
getijdenwateren was niet zinvol omdat de ge
bieden in getijdenwateren veel ouder zijn dan
de andere gebieden en een veel hogere reere
atiedruk kennen. Het betreft voornamelijk stran
den langs de Noordzee. Daarentegen zijn de
gebieden in wateren met een vast peil sleeht
toegankelijk (eilanden, afgelegen) of gesloten
voor reereatie.

Rol van vegetatiesuccessie De vraag rees of
de afname in met name de zoete gebieden
werd veroorzaakt door vegetatiesueeessie. Na
gegaan werd of er een relatie was tussen het
aantal kustbroedvogels en de vegetatiebedek
king in een gebied. Ook werd nagegaan of de
vegetatiebedekking toenam in de loop van de
tijd, of die toename in zoete gebieden sneller
verliep dan in zoute gebieden, en in zoute ge
bieden met een vast peil sneller dan in zoute
gebieden in getijdenwateren. Bij aile vier onder
zoehte vogelsoorten bleek een duidelijk nega
tief verband te bestaan tussen het aantal broed
paren en de vegetatiebedekking (tabel 2).
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Tabel2 Gemiddelde dichtheid (m en s,d,; in broedparen/ha) van vier saorten kustbroedvagels en het percentage van
het gebied bedekt met kale grand + schelpen + vegetatie <10cm, Mean density (m and s,d,; in breeding pairs/hay of
four species of coastal breeding birds and the percentage of the site covered with barren ground + shells + vegetation
<10 em.

0-25
25-50
50-75
75-100

26
12
18
50

0,05
0,00
0,07
0,21

0,15
0,00
0,13
0,54

0,00
0,00
0,04

0,27

0,00
0,00
0,15
0,87

0.Q1

0,00
29,87
78,66

0,03
0,00

70,30
297,98

0,00
0,00
089
0,98

0,00
0,00
2,86
3,07

Voorts bleek dat de vegetatiebedekking duide
lijk gerelateerd was aan de leeftijd van het ge
bied: hoe ouder, hoe meer vegetatie (figuur 6),
Na c. tienjaar bleek er in zoete gebieden vrijwel
geen kaal substraat meer over te zijn. In zoute
gebieden verliep de successie veel trager (fi
guur 6). Daar was na tien jaar nog 50% kaal sub
straat aanwezig. Deze resultaten wijzen er op
dat vegetatiesuccessie een belangrijke oorzaak
was van het geleidelijk verdwijnen van kust
broedvogels in natuurontwikkelingsgebieden.

Discussie en conclusies

De hypothesen Nieuwe gebieden werden

snel bezet. De snelle bezetting, het grote aantal
vogels dat in de nieuwe gebieden broedt ten
opzichte van reeds bestaande gebieden, en de
afname van het aantal vogels in nog bestaande
gebieden toont aan dat de kwaliteit van be
staande broedgebieden is afgenomen en niet
meer optimaal is (hypothese 1).

Aangetoond is dat als gevolg van de Delta
werken niet zozeer het areaal potentieel broed
gebied afnam, maar vooral de kwaliteit van de
ze gebieden: het aandeel gebieden onder
invloed van zout getij nam sterk af. Zout en ge
tijdynamiek bleken belangrijke factoren te zijn in
de vegetatiesuccessie. De conclusie is dat de
Deltawerken met name tot een vermindering

Dwergstern (A.c. Zwaga) Little Tern Sterna albifrons
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Figuur 4. Index van gemiddeld aantal broedparen
Strandplevier, Visdief en Dwergstern in relatie tot leeftijd
van het gebied voor zoete meren (doorgetrokken lijn) en
zoute meren (stippellijn). Voor het berekenen van de in
dex is per gebied het maximum aantal broedparen op
100% gesteld. De zoute getijdenwateren ontbreken in de
ze figuur wegens een te klein aantal gebieden. Index of
mean number of breeding pairsof Kentish Plover, Com
mon Tern and Little Tern in relation to age ofarea in fresh
water lakes (solid line) and saline lakes (dashed line).
To calculate the index, the maximum number per bree
ding site was set at 100%, Salt tidal waters are lacking in
this figure because the number of sites was too small.

Dus waarom die voorkeur voor schaars be
groeide gebieden? De Hteratuur biedt weinig
houvast, omdat er nauwelijks experimenteel
onderzoek plaatsvindt naar debetekenisvan
vegetatiebedekkingen hoe vegetatiebedek
king gegorreleerd is met andere factoren die
hetvoorkomen van kustvogels be'invloeden,
met name predatie. Er lijken twee verklarin
gen te zijn voor de voorkeur van vogels voar

van geschikte broedgelegenheid hebben ge
leid door een versnelling van de vegetatiesuc
cessie (hypothese 2).

Het creeren van nieuwe broedgelegenheid
via natuurontwikkeling bleek zeer succesvol: de
meeste gebieden werden snel door grote aan
tallen vogels in gebruik genomen (hypothese 3).
De vegetatiesuccessie verliep in zoute wateren
trager dan in zoete wateren en de afname van
het aantal vogels met de leeftijd van het gebied
verliep in zoute gebieden trager dan in zoete
gebieden. Het maken van nieuwe broedgebie
den in zoute gebieden lijkt dus,afgaande op de
aantallen broedvogels (er zijn nog te weinig ge
gevens over broedsucces), aanzienlijk succes
voller dan in zoete gebieden (hypothese 4).

De rol van vegetatiesuccessie De relatie tus
sen vegetatiebedekking en vogelaantallen was
erg duidelijk. Toch rijst de vraag in hoeverre die
relatie causaal is. Omdat beantwoording van
die vraag belangrijk is voor het beheer wordt
hier nader op ingegaan. Naast de vegetatieont
wikkeling neemt waarschijnlijk ook de predatie
druk toe met de ouderdom van het gebied. De
rode draad in onderstaand betoog is dat de re
latie tussen vegetatiebedekking en vogelaantal
len dus mogelijk niet direct is, maar het gevolg
is van een causale relatie tussen vogelaantallen
en predatiedruk. Een causaal verband tussen
vegetatiebedekking en het aantal broedvogels
is minder vanzelfsprekend dan op het eerste
gezicht lijkt. Weliswaar prefereren kustbroed
vogels zoals plevieren en sterns schaars be
groeide terreinen, maar ze nestelen binnen die
terreinen doorgaans op plekken met wat vege
tatie (Page et al. 1985, Schulz 1991, Tulp 1998,
Powell & Collier 2000). Powell & Collier (2000)
noemen een aantal studies die suggereren dat
vogels de meest begroeide plekken voar hun
nest uitkiezen, om de kans op ontdekking van
legsels en net geboren jongen zo klein mogelijk
te houden. Schulz & Stock (1992) toonden aan
dat de negatieve invloed van recreatie op het
broedsucces van plevieren in jonge duintjes
vooral speelde op plekken met weinig vegeta
tie. Zij schreven dit toe aan een verhoogde
kans op predatie van eieren, bijvoorbeeld door
dat de plevieren op plekken met weinig vegeta
tie vaker hun' nest verlieten en dus meer loop
sporen achterlieten. Naast beperking van het
predatierisico kan vegetatie ook beschutting
bieden aan jonge vogels tijdens slecht weer,en
kan het jongen van plevieren voedsel verschaf
fen (insecten).
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schaars begroeide gebieden, die aile twee
te maken hebben met predatie: 1) in schaars
begroeide gebieden is het predatierisico gerin
ger, of 2) de vogels denken dat het risico gerin
ger is.
1) Vogels kunnen op de grond levende preda

toren (ratten, marterachtigen, vossen, e.d.)
in schaars begroeide gebieden eerder zien
aankomen. Het is wei de vraag hoe belang
rijk dit voordeel in de praktijk is, omdat veel
grondpredatoren 's nachts jagen. Verder le
ven er in schaars begroeide gebieden door
gaans minder predatoren. Er zijn nauwelijks
betrouwbare, kwantitatieve gegevens over
voorhanden, maar het lijkt aannemelijk dat in
begroeide gebieden meestal meer predato
ren leven dan in kale gebieden. Vegetatie le
vert voedsel en dekking aan predatoren.
Muizen die in de vegetatie leven kunnen als
voedselbron dienen voor predatoren die oak
kustbroedvogels op het menu hebben.

2) De predatiedruk neemt vaak toe met de leef
tijd van het gebied, omdat predatoren tijd
nodig hebben am een gebied te ontdekken
en te koloniseren. Oat geldt zowel voor
nieuw ontstane gebieden als voor gebieden
die kaal blijven omdat ze herhaaldelijk wor
den overstroomd (Schulz 1998, Powell &
Collier 2000). Op een kunstmatig eiland (drij
vend houten vlot) in een zoetwatermeer waar
geen vegetatiesuccessie kon optreden, nam
de predatie door Havik Accipiter gentilis en
Zilvermeeuw Larus argentatus sterk toe met
de leeftijd van het gebied (Loose 1998). Om
dat oak de vegetatiebedekking toeneemt
naarmate een gebied ouder wordt, zouden
vogels de vegetatiebedekking kunnen ge
bruiken als indicatie voor het predatierisico.

Voor het beheer is dit onderscheid van groat
belang: in het eerste gevalleidt verwijderen van
de vegetatie tot een kleiner predatierisico, in het
tweede geval vaak niet, waardoor de vogels
dus als het ware in de val worden gelokt.

Betekenis van vegetatiesuccessie: beheersim
plicaties Helaas kan uit de literatuur of onze
eigen gegevens niet worden afgeleid welke ver
klaring het belangrijkst is. Mogelijk spelen beide
een rol. Zoals hierboven beschreven, zijn leef
tijd, vegetatiebedekking en predatierisico van
nature sterk met elkaar gecorreleerd. Of vogels
kunnen worden misleid door het weghalen van
de vegetatie is niet uit de literatuur af te leiden.
Om hier duidelijkheid over te krijgen moeten er
drie activiteiten plaatsvinden: 1) vegetatie ver-
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wijderen in reeds lang bestaande broedgebie
den; 2) aantalsontwikkeling en broedsucces
volgen voor en na de ingreep; 3) niet gelijktijdig
andere ingrepen plegen, zoals actief beperken
van het predatierisico. Voor zover bekend is een
dergelijk experiment nag nooit gedaan. Ais men
in bestaande gebieden de vegetatie verwijdert,
wordt vaak oak aan 'predator control' gedaan
(RIKZ, Morris et al. 1980, Powell 1998). Verder
wordt broedsucces zelden goed bijgehouden.
Ais de afwezigheid van vegetatie gunstig is voor
kustbroedvogels, en er geen relatie bestaat
tussen vegetatie en predatierisico, dan is het
verwijderen van vegetatie een goede beheers
maatregel voor kustbroedvogels. Ais afwezig
held van vegetatie op zich niet gunstig is voor
de vogels, maar vogels schaars begroeide ge
bieden prefereren omdat er doorgaans minder
predatoren voorkomen, dan kan het verwijderen
van de vegetatie een averechts effect hebben.
Immers, het misleidt de vogels: ze worden naar
een gebied gelokt waar het predatierisico mo
gelijk hager is dan in van nature schaars be
groeide gebieden. Zo'n kunstmatig kaal ge
maakte broedlocaties zou dan zelfs als 'sink'
kunnen werken.

Beheer en beleid Natuurontwikkeling is suc
cesvol, maar het succes is meestal tijdelijk, met
name in zoete wateren met een vast pei!. De
meeste nieuwe broedlocaties zijn juist tot stand
gekomen in zoete wateren: van de 51 natuur
ontwikkelingsobjecten liggen er 43 in zoete wa
teren met een vast peil, een in zoute wateren
met een vast peil, en zeven in zoute getijdenwa
teren. Daarom moeten nieuwe potentiele broed
locaties bij voorkeur worden aangelegd in zoute
getijdenwateren of zoute wateren met een vast,
of beter nag, flexibel pei!. Daarnaast moeten
broedlocaties in zoute getijdenwateren (stran
den en primaire duintjes) zoveel mogelijk wor
den veilig gesteld. Het gaat daarbij met name
am stranden en primaire duinen langs de
Noordzee, en am schelpenstrandjes langs de
zeearmen.

Toekomst Vegetatiesuccessie speelt een be
langrijke rol bij het verdwijnen van kustbr&ledvo
gels op nieuw ontstane locaties. De versnelling
in de successie in veel gebieden in de jaren
1950-80 door de Deltawerken werd paradoxaal
genoeg gecompenseerd door een neveneffect
van de Deltawerken, namelijk het beschikbaar
komen van nieuwe broedlocaties door het per
manent droogvallen van platen en de aanleg



van werkeilanden. Daar komt nag bij dat veel
populaties van sterns zich herstelden van de
gif-episode in de jaren vijftig en zestig (Koeman
1971, Brenninkmeijer & Stienen 1992, Stienen &
Brenninkmeijer 1992, Arts & Meininger 1993).
De snelle afname van de vogelaantallen in de
recent aangelegde natuurantwikkelingsgebie
den Iijkt in tegenspraak met het stabiel blijven
van de visdiefpopulatie en de toename van de
dwergsternpopulatie na 1990 (tabel 1). Oat is
echter schijn. Het effect van vegetatiesuccessie
werd het afgelopen decennium gecompen
seerd door hettelkens opnieuw beschikbaar ko
men van nieuwe braedlocaties door natuuront
wikkeling.

De vooruitzichten voor de kustbraedvogels lij
ken niet gunstig. Nieuwe braedlocaties ontstaan
momenteel aileen door gerichte natuurontwik
keling, al of niet gekoppeld aan grate infrastruc
turele werken (bijvoorbeeld Maasvlakte II) en
door het beperken van de recreatiedruk in ge-

bieden waar nag een grate natuurlijke dynamiek
is. Voor behoud van de kustbroedvogels is het
dus van belang am de ral van vegetatiesucces
sie te onderzoeken, met name de relatie met het
predatierisico. Dit kan aileen door gerichte ex
perimenten uit te voeren waar voor en na het te
rugzetten van de vegetatiesuccessie het braed
succes wordt gemeten.

Tuinieren moet? De aanleg van kunstmatige
locaties voor kustbraedvogels wordt wei deni
grerend 'tuinieren' genoemd. Dit is echter een
onterechte kwalificatie. Vanuit het perspectief
van streven naar herstel van natuurlijke proces
sen (momenteel een belangrijke beleidswens
bij overheid en particuliere natuurbescher
mingsorganisaties), maar oak vanuit het oog
punt van efficientie, vormen herstel van de na
tuurlijke dynamiek (getij, zout), en het beperken
van de recreatiedruk in al bestaande dynami
sche gebieden, de beste oplossingen. Herstel
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Figuur 5. Aantal broedparen van Strandplevier, Bontbekplevier, Dwergstern en Visdief in het Deltagebied in de perio
de 1979-98. Weergegeven zijn aantallen in natuurontwikkelingsgebieden (zwarte bolletjes) en overige gebieden (witte
vierkantjes). In 1998 bestond slechts 3,5% van de beschikbare oppervlakte (potentieel) broedgebied uit natuurontwik-
kelingsgebieden! (bron: Meininger et al. 1999). Number of breeding pairs of Kentish Plover, Ringed Plover, Little Tern
and Common Tern in the Delta area of the SW Netherlands in 1979-98. Numbers in man-made habitats (black dots) and
other areas (white squares) are shown. in 1998 only 3.5 % of available (potential) breeding area consisted of man-ma
de habitats!

25



Visdief kiest voor natuurbouw! 7 juli 1997 (Floor A. Arts) Common Tern Sterna hirundo likes man-made breeding site!

van de natuurlijke dynamiek is een duurzame
en efficiente oplossing voor het tekort aan ge
schikte broedgebieden omdat 'vanzelf' voortdu
rend nieuwe broedgebieden voor kustbroedvo
gels ontstaan, en de successie in reeds
bestaande gebieden achterwege blijft of wordt
vertraagd. Op het Duitse Waddeneiland LOtje
Horn zijn de afgelopen jaren hoopgevende re
sultaten bereikt door de natuurlijke dynamiek te
verhogen (SOdbeck et al. 1998). Herstel van de

natuurlijke dynarniek is echter moeilijk te realise
ren. De zee-invloed toelaten in binnendijkse ge
bieden door landinwaarts verplaatsen van de
zeewerende dijk kan niet op veel bijval van de
Zeeuwse bevolking rekenen. Gebieden waar
nog natuurlijke dynamiek voorkomt zijn uitgere
kend de gebieden die geliefd zijn bij toeristen.
Het afsluiten van strandgedeelten stu!t vaak op
verzet van de recreatiesector en van het pu
bliek, en is aileen effectief in combinatie met in-
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Figuur 6. Vegetatiebedekking van gebieden in relatie tot ouderdorn. Aileen de zoete meren zijn uitgesplitst omdat de
meeste gebieden in deze categorie vielen, Bedekking is gedefinieerd als: percentage van het gebied met kale grond +
schelpen + vegetatie < 10 cm, per leeftijdsklasse van het gebied, Vegetation cover in relation to age of the area, Vege
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class of the area. Only freshwater lakes could be divided into more age classes, since most newly created sites are si
tuated in freshwater lakes.
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tensief toezicht en uitgebreide voorlichting. Ais
de meest wenselijke oplossing, herstel van de
natuurlijke dynamiek, niet haalbaar blijkt, moet
men ons inziens niet schromen om meer kunst
matige oplossingen te zoeken. De kustbroedvo
gels zijn immers in de problemen gekomen als
gevolg van menselijke activiteiten. Kustbroed
vogels zijn karakteristieke bewoners van kust
gebieden en vertegenwoordigen een grote na
tuurwaarde. Er moet een keuze worden
gemaakt tussen twee kwaden. Niet ingrijpen
leidt tot een verarming van de natuur doordat
kustbroedvogels zullen verdwijnen. Wei ingrij
pen gaat ten koste van het natuurlijke karakter
van het gebied maar leidt tot het behoud van
kustbroedvogels.
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