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SAMENVATTING

De Waddenzee is een belangrijk getijdengebied
voor miljoenen vogels die er broeden of er de
winter doorbrengen. Bovendien maakt een groot
aantal vogels in het Waddengebied een noodza-
kelijke tussenstop om bij te tanken tijdens de lan-
ge trekvluchten van en naar de overwinteringge-
bieden in West-Afrika en de Arctische
broedgebieden tussen Noord-Canada en Siberië.
Al deze vogels volgen de zogenaamde Oost-
Atlantische trekroute, waarbinnen de Waddenzee
een onmisbare schakel is: een kruispunt van vo-
geltrekwegen. 

De Waddenzee is zo aantrekkelijk vanwege
haar rijke flora en fauna en vanwege de ruimte
en rust om er voedsel te zoeken en tijdens hoog-
water ongestoord te overtijen. Vooral de hoge
dichtheden aan schelpdieren maken het voorko-
men van gespecialiseerde schelpdieretende vo-
gelsoorten mogelijk. Daarnaast benutten veel
ganzen en eenden de kweldervegetatie als voed-
selbron. Vissen zijn een belangrijke voedselbron
voor onder andere meeuwen, sterns, zaagbek-
ken, Lepelaars en Aalscholvers. Stabiele structu-
ren zoals mosselbanken en zeegrasvelden spe-
len een belangrijke rol in de sedimenthuishouding
van de Waddenzee. Ze vormen biodiverse bo-
demgemeenschappen die een voorspelbare
voedselbron voor veel vogelsoorten oplevert. 

Door menselijke ingrepen worden de natuur-
lijke waarden van de Waddenzee echter be-
dreigd. Grootschalige exploitatie van schelpdie-
ren tast de basis van het Waddenzee-ecosy-
steem aan door de negatieve gevolgen voor sedi-
menthuishouding en de bodemfauna. Herstel van
deze ingrepen verloopt traag. Garnalenvisserij
zorgt daarnaast door de uiterst fijnmazige netten
waarschijnlijk voor grote bijvangst van jonge vis. 

Een toenemende recreatiedruk en militaire oe-
feningen in het Waddengebied zorgen voor ver-
storing van wadvogels, vooral op hoogwater-
vluchtplaatsen en ruilocaties van zeeëenden. Net
als ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de aanleg
van windmolenparken en havenuitbreiding, zorgt
verstoring voor een verkleining van het voor wad-
vogels beschikbare areaal.

Sinds 1992 nemen van 34 bestudeerde wadvo-
gels er 15 significant in aantal af. Aangezien veel
wadvogels gedurende bepaalde perioden in het
jaar in andere gebieden langs de Oost-
Atlantische trekroute voorkomen, kunnen ontwik-
kelingen elders de soorten ook beïnvloeden. Zo
zou klimaatverandering alle gebieden langs de
Oost-Atlantische trekroute kunnen beïnvloeden,
en industriële visserij in West-Afrika een nadelig
effect op wadvogels kunnen hebben. Aangezien
dalende aantallen in andere West-Europese getij-
dengebieden niet worden waargenomen en aan-
gezien uitgerekend twee vogelsoorten die het he-
le jaar door in de Waddenzee vertoeven ook hard
in aantal achteruitgaan, is het aannemelijk dat de
belangrijkste oorzaken in het Waddengebied zelf
gezocht moeten worden. Daarbij vallen de
contrasterende aantalsontwikkelingen van
schelpdieretende en wormen-etende vogels op,
waarbij de schelpdiereters af- en de wormeneters
toenemen.

Wadvogels zijn goede graadmeters van de
staat waarin de Waddenzee zich bevindt.
Momenteel worden aantalsontwikkelingen van
wadvogels goed gevolgd, maar goede internatio-
nale overzichten per vogelsoort ontbreken.
Bovendien worden bedreigingen vaak te laat op-
gemerkt of blijft onduidelijk wat de oorzaken van
bepaalde negatieve ontwikkelingen zijn. We stel-
len daarom voor om zeven typische wadvogel-
soorten (Lepelaar, Eidereend, Scholekster, Grote
Stern, Kanoet, Rosse Grutto, en Rotgans) inten-
sief te bestuderen. Deze soorten vertegenwoordi-
gen het hele spectrum aan voedsel (vis, schelp-
dieren, wormen en kweldervegetatie) en
gebruiken tijd en ruimte (trekvogels en standvo-
gels) op verschillende manieren. Deze soorten
zijn bovendien talrijk en er is veel ervaring in het
bestuderen van hun populatiebiologie. Door van
deze zeven vogelsoorten naast aantalsontwikke-
lingen ook jaarlijkse overleving en reproductie bij
te houden en onderzoek te doen aan versprei-
ding en dieet, houden we de vinger aan de pols
van het Wadden-ecosysteem. 
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SUMMARY

The Wadden Sea is a tidal area and of crucial im-
portance for millions of migratory birds. A large
amount of birds uses the Wadden Sea area as a
stopover site to refuel for long intercontinental mi-
gratory flights between wintering areas in West
Africa and the Arctic breeding grounds between
Northern Canada and Siberia. The Wadden Sea
is a crucial link in this so-called East-Atlantic fly-
way.

The Wadden Sea offers these bird populations
food to feed and space and peace to forage and
roost during periods of high water. Important
components of the Wadden Sea ecosystem are
the high densities of shellfish and worms.
Especially the abundance of shellfish enables the
occurrence of highly specialised bird species,
which are unique for this ecosystem. The vegeta-
tion of the saltmarshes is utilised by geese and
ducks. Gulls, terns, mergansers, Spoonbills and
Cormorants prey upon the abundant small fishes.
Biogenic structures like musselbeds and sea-
grass beds play an important role in the sediment
cycles of the Wadden Sea and form  biodiverse
communities that offer a predictable food source
for many bird species. Saltmarshes and sand-
banks are used as high tide roosts where the
shorebirds can stay undisturbed.

However, these natural values of the Wadden
Sea area are threatened by human activities.
Large-scale exploitation of shellfish by bottom-
dredging fisheries severely affects the basis of
the Wadden Sea ecosystem in a negative way.
The long-term effects of the bottom dredging on
the soft sediment hamper recovery of the original
macrozoöbenthic communities. Shrimpfisheries
probably result in many by-catches of non-target
species (such as juvenile flatfish).

The increasing mass-tourism and military acti-
vities in the Wadden Sea area are disturbing
birds with often negative consequences.
Especially disturbances at high tide roosts and
communal moulting areas of seaducks will have
severe effects. Just like spatial developments,
such as the construction of windfarms and the

extensions of industrial harbours, disturbances
make the area available to birds for foraging or
roosting smaller

Of 34 birds studied, 15 populations significantly
decreased in number since 1992. As many birds
spend part of the annual cycle in other areas
along the East-Atlantic flyway, changes elsewhe-
re may also affect these birds. Climate change is
likely to impact all areas along the East-Atlantic
flyway, and industrial fisheries in Western Africa
for instance, could have negative effects on
Wadden Sea birds. However, the fact that stron-
gly declining bird populations have not been re-
ported in other Western European intertidal are-
as, in combination with the fact that two species
that stay in the Wadden Sea area year-round are
severely declining, indicates that the causes of
the negative developments are likely the result of
developments within the Wadden Sea, rather
than elsewhere along the flyway.

Birds appear to be reliable indicators of the sta-
te of the Wadden Sea ecosystem. Nowadays we
have good knowledge of the (trends in) bird num-
bers in the Wadden Sea. Nevertheless, bird po-
pulations in the total Wadden Sea area (per spe-
cies) in the three Wadden Sea countries are often
incomplete. Moreover, threats to bird populations
are often recognised too late. By just looking at
bird numbers it remains unclear what the causes
of the negative trends are. We therefore propose
to intensively study seven typical Wadden Sea
bird species (Spoonbill, Eider, Oystercatcher,
Sandwich Tern, Red Knot, Bar-tailed Godwit and
Brent) that regarding food preferences (fish,
shellfish, worms and saltmarsh plants) and spati-
ally and temporally utilise the Wadden Sea area
in different ways. By doing detailed studies on
survival, reproduction and distribution of Wadden
Sea birds, threats to and positive developments
of bird populations will show up in an earlier sta-
ge than by counting numbers only. By making
strategic comparisons between developments of
a number of “indicator species”, we hope that po-
werful knowledge leading to adequate protection
measures will be available in time.
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1. INLEIDING

Het Waddengebied in Nederland, Duitsland en
Denemarken is van onmisbaar  belang als over-
winteringsgebied, doortrekgebied, en broedge-
bied voor grote aantallen vogels. Op jaarbasis
maken naar schatting 10-12 miljoen watervogels
voor langere of kortere tijd gebruik van de
Waddenzee. Van 52 vogelsoorten komt meer dan
1% van de wereldpopulatie in bepaalde tijden
van het jaar in de Waddenzee voor. Door haar
strategische ligging langs de Oost-Atlantische
trekroute, is de relatief voedselrijke Waddenzee
een essentieel kruispunt van vogeltrekwegen,
een plaats die gebieden internationaal verbindt.
In het Waddengebied vinden deze vogels het
voedsel, de rust en de ruimte die noodzakelijk is
voor hun voortbestaan.

De ligging van de Waddenzee in het welvaren-
de en dichtbevolkte West-Europa zorgt echter
voor verschillende bedreigingen van dit unieke
gebied. Naast exploitatie van natuurlijke bronnen
als vis, schelp- en schaaldieren en van delfstof-
fen als gas en zout, tast ook massa-recreatie en
het gebruik als militair oefenterrein de natuurlijke
waarden van de Waddenzee aan. Aangezien
veel wadvogels bepaalde periodes buiten de
Waddenzee doorbrengen, in gebieden langs de
Oost-Atlantische trekroute die elk een onmisbare
schakel vormen, worden de bestaansvoor-
waarden voor wadvogelpopulaties niet alleen be-
paald door menselijke invloeden in West-Europa,
maar ook door factoren in gebieden elders langs
de trekroute. De opwarming van de aarde zal bij-
voorbeeld zijn invloed hebben op de Arctische
broedgebieden van veel wadvogels. Door zee-
spiegelrijzing kunnen belangrijke getijdengebie-
den kleiner worden of zelfs verloren gaan.

Om tot een effectieve bescherming van de be-
treffende vogelpopulaties te komen, dienen mo-
gelijke bedreigingen langs de gehele trekroute in
kaart gebracht te worden. Bedreigingen zijn vaak
het eerst merkbaar in organismen die hoog in de
voedselketen staan. Vogels springen daarbij het
meest in het oog. 

Vanwege het voorkomen van aanzienlijke per-
centages van vogelpopulaties is de Waddenzee
nationaal en internationaal beschermd met wet-
ten, internationale verdragen en richtlijnen zoals
de Vogel- en Habitatrichtlijn. Zonder goede ken-
nis van het ecosysteem is dergelijke wettelijke
bescherming echter niet effectief gebleken in het
daadwerkelijk beschermen van wadvogels. 

In de Waddenzee is en wordt een veelheid aan
wetenschappelijke studies verricht; zowel funda-
menteel lange-termijn onderzoek als korte toege-
paste studies om het effect van bepaalde veran-
deringen en ingrepen in kaart te brengen. Ook
vinden er maandelijks inventarisaties van wadvo-
gelpopulaties plaats. Deze studies dienen meer-
dere doelen: constatering van veranderingen in
vogelaantallen, habitatgebruik en voedselkeuze
van de betreffende vogels (‘vinger aan de pols’)
en om inzicht te krijgen in de verschillende oorza-
ken van de geconstateerde trends.

Niet al deze studies zijn makkelijk beschikbaar
en een algemeen overzicht vanuit een bescher-
mingsperspectief ontbreekt grotendeels. In deze
literatuurstudie hebben we geprobeerd de be-
schikbare wetenschappelijke literatuur samen te
vatten en daarmee beter inzicht te krijgen in be-
schermingsprioriteiten. De nadruk ligt hierbij op
de meest karakteristieke wadvogels, waarbij we
gepoogd hebben het internationale belang van
de  Waddenzee voor deze soorten te benadruk-
ken. 

Deze kennis kan met name van belang zijn
voor overheden, natuurbeschermingsorganisa-
ties, en terreinbeherende instanties. Met behulp
van de beschikbare literatuur willen we duidelijk
maken welke beschermingsmaatregelen noodza-
kelijk zijn om wadvogels langs de internationale
trekroutes te beschermen en te voorkomen dat
onbekendheid met de beschikbare literatuur leidt
tot onvoldoende duidelijk beheer. Naar aanleiding
van de in dit rapport samengevatte bestaande
kennis kunnen eventueel beheersmaatregelen
worden genomen. Tevens hebben we een poging
gedaan om de leemtes in kennis die nodig is voor
een effectief beheer van de Waddenzee en de
hiervan afhankelijke vogelpopulaties aan te ge-
ven.

In zekere zin kan dit rapport gezien worden als
een aanvulling op de veel uitgebreidere
Ecologische Atlas van de Nederlandse wadvo-
gels (van de Kam et al. 1999; in 2004 is een
Engelstalige editie verschenen als Shorebirds: an
illustrated behavioural ecology). De actuele stand
van zaken wordt samengevat voor alle relevante
wadvogels en we schetsen een gedetailleerd
ecologisch profiel toegespitst op beschermings-
doeleinden. We besluiten dit rapport met een
voorstel voor een meer diepgaand wadvogelmo-
nitoringsprogramma dat zich concentreert op de
meest kenmerkende trekvogelsoorten van het
Waddengebied. 

De Waddenzee als kruispunt van vogeltrekwegen     7



Vanwege de tijd en leesbaarheid is niet iedere
bewering ondersteund met een verwijzing naar
de oorspronkelijke bronnen. Dit rappport heeft
dus niet de status van een wetenschappelijk arti-
kel, maar we hebben gepoogd om genoeg verwij-
zingen te geven die het voor kritische lezers mo-
gelijk maakt de bron te achterhalen voor iedere
bewering in dit rapport.

P.S. De titel van ons rapport is ontleend aan de ti-
tel van een voordracht die Gerard C. Boere in
1974 hield voor de jaarvergadering van de
Landelijke Vereniging tot Behoud van de
Waddenzee (Krasnapolsky, Amsterdam). Deze
voordracht werd in 1974 gepubliceerd in het
Waddenbulletin 12: 324-329 (“Het Waddenzee-
gebied als kruispunt van vogeltrekwegen”).

2. DE WADDENZEE ALS KRUISPUNT IN DE

OOST-ATLANTISCHE TREKROUTE

De Waddenzee in Nederland, Duitsland en
Denemarken is een aaneengesloten wetland, het
grootste van Europa. Het gebied staat niet op
zichzelf en is middels de vele trekvogels die er
gebruik van maken globaal verbonden met ande-
re (getijde)gebieden. Het grootste deel van de
wadvogels bestaat uit steltlopers die allemaal, zij
het in verschillende mate, trekken. In grote lijnen
broeden de meeste steltlopers die van de
Waddenzee gebruik maken op de hoog-Arctische
toendra van Noordoost-Canada, Groenland,
Scandinavië en Siberië. Deze vogels overwinte-
ren in zuidelijk gelegen getijdengebieden in
West-Europa en West-Afrika. De trekroute tussen
deze broedgebieden en de overwinteringgebie-
den wordt aangeduid met de Oost-Atlantische
trekroute (figuur 1). 

Vanwege de centrale ligging van de West-
Europese Waddenzee fungeert het Wadden-
gebied als een belangrijk kruispunt van vogeltrek-
wegen in voor- en najaar. Jaarlijks maken zo’n
10-12 miljoen vogels gebruik van de Waddenzee.
Ontwikkelingen in gebieden elders langs de
Oost-Atlantische trekroute kunnen dus gevolgen
hebben voor de (aantallen) wadvogels in de
Waddenzee. Anderzijds kunnen ontwikkelingen in
de Waddenzee gevolgen hebben voor de aantal-
len wadvogels langs de gehele Oost-Atlantische
trekroute. Hieronder geven we een beschrijving
van de belangrijkste van de gebieden voor wad-
vogels langs de Oost-Atlantische trekroute.

Belangrijke gebieden langs de Oost-

Atlantische trekroute

Bijagos Archipel, Guinee-Bissau

Het zuidelijkst gelegen gebied langs de Oost-
Atlantische trekroute van grote betekenis voor
wadvogels ligt in Guinee-Bissau, West-Afrika.
Hier verblijven ‘s winters zeer grote aantallen
wadvogels (honderdduizenden), met name stelt-
lopers en sterns. De vogels zijn vanwege de
mangroves, waartussen ze zich met hoogwater
terugtrekken echter lastig te tellen. Het is een
estuarien gebied met grote overgangen van zoet
via brak naar zout. De eilanden en wadplaten
rond deze archipel liggen in de monding van een
complex van grote rivieren. Het water op de
meeste eilanden in het gebied is zoet. Veel eilan-
den zijn omzoomd met mangrovebossen en dicht
begroeid met regenwoud (Zwarts 1985; 1988:
Wolff 1998). Het klimaat is tropisch, met jaarlijks
een natte en een droge periode.  Overdag kun-
nen de temperaturen er op de strandjes en op de
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Fig. 1. Belangrijke wadvogelgebieden langs de Oost-
Atlantische trekroute. (1) Bijagos Archipel in Guinee-
Bissau, (2) Banc d’Arguin, Mauritanië, (3) Franse getij-
dengebiedjes, (4) Waddenzee in Nederland, Duitsland
en Denemarken, (5) Zuidwest IJsland en (6) arctische
toendra.



onbegroeide zoutvlakten tussen de mangroves
oplopen tot meer dan 50°C. Een deel van de
wadplaten is met zeegras begroeid, en langs de
randen van de platen komen er net als op de
Banc d’ Arguin aanzienlijke aantallen Wenk-
krabben (Uca tangeri) voor (Zwarts 1985; Wolff
1998). De bodemfauna is ook in andere opzich-
ten (samenstelling, soortenrijkdom, prooigrootte,
prooibeschikbaarheid) vergelijkbaar met die van
de Banc d’ Arguin (Piersma et al. 1993d; Wolff
1998), hoewel er in de buurt van de riviermondin-
gen natuurlijk grote verschillen zijn. In zulke ge-
bieden is het water brak en troebel. Het is aanne-
melijk dat in de buurt van zoet water in
Guinee-Bissau en op het land, wadvogels een
grotere kans hebben om geïnfecteerd te raken
vanwege de vele soorten parasieten in deze re-
gio. Het is er bovendien rijk aan allerlei soorten
dagroofvogels en uilen, die op de beboste eilan-
den en in de mangroves prima dekking vinden
om op steltlopers te jagen. Er zijn veel landroof-
dieren, waaronder mangoestes, apen en vele
soorten slangen. Daar waar in Guinee-Bissau het
wad het land raakt is het dus tamelijk gevaarlijk
voor wadvogels. De bevolkingsdichtheid is rela-
tief hoog, maar er zijn weinig meldingen van
menselijke predatie op wadvogels.

Banc d’Arguin, Mauritanië

De Banc d’Arguin is een groot getijdengebied van
1.2 miljoen hectares; ongeveer een derde van
het oppervlak van de Nederlandse Waddenzee.
Het ligt aan de rand van de Sahara in Mauritanië.
Het gebied is vooral van groot belang voor veel
steltlopers (enkele miljoenen), sterns en
Lepelaars (waarvan een zeer groot aandeel in
Nederland broedt, Overdijk 2004; Worms &
Overdijk 2003) die er de winter doorbrengen. De
meeste overwinterende steltlopers broedden op
de Siberische toendra, maar er komen ook in
Groenland broedende vogels voor (bijvoorbeeld
de Drieteenstrandloper en de arctica-populatie
van de Bonte Strandloper; Greenwood 1986;
Gudmundsson & Lindström 1992). Vrijwel alle in
Mauritanië overwinterende steltlopers trekken via
de Waddenzee van en naar de Arctische broed-
gebieden. Ook komen er grote visetende vogels-
oorten als pelikanen en aalscholvers voor en
broeden en overwinteren er Flamingo’s. De dicht-
heid aan vogels op de Wadvlaktes is in de winter
groter dan in de Waddenzee, wat tot een relatief
grote predatiedruk op de benthische fauna leidt
(Piersma & Spaans 2004; Meltofte 1996).

In tegenstelling tot de Waddenzee en de
Bijagos Archipel monden er geen rivieren uit in
de Banc d’Arguin. Dat het systeem wordt voor-
zien van voedselrijk water dat voor de kust uit de
diepe Atlantische oceaan omhoog borrelt (‘upwel-
ling’) is omstreden. Het zeewater is erg helder
waardoor zichtjagers zoals de verschillende soor-
ten sterns die er doortrekken en overwinteren pri-
ma kunnen jagen. De wadvlaktes zijn vrijwel
overal bedekt met zeegras en erg slikkig. Er ko-
men meer soorten schelpdieren, wormen en
krabben voor dan in de Waddenzee maar de indi-
viduele organismen zijn kleiner. Gemiddeld gra-
ven de meeste schelpdieren zich minder diep in
het sediment in. De vele, kleinere, ondiep inge-
graven prooidieren zorgen voor een voorspelbare
voedselbron voor schelpdieretende vogels. Dit uit
zich in een kleinere verspreiding (home range)
over de wadvlaktes door wadvogels. Ook blijken
de vogels een grote mate van plaatstrouw binnen
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en tussen winters te vertonen (Leyrer et al.  in
druk; Overdijk 2003). 

Het gebied is zeer dunbevolkt en alleen de
plaatselijke vissersbevolking (ca 1300), de
Imraguen, mogen met primitieve zeilbootjes in
het gebied vissen. Op vogels wordt niet gejaagd
en de verschillende hoogwatervluchtplaatsen lig-
gen op verlaten eilandjes en worden door men-
sen met rust gelaten. Er wordt gepoogd om wat
geld te verdienen aan kleinschalig toerisme en
het gebied is door de recente aanleg van een
verharde weg tussen de twee grote steden
Nouadhibou en Nouakchott wellicht wat makkelij-
ker bereikbaar voor toeristen geworden. Voorals-
nog valt hier echter geen grote bedreiging van te
verwachten. De vangst van de grotere predato-
ren in de Banc d’Arguin, zoals gitaarroggen en
haaien, is sinds kort verboden. Door bijvangst
zijn deze predatoren echter nog niet volledig be-
schermd. Buiten de 12 mijlszone voor de kust
vindt er zware overbevissing door grote Euro-
pese en Aziatische visserijbedrijven plaats. In
hoeverre deze overbevissing van invloed is op de
natuurwaarden van de Banc d’Arguin is onbe-
kend, maar een negatief effect ligt voor de hand
gezien de waarschijnlijke onderlinge samenhang
tussen de diepere voedselrijke oceaan en de ge-
tijdengebieden. Daarnaast wordt er sinds 2000
buiten de kust naar olie geboord en bestaan er
vergevorderde plannen om net buiten de grenzen
van het nationaal park olie en gas te winnen. De
pogingen van grote buitenlandse bedrijven om
toestemming te krijgen om net buiten de grenzen
van het beschermde nationaal park op schelpdie-
ren (met name Venusschelpen, Veneridae) te
vissen (Trommelen 2005) kunnen een ernstige
bedreiging van de natuurwaarden van de Banc
d’Arguin worden. Momenteel is het nationaal park
wettelijk beschermd onder de directe verantwoor-
delijkheid van de minister-president, die het be-
lang van de bescherming van het gebied inziet.
Een politieke ommezwaai in het land zou deze
voor de Banc d’Arguin gunstige situatie kunnen
veranderen. 

Tankstations langs de Atlantische kust

Tussen de Waddenzee en Mauritanië, liggen
langs de kust van Frankrijk, Spanje, Portugal en
Marokko een aantal kleinere Waddengebieden.
Veelal gaat het om lagunaire inhammen achter
een duinenrij, of om estuaria van rivieren die in
de Atlantische Oceaan uitmonden. Ze worden
door wadvogels tijdens de trek tussen

Waddenzee en West-Afrika voornamelijk als klei-
ne ‘tankstations’ gebruikt (Piersma & Boere 1983;
Kersten et al. 1983; Kersten & Smit 1984; Ens
1985). Tijdens perioden gedurende de voorjaar-
strek waarin de uit West-Afrika naar het noorden
trekkende wadvogels veel tegenwind hebben,
blijken dergelijke tankstations veel gebruikt te
worden als “nood-opvetgebied”. Juist in derge-
lijke jaren is het bestaan van deze op zich kleine
getijdengebieden, van groot belang voor wadvo-
gels. Meestal hebben zulke gebieden een klein
areaal aan periodiek droogvallende platen. De
bodemfauna van die wadplaten lijkt sprekend op
die van de Waddenzee (Piersma 1993d). Op klei-
ne verschillen in soortsamenstelling na (die naar
het zuiden toe groter worden), komen er net als
in de Waddenzee tweekleppige schelpdieren,
krabben en polychaete wormen voor die geschik-
te voedselbronnen voor wadvogels zijn. Meestal
is een gedeelte van het getijdengebied omgezet
in zoutpannen of visvijvers, wat in enkele geval-
len goede foerageermogelijkheden voor wadvo-
gels oplevert (Perez-Hurtado 1995). In veel van
de gebiedjes is er lange tijd op wadvogels ge-
jaagd. In Frankrijk is dat nog steeds het geval.

IJsland

In mei trekken veel steltlopers die de winter in de
Waddenzee hebben doorgebracht via IJsland
naar de broedgebieden in Groenland en Noord-
Canada. De wadvogels verblijven in deze periode
zo’n 3-4 weken in IJsland (Gudmundsson &
Alerstam 1992). Op de moddervlaktes in de zuid-
westelijke baaien van IJsland, vinden de steltlo-
pers voedsel om bij te tanken voor het laatste
deel van de trekvlucht. Kanoeten eten er schelp-
dieren (Mosselen en Alikruiken Littorina spec.) tij-
dens laag water en kunnen er opvetsnelheden
behalen van 5 gram per dag (Piersma et al.
1999). In mei 1990 werden in de IJslandse baai-
en maar liefst 345.000 steltlopers geteld. Het me-
rendeel van deze steltlopers betrof Kanoeten,
waarvan er 270.000 werden geteld. Een zeer
groot merendeel van de Kanoetenpopulatie die
behoort tot de islandica-ondersoort trekt via
IJsland naar de broedgebieden en is dan ook vol-
ledig afhankelijk van deze baaien. Hetzelfde geldt
voor Steenlopers, waarvan ongeveer de helft van
de populatie IJsland gebruikt om bij te tanken op
weg naar de broedgebieden (Gudmundsson &
Gardarsson 1993). 
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Arctische toendra 

Veel wadvogels, met name de steltlopers en gan-
zen broeden op de toendra in Noordoost-
Canada, Groenland en Siberië. Toendra’s zijn ka-
le boomloze gebieden in de poolstreken, schaars
begroeid met een vegetatie van korstmossen,
mossen, grassen, en een enkele poolwilg
(Prokosch & Hötker 1995; Grönlund & Melander
1995). De ondergrond is permanent bevroren en
alleen in de maanden juni, juli en augustus (en
misschien begin september), is de toendra niet
door een dunne of dikke sneeuwlaag bedekt. De
energie-uitgaven van Kanoeten op de toendra
gedurende de korte poolzomer zijn ongeveer
even hoog als in de Waddenzee in de winter
(Wiersma & Piersma 1994). Het belangrijkste
probleem voor steltlopers en Rotganzen op de
toendra is de schaarste aan voedsel vanwege de
sneeuw en de bevroren bodem. Meteen na het
verdwijnen van de sneeuw maken de planten een
korte groei- en bloeiperiode door. Hierop volgt

een korte piek in het voorkomen van spinnen en
enkele groepen insecten, met name vliegen,
langpootmuggen, kevers en muggen. In veel ge-
vallen is de insectenpiek alweer voorbij op het
moment dat de steltloperkuikens uit de eieren
kruipen. Er zijn geen aanwijzingen dat de hoe-
veelheid ongewervelde prooidieren in toendrage-
bieden groter is dan in gematigde klimaatzones
(Tulp et al.  1998). 

Predatoren van eieren (poolvossen, meeuwen
en jagers), van jongen (Poolvossen, Hermelijnen,
meeuwen, jagers, Ruigpootbuizerds (Buteo lago-
pus) Sneeuwuilen (Nyctea scandiaca) en van vol-
wassen vogels (Hermelijnen Mustela erminea,
Giervalken Falco rusticolus, Sneeuwuilen) zijn
niet bijzonder schaars, maar komen van plaats
tot plaats en van jaar tot jaar in sterk uiteenlopen-
de dichtheden voor (Spaans et al. 1998). In som-
mige jaren zijn er voor predatoren zoveel aan-
trekkelijke alternatieve prooien beschikbaar in de
vorm van Lemmingen (Lemmus sibericus), dat ei-
eren en jonge en volwassen steltlopers en gan-
zen redelijk veilig zijn (Roselaar 1979; Summers
& Underhill 1987; Underhill et al. 1993). Deze
lemmingcyclus kan een grote invloed hebben op
de populatiedynamica van Arctisch broedende
wadvogels (bijvoorbeeld Blomqvist et al. 2000).
De intense kou en de droogte tijdens de poolwin-
ter, afgewisseld met de voortdurende zonnestra-
ling tijdens de poolzomer, zorgen er voor dat
ziektekiemen niet overleven en parasieten moei-
lijk hun cycli kunnen rondmaken. De kans op
ziektes is op de toendra dus klein.

3. BESCHRIJVING ECOSYSTEEM

Terrein- en voedselgebruik door vogels

De Waddenzee is een ondiepe kustzee tussen
het vasteland en een reeks van Waddeneilanden,
die met laagwater gedeeltelijk droogvalt.
Daarnaast blijven de diepere geulen, het sublito-
raal, permanent onder water staan.

Het Waddengebied wordt het hele jaar door
verschillende vogelgroepen gebruikt als foera-
geergebied, rustplaats en broedgebied. Naar
schatting komen zo’n 2,5 –3,4 miljoen vogels te-
gelijkertijd in de Waddenzee voor, waarvan 50-
90% steltlopers (Smit & Wolff 1982). Uit tellingen
uit de jaren ’80 blijkt dat de Waddenzee geduren-
de een jaarcyclus gebruikt werd door maar liefst
10-12 miljoen watervogels. Hiervan waren min-
stens 52 geografisch gescheiden populaties van
41 soorten in dergelijke aantallen dat minstens
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1% van de wereldpopulatie in een bepaalde tijd
van het jaar in de Waddenzee voorkwam (het zo-
genaamde 1% criterium van de Ramsar conven-
tie). Van sommige vogelsoorten werden zelfs
aantallen geteld die vrijwel de hele wereldpopula-
tie van de betreffende soorten omvatten (Meltofte
1994). De verschillende steltlopersoorten, die
vooral schelpdieren en wormen eten, vormen
veruit de meest talrijke vogelgroep.

De grote aantallen vogels in de Waddenzee
zijn vooral het gevolg van de  grote hoeveelhe-
den voedsel. De droogvallende wadbodem be-
staat uit zand en slik met hoge dichtheden aan
bodemorganismen als schelpdieren en
(borstel)wormen. Verschillende eendensoorten
(met name Eidereend) foerageren in de geulen al
duikend naar schelpdieren, krabben en zeester-
ren. Naast de bodemorganismen is vis een be-
langrijke voedselbron voor verschillende vogels-
oorten (sterns, Aalscholver, Lepelaar, zaag-
bekken). 

Broedvogels broeden in voorjaar en zomer op
de  kwelders, stranden en duinen aan de vaste
wal of op de eilanden (bijvoorbeeld Blauwe
Kiekendief, Velduil, Scholekster, Eidereend,
Grote Stern, Dwergstern, Lepelaar en Tapuit).
Foerageren doen de op eilanden en kusten broe-
dende vogels zowel op het  land (roofvogels en
Tapuit bijvoorbeeld) als op zee (sterns, Eider-
eend). Scholeksters zoeken hun voedsel met na-
me op de droogvallende wadvlakten. De kwel-
ders en binnendijkse agrarische gebieden zijn
van zeer groot belang als foerageergebied voor
de in het hoge noorden broedende ganzen (met
name Rotgans en Brandgans), waarbij het wad
gebruikt wordt om er te overnachten, en als
broedgebied voor Scholeksters en Tureluurs.
Afhankelijk van de hoogte van de vegetatie, wor-
den kwelders vaak gebruikt als hoogwatervlucht-
plaats door de vele wadvogels. 

Hieronder worden enkele belangrijke aspecten
en landschapskenmerken van het Waddenzee-
ecosysteem beschreven. 

Primaire productie

De basis van het ecosysteem van de Waddenzee
wordt gevormd door eencellige algen. Dit in de
waterkolom zwevende plankton is het voedsel
voor de bodemdieren (schelpdieren en wormen)
die weer een belangrijke voedselbron voor vogels
en vissen zijn. Onderscheid moet worden ge-
maakt tussen pelagische productie van algen, die
in het water plaatsvindt en onder andere plaats-

vindt op de Noordzee en met de getijdenstromen
geïmporteerd wordt in de Waddenzee, en benthi-
sche productie die lokaal op de wadbodem
plaatsvindt. De algenproductie hangt nauw sa-
men met de aanwezigheid van voedingsstoffen
(nutriënten) zoals nitraten en fosfaten die afkom-
stig zijn uit de Noordzee. Doordat de inkomende
getijdenstroom krachtiger is dan de uitgaande ge-
tijdenstroom, blijft veel in het water zwevend ma-
teriaal achter in de Waddenzee (van de Kam et
al. 1999). Daarnaast worden veel nutriënten aan-
gevoerd door de rivieren die uitmonden op de
Waddenzee. Aangezien die rivieren vaak bemest
en vervuild zijn, stromen er op die manier ook
veel voedingsstoffen voor bodemdieren de
Waddenzee in. Dat betekent meer voedsel voor
bodemdieren, maar kan ook nadelige effecten
hebben (zie “eutrofiëring”, pag. 37).

De groei van eencellige algen wordt niet alleen
beperkt door de aanwezigheid van nutriënten.
Ook de hoeveelheid licht die nodig is voor de
fotosynthese, of een interactie tussen licht en nu-
triëntenaanbod, kan limiterend zijn. Dit doorzicht
wordt bepaald door de hoeveelheid slib in het
water. Daarnaast heeft ook de ‘turbulentie-struc-
tuur’ van het water (de manier waarop waterla-
gen gestructureerd zijn) een grote invloed op de
algenproductie (Huisman & Sommeijer 2002). 

Mosselbanken en zeegrasvelden vangen in het
water zwevend slib in en zorgen daardoor ook
voor een grotere lichtdoorlatendheid van het wa-
ter en bevorderen op die manier waarschijnlijk
ook de algenproductie.

Mosselbanken

Mosselen (Mytilus edulis) zijn een belangrijke
voedselbron voor veel wadvogels, en bovendien
leven veel vogels van de organismen die op en
tussen de Mosselen voorkomen. Jonge
Mosseltjes die net de grootte bereikt hebben om
zich op de wadbodem te vestigen (mosselbroed-
jes), klampen zich aan elkaar of aan dode schel-
pen vast met behulp van zogenaamde byssus-
draden. Dit voorkomt dat de kleine schelpjes met
de getijdenstromen wegspoelen. Naast wegspoe-
len lopen opgroeiende jonge Mosseltjes het risico
om ten prooi te vallen aan krabben, zeesterren
en vogels. Na de eerste winter overleefd te heb-
ben bestaat er een gerede kans dat de aan el-
kaar geklampte Mosseltjes uit kunnen groeien tot
een stabiele structuur, een zogenaamde mossel-
bank (Verwey 1952).
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Onderscheid wordt gemaakt tussen litorale en
sublitorale mosselbanken. De eerstgenoemde
vallen tijdens laagwater droog en vormen dus
een voedselbron voor vogelsoorten die niet kun-
nen duiken (bijvoorbeeld meeuwen, Scholekster,
Wulp, Steenloper). Sublitorale mosselbanken lig-
gen permanent onder water in de diepere delen
van met name de westelijke Waddenzee en kun-
nen alleen voor duikende vogels als voedselbron
worden gebruikt (voornamelijk Eidereend).

Mosselen filteren, net als andere schelpdieren,
hun voedsel uit het zeewater. Daarbij worden ook
veel slibdeeltjes opgezogen die weer als pseudo-
faeces worden uitgescheiden. Op die manier
vormt zich rondom een mosselbank een laag slik
(o.a. Zwarts et al. 2004). Dit fenomeen, en de
suggestie dat deze processen een belangrijke rol
spelen in de sedimentatie van de Waddenzee
werd al meer dan 50 jaar geleden erkend door
Verwey (1952) en later met meer gegevens her-

bevestigd (bijvoorbeeld Dankers et al. 1989; Oost
1995; Zwarts et al. 2004). De slibrijke, relatief
rustige, wadplaten rondom mosselbanken zijn
daardoor weer geschikt habitat voor organismen
die goed, of alleen maar, gedijen op slibrijke zee-
bodems, zoals zeegras. 

Binnen een grotere mosselbank ontstaan aller-
lei poeltjes en vormen zich kleine geultjes die jon-
ge visjes, krabben en garnalen herbergen en dus
ook een interessante foerageerplek vormen voor
vogels die van deze dieren leven. Met het groei-
en van een bank ontstaat op de Mosselen zelf
ook een levensgemeenschap met Zeepokken
(Semibalanus balanoides) en Alikruiken (Littorina
littorea) op de Mosselen vestigt blaasjeswier
(Fucus vesiculosus) zich dat weer een schuil-
plaats biedt voor kleine organismen als vlokreeft-
jes (Gammarus locusta) en kleine krabbetjes
(van de Kam et al. 1999). 
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Doordat sublitorale mosselbanken in de
Waddenzee permanent onder water liggen zijn
deze moeilijker te bestuderen. Daardoor is er
minder over bekend dan over de litorale mossel-
banken. Recent Duits onderzoek heeft aange-
toond dat sublitorale mosselbanken in verschil-
lende opzichten verschillen van litorale mossel-
banken (Saier 2002a; 2002b). De soortensamen-
stelling en aantallen geassocieerde organismen
(anemonen, zeester, wieren etc.) alsmede de
structuur van de mosselbanken verschilt tussen
litorale en sublitorale banken. Over het algemeen
herbergen sublitorale mosselbanken een rijkere
levensgemeenschap en zijn dus ecologisch (nog)
waardevoller dan droogvallende mosselbanken
(Saier 2002a; 2002b). Het is waarschijnlijk dat de
sublitorale mosselbanken als vluchtplaats voor
bijvoorbeeld jonge vis fungeren en dus ook een
rol spelen in de voedselvoorziening van viseten-
de vogels. In de Nederlandse Waddenzee komen
sublitorale mosselbanken niet meer voor doordat
het jonge mosselzaad geen kans krijgt uit te
groeien tot een stabiele sublitorale mosselbank,
maar wordt weggevist. De weggeviste Mosselen
worden naar mosselpercelen gebracht die
daardoor een belangrijke voedselbron voor bij-
voorbeeld Eidereenden zijn geworden (zie ‘mos-
selvisserij’, pag. 23).

Nonnetjes en Kokkels

Naast Mosselen, die banken vormen op de wad-
bodem, leven er ook veel schelpdieren in de
wadbodem ingegraven. De twee meest voorko-
mende in de Waddenzee zijn Kokkel (Cerasto-
derma edule) en Nonnetje (Macoma balthica).
Deze schelpdieren eten eencellige algen die ze
net als Mosselen uit het water filteren (Kokkel) of
van het sedimentoppervlak verzamelen
(Nonnetje). Schelpdieren lozen zaadcellen en ei-
cellen in het water waarna bevruchting plaats
vindt. De hier uit ontstane schelpdierlarven zwe-
ven een tijd in het water voordat deze voldoende
ontwikkeld zijn en zich als kleine schelpdieren,
ook wel schelpdierbroed genoemd, op daarvoor
geschikte wadplaten vestigen. De jonge schelp-
dieren die zich net op de wadplaten hebben ge-
vestigd worden veelvuldig gegeten door
Garnalen. Grotere schelpdieren worden boven-
dien graag gegeten door vogels en vis en vormen
daardoor een belangrijke component van het
Wadden-ecosysteem. 

Het Nonnetje is een klein tweekleppig schelp-
dier dat wit, roze, geel of oranje gekleurd kan

zijn. Het wordt zelden groter dan 25 mm en leeft
enkele cm diep, ingegraven in de wadbodem. Ze
komen met name op de droogvallende wadplaten
voor, maar ook wel in diepere wateren. De jonge
Nonnetjes vestigen zich over het algemeen op
slikrijke wadplaten met weinig waterstroming,
maar verkassen op hogere leeftijd met de eb-
stroom mee naar het meer geëxponeerde zandi-
ge wad (Beukema 1993a). Tijdens het voedsel
zoeken worden door Nonnetjes ook zanddeeltjes
opgezogen die worden gescheiden van de eetba-
re algen en uitgescheiden als pseudofaeces. 

Met laagwater worden Nonnetjes door vogels
gegeten. Vanwege de relatief dunne schelp, en
dus makkelijker toegankelijk vlees, zijn Nonnetjes
gewilde prooidieren. De vogels moeten de
schelpdieren dan natuurlijk wel eerst zoeken in
het sediment. Nonnetjes worden graag gegeten
door o.a. Kanoetstrandloper, Rosse Grutto,
Scholekster, Wulp. Bonte Strandlopers eten ook
de kleinste Nonnetjes. Om die reden zitten
Nonnetjes het liefst diep (5-7 cm onder het op-
pervlak) in het sediment ingegraven; hoe dieper
hoe veiliger voor vogels. In de winter zitten
Nonnetjes dieper ingegraven dan in de periode
april - juni wanneer ze slechts op 2-5 cm diepte
zitten. Ondieper ingegraven Nonnetjes lopen wel-
iswaar een groter risico door predatoren gegeten
te worden, er staat tegenover dat de dieper inge-
graven Nonnetjes minder effectief eencellige al-
gen kunnen eten, daardoor slechter groeien en,
bij afwezigheid van predatoren, een grotere kans
hebben te sterven (de Goeij & Luttikhuizen
1998). Platvissen eten graag delen van de sifons
van Nonnetjes. Door deze vraat wordt de sifon in-
gekort en zijn Nonnetjes gedwongen zich ondie-
per in te graven om met de kortere sifon nog al-
gen uit het water te kunnen filteren. Vogels
profiteren dan van de makkelijker bereikbare, on-
dieper ingegraven Nonnetjes (de Goeij et al.
2001). 

De dichtheid aan Nonnetjes op het wad was al-
tijd gemiddeld zo’n 100 Nonnetjes per m2 wad.
Sinds de jaren ’90 is het Nonnetje in de vrije val
geraakt. Tegenwoordig komen er gemiddeld nog
maar 10% van deze hoeveelheden voor op het
wad (Drent 2004; figuur 2). Dit is het gevolg van
een verminderde broedval en een verhoogde
sterfte van adulte Nonnetjes, maar wat hier aan
ten grondslag ligt is nog onduidelijk. Mogelijk
hebben een reeks zachte winters ertoe geleid dat
Garnalen talrijk aanwezig zijn op de wadplaten,
juist op het moment dat de jonge Nonnetjes zich
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op het wad vestigen en nog klein genoeg zijn om
ten prooi te vallen aan garnalenvraat (Phillipart et
al. 2003). Het moet echter zeker niet uitgesloten
worden dat schelpdiervisserij een rol heeft ge-
speeld in de drastische achteruitgang. Zo is aan-
getoond dat Nonnetjes op korte termijn lokaal
sterk achteruitgaan door mechanische kokkelvis-
serij (Hiddink 2003; Kraan et al. 2004), en op lan-
gere termijn leidt mechanische kokkelvisserij tot
verzanding van wadbodems (Zwarts et al. 2004)
die ongeschikt zijn voor vestiging van Nonnetjes
(Piersma et al. 2001a). De laatste jaren lijken
Nonnetjes zich ondieper in het sediment in te
graven (Van Gils 2004). Dit is mogelijk het gevolg
van verslechterde voedselomstandigheden, en
die zou een verslechterde overleving van de
Nonnetjes kunnen verklaren. Hier wordt momen-
teel onderzoek aan gedaan.

De eveneens tweekleppige Kokkels vormen ook
een belangrijke voedselbron voor veel wadvo-
gels. De kleine Kokkels worden door bijvoorbeeld
Kanoeten gegeten, de grotere, die voor Kanoeten
niet beschikbaar zijn, zijn een geliefde voedsel-
bron voor Eidereenden en Scholeksters. Zoals bij
de meeste andere tweekleppige schelpdieren in
de Waddenzee, vertoont het voorkomen van de
Kokkel een grillig patroon van jaar tot jaar. Op het
Balgzand bijvoorbeeld varieerde de jaarlijkse bio-
massa Kokkels tussen de 0 en 16 gram versge-
wicht per m2 (Beukema et al. 1993). De winter-
kou verklaart voor een groot deel de jaarlijkse
variatie in schelpdieren zoals Kokkels. Als het

wad bevriest treedt er grote sterfte onder Kokkels
op (Beukema 1979). Echter, een koude winter
wordt meestal ook gevolgd door een massale
voortplanting (‘goede broedval’) van Kokkels.
Door de latere terugkeer van krabben en garna-
len op de wadplaten na koude winters is de over-
leving van deze broedval ook hoger (Beukema
1991; 1992). Kokkels hebben een voorkeur voor
de lager gelegen, slibarme delen van het wad,
maar de verspreiding is tussen 1975 en 2002
verschoven naar voornamelijk hoog slibrijk wad.
Deze verschuiving van de kokkelverspreiding is
opgetreden doordat jonge Kokkels in toenemen-
de mate zich op de hogere wadplaten hebben
gevestigd, en broedval van Kokkels op de lagere
wadplaten uitbleef (Beukema & Dekker 2005).
Voor een deel vond dit ook plaats doordat me-
chanische kokkelvisserij met name op de lager
gelegen wadplaten heeft plaatsgevonden en
daardoor selectief steeds de adulte Kokkels uit
de lager gelegen wadplaten werden weggevist
(Zwarts et al. 2004), en door bodemberoering de
broedval ten negatieve heeft beïnvloedt. Het is
nog de vraag waarom broedval van Kokkels in
toenemende mate op de hogere wadplaten
plaats heeft gevonden. Mogelijk is de mechani-
sche kokkelvisserij een dergelijke grote selectie-
ve kracht geweest dat de kokkelpopulatie is ver-
anderd van “zand-Kokkels” naar “slik-Kokkels”
(Piersma & Koolhaas 1997), maar het is ook
goed mogelijk dat kokkelbevissing die vooral in
de lager gelegen delen van de Waddenzee
plaatsvond het sediment zodanig veranderd heeft
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Fig. 2. De gemiddelde dichtheid van Nonnetjes op het
Balgzand in de periode 1969-2003. De dichtheid is
bepaald aan de hand van 12 raaien en 3 vaste mon-
sterpunten aan het eind van de winter. Bron: J.J.
Beukema & R. Dekker, Koninklijk NIOZ.

Kokkels planten zich eens in de zoveel jaren masaal
voort en komen dan in hoge dichtheden voor op het
wad. Schelpdieretende vogels moeten vaak meerdere
jaren leven van een eenmalige broedval van schelp-
dieren. Foto door Bernard Spaans.



dat dit minder geschikt is geworden voor broed-
val van jonge Kokkels (Piersma et al. 2001a).
Aangezien Kokkels alleen voedsel uit het water
kunnen filteren, zijn de hoger gelegen wadplaten
minder geschikt om te leven, vanwege de kortere
periode dat ze overspoeld raken op de hoger ge-
legen wadplaten. Dit resulteert ook in een langza-
mere groei van Kokkels op de hogere wadplaten
vergeleken met Kokkels op de lager gelegen
wadplaten en in het sublitoraal.

Zeegras 

Zeegrassen komen voor  in ondiepe kustzeeën
zoals de Waddenzee, maar ook bijvoorbeeld op
de Banc d’ Arguin in Mauritanië. Hele wadplaten
kunnen met zeegrasvelden bedekt zijn. In de
Waddenzee komen twee soorten zeegras voor:
Groot zeegras (Zostera marina) en Klein zeegras
(Zostera noltii). Zeegrasvelden worden geken-
merkt door een hoge  biodiversiteit. Tot ca 1930
kwam Groot zeegras in grote hoeveelheid voor in
de (voormalige) Zuiderzee en in de westelijke
Waddenzee rond Wieringen en ten oosten van
Texel. In 1932 brak een epidemie uit die een plot-
seling einde maakte aan de toen nog veelvuldig
in vooral de westelijke Waddenzee voorkomende
zeegrasvelden (den Hartog & Polderman 1975).
De epidemie, veroorzaakt door een slijm-
zwamachtig organisme, viel samen met de afslui-
ting van de Zuiderzee. Aangezien de slijm-
zwamachtige normaalgesproken gewoon in het
zeegras als gastheer leeft zonder tot een epide-
mie te lijden, is het aannemelijk dat de vertroebe-
ling van het water bij de aanleg van de Afsluitdijk
en de toenemende stroomsnelheid van water het
zeegras zodanig verzwakten, dat een doorgaans
onschuldig organisme plotseling een ziektever-
wekker werd. Ook de ongebruikelijke warmte en
bewolking in de jaren ’30 (Reise et al. 2005), en
menselijke exploitatie van zeegras (voor het ma-
ken van matrassen) kan hebben bijgedragen aan
het verdwijnen van de zeegrasvelden. Voor
Rotganzen, die veelvuldig op zeegras foerageer-
den en waarvoor in het najaar zeegras zelfs het
voornaamste voedsel was, vormde de zeegras-
epidemie een groot probleem. Momenteel zijn
beide zeegrassoorten sterk achteruitgegaan en
bedreigd en is er in het Nederlands deel van de
Waddenzee nauwelijks nog sprake van zeegras-
velden; het zijn hooguit hier en daar nog wat
plukjes. 

In het westelijke deel van de Waddenzee ko-
men alleen langs de kust van Terschelling nog

enkele kleine, maar betrekkelijk stabiele zeegras-
veldjes voor (10 ha Groot Zeegras, 15 ha Klein
Zeegras). In het oostelijke deel van de Wad-
denzee komt Groot Zeegras voor op een tweetal
platen in de Eemsmonding bij Delfzijl (Hond en
de Paap). Op de Paap groeide het oppervlak van
Groot Zeegras in 10 jaar tijd van 2 ha naar 50 -
100 ha. Langs de Groninger noordkust komen
beide zeegrassoorten in wisselende hoeveelhe-
den voor (www.zeegras.nl). In 1999, en enkele
daaropvolgende winters, werden de zeegrasvel-
den langs de Groninger noordkust ondanks een
wettelijk verbod op het vissen op locaties met
zeegras, door mechanische kokkelvisserij ver-
nield (ca 60 ha; Ens et al. 2004). De gezamen-
lijke oppervlakte aan Klein zeegras in de
Nederlandse Waddenzee werd in 1988/89 op
260 ha geschat, in 1996 en 1997 op slechts 13
ha. 

Zeegrasvelden zijn voor schelpdieretende wad-
vogels mogelijk ook gunstig doordat het voorko-
men van zeegras schelpdierpredatie door krab-
ben bemoeilijkt en zodoende een voedselbron
voor wadvogels ‘beschermd’. Ook zou zeegras
slib invangen uit de waterkolom en zodoende net
als mosselbanken de helderheid van het water
bevorderen (Reise et al. 2005), bescherming en
voedsel bieden aan jonge vis, en erosie van wad-
platen verminderen (CPSL 2001).

Vissen

Een belangrijk onderdeel van het ecosysteem
van de Waddenzee is vis. De totale biomassa
van vis in het Waddenzee ecosysteem is relatief
groot (Vorberg et al. 2005). Vissen zijn predato-
ren op verschillende trofische niveaus en worden
zelf veel gepredeerd door vogels. Net als bij vo-
gels, zijn sommige vissoorten vrijwel het gehele
jaar door in de Waddenzee, terwijl andere soor-
ten tijdelijke bezoekers van de Waddenzee zijn
op doortrek naar de rivieren en terug of wanneer
de omstandigheden voor de betreffende soort tij-
delijk gunstig zijn. Veel jonge zeevis gebruikt de
Waddenzee daarnaast om op te groeien (de
kraamkamerfunctie). Een beschrijving van alle
vissoorten die in de Waddenzee voorkomen reikt
buiten het bereik van dit rapport. Hier geven we
slechts de patronen van enkele vissoorten weer,
vooral van die soorten die een belangrijke voed-
selbron voor vogels zijn.

De Driedoornige Stekelbaars (Gasterosteus
aculeatus), die een belangrijke prooisoort voor
Lepelaars is, leeft in zout water maar trekt in het
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voorjaar naar zoet water om te paaien. Dit is door
de aanleg van dijken en sluizen een steeds gro-
ter probleem geworden voor Driedoornige
Stekelbaarzen. De aanleg van vissluizen (zoals
op Texel en bij Friesland) helpen dit probleem
voor een deel voorkomen (Wintermans 2003).
Een andere kleine algemene vissoort in de
Waddenzee, het Dikkopje (Pomatoschistus minu-
tus), komt weinig aan het wateroppervlakte maar
komt wel vooral voor in ondiepere delen van de
Waddenzee. Als voedsel is het Dikkopje waar-
schijnlijk vooral interessant voor vogels die hun
prooi onder water vangen, zoals Aalscholver,
Fuut en Middelste Zaagbek, hoewel sterns er af
en toe ook op zullen jagen. De aantallen Dik-
kopjes vertonen sinds 1980 geen duidelijk trend,
maar vertonen grote fluctuaties. In figuur 3 staat
het aantalsverloop in voorjaar en najaar gevan-
gen in fuiken die op het zuiden van Texel in het
Marsdiep staan opgesteld in het voor- en najaar.
De maaswijdte van de netten is 16 mm, dus alle
vis groter dan die afmeting kan hiermee gevan-
gen worden. Het  lage aantal Dikkopjes in het
voorjaar ten opzichte van het najaar valt te ver-
klaren met de groei van deze vissoort in voorjaar
en zomer. Tijdens de intrek is het merendeel van
de Dikkopjes nog kleiner dan de maaswijdte van
16 mm. Uit gegevens van bijvangsten door gar-
nalenvissers in de Duitse Waddenzee bleek ech-
ter tussen 1955 en 1994 een duidelijke afname
zichtbaar in de hoeveelheid gevangen Dikkopjes.
Dit duidt op een afname van de populatie
Dikkopjes, hoewel opgemerkt wordt dat het ook
te maken kan hebben met een verplaatsing van
de garnalenvisserij naar diepere wateren
(Neudecker et al. 1999).

Haring (Clupea harengus), Sprot (Sprattus
sprattus), Smelt (Ammodytes lanceolates) en
Zandspiering (Ammodytes tobianus) behoren tot
de meest algemene pelagische vissoorten in de
Waddenzee die in grote scholen voorkomen en
een onmisbare voedselbron voor vogels zijn. De
Waddenzee dient voor deze vissoorten als
kraamkamer en daardoor komen er eigenlijk al-
leen kleine individuen (5-10 cm) voor die in het
voorjaar de Waddenzee intrekken, daar in de zo-
mer opgroeien en in het najaar weer de Noord-
zee intrekken. Deze vier vissoorten brengen de
winter door in diep Noordzeewater. In de Wad-
denzee zwemt deze pelagische vis in grote scho-
len in de bovenste waterlaag en zijn daardoor be-
langrijk voedsel voor vogels die vanuit de lucht
op vis jagen (met name sterns maar ook meeu-
wen) die er ook voor een belangrijk deel hun jon-
gen mee voeren (o.a. Stienen en Brenninkmeijer
1992; Brenninkmeijer & Stienen 1992). In het al-
gemeen zwemmen jongere dieren ondieper dan
de oudere, een verschijnsel dat niet alleen bij
Haring maar ook bij Schol (Pleuronectes plates-
sa; Stienen & Brenninkmeijer 1992) bekend is.
Zandspiering en Smelt wordt vaak door watertur-
bulentie naar het wateroppervlakte gedreven en
is daardoor beschikbaar voor vogels die vanuit
de lucht jagen (Veen 1977). Grotere roofvissen
(zoals Makreel Scomber scombrus) en visjagen-
de Aalscholvers kunnen scholen dieper zwem-
mende vis ook naar het oppervlakte jagen
waardoor deze weer voor sterns beschikbaar
komt (Veen 1977).

Uit gegevens van pelagische vis uit gestan-
daardiseerde visvangsten in de Eems-Dollard-re-
gio en de Meldorfer Bocht (Duitsland) blijkt dat
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Fig. 3. Gemiddeld aantal Dikkopjes per vangstdag in
voor- en najaar in de NIOZ-fuiken bij het Marsdiep.
Bron: H.W. van der Veer & J.IJ. Witte, Koninklijk NIOZ.

Fig. 4. Gemiddeld aantal Sprotten per vangstdag in
voor- en najaar in de NIOZ-fuiken bij het Marsdiep.
Bron: H.W. van der Veer & J. IJ. Witte, Koninklijk NIOZ.



het aantal Haringen sinds begin jaren ’90 fluctu-
eert en dat de Sprot een voortdurende achteruit-
gang laat zien sinds 1995 in de Meldorfer Bocht
(Vorberg et al. 2005). Uit de lange-termijn gege-
vens van de fuikvangsten van het Koninklijk 
NIOZ blijkt een dergelijke achteruitgang van
Sprot niet (figuur 4).

Haring en Sprot worden door sterns geprefe-
reerd boven Zandspiering en Smelt vanwege de
hoge vetgehaltes, en ze voeren hun jongen er
graag mee (Brenninkmeijer & Stienen 1992;
Stienen & Brenninkmeijer 1992). Jonge Haring
trekt tussen februari en april de Waddenzee in en
heeft dan een lengte van 2,5-3,5 cm en groeit in
juni tot een lengte van 3 tot 5 cm. De kuikenperi-
ode van Grote Sterns valt samen met de intrek
van deze vier pelagische vissoorten. Na koude
winters trekt deze vis echter later de Waddenzee
in, waardoor dan voedselgebrek voor sternenkui-
kens op kan treden (Teixeira 1979).

De Waddenzee is een uiterst belangrijke
kraamkamer voor platvis, met name Schol
(Pleuronectes platessa) en Tong (Solea solea).
Deze platvis plant zich voort in de Noordzee
waarna de larven met de getijdenstromen in de
Waddenzee terechtkomen (van Rijnsdorp et al.
1985). Hier groeien de larven op tot kleine plat-
visjes die een belangrijke rol in het ecosysteem
spelen doordat ze prederen op sifonen van
schelpdieren en daarmee de voedselbeschik-
baarheid van schelpdieretende vogels vergroten
(zie ‘Nonnetjes en Kokkels’, pag. 14). Minstens
zo belangrijk is platvis als voedselbron voor vise-
tende vogels die onder water hun prooi vangen.
Het dieet van Aalscholvers in de Waddenzee be-
stond voor maar liefst 79% (in gewicht) uit platvis
(Leopold et al. 1998). Dit betrof met name de jon-
ge platvis. Ook Lepelaars eten regelmatig platvis
(Wintermans 2003). De meeste jonge platvis ver-
laat de Waddenzee weer in de winter, en een
deel ervan komt in hun tweede levensjaar weer
terug naar de Waddenzee, maar na de tweede
winter keert de platvis er vrijwel nooit meer terug.
Vanwege de kraamkamerfunctie van het
Waddengebied is de zeer sterke achteruitgang
van platvis in de Waddenzee erg verontrustend
(Vorberg et al. 2005). De achteruitgang van de
jonge platvis in de Waddenzee zou parallel lopen
aan een algehele achteruitgang van de platvispo-
pulaties, waarvan de oorzaak onbekend is
(Vorberg et al. 2005). In figuur 5 is het aantals-
verloop van Schol (kleiner dan 16 cm) die de
Waddenzee via het Marsdiep in en uittrekken

weergegeven. Ook hier uit blijkt de sterke achter-
uitgang sinds in ieder geval de begin jaren ’80.
Onbekend is waar deze achteruitgang door ver-
oorzaakt wordt, maar dat overbevissing op platvis
in de Noordzee, en bijvangst van jonge platvis in
Noord- en Waddenzee een belangrijke rol hierin
spelen is aannemelijk en verdient in ieder geval
dringend aandacht. 

Tot nu toe lijken de visetende vogels niet ernstig
te lijden onder de achteruitgang van platvis.
Waarschijnlijk komt dit doordat de meeste vise-
tende vogels niet gespecialiseerd zijn op één
prooisoort  waardoor de achteruitgang van een
bepaalde prooi gecompenseerd wordt door pre-
datie op andere vissoorten. De sterke toename
van Aalscholvers op de Waddenzee is in dat op-
zicht opmerkelijk aangezien de voornaamste
prooisoort op de Waddenzee (platvis, met name
Schol) sterk achteruitgaat. Onderzoek naar het
huidige dieet van Aalscholvers zou hier ophelde-
ring over kunnen verschaffen. 

Sterns, die vooral Haring Sprot en Zand-
spiering eten, kunnen gedeeltelijk overschakelen
op garnalen, krabben en zelfs Zeeduizendpoten,
Wadpieren en Mosselen als alternatieve prooidie-
ren. Sommige sterns die in het Waddengebied
broeden zoeken ook binnendijks in zoet water
naar prooidieren. In hoeverre deze prooidieren
daadwerkelijk een alternatief zijn voor Haring,
Sprot, Zandspiering valt te bezien. In ieder geval
zijn deze prooidieren niet voldoende of niet ge-
schikt om een goed reproductief succes te be-
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Fig. 5. Gemiddeld aantal Scholletjes kleiner dan 16 cm
per vangstdag in voor- en najaar in de NIOZ-fuiken bij
het Marsdiep. Bron: H.W. van der Veer & J. IJ. Witte,
Koninklijk NIOZ.



werkstelligen als na koude winters de pelagische
vis later de Waddenzee in trekt (Teixeira 1979).
Lepelaars, die platvisjes en Driedoornige
Stekelbaarsjes eten, zullen het verminderde vis-
aanbod voor een belangrijk deel kunnen opvan-
gen met Garnalen.

Hoogwatervluchtplaatsen

Vogels die voor hun voedsel afhankelijk zijn van
de droogvallende wadplaten (steltlopers, in min-
dere mate meeuwen) kunnen hier alleen foerage-
ren tijdens de laagwaterperiode. Tijdens hoogwa-
ter trekken deze vogels zich gezamenlijk terug in
gebieden die dan droog blijven (kale zandplaten,
kwelders, en binnendijkse polders), de zoge-
naamde hoogwatervluchtplaatsen. In Nederland
bevindt zich zo’n 25% van de hoogwatervlucht-
plaatsen op kwelders, in Duitsland en Denemar-
ken is het aandeel van de kwelders die dienst
doen als hoogwatervluchtplaats, met 41-52% een
stuk groter. Verder doen verschillende gebieden
binnendijks dienst als rustplek tijdens hoogwater
voor vele vogels. Dit betreft vaak agrarisch ge-
bied (73-81%), maar in Sleeswijk-Holstein,
Duitsland, bevinden de meeste binnendijkse
hoogwatervluchtplaatsen zich in waterrijke gebie-
den (Koffijberg et al  2003). 

Het gebruik van hoogwatervluchtplaatsen vari-
eert van soort tot soort en hangt in sterke mate af
van de afstand tot de dichtstbijzijnde geschikte
foerageergebieden met laagwater (van de Kam
et al. 1999). Als er te grote afstanden overbrugt
moeten worden tussen foerageergebied en hoog-
watervluchtplaats kan dit te veel kostbare foera-
geertijd en extra vliegkosten betekenen voor de
vogels (Rogers 2003). Een vogelsoort als de
Kanoet, die gedurende een getijdencyclus maar
liefst 800 km2 wad kan bestrijken, gebruikt
binnen een getijdencyclus dus niet altijd dezelfde
hoogwatervluchtplaats (Van Gils et al. 2000).
Individuele Kanoeten, en andere vogelsoorten
die grote gebieden gebruiken zullen dus per situ-
atie beslissen welke hoogwatervluchtplaats op
dat moment het gunstigst is. 

Het open karakter van een hoogwatervlucht-
plaats is een belangrijke voorwaarde  omdat dit
voldoende uitzicht voor de vogels biedt om mo-
gelijke predatoren (zoals valken) op grote afstand
te detecteren. Tijdens de springtij-hoogwaters
overtijen Kanoeten liever op de open zandplaat
Richel dan op Griend. Waarschijnlijk omdat de
vogels door het hogere zeewaterniveau op
Griend gedwongen worden dicht tegen het be-

groeide eiland te overtijen waar ze een grotere
kans hebben door roofvogels verrast te worden
(Piersma et al. 1993a). Vooral in de koudere
maanden van het jaar heeft het gezamenlijk over-
tijen door veel vogels ook een energetisch voor-
deel, doordat de vogels elkaar uit de soms gure
wind houden (Wiersma & Piersma 1994). 

Doordat de bovengenoemde omstandigheden
niet constant zijn (variatie in voedselbeschikbaar-
heid, onvoorspelbare aanwezigheid van roofdie-
ren, springtij) is ook het gebruik van hoogwater-
vluchtplaatsen, gedurende een jaar en op
verschillende locaties, erg variabel. Hoewel de
allerbelangrijkste hoogwatervluchtplaatsen (zoals
Griend en Richel in Nederland en Süderoogsand
en Trischen in Sleeswijk-Holstein, Duitsland) ge-
durende het hele jaar grote hoeveelheden vogels
herbergen, zullen door bovengenoemde variatie
en het gebruik van omvangrijke foerageergebie-
den, veel vogelsoorten afhankelijk zijn van een
netwerk aan geschikte hoogwatervluchtplaatsen
(Koffijberg et al 2003). 

Ook verstoring door menselijke activiteiten
speelt een belangrijke rol bij het uitzoeken van
een geschikte locatie om te overtijen. Een analy-
se van Koffijberg et al. (2003) maakt duidelijk dat
80% van de hoogwatervluchtplaatsen in de
Waddenzee bezocht wordt door recreanten en
maar liefst 36% bloot staat aan matige tot zware
recreatiedruk. Vooral tijdens het vakantieseizoen
bleken vogels hoogwatervluchtplaatsen met een
dergelijke recreatiedruk te mijden. Een met een
radiozendertje voorziene Kanoet bleek juist tij-
dens een weekend op een hoogwatervluchtplaats
in de westelijke Waddenzee (de Hengst) te ver-
toeven terwijl normaalgesproken de grotere
hoogwatervluchtplaatsen Griend en Richel wer-
den verkozen. Dit werd waarschijnlijk veroorzaakt
doordat het in de weekenden op de Richel vaak
druk is met recreanten terwijl er dan boven de
Hengst en Vliehors juist geen militaire oefeningen
met vliegtuigen plaatsvinden (Van Gils et al.
2000). Dergelijke noodgedwongen “keuzes” zul-
len ongetwijfeld consequenties hebben voor de
vaak krappe trekschema’s en energiebudgetten
van veel vogels. Een gegarandeerde rust tijdens
hoogwater op hoogwatervluchtplaatsen is van es-
sentieel belang voor de bescherming van veel
wadvogels en bovendien relatief eenvoudig te
bewerkstelligen middels goede voorlichting aan
recreanten door vogelwachters op de belangrijk-
ste hoogwatervluchtplaatsen. Meer dan 80% van
de hoogwatervluchtplaatsen ligt binnen de
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Speciale Beschermingszones van de Europese
Vogelrichtlijn en zouden dus niet verstoord mo-
gen worden. Echter met name in Nederland en
Nedersaksen vallen een groot aantal binnendijk-
se hoogwatervluchtplaatsen buiten deze richtlijn-
gebieden, waardoor soorten als Wulp en
Goudplevier die over het algemeen binnendijks
overtijen, extra gevoelig zijn voor verstoring.
Tijdens extra hoogwater (springvloed) worden
dergelijke binnendijkse locaties in toenemende
mate belangrijk voor de anders buitendijks over-
tijende vogels (Koffijberg et al. 2003). 

4. BEDREIGINGEN

Wadvogels worden op allerlei manieren bedreigd
door menselijk ingrijpen. Deze bedreigingen zijn
verschillend van aard. Ze kunnen op lange- of op
kortere termijn een rol spelen. De bedreigingen
kunnen zowel de overleving als de voortplanting
van vogels ten negatieve beïnvloeden. Bepaalde
menselijke ingrepen hebben direct een gevolg

voor de overleving van vogels (zoals afschot door
jacht of een olieramp), terwijl andere indirect en
minder zichtbaar de overleving beïnvloeden bij-
voorbeeld doordat ze energetische consequen-
ties hebben voor vogels of de voedselbeschik-
baarheid verminderen (zoals verstoring of
menselijke overexploitatie van prooidieren voor
vogels). Wadvogels die gebruik maken van de
Oost-Atlantische trekroute zijn onderhevig aan
bedreigingen die langs de gehele route spelen. In
dit hoofdstuk beperken we ons echter voorname-
lijk tot de bedreigingen die binnen de grenzen
van de Waddenzee plaatsvinden. Van factoren
die óók buiten de Waddenzee een rol spelen, zo-
als wereldwijde klimaatverandering, worden ook
de effecten op andere delen van de Oost-
Atlantische trekroute besproken.

Mechanische kokkelvisserij

Kokkels, één van de talrijkere schelpdieren in de
Waddenzee, zijn niet alleen geliefd voedsel voor
vogels maar worden ook door mensen geëxploi-
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Als kwelders kort begraasd worden door vee en gevrijwaard van verstoring kunnen ze dienst doen als hoog-
watervluchtplaats voor steltlopers. Foto door Bernard Spaans.



teerd voor consumptie. Al eeuwenlang vindt dit
op een “handmatige” wijze plaats (zie ‘handkok-
kelvisserij’, pag. 22). Sinds de jaren ’50 worden
kokkels in de Nederlandse Waddenzee op me-
chanische wijze bevist (Dijkema 1997). Hierbij
sleept een schip met een diepgang van zo’n 50
cm aan weerszijden van de boot een sleepkor
over het wad van maximaal 1 meter breed. Op de
voorkant van de zuigkor is een spuit bevestigd
die met een sterke waterstraal de bovenste centi-
meters van het sediment losspuit. Een metalen
strip aan de onderkant van de zuigkor schraapt
de bovenste centimeters van het wad af en leidt
deze in de richting van de zuigkor. Het sediment
met daarin alle bodemleven wordt zo met een hy-
draulische pomp tijdens het varen aan dek gezo-
gen. De kor bestaat uit een aantal spijlen die 15
mm van elkaar staan zodat alle kokkels van die
minimale grootte achterblijven (en in de praktijk
een lengte van minimaal 20 mm) en de kleinere
bodemdieren weer overboord gaan (Ens et al.
2004). 

Door een sterke aantaltoename van de kokkel-
boten (van 5 in 1961 tot 32 in 1981; Dijkema
1997) en de voortgaande mechanisatie van de
vistechniek is de totale vangst sterk toegenomen
de afgelopen tientallen jaren (Dijkema 1997; Ens
2003; figuur 6). Eind jaren ’80 werd een kokkel-
vangst van 60 ton versgewicht kokkels per dag
bereikt, en sinds die tijd zijn de gemiddelde dag-
vangsten per seizoen afhankelijk van de hoeveel-
heden aanwezige kokkels in het Waddengebied,
en niet meer van de aantallen kokkelschepen
(Ens 2003). De kokkelsector kon dus met een mi-

nimaal aantal schepen jaarlijks de toegestane
hoeveelheden kokkels volledig opvissen, indien
ze in de Waddenzee aanwezig waren. Het kok-
kelvisseizoen duurde van eind augustus tot begin
november. Mechanische kokkelvisserij in de
Waddenzee is vergunningsplichtig, alleen bij een
minimaal kokkelbestand dat gereserveerd werd
voor Scholeksters en Eidereenden mocht in de
daarvoor opengestelde gebieden, 69 % van het
oppervlakte van de Nederlandse Waddenzee, ge-
vist worden.

De mechanische kokkelvisserij werd een be-
langrijke bedreiging voor wadvogels. Op jaarba-
sis werd door mechanische kokkelvisserij ge-
middeld 9.5% van de totale kokkelbiomassa in de
Nederlandse Waddenzee weggevist (Kamermans
et al. 2003). In deze getallen zijn de negatieve ef-
fecten van mechanische kokkelvisserij op broed-
val van jonge kokkels en de sterfte van jonge
kokkels door mechanische bevissing (Piersma et
al. 2001a) niet meegenomen (Ens et al. 2004). In
jaren waarin er zich weinig kokkels in de
Waddenzee bevonden eiste de bevissing van de
schaarse kokkels een extra grote tol. Volgens
modelberekeningen zouden door mechanische
kokkelvisserij 15.000 minder Scholeksters in de
Nederlandse Waddenzee kunnen voorkomen
dan zonder deze visserij (Rappoldt et al. 2003).
Voor uitgebreidere beschrijving van de effecten
van mechanische kokkelvisserij op Eidereend,
Kanoet en Scholekster verwijzen we naar de
soortbeschrijvingen.

Een belangrijke reden waarom mechanische
kokkelvisserij zo’n groot negatief effect op de na-
tuurwaarden en vooral op schelpdieretende vo-
gels had, was vanwege de negatieve effecten op
langere termijn en doordat de visserij zich jaren-
lang geconcentreerd heeft op de delen van de
Waddenzee met de hoogste dichtheden en de
meeste soorten bodemfauna (Kraan et al. 2004).
De bodemberoerende visserij had niet alleen een
negatief effect op de grote kokkels die geschikt
zijn voor menselijke consumptie, maar ook op de
andere (kleinere) schelpdieren zoals het
Kokkelbroed, Nonnetje en Strandgaper (Hiddink
2003; Kraan et al. 2004; Piersma et al. 2001a).
Op verschillende wormachtigen lijkt de mechani-
sche kokkelvisserij daarentegen een positief ef-
fect te hebben (Kraan et al. 2004). Het herstel
van de oorspronkelijke bodemfauna na eenmali-
ge bevissing kan lang op zich laten wachten en
zelfs acht jaar duren (Piersma et al. 2001a).
Afhankelijk van de grootte van het oppervlakte
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Fig. 6. De hoeveelheden kokkelaanlandingen (in miljoe-
nen kg) uit de Nederlandse Waddenzee sinds 1900. De
sterke toename sinds midden jaren ’70 ondanks een
vrijwel gelijk blijven van de kokkelvloot is het gevolg van
sterke mechanisatie. Naar: Dijkema 1997.



van de bevissing kan herstel misschien zelfs
achterwege blijven (Versteegh et al. 2004).
Waarom de broedval van schelpdieren op door
mechanische kokkelvissers omgewoelde wadpla-
ten verslechtert is niet goed bekend. Duidelijk is
echter dat het sediment van de beviste wadpla-
ten verandert (Zwarts et al. 2004) en mogelijk
daardoor minder geschikt is voor vestiging van
jonge schelpdierlarven (Piersma et al. 2001a).
Van Gils (2004) liet bovendien zien dat kokkel-
broed dat zich vestigt op door mechanische kok-
kelvisserij omgewoelde wadplaten een voor vo-
gels ongunstigere vlees:schelp verhouding
hadden vergeleken met onbeviste wadplaten.
Sinds 1 januari 2005 is mechanische kokkelvis-
serij in de Waddenzee verboden (Ministerie van
LNV 2004). 

Handkokkelvisserij

Kokkels worden ook ‘handmatig’ bevist. Dat ge-
beurt met een zogenaamde kokkelklauw, een

soort hark waaraan een netje is verbonden. Door
de hark door de wadbodem te trekken worden de
Kokkels in het net verzameld. Handkokkelvisserij
vindt alleen in de Nederlandse Waddenzee
plaats. Ook in Britse estuaria wordt handmatig op
kokkels gevist. De hoeveelheden kokkels die
jaarlijks in de Waddenzee handmatig werden ge-
vist varieerden tussen 1995 en 2001 tussen de
0,05 en 0,55 miljoen kg kokkelvlees (Kamermans
et al. 2003). Sinds het verbod op mechanische
kokkelvisserij in de Nederlandse Waddenzee
heeft de handkokkelvisserij meer ruimte gekre-
gen. Momenteel zijn er 20 vergunninghouders die
in 74% van de Nederlandse Waddenzee 5% van
de totaal in de Nederlandse Waddenzee aanwe-
zige kokkels mogen opvissen (Ministerie van
LNV 2004). Vergeleken met de gemiddelde jaar-
lijkse vangst van 7,1% van het Nederlandse kok-
kelbestand door mechanische kokkelvisserij, is
de toegestane vangst van 5% van het totale kok-
kelbestand in de Nederlandse Waddenzee niet
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Geulen op het wad na mechanische kokkelvisserij. Deze bodemberoerende visserij heeft negatieve ecologische
consequenties voor bodemdieren die een onmisbare voedselbron voor wadvogels zijn. Foto door Bernard
Spaans.



veel minder dan de kokkeloogsten de afgelopen
jaren. De 20 vergunninghouders zijn echter niet
in staat om de toegestane quota te bevissen. De
afgelopen jaren werd slechts tussen de 0,01 en
0,9% van het totale kokkelbestand opgevist, een
factor 5 tot 500 minder dan toegestaan. In de
maanden juni en juli 2005 werden in totaal door
19 vergunninghouders ruim 706.000 kg vleesge-
wicht Kokkels handmatig opgevist (pers. meded.
B. Keus). Als het aantal vergunde handkokkelvis-
sers in de Nederlandse Waddenzee de komende
jaren toe zal nemen, en daadwerkelijk 5% van
het totale kokkelbestand in de Nederlandse
Waddenzee jaarlijks weggevist mag worden, zal
dit zeer waarschijnlijk significante gevolgen heb-
ben voor de voedselvoorziening van schelpdiere-
tende vogels, met name Scholeksters. Dat zal
zeker zo zijn wanneer er door natuurlijke variatie
weinig Kokkels in de Waddenzee aanwezig zijn.
In dergelijke situaties, wanneer de wadvogels het
moeilijker hebben, is 5% van het totale bestand
in absolute termen minder veel en wellicht wel
geheel weg te vissen door 20 vergunninghou-
ders. Juist in dergelijke winters zal handkokkel-
visserij een groot nadelig effect op wadvogels
kunnen hebben.

Op slikkige wadbodems is fysisch en biolo-
gisch herstel na handkokkelen langzamer dan op
zandige wadbodems (Dernie et al. 2003). Deze
hersteltijd is bovendien afhankelijk van het opper-
vlakte van het beviste gebied. Kleinere beviste
gebiedjes (9 m2) herstellen sneller dan een groter
bevist oppervlakte van 36 m2 (Kaiser et al. 2001).
Vergeleken met onbeviste gebieden is de schade
aan ondermaatse Kokkels in handkokkelgebied-
jes drie keer zo hoog, maar dit effect is in de
meeste gevallen binnen een jaar hersteld. De
langer levende bodemdieren en -planten, de zo-
genaamde ‘ecosysteembouwers’, zoals Mosse-
len, kokerwormen en zeegras, zijn echter gevoe-
liger voor bodemberoering door handkokkel-
visserij dan de korter levende soorten en herstel
van handkokkelvisserij kan in die gevallen jaren
duren (Kaiser et al. 2001). 

Doordat handkokkelvissers langdurig op vaak
dezelfde plekken in de Waddenzee actief zijn kan
dat lokaal tot verstoring van vogels leiden. In ge-
vallen waarin handkokkelvissers voor meerdere
dagen op een bepaalde kokkelbank actief zijn,
kan dit er bijvoorbeeld toe leiden dat de uiterst
plaatstrouwe Scholeksters een hele periode niet
efficiënt kunnen foerageren op die locaties. Het is
aan te bevelen dat handkokkelvissers slechts

maximaal een aantal dagen een bepaalde locatie
mogen bevissen zodat op de betreffende locatie
de grotere Kokkels niet uitgeput worden en de
verstoring van wadvogels beperkt blijft. Het ge-
bruik van felle lichten tijdens het handkokkelen in
het donker (observatie B. Spaans) zal zeer waar-
schijnlijk ‘s nachts foeragerende steltlopers ver-
storen. 

Mosselvisserij

Aangezien mosselbanken een erg belangrijke
functie vervullen in het ecosysteem van de
Waddenzee, niet in de laatste plaats omdat ze
een relatief voorspelbare voedselbron voor vo-
gels zijn, bestaat er in alle drie de Waddenzee-
landen een wettelijke bescherming van mossel-
banken. Veruit de belangrijkste aantasting van
het areaal aan mosselbanken in de Waddenzee
wordt veroorzaakt door visserij op mosselzaad
(schelplengte tot 3 cm). Vooral dit mosselzaad
wordt van wilde mosselbanken opgevist en ver-
plaatst naar percelen in of zelfs buiten de
Waddenzee (zoals naar Zeeland). Op deze per-
celen worden de Mosselen in dichtheden voor
een optimale groei neergelegd. Nadat de
Mosselen op de percelen in de Waddenzee groot
genoeg zijn om voor menselijke consumptie ver-
handeld te worden (zogenaamde consumptie-
mosselen van 4-5 cm lang en zo’n 2-3 jaar oud)
worden ze weer opgevist en verplaatst naar per-
celen in Zeeland om te “verwateren”, waarbij de
Mosselen zich ontdoen van zand door hun aan-
wezigheid in minder slibrijk water. De mosselper-
celen in de Waddenzee worden gevrijwaard van
natuurlijke predatoren zoals Zeesterren en krab-
ben (Vorberg 2005). Het uiteindelijke lot van deze
natuurlijke predatoren op de mosselpercelen, die
ook prooidieren van sommige wadvogels zijn, en
om hoeveel dieren het gaat die jaarlijks verwij-
derd worden, is onduidelijk. Ook foeragerende
Eidereenden worden van de mosselpercelen ver-
jaagd (hoewel illegaal). De laatste jaren schijnt dit
minder vaak te gebeuren, omdat mosselvissers
naar eigen zeggen in de gaten kregen dat dit ver-
jagen niet het gewenste effect van minder preda-
tie door Eidereenden had (mond. meded. M. de
Jong, Stichting Wilde Kokkels). 

In Nederland wordt mosselvisserij beperkt tot
jonge mosselzaadbanken waarvan aangenomen
wordt dat ze instabiel zijn en buiten de perma-
nent voor visserij gesloten gebieden liggen. Dit
betreft met name sublitorale Mosselen; het
Nederlandse sublitoraal is, op een klein areaal
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aan geulen bij Rottum en Balgzand na, volledig
opengesteld voor mossel(zaad)visserij. Doordat
de broedval van jonge Mosselen van jaar op jaar
fluctueert zijn ook de vangsten veranderlijk (Bult
et al. 2004). Over het algemeen vindt broedval in
het sublitoraal regelmatig plaats en matige tot
goede broedval vindt eens in de twee jaren
plaats. Echter, sinds 1990 is de omvang van de
broedval van sublitorale Mosselen sterk afgeno-
men (Bult et al.  2004). De sublitorale mossel-
zaadbanken worden van oudsher zeer zwaar be-
vist met als gevolg dat de meeste Mosselen op
deze banken niet ouder wordt dan 2 jaar
(Vorberg 2005).

In Nedersaksen mogen jonge Mosselen wor-
den gevist op grote delen van de droogvallende
platen terwijl in Sleeswijk-Holstein (zaad)mossel-
visserij niet is toegestaan in het litoraal en in gro-
te delen van het sublitoraal. In Denemarken mag
er op beperkte schaal, zowel in het litoraal als in
het sublitoraal op Mosselen gevist worden, hoe-
wel er sinds 1992 alleen in het sublitoraal daad-
werkelijk gevist werd. Deze beperkende maatre-
gelen hebben echter niet weten te voorkomen dat
de natuurlijke mosselbestanden in de Wadden-
zee sinds de jaren tachtig afnemen (De Vlas et
al.  2005). Overbevissing door mosselzaadvisse-
rij is de voornaamste oorzaak van deze negatie-
ve ontwikkeling (Ens et al. 2004). Door zware
overbevissing op litorale mossel(zaad)banken in
de begin jaren ’90 in combinatie met een afwe-
zigheid van broedval van Mosselen (Beukema
1993b), zijn litorale mosselbanken toen vrijwel
verdwenen uit de Waddenzee. Sinds 1993 is er
enige wettelijke bescherming van de litorale mos-
selbanken, hoewel in 1994 en 2001 mosselzaad-
visserij op de wadplaten werd toegestaan.
Aangezien de litorale mosselbanken slechts lang-
zaam herstellen (Ens et al. 2004), en enige be-
scherming genieten tegen visserij, richten mos-
selvissers  zich vooral op de natuurlijke
sublitorale mosselbanken. In het sublitoraal is de
broedval redelijk voorspelbaar en de groei van de
Mosselen hoger dan op de wadplaten. Bovendien
hebben sublitorale Mosselen een dunnere schelp
dan de litorale mosselen en worden vanwege de
lage schelp:vlees verhouding geprefereerd door
zowel mosselvissers als Eidereenden (Ens &
Kats 2004). 

Afhankelijk van de hoeveelheid sublitoraal
mosselzaad, wordt jaarlijks tot 100% van het
mosselzaad opgevist en naar de percelen ver-
plaatst, zodat de ontwikkeling van natuurlijke su-

blitorale mosselbanken in de Nederlandse
Waddenzee onmogelijk is (Kamermans et al.
2003b). Een duidelijke indicatie voor deze over-
bevissing is ook het gegeven dat ondanks een
sterke toename in het motorvermogen van de
mosselschepen (van 40.000 pk in 1992 naar ruim
50.000 pk in 2002 voor de hele vloot) de aanvoer
van Mosselen sinds 1994 drastisch afgenomen is
(105 miljoen kg in 1992, naar 40 miljoen kg vers-
gewicht in 2002) (Kamermans et al. 2003b). 

In toenemende mate wordt er geëxperimen-
teerd met hangcultures, waarbij mossellarven
zich vestigen op draden waarvan ze later ge-
oogst kunnen worden. Het voordeel van deze
“hangmosselen” is dat er geen mosselzaad van
de wadbodem gevist hoeft te worden en op kan
groeien tot een natuurlijke mosselbank.

Garnalenvisserij

Naast Mosselen spelen ook Garnalen (Crangon
crangon) een erg belangrijk rol in het wadden-
ecosysteem. Als één van de talrijkste macrofauna
in de Waddenzee zijn Garnalen belangrijk voed-
sel voor veel vogels en vissen. Als predatoren
van bijvoorbeeld schelpdierlarven hebben ze ook
op die manier een grote invloed op het eco-
systeem. Garnalen trekken zich in de winter terug
in de Noordzee en trekken in het voorjaar weer
massaal de wadplaten op waar ze de hele zomer
verblijven. 

De garnalenvisserij is de meest omvangrijke
visserijtak in de Waddenzee. De meeste visserij
vindt plaats in sublitorale delen van de
Waddenzee en de laaggelegen litorale wadpla-
ten. Hier worden grote, erg fijnmazige, netten
door de garnalenboten met behulp van zware
boomkorren over de wadbodem gesleept. Er wor-
den in de hele Waddenzee ongeveer 500 vergun-
ningen voor garnalenvisserij afgegeven waarvan
het grote merendeel in Nederland en Duitsland.
De vangst bedroeg in 2000 zo’n 8,6 miljoen kg en
in 2002 7,5 miljoen kg (Ens et al. 2004). De aan-
landingen van Garnalen in Nederland, Duitsland
en Denemarken samen is de afgelopen 25 jaar
gestegen met zo’n 280 ton per jaar.

Garnalenvisserij is in de hele Waddenzee toe-
gestaan, ook in gebieden die gesloten waren
voor schelpdiervisserij, maar beperkt zich veelal
tot de (randen van de) wadgeulen. Bovendien
mag er niet gevist worden op locaties met meer-
jarige mosselbanken, mosselpercelen, zeegras-
velden en dichtbij rustende zeehonden. 
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Oorspronkelijk was de garnalenvisserij een
sterk seizoensgebonden visserijtak met een
zwaartepunt van de activiteiten in de zomer en
herfst en geen visserij in de winter. Door het ge-
bruik van steeds grotere schepen en modernere
techniek is het echter mogelijk geworden om die-
pere (Noordzee)wateren te bevissen en het vis-
seizoen te verlengen. Deze wintervisserij vindt
vooral door Nederlandse garnalenvissers plaats,
die voor zo’n 80% van de totale garnalenvang-
sten in deze periode verantwoordelijk zijn
(Buschbaum & Nehls 2003). Voor de populatie
Garnalen is vooral de visserij in de winter scha-
delijk omdat in deze periode veel vrouwtjes eitjes
dragen (Temming & Damm 2002) en garnalenvis-
serij daardoor waarschijnlijk een direct negatief
effect op de volgende jaarklasse Garnalen heeft
(Neudecker 2001). 

De schadelijke effecten van garnalenvisserij
beperken zich echter niet tot de Garnalen alleen.
De gevolgen voor niet-doelsoorten zijn minstens
zo groot doordat de met boomkorren over de
wadbodem gesleepte netten schade aanrichten
aan bodemfauna. Zo heeft garnalenvisserij mo-
gelijk negatieve effecten op de vestiging van
nieuwe mosselbanken. Nog schadelijker is de bij-

vangst van ondermaatse Garnalen, jonge platvis
en andere niet-doelsoorten die tot 80% van de
vangsten kan uitmaken (Walter & Becker 1997).
Hoewel dit nooit goed onderzocht is zou het goed
mogelijk zijn dat de sterke achteruitgang van plat-
vis in de Waddenzee voor een substantieel deel
veroorzaakt wordt door garnalenvisserij. Het me-
rendeel van de bijvangsten wordt direct weer
overboord gegooid en overleven dit niet. Hier
profiteren verschillende meeuwensoorten, die
vissende garnalenschepen volgen van (Camp-
huysen & Garthe 1999). Door de toenemende
modernisering van de garnalenvloot blijven de
aanlandingen van Garnalen stijgen ondanks dat
de vlootomvang terugloopt (Buschbaum & Nehls
2003). De aantallen Garnalen nemen ondanks
deze stijgende vangsten niet zichtbaar af in de
Nederlandse en Duitse Waddenzee en Noord-
zeekustzone (ongepubliceerde gegevens RIVO).
Daarbij moet wel opgemerkt worden dat er grote
jaarlijkse verschillen bestaan in de ruimtelijke ver-
spreiding en omvang van de Garnalen in de
Waddenzee (Siegel et al. 2005). 

Economisch gezien is er sprake van overbevis-
sing; doordat teveel Garnalen op de markt wor-
den gebracht daalt de prijs ervan. Ecologische
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Meer kennis over mogelijke bijvangsten en bodemberoering door garnalenvisserij is noodzakelijk. 



schade is een logisch gevolg van deze ontwikke-
ling (Buschbaum & Nehls 2003). Naast betere
kennis over de omvang van de bijvangsten is er
ook dringend behoefte aan kennis over de effec-
ten van garnalenvisserij op de bodemfauna. Er is
weliswaar gesuggereerd dat garnalenvisserij de
afgelopen 100 jaar heeft bijgedragen aan de
achteruitgang van bodemfauna in de Waddenzee
(Buhs & Reise 1997), maar gedegen kennis hier-
over is er niet. 

Mechanische pierenvisserij

In de Waddenzee worden Wadpieren Arenicola
maritima met laagwater door mensen uit de wad-
bodem verwijderd. De Wadpieren dienen als aas
voor de sportvisserij. De pierenvisserij gebeurt
zowel ‘handmatig ‘ (met behulp van een schop of
riek) als met mechanische graafmachines.
Jaarlijks worden er naar schatting zo’n 18 miljoen
Wadpieren mechanisch en zo’n 14 miljoen hand-
matig opgevist (van den Heiligenberg 1987). Dit
is slechts een zeer kleine fractie van de totale
hoeveelheid Wadpieren in de Waddenzee, maar
kan lokaal een significant effect hebben op de
dichtheid Wadpieren en dus ook op vogels  die
Wadpieren eten (zoals bijvoorbeeld Wulpen).
Mechanische pierenvisserij vindt tijdens hoogwa-
ter plaats waarbij tijdens het spitten geulen van
ongeveer 0,4 - 1 meter diep en 1 meter breed ge-
graven worden. Deze geulen blijven lange tijd
zichtbaar. In Beukema (1995) is een foto afge-
drukt van deze sporen. Tijdens de mechanische
pierenvisserij wordt alle aanwezige bodemfauna
(en veel schelpgruis) gezeefd, waarbij een heel
groot deel van de bodemfauna het loodje legt
(van den Heiligenberg 1984; 1987). Ook op de
langere termijn heeft deze bodemberoerende vis-
serij ernstige gevolgen voor de lokale Wadpieren-
populatie. In 4 jaar tijd werd in een gebied van 1
km2 bij het Balgzand (Westelijke Waddenzee) de
dichtheid van Wadpieren geleidelijk aan gehal-
veerd. Hierna verplaatste de pierenvisserij zich
naar een ander deel van het Balgzand (Beukema
1995). Inmiddels hebben de mechanische pieren-
spitters het Balgzand verlaten omdat de dichtheid
Wadpieren aanzienlijk was afgenomen, en de be-
schikking gekregen over nieuwe gebieden in het
westelijk Waddengebied.

De effecten op de totale biomassa aan bodem-
fauna waren nog groter. Strandgapers (Mya are-
naria), die voor de bevissing de helft van de tota-
le biomassa van het studiegebied uitmaakten,
was na vier jaar mechanische pierenvisserij lo-

kaal uitgestorven. Ecologisch herstel van deze
visserijvorm duurde meerdere jaren (Beukema
1995). Hoewel de omvang van de mechanische
pierenvisserij (qua oppervlakte) beperkt is, is de-
ze visserijvorm ecologisch zeer schadelijk.
Bovendien kan (mechanische) pierenvisserij ook
aanzienlijke verstoring van foeragerende wadvo-
gels veroorzaken, zeker als een bepaald gebied
vaak en langdurig wordt bezocht. 

Exoten

Een belangrijke bedreiging van ecosystemen
wereldwijd is de introductie van organismen in
gebieden waar deze van nature niet voorkwamen
en vanwege natuurlijke barrières ook niet voor
zouden kunnen komen zonder menselijke intro-
ductie.

In de relatief soortenarme Waddenzee komen
steeds meer geïntroduceerde soorten voor.
Eenmaal gevestigd is het vrijwel onmogelijk der-
gelijke exotische soorten te verwijderen of onder
controle te houden zonder schadelijke bijwerkin-
gen aan andere onderdelen van het (natuurlijke)
ecosysteem (Reise et al.  2005). De meeste exo-
tische invertebrate organismen worden in de
Waddenzee geïntroduceerd via internationale
scheepvaart (ballastwater) en via aquacultures.
In de Waddenzee zijn inmiddels 52 soorten be-
kend die via introductie in het ecosysteem terecht
zijn gekomen. Het merendeel lijkt geen grote ef-
fecten te hebben op de oorspronkelijke biota,
maar enkele soorten kunnen mogelijk nog sterk
in aantal toenemen, het oorspronkelijke habitat
veranderen en oorspronkelijke soorten verdrijven
(Reise et al. 2005). Hier beperken we ons tot de
beschrijving van twee bekende exotische schelp-
dieren, de Amerikaanse Zwaardschede (Ensis
americanus)  en de Japanse Oester (Crassostrea
giga). 

Geïntroduceerde soorten kunnen een pro-
bleem worden voor het Waddenzee-ecosysteem,
en dus uiteindelijk ook een effect hebben op de
vogelstand. Dit gebeurt bijvoorbeeld als een voor
vogels niet-eetbare exotische soort een belangrij-
ke prooisoort verdringt. Het kan ook voorkomen
dat een voor vogels min of meer eetbare soort
geïntroduceerd wordt in de Waddenzee. Zo is de
Amerikaanse Zwaardschede een voedselbron
geworden voor Eidereenden en Zwarte
Zeeëenden (Wolf en Meininger 2004). Hoewel de
Amerikaanse Zwaardschede, zoals aanvankelijk
gedacht, niet helemaal vrij is van parasitaire tre-
matode-larven, zijn ze minder vaak besmet dan
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bijvoorbeeld Kokkels (Reise et al. 2005).
Daarmee zouden de Amerikaanse Zwaard-
schedes dus een gezondere voedselbron voor
Eidereenden kunnen zijn dan de oorspronkelijke
tweekleppige schelpdieren. Door hun langwerpi-
ge vorm zijn deze exotische schelpdieren waar-
schijnlijk echter moeilijker door te slikken. Kanoe-
ten eten in ieder geval vanwege de lengte zelden
Amerikaanse Zwaardschedes. Een klein experi-
ment bewees dat als de schelpen in stukjes ge-
knipt worden, Kanoeten ze wel degelijk eten
(Piersma & Dekinga ongepubliceerde gegevens).

Een bekender voorbeeld van een geïntrodu-
ceerde schelpdiersoort is de Japanse Oester die
sinds 1964 in West-Europa, inclusief de Wadden-
zee met commerciële bedoelingen werd geïmpor-
teerd om de door overbevissing uitgestorven
Platte Oester (Crassostrea edulis) te vervangen.
Ondanks dat de pogingen tot introductie van kor-
te duur waren, blijkt de Japanse Oester sinds
2003 verspreid over de hele Waddenzee voor te
komen. Ecologisch gezien is de Japanse Oester
een heel andere soort dan de oorspronkelijke
Platte Oester. De Platte Oester heeft een beperk-
tere temperatuur- en zouttolerantie en kwam
(daardoor) vooral in het sublitoraal voor, terwijl de
Japanse Oester op de droogvallende wadplaten
in dichte banken voorkomt en de extremere tem-
peraturen van het litoraal tolereert. De Platte
Oester is dunner dan de Japanse en mede
daardoor geschikter om gegeten te worden door
vogels. 

Als de Japanse Oester zich weet uit te breiden
in de Waddenzee zou dit een ecologisch pro-
bleem kunnen worden. De oesterbanken kunnen
erosie en sedimentatie van wadplaten beïnvloe-
den. Door het overgroeien van wadplaten en mo-
gelijk via competitie om fytoplankton en het weg-
filteren van larven, kunnen Japanse Oester-
banken de oorspronkelijke schelpdiersoorten als
Kokkel en Mossel ten negatieve beïnvloeden.
Voorlopige experimenten en observaties sugge-
reren dat de predatiedruk op Japanse Oesters
door Zeesterren en krabben lager is dan op oor-
spronkelijke tweekleppigen, en ook parasitaire in-
fecties lijken minder vaak voor te komen (Reise
et al. 2005). Voor vogels is de Japanse Oester
niet geschikt als voedsel. Dit zou, in combinatie
met verwachtte hogere gemiddelde watertempe-
raturen, er op termijn toe kunnen leiden dat de
Japanse Oester zich in de Waddenzee dominant
manifesteert ten koste van voor vogels belangrij-
ke voedselbronnen als Kokkel en Mossel. Dit ge-

vaar dreigt tegenwoordig ook vlak bij de Banc
d’Arguin aangezien daar in 2005 een Japanse
Oesterkwekerij is opgezet. 

De toekomst zal uit moeten wijzen of Japanse
Oesters daadwerkelijk een ecologisch probleem
zullen vormen. In september 2003 stierf onver-
wacht lokaal soms 80% van de exotische schelp-
dieren (N. Dankers pers. comm). Tussen augus-
tus 2003 en augustus 2004 verdween ook het
overgrote deel van de grote Japanse Oester-
velden (van 2-3 km2) zuidwestelijk van de Richel
(A. Dekinga & T. Piersma pers. obs.).

Naast de introductie van exotische, niet-oor-
spronkelijke, soorten in de Waddenzee, worden
ook veel inheemse soorten uit andere West-
Europese getijdengebieden in de Waddenzee 
geïntroduceerd. De laatste jaren waarin de
broedval van Mosselen tegenvalt, wordt meer
dan de helft van de Mosselen op de Nederlandse
mosselpercelen geïmporteerd uit met name
Duitsland en Ierland. Gezien de vele jaarlijks ont-
dekte nieuwe exotische mariene organismen in
de Oosterschelde (Wolff 1999), waar veel inter-
nationaal transport van schelpdieren plaatsvindt,
is het redelijkerwijs aannemelijk dat dit internatio-
naal schelpdiertransport verantwoordelijk hier-
voor is. Het is niet goed bekend wat de effecten
van dit grootschalige transport van schelpdieren
zijn, maar de kans op inbreng van parasieten en
infecties en op ‘genetische vervuiling’
(Luttikhuizen et al. 2002) is aanwezig. 

Ruimtelijk ontwikkelingen

In het dichtbevolkte West-Europa wordt continu
gebouwd. Ruimtelijke ontwikkelingen in de buurt
van de Waddenzee leiden tot het directe verlies
van geschikte foerageer-, broed-, en rustgebie-
den van wadvogels. Daarnaast zorgt extra be-
bouwing en havenuitbreiding ook tot meer men-
selijke activiteiten in het Waddengebied zowel
tijdens als na de bouwwerkzaamheden. Deze ac-
tiviteiten leiden vrijwel altijd tot verstoring van vo-
gels en vergroot bovendien de kans op calamitei-
ten. Bestaande plannen om vaargeulen van
veerboten te verleggen of uit te diepen zullen bo-
vendien een negatief effect op de ecologie van
de Waddenzee hebben doordat de baggerwerk-
zaamheden leiden tot een langdurige vertroebe-
ling van het zeewater met minder doorzicht en
verminderde algengroei tot gevolg en doordat lo-
kaal de bodemfauna aangetast zal worden door
het baggeren.
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Windturbines

In de nabije toekomst zal de door windmolens
opgewekte energie waarschijnlijk toenemen.
Volgens de huidige plannen zal er in de komende
10 jaar voor duizenden megawatt windmolenpar-
ken in of nabij Europese zeeën worden geïnstal-
leerd. Tijdens de Klimaat Conventie van de
Verenigde Naties is er in het Kyoto-protocol door
verschillende landen vastgelegd dat er in 2012
ten opzichte van 1990 gemiddeld 5% minder
broeikasgassen mogen worden uitgestoten. De
EU-landen hebben zichzelf  een afname van 8%
minder broeikasgassen binnen dezelfde tijdspan-
ne opgelegd. Hierbij wordt gestreefd naar een
verdubbeling van de zogenaamde duurzame
energie (o.a. wind- en zonne-energie) waarvan
zo’n 50.000 MW afkomstig van windenergie
(Duwind 2001). In veel Europese landen zijn
sindsdien plannen aangekondigd, en gedeeltelijk
al gerealiseerd, om windmolenparken aan te leg-
gen in of nabij Europese zeeën. De windmolen-
parken hebben een omvang van 30-40 molens
op het land tot 1000 molens met een hoogte tot
150 meter op de open zee, die afzonderlijk een
oppervlakte tot enkele 100 km2 zullen beslaan.
Dergelijke oppervlaktes zijn nodig vanwege de la-
ge opbrengst per windturbine (tot 2 megawatt per
turbine). Veel van de geplande en reeds uitge-
voerde plannen voor deze omvangrijke (offshore)
windmolenparken plaats zullen vinden op locaties
langs de Oost-Atlantische trekroute, vaak in of
nabij de Waddenzee vanwege het open land-
schap met veel wind. Er is dus voldoende reden
om stil te staan bij de mogelijke gevolgen die dit
kan hebben op de daar voorkomende vogels. 

In een uitgebreid literatuuroverzicht van Witte
& van Lieshout (2003) zijn de bestaande weten-
schappelijke studies naar de effecten van wind-
turbines op vogels samengevat. Deze effecten
vallen in drie gevolgen voor vogels uiteen: (1)
verstoringeffecten, (2) habitatverandering en (3)
sterfte of verwondingen door aanvaringen met
windturbines. 

Verstoringseffecten van windmolens
Windmolenparken worden vaak gemeden door
vogels. Dit voorkomt weliswaar aanvaringen
maar het kan voor vliegende vogels tijdens de
trek, tijdens foerageervluchten of op weg van of
naar hoogwatervluchtplaatsen extra hoge vlieg-
kosten tot gevolg hebben. Door barrièrewerking
van een windmolenpark kan dit er toe leiden dat
sommige gebieden niet meer gebruikt worden

door vogels. Zo leidde de plaatsing van windtur-
bines bij hoogwatervluchtplaatsen van verschil-
lende wadvogels (Goudplevieren, Zilverplevieren,
Wulpen, Bonte Strandlopers en Kieviten) bij
Cuxhaven (Duitsland) tot een sterk verminderd
verbruik van deze hoogwatervluchtplaatsen door
de vogels. De lijnopstelling van tien turbines werd
nauwelijks gepasseerd door vogels. De opstelling
vormde zo een barrière tussen de binnendijkse
rust- en foerageergebieden en de Waddenzee
(Clemens & Lammen 1995). Op lokale kust-
broedvogels hebben windturbines over het alge-
meen weinig verstorende effecten, hoewel dit
verschilt tussen vogelsoorten en lokale omstan-
digheden (Witte & van Lieshout 2003). Een
onderzoek naar de effecten van windmolenpar-
ken in zee voor de kust van Denemarken op
overwinterende Eidereenden toonde aan dat de
eenden ook tussen de windturbines foerageerden
en geen effect hadden op lokale aantallen, ver-
spreiding en foerageergedrag (Guillemette et al.
1998; 1999). Wel kan het Deense windmolenpark
een barrière vormen voor vliegende groepen
Eidereenden. Zo’n 7% van de vliegende
Eidereenden boog af voor het windmolenpark
(Tulp et al. 1999). Ook meeuwen, ganzen en
steltlopers vliegen over of om een windmolenpark
heen en zullen hierdoor grotere vliegkosten ma-
ken en mogelijk andere foerageerbeslissingen
nemen. In het algemeen lijken grote groepen vo-
gels sneller een windmolenpark te mijden dan
groepen kleiner dan 50 individuen (Witte & van
Lieshout 2003). Aangezien er het hele jaar door
grote groepen vogels in de Waddenzee voorko-
men en barrièrevorming optreedt, zal het aanleg-
gen van windmolens in (de omgeving van) de
Waddenzee ongetwijfeld negatieve effecten heb-
ben op de wadvogels.

Habitatverandering door windmolens
Een ander voor wadvogels relevant aspect van
windmolenparken is dat ze door hun fysieke aan-
wezigheid het habitat veranderen dat voor vogels
beschikbaar is om te foerageren en/of rusten.
Onderzoek in de Oostzee toonde aan dat de aan-
leg van een windmolenpark een beperkte invloed
had op waterstroming en sediment en de lokale
effecten op de bodemfauna werden dus niet ver-
wacht (Witte & van Lieshout 2003). Een belangrij-
ker aspect is de sluiting van visserij in de omge-
ving van een windmolenpark. Dit zal een effect
hebben op de bodemfauna en windmolenparken
kunnen zodoende dienen als vluchtplaatsen voor
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vis die daardoor mogelijk visetende vogels als
duikers, futen en Aalscholvers kan aantrekken
(Witte & van Lieshout 2003).

Aanvaringen met windturbines
Van binnenlandse windmolenparken wordt ge-
suggereerd dat het aantal botsingen van vogels,
die onvermijdelijk een dodelijke afloop hebben,
met windmolens relatief laag is. Als windmolens
echter op locaties geplaatst zijn waar hoge dicht-
heden trekvogels gestuwd doortrekken, zoals bij
Tarifa in Zuid-Spanje (Percival 2005) en op plek-
ken waar veel grote vogels op thermiek cirkelend
(zoals grote roofvogels en ooievaars) langstrek-
ken, kan het aantal botsingen echter aanzienlijk
zijn. Aangezien deze grote langlevende vogels
een hoge jaarlijkse overleving hebben en een re-
latief lage productiviteit kan zelfs een kleine extra
sterfte door botsingen met windmolens relatief
grote (negatieve) gevolgen hebben voor de popu-
latie-ontwikkeling. Hetzelfde geldt voor eenden
en verschillende steltlopers in de Waddenzee. In
een Deens offshore windmolenpark werden ech-

ter geen botsingen van Eidereenden gere-
gistreerd (Exo et al. 2003).

Desalniettemin lopen wadvogels gevaar te bot-
sen met windmolens. Trekkende steltlopers vlie-
gen over het algemeen op grote hoogte en zullen
weinig in aanraking (kunnen) komen met wind-
molenparken. Tijdens dagelijkse foerageervluch-
ten vliegen daarentegen vrijwel alle wadvogels
lager dan 100 meter, vaak lager dan 50 meter, en
komen dus in het bereik van de windmolens (van
der Winden et al. 1999). Vooral ‘s nachts met
nieuwe maan, en in regen en mist is de kans op
botsingen groot (Spaans et al. 1998). De meeste
vogels vliegen ‘s nachts dichter langs windmo-
lens dan overdag en er vinden dan ook meer bot-
singen plaats (Winkelman 1990). Er zijn echter
ook aanwijzingen dat vogels in slechte weersom-
standigheden de neiging hebben lager te vliegen,
maar minder risico nemen en als er slecht zicht is
niet tussen windmolens door vliegen maar erom-
heen (Spaans et al. 1996). Dat suggereert dat
(waarschijnlijk lokale) vogels hun gedrag kunnen
aanpassen aan de aanwezigheid van windmolen-
parken. Dat bleek ook uit een studie naar de foe-
rageervluchten van meeuwen en sterns in de
broedtijd in relatie tot lijnopstellingen van wind-
turbines. De vogels bleken zich weinig aan te
trekken van de windturbines, mogelijk doordat ze
in de broedtijd er sneller aan wennen dan buiten
het broedseizoen (van den Bergh et al. 2002). 

Jacht 

In Nederland vind geen jacht op wadvogels
plaats, maar in Denemarken mocht en mag ge-
jaagd worden op Wulpen, Scholeksters,
Zilverplevieren, Rosse Grutto’s, Tureluurs  en
ganzen (van de Kam et al. 1999).  De vogeljacht
op wadvogels in het Waddengebied wordt echter
beperkt en de omvangrijke jacht op Wulpen in
Denemarken is in 1994 verbannen. Dit had me-
teen tot gevolg dat deze verstoringgevoelige
soort die vroeger tijdens het jachtseizoen het
Deense Waddengebied verliet, er tegenwoordig
in toenemende mate weer verblijft (Rösner et al.
2000). Jacht heeft twee negatieve effecten op
wadvogels. Enerzijds leidt afschot direct tot de
dood van wadvogels. Anderzijds zorgt jacht voor
een aanzienlijke verstoring waardoor vogels min-
der tijd kunnen foerageren, meer vliegkosten ma-
ken en soms gedwongen worden in minder ge-
schikte gebieden te foerageren of rusten (zie
“Verstoring” pag. 30). Jacht kan een aanzienlijk
effect hebben op populatie-niveau. Zo worden in
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de Scandinavische landen jaarlijks zo’n 115.000
Eidereenden afgeschoten, waarvan het meren-
deel in Denemarken. Tot 1970 werden in
Denemarken jaarlijks zelfs zo’n 170.000
Eidereenden per jaar afgeschoten (Desholm et
al. 2002). Dat jacht een aanzienlijke invloed kan
hebben op wadvogels bleek onder andere toen
de jacht op Rotganzen afgeschaft werd en de po-
pulatie vervolgens vertienvoudigde (Ebbinge
1992). In Franse Waddengebiedjes langs de
Atlantische kust wordt er ook op steltlopers ge-
jaagd. Terugmeldingen van geringde Schol-
eksters die tijdens strenge vorst de Waddenzee
verlaten en Franse getijdengebieden opzoeken
betreft vrijwel altijd geschoten exemplaren
(Hulscher 1989). 

Het verstorend effect van jacht kan nog veel
groter zijn dan de daadwerkelijke afschot doordat
de vogels door bejaging veel schuwer worden en
op geschikte locaties niet meer foerageren of
rusten vanwege verstoring. Dit leidt dan tot een
aanzienlijke areaalvermindering. Om die reden is
ook de jacht op hazen -die vaak op kwelders
plaatsvindt- een bedreiging voor wadvogels, ze-
ker als deze in de nabijheid van hoogwatervlucht-
plaatsen of belangrijke foerageergebieden van
vogels (onder andere eenden en ganzen) plaats-
vindt. Een beschrijving van de negatieve effecten
door verstoring in zijn algemeenheid is hieronder
te vinden.

Verstoring

De natuurwaarden van de Waddenzee hebben
een grote aantrekkingskracht op mensen die er
graag recreëren. Recreatie is dan ook een erg
belangrijke bron van inkomsten van het Wadden-
gebied. Menselijke aanwezigheid in het Wadden-
gebied kan echter tot soms aanzienlijke versto-
ring van vogels leiden. Dit geldt natuurlijk niet
alleen voor recreatie, maar ook voor activiteiten
als militaire oefeningen in het Waddengebied,
vaarbewegingen (zowel beroepsvaart als recrea-
tievoertuigen). Zo hebben ook militaire oefenin-
gen met straaljagers en pleziervliegtuigjes een
groot effect op foeragerende Kanoeten.
Kanoeten mijden belangrijke foerageergebieden
als er militaire oefeningen met laagvliegende
straaljagers plaatsvinden en als ze er voorkomen
zijn de vogels onrustig en sneller verstoord door
andere verstoringsbronnen zoals de verschijning
van 2-3 mensen (Koolhaas et al. 1993). Tussen
de verschillende verstoringsbronnen is weer een
hele gradatie aan te brengen van rustige en kort-

durende verstoringen tot hevige verstoringen van
langere duur (Hockin et al. 1992).

Zo variabel als verstoringen zijn, zo variabel
zijn ook de gevolgen van verstoringen en de re-
acties van vogels daarop. Een verstoring wekt
een stressreactie bij vogels op die zich uit in ver-
anderde concentraties van verschillende hormo-
nen in het bloed van vogels. De verhoogde hor-
moonconcentraties leiden tot aanpassingen in
gedrag en fysiologie en helpen vogels adequaat
op de verstoring te reageren (bijvoorbeeld
Wingfield & Ramenofsky 1999). Dergelijke aan-
passingen hebben energetische kosten of ongun-
stig gedrag tot gevolg. De reactie kan variëren
tussen een tijdelijk verhoogde hartslag tot het
voor altijd verlaten van een gebied (Krijgsveld et
al. 2004). Afwezigheid van een zichtbare reactie
hoeft dus zeker niet altijd te betekenen dat er
geen negatieve gevolgen van menselijke aanwe-
zigheid op wadvogels zijn. 

Verstoringen zullen van geval tot geval beoor-
deeld moeten worden, omdat ze van soort tot
soort en in ruimte en tijd verschillen. Vogels be-
sluiten al dan niet te vluchten in reactie op een
verstoring afhankelijk van (1) voedselbeschik-
baarheid en –behoefte, (2) aanwezigheid en af-
stand tot alternatieve geschikte foerageergebie-
den in de omgeving, en de bij vogels aanwezige
kennis daarover, (3) de kans op predatie, en (4)
investeringen in een locatie, zoals een gevestigd
(voedsel)territorium, kennis over het gebied of
een nest met jongen of eieren (Krijgsveld et al.
2004). wadvogels zijn bijvoorbeeld moeilijker te
verstoren vlak na een hoogwaterperiode  wan-
neer ze een grote motivatie om te foerageren
(‘honger’) hebben. Een kleine verstoring aan het
eind van een laagwaterperiode zal meestal eer-
der leiden tot een vertrek uit een gebied, bijvoor-
beeld naar een hoogwatervluchtplaats, dan aan
het eind van een hoogwaterperiode (Marsden
2000). Toch wil dit verschil in reactie niet per defi-
nitie zeggen dat verstoring minder kwaad kan
vlak na hoogwater. Hoewel er misschien geen
vluchtgedrag optreedt zal een verhoogde hart-
slag en een onvermijdelijke verminderde voedsel-
opname, op een moment dat de vogel juist grote
behoefte aan voedsel heeft, negatieve conse-
quenties voor vogels hebben.

Individueel herkenbare Scholeksters die tijde-
lijk werden verstoord konden het verlies aan foe-
rageertijd compenseren door langer te foerage-
ren wanneer de verstoring korter dan een uur
duurde (Urfi et al. 1996). In getijdengebieden zo-
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als de Waddenzee is het vaak echter niet moge-
lijk om verloren foerageertijd te compenseren
omdat de voedselopnamesnelheid vaak al maxi-
maal is en foerageren tijdens hoogwater onmo-
gelijk voor Scholeksters. Na verstoring door wad-
lopers keren Wulpen en Scholeksters geleidelijk
terug naar de gebieden waar ze verstoord wer-
den. Echter twee uur na verstoring was de vogel-
dichtheid in het verstoorde gebied nog niet de
helft van de oorspronkelijke dichtheid vóór ver-
storing (Spaans et al. 1996). Dit geeft aan dat
een ogenschijnlijk kleine verstoring, zoals wande-
lende wadlopers, lokaal grote consequenties kan
hebben als deze te lang of te frequent plaats-
vindt. Dit komt doordat in die gevallen de verloren
foerageertijd niet gecompenseerd kan worden.
Dit zal dan leiden tot minder vogels die foerage-
ren in een geschikt gebied en tot verminderde
overleving of reproductie doordat er geen vol-
doende voedselreserves opgebouwd kunnen
worden voor een trekvlucht of broedseizoen
(Krijgsveld et al. 2004).

Voor het Waddengebied is het van groot be-
lang aan recreanten en andere mogelijke mense-
lijke bronnen van verstoring duidelijk te maken
welke soorten verstoringen wel en niet aan-
vaardbaar zijn, en wanneer. Zo is het zeer aan te
bevelen hoogwatervluchtplaatsen goed te be-

schermen tegen verstoring. Het bezoeken van
een hoogwatervluchtplaats tijdens laagwater zal
meestal echter weinig kwaad kunnen. Verstoring-
gevoelig zijn ook de concentraties ruiende Eider-
en Bergeenden op de Waddenzee en deze vo-
gels zijn absoluut gebaat bij een gegarandeerde
rust (en voldoende voedsel) op deze locaties tij-
dens de relatief korte ruiperiode. Daarnaast zijn
verschillende broedvogels kwetsbaarder dan an-
dere. Op het strand broedende Dwergsterns en
Strandplevieren zijn relatief zeldzaam en bijzon-
der verstoringgevoelig. Het jaarlijks tijdig lokalise-
ren en afzetten van broedlocaties van deze soor-
ten (en indien nodig goed controle en voor-
lichting) zal deze soorten ten goede komen. De
belangrijkste gebieden met tijdelijk aanwezige
hoge wadvogelconcentraties of kwetsbare
(broed)vogels vrijwaren van verstoringen zou
goed te realiseren moeten zijn door middel van
een goed beheer van de Waddenzee met goede
voorlichting aan en in samenspraak met de ver-
schillende menselijke gebruikers van de
Waddenzee.

Voor een uitgebreidere behandeling van de
verstoringgevoeligheid van verschillende wadvo-
gels afhankelijk van de omstandigheden verwij-
zen we naar het literatuuroverzicht van Krijgsveld
et al (2004). 
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Klimaatverandering

De temperatuur van de aarde verandert snel ten
gevolge van klimaatverandering. Sinds de 19e
eeuw is de wereldwijde gemiddelde temperatuur
met zo’n 0,6 ± 0,2 ºC gestegen en de verwach-
ting is dat de komende eeuw wereldwijd de ge-
middelde temperatuur zal stijgen met 1,4- 5,8 ºC
met grote lokale verschillen. Met deze tempera-
tuurstijging wordt verwacht dat biogeografische
zones zich in de richting van de polen verschui-
ven. Arctische habitats, die niet verder noord-
waarts kunnen opschuiven, zullen ten gevolge
hiervan aanzienlijk in oppervlak verminderen
(IPCC 2001). 

Effecten op toendra
De voorspelling is dat toendragebieden aan de
kust zullen verdwijnen door zeespiegelrijzing
(Rehfisch & Crick 2003). Cramer (1997, in
Lindström & Agrell 1999) voorspelt een afname
van de oppervlakte aan toendragebieden van
65% over een groot gebied van de arctis.
Aangezien veel steltlopers en ganzen die in de
Waddenzee doortrekken en overwinteren op de
(hoog-) Arctische toendra broeden, kan de ver-

dwijning van een aanzienlijk deel van dit habitat
op (langere) termijn een probleem vormen voor
deze vogelsoorten als ze zich niet weten aan te
passen aan een veranderende omgeving. 

Klimaatverandering zal de soortensamenstel-
ling en aantallen van insecten waarschijnlijk beïn-
vloeden en er is al bewijs dat de verspreiding van
insecten aan het veranderen is door klimaatver-
andering (Parmesan 1996). Er is gesuggereerd
dat door hogere temperaturen in toendragebie-
den op de korte termijn de hoeveelheid en ver-
scheidenheid aan insecten zouden kunnen toe-
nemen ten gunste van Arctisch broedende
steltlopers (Lindström & Agrell 1999). Insecten
zijn op de toendra echter al erg talrijk op het mo-
ment dat steltloperkuikens opgroeien. Het is dan
de vraag of opgroeiende steltloperkuikens be-
perkt zijn in het insectenaanbod en of de steltlo-
perkuikens nog meer kunnen profiteren van een
toename in insecten. Daarnaast varieert het in-
sectenaanbod op de toendra van jaar tot jaar en
ook tussen gebieden, en zijn lange-termijnstudies
in verschillende gebieden nodig om inzicht te krij-
gen in het effect dat klimaatverandering heeft op
het insectenaanbod voor steltloperkuikens. 
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Klimaatverandering kan grote gevolgen hebben op de Arctische broedgebieden van wadvogels. 



De groeisnelheid van steltloperkuikens, zoals
de Kanoet, is sterk afhankelijk van het insecten-
aanbod tijdens de groeiperiode (Schekkerman et
al. 2003). Kanoetenkuikens in Siberië kwamen uit
het ei wanneer het insectenaanbod op de toen-
dra alweer aan het afnemen was. De aanvang
van het broedseizoen op de toendra wordt echter
bepaald door de hoeveelheid sneeuw die in het
vroege broedseizoen, begin juni, nog aanwezig is
(Green et al. 1977). Deze late start voorkomt dat
Kanoetenkuikens op kunnen groeien op het mo-
ment dat de meeste insecten aanwezig zijn
(Schekkerman et al. 2003). Als door klimaatver-
andering de neerslag in toendragebieden toe zal
nemen en in het vroege voorjaar de sneeuw lan-
ger zal blijven liggen, zal dit het uitkomen van in-
secten en de aanvang van het broeden van stelt-
lopers vertragen. 

Een ander mogelijk gevaar van klimaatveran-
dering is het naar het Noorden verschuiven van
de verspreiding van parasieten die voorheen niet
op de toendra voorkwamen (Piersma &
Lindström 2004). Veel lange-afstandstrekkende
steltlopers hebben mogelijk een slecht ontwikkeld
immuunsysteem en leven, min of meer noodge-
dwongen, in parasiet- en ziektekiem-arme gebie-
den, zoals zoute milieus en koude Arctische ge-
bieden (Piersma 1997). Blootstelling van stelt-
lopers zonder adequaat immuunsysteem aan
dergelijke parasieten zal er dan toe kunnen lei-
den dat populaties in aantal af zullen nemen
doordat ze de infecties niet de baas kunnen. De
ontwikkeling van een mogelijke energetisch kost-
baar immuunsysteem zal dan onvermijdelijk zijn
en mogelijk ten koste gaan van andere (even-
eens energetisch dure) aanpassingen van de vo-
gels, zoals bijvoorbeeld een snelle groei van de
kuikens (Piersma 1997).

Effecten tijdens trekvlucht
Veel wadvogels zijn lange-afstandstrekkers die
bijvoorbeeld van West-Afrika naar de Waddenzee
vliegen, en/of vanuit de Waddenzee naar
Arctische broedgebieden zoals in Siberië. Om te
bezuinigen op deze lange trekvluchten die ener-
getisch en fysiologisch het uiterste van de vogels
vragen, maken deze vogels handig gebruik van
gunstige rugwinden. Het is aannemelijk gemaakt
dat deze vluchten zelfs niet succesvol voltooid
kunnen worden bij gebrek aan deze rugwinden
(Piersma & Jukema 1990; Piersma & van de
Sant 1992). Dit werd duidelijk aan de hand van
de aantallen Kanoeten langs de Atlantische kust

van Frankrijk tijdens de voorjaarstrek die sterk
blijken te correleren met de afwezigheid van ge-
schikte rugwinden. Normaalgesproken vliegen de
meeste Kanoeten in een non-stopvlucht van
West-Afrika naar de Waddenzee, maar in jaren
zonder gunstige rugwinden waren meer
Kanoeten gedwongen om in Frankrijk “nood-stop-
overs” te maken (Smit & Piersma 1989; Piersma
1994). Op deze manier zijn deze trekvogels mo-
gelijk kwetsbaar voor klimaatverandering als hier-
door de heersende windrichtingen of de sterkte
van de winden veranderen. De vogelbevolking
van de Waddenzee is dus afhankelijk van deze
getijdengebieden in Frankrijk om uit te wijken als
de windcondities ongunstig zijn.

Effecten op Waddengebieden

Wadplatenareaal 
Vanwege de voorspelde wereldwijde tempera-
tuurstijging, wordt tot 2100 een verandering in
zeespiegelrijzing verwacht van gemiddeld 48 cm
(9 – 88 cm). Ook zal het aantal stormen, neerslag
en de gemiddelde golfhoogte toenemen (IPCC
2001; Verbeek 2003). Deze verwachte klimaat-
verandering zal ook van invloed zijn op Wadden-
gebieden en de daar voorkomende vogels. Door
de toenemende neerslag zal er meer zoet water
via de rivieren de Waddenzee instromen met een
daling van de saliniteit tot gevolg (van Aken
2003). Voorspeld wordt overigens dat de gevol-
gen van klimaatverandering door temperatuurstij-
ging en zeespiegelrijzing op het ecosysteem tot
2050 klein zullen zijn (Oost et al. 2005) en zich
pas daarna in grotere omvang zullen manifeste-
ren. De geomorfologie van de Waddenzee is
dankzij een continu transport van sediment, dat
steeds weer geherdistributeerd wordt, in een dy-
namisch evenwicht. De verwachting is dat het ge-
tijdensysteem voor een mogelijk door klimaatver-
andering veroorzaakte zeespiegelrijzing zal
compenseren door, netto meer sediment de
Waddenzee te importeren. Deze sedimentatie
wordt voor een groot deel gevoed met zand af-
komstig van zandsuppleties die worden uitge-
voerd aan de Noordzeekust van de Wadden-
eilanden. De enige voorwaarde voor een
dergelijke compensatie is echter dat de toename
in zeespiegelrijzing min of meer constant is. Aan
deze compensatie zitten bovendien natuurlijke
grenzen; voor de Nederlandse Waddenzee is be-
rekend dat de droogvallende wadplaten in om-
vang zullen afnemen (niet meer droog vallen) als
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de zeespiegelstijging groter is dan 30-60
cm/eeuw, afhankelijk van het bassin waarin de
wadvlaktes zich bevinden (Oost et al. 2005),
maar dat een zeespiegelstijging die de 30-60
cm/eeuw goed kan worden opgevangen door se-
dimentatie (Hoeksema et al. 2004). In het verle-
den zou zeespiegelrijzing resulteren in een ver-
schuiving van de wadplaten landinwaarts, maar
dijken belemmeren een dergelijke verplaatsing
met als gevolg dat de hogere wadplaten zullen
veranderen in lage, terwijl de huidige lage wad-
vlakten zullen verdrinken (Beukema 2002).
Natuurlijke mosselbanken en zeegrasvelden be-
vorderen sedimentatie en verminderen de erode-
rende effecten van een toenemende golfslag.
Voor de West-Afrikaanse Waddengebieden in
Guinee-Bissau en Mauritanië, die niet omringd
zijn door dijken geldt dit uiteraard niet, en lijkt een
verplaatsing van waddengebieden landinwaarts
mogelijk. Zeker in combinatie met de voortgaan-
de vernietiging van natuurlijke mosselbanken en

zeegrasvelden, zal de voorspelde toename in het
aantal stormen, een groot effect hebben op de
stabiliteit van het waddensediment. Om die rede-
nen wordt aangeraden natuurlijke mosselbanken
niet te bevissen en eventueel zelfs te ‘herinstalle-
ren’, en om grote zeegrasvelden te planten
(CPSL 2001).

Macrozoöbenthos
Door de mogelijke afname van de hoeveelheid
droogvallende wadplaten wordt ook een afne-
mende biomassa van zoöbenthos voorspeld (Ens
& Brinkman in Oost et al. 1998), de temperatuur-
stijging zal mogelijk leiden tot een veranderde
soortensamenstelling van de benthische fauna
(Beukema 2002; Drent 2004). Doordat vooral de
hoger gelegen wadplaten die van belang zijn als
kraamkamer voor jonge zoöbenthos, met name
Wadpier (Arenicola marina) en Nonnetje
(Macoma balthica; Reise 1987), die in een later
levensstadium naar lager gelegen wadplaten mi-
greren (Hiddink et al. 2002) gevaar lopen te ver-
dwijnen (te veranderen in “lagere” wadplaten),
zou zeespiegelrijzing serieuze consequenties
kunnen hebben voor de populaties van deze
soorten (Beukema 2002). De voorspelde toena-
me in het aantal stormen zal een negatief effect
hebben op de natuurlijke mosselbanken en de
zeegrasvelden die met hoge stroomsnelheden
van het water weg kunnen spoelen. Door een
toegenomen golfslag zal ook de samenstelling
van het sediment kunnen veranderen en dit kan
ook gevolgen hebben voor de benthische fauna
en dus de wadvogels die hier op prederen
(Austin & Rehfisch 2003). Samengevat zullen de-
ze voorspelde ontwikkelingen, in combinatie met
mogelijk een afname in het aantal geschikte
hoogwatervluchtplaatsen een negatief effect heb-
ben op de (schelpdieretende) wadvogels. 

Voorzichtigheid is wel geboden met voorspel-
lingen van dergelijke doemscenario’s: tot nu toe
zijn serieuze veranderingen (afnamen) in het op-
pervlakte aan wadplaten achterwege gebleven bij
zeespiegelrijzingen tot 3-4 mm per jaar (Beets et
al. 1994). Alleen met een verdubbeling van de
huidige zeespiegelrijzing van 2 mm/jaar zijn ver-
anderingen in zoöbenthos te verwachten, en het
is daarnaast de vraag of deze effecten te onder-
scheiden zijn van de sowieso al grote natuurlijke
variatie in zoöbenthische biomassa (Beukema
2002).
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Landaanwinningswerken in Sleeswijk-Holstein; een
manier van kustverdediging. 



Kwelders
Een stijgende zeespiegel betekent ook dat kwel-
ders die de Waddenzee omringen vaker over-
spoeld zullen worden met zeewater. Dit heeft ge-
volgen voor de begroeiing van kwelders die
waarschijnlijk zal afnemen als de vegetatie niet
genoeg sediment invangt (Oost et al. 2005).
Daarnaast kan door de toegenomen golfslag ero-
sie van kwelders plaatsvinden. Uiteindelijk zal dit
gevolgen hebben voor vogelsoorten waarvoor
kwelders een belangrijk habitat is zoals de
Rotgans en Tureluur.

Temperatuurstijging
Tegelijkertijd zal met een klimaatverandering niet
alleen de zeespiegel (extra) rijzen, maar zal ook
de gemiddelde temperatuur toenemen. Een stij-
ging van de watertemperatuur in de westelijke
Waddenzee wordt al sinds 1980 waargenomen
(van Aken 2003). Koude winters, die tussen
1961-1991 eens in de 10 jaar voorkwamen zullen
volgens voorspellingen in 2080 vrijwel volledig
achterwege blijven (Parry 2001). Dit zal dan
waarschijnlijk ernstige negatieve consequenties
hebben voor de soortensamenstelling van de
benthos in de Waddenzee, bijvoorbeeld door het
achterwege blijven van jaren met goede broedval
die meestal volgt op strenge winters (Beukema et
al. 2001) of door veranderde interacties tussen
soorten (Phillipart et al. 2003; Drent 2004).

Voorspellende waarde van klimaatsmodellen
Hoe de omgeving er door een veranderend kli-
maat uit zal komen te zien is moeilijk nauwkeurig
te voorspellen. De Waddenzee is echter voor
veel vogels van groot belang en voor veel typi-
sche gespecialiseerde wadvogels zijn er weinig
alternatieve uitwijkmogelijkheden om te overwin-
teren of bij te tanken tijdens de trek. Het is daar-
om niet ondenkbaar dat wadvogels gevoelig zijn
voor de gevolgen van klimaatverandering.
Desalniettemin zijn er voor zover wij weten geen
aanwijzingen dat de verspreiding en aantallen
van wadvogels de afgelopen 50 jaar beïnvloed
zijn door veranderingen in klimaat (Piersma &
Lindström 2004). In plaats van het maken van op
drijfzand gebaseerde “voorspellingen” van hoe
klimaatveranderingen in de toekomst onze wad-
vogels zullen beïnvloeden, is het verstandiger om
de vinger aan de pols te houden. Door van enke-
le strategisch uitgekozen wadvogelsoorten de
aantalsontwikkelingen, gedrag en aanpassingen
voor een langere periode te bestuderen, kunnen

de wadvogels ons zelf vertellen hoe de (hun)
wereld zich ontwikkelt (Piersma & Lindström
2004; zie ook hoofdstuk 6). 

Daarnaast zou geprobeerd  kunnen worden om
de Waddenzee te vrijwaren van verstoringen die,
in tegenstelling tot klimaatverandering, veel mak-
kelijker onder controle te houden of krijgen zijn.
Op die manier is de kans het grootst dat het eco-
systeem de gevolgen van klimaatverandering kan
opvangen het grootst.

Gaswinning

De winning van gas vindt in het Waddengebied
plaats in alledrie de waddenlanden. Hier beper-
ken we ons tot wat er bekend is over de gevolgen
van gaswinning in het Nederlandse Wadden-
gebied. Bij Ameland en Zuidwal (nabij Griend)
vindt al voor langere tijd gaswinning plaats en
ook het onttrekken van gas uit de velden van
Slochteren, die voor een deel onder de Wadden-
zee liggen, heeft gevolgen voor de Waddenzee.
Wat is nu het effect van deze gaswinning? Door
het weghalen van gas uit de bodem zal deze da-
len; er ontstaat een bodemdalingschotel, die bij
Zuidwal 11 cm en bij Ameland, waar ook gas ge-
wonnen wordt 32 cm bedraagt. De bodemdaling
in de Waddenzee ten gevolge van gaswinning uit
de gasbel van Slochteren zal maximaal zo’n 34
cm bedragen (Hoeksema et al. 2004). Gezien de
voorspelde zeespiegelrijzing ten gevolge van kli-
maatverandering lijkt het intuïtief een slecht idee
om gas te winnen uit de bodem van de
Waddenzee. Bodemdaling zal leiden tot een klei-
ner oppervlakte aan wadplaten dat droogvalt en
beschikbaar is voor wadvogels. De sedimenthuis-
houding in de Waddenzee is echter dynamisch
en met elke getijdenstroom wordt er sediment uit
de Noordzee (voornamelijk zand dat door zand-
suppleties op de Noordzeestranden van de
Waddeneilanden is gestort) de Waddenzee inge-
voerd, en verdwijnt er ook weer sediment uit de
Waddenzee. Door de korte, felle vloedstroom en
de langzame ebstroom is er in de Waddenzee
sprake van een netto sedimentimport. Zolang de
bodemdaling gecompenseerd wordt door sedi-
ment uit de Noordzee zal de omvang van de
wadplaten dus niet dalen. Door deze natuurlijke
sedimentatie is de Waddenzee in staat om de na-
tuurlijke zeespiegelstijging van 18 cm/eeuw te
overleven. Er zijn aanwijzingen dat de hoeveel-
heid sedimentatie recht evenredig is met de snel-
heid van zeespiegelstijging. Een sterkere stijging
van de zeespiegel wordt dan gecompenseerd
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door een verhoogde sedimentatiesnelheid.
Omdat zeespiegelstijging en bodemdaling in prin-
cipe hetzelfde effect hebben is het mogelijk dat
sedimentatie de bodemdalingschotel opvult.
Metingen in het veld laten zien dat dit inderdaad
het geval is. De bodemdaling zal dan uiteindelijk
worden gecompenseerd door een verhoogde
snelheid van sedimentatie. (Hoeksema et al.
2004). 

In een dynamisch gebied als de Waddenzee
moeten dergelijke metingen echter per situatie
beoordeeld worden en zal de sedimentatie alleen
de bodemdaling kunnen compenseren als het
gas niet te snel wordt gewonnen. Tot nu toe heb-
ben er alleen detailstudies naar de effecten van
gaswinning bij Ameland plaatsgevonden, een ge-
bied waarvan de bodemdalingschotel voor een
groot deel onder het eiland ligt. Wat nu uiteinde-
lijk de effecten op de wadplaten en de daar voor-
komende macrozoöbenthos zijn is nog onduide-
lijk. Er zijn geen aanwijzingen dat de gaswinning
heeft geleid tot veranderingen in aantallen of
soortsamenstelling van trekvogels bij Ameland,
en het aantal broedvogels bleef stabiel
(Hoeksema et al. 2004).

Vervuiling

Xenobiotische stoffen, stoffen die niet van bioge-
ochemische oorsprong zijn, maar door mensen
gemaakt, stromen via het IJsselmeer en de  rivie-
ren de Waddenzee in en kunnen schadelijk zijn.
De stoffen hopen zich op in diersoorten die een
hoger trofisch niveau in de voedselketen hebben.
Door de filterende werking van schelpdieren, zo-
als Mosselen, worden er veel verschillende xeno-
biotische stoffen in teruggevonden. Uiteindelijk
belanden deze stoffen in vogels die van schelp-
dieren leven. Hetzelfde geldt voor vis die de gifti-
ge stoffen in het lichaamsvet opslaat. Visetende
vogelsoorten (vooral sterns), staan het hoogst in
het voedselweb van de in dit rapport beschreven
vogelsoorten en lopen het hoogste risico schade
te ondervinden door xenobiotica (Becker &
Muñoz Cifuentes 2005). 

In de jaren ’60 had dit een dramatisch effect op
sterns, Scholeksters en Eidereenden in de
Waddenzee die stierven aan een hoge concen-
tratie landbouwgif dat via de Rijn in de Wadden-
zee terechtkwam. De gifstoffen werden in het vet
van de vogels opgeslagen, en in het geval van de
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Boortoren bij Zuidwal, westelijke Waddenzee. De geplande gaswinning zal vanaf het vaste land gebeuren. 



Eidereenden aangesproken tijdens het broeden
(broedende vrouwtjes Eidereenden teren op eer-
der aangelegde vetreserves tijdens de broedperi-
ode). Vele Eidereenden stierven op het nest. Ook
de gelegde eieren en, als daar sprake van was,
de kuikens van de sterns, meeuwen, Eider-
eenden en Scholeksters waren in slechte staat
en overleefden niet (Veen 1977; Veen & van de
Kam 1988). 

Veel xenobiotische stoffen worden heel slecht
afgebroken en kunnen jarenlang in het Wadden-
zee-ecosysteem terug worden gevonden, zelfs
als er geen of nauwelijks input in het ecosysteem
meer is. Veel van de ‘oude bekende’ xenobioti-
sche stoffen, zoals polychloorbifenylen (PCB’s),
hexachloorbenzeen (HCB) en tributyl tin (TBT),
die inmiddels verboden zijn of waarvan het ge-
bruik beperkt wordt, komen nog steeds in de
Waddenzee voor. Over het algemeen nemen de
concentraties ervan langzaam af, hoewel in de
hogere trofische niveaus de stoffen langzamer
verdwijnen. De Deense Waddenzee is relatief het
schoonst, terwijl de Elbe-monding en het centrale
deel van de Duitse Waddenzee het meest che-
misch vervuild zijn. Dit komt tot uitdrukking in de
concentraties van xenobiotische stoffen in de eie-
ren van onderzochte Visdief en Scholekster in
deze gebieden. In de Nederlandse Waddenzee
nemen de concentraties van de meeste chemica-
liën af van west naar oost (Becker & Muñoz
Cifuentes 2005). Uit de concentraties in de voge-
leieren wordt duidelijk dat veel xenobiotische
stoffen via de Rijn en de Eems in de Waddenzee
terechtkomen (Becker & Muñoz Cifuentes 2005).
Ophoping (bio-accumulatie) van xenobiotische
stoffen in vogels hebben negatieve gevolgen
voor het reproductief succes. Sinds 1990 zijn de
concentraties van de meeste xenobiotische stof-
fen afgenomen. Sommige chemicaliën nemen
sinds 1998 echter weer toe, wat wijst op nieuwe
input in het ecosysteem of op remobilisatie van
deze persistente stoffen uit het sediment (door
baggerwerkzaamheden bijvoorbeeld). De con-
centraties van xenobiotische stoffen zijn momen-
teel over het algemeen echter zo laag dat er
geen verschillen in reproductief succes van
Visdieven in relatief sterk en weinig vervuilde lo-
caties in de Duitse Waddenzee werden gevonden
(Becker et al. 2003). Niet zo lang geleden,
midden jaren negentig, speelde vervuiling echter
wel degelijk nog een rol en bleek het reproductief
succes van Visdief, Stormmeeuw en
Zilvermeeuw negatief beïnvloedt door vervuiling
met organochlorinen (Muñoz Cifuentes 2004). 

Aan de lopende band worden er nieuwe toxi-
sche stoffen ontwikkeld die in het mariene milieu
terug worden gevonden, en effecten hebben op
bijvoorbeeld de groei van diatomeeën, de foto-
synthese van algen de hormoonhuishouding van
verschillende organismen. Aangezien veel van de
stoffen via platvis en schelpdieren accumuleren
in vogels blijft het van belang de kwaliteit van het
Waddenzeewater te controleren.

Een ander belangrijk gevaar zijn de (illegale)
lozingen van olie door de scheepvaart.
Zeevogels die in een olievlek terechtkomen raken
besmeurd en hun vliegvermogen en waterdicht
verenkleed wordt aangetast. Meestal overleven
de vogels deze vervuiling niet en sterven op zee
waarna ze vaak aanspoelen op het strand (bij-
voorbeeld Camphuysen 1989). Dergelijke lozin-
gen kunnen desastreus zijn als deze grote groe-
pen Eider, Berg- of Zwarte Zeeëenden op de
geconcentreerde ruiplekken in de nazomer zou
treffen. Olie op het wad (door een ramp bijvoor-
beeld) zou ook desastreus zijn voor het bodemle-
ven en mogelijk ook wadvogels bevuilen.

Eutrofiëring

Eencellige algen vormen de basis voor het eco-
systeem en algengroei is, naast voldoende licht,
in sterke mate afhankelijk is van de voedingsstof-
fen die de Waddenzee in stromen. Veel nitraten
en fosfaten komen via de rivieren, zoals de Rijn
(en vervolgens verdund met Noordzeewater) de
Waddenzee in en vormen daar een voedselbron
voor algen, die vervolgens weer gegeten worden
door wormen en schelpdieren. Toch is het niet zo
dat er een directe relatie bestaat tussen de hoe-
veelheden voedingsstoffen die via de rivieren de
Waddenzee in komen en de groei van algen,
zeegras en uiteindelijk bodemdieren. Als er te
veel voedingsstoffen de Waddenzee in komen
heeft dit allerlei nadelige effecten. 

De Rijn was de afgelopen decennia een erg
vervuilde rivier en, met name voor 1980, vond
eutrofiëring van de Waddenzee plaats (Cadée &
Hegeman 2002). In de eerste helft van de jaren
’80 werd een piek in de anorganische fosfaat
concentraties bereikt die tot acht maal de con-
centraties van de natuurlijke achtergrondwaarden
bereikte (de Jonge 1997). In die periode groeide
ook het aantal bodemdieren (Beukema 1989).
Met dergelijke hoge nutriënten concentraties in
het zeewater is het echter vooral de hoeveelheid
licht die de algenproductie beïnvloedt (Colijn &
Cadée 2003). Vanwege een overdaad aan voe-
dingsstoffen in het water is daar dus geen gebrek
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aan. Een overvloed van nutriënten in het water
leiden tot minder helder water en zorgen voor
een verminderd zuurstof gehalte in het water
(van de Kam et al. 1999) en de wadplaten wor-
den bedekt met pakketten macro-algen.
Bodemdieren kunnen niet goed leven bij lage
zuurstofconcentraties, en onnatuurlijk hoge nutri-
ëntenconcentraties in het zeewater zijn dus on-
gunstig. Voor het ecosysteem was het dus een
gunstige ontwikkeling dat de afvalwaterzuivering
sinds de jaren ’80 geleid heeft tot een daling in
de afvoer van stikstof en met name fosfaat. Het
terugdringen van de eutrofiëring heeft niet geleid
tot een verminderde hoeveelheid bodemdieren
(Cadée & Hegeman 1993; Beukema et al. 2002),
wat ook aangeeft dat niet alleen de hoeveelheid
nutriënten in het water de hoeveelheid schelpdie-
ren bepalen. Ook in het kader van het EVA II
onderzoek (evaluatie schelpdiervisserij, Ens et al.
2004) is er gekeken wat de rol van het terugdrin-
gen van de eutrofiëring is geweest. Aan de hand
van een modelberekening concluderen Brinkman
& Smaal (2003) dat de maximale hoeveelheden
schelpdieren die mogelijk in de Waddenzee voor
kunnen komen in de toekomst verder af zal ne-
men. De verminderde nutriënten input zou wel
eens tot gevolg kunnen hebben dat de theore-
tisch maximale hoeveelheden in de toekomst la-
ger zullen uitpakken. Dat de afgelopen jaren de
gemeten hoeveelheden schelpdieren steeds la-
ger uitpakten dan de theoretische maximale hoe-
veelheden, toont aan dat er andere factoren me-
de bepalend zijn voor de hoeveelheid schelp-
dieren die in de Waddenzee kunnen voorkomen. 

5. VERANDERING POPULATIEGROOTTES, 

SOORTBESCHRIJVING

Duikers en futen

Duikers (Roodkeel, Parel- en IJsduiker) zijn geen
erg algemene overwinteraars in zoute wateren in
Nederland. De in Nederland talrijkste duiker, de
Roodkeelduiker, overwintert vooral op de Noord-
zee en in de Zoute Delta (van Roomen et al.
2004) en het merendeel blijft daar onopgemerkt
vanaf het land (Camphuysen & Leopold 1994).

De Fuut is een zeer algemene broedvogel in
West-Europa, maar op de Waddeneilanden broe-
den ze maar mondjesmaat (Bijlsma et al. 2001).
Tijdens de rui bevinden zich zeer grote concen-
traties (de grootste van Europa) Futen op het
IJsselmeer en voor de Mokkebank. Het aantal
overwinterende Futen op de Waddenzee valt in

het niet vergeleken bij die in de zoetwatergebie-
den en Zoute Delta (van Roomen et al. 2004).
Ook de andere futensoorten, Dodaars, Roodhals-
fuut, Kuifduiker en Geoorde Fuut overwinteren
met name in de Zoute Delta in relatief lage aan-
tallen (in heel Nederland maximaal ruim 3000
Dodaars, maximaal 46 Roodhalsfuten, 148
Kuifduikers en 6300 Geoorde Futen waarvan
95% in de Zoute Delta; van Roomen et al. 2004). 

Specifieke kennisleemte t.a.v. duikers en futen:
• Waarom komen Duikers en Futen relatief wei-

nig op de Waddenzee voor?

Aalscholver

Van de in 1991 geschatte Noordwest-Europese
broedpopulatie van 36.200 Aalscholverparen
broedden er slechts 262 in het Waddengebied
(Rösner et al. 2000). Die situatie is in korte tijd
drastisch veranderd. In 1996 broedden er 838
Aalscholvers in de Waddenzee en meer dan
70.000 in de aangrenzende gebieden (Blew et al.
2005). Het aantal broedende Aalscholvers in
Nederland is sinds de jaren ’70 sterk toegeno-
men tot ongeveer 20.000 broedparen eind jaren
negentig (Bijlsma et al. 2001), als gevolg van een
betere bescherming van de soort (stopzetten van
vervolging) en een groter aanbod aan geschikte
vis (de Nie 1995). Het merendeel van de
Aalscholvers broedt in kolonies in en nabij het
IJsselmeergebied (Oostvaardersplassen,
Lepelaarsplassen, Naardermeer). Ook langs de
Waddenzeekust neemt het aantal broedparen
toe, zowel op de eilanden (de Muy op Texel,
Kroon’s Polders op Vlieland en Rottumeroog) als
op het vasteland (het NAM-platform De Hond in
de Eems). Na een aanvankelijke exponentiële
groei van de broedkolonies in het
Waddengebied, die sinds eind jaren ’70 (De
Hond, Eemshaven), of in de jaren ‘90 (Vlieland,
Rottum en Texel; Leopold & van Damme 1999)
werden gevestigd, lijkt de groei er bij de meeste
kolonies in het begin van de 21eeeuw uit te zijn
(van Dijk et al. 2003). Momenteel broeden enkele
duizenden broedparen in de Nederlandse
Waddenzee. 

Naast de lokale broedvogels wordt de
Waddenzee en de Noordzeekustzone ten noor-
den van de Waddeneilanden als foerageergebied
gebruikt door Aalscholvers van binnenlandse
broedkolonies (Camphuysen & Leopold 1994).
Aalscholvers zijn met name van mei tot en met
september aanwezig in de Waddenzee, in sep-
tember en oktober nemen de aantallen af. In de
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zomer worden er op verschillende locaties in de
Waddenzee gezamenlijke slaapplaatsen ge-
vormd (Bijlsma et al. 2001). Van november tot en
met april zijn de aantallen Aalscholvers in de
Waddenzee laag (Leopold et al. 1998).
Nederlandse broedvogels overwinteren in een
uitgestrekt gebied in Frankrijk, Spanje, Middel-
landse Zee tot in Tunesië, maar kunnen ook in
toenemende mate in West-Europa blijven
(Bijlsma et al. 2001). Het aantal overwinterende
Aalscholvers in de hele Waddenzee is sinds
1992, toen er minder dan honderd in januari ge-
teld werden, toegenomen in de daaropvolgende
winters met enkele honderden Aalscholvers
(Blew et al. 2005). Het merendeel daarvan komt
voor in de Nederlandse Waddenzee (Blew et al.
2005). Aalscholvers nemen dus in alle seizoenen
en in alledrie de Waddenlanden toe in het
Waddengebied.

Aalscholvers eten voornamelijk vis die duikend
onder water, vaak in groepen, gevangen wordt. In
de Waddenzee zijn Aalscholvers vrijwel de enige
duikende visetende vogels, naast de in aantallen
veel minder talrijke Futen en zaagbekken. In hun
prooikeuze zijn ze erg opportunistisch; ze tonen
geen duidelijke voorkeur voor bepaalde vissoor-
ten maar vangen wat ze kunnen vangen (Suter
1997). Onderzoek naar het dieet van Aalschol-
vers in de Waddenzee wees dan ook uit dat ze
een heel scala aan vissoorten eten, afhankelijk

van het aanbod. Naast platvis, dat 79% (in ge-
wicht) van het dieet betrof werd Zandspiering,
Kleine Zeenaald en Driedoornige Stekelbaars
aangetroffen (van Damme 1994; Leopold et al.
1998). Nu de jacht op Aalscholvers gesloten is
zijn er weinig factoren die de soort bedreigen.
Overbevissing van platvis (als bijvangst in de gar-
nalenvisserij) is blijkbaar geen groot probleem
voor de soort waarschijnlijk omdat deze genera-
list zich prima weet te voeden met andere vis-
soorten. Het zou interessant zijn nogmaals een
dieetstudie uit te voeren in de huidige situatie met
weinig platvis.

Specifieke kennisleemte t.a.v. Aalscholver:
• Wat is de oorzaak van de sterke stijging van

het aantal broedende Aalscholvers in het
Waddengebied?

• In hoeverre is het dieet van Aalscholvers veran-
dert sinds begin jaren ’90?

• Waarom heeft de sterke achteruitgang van de
Schol in de Waddenzee geen gevolgen voor de
Aalscholver?

• Wat is het relatieve belang van de Waddenzee
voor de in het Waddengebied broedende
Aalscholvers, en in welke mate wordt er in het
binnenland of op de Noordzee gefoerageerd?
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Het aantal broedparen van de Aalscholver in het Waddengebied is de laatste jaren aan-
zienlijk gestegen.



Lepelaar

In Noordwest Europa is Nederland het enige land
dat een grote broedpopulatie Lepelaars herbergt,
een populatie die nog steeds groeit (Voslamber
1994; Overdijk 2002). Deze groei is vooral te
danken aan de broedpopulatie op de
Waddeneilanden (van Dijk et al. 2003). Op de ei-
landen broedden in 2002 zo’n 900 broedparen
(van Dijk et al. 2003), dit is zo’n 70% van de in
Nederland broedende vogels. Vanuit Nederland
worden nu ook enkele nieuwe kolonies in het
Duitse deel van de Waddenzee gekoloniseerd. In
2000 broedde 42 paar Lepelaars in het Duitse
Waddengebied (Overdijk & Zwart 2003) en
tegenwoordig worden ook enkele broedgevallen
in Denemarken (Ringkjøbingfjord en Limfjorden)
vastgesteld (Blew et al. 2005). 

Jaarcyclus en trek
Na het broedseizoen in juli en augustus komen
grote aantallen Lepelaars voor op enkele nazo-
merpleisterplaatsen in de Waddenzee, die vanaf
begin september verlaten worden (van Dijk &
Overdijk 1996). In Nederland broedende
Lepelaars komen ‘s winters in Frankrijk en
Spanje voor, maar het merendeel overwintert in
West-Afrika. Zo’n 30-80% van alle Nederlandse
broedvogels overwintert in de Banc d’Arguin in
Mauritanië, de overige vogels overwegend in de
Senegaldelta (Bijlsma et al. 2001; Overdijk 2004).
Van de volwassen Lepelaars verblijft gedurende
de winter zo’n 70% in West-Afrika, de jongere vo-
gels overwinteren naar verhouding meer in noor-
delijker gebieden in Afrika en in Spanje (Overdijk
2004). Lepelaars zijn erg plaatstrouw aan hun
overwinteringsgebied; van de tweedejaars vogels
overwintert 67% in hetzelfde gebied als in hun
eerste levensjaar, de rest overwintert in het twee-
de jaar zuidelijker dan in het eerste jaar. Van de
Lepelaars ouder dan 3 jaar, overwintert 90-100%
in hetzelfde gebied als het jaar daarvoor
(Overdijk 2003). 

Tussen 1985 en 2002 zijn met name de jonge
Lepelaars steeds noordelijker gaan overwinteren.
Het lijkt er op dat de draagkracht voor overwinte-
rende Lepelaars in Mauritanië en Senegal bereikt
zou kunnen zijn, aangezien de aantallen van
8.000-10.000 vogels in West-Afrika stabiel bleven
terwijl de broedpopulatie toenam. In combinatie
met een waarschijnlijk verbeterde kwaliteit van de
Franse en Spaanse overwinteringgebieden (door
een jachtverbod en speciale gebiedsbescherming
voor Lepelaars in Frankrijk) zou dit het noordelij-

ker overwinteren van de (jonge) Lepelaars kun-
nen verklaren (Overdijk 2003).

De zuidwaartse trek verloopt langs een aantal
gebieden in Frankrijk, Spanje en Marokko waar
de trekvlucht voor enige tijd onderbroken wordt
om te foerageren. Dit resulteert in een lange reis
van zo’n twee maanden. 

Broedperiode
Tijdens het broedseizoen eten Lepelaars met na-
me stekelbaarzen, amfibieën en grote insecten in
ondiepe sloten in een (maximale) straal van zo’n
35 km rond de kolonie. Er wordt ook op het wad
gefoerageerd op Garnalen, Steurgarnalen
(Hippolyte varians) en kleine platvis. In het vroe-
ge voorjaar wordt met name in zoet water (pol-
derslootjes) gefoerageerd. Lepelaars zoeken
vanaf begin mei geleidelijk vaker hun voedsel in
het zoute water van de Waddenzee gerelateerd
aan het voorkomen van voldoende Garnalen in
de geulen (Wintermans 2003). Broedkolonies lig-
gen in natte gebieden met gegarandeerde rust,
een goede voedselsituatie rondom de kolonie en
bescherming tegen roofdieren (zoals vossen). Op
vrijwel alle Waddeneilanden bestaan gebieden
waar aan deze eisen wordt voldaan. De groei van
de Nederlandse broedpopulatie werd begin jaren
’90 geremd door nestpredatie en verstoring door
Vossen (Vulpes vulpes), maar door afwezigheid
van deze roofdieren op o.a. de Waddeneilanden
heeft de groei van de Nederlandse broedpopula-
tie sinds 1968 gewoon doorgezet (Voslamber
1994).

Overleving en bedreigingen
De overleving van volwassen Lepelaars, geme-
ten aan de hand van meldingen van gekleurring-
de vogels, bedraagt zo’n 83% en de kans dat een
Lepelaar 10 jaar wordt is de afgelopen jaren ge-
stegen. Dat duidt op een verhoogde overleving
ten gevolge van een verbeterde bescherming de
afgelopen jaren van de verschillende pleister-
plaatsen langs de trekweg (Overdijk 2004).
Interessant is dat tussen 1982-1994 een steeds
groter aandeel tweede en derdejaars vogels naar
de broedgebieden in Nederland trok en dat een
deel van deze jonge vogels ook al deelnam aan
het broeden. Deze ontwikkeling verklaart moge-
lijk deels waarom de Nederlandse broedpopulatie
nog steeds groeit (Overdijk 2004). 

De grootste bedreiging van Lepelaars in
Nederland is de achteruitgang van de foerageer-
gebieden in de polders, doordat dijken en sluizen
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de vismigratie van kleine vis (stekelbaars) verhin-
deren en doordat de geïntensiveerde landbouw
de waterkwaliteit ten negatieve beïnvloedt
(Wintermans 2003). Het eerste probleem is te
verhelpen door meer natuurlijke zoet-zoutover-
gangen te creëren, of door het aanleggen van
vissluizen. Bedreigingen van gebieden die wor-
den gebruikt tijdens de trek of als overwinterings-
gebied zullen ook grote gevolgen kunnen hebben
op het voorkomen van de Lepelaar als broedvo-
gel in Nederland. Watervervuiling met pesticiden,
jacht, het rapen van eieren en inpoldering van
geschikte broed- en foerageergebieden hebben
in het verleden in Nederland de Lepelaar geen
goed gedaan (Schutte & den Boer 1999). 

Specifieke kennisleemte t.a.v. Lepelaar:
• Het zou erg de moeite waard zijn de vele kleur-

ringwaarnemingen in meer detail te analyseren
met de modernere overlevingsmodellen en
software (met name MARK). Zo kan variatie in
broedsucces en overleving gecorreleerd wor-
den aan omstandigheden tijdens de trek, het
effect van betere bescherming, en bijvoorbeeld
droogte in overwinteringgebieden. Ook kunnen
eventuele verschillen in overleving en repro-
ductief succes tussen broedkolonies ontdekt
worden.

Rotgans 

Rotganzen zijn, nog meer dan Brandganzen,
echte ‘Waddenganzen’. Ze komen alleen van
eind september tot eind mei in aanzienlijk aantal-
len in Nederland voor en naast een relatief klein
aantal in Zeeland vrijwel uitsluitend in het
Waddengebied. Zwartbuikrotganzen broeden

hoofdzakelijk op het Taimyr schiereiland in
Siberië. De populatie betrof midden jaren ’90 zo’n
250.000-300.000 vogels (Ebbinge et al. 1999).
Na aankomst in de Waddenzee (na het broedsei-
zoen, met name in oktober) trekt een deel van de
vogels door naar Zuid-Engeland, Bretagne en de
Franse Atlantische kust om te overwinteren
(Ebbinge & St. Joseph 1992). Het aantal in het
internationale Waddengebied overwinterende
Rotganzen kan oplopen tot zo’n 50.000 waarvan
meer dan 80% in Nederland geteld wordt (Blew
et al. 2005). Gemiddeld brengen er echter zo’n
27.000 Rotganzen in het Nederlandse
Waddengebied de winter door (Bijlsma et al.
2001), het aantal is na een reeks milde winters
vaak hoger dan na strenge winters (Blew et al.
2005). In het voorjaar, vanaf februari al, komen
de in Engeland en Frankrijk overwinterende
Rotganzen weer naar het Waddengebied om er
op te vetten voor de voorjaarstrek naar de
Siberische broedgebieden. In april- mei bevinden
zich dan zo’n 100.000 Rotganzen in het
Nederlandse Waddengebied,  zo’n 30-40% van
de hele wereldpopulatie. Tijdens de internationale
midwintertelling van januari 2003 werden in
West-Europa slechts 197.000 Rotganzen geteld,
waarvan slechts 16% in Nederland en maar liefst
54,8% in Frankrijk (van Roomen et al. 2004). 

Als voedselbron tijdens de opvetperiode in het
voorjaar worden met name zoutminnende kwel-
derplanten gebruikt die juist in deze periode be-
ginnen te groeien en een hoge kwaliteit hebben.
Oorspronkelijk was de Rotgans een gans die
vooral op zeegras foerageerde, maar toen begin
jaren ’30 het zeegras door een ziekte uit de
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Het gaat de Lepelaars voor de wind. Vanuit bekende
broedkolonies worden nu ook het Duitse en Deense
Waddengebied gekoloniseerd. 

Vrijwel de hele wereldpopulatie Zwartbuikrotganzen
maakt gebruik van het Waddengebied. Foto door
Bernard Spaans.
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BOX 1 

Hoe een Rotganzenreservaat in ongebruik raakte

In 1976 werd op Texel het Rotganzenreservaat Zeeburg ingericht teneinde de lo-
kale Rotganzenpopulatie een geschikt voedselgebied te geven en daarmee de
overlast voor de boeren te verminderen. In de daaropvolgende jaren bleek dit
een groot succes en tot meer dan 10.000 Rotganzen concentreerden zich, met
name in het voorjaar, in dit gebied. Een speciaal wetenschappelijk onderzoek
werd in 1984 opgestart om te onderzoeken of dit gebied voor de ganzen zelf ook
een geschikt gebied was om in het voorjaar voldoende reserves aan te leggen
die noodzakelijk zijn voor de trek naar het 5000 km verder gelegen broedgebied,
de eileg en het broeden zelf. Uit dit onderzoek bleek dat de Rotganzen die op
Zeeburg foerageerden in het voorjaar, met precies evenveel jongen terug keer-
den in de herfst als de Rotganzen die elders in het Waddengebied op buitendijk-
se kwelders hun voorjaarsreserves opbouwden. Kortom Zeeburg bleek een vol-
waardig alternatief en herbergde in het voorjaar tot 6% van de gehele
wereldpopulatie van de Zwartbuikrotgans Branta bernicla bernicla (Spaans en
Postma 2001). 

De laatste jaren werd echter steeds duidelijker dat de Texelse Rotganzen
steeds minder gebruik gingen maken van Zeeburg en de totale aantallen
Rotganzen op Texel, met name in het voorjaar, namen sterk af. In het voorjaar
van 2005 werd de begrazingsdruk in het voorjaar op Zeeburg, net als in het ver-
leden, weer gemeten om hiermee een objectieve maat voor de verandering te
verkrijgen. Omdat een Rotgans iedere 4½ minuut een keutel laat vallen, wordt
door het aantal keutels te tellen in vaste pq’s een goede maat verkregen voor de
begrazingsdruk. In het verleden is van deze methode veelvuldig gebruik ge-
maakt, onder andere om het effect van beheersmaatregelen te onderzoeken
(Ebbinge & Boudewijn 1984). 

Aan de hand van de in 2005 gemeten keuteldichtheden bleek dat de begra-
zingsdruk nog maar 15% van die in tachtiger jaren was, terwijl de totale
Rotganzen-populatiegroottes in beide periodes vergelijkbaar was. 

Eén van de oorzaken van deze verandering  kon worden aangetoond met een
“toevallig experiment”. In een recent ingezaaid deel van Zeeburg bleek een
baan grasland te liggen met een afwijkende vegetatie waarop duidelijk veel
meer gefoerageerd werd door Rotganzen. De begrazingsdruk in deze baan
bleek 51,2 keer zo hoog te zijn vergeleken met de rest van het perceel. Navraag
bij Staatsbosbeheer maakte duidelijk dat de bewuste strook overgeslagen was
bij het inzaaien met een grasmengsel van voornamelijk raaigras (Lolium spec.)
en zich hier dus een meer “natuurlijke” grasmat had ontwikkeld. Van Engels
Raaigras is bekend dat ganzen hier bij begrazing negatief op selecteren (Groot
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Bruinderink 1987) en Rotganzen selecteren juist positief op Veldbeemdgras
(Poa pratensis; Dijkstra en Dijkstra-de Vlieger 1977). Er was dus met een niet-
optimaal grasmengsel ingezaaid. Daarnaast hebben Rotganzen een zeer be-
perkt verteringssysteem en selecteren daarom op jonge malse grassprietjes van
hoge (eiwit)kwaliteit. In zijn algemeenheid is vegetatiekwaliteit omgekeerd even-
redig met kwantiteit. Veel gras betekent dus lage kwaliteit, (zeer) weinig gras be-
tekent (zeer) hoge kwaliteit. Met de korte snavel zijn Rotganzen speciaal uitge-
rust om in zeer korte tijd een voldoende aantal zeer kleine sprietjes te plukken.
Een goede Rotganzenweide is dus zeer kort, met een dichte grasmat en mag,
net name in het voorjaar, niet te snel groeien (lage productie). Zeeburg bestaat
de laatste jaren uit modern, hoog productief grasland (veel raaigras), met een
hoge kunstmestgift waardoor in het voorjaar het gras al veel te hoog staat. Dit is
funest  voor de Rotgans. Een voorbeeld van slecht beheer dat echter eenvoudig
te veranderen is.

vergelijking voorjaarsverloop begrazingsdruk 

Zeeburg 1986 met 2005
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Waddenzee verdween kelderde het aantal
Rotganzen navenant. Door binnendijks te gaan
foerageren vielen Rotganzen bovendien ten prooi
aan een zwaardere jachtdruk (Lebret et al. 1976)
en kelderde de populatie tot minder dan 20.000
exemplaren. Na de jaren ’60 krabbelde de popu-
latie weer op door een verminderde jachtdruk
(o.a. in Denemarken en Frankrijk) en door
binnenlandse graslanden en percelen met winter-
graan te gaan gebruiken (Bijlsma et al. 2001).
Eind mei, als de vogels zo’n 25-35% in lichaams-
gewicht zijn toegenomen vertrekken ze naar de
broedgebieden. De aangelegde vetvoorraden zijn
echter niet voldoende om de 4.000-5.000 km lan-
ge vlucht naar de broedgebieden in één keer af
te kunnen leggen. Het halverwege de trekroute
gelegen Witte Zeegebied wordt gebruikt als bij-
tank station. Een deel van de (eiwit)reserves die
vrouwtjes Rotganzen meenemen naar de broed-
gebieden worden gebruikt om de eieren te leg-
gen. Goede foerageergebieden in het Wadden-
gebied, waar de vet- en eiwitreserves worden
aangelegd, zijn van groot belang voor het repro-
ductief succes (en uiteindelijk dus de populatie-
ontwikkeling) van de Rotgans. Vrouwtjes die zon-
der jongen terugkeerden uit de broedgebieden
waren in het voorafgaande voorjaar gemiddeld
met een lager lichaamsgewicht (met minder vet
en eiwitvoorraden) vertrokken uit het Wadden-
gebied dan vrouwtjes die wel met jongen terug-
kwamen (Ebbinge & Spaans 1995). 

Daarnaast wordt het broedsucces van
Rotganzen sterk beïnvloed  door de cyclus in
lemmingvoorkomen op de toendra. In jaren die
volgen op een lemmingpiek komen maar weinig
jongen groot omdat het toegenomen aantal pre-
datoren zich dan vooral richten op de nesten van
Arctische broedvogels. Rotganzen echter bleken
in zulke jaren het broeden zelfs helemaal over te
slaan (Spaans et al. 1998). Tussen 1960-1995
varieerde het jaarlijks aandeel jonge Rotganzen
tussen de 5-50% (Madsen et al. 1999).

Na een herstel van de populatie in de jaren 90,
neemt tegenwoordig het aantal Rotganzen in het
Waddengebied, en in het hele doortrek- en over-
winteringsgebied, weer snel af. Het probleem zit
hem niet zozeer in de verminderde overleving
van de Rotganzen, maar in de lagere jongenpro-
ductie. Dit zou op een probleem in de broedge-
bieden kunnen duiden door bijvoorbeeld een ver-
hoogde predatiedruk. Gezien de link tussen
vertrekgewicht in het voorjaar en reproductief
succes (Ebbinge & Spaans 1995) is het waar-

schijnlijker dat de oorzaak in het Waddengebied
gezocht moet worden. Er zijn aanwijzingen dat
door een toenemend aantal Brandganzen op de
kwelders langs de Friese Waddenkust, die bo-
vendien steeds langer in het voorjaar aanwezig
blijven, de Rotganzen in de concurrentieslag om
de zoute kweldervegetatie het onderspit delven
(Engelmoer et al. 2001). Ook is, in het kader van
een “natuurlijker” kwelderbeheer de beweiding
door vee (meestal schapen) van de kwelders in
het Waddengebied drastisch verminderd, grote
delen zijn zelfs geheel uit beweiding genomen.
Hierdoor is de kweldervegetatie sterk veranderd
en daarmee is draagkracht van deze kwelders
voor Rotganzen sterk afgenomen. Daarnaast
blijft, gezien het beperkte kwelderareaal, een
goed beheer van de  binnendijkse ganzenreser-
vaten in het Waddengebied van groot belang.
Hoe het toch mis kan gaan in een gebied dat
speciaal voor Rotganzen beheerd  wordt blijkt uit
recente waarnemingen in het
Rotganzenreservaat Zeeburg op Texel.

Specifieke kennisleemte t.a.v. Rotgans:
• Is de verlaagde reproductie uitsluitend het ge-

volg van het sterk verminderde draagkracht
van het kwelderareaal waarvan de ganzen af-
hankelijk zijn in de opvetperiode (april-mei), of
spelen factoren in het broedgebied, als gevolg
van klimaatveranderingen, ook een rol?

Brandgans

Brandganzen komen vooral als doortrekker en
overwinteraar voor in de Waddenzee. Ze broeden
in Arctisch Rusland (Ganter et al. 1999) en voor
een klein deel in het Oostzeegebied. Tegen-
woordig is de Brandgans ook een Nederlandse
broedvogel. Naar schatting broeden 10.000 indi-
viduen in Nederland (van Roomen et al. 2004).
Sinds de jaren ’80 is de Brandgans als overwinte-
raar in Nederland snel toegenomen. In 1997 be-
trof deze populatie 267.000 vogels, waarvan
meer dan 80% in Nederland overwinterde
(Koffijberg et al. 1997). In 2001/02 werd de totale
populatie op 380.000 geschat terwijl in de winter
2002/03 maximaal 394.000 Brandganzen alleen
in Nederland geteld werden (van Roomen et al.
2004)! Het aantal Brandganzen in een bepaalde
periode in de internationale Waddenzee fluctu-
eert echter aanzienlijk tussen jaren (Blew et al.
2005). De kwelders langs de  Friese en
Groningse Waddenkust behoren tot de belang-
rijkste foerageergebieden voor de Brandgans. In
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oktober komen de eerste groepen uit de broed-
gebieden de Waddenzee binnen, maar de
meeste arriveren in november. In februari-maart
vertrokken de meeste vogels weer uit het Wad-
dengebied. Deze vertrekperiode is de laatste ja-
ren echter ver naar achteren geschoven; in de ja-
ren negentig vertrokken de laatste vogels pas in
april of de eerste helft van mei (Koffijberg et al.
1998; Engelmoer et al. 2001; van Roomen et al.
2004). Net als Smient en Rotgans eten
Brandganzen kweldervegetatie (Festuca spec.,
Puccinellia spec) en gras op binnenlandse gras-
landen. Toen door de afsluiting van het Lauwers-
meer de Zeekraal massaal begon te groeien pro-
fiteerde de soort hiervan en arriveerde maar liefst
3 weken eerder uit de broedgebieden. Door suc-
cessie van de vegetatie verdween deze voor
Brandganzen gunstige situatie weer en arriveer-
den de ganzen weer later in het gebied (van
Eerden 1990). 

Specifieke kennisleemte t.a.v. Brandgans:
• Wat verklaart het succes van Brandganzen ten

opzichte van Rotganzen? Winnen Brand-
ganzen de competitieslag om foerageergebie-
den van de Rotgans en zo ja, waarom?

Bergeend

Het Waddengebied vormt voor deze eendensoort
één van de belangrijkste bolwerken. Bergeenden
broeden in oude konijnenholen in de duinen van
de Waddeneilanden. Van de totale Noordwest
Europese broedpopulatie van naar schatting
46.000 paren, broedden in 1991 zo’n 4.700 in het

Waddengebied, het merendeel in Nederland.
Tussen 1979 en 1985 broedden zo’n 6.000-9.000
paar in heel Nederland, waarvan ongeveer 3.000
op de Waddeneilanden (Bijlsma et al. 2001). De
hele Noordwest Europese populatie nam sinds
1945 sterk toe, met tussen 1967 en 1983 zelfs
ongeveer een verdrievoudiging (Nehls et al.
1992). Uit broedvogeltellingen in Nederland en
Duitsland blijkt dat de broedpopulatie in het
Waddengebied sinds 1960 min of meer stabiel is.
Dit suggereert dat de draagkracht van de aantal-
len broedparen bereikt is. 

Ruilocaties
De grootste aantallen Bergeenden (tot 50.000) in
de Nederlandse Waddenzee zijn in september-
november aanwezig (Bijlsma et al. 2001; van
Roomen et al. 2005). Dit heeft te maken met de
terugkomst van Bergeenden uit gezamenlijke rui-
locaties in met name Duitsland. Na het broedsei-
zoen ondergaan Bergeenden een intensieve
slagpenrui, waarbij vrijwel alle slagpennen tegelij-
kertijd worden vervangen en de vogels zo’n 30
dagen lang niet kunnen vliegen. Dit maakt de vo-
gels erg kwetsbaar voor bijvoorbeeld predatie en
verstoring, en is de reden waarom ze samen
clusteren in grote groepen van honderden tot dui-
zenden vogels die meestal op zee verblijven.
Tijdens laagwater verblijven de vogels op of aan
de rand van de geulen. Het merendeel, of zelfs
nagenoeg de hele populatie, van de Noordwest
Europese Bergeenden trekt van eind juni tot in
augustus naar de Duitse Waddenzee om geza-
menlijk te ruien (Nehls et al. 1992). Uit tellingen
vanuit een langs de Duitse kust surveillerend
vliegtuig werden tussen 1988 en 1991 zo’n
180.000 ruiende Bergeenden geteld, waarna een
lichte toename volgde met stabilisatie rond
200.000 individuen sinds 1995 (Blew et al. 2005).
De ruiende, niet-vliegende, vogels zijn in tegen-
stelling tot de niet ruiende vogels erg schuw en
proberen bij (menselijke) verstoring vaak onder
water te vluchten. Rust lijkt dan ook een belang-
rijke voorwaarde voor een goede ruiplaats te zijn
(Swennen & Mulder 1995). De afgelopen zomers
nam het aantal ruiende Bergeenden in de
Nederlandse Waddenzee toe (van Roomen et al.
2004) en werden er zo’n 12.500 ruiende Berg-
eenden waargenomen rond de Ballastplaat/
Kimstergat in de westelijke Waddenzee (Kraan et
al. in voorbereiding), een locatie waar in voor-
gaande zomers nooit dergelijke aantallen
Bergeenden werden waargenomen. Een verge-
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lijkbaar groot aantal Bergeenden werd in de be-
gin jaren ’90 ook in de Nederlandse Waddenzee
waargenomen, maar op andere locaties
(Swennen & Mulder 1995). Aangezien de
Ballastplaat niet omgeven wordt door drukke
scheepvaart routes en weinig door toeristen
wordt bezocht, lijkt dit een geschikte ruiplaats.
Mogelijk is hier sprake van een gedeeltelijke ver-
schuiving van ruiende vogels uit Duitsland naar
Nederland aangezien uit tellingen blijkt dat de
aantallen ruiende Bergeenden in de Duitse
Waddenzee de afgelopen tien jaar geleidelijk aan
afgenomen zijn (Kempf 2001; Blew et al. 2005).
Ook in de Deense Waddenzee nemen de aantal-
len ruiende Bergeenden de laatste jaren toe
(Blew et al. 2005). 

De verschuiving van Bergeenden uit de traditi-
onele ruiplaatsen in Duitsland zou te maken kun-
nen hebben met een toegenomen verstoring door
kleine garnalenbootjes die op exact dezelfde
plaatsen vissen als de geschikte ruiplekken voor
Bergeenden. Een vrijwillige overeenkomst met de
lokale vissers om de bewuste plekken te ontzien
heeft helaas niet geholpen aangezien enkele vis-
sers de overeenkomst niet aan wilde gaan
(Norbert Kempf, pers. med.) De rond de
Ballastplaat ruiende vogels leefden uitsluitend
van Slijkgarnaaltjes (Corophium; Kraan et al. in
voorbereiding). Uit de NIOZ-monitoring van de
wadfauna blijkt dat de dichtheden van
Slijkgarnaaltjes op deze nieuwe ruiplek voor
Bergeenden sinds 2000 snel toenamen, wat de
verspreiding van de Bergeenden kan verklaren
(Kraan et al. in voorbereiding). In de begin jaren
’90 ruienden Bergeenden bij het Normerven
(Balgzand) aten vrijwel uitsluitend wier, waar naar
alle waarschijnlijkheid weinig voedingsstoffen uit
te halen waren (Swennen & Mulder 1995).
Volgens Nehls et al (1992) bestaat het dieet van
Bergeenden uit kleine schelpdiertjes, Wadslakjes
en Slijkgarnaal. Onduidelijk is hoe groot het aan-
deel Slijkgarnaaltjes in het dieet normaalgespro-
ken is en in hoeverre de toename in het aantal in
de Nederlandse Waddenzee ruiende Bergeend-
en te maken heeft met deze  gunstige voedsel-
omstandigheden in Nederland of door toegeno-
men drukte in Duitsland.

Het aantal Bergeenden dat in de Waddenzee
overwintert hangt af van de strengheid van de
betreffende winter. In zachte winters werden zo’n
52.000 overwinteraars in Nederland geteld, in
strenge winters 24.000 (Bijlsma et al. 2001), of
zelfs slechts 12.000 tijdens een extreem koude

winter in januari 1997 (Voslamber et al. 1999).
Het aantal overwinteraars in Nederland neemt
sinds de eeuwwisseling voorzichtig toe, in de
Waddenzee werden de afgelopen jaren ongeveer
56.000 vogels geteld (van Roomen et al. 2004).
Ook de oorzaken van toenemende overwinteren-
de Bergeenden in de Waddenzee zijn nog ondui-
delijk.

Specifieke kennisleemte t.a.v. Bergeend:
• Is er sprake van een (westwaartse) verschui-

ving van de ruilocaties, en wordt deze veroor-
zaakt door menselijke verstoring, voedselaan-
bod of beide?

• Wat is het belang van Slijkgarnalen voor deze
soort tijdens de rui en gedurende andere perio-
den?

Smient

De Smient is met 630.000 tot 770.000 exempla-
ren de talrijkste watervogel in Nederland in de
winter. Zeker 44% van de Noordwest-Europese
winterpopulatie kan in Nederland verblijven.
Hiervan komt gemiddeld 10-15% in de Wadden-
zee voor (van Roomen et al. 2004). De afgelopen
jaren is de populatie Smienten in Noordwest
Europa met zo’n 1.500.000 individuen sinds 1995
stabiel gebleven (Wetlands International 2002).
Het aantal overwinterende Smienten in het
Waddengebied neemt ondanks de stabiele popu-
latiegrootte echter juist af. Dit komt met name op
conto van het Duitse Waddengebied waar lokaal
(in Sleeswijk-Holstein) de aantallen met meer
dan 50% kelderden, terwijl het aantal overwinte-
rende Smienten in het Nederlands
Waddengebied stabiel bleef en in het Deense
juist toenam (Blew et al. 2005). Wat de lokale af-
name in het Duitse waddengebied veroorzaakt is
onduidelijk maar zou met het lokale kwelderbe-
heer te maken kunnen hebben dat ongeschikt is
voor Smienten. De door Blew et al (2005) gesug-
gereerde verklaring dat de afname het gevolg is
van enkele strenge winters lijkt niet aannemelijk
aangezien dat ook voor de Nederlandse en
Deens Waddenzee zou gelden en de totale popu-
latie stabiel blijft. 

Smienten zijn vegetarisch en foerageren zowel
binnendijks als in de zilte buitendijkse graslan-
den. Ook komen ze veel voor in zoet-zoutover-
gangen en kwelders waar ze zaad van zoutre-
sistente planten zoals zeekraal, eten. Met name
in het najaar komen Smienten ook op het wad
om wieren en zeegras te eten (van de Kam et al.
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1999). De vogels zijn echter zeker niet afhanke-
lijk van zoute vegetatie als zeegras en zeekraal
en hebben in sterke mate geprofiteerd van de
hoogproductieve graslanden in Noordwest-
Europa. De sluiting van de Lauwerszee,
waardoor zoutminnende vegetatie als zeekraal
afnam, heeft geresulteerd in lagere maximale
aantallen Smienten in het gebied. Desalniettemin
worden met name de grazige delen van het
Lauwersmeergebied nog steeds massaal ge-
bruikt door Smienten (Prop & van Eerden 1981).
In strenge winters trekt een deel van de vogels
door naar Engeland en Frankrijk hoewel er ook
dan nog steeds rond de 100.000 of meer
Smienten in de Waddenzee verblijven. 

In het vroege voorjaar (maart) trekken
Smienten terug naar hun noordelijke broedgebie-
den in Noord-Rusland en Noord-Siberië. 

Specifieke kennisleemte t.a.v. Smient:
• Aantalsontwikkeling Waddenzee-breed, wat be-

paalt het voorkomen?
• Wat is de rol van kwelderbeheer (met name

aan- of afwezigheid van begrazing) op het
voorkomen van Smienten?

Wintertaling

Van de ongeveer 400.000 Wintertalingen die de
Noordwest-Europese populatie omvat (Wetlands
International 2002) komen er in het najaar zo’n
20.000 in het internationale Waddengebied voor
(Blew et al. 2005). In de Nederlandse Wadden-
zee overwinterden in het winterseizoen
2002/2003 maximaal 11.000 Wintertalingen (op
72.500 vogels in heel Nederland). De afgelopen
10 jaar lijkt de soort in de Nederlandse Wadden-
zee toe te nemen, maar vanaf de jaren zeventig
bekeken is er sprake van een fluctuerende aan-
talsontwikkeling in de Waddenzee (van Roomen
et al. 2004). Deze jaarlijkse aantalschommelin-
gen  zijn ook zichtbaar in de hele in het interna-
tionale Waddengebied overwinterende
Wintertalingen (Blew et al. 2005). De in
Nederland voorkomende Wintertalingen zijn
broedvogels uit Noord-Europa, Noordwest-
Rusland en centraal Siberië, waarvan een groot
deel doortrekt naar de Britse Eilanden en
Zuidwest Europa om te overwinteren (Speek &
Speek 1984). Op de Waddeneilanden is deze
eendensoort in de 20e eeuw in toenemende ma-
te gaan broeden hoewel vanaf de jaren ’70 er
weer sprake is van een dalende trend. Ook de
aantallen buiten de broedperiode nemen sinds de

jaren’ 70 weer af in Nederland waarschijnlijk van-
wege de afname van ondiepe wateren met veel
zaden (Bijlsma et al. 2001). 

Pijlstaart

Pijlstaarten afkomstig uit Finland en West-
Rusland verblijven vanaf augustus in het
Waddengebied om hiervandaan weer door te
trekken of te overwinteren. Arriverende vogels
verblijven aanvankelijk vooral in de Waddenzee
met een piek in oktober (Kleefstra et al. 2002).
De aantallen doortrekkende Pijlstaarten variëren
van jaar tot jaar, voornamelijk afhankelijk van de
temperatuur, maar lijken in het internationale
Waddengebied, over een langere termijn beke-
ken, af te nemen. Deze afname is niet significant
en aantalfluctuaties zijn vooral in Nederland en
Duitsland zichtbaar, terwijl de Pijlstaart in de
Deense Waddenzee duidelijk afneemt (Blew et
al. 2005). De oorzaak hiervan is onbekend.

In 2002/2003 overwinterden maximaal 9.600
Pijlstaarten in het Nederlandse Waddengebied,
een relatief hoog aandeel van de totale winterpo-
pulatie in Nederland (maximaal 22.500; van
Roomen et al. 2004). De grootste concentraties
pleisterende Pijlstaarten bevinden zich bij
Schiermonnikoog en langs de Groninger kust
(2400 en 1800 respectievelijk). Een verbeterde
voedselsituatie in de jaren ’70 (ondiep water met
veel zaden, zie ook Wintertaling en Smient) in het
Lauwersmeergebied en Flevoland resulteerde
ook in hogere aantallen Pijlstaarten in het
Nederlandse Waddengebied. De winters 2001/02
en 2002/03 vertoonden opmerkelijk hoge aantal-
len vergeleken met normale jaren (van Roomen
et al. 2004). 

Specifieke kennisleemte t.a.v. Pijlstaart:
• Wat is de oorzaak van de fluctuaties in aantal-

len in de (Nederlandse en Duitse) ?
• Is er sprake van een afname op langere termijn

en waar wordt die door veroorzaakt?

Toppereend

Toppereenden komen met name in de winter-
maanden in Nederland voor op het IJsselmeer en
de Waddenzee. De aantalsschattingen van deze
overwinteraars uit Scandinavië, Noordwest-
Rusland en IJsland in Nederland varieerde tus-
sen 1967 en 1989 van gemiddeld 71.000 tot
130.000 vogels afhankelijk van de strengheid van
de winter (met hogere aantallen in zachte win-
ters). In januari 1993-1997 werden vergelijkbare
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aantallen van 70.000 tot 160.000 Toppereenden
in Nederland geteld. In die periode kwam maxi-
maal 51% van de Noordwest Europese winterpo-
pulatie in Nederland voor (Altenburg et al. 1997).
Normaal gesproken herbergt de Waddenzee zo’n
5- 25% van de aantallen overwinteraars; het me-
rendeel verblijft op het IJsselmeer waar op
Driehoeksmosselen (Dreissena polymorpha)
wordt gefoerageerd (Bijlsma et al. 2001). De aan-
tallen op de Nederlandse  Waddenzee variëren
behoorlijk van jaar tot jaar, de tellingen lopen uit-
een van 2.000 tot 62.000 vogels (Bijlsma et al.
2001). In december 2002 werden zelfs 106.000
Toppereenden in de Waddenzee geteld, met na-
me ten noorden van de Afsluitdijk waar zich ook
veel mosselpercelen bevinden, terwijl de aantal-
len in het IJsselmeergebied maximaal 65.000 in-
dividuen betrof. Vooral als het IJsselmeer ten de-
le dichtvriest verkassen veel vogels naar de
Waddenzee, zoals dat ook in december 2002 het
geval was (van Roomen et al. 2004). Waarschijn-
lijk heeft de Nederlandse Waddenzee voor deze
soort tijdens strenge winters ook een functie als
buffer voor Toppereenden uit het Oostzeegebied
die dan naar Nederland verkassen.

In de tweede helft van de jaren tachtig vond
een verandering in de verspreiding van de over-
winterende vogels plaats. De aantallen op de
Waddenzee overwinterende Toppereenden na-
men af ten gunste van de aantallen op het
IJsselmeer (van Eerden et al. 1997). Deze veran-
dering had waarschijnlijk te maken met de toena-
me van het aantal Driehoeksmosselen in het
IJsselmeer (de Leeuw 1997), terwijl tegelijkertijd
de natuurlijke mosselbanken in de Waddenzee,
een andere belangrijke voedselbron voor deze
duikende schelpdiereters, in die periode verdwe-
nen. Landelijk nam het aantal overwinterende
Toppereenden in Nederland sinds die tijd ook af.
Of de recente hoge aantallen in de Waddenzee
duiden op herstel van de populatie of dat er een
verschuiving in het winterareaal vanuit het
Oostzeegebied plaatsvindt is nog onduidelijk (van
Roomen et al. 2004). Mogelijk hebben ze te ma-
ken met een licht herstel van natuurlijke (litorale)
mosselbanken in het oostelijk deel van de
Nederlandse Waddenzee. Doordat
Toppereenden gevoelig zijn voor verstoring is
foerageren op mosselpercelen, met de bijbeho-
rende menselijke activiteiten, niet mogelijk.

Veel Toppereenden verdrinken jaarlijks in
staande visnetten in het IJsselmeergebied, naar
schatting zo’n 11.600 per jaar (van Eerden et al.

1999). De verspreiding van de Toppereenden in
Nederland de Waddenzee hangt in sterke mate
af van de voedselverspreiding. Aangezien
schelpdieren een belangrijke voedselbron zijn zal
het voorkomen op de Waddenzee, en het functio-
neren van de Waddenzee als overwinteringsge-
bied van een groot deel van de populatie tijdens
strenge vorst in grote mate afhangen van het
voorkomen van geschikte schelpdieren (mossel-
banken onder water, en mogelijk Nonnetje).

Specifieke kennisleemte t.a.v. Toppereend:
• Welke mosselgroottes worden in de Westelijke

Waddenzee door Toppereenden geprefereerd
en hoe verhoudt hun kwaliteit zich tot die van
Driehoeksmosselen in het IJsselmeer?

Eidereend 

Historische ontwikkelingen
Eidereenden broeden in noordelijke kustgebie-
den in Europa. In het noordelijk deel van de
Atlantische Oceaan worden drie verschillende
broedpopulaties onderscheiden. De Waddenzee,
waar Eidereenden zowel broeden als overwinte-
ren, ligt in het zuiden van het uitgestrekte ver-
spreidingsgebied van de ondersoort mollissima
waarvan het broedgebied zich uitstrekt langs de
kusten van Noordwest-Europa en Scandinavië.
Volgens schattingen broeden in de Nederlandse,
Duitse en Deense Waddenzee in 1991 respectie-
velijk 5.000-6.000, 1.000 en 20.000-25.000
Eidereenden. Voor broedende Eidereenden is
dus vooral het Deense wad van groot belang
(Rösner et al. 2000). Veel Scandinavische broed-
vogels brengen de winter door in de Waddenzee
en mengen dan grotendeels met de lokale broed-
vogels op de Waddeneilanden. Dit gebeurt in de
loop van november. Van december tot en met fe-
bruari zijn de aantallen Eidereenden in de
Nederlandse Waddenzee maximaal en min of
meer stabiel. De vogels broeden van april tot en
met juni; in deze periode zijn alleen de ‘eigen’
broedvogels in de Nederlandse Waddenzee en
zijn de aantallen het laagst. Na het broedseizoen
begint de slagpenrui. Dit is een kwetsbare perio-
de aangezien de rui veel energie kost en omdat
tijdens deze periode alle slagpennen tegelijkertijd
worden vervangen de vogels een korte tijd niet
kunnen vliegen. Vooral de Duitse Waddenzee is
een belangrijk ruigebied voor Eidereenden (Ens
& Kats 2004). De aantallen Eidereenden in de
hele Waddenzee veranderen niet tussen juli en
februari. Wel vindt er na de rui een herverdeling
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binnen de Waddenzee plaats en komen vogels
naar de Nederlandse Waddenzee, wat de toena-
me in november verklaart (Swennen et al. 1989). 
De in Nederland broedende Eidereenden zijn de
afgelopen eeuw continu (maar met enige fluctua-
ties) toegenomen (Camphuysen 1997). Het eer-
ste broedgeval in Nederland werd gedocumen-
teerd in 1906 (Thijsse 1907) waarna de aantallen
broedvogels gestaag toenamen tot ongeveer
9.000 broedparen midden jaren ’90 (Camp-
huysen 1997). In deze periode groeide de hele
populatie. Overigens is het waarschijnlijk dat
Eidereenden al vele duizenden jaren geleden in
Nederland broedden, maar dat ze door vangst
voor consumptie zijn uitgestorven (Swennen
1991). De populatie nam het sterkst toe tussen
1930 en 1960, onder andere nadat de jacht ge-
sloten werd (Bijlsma et al. 2001). Tussen 1962-
1968 vond een grote sterfte plaats onder volwas-
sen Eidereenden door vergiftiging met in de Rijn
geloosde gechloreerde koolwaterstoffen
waardoor de Nederlandse broedpopulatie zeer
sterk afnam met maar liefst 77% (Bijlsma et al.
2001).

In 1991 werd de gehele mollissima-populatie
geschat op 1,35-1,7 miljoen vogels (Rose & Scott
1997), waarvan in de jaren negentig tussen de
200.000 en 300.000 vogels overwinterden in de
internationale Waddenzee (12-22% van de popu-
latie). In de Nederlandse Waddenzee overwinte-
ren naar schatting zo’n 100.000 – 170.000
Eidereenden, wat 3,5- 6% van de mollissima-po-
pulatie is (Camphuysen 1996). Ens & Kats (2004)
komen uit op ongeveer 10% van de populatie,
waarschijnlijk omdat zij uitgaan van een kleinere
totale flyway-populatie. Het grootste deel van de-
ze populatie overwintert in Denemarken (Ens &
Kats 2004). In de winter van 2004/05 werd het
aantal in de Nederlandse Waddenzee en
Noordzeekustzone voorkomende Eidereenden
op 1 januari 2005 geschat op 116.000 individuen
(De Jong et al. 2005). In strenge winters, als een
deel van de oostelijke Waddenzee dicht vriest
vindt vaak nog zogenaamde vorsttrek plaats.
Eiders vertrekken dan nog relatief laat uit de
Deense en Duitse Waddenzee om in de warmere
Nederlandse Waddenzee tijdelijk te overwinteren
(Baptist et al. 1997). 

Dieet
Eidereenden hebben een gevarieerd dieet, be-
staande uit verschillende schelpdiersoorten, krab,

Zeester (Asterias rubens) en soms ook kleine vis.
Het voedsel wordt onder water opgedoken en
van de bodem losgerukt (Swennen 1976). In
tegenstelling tot veel andere wadvogels, zoeken
Eidereenden hun voedsel dus onder water (tot
een diepte van ongeveer 10 meter). Op het
drooggevallen wad zoeken Eidereenden zelden
naar voedsel. De geschiktheid van prooien hangt
voor een groot deel af van de schelpdikte, aange-
zien de prooien worden ingeslikt en gekraakt in
een sterke spiermaag. Mosselen in het sublito-
raal hebben een dunnere schelp dan in het lito-
raal en worden dus geprefereerd. Daarna volgen
litorale Kokkel, sublitorale Kokkel en Halfgeknotte
Strandschelp (Spisula subtruncata; Ens & Kats
2004). Andere aspecten die een rol spelen bij de
prooivoorkeur zijn de diepte onder water en de
kwaliteit (energie-inhoud vlees ten opzichte van
het schelpgewicht) en omvang van de prooi.
Volgens Ens & Kats (2004) zijn de energetische
kosten van het kraken van voedsel belangrijker
dan de duikkosten, en om die reden zijn sublito-
rale Mosselen een geschiktere prooi voor
Eidereenden dan litorale Mosselen. Schelpen tot
een lengte van 4 cm kunnen nog worden doorge-
slikt, maar de vogels hebben een voorkeur voor
kleinere schelpen (Kokkels van 20-25 mm lang,
Mosselen tot 55 mm: Ens & Kats 2004). 

Achteruitgang
De afgelopen jaren nam het aantal in de
Nederlandse Waddenzee overwinterende
Eidereenden in rap tempo af. In januari 2003
werden ruim 91.000 Eidereenden geteld, 20.000
minder dan gemiddeld in de voorgaande winters
(Berrevoets & Arts 2003). In  januari 2004 namen
de aantallen weer toe en bleven in januari 2005
op eenzelfde niveau van 110.000 individuen op
de Waddenzee en nog eens 6.000 exemplaren
ten noorden van de Waddeneilanden (de Jong et
al. 2005). De afname van de Eidereend kan ge-
weten worden aan overbevissing van mossel-
zaad in het sublitoraal en op de wadplaten vanaf
de begin jaren ’90, in combinatie met een slechte
broedval van Mosselen (Ens et al. 2004). Het
schaarse mosselzaad dat naar de mosselperce-
len werd verplaatst was daar onbereikbaar voor
Eidereenden door actieve verjaging van de vo-
gels (Baptist et al. 1997; eigen observaties) en
doordat de Mosselen snel naar de percelen in de
Oosterschelde werden gebracht, waar maar wei-
nig Eidereenden voorkomen. Door het zo ontsta-
ne gebrek aan favoriete prooidieren schakelden
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Eidereenden over op alternatieven. Door overbe-
vissing van Kokkels in combinatie met slechte
broedval van dit schelpdier, weken veel
Eidereenden uit naar de Noordzeekust waar op
Halfgeknotte strandschelp (Spisula subtruncata)
werd gefoerageerd. In de winter van 1999/2000
verliet maar liefst 47% van de Eidereenden de
Waddenzee om op een voor Eidereenden onge-
bruikelijke plek, de Noordzeekustzone, te foera-
geren op een ongebruikelijke prooisoort, Halfge-
knotte strandschelp. Aangezien Halfgeknotte
strandschelp in de desbetreffende winter ook
zwaar bevist werd en bovendien een marginale
prooisoort voor Eidereenden is, resulteerde dit in
een massale sterfte van Eidereenden van naar
schatting 21.000 vogels (Camphuysen et al.
2002). De vogels die gedwongen waren van infe-
rieure prooidieren te leven waarvan het opvissen
en verwerken meer energie kost dan dat het op-
levert, stierven al etend (Ens & Kats 2004).
Eidereenden leven lang en hebben gemiddeld
een lage jaarlijkse reproductie. Hierdoor heeft

een verhoogde sterfte direct invloed op de popu-
latiegrootte. 

Sterfte en achteruitgang van broedvogels
Ook in de twee winters volgend op de eerste
massale sterfte, met een vergelijkbare voedselsi-
tuatie voor Eidereenden, werd een grote sterfte
vastgesteld en ook het aantal Nederlandse
broedparen halveerde de afgelopen jaren (Ens &
Kats 2004). De slachtoffers leken, aan de hand
van ringmeldingen, voor een belangrijk deel te
vallen onder de lokale broedvogels. Dit is opmer-
kelijk aangezien er in de winter veel meer noor-
delijker broedende Eidereenden zich in de
Waddenzee bevinden dan Nederlandse broedvo-
gels. Blijkbaar waren de immigrerende
Eidereenden beter in staat alternatieve over-
wintergebieden te vinden en de Nederlandse
Waddenzee waar een gebrek aan voedsel was te
vermijden. Naast het feit dat een deel van de lo-
kale broedvogels het loodje heeft gelegd in de
winters met een voedseltekort, is het ook zeer

50 J. Reneerkens, T. Piersma & B. Spaans

Eidereenden zijn met laagwater vaak te vinden aan de rand van wadgeulen. Foto door Bernard Spaans.



goed mogelijk dat sommige vrouwtjes niet zijn
gaan broeden. Tijdens de gehele broedduur van
26 dagen eten de vrouwtjes niet, maar teren op
eerder aangelegde vetvoorraden (Parker & Holm
1990). Het broedsucces hangt in grote mate af
van de hoeveelheid vetvoorraad die een vrouwtje
heeft weten aan te leggen. Als deze onvoldoende
is wordt er of niet begonnen aan een broedsel, of
wordt het nest verlaten voordat de eieren uitko-
men (o.a. Oosterhuis & van Dijk 2002). Uit een
analyse van Kats et al (in voorbereiding) blijkt dat
de aantallen broedvogels in de westelijke
Waddenzee, waar droogvallende mosselbanken
vrijwel volledig afwezig zijn, verklaard kan wor-
den door jaarlijkse overleving van Eidereenden.
Deze is gecorreleerd aan de hoeveelheid kleine
Kokkels (twee jaar of jonger) in de buurt van de
broedkolonie. In de oostelijke Waddenzee, waar
wel op beperkte schaal droogvallende mossel-
banken aanwezig zijn, zijn de aantallen broeden-
de Eidereenden gerelateerd aan de hoeveelheid
Mosselen, en, als er minder dan 10 miljoen kg
Mosselen aanwezig zijn, aan de kleine Kokkels.

Overbevissing schelpdieren
De aantalsontwikkeling van de Eidereend in de
(Nederlandse) Waddenzee lijkt dus sterk gecorre-
leerd met de voedselbeschikbaarheid van met
name sublitorale mosselbanken al dan niet op de
mosselpercelen. Voor mosselvissers is dit vaak
aanleiding voor de bewering dat de aantallen
Eidereenden in de Waddenzee afhankelijk zijn
van de mosselpercelen en dat door de komst van
de mosselkweekpercelen in de Waddenzee de
lokale broedpopulatie als de overwinteringpopu-
latie in Nederland sterk heeft kunnen toenemen.
Ens & Kats (2004) vinden een dergelijk verband
met de broedpopulatie niet en constateren dat
sinds de introductie van de mosselkweek in de
Nederlandse Waddenzee het aantal broedparen
niet sneller toenam dan voorheen. Ook het ver-
band tussen de winterpopulatie en de mosselk-
week is niet hard te maken en ligt mogelijk ook
aan het sluiten van de jacht op de Eidereend
rond 1950 in Zweden en het vroeger algemene
Finse gebruik om eieren van Eidereenden te ver-
zamelen voor consumptie. Ook Swennen et al
(1989) vonden geen duidelijk verband tussen de
verspreiding van de Eidereenden in de Wadden-
zee en het voorkomen van mosselpercelen. Wel
is het zo dat tegenwoordig, bij een vrijwel volledig
gebrek aan sublitorale en de geringe oppervlakte
aan litorale mosselbanken, de Eidereenden

steeds afhankelijker zijn geworden van de op de
mosselpercelen aanwezige Mosselen, zeker bij
een gebrek aan voldoende alternatieve voedsel-
bronnen. Op basis van de jaarlijks getelde stran-
dingen van dode Eidereenden werd berekend,
ervan uitgaande dat de Nederlandse Waddenzee
in de winter 130.000 Eidereenden moet kunnen
herbergen, dat er 60 miljoen kilo versgewicht
halfwas en volgroeide sublitorale mosselen in de
Waddenzee aanwezig moeten zijn op 1 januari
om verhoogde wintersterfte te voorkomen (Ens et
al. 2004).  

Overige bedreigingen
Hoewel in de Nederlandse Waddenzee de groot-
schalige mechanische schelpdiervisserij een
zware tol heeft geëist van de Eiders, wordt de he-
le mollissima-populatie ook door andere oorza-
ken bedreigd. Als schelpdieretende soort, met
een grote voorkeur voor zeewater-filterende
Mosselen, is de Eidereend behalve gevoelig voor
overbevissing van schelpdieren, ook voor gifstof-
fen zoals de sterfte in de jaren ’60 liet zien. De
populatie nam tussen 1991 en 2002 met zo’n
37% af van ca. 1.200.000 vogels naar ca.
760.000 (Desholm et al. 2002). De actieve jacht
op Eidereenden in de herfst en winter eist een
zware tol op de populatie. In totaal mogen er
jaarlijks in Denemarken, Noorwegen, Zweden en
Finland zo’n 115.000 Eidereenden legaal afge-
schoten worden (Desholm et al. 2002). Het me-
rendeel van deze vogels wordt in Denemarken
geschoten. Tussen 1958-1970 nam het aantal
geschoten Eidereenden in Denemarken per jaar
toe van ca. 100.000 tot ca. 140.000. In de jaren
negentig nam de jachtdruk weer wat af tot zo’n
80.000 vogels per jaar in het begin van de 21e

eeuw. Ter vergelijking; het jaarlijks geschoten
aantal vogels is nog steeds vier keer zo hoog als
het aantal dat tijdens de massale sterfte in
1999/2000 in de Nederlandse Waddenzee het
loodje legden. 

Verder is de op zee levende Eidereend erg ge-
voelig voor (lokale) olielozingen. Een groot deel
van de vogels die  besmeurd met olie, dood
wordt aangetroffen op de Nederlandse kust, be-
staat uit Eidereenden (Camphuysen et al. 1988).

Andere bedreigingen van Eidereenden zijn
ziektes, nestpredatie door ratten Rattus sp. en
Vossen Vulpes vulpes, het verstrikt raken in vis-
netten en botsingen met windmolens, maar over
de omvang van deze bedreigingen is weinig be-
kend en in relatie tot de overexploitatie van
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schelpdieren en de jacht op Eidereenden zijn de-
ze bedreigingen waarschijnlijk van minder groot
belang.

Specifieke kennisleemte t.a.v. Eidereend:
• Er is meer kennis nodig over de bewegingen

van overwinterende Eidereenden in de
Waddenzee.

• Onbekend is in hoeverre de lokale broedvogels
met de noordelijker broedende Eidereenden in
de winter mengen en zich verspreiden in de
Waddenzee. Deze kennis is van belang omdat
vaak lokale omstandigheden de overleving van
ter plekke voorkomende  Eidereenden beïn-
vloedt.

• Gestandaardiseerde tellingen van overwinte-
rende Eidereenden in Duitsland en
Denemarken ontbreken.

• De verspreiding en vooral plaatstrouw van
Nederlandse broedvogels is alleen van broe-
dende vrouwtjes bekend. Het is aan te bevelen
ook mannetjes te vangen en ringen en hun
overleving en verspreiding te bestuderen.

Zwarte Zeeëend

Aantallen in Nederland
Met 20.000 tot meer dan 100.000 overwinteraars
en 500 tot 20.000 vogels in de zomer is de
Zwarte Zeeëend een algemene schelpdiereter
van vooral de Noordzeekust (Leopold et al.
1995). Vroeger kwamen naar schatting 40.000
Zwarte Zeeëenden voor in de westelijke
Waddenzee in de gebieden waar regelmatig
mosselzaad valt. De aantallen namen in de perio-
de 1964-1969 echter sterk af om onbekende re-
denen (Swennen 1985), maar waarschijnlijk ge-
relateerd aan voedselbeschikbaarheid. Tussen
1992-2003 was er een sterk wisselend aantals-
verloop van Zwarte Zeeëenden in Nederland
zonder duidelijk zichtbare trend. Gemiddeld be-
vonden zich in deze periode 64.100 exemplaren
voor de Nederlandse kust. In januari 2003 bevon-
den zich 49.000 voor de Waddenkust (grootst
waargenomen groep 19.000 exemplaren). Op ba-
sis van de midwintertellingen 2000-2003 conclu-
deren Berrevoets & Arts (2003) dat alleen de
Waddenkust (ten noorden van de eilanden) van
internationaal belang is. De totale Noordwest-
Europese populatie wordt geschat op minimaal
1.600.000 vogels (Wetlands International 2002).
Leopold et al (1995) merken echter op dat de
overwinteringlocaties van de zeeëenden van jaar
tot jaar sterk kunnen veranderen en de eenden

op langere termijn waarschijnlijk weinig baat zul-
len hebben van een klassiek, permanent natuur-
gebied. Met soms > 100.000 vogels herbergt het
Nederlandse kustgebied ongeveer 10% van de
Noordwest-Europese populatie.

Belang Waddenzee
De westelijke Waddenzee, was ooit van groot be-
lang voor Zwarte Zeeëenden (SOVON 1987)
waar de vogels waarschijnlijk op Nonnetjes en
Mosselen foerageerden. Na 1960 verplaatste een
deel van de Zwarte Zeeëenden zich van de
Waddenzee naar de Noordzee en in begin jaren
zeventig naar de Voordelta (sinds 1965 10-30.00
exemplaren). De vogels bereikte een dieptepunt
in de eerste helft van de jaren ’80. In de winter
1986/87 vond een korte opleving plaats; mogelijk
bevonden zich deze winter bijna 100.000 Zwarte
Zeeëenden in Nederland. In de winter 1989/90
werd opnieuw vrij massaal bij de Wadden-
eilanden overwinterd. In 1990/91, 1991/92 en
1992/93 werden maximale recordaantallen geteld
van 105.000, 134.000 en 136.000 respectievelijk,
zeer waarschijnlijk door het talrijk voorkomen van
Spisulabanken in deze periode (Leopold et al.
1995).

Tijd van het jaar
Groepen pleisterende Zwarte Zeeëenden kunnen
het hele jaar door worden gezien langs de
Noordzeekust van de Waddeneilanden.
Vleugelrui van Zwarte Zeeëenden vindt over het
algemeen in juni-juli plaats in de Deense kustzo-
ne. In sommige jaren wordt echter ook massaal
in Nederland geruid , zoals bijvoorbeeld blijkt uit
de aanwezigheid van 11.000 exemplaren bij
Terschelling in de zomer van 1991. Aantallen
pleisterende Zwarte Zeeëenden in juni en juli zijn
aan de Waddenkust over het algemeen laag,
maar in die periode worden wel groepen west-
waarts langstrekkend waargenomen. Langs de
kust van het vasteland worden ook in juni en juli
jaarlijks pleisterende Zwarte Zeeëenden geteld,
maar altijd in lagere aantallen dan ‘s winters. In
augustus-september bevinden zich lage dichthe-
den Zwarte zeeëenden langs de Nederlandse
kust, in oktober-november keren de vogels terug
uit de broedgebieden, maar in deze periode
wordt slechts met uitzondering een groep van en-
kele duizenden vogels geteld. Vanaf december
zijn vrijwel alle vogels aanwezig in de overwinter-
inggebieden en worden maximale aantallen ge-
teld. Deze grote aantallen vogels kunnen tot in
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mei aanwezig blijven voor de kust, hoewel over
het algemeen de aantallen in april-mei iets lager
zijn dan in de winter (Leopold et al.  1995;
Camphuysen & Leopold 1994). 

Strenge winters gingen samen met grote aan-
tallen Zwarte Zeeëenden in Nederland, dus het is
aannemelijk dat een deel van de vogels die in
Denemarken overwinteren, waar de kern van het
overwinteringsgebied is, met strenge vorst naar
het zuiden trekt. Echter ook tijdens zachte win-
ters volgend op een strenge winter konden grote
aantallen Zwarte Zeeëenden vastgesteld worden
voor de Nederlandse Noordzeekust.
Gesuggereerd is dat de vogels ook in een zachte
winter terugkeren naar Nederland wanneer hier
op grond van ervaringen uit voorgaande winters
goede foerageeromstandigheden te verwachten
zijn (Leopold et al. 1995).

Voedsel
Als gespecialiseerde schelpdiereters zijn Zwarte
Zeeëenden afhankelijk van het voorkomen van
schelpdierbanken in ondiep water, in Nederland
met name halfgeknotte strandschelp (Spisula
subtruncata). Belangrijke spisulabanken komen
in een strook tot vijf km uit de kust van de
Waddeneilanden voor (van Leeuwen et al. 1994).
Aangezien het voorkomen van deze schelpdier-
banken niet van jaar tot jaar hetzelfde is, zijn ook
de concentraties vogels in tijd en ruimte anders
van jaar tot jaar. In de loop der jaren zijn verschil-
lende gebieden van belang geweest voor de een-
den. Zwarte Zeeëenden foerageren in (grote)
groepen, duikend naar schelpdieren. Bij Zwarte
Zeeëenden is bekend dat er continu bewegingen
tussen groepen plaatsvinden. Er zijn echter wei-
nig systematische gedragswaarnemingen ge-
daan aan zeeëenden. Fox (in voorbereiding) be-
schrijft dat Zwarte Zeeëenden foerageren op
mariene schelpdieren (>95% van het dieet) van
bij voorkeur kleiner dan 4 cm, die leven in de bo-
venste 3 cm van schoon, grofzandig substraat in
wateren die minder dan 20 meter diep zijn. De
schelpdiersoorten die Zwarte Zeeëenden eten
verschillen per gebied afhankelijk van het relatie-
ve voorkomen maar zijn altijd vrij klein, komen in
hoge dichtheden voor en ondiep in de bodem
(Leopold et al. 1995). In de kustzone langs de
Waddeneilanden wordt met name Spisula sub-
truncata en Donax vittatus gegeten (Van
Leeuwen et al. 1994). Zwarte Zeeëenden aten
eind jaren ’70 in België vermoedelijk vooral Abra
abra en Angulus fabulus (Van Steen 1978 in Fox

in voorbereiding). Recente waarnemingen bij de
Brouwersdam bevestigen dat Zwarte Zeeëenden
tijdens 45% van de 798 waarnemingen Ensis (di-
rectus) aten van ongeveer 6-8 cm lang (schat-
ting: 0,7 cm breed; Wolf & Meininger 2004). 

Ruigebieden en bedreigingen
Belangrijke ruigebieden van Zwarte Zeeëenden
bevinden zich vooral in de Deense Waddenzee
en bij Sleeswijk-Holstein. Het belang van de ruilo-
caties neemt af van oost naar west. In de
Nederlandse Waddenzee bevinden zich nog
maar enkele kleine concentraties ruiende vogels.
Van alle “Waddenzee-eenden” hebben Zwarte
Zeeëenden de langste ruiperiode, van juni tot ok-
tober. Dit komt doordat jonge vogels, mannetjes
en vrouwtjes achtereenvolgens ruien. Daarnaast
zijn juist (ruiende) Zwarte Zeeëenden bijzonder
gevoelig voor verstoring door bijvoorbeeld
scheepvaart, laagvliegende vliegtuigen en olie-
vervuilingen (Blew et al. 2004). Zwarte
Zeeëenden zijn gespecialiseerde schelpdiereters
en afhankelijk van slechts enkele jaarlijkse
schelpdierbanken in de Noordzeekustzone. Om
die reden zijn ze bijzonder gevoelig voor mense-
lijke (over)exploitatie van deze schelpdierbanken.

Specifieke kennisleemte t.a.v. Zwarte Zeeëend:
• Wordt de (Nederlandse) Waddenzee weer aan-

trekkelijk voor Zwarte Zeeëenden zodra er
meer natuurlijke (sublitorale) mosselzaadban-
ken blijven liggen?

• Welke schelpdieren worden geprefereerd, en
welke aspecten (dichtheden, grootte, diepte,
schelpdikte, energetische waarde) bepalen dat
en in welke mate?

• Wat zijn de uitwijkmogelijkheden voor Zwarte
Zeeëenden in jaren als de voedselbeschik-
baarheid in de Nederlandse kustwateren laag
is?

Brilduiker

Zo’n 80% van de in Nederland overwinterende
Brilduikers, zo’n 15.000 in 2002/03 (van Roomen
et al. 2004), komen in de Zoute Delta en het
IJsselmeergebied voor (Voslamber et al. 1999).
De Waddenzee speelt dus slechts een kleine rol
in de Nederlandse winterverspreiding van deze
soort. Slechts tijdens erg winterse omstandighe-
den met veel ijs nemen de  aantallen op de (wes-
telijke) Waddenzee toe ten koste van het voorko-
men op het IJsselmeer (Bijlsma et al. 2001). Met
strenge vorst bevindt 25-30% van de
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Nederlandse overwinteraars zich op de (weste-
lijke) Waddenzee (SOVON 1987). Uit dieetstu-
dies blijkt dat in estuaria overwinterende
Brilduikers vooral schelpdieren (Mosselen,
Kokkels, Wadslakjes en alikruiken) en
kreeftachtigen (Strandkrab, Garnaal, Gammarus,
Idotea) eten, die ze duikend bemachtigen
(Simmons et al. 1977). Ook in het water zwem-
mende prooien worden bemachtigd. Brilduikers
foerageren in de Waddenzee dus waarschijnlijk
zowel op de sublitorale Mosselen als de dieren
die zich op of rond de mosselbanken ophouden.

Specifieke kennisleemte t.a.v. Brilduiker:
• Wat is het belang sublitorale mosselbanken

voor deze soort?
• Hoe ontwikkelen de aantallen overwinterende

Brilduikers zich in de Waddenzeelanden
Duitsland en Denemarken?

Nonnetje, Middelste en Grote Zaagbek

Als broedgebied van zo’n 15 broedparen (in
1991) is het internationale Waddengebied niet
van groot belang voor Middelste Zaagbekken
(Rösner et al. 2000). Voor overwinteraars is dat
anders. Zo’n 15-20% van de Noordwest
Europese populatie van Middelste Zaagbekken
en mogelijk 30-40% van de Noordwest Europese
populatie van de Grote Zaagbek overwinterde in
de Waddenzee (Smit & Wolff 1982). Van de maxi-
maal 20.000 Middelste Zaagbekken die in
Nederland overwinteren, verbleef hier in de perio-
de 1979-1983 naar schatting zo’n 10.000-12.000
(50-60%) in de westelijke Waddenzee (SOVON
1987). De hier overwinterende vogels broeden op
IJsland, Fenno-Scandinavië en Rusland.
Zaagbekken eten vooral vis, en met name
Spiering. De verspreiding van de Middelste
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Zwarte Zeeëenden zijn tegenwoordig vrijwel volledig afhankelijk van half Geknotte Strandschelpen en de visserij
op deze schelpdieren is de grootste bedreiging voor deze zeeëend. Foto door Bernard Spaans.
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Fig. 7. De verspreiding van Middelste Zaagbekken in de westelijke Waddenzee in november-maart 1964-1969
(links). In de donkere delen werden meer dan 256 Middelste zaagbekken per 7 km aangetroffen vanaf een boot;
in de lichter gekleurde delen meer dan 16 (naar Smit & Wolff 1980).  De verspreiding van de Middelste
Zaagbekken in die periode vertoont grote overeenkomsten met de verspreiding van sublitorale mosselzaadban-
ken in de periode 1993-2003 (rechts). In de donker gekleurde delen werden op gemiddeld meer dan 0,75 punten
in een vak van 750 m2 minstens 1 mossel aangetroffen. In de lichter gekleurde delen was dat gemiddeld meer
dan 0,01 punten (naar Bult et al. 2004).

Fig. 8. Verspreiding van Middelste Zaagbekken in Nederland in januari in de periode 1979-1983 (links, naar SO-
VON 1987) en in januari 2003 (rechts, naar Van Roomen et al. 2004). De Zoute Delta bleef een gebied van be-
lang voor Middelste Zaagbekken, maar de westelijke Waddenzee verloor haar waarde voor deze visetende
vogelsoort. Het vierkantje in het linker figuur geeft de uitsnede weer van de gedetailleerde verspreiding zoals
weergegeven in figuur 7 links.
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Zaagbek in de zestiger en zeventiger jaren ver-
toont een grote overeenkomst met de versprei-
ding van de Spiering Osmerus eperlanus in de
Waddenzee (Smit & Wolff 1982). Volgens
Simmons et al (1977) wordt er in zoutwatergebie-
den behalve vis in minder mate ook op Garnalen
en krabben gefoerageerd. 

Middelste en Grote Zaagbekken komen in de
Nederlandse Waddenzee vooral net ten noorden
van de Afsluitdijk voor. De verspreiding van beide
soorten vertoont een grote overeenkomst met de
gebieden waar de afgelopen jaren veel mossel-
zaadvisserij plaats vond (Bult et al. 2004; figuur
7) en boven de mosselpercelen. Het is mogelijk
dat zaagbekken op visjes en misschien garnalen
jaagden die geassocieerd met de sublitorale
mosselzaadbanken voorkomen. Als dit het geval
is dan kunnen zaagbekken te lijden hebben van
verstoring door menselijke activiteiten als mos-
selzaadvisserij en activiteiten bij de mosselperce-
len. Door de afname van de Spiering en een mo-
gelijk noordelijker overwintering, vanwege
verschillende zachte winters, nemen de drie
zaagbekken de afgelopen jaren in Nederland af.
Erg opvallend is dat de winterverspreiding de
laatste jaren vrijwel beperkt blijft tot de Zoute
Delta en de Nederlandse Waddenzee voor de
drie zaagbeksoorten slechts van geringe beteke-
nis lijkt (van Roomen et al. 2004). Het lijkt er dus
op dat in de jaren ’90 er iets veranderd is in de
Waddenzee, waardoor deze minder aantrekkelijk
is geworden voor Middelste Zaagbekken (figuur
8). Naast de aanwezigheid van met mosselban-
ken geassocieerde vissen zou ook het spuibe-
heer van invloed kunnen zijn op het voorkomen
van Middelste Zaagbekken. In de winter 2002/03
kwamen er maximaal 6800 Nonnetjes, 6900
Middelste en 21.000 Grote Zaagbekken in
Nederland voor, waarvan slecht een heel klein
deel op de Waddenzee (van Roomen et al. 2004;
figuur 8). Deze ontwikkeling en de rol van (met
mosselbanken geassocieerde) vissoorten hierin
verdient meer (onderzoeks)aandacht.

Specifieke kennisleemte t.a.v. zaagbekken:
• Wat is het dieet van de verschillende zaagbek-

ken in de Waddenzee, en in hoeverre zijn su-
blitorale mosselbanken van belang voor deze
prooisoorten?

• Wat verklaart de (veranderde) verspreiding van
zaagbekken binnen de Waddenzee en in West-
Europa?  

Slechtvalk

De Slechtvalk is de belangrijkste toppredator in
de Waddenzee die het de laatste jaren weer
enigszins voor de wind gaat. Sinds het verbod op
DDT en andere gechloreerde landbouwgiffen is
de Europese broedpopulatie herstellende en
neemt het aantal overwinteraars in de Wadden-
zee eveneens weer toe (Bijlsma et al. 2001). In
oktober 1998 werden bijvoorbeeld maar liefst 40
Slechtvalken in het Waddengebied geteld (de
Boer et al. 2001). Een aantal van 50-70 overwin-
terende Slechtvalken in de Waddenzee was in de
afgelopen jaren heel gebruikelijk (Koks 1998).
Een deel van de Slechtvalken die in oktober in de
Waddenzee voorkomen zijn dan nog op trek naar
zuidelijker gebieden zoals België, Frankrijk en
zelf Spanje (Henny et al. 2000). De in Nederland
overwinterende Slechtvalken zijn broedvogels in
Duitsland, Scandinavië en Rusland. 

In het begin van de 20e werd er op de
Waddeneilanden, op de grond, gebroed (Bijlsma
et al. 2001). De hele Europese Slechtvalkpopula-
tie heeft ernstig geleden onder het gebruik van
landbouwgiffen als DDT in de jaren ’50 en ’60
van de vorige eeuw. Het aantal broedvogels in
Fennoscandinavië, waar het gros van de in de
Waddenzee overwinterden Slechtvalken afkom-
stig is, daalde van zo’n 2000-3500 broedparen tot
een dieptepunt van slechts 65 broedparen in
1975.  Slechtvalken eten met name prooien in de
gewichtsklasse tussen 19 en 800 gram (Bijlsma
1993). Aan de hand van prooiresten van
Slechtvalken op Griend kon geconcludeerd wor-
den dat de grotere prooien favoriet waren (Rosse
Grutto, Tureluur, Houtsnip en Grote Stern).
Numeriek gezien waren Rosse Grutto’s het
vaakst een slachtoffer (24 van de 56 verzamelde
prooiresten) maar afgezet tegen het relatieve
voorkomen van de prooisoort op of bij Griend wa-
ren Houtsnippen (relatief zeldzame vogel op
Griend) en Tureluurs favoriet (Oosterhuis & Kok
2003). Doordat Slechtvalken vaak op hoogwater-
vluchtplaatsen jagen is hun invloed op steltlopers
groot. Een jagende valk kan tienduizenden stelt-
lopers langere tijd in de lucht houden. De
Slechtvalk broedt tegenwoordig weer in ons
Waddengebied (Eemshaven) en mogelijk ook op
Schiermonnikoog (Oosterhuis 2003).

Specifieke kennisleemte t.a.v. Slechtvalk:
• Hoe beïnvloedt de Slechtvalk de verspreiding,

gedrag en fysiologie van de prooidieren (stelt-
lopers)?
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• Wat beperkt de herkolonisatie door broedende
Slechtvalken in het Waddengebied?

Scholekster

Aantallen overwinteraars
De Scholekster is één van de meest karakte-
ristieke, en de op één na talrijkste wadvogel. Dat
komt met name door het opvallende uiterlijk van
Scholeksters. Wereldwijd zijn er maar weinig
Waddengebieden waar Scholeksters voorkomen.
Uitzonderingen vormen het zuidelijkste puntje
van Zuid-Amerika en Nieuw-Zeeland waar ande-
re soorten Scholeksters ook met zijn duizenden
op het wad voorkomen. 

In de Nederlandse Waddenzee overwinterden
in 2002/03 minder dan 200.000 Scholeksters in
de Waddenzee (van Roomen et al. 2004).
Scholeksters eten met name Kokkels en
Mosselen op het droogvallende Wad. De schelp-
dieren worden met de snavel opengesneden, dan
wel gehamerd waarna het vlees wordt gegeten.
Daarnaast worden Zeeduizendpoten (Nereis di-
versicolori) en Nonnetjes gegeten (van de Kam et
al. 1999). Sinds de winter 1987/1988 is het aantal
Scholeksters in Nederland jaarlijks afgenomen
(van Roomen et al. 2003). Een omslag in de po-
pulatietrend sinds eind jaren ‘80/begin jaren ’90
komt bij veel wadvogelsoorten voor (van Roomen
et al. 2005), en de link naar de overmatige
schelpdiervisserij sinds die periode, met name
het op grote schaal verwijderen van de mossel-
banken uit de Waddenzee, is snel gelegd. Uit re-
cent onderzoek blijkt inderdaad dat de soort ern-
stig te lijden heeft van voedselgebrek,
veroorzaakt door overbevissing van Kokkels en
litorale Mosselen (Ens et al. 2004). Een vergelij-
king tussen Scholeksters die in een door mecha-
nische schelpdiervisserij bevist en een onbevist
gebied een winterterritorium bezaten liet zien dat
de Scholeksters in de niet-beviste gebieden,
waar meer Kokkels voorkwamen, meer Kokkels
in hun dieet hadden en een betere conditie (li-
chaamsgewicht en rode bloedcellen) hadden ver-
geleken met de Scholeksters uit de voor mecha-
nische schelpdiervisserij opengestelde gebieden
(Verhulst et al. 2004). 

Broedvogels
Met ruwweg 25% komt in Nederland een erg be-
langrijk deel van de Noordwest Europese broed-
populatie Scholeksters voor. Hiervan broedt een

groot deel in het Waddengebied. In 1991 broed-
den naar schatting 39.100 Scholeksters in het
internationale Waddengebied, op een totaal ge-
schatte Noordwest Europese broedpopulatie van
207.000 (Rösner et al. 2000). Bijna 20% van de
populatie broedde toen dus in het Wadden-
gebied. Aangezien er weinig tot geen uitwisseling
van Scholeksters van het Europese vasteland en
Ierland en Verenigd Koninkrijk is het relatief be-
lang van de Nederlandse broedpopulatie nog
groter (Goss-Custard et al. 1985). Tussen 1965
en 1985 nam de Nederlandse broedpopulatie
toe, maar de huidige afname lijkt veel sneller te
verlopen dan de toename destijds. De toename
tussen 1965 en 1985 is waarschijnlijk te wijten
geweest aan het beschikbaar komen van rijk be-
meste weilanden als broedgebied voor
Scholeksters. Tussen 1985 en ongeveer 1990
was de Nederlandse broedpopulatie enigszins
stabiel (Bijlsma et al. 2001). De broedpopulatie is
sinds 1990 met ongeveer 40% afgenomen (van
Roomen et al. 2004). De afname is het sterkst in
de duingebieden waar het broedsucces boven-
dien erg laag is (Dijksen 1980). Aangezien het
merendeel van de in de Nederlandse Wadden-
zee overwinterende Scholeksters Nederlandse
broedvogels betreft is het, gezien de negatieve
trend in de aantallen overwinteraars, misschien
niet zo vreemd dat de aantalafname ook wordt
gezien in het aantal broedvogels in de
Waddenzee en in de agrarische gebieden. Sinds
1995/1996 namen deze broedvogels met zo’n
30% af (Koks 2003; Teunissen 2003). Dat het
verslechterde voedselaanbod in de Waddenzee
een invloed kan hebben op de voortplanting van
de Scholekster is weliswaar aannemelijk, maar
het is vooralsnog onduidelijk hoe de voedselsitu-
atie in de Waddenzee het broedsucces beïn-
vloedt. Komen er minder Scholeksters tot broe-
den, leggen ze minder eieren, komen de eieren
slechter uit of zijn de vogels minder goed in staat
hun jongen succesvol groot te brengen dankzij
een gebrek aan voedsel (Hulscher & Verhulst
2003)? Een combinatie van deze effecten is na-
tuurlijk ook mogelijk. Er zijn wel aanwijzingen dat
de broedvogels in de Scholeksterpopulatie op
Schiermonnikoog, die al jarenlang goed bestu-
deerd wordt door biologen van de Rijksuniver-
siteit Groningen, steeds later zijn gaan broeden
en met een lager gewicht (Bruinzeel & van de Pol
2003).
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Plaatstrouw
Scholeksters zijn erg honkvast, zowel in het
broedseizoen (Hulscher 1975) als in de winter
(Verhulst et al. 2003). Uit waarnemingen van ge-
kleurringde Scholeksters bleek dat 89% weer
teruggemeld werd op de locatie waar het desbe-
treffende individu ook geringd en losgelaten
werd. Voorlopige gegevens laten zien dat deze
plaatstrouw al vanaf de eerste winter geldt en
dus onafhankelijk van de leeftijd lijkt (zoals wel
werd geconstateerd bij Lepelaars). Juist door die
grote plaatstrouw van Scholeksters zij ze erg ge-
voelig voor lokale verstoringen en bedreigingen.
Als in een territorium van Scholeksters het voed-
sel schaars is (bijvoorbeeld doordat het geëxploi-
teerd wordt), zijn deze vogels niet in staat het
voedsel elders te zoeken (Verhulst et al. 2003).
Ook uit Engels onderzoek blijkt dat Scholeksters
die in de Wash (Verenigd Koninkrijk) voorkomen,
niet verkassen maar ter plekke verhongeren als
in hun territorium door menselijk ingrijpen de
voedselsituatie aanmerkelijk verslechterde
(Atkinson et al. 2003). 

Opvallend is dat Scholeksters tijdens acute
voedselschaarste door plotseling invallende
strenge vorst wel de Waddenzee verlaten en
naar de Zeeuwse Delta en Waddengebiedjes
langs de Franse kust trekken (Hulscher 2000).
Blijkbaar zijn Scholeksters in staat acuut te rea-
geren op verslechterde voedselomstandigheden,
maar niet op geleidelijker maar langdurige en
ernstiger verslechtering van het voedselaanbod
door overbevissing door mechanische kokkel- en
mosselvisserij. Een groot deel van de populatie
(tot 25%) overleeft dergelijke strenge winters,
wanneer (energetisch dure) vorsttrek plaatsvindt,
niet mede doordat de voedselomstandigheden in
de zuidelijker gelegen toevluchtsoorden ook niet
erg goed zijn, Bovendien vallen tijdens strenge
vorst uit de Waddenzee gevluchte Scholeksters
vaak ten prooi aan Franse jagers (Hulscher 1989;
2000). Door deze plaatstrouw is het duidelijk dat
een voedselreserveringsbeleid waarbij in een
deel van de Waddenzee een bepaalde hoeveel-
heid voedsel aanwezig moet zijn terwijl een an-
der deel van de Waddenzee bevist wordt, niet
werkt voor deze soort. Voor Scholeksters moet
het voedsel op alle locaties in het gebied in vol-
doende mate aanwezig blijven.

Specifieke kennisleemte t.a.v. Scholekster:
• Het is nog onduidelijk in hoeverre de teruglo-

pende jongenproductie een gevolg kan zijn van

veranderingen in de agrarische broedgebie-
den. Vergelijkingen tussen Denemarken,
Duitsland en Nederland met een grotendeels
overeenkomstig landbouwbeleid maar met
(grote) verschillen in schelpdiervisserijbeleid
zouden hier inzicht in kunnen geven. 

• Kleurringonderzoek aan Scholeksters: de life
history op individueel niveau zou duidelijk kun-
nen maken waar in de Waddenzee overwinte-
rende Scholeksters broeden (kwelders of
binnenland) en wat de variatie in hun broed-
succes verklaart (welke territoria zijn succes-
vol, welke niet, welke voedselomstandigheden
zijn vereist voor broedsucces?) .

Kluut

Met 12.150 broedparen, herbergt het internatio-
nale Waddengebied meer dan de helft van de ge-
schatte totale Noordwest Europese broedpopula-
tie van 20.000 broedparen (Rösner et al. 2000;
Hötker & West 2005). Als broedvogel was de
Kluut in Nederland zeer schaars aan het begin
van de 20e eeuw, waarschijnlijk door bejaging en
het veelvuldig rapen van eieren. Daarna heeft de
soort in het Nederlandse Waddengebied een
sterke toename doorgemaakt met bijna 6000
broedparen in 1990, waarschijnlijk bevorderd
door het ontstaan van vaak tijdelijke geschikte
broedhabitats en een betere bescherming van de
soort (Arts & Meininger 1997). Kluten broeden op
kwelders en (permanent) drooggevallen platen,
met weinig of lage pioniervegetatie. In de jaren
’90 broedden zo’n 60% van de Nederlandse
broedvogels in het Waddengebied, met name in
de Dollard, Groninger Noordkust en de
Waddenkust van Friesland. Daarnaast broeden
jaarlijks enkele honderden Kluten op de
Waddeneilanden (Bijlsma et al. 2001). Er bestaan
aanwijzingen dat vanuit de groeiende
Waddenzee populatie andere gebieden in Europa
werden gekoloniseerd. Zo werden in de
Waddenzee geringde jonge Kluten in broedkolo-
nies zuidelijker in Europa aangetroffen (Hötker &
West 2005). Kluten lijken vooral geprofiteerd te
hebben van natuurontwikkeling in het Wadden-
gebied, het stoppen van de jacht en het rapen
van eieren, een gemiddeld warmer klimaat en
een hoog prooiaanbod van wormachtigen, met
name de Zeeduizendpoot (Hötker 1998; Hötker &
Segebade 2000; Hötker & West 2005). 

Sinds begin jaren ’90 neemt de populatie
Kluten in het Waddengebied echter weer lang-
zaam, maar significant, af. Vooral in het
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Nederlandse, maar ook in het Duitse en Deense
Waddengebied (Hötker & West 2005). De aantal-
afname in Friesland buitendijks is voor een groot
deel verantwoordelijk voor de afname in Neder-
land (Arts & Meininger 1997). De aantallen broe-
dende Kluten zijn inmiddels weer terug op het ni-
veau van een kwart eeuw geleden (van Roomen
et al. 2004). De voornaamste redenen hiervoor
zijn het ongeschikt raken van broedplekken door
een gebrek aan natuurlijke dynamiek (tijdelijk
onderstromen), een groei van de vegetatie en de
introductie van roofdieren (Bruine Rat Rattus nor-
vergicus en Vos; Meininger et al. 2005). 

Sinds de jaren ’50 zijn zo’n driekwart van de
kwelders in Nederland verdwenen. De vegetatie
op de overgebleven kwelders is daarnaast door
natuurbeheer (reservaten waarin boeren hun vee
niet mogen laten grazen) in sterke mate verruigd,
waardoor met name langs de Friese en
Groninger kust, het aantal broedende Kluten
sterk in aantal achteruit is gegaan (van
Beusekom et al. 2005). Het feit dat de aantallen
broedende Kluten in tegenstelling tot de
Waddenzee in de Zoute Delta juist (tijdelijk?) toe-
nemen dankzij natuurontwikkelingsprojecten
geeft aan dat een verschil in beheersmaatregelen
een verschillende uitwerking hebben op verschil-
lende vogelsoorten. Volgens Prop et al. (1999)
heeft het stopzetten van lozingen van organisch
afval in de Dollard een negatief effect gehad op
de lokale voedselbeschikbaarheid voor Kluten.
Mogelijk speelt een toegenomen predatie door
Vossen ook een rol. Kluten zullen waarschijnlijk
profiteren van een groter oppervlakte aan kwel-
ders die ‘s winters door vee en in het voorjaar
door ganzen begraasd worden. 

In Nederland kunnen Kluten het hele jaar door
gezien worden, hoewel in de wintermaanden hun
voorkomen beperkt is en hun verspreiding zich
zo goed als alleen tot de Waddenzee beperkt. Na
de broedtijd concentreren Kluten zich op de
meest slibrijke delen van het wad, met name
langs de Friese en Groninger kust (SOVON
1987). De Waddenzee herbergt dan zo’n 90%
van alle Kluten in Nederland, met in september
2002 bijvoorbeeld ruim 11.000 vogels (van
Roomen et al. 2004). Dit zijn vooral de
Nederlandse broedvogels met hun jongen en ge-
deeltelijk broedvogels van elders. In Nederland
broedende Kluten trekken langs de kust naar
Zuidwest Europa (o.a. Tagus estuarium in
Portugal) en Noordwest Afrika (ongeveer 35%
van de NW Europese populatie, vooral in

Senegal). Tijdens de voorjaarstrek verzamelen
Kluten zich op de Banc d’Arguin in Mauritanië,
niet zo zeer om er op te vetten, maar waarschijn-
lijk als voorverzamelplaats voordat er naar het
noorden getrokken wordt (Blomert et al. 1990). 

Specifieke kennisleemte t.a.v. Kluut:
• Wat is het beste kwelderbeheer voor broeden-

de Kluten?

Bontbekplevier  

Zo’n 10% van de Noordwest Europese populatie
van 12.500- 13.800 broedparen broedt in het
internationale Waddengebied (Rösner et al.
2000). Er wordt vooral gebroed op kwelders met
korte vegetatie en schelpen- en kiezelstrandjes.
De in het Waddengebied broedende Bontbekple-
vieren, in totaal zo’n 1400 paren, behoren tot de
ondersoort hiaticula, waarvan naast Noordwest
Europa het broedgebied zich uitstrekt van Noord-
oost Canada, Groenland en IJsland. In Neder-
land is de Bontbekplevier een schaarse broedvo-
gel, die met name op de Waddeneilanden en
daarnaast het Balgzand, Delfzijl en in toenemen-
de mate de Friese Waddenkust broedt (Bijlsma et
al. 2001; Koks & Hustings 1998). Tijdens de trek,
zowel in voorjaar als najaar, komt ook de onder-
soort tundrae in de Waddenzee voor die in
Lapland en de Arctische gebieden oostelijk daar-
van, tot in Taimyr, Siberië, broedt. In mei pleiste-
ren soms meer dan tienduizend tundrae-Bont-
bekplevieren in de Waddenzee, terwijl de lokale
hiaticula-broedvogels op dat moment vaak al jon-
gen hebben. Niet alle Bontbekplevieren die tot
deze twee populaties behoren maken gebruik
van de Oost-Atlantische trekroute; veel in Siberië
broedende Bontbekplevieren trekken oostelijker
naar Afrika. Zo’n 200.000 Bontbekplevieren die in
West-Afrika overwinteren maken wel gebruik van
de Oost-Atlantische trekroute. Vooral de Arctisch
broedende Bontbekplevieren overwinteren in
Afrika. De Noordwest-Europese broedvogels
overwinteren noordelijker, voornamelijk in
Portugal en Marokko (van de Kam et al. 1999).
Tijdens strenge winters komen vrijwel geen
Bontbekplevieren in Nederland voor (SOVON
1987), maar ook tijdens milde winters verblijven
er maar weinig in het Waddengebied (Blew et al.
2005). Relatief ten opzichte van de totale flyway-
populatie is het jaarlijkse fluctuerende aantal
doortrekkende Bontbekplevieren in het internatio-
nale Waddengebied gering (Blew et al. 2005).
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Bontbekplevieren eten in het getijdengebied
vooral wormen, kreeftachtigen en insecten die vi-
sueel worden opgespoord en met de korte snavel
van het wad gepikt. De soort lijkt ook te profiteren
van de verworming van het Waddengebied en
neemt sinds 190/91 zeer sterk toe (van Roomen
et al. 2005). Broedvogels zijn gevoelig voor ver-
storing door landrecreatie. Op Terschelling en
Vlieland broedende Bontbekplevieren hadden
een lager broedsucces dan vogels die op Griend
broedden, waar geen verstoring door recreanten
voorkomt (Tulp 1998). 

Specifieke kennisleemte t.a.v. Bontbekplevier:
• Het zou onderzocht moeten worden welke be-

heersmaatregelen het beste verstoring van
broedende Bontbekplevieren weten te voorko-
men.

Strandplevier

De Waddenzee ligt aan de noordgrens van het
verspreidingsgebied van de Strandplevier en het
aantal broedparen is er gering. Ongeveer 520 vo-
gels broeden in het Waddengebied, waarvan het
merendeel in Sleeswijk-Holstein (Blew et al.
2005). Dit betreft een belangrijk bolwerk van de-
ze kwetsbare soort waarvan de Noordwest
Europese populatie nog hooguit 1.300 broedpa-
ren omvat (Rösner et al. 2000; van de Kam et al.
1999). De soort gaat als broedvogel in het
Waddengebied in snel tempo achteruit. In de ja-
ren ’70 broedden er nog twee keer zo veel
Strandplevieren in het internationale Wadden-
gebied (Blew et al. 2005). 

In Nederland broedden in de jaren negentig
320-440 paren waarvan slechts 63-73 paren in

het Nederlands Waddengebied (Bijlsma et al.
2001). In 2002 werden nog maar 30, mogelijk iets
meer, broedende Strandplevieren in het
Nederlands Waddengebied gevonden (Dijksen &
Koks 2003). Al sinds het begin van de 20e eeuw
nemen de aantallen in het Nederlands
Waddengebied af, en de populatie decimeerde
hier tussen 1900 en 1995 (Meininger & Arts
1997). Strandplevieren zijn ontzettend verstoring-
gevoelig en een toegenomen recreatiedruk is
waarschijnlijk één van de belangrijkere redenen
waarom de Waddenzee als broedgebied ernstig
aan belang heeft ingeboet (Tulp 1998).
Daarnaast stelt de Strandplevier specifieke eisen
aan zijn broedbiotoop en is gevoelig voor vegeta-
tiesuccessie en overspoeling van de nesten. Ook
het verdwijnen van schelpenstrandjes door ge-
omorfologische processen leiden tot een afname
van broedende Strandplevieren (Meininger & Arts
1997). Natuurontwikkeling in combinatie met een
goed (graas)beheer zouden soelaas kunnen bie-
den, hoewel het er op lijkt dat vestiging van
broedvogels uit andere deelpopulaties van deze
Rode Lijst-soort bemoeilijkt wordt doordat de ge-
hele West-Europese broedpopulatie door bio-
toopvernietiging en verstoring onder druk staat
(Meininger & Arts 1997; van Beusekom et al.
2005).

Specifieke kennisleemte t.a.v. Strandplevier:
• Het zou onderzocht moeten worden door welke

beheersmaatregelen verstoring van broedende
Strandplevieren het beste te voorkomen is.

Goudplevier

Als overwinterings- en doortrekgebied is het
Waddengebied erg belangrijk voor deze plevie-
rensoort. Goudplevieren komen weinig op de
wadplaten voor maar foerageren vooral in grote
groepen in de binnendijkse polders op de wad-
deneilanden en het vasteland, waar ze een grote
plaatstrouw vertonen (Piersma et al. 2005).
Grasland is het favoriete habitat om te foerage-
ren (Jukema et al. 2001). De in de winter in het
Waddengebied voorkomende Goudplevieren zijn
afkomstig uit broedgebieden in Noord-
Scandinavië en Rusland. Tijdens zachte winters
kunnen ze de hele winter in het Waddengebied
blijven, maar zodra het begint te vriezen trekken
ze door naar Frankrijk en Spanje waar het door-
gaans milder is. In Nederland geringde
Goudplevieren werden teruggemeld uit
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Een nestje van een Bontbekplevier. Deze verstorings-
gevoelige vogel broedt op kale kiezelstrandjes. 



Denemarken, Frankrijk, Spanje en Portugal
(Jukema et al. 2001). In een bevroren grond kun-
nen de vogels geen voedsel zoeken. Regen-
wormen (Lumbricus terrestris) zijn hier verreweg
de belangrijkste prooisoort. Als de Goudplevieren
het wad op gaan eten ze Zeeduizendpoten,
Wadpieren en Kokerwormen (Lanice). De aantal-
len overwinterende Goudplevieren in het Neder-
landse Waddengebied zijn de afgelopen jaren
toegenomen, terwijl er in het hele internationale
Waddengebied sprake lijkt te zijn van een niet
significante afname tussen 1992 en 2002 (Blew
et al. 2005). In het internationale Waddengebied
komen maximaal zo’n 150.000 Goudplevieren
voor in de herfst (Blew et al. 2005). In 2002/03
werden in het Nederlandse Waddengebied maxi-
maal 114.000 Goudplevieren geteld (van
Roomen et al. 2004). Tellingen waarbij ook het
veelvuldig door Goudplevieren gebruikte agra-
risch gebied werden bestudeerd laten een
achteruitgang zien ten opzichte van de jaren ’70.
Deze achteruitgang wordt geweten aan verslech-
terde voedselomstandigheden als gevolg van
diepte-ontwatering en de vervanging van gras-
land door maïs (Jukema et al. 2001). De ver-
slechtering van de omstandigheden voor
Goudplevieren in het agrarisch gebied zouden er
toe kunnen leiden dat de wadplaten van de
Waddenzee in belang winnen ten opzichte van
de binnendijkse foerageergebieden (Hulscher et
al. 2001; Hulscher & Bunskoeke 2003). Ook op
het Duitse wad en in de Oostzee wordt al waar-
genomen dat de wadplaten steeds belangrijker
worden voor Goudplevieren (Krüger 2004;
Ketzenberg & Exo 1996). In het verleden droeg
de jacht op Goudplevieren in het Deense
Waddengebied bij aan de (lokale) afname van de
soort (Jukema et al. 2001). Deze jacht is in 1982
gesloten met als gevolg dat Goudplevieren in
Denemarken blijven om de slagpenrui door te
maken (Rasmussen 1994). Ook deze ontwikke-
ling, van noordelijker overwinterende
Goudplevieren, zou bij kunnen dragen aan een
verminderd aantal in het Nederlandse
Waddengebied. Naar schatting trekken zo’n half
miljoen Goudplevieren elk jaar door Nederland
(de helft van de Europese broedpopulatie), waar-
van een groot gedeelte in binnendijkse polders in
Groningen en Friesland (Jukema et al. 2001).
Doordat de soort verspreid in het binnenland
overwintert zijn complete tellingen echter moeilijk
te realiseren. Daarom werd aan de hand van vele
sinds 1949 geringde Goudplevieren inzicht ver-

kregen in overleving en populatiegrootte (zie
boxen 4 en 5 voor een vergelijkbare methode
aan de hand van kleurringen) van de soort. De
populatie vertoonde aanzienlijke schommelingen
de afgelopen jaren, die voor een deel te verkla-
ren is met het aandeel jonge vogels in de vang-
sten (reproductie). In de drie decennia na
1963/1964 nam de populatiegrootte met een aan-
zienlijke factor van 4-5 toe. Deze sterke popula-
tiegroei was waarschijnlijk te wijten aan het stop-
pen van de jacht op Goudplevieren in Dene-
marken. De jaarlijkse overleving nam in die 30
jaar toe van 57% naar 73%. Ook bleek dat de
soort in strengere winters een lagere jaarlijkse
overleving had (Piersma et al. 2005). 

Doordat Goudplevieren binnendijks overtijen in
gebieden met relatief veel menselijke activiteiten
en die over het algemeen niet binnen de Speciale
Beschermingszones van de Europese richtlijnen
vallen, zijn ze extra gevoelig voor verstoring
(Koffijberg et al. 2003).

Specifieke kennisleemte t.a.v. Goudplevier:
• Door het voortzetten van het intensieve ringpro-

gramma aan Goudplevieren kan achterhaald
worden of de in Nederland doortrekkende po-
pulatie haar piek bereikt heeft en nu te maken
heeft met dichtheidsafhankelijke aantalsregula-
tie.
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De trekwegen van Goudplevieren met de verschillende
aspecten in ruimte en tijd die de totale populatiegrootte
bepalen (uit: Jukema et al. 2001).



Zilverplevier

Zilverplevieren zijn oogjagers die met hun relatief
korte snavel bij laag water met name op
wormachtigen op het drooggevallen wad jagen
(van de Kam et al. 1999). Ze broeden op de toen-
dra langs de kust van vrijwel de gehele
Noordelijke IJszee. Vooral de in Siberië, en mo-
gelijk ook in Noordoost Canada broedende
Zilverplevieren trekken via de Waddenzee van en
naar de overwinteringgebieden in West-Afrika.
De meeste Zilverplevieren worden dan ook tij-
dens de voorjaars- en najaarstrek (mei en au-
gustus) in de Waddenzee gezien. De populatie
die gebruikt maakt van de Oost-Atlantische trek-
route wordt geschat op ongeveer 247.000 indivi-
duen (Wetlands International 2002) en daarvan
zijn er maximaal 88.600 in augustus 1996 in het
internationale waddengebied geteld (Blew et al.
2005). In mei 2003 werden er maximaal 71.000
Zilverplevieren in Nederland geteld, waarvan
41.000 in de Waddenzee (van Roomen et al.
2004). Het aantal overwinterende Zilverplevieren
in Noordwest-Europa, inclusief de Nederlandse
Waddenzee, neemt al sinds lange tijd toe (van
Roomen et al. 2005). Na deze toename tot
1992/1993 lijkt de Zilverplevier in het hele
Waddengebied echter weer in aantal achteruit te
gaan. In de Duitse Waddenzee is deze achteruit-
gang het duidelijkst merkbaar (Blew et al. 2005)
terwijl de aantallen in de Nederlandse
Waddenzee de afgelopen 10 jaar min of meer
stabiel waren (van Roomen et al. 2004). Uit de
drie tellingen in 1980, 1997 en 2000 in de Banc
d’Arguin komt geen duidelijke trend naar voren.
Er werden respectievelijk 23.500, 15.200 en
19.500 geteld (Hagemeijer et al. 2004). 

Specifieke kennisleemte t.a.v. Zilverplevier:
• Betere tellingen in het overwinteringsgebied, en

meer kennis over de trekwegen en overwinter-
inggebieden van verschillende broedpopulaties
zijn wenselijk.

• De verschillende aantaltrends in het
Nederlandse en Duitse Waddengebied, die in
het patroon van Bonte Strandloper en Rosse
Grutto passen, verdienen aandacht.

Kanoet

Algemene voedselecologie
Kanoeten zijn wat betreft het vinden en verwer-
ken van voedsel, vooral tweekleppige schelpdie-
ren, uitermate gespecialiseerd. Omdat ze de
prooien met hun snavel met een lengte van 3.5

cm uit de wadbodem halen is alleen dat deel van
het bestand eetbaar wat zich in de bovenste 4
cm van het wad bevindt (ze gaan tot de ogen de
modder in). Als de schelpdieren uit het sediment
zijn gehaald worden ze in hun geheel doorgeslikt.
De zware spiermaag kraakt vervolgens de schel-
pen zodat de nutriënten door de darm opgeno-
men kunnen worden. Door deze manier van
prooiverwerking zit er een maximum aan de om-
vang van de te eten prooien. Voor Kokkels
Cerastoderma edule is dat zo’n 17 mm, voor de
(plattere) Nonnetjes Macoma balthica 18 mm,
voor Mosselen Mytilus edulis 20 mm. Bij
Wadslakjes Hydrobia ulvae is, gezien hun gerin-
ge omvang, zelfs de grootste maat nog eetbaar.
Kanoeten worden ook in de minimum maat van
hun prooidieren beperkt omdat het zoeken en
doorslikken van te kleine prooien meer kost dan
het oplevert (Zwarts & Blomert 1992). Dit vereist
foerageergebieden met hoge dichtheden aan
schelpdieren van de juiste lengte-klassen. Bij de
meeste soorten schelpdieren gaat het dan om
broed of eenjarige schelpen. Naast deze belang-
rijkste prooien eet de Kanoet ook broed van de
Strandgaper Mya arenaria, de Dunne Slijkschelp
Tellina sp., kleine krabbetjes Carcinus maenas en
Garnalen Crangon crangon, maar deze laatste
prooien maken samen minder dan 5% van het di-
eet uit (Zwarts & Blomert 1992).

De prooien worden met behulp van een gevoe-
lig snavelpuntje opgespoord in de wadbodem. Als
enig bekende vogelsoort ter wereld bezitten
Kanoeten een soort teledetectie-systeem voor
het opsporen van harde voorwerpen in zachte
substraten (Piersma et al. 1998). Met het in de
wadbodem steken van de  snavel verplaatsen
Kanoeten het water tussen de zandkorrels dat in
de wadbodem een soort bolvormig drukveld cre-
ëert dat de Kanoeten met de snavelpunt kunnen
voelen. Als er zich in de buurt van de snavelpunt
(tot een afstand van zo’n 5 cm van de snavel-
punt) een ingegraven schelpdier (of ander hard
object) bevindt, dan verstoort dit schelpdier het
bolvormige drukveld en wordt door de Kanoet
ontdekt. Kanoeten zijn daarbij afhankelijk van
‘gesorteerde’ sedimenten (sedimenten met de
juiste sedimentgrootte en waterverhouding zon-
der teveel verstorende andere niet-eetbare harde
objecten, zoals steentjes), waarin een voldoende
hoge dichtheid  aan levende schelpdieren voor-
komt (Zwarts & Blomert 1992). Een beperking
van deze gespecialiseerde vorm van voedselzoe-
ken is dat Kanoeten in ‘ongesorteerd’ sediment
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(verstoord sediment waarin veel zandkorrels van
verschillende grootte en steentjes door elkaar ge-
mengd zijn) veel meer moeite hebben om ge-
schikte schelpdieren te vinden omdat het telede-
tectie-systeem geen onderscheid maakt tussen
de ingegraven steentjes en schelpieren (Piersma
et al. 1998 en ongepubliceerd). Door mechani-
sche kokkelvisserij omgewoelde wadplaten, met
waarschijnlijk veel opgewoeld dood schelpmateri-
aal, noordelijk van Griend werden in het seizoen
na de visserij niet meer door Kanoeten bezocht,
ook al bevonden zich daar toen nog wel geschik-
te prooien in een lage dichtheid (Piersma et al.
1993a,b), hetgeen het belang van een onberoer-
de wadbodem voor Kanoeten onderstreept. Ook
werkt het teledetectie systeem niet in droog sedi-
ment doordat het gebruik maakt van het water
tussen de sedimentkorrels. Kanoeten verlaten
wadplaten die in de loop van het getij droogvallen
en vliegen dan door naar lager gelegen wadpla-
ten die dan nog nat genoeg zijn om efficiënt van
het tele-detectie systeem gebruik te maken. 

Een consequentie van het in zijn geheel inslik-
ken van prooidieren is dat Kanoeten grote hoe-
veelheden schelpgruis moeten verwerken.
Hiervoor beschikken ze over een sterke spier-
maag die louter gebruikt wordt voor het kraken
van de schelp en, in tegenstelling tot de meeste
andere steltlopersoorten, niet betrokken is bij de
vertering van het voedsel (Piersma et al. 1993c).
Voor de vertering van het voedsel en het naar
buiten werken van het schelpgruis hebben
Kanoeten daarnaast relatief grote darmen
(Battley & Piersma 2005). 

Omdat de verwerking van schelpdieren aan
een maximum is gebonden en energetisch kost-
baar is, selecteren Kanoeten prooien die een gro-
te hoeveelheid vlees ten opzichte van de hoe-
veelheid schelp hebben. Schelpdieren zoals
Strandgaper Mya arenaria (van het juiste for-
maat) en Nonnetje Macoma balthica zijn in dat
opzicht favoriet boven Kokkels die een relatief
dikke schelp hebben (Piersma et al. 1993c,d; Van
Gils et al. 2005). Kanoeten zijn flexibel in hun
voedselverwerkingsorganen die ze aanpassen
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De populatie Kanoeten heeft zwaar te lijden gehad van mechanische kokkelvisserij. 



aan de prooikwaliteit (vlees ratio). Als schelpdie-
ren een lage kwaliteit hebben, waarbij de verte-
ringsorganen van Kanoeten veel schelpgruis
moeten verwerken, reageren Kanoeten hierop
door de grootte van de spiermaag en hun dar-
men te vergroten en daarmee ook de kraakcapa-
citeit van de maag en de opnamesnelheid van
nutriënten door de darmen (Dekinga et al. 2001;
van Gils et al. 2003). Hoewel deze flexibiliteit in
orgaangroottes Kanoeten helpt om ook met
prooien van een lagere kwaliteit een voldoende
hoge voedselopnamesnelheid te krijgen (van Gils
et al. 2003), zijn er ook kosten verbonden aan het
vergroten van de spiermaag. Er zijn grenzen aan
de vergroting van de spiermaag, afhankelijk van
de hoeveelheid energiereserves (onderhuids
vet). Het is daarnaast energetisch duurder om te
vliegen met een grotere spiermaag (Piersma &
Lindström 1997). In sommige gevallen kan het
dus lonen om op zoek te gaan naar andere ge-
bieden met een hogere prooidichtheid en/of met
prooien van een betere kwaliteit, in plaats van te-
gen elke kost de spiermaag te vergroten. 

Islandica-populatie
Kanoeten die tot de islandica-populatie behoren
broeden op de toendra van Noordoost-Canada
en de kust van Groenland. De voorjaarstrek vindt
plaats via Zuidwest IJsland waar de vogels in mei
in de riviermondingen en baaien opvetten alvo-
rens het laatste deel van de tocht noordwaarts te
voltooien. Een deel van de populatie trekt via
Noord- Noorwegen naar Groenland en Noord-
Canada (Davidson & Wilson 1992). De gehele
populatie overwintert in Waddengebieden in
Noordwest-Europa. Het zwaartepunt ligt hierbij in
de Waddenzee. Ook overwintert een aanzienlijk
deel van de populatie in het Verenigd Koninkrijk
(Wash). De in de Nederlandse Waddenzee getel-
de aantallen Kanoeten, waar SOVON de afge-
lopen jaren steeds beter grip op krijgt, gaan in
rap tempo achteruit. Begin jaren ’90 was de
winterpopulatie islandica-Kanoeten 330.000 indi-
viduen groot. In de Nederlandse Waddenzee
daalde het aantal Kanoeten sinds 1999 van zo’n
80.000 – 100.000 Kanoeten naar zo’n 20.000
overwinteraars in 2002 (SOVON ongepubliceer-
de getallen). De islandica-Kanoet behoort daar-
mee tot de sterkst teruglopende watervogels in
Nederland berekend over de afgelopen tien sei-
zoenen (figuur 10; van Roomen 2005). Overigens
bleek er geen sprake te zijn van een afwijkende
verspreiding, aangezien het aantal overwinteren-

de Kanoeten in Engeland en Frankrijk in dezelfde
periode met een sterke afname in Nederland op
een constant niveau van 20.000 overwinteraars
bleef (T. Piersma ongepubliceerde analyses).

De oorzaak van de sterke achteruitgang heeft
zeer waarschijnlijk te maken met de sterk ver-
slechterde voedselsituatie. De voor Kanoeten fa-
voriete prooi, het Nonnetje Macoma balthica, is
sinds eind jaren tachtig dramatisch in aantal
teruggelopen in het westelijk deel van de
Nederlandse Waddenzee. De achteruitgang van
het Nonnetje gaat dus gelijk op met de achteruit-
gang van de islandica-populatie Kanoeten in de
Waddenzee. Hoe de situatie van het Nonnetje en
de Kanoet er voor eind jaren tachtig voor stond is
grotendeels onbekend. Ook Kokkels van de juiste
grootteklasse (met name kokkelbroed) en de klei-
ne Mossels zijn bergafwaarts gegaan de afge-
lopen jaren door overbevissing. Zowel de kwan-
titeit als de kwaliteit (verhouding vlees ten
opzichte van de niet-verteerbare schelp) van de
(niet-beviste) kleine kokkeltjes nam aanzienlijk af
door mechanische kokkelvisserij (van Gils 2004). 

Uit waarnemingen van individueel gekleurring-
de Kanoeten bleek dat het aandeel Kanoeten dat
in het jaar nadat ze gevangen en met kleurringen
gemerkt werden teruggezien afhankelijk was van
de prooikwaliteit. Kanoeten met een maaggrootte
die te klein was om, gegeven de lage prooikwa-
liteit, hun energiebudget rond te krijgen werden
het jaar daarna minder vaak teruggezien dan
Kanoeten met een grotere maag. Hieruit werd
geconcludeerd dat vogels die blijkbaar niet in
staat waren hun maag voldoende te vergroten en
dus geen voldoende hoge prooiopnamesnelheid
konden realiseren met de beschikbare prooien
van een (te) lage kwaliteit (zie box 4). 

Specifieke kennisleemte t.a.v. islandica Kanoet:
• Hoe beïnvloedt de strengheid van winters (en

een mogelijke verandering daarin) de overle-
ving van Kanoeten?

• Voor beschermingsdoeleinden van de Kanoet
is het van groot belang inzicht te krijgen in de
oorzaak van de achteruitgang van zijn voor-
naamste prooidier het Nonnetje.

• Welke factoren en welke periodes hebben de
grootste invloed op de overleving en reproduc-
tie van Kanoeten?

Canutus-populatie
De wereldpopulatie van de canutus-ondersoort
van de Kanoet wordt geschat op 516.000 (Rose

64 J. Reneerkens, T. Piersma & B. Spaans



& Scott 1997; Wetlands International 2002). De
omvang van de totale canutus-populatie, en
trends daarin, zijn lastig te schatten aangezien
goede wintertellingen, door verschillende telploe-
gen simultaan uitgevoerd, zoals die de laatste ja-
ren in Nederland door SOVON worden georgani-
seerd, lastig te realiseren zijn in de Afrikaanse
overwinteringgebieden. Het is al lastig om alleen
van het belangrijkste overwinteringsgebied, de
Banc d’Arguin, een goede schatting van de hoe-
veelheden Kanoeten te maken omdat de steltlo-
pers op moeilijk toegankelijke eilandjes in hoge,
moeilijk te tellen, concentraties van meerdere
lastig te onderscheiden steltlopersoorten voorko-
men. In het verleden zijn er enkele expedities uit-
gevoerd met als doel de steltlopers op de Banc
d’Arguin te tellen, op grond waarvan we voorzich-
tig iets kunnen zeggen over populatietrends. Als
onderdeel van dergelijke wadvogeltellingen wer-
den in de winters van 1979 en 1980 respectieve-
lijk 305.000 en 366.000 Kanoeten geteld op de
Banc d’Arguin (Altenburg et al. 1982). Hoewel de
tellingen met voorzichtigheid geïnterpreteerd
moeten worden, zijn de schattingen van 229.000
in 1997 en 255.000 in 2000 dermate verschillend

van de aantallen in 1979 en 1980 dat we kunnen
concluderen dat deze ondersoort waarschijnlijk in
aantal achteruit gaat (Zwarts et al. 1998;
Hagemeijer et al. 2004). Dat deze neerwaartse
trend zich mogelijk nog steeds voortzet blijkt uit
onze schatting van de populatiegrootte aan de
hand van kleurringonderzoek (zie box 5). We
schatten dat de totale populatie in 2005 nog maar
230.000 exemplaren bedroeg, bijna de helft van
wat er aan de hand van (moeilijk uit te voeren)
tellingen geschat werd (Rose & Scott 1997;
Wetlands International 2002).

Aangezien Kanoeten van de canutus-onder-
soort in verschillende gebieden langs de gehele
westkust van Afrika overwinteren (Langebaan
Lagoon in Zuid-Afrika, Bijagós Archipel in
Guinee-Bissau en Banc d’Arguin in Mauritanië),
en de broedgebieden ver noordelijk op de hoog-
Arctische toendra van Siberië (met name het
Taimyr schiereiland) liggen (Piersma et al. 1992),
kunnen de oorzaken van deze mogelijke achter-
uitgang in allerlei gebieden langs de gehele Oost-
Atlantische trekroute gelegen zijn, of in een com-
binatie van gebieden. 
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BOX 2

Vinger aan de pols: het volgen van wadvogelpopulaties met behulp van in-

dividueel herkenbare dieren

In 1998 is de wadvogelonderzoekgroep van het Koninklijk NIOZ op Texel begon-
nen met het individueel herkenbaar maken van Kanoet door middel van kleurrin-
gen. In het voorjaar van 2001 is dit project uitgebreid met een tweede soort, de
Rosse Grutto en in december 2002 met een derde soort, de
Drieteenstrandloper.

In Nederland komen van zowel de Kanoet als van de Rosse Grutto twee po-
pulaties voor. De Kanoetenpopulatie die op Groenland en in Noordoost Canada
broedt (Calidris canutus islandica), pleistert buiten de broedtijd langs de kusten
van Noordwest Europa waarbij de Waddenzee een van de belangrijkste over-
winteringgebieden is. De andere populatie (Calidris canutus canutus) broedt in
noord Siberië en overwintert langs de kusten van West Afrika. Deze Kanoeten
gebruiken de Waddenzee als bijtankstation van eind juli tot begin september en
in mei, de periode voorafgaand aan de trek naar het broedgebied. Dan zijn ze
vooral te vinden in het Waddengebied van Sleeswijk-Holstein. 

Bij de Rosse Grutto zien we iets vergelijkbaars. De ene populatie broedt in
noord Scandinavië en rond de Witte Zee en deze overwintert in West Europa in-
clusief het Waddengebied (Limosa lapponica lapponica). De andere populatie
broedt voornamelijk op het zuidelijk deel van het Yamal- en Taimyr schiereiland
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in noord Siberië en verschijnt bij ons alleen op doortrek naar het West-Afrikaanse
overwinteringsgebied (Limosa lapponica taymyrensis). Ook voor deze laatste
groep is de Waddenzee, voornamelijk gedurende april-mei en augustus-september
een onmisbaar bijtankstation op de lange trekweg. 

Bij de Drieteenstrandloper beperkt het kleurmerkprogramma zich voorlopig nog
tot de vogels die op de Banc d’Arguin in Mauritanië overwinteren (zie Box 3). 

Doel van dit onderzoek

Met behulp van individueel herkenbare vogels proberen we een vinger aan de pols
van de verschillende populaties te houden. Allereerst verkrijgen we de informatie
over de jaarlijkse sterfte en overleving van de verschillende populaties (zie Box 5).
Eventuele verschillen in overleving tussen de populaties en/of jaren zouden we bij-
voorbeeld kunnen relateren aan de lengte van de trekweg, de omstandigheden in
het broedgebied (weer, talrijkheid predatoren), in de overwinteringgebieden (weer,
voedsel) of tijdens de trek (weer). Ook zouden we in kaart willen brengen hoe indi-
viduele Kanoeten en Rosse Grutto’s de beschikbare voedsel- en rustgebieden in
het Waddengebied en daarbuiten benutten. Zijn ze plaatstrouw, binnen een jaar of
tussen jaren en op wat voor schaal speelt dit dan? Zijn er individuele verschillen in
prooikeuze? Zijn bijvoorbeeld de Rosse Grutto’s die in mei emelten eten in de wei-
landen van het Waddengebied steeds dezelfde dieren? Hoe groot is de doorstro-
ming binnen een bepaald gebied? Zijn er binnen een soort verschillen in voedsel
en gedrag tussen de beide broedpopulaties die, bijvoorbeeld in augustus, tegelij-
kertijd gebruik maken van de Waddenzee. Tenslotte hopen we, door ook de dicht-
heid aan gekleurringde individuen te meten, ook betrouwbare schattingen te kun-
nen maken van het totaal aantal Kanoeten en Rosse Grutto’s in de verschillende
populaties (zie Box 6). 

Hoe gaan we te werk?

Een aantal vogelringgroepen verlenen hun (vang)medewerking aan dit NIOZ-pro-
ject: VRS Calidris op Schiermonnikoog (Kanoeten en Rosse Grutto’s), VRS
Castricum en VRS Franeker (alleen Rosse Grutto’s). Daarnaast wordt er bij het
onderzoek naar de Rosse Grutto’s nauw samengewerkt met Friese wilsterflappers,
die op traditionele wijze de vogels vangen (Jukema et al. 2002). Kanoeten worden
vrijwel uitsluitend met mistnetten gevangen. Dit kan alleen in de week rond nieuwe
maan omdat alleen dan de nachten donker genoeg zijn. Rosse Grutto’s worden
gevangen met mistnetten, klapnetten of met een zogenaamd wilsternet. Op de
Vinkenbaan Castricum worden langstrekkende Rosse Grutto’s met behulp van ge-
luid naar beneden gelokt en vervolgens met een klapnet gevangen. Met een wil-
sternet worden rondvliegende vogels met geluid en een groep opgezette lokvogels
naar het net gelokt en worden ze tijdens het landen door het omklappende net ge-
vangen. Op de Banc d’Arguin vangen we de meeste Drieteenstrandlopers met een
klapnet. 

Iedere gevangen Kanoet of Rosse Grutto krijgt een individuele code met behulp
van vier kleurringen, een gele, rode of groene vlag (een kleurring met een uitste-
kend deel, 2 -3 keer zo groot als de ring zelf) en een metalen ring. De gebruikte
kleuren zijn: wit, geel, rood en donkerblauw. Bij vogels met een groene vlag wor-
den geen donkerblauwe ringen omgelegd maar in plaats daarvan groene. Er zitten
altijd twee kleuringen om de linker en twee om de rechter tarsus (= beneden loop-
been). De metalen ring zit altijd aan de tibia (= boven loopbeen). De vlag is de
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merker van dit project en kan zowel aan de tibia (in dit geval aan de andere kant
dan de metalen ring) als aan de tarsus zitten. Als de vlag aan de tarsus zit is de
positie ten opzichte van de kleurringen van belang: boven, tussen of onder de
twee kleurringen. De metalen ring is geen onderdeel van de code en de positie
daarvan is dus niet belangrijk. Met 4 kleurringen op 4 posities kunnen we 44 = 256
verschillende combinaties maken. Met de 8 verschillende vlagposities zijn dan 8 x
256 = 2048 combinaties per vlagkleur mogelijk. De Drieteenstrandlopers werden
tot nu toe gekleurringd volgens een in Duitsland gebruikt schema. Vanaf 2005 ech-
ter zal deze soort op identieke wijze geringd worden als hierboven beschreven
voor de Kanoeten en Rosse Grutto’s.  

Naast het vastleggen van de biometrie en de fase van de rui, nemen we van alle
gevangen vogels een druppel bloed af, onder andere om daarmee achteraf met
behulp van DNA-analyse het geslacht te kunnen bepalen. Bij de Rosse Grutto
geeft in de meeste gevallen het kleed en/of de snavellengte al uitsluitsel over het
geslacht.  

De stand van zaken, Kanoet

Vanaf 1998 tot maart 2005 hebben we in totaal 3569 Kanoeten gekleurringd, 2.139
in het westelijk Waddengebied (voornamelijk op De Richel en Griend), 748 in het
oostelijk Waddengebied (Schiermonnikoog en Simonszand), 671 bij Iwik op de
Banc d’Arguin in Mauritanië en 11 in het broedgebied op Groenland. 

In de nazomer en herfst (juli-oktober) hebben we 68% van onze Kanoeten ge-
vangen, 27% in de winter (november-februari) en slechts 6 % in het voorjaar. We
schatten de verhouding van de ondersoorten islandica: canutus in onze vangsten
op ongeveer 4:1.  Helaas is het van een klein deel van de in de nazomer in het
Waddengebied gevangen vogels niet met zekerheid te zeggen tot welke onder-
soort deze behoren. 

Er zijn tot en met maart 2005 in totaal 3.165 waarnemingen binnengekomen van
1499 verschillende individuen (42% van het aantal geringden). Maximaal werd een
vogel 19 keer waargenomen maar ongeveer de helft van de vogels (766 individu-
en) werd slechts één keer gezien. De waarnemingen werden gedaan door 115 ver-
schillende waarnemers. Het maximale aantal aflezingen gedaan door één persoon
ligt op 375.  De meeste aflezingen komen uit het westelijk Waddengebied (1.720).
In het oostelijk Waddengebied werden 251 waarnemingen gedaan, 712 op de
Banc d’Arguin in Mauritanië, 137 in Groot-Brittannië, 261 in Sleeswijk-Holstein, 20
in Bretagne, 19 in Noorwegen, 11 langs de Hollandse kust, 7 in het Deltagebied, 7
in Zweden, 6 op IJsland, 5 op Groenland, 4 in Spanje, 3 in Zuid-Frankrijk en 2 in
Canada. 

Een van kleurringen voorziene
Kanoet kan in het veld met be-
hulp van een telescoop individu-
eel herkend worden. Dit levert
informatie op over trekgedrag en
jaarlijkse overleving. Foto door
Jan van de Kam.



Trek
Tijdens de trek van de overwinteringgebieden
naar de broedgebieden en terug maken de vo-
gels gebruik van de Waddenzee om bij te tanken.
In het late voorjaar (ongeveer begin mei) arrive-
ren de meeste vogels na een non-stop vlucht
vanuit Afrika in West-Europa en verblijven daar
enkele weken om onderhuids vet en eiwit (in de
vorm van vliegspieren) op te slaan dat vervol-
gens aangesproken zal worden tijdens de vlucht
naar de broedgebieden waar Kanoeten in de eer-
ste week van juni arriveren. Tijdens deze tussen-
stop in de Waddenzee verblijft het merendeel van
de Kanoeten in het Duitse deel van de Wadden-
zee, bij Sleeswijk-Holstein, om op te vetten. In
noordelijker gebieden trekken Nonnetjes, een be-
langrijke voedselbron voor Kanoeten, zich iets la-
ter terug in de wadbodem (Piersma et al. 1994).
Doordat Duitsland al een klein beetje dichter bij
de broedgebieden ligt is het oostelijk deel van de
Waddenzee in het voorjaar voor canutus-
Kanoeten wellicht geschikter om op te vetten ver-
geleken met de westelijke Waddenzee (Piersma
et al. 1994). Eind mei-begin juni vertrekken de
Kanoeten richting Siberische broedgebieden. Het
merendeel van de Kanoeten zal in een lange
trekvlucht zonder te stoppen direct naar de
broedgebieden vliegen, maar een korte tussen-
stop langs de Witte Zee is niet uitgesloten. Sinds
kort weten we dat bovendien een deel van de po-
pulatie een korte tussenstop in de Porsanger-
fjord, in Noord-Noorwegen (Piersma & Spaans
2004).

Tijdens de najaarstrek naar West-Afrika doen
de vogels weer de Waddenzee aan, zij het min-
der gepiekt doordat Kanoeten minder synchroon
de broedgebieden verlaten. Vogels waarvan
vroegtijdig het nest is gepredeerd door bijvoor-
beeld poolvossen hebben vanwege de erg korte
periode in de arctis waarin broeden en grootbren-
gen van de kuikens mogelijk is, meestal weinig
mogelijkheden een tweede legsel te bebroeden,
en beginnen gauw weer met de voorbereidingen
voor de trek naar de Waddenzee en vervolgens
West-Afrika. Zo gauw de jongen uit de door beide
ouders bebroede eieren kruipen beginnen vrouw-
tjes Kanoeten zich ook voor te bereiden op de
najaarstrek, terwijl de mannetjes bij de jongen
blijven tot ze vliegvlug zijn. Dat betekent dat  er
grofweg drie trekgolven door de Waddenzee zijn,
eerst van vrouwtjes, dan van de mannetjes en la-
ter van de succesvolle jonge vogels. Overigens
zijn er aanwijzingen dat de mannetjes in het na-

jaar (augustus-september) in de Waddenzee
ondervertegenwoordigd zijn en mogelijk in één
rechtstreekse vlucht naar de overwinteringgebie-
den in West-Afrika vliegen (Nebel et al. 2000). 

Een kritische periode in de jaarcyclus van deze
ondersoort is het opvetten in West-Afrika voor de
non-stop trekvlucht naar West-Europa. De be-
schikbare biomassa aan schelpdieren per m2

wadoppervlakte in West-Afrika is, zoals voor de
meeste tropische Waddengebieden, lager dan in
Waddengebieden noordelijker of zuidelijker van
de evenaar. Bovendien is de predatiedruk op de
schelpdieren, de hoeveelheid concurrerende vo-
gels waarmee de beschikbare voedselbron ge-
deeld moet worden op de Banc d’Arguin, vele
malen hoger dan in de Waddenzee (Meltofte
1996; Piersma & Spaans 2004). Dit resulteert in
relatief lage opvetsnelheden en onvoldoende ve-
treserves om de vlucht naar West-Europa in een
keer af te leggen zonder gunstige rugwinden
(Piersma et al. 2004). 

Specifieke kennisleemte t.a.v. Kanoeten:
• Waarvan hangt het gebruik van een tussenstop

in Frankrijk af?
• Wanneer verplaatsen de vogels zich naar de

oostelijke waddenzee? 
• Wat is de rol van relatieve voedselomstandig-

heden in Mauritanië (voorspelbaar en slecht;
moeilijk opvetten), Frankrijk (onvoorspelbaar
maar soms zelfs beter dan de Waddenzee?)
en de Waddenzee?

• Zijn er verschillen in voedselaanbod van west
naar oost in de Waddenzee, en verklaart dat
waarom de canutus-Kanoeten in het voorjaar
vooral in de oostelijke Waddenzee opvetten? 

• In hoeverre belemmeren beide ondersoorten el-
kaar? Eten islandica-Kanoeten ‘s winters en in
het vroege voorjaar wadplaten ‘leeg’ tot zulke
lage prooidichtheden dat die voor canutus ver-
volgens in het voorjaar niet meer interessant
zijn? En verklaart dat de verspreiding van ca-
nutus-Kanoeten tijdens de voorjaarsopvetperi-
ode?

• Is de jaarlijkse sterfte van canutus Kanoeten
groter dan van de islandica Kanoeten vanwege
de langere trekvluchten, en wordt deze grotere
sterfte gecompenseerd door een grotere jaar-
lijkse aanwas? En als dit zo is, hoe kan de
jaarlijkse aanwas van canutus Kanoeten groter
zijn dan die van islandica Kanoeten?
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Drieteenstrandloper

Drieteenstrandlopers broeden in hoog Arctische
kuststreken in Noordoost Canada, Groenland en
Siberië (Taimyr-schiereiland, Lena-delta) en pas-
seren op weg van en naar de overwinteringgebie-
den langs de kusten van Europa tot Zuid-Afrika
ook de Waddenzee. Van de ongeveer 27.000 in
West-Europa overwinterende Drieteenstrand-
lopers verblijft zo’n 10.000 in het Waddengebied
(van de Kam et al. 1999). 

Naast de Noordzeestranden van de Wadden-
eilanden (vooral Terschelling; Bijlsma et al. 2001)
komen hoge aantallen Drieteenstrandlopers voor
op onbewoonde zandplaten. Zo worden grote
aantallen gezien bij Richel, Simonszand, Razen-
de Bol en Rottumerplaat gezien. Hoge aantallen
Drieteenstrandlopers worden vooral in mei en au-
gustus in het Waddengebied gezien (Poot et al.

1996), waneer maximaal 10% (maar mogelijk
meer) van de Oost-Atlantische populatie in
Nederland voorkomt (Altenburg et al. 1997). In
sommige winters zijn de aantallen overigens nau-
welijks lager dan tijdens doortrek in mei en au-
gustus (Bijlsma et al. 2004).

Het merendeel verblijft in de winter echter
langs de kusten van Afrika. In de Banc d‘Arguin
werden er in 2000 ongeveer 22.000 geteld
(Hagemeijer et al. 2004). De vogels vertonen een
extreem grote mate van plaatstrouw aan hun
overwinteringsgebied (zie Box 3). Hoewel deze
soort vooral bekend is van de Noordzeestranden
komen Drieteenstrandlopers ook veelvuldig voor
in het Waddengebied tijdens de trekperiode (mei
en augustus). De soort heeft ook binnen de
Waddenzee een voorkeur voor de meer zandige
wadplaten waar ze allerlei kleine kreeftachtigen,
strandvlooien en insecten eten. Vóór 1990/1991
nam de soort af, maar na dit voor de Waddenzee
belangrijk omslagpunt volgde een sterke toena-
me (van Roomen et al. 2004; 2005), waarschijn-
lijk ten gevolge van de toegenomen dichtheid aan
kleine wormpjes en Bulldozerkreeftjes (Urothoe
poseidonis). 

Op het moment lijken er weinig acute bedrei-
gingen voor deze soort, die een zeer ruime ver-
spreiding heeft. De effecten van een veranderend
klimaat op de voortplanting in de noordelijke
broedgebieden verdienen de aandacht. Het is
mogelijk dat de soort op de korte termijn profi-
teert van een verbeterd prooiaanbod en hogere
temperaturen tijdens het broedseizoen en zo in
staat is vaker een tweede broedsel groot te bren-
gen (Reneerkens & Piersma 2004).
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BOX 3

Het volgen van wadvogelpopulaties met behulp van individueel herkenbare dieren. De

stand van zaken, Drieteenstrandloper.

In de winter van 2002 en 2004 werden in totaal 250 Drieteenstrandlopers gekleurringd in en
rond het vissersdorp Iwik op de Banc d’Arguin in Mauritanië. Ter plaatse werden aan deze
vogels 991 waarnemingen verzameld van 167 verschillende individuen.
Honderdzesenveertig vogels werden meer dan 1 keer waargenomen en 32 individuen zelfs
10 of keer of vaker. Begin juni 2005 werden 2 van deze Drieteenstrandlopers waargenomen
op De Hors, de zuidpunt van Texel. Dit waren de eerste waarnemingen van deze vogels bui-
ten het gebied waar ze geringd waren.

Drieteenstrandlopers hebben een voorkeur voor de
zandige delen van het wad en voor stranden. 



Specifieke kennisleemte t.a.v. Drieteen-
strandloper:
• Wat eten Drieteenstrandlopers in de

Waddenzee en langs de Noordzeekust?
• De trekroutes van verschillende

Drieteenstrandloperpopulaties verdienen op-
heldering.

• Verschilt de overleving (en reproductie) van
Drieteenstrandlopers die langs een Noord-Zuid
gradiënt van Waddenzee tot West-Afrika over-
winteren vanwege de trekafstand of omstandig-
heden in de overwinteringgebieden?

• Er kan meer aandacht worden besteed aan de
monitoring van deze moeilijk te tellen soort in
de Waddenzee

Krombekstrandloper

Het Siberische broedgebied van de Krombek-
strandloper strekt zich uit van de rivier de Ob tot
bijna aan de Beringstraat. De meest oostelijk
broedende Krombekstrandlopers overwinteren
naar alle waarschijnlijkheid in Australië. Ook
wordt er overwinterd langs kusten in het Midden-
Oosten, India en in een uitgestrekt gebied in het
zuiden van Afrika. De vogels die in west Afrika
overwinteren maken deel uit van de Oost-
Atlantische trekroute en kunnen ook in de
Waddenzee gezien worden tijdens de trekperio-
den. In de Nederlandse Waddenzee worden zel-
den hoge aantallen gezien. In Sleeswijk-Holstein
kunnen de aantallen oplopen tot 20.000 oplopen,
maar over het algemeen blijkt deze strandlopers-
oort niet zo kustgebonden en wordt ook veel in
het binnenland in zoete watergebieden gezien.
Van de geschatte 740.000 Krombekstrandlopers
die via Noordwest-Europa naar West-Afrika trek-
ken (Wetlands International 2002) waren er naar
schatting maximaal zo’n 12.000 in het internatio-
nale Waddengebied aanwezig, aantallen die in
de meeste jaren overigens bij lange na niet be-
reikt worden (Blew et al. 2005). In Guinee-Bissau
werden 340.000 exemplaren geteld in de winter,
in de Banc d’Arguin lijkt de soort toe te nemen
met respectievelijk 116.000, 173.000, 226.00 en
250.000 getelde exemplaren in 1979,1980, 1997
en 2000 (Hagemeijer et al. 2004). In tegenstelling
tot veel andere Arctisch broedende strandlopers
is de Krombekstrandloper veel minder trouw aan
de broedplaats (Tomkovich & Soloviev 1994). Dit
lijkt een aanpassing aan weersomstandigheden;
als het Arctisch voorjaar laat begint broeden
Krombekstrandlopers minder noordelijk. Met een
dergelijke flexibele broedstrategie is de soort wel-

licht minder gevoelig voor klimaatveranderingen
vergeleken met andere strandlopers.

Specifieke kennisleemte t.a.v. Krombek-
strandloper:
• Door de korte doortrekperiode in het

Waddengebied en het relatief kleine aandeel
van de populatie dat de Waddenzee gebruikt is
onbekend of de aantallen toe- of afnemen of
stabiel zijn.

Bonte Strandloper

De Bonte Strandloper is veruit de meest talrijke
watervogel in de Waddenzee. De soort over-
wintert in de Waddenzee, maar de hoogste aan-
tallen worden gezien in de trekperioden. Tussen
1980-1991 kwamen maximaal 1.200.000 Bonte
Strandlopers in de internationale Waddenzee
voor (Blew et al. 20050. De aantallen doortrek-
kende Bonte Strandlopers in het Waddengebied
nemen de afgelopen 10 jaar echter af. Net als bij
de eveneens voornamelijk wormen etende Rosse
Grutto, zijn de Duitse en Deense Waddenzee
verantwoordelijk voor deze afname (Blew et al.
2005; van Roomen 2005). De soort profiteert in
de Nederlandse Waddenzee juist, net als de an-
dere wormenetende steltlopers, van de ten koste
van de schelpdieren toenemende aantallen wor-
men op het wad (van Roomen et al. 2004; 2005).
Vanaf 1987/1988 neemt het aantal in Nederland
voorkomende Bonte Strandlopers, vooral in de
Nederlandse Waddenzee, snel toe. Tussen 1975
en 1985 nam de soort in de Waddenzee echter
af, een trend die nu is gekeerd en de huidige
waargenomen aantallen Bonte Strandlopers
overstijgen die van 1975 (van Roomen et al.
2004; 2005). In de periode 2002/03 werden er
maximaal 290.000 in de Nederlandse Wadden-
zee geteld (van Roomen et al. 2004). Interessant
is dat in het Nederlands deltagebied de hoogste
aantallen juist in de winter voorkomen (van
Roomen et al. 2005). 

Er komen verschillende ondersoorten in de
Waddenzee voor. Verreweg de talrijkste is
Calidris a. alpina die in Noord-Scandinavië en
West-Rusland broedt. Van deze ondersoort ge-
bruiken twee verschillende populaties (de
Europese en de Siberische) de Waddenzee, met
elk een eigen trekstrategie met betrekking tot op-
vetten en timing in het voorjaar (Goede et al.
1990). In 2002/03 komen de meeste Bonte
Strandlopers in de oostelijke Waddenzee, met
uitzondering van Vlieland, voor (van Roomen et
al. 2005). 
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Op het droogvallende wad wordt gefoerageerd
op kleine wormachtigen, kreeftjes en kleine
schelpdiertjes, die uit de bovenste centimeters
van het wad of van het oppervlak worden gepikt
(van de Kam et al. 1999). 

Ook in Mauritanië is de Bonte Strandloper  ver-
reweg de talrijkste vogelsoort op de wadplaten
van de Banc d’Arguin. In 2000 werd een recor-
daantal van 1.023.000 Bonte strandlopers geteld.
De soort is ook op de Banc d’Arguin vanaf 1979
continu toegenomen. Dit betreft voornamelijk vo-
gels van IJslandse oorsprong en van de relatief
kleine Groenlandse populatie van de ondersoor-
ten schinzii en arctica respectievelijk (Wymenga
et al. 1990). 

Specifieke kennisleemte t.a.v. Bonte Strandloper:
• Hoe zijn de verschillende geografische popula-

ties van elkaar te onderscheiden en hoe ma-
ken deze gebruik van de Waddenzee?

Regenwulp

Regenwulpen trekken in voor- en najaar (april-
mei en juli-augustus) door het Waddengebied. De
broedgebieden van de door het Waddengebied
trekkende Regenwulpen is grotendeels onbe-
kend. Ze kunnen zowel uit Noord-Scandinavië,
Rusland en Siberië als IJsland komen. Over de
locatie van de voornaamste overwinteringgebie-
den is meer bekend; die liggen in de waddenge-
bieden in Guinee-Bissau en Mauritanië. In West-
Europa verblijven veel Regenwulpen ook in
agrarisch gebied waar ze met name emelten
eten. Uit tellingen van de gezamenlijke slaapplek-
ken van Regenwulpen werd duidelijk dat er in de
periode 1976-1980 zo’n 23.000- 32.000
Regenwulpen in het voorjaar en zo’n 8.000-9.000
in het najaar door Nederland trekken (SOVON
1987), maximaal 5% van de in West-Afrika over-
winterende populatie (Altenburg et al. 1997).
Sindsdien zijn geen goede tellingen beschikbaar
van deze soort. In september 2002 werden er
maximaal 1270 in Nederland geteld, met grotere
concentraties in het Waddengebied, maar een
gebiedsdekkende telling voor deze soort ont-
breekt (van Roomen et al. 2004). In het interna-
tionale Waddengebied komen naar schatting
maximaal 1780 Regenwulpen voor in augustus
(Blew et al. 2005). De afgelopen decennia zou
het Waddengebied in belang hebben gewonnen
ten opzichte van de Drentse en Friese zandgron-
den waar de aantallen drastisch terugliepen. Dit
zou te maken hebben met de toename van de
havik op de zandgronden (Bijlsma et al. 2001).

In waddengebieden in West-Europa en West-
Afrika eten Regenwulpen vooral krabben. In
West-Afrika zijn dit Wenkrabben (Uca tangeri).
De beschikbaarheid van het voorkomen van
Wenkkrabben in het voorjaar hangt af van het
paargedrag van deze krabben dat afhankelijk is
van de het maandelijkse tijdstip van volle en
nieuwe maan. Indirect is de opvetsnelheden van
Regenwulpen (uiteraard afhankelijk van de voed-
selbeschikbaarheid) dus ook gerelateerd aan de
maanstand. Aangezien het maandelijkse tijdstip
van volle en nieuwe maan varieert tussen jaren is
het tijdstip in het voorjaar waarop Regenwulpen
voldoende opgevet zijn om naar West-Europa te
vertrekken ook variabel. De timing van doortrek
door Nederland van Regenwulpen is afhankelijk
van de datum van volle maan in april in West-
Afrika (Zwarts 1990). Dit geeft aan dat
Regenwulpen ontzettend afhankelijk zijn van het
voorkomen van deze ene prooisoort in West-
Afrika en dat dit signaal intercontinentaal opge-
pikt kan worden.

Specifieke kennisleemte t.a.v. Regenwulp:
• Aantalsontwikkelingen en verspreiding tijdens

de doortrek door West-Europa zou beter ge-
volgd kunnen worden.

Rosse Grutto 

Rosse Grutto’s behoren tot de grotere steltlopers
die van de Waddenzee gebruik maken. Net als bij
Kanoeten komen ook bij deze soort twee popula-
ties in de Waddenzee voor. De lapponica–onder-
soort (ongeveer 125.000 vogels) broedt in Noord-
Scandinavië en brengt de winter in West-Europa
(waaronder de Waddenzee) door. In strenge win-
ters bevindt het merendeel van deze vogels zich
in estuaria in het Verenigd Koninkrijk. De andere
populatie, taimyrensis (ongeveer 700.000 exem-
plaren), heeft een jaarcyclus die sterk overeen-
komt met de canutus-ondersoort van de Kanoet:
overwinteren gebeurt met name in West-
Afrikaanse getijdengebieden. Na een bijtank-stop
in mei in de Waddenzee trekt deze populatie door
naar de broedgebieden op het Taimyr-schierei-
land in Siberië. In mei komen beide populaties
voor in de Waddenzee en kunnen meer dan
300.000 Rosse Grutto’s geteld worden. Rosse
Grutto’s hebben een veelzijdiger dieet vergeleken
met Kanoeten. Naast schelpdieren eten Rosse
Grutto’s vooral wormachtigen die met de lange
snavel in de wadbodem worden gevonden (Smit
& Wolff 1982). Daarnaast bevinden zich in het
voorjaar vaak redelijk grote groepen Rosse
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Grutto’s in binnendijkse weilanden waar dan
emelten (larven van de langpootmug) gegeten
wordt in het liefst pas gemaaide weilanden
(Piersma et al. 1993c). Rosse Grutto’s hebben in
West-Europa naast de getijdengebieden van de
Waddenzee dus nog uitwijkmogelijkheden om el-
ders te foerageren, bijvoorbeeld tijdens hoogwa-
ter wanneer het wad niet beschikbaar is.
Van de taimyrensis-ondersoort overwintert een
zeer groot deel in de Banc d’Arguin in Mauritanië
waar in 2000 maar liefst 403.000 exemplaren
werden geteld (Hagemeijer et al. 2004). Volgens
de (beperkte) tellingen uitgevoerd in Mauritanië,
zou er ondanks een duidelijke toename van
60.000 individuen sinds de laatst voorgaande tel-
ling in 1997, sprake zijn van een afname op lan-
gere termijn. In 1979/1980 werden er 130.000-
140.000 Rosse Grutto’s meer geteld in het
belangrijke West-Afrikaanse Waddengebied dan
in 1997. De meer volledige en betrouwbaardere
wadvogeltellingen uit Nederland geven voor de
Rosse Grutto aan dat er sinds de begin jaren ’90
sprake van een duidelijke aantaltoename is in de
Waddenzee. In hoeverre de toename van de
Rosse Grutto in de Nederlandse Waddenzee re-
presentatief is voor de hele populatie is zeer de
vraag. Volgens Blew et al (2005) is in de totale

Waddenzee het aantal Rosse Grutto’s gedaald.
Dit wordt voor een belangrijk deel verklaard door
een aanzienlijk afname op het Duitse Wad in
Sleeswijk-Holstein (Günther 2003; Blew et al.
2005). De aantallen in het Deense
Waddengebied zijn sinds 1992 min of meer sta-
biel (Blew et al. 2005).

Voor Rosse Grutto’s geldt hetzelfde als voor de
canutus-ondersoort van de Kanoet; de opvetsnel-
heden in West-Afrika (Banc d’Arguin) zijn minder
hoog dan in de Waddenzee. De bereikte li-
chaamsgewichten (met opgeslagen vetreserves
en vergrootte vliegspieren) op het moment van
vertrek uit West-Afrika zijn volgens berekeningen
niet voldoende om de vlucht naar West-Europa in
een keer af te leggen zonder de hulp van gunsti-
ge rugwinden die op dat moment heersen
(Piersma & Jukema 1993). Het is de vraag of en
in welke mate er met klimaatverandering er ver-
anderingen in de momenteel voorspelbare gun-
stige windcondities te verwachten zijn en in hoe-
verre de in West-Afrika overwinterende
wadvogels, zoals de Rosse Grutto, hierdoor ge-
dupeerd zouden kunnen worden.
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BOX 4

Het volgen van wadvogelpopulaties met behulp van individueel herkenbare dieren. De

stand van zaken, Rosse Grutto.

Vanaf het voorjaar van 2001 tot en met maart 2005 zijn er 1426 Rosse Grutto’s gekleurringd.
De meeste, 925 (= 65 %),  zijn gevangen in het westelijk Waddengebied, met name op
Terschelling en Texel. Op de Vinkenbaan Castricum zijn er 209 (15%) en in het Oostelijk
Waddengebied 195 (14%) gevangen. In november en december 2002, 2003 en 2004 hebben
we ook 97 Rosse Grutto’s gekleurringd nabij Iwik op de Banc d’Arguin in Mauritanië. De
meeste vogels werden gevangen in het voorjaar: 28 in maart, 71 in april en 1010 in mei.
Kleinere aantallen werden gevangen in juli (69), augustus (54), september (21) en oktober
(48). Doordat er relatief veel vogels in mei gevangen zijn zullen er tot nu toe veel meer Rosse
Grutto’s van de in Afrika overwinterende broedpopulatie gekleurringd zijn dan van de bij ons
overwinterende populatie.  

Er zijn bij ons tot nu toe 1798 waarnemingen binnengekomen van in totaal 563 verschillen-
de individuen (39% van het aantal geringden). De waarnemingen werden gedaan door 71
verschillende waarnemers. Slechts 8 waarnemers deden 20 of meer aflezingen. Een waarne-
mer leverde zelfs 731 aflezingen aan! De meeste waarnemingen komen uit het Nederlandse
Waddengebied (1614). Op de Banc d’Arguin in Mauritanië werden 126 waarnemingen ge-
daan. Verder kwamen er o.a. waarnemingen uit Spanje (11), Frankrijk (7), Engeland (7),
Sleeswijk-Holstein (7), Ierland (4), Senegal (3), Namibië (2), België (1), Noorwegen (1) en
Zweden (1).



Specifieke kennisleemten t.a.v. Rosse Grutto: 
• Vergelijkingen voedselecologie met Duitse (en

Deense) Wad om het schijnbare contrast in
aantalsontwikkelingen te verklaren.

• Hebben deze wormeneters net als de schelp-
dieretende canutus-Kanoeten moeite met op-
vetten in West-Afrika? Is de biomassa van
wormachtigen op tropische wadvlakten ook re-
latief laag?  

• In hoeverre bieden de binnendijkse weilanden
met emelten een alternatief voor, of aanvulling
op, de voedselbronnen op het wad? En waar
hangt mogelijke variatie in emelten-beschik-
baarheid van af (maai-regimes, droogte, na-
tuurlijke cycli?), en in hoeverre beïnvloedt dit
de Rosse Grutto’s? 

• Hoe belangrijk zijn de verschillende voedsel-
bronnen voor (beide geslachten van de seksu-
eel dimorfe) Rosse Grutto (verhouding worm :
schelpdier).

• Demografische kennis (overleving en reproduc-
tie), van beide populaties.

• Waarom vetten Rosse Grutto’s in het voorjaar
ook in de Nederlandse Waddenzee op, in
tegenstelling tot Kanoeten, die zich in Duitsland
concentreren?

• We weten nauwelijks iets over de situatie in de
broedgebieden 

• Het belang van een volledig zomerkleed in de
partnerkeuze (en uiteindelijk reproductief suc-
ces), en als merker van omgevingsvariabelen
(zie Box 7).

Wulp

Wulpen broeden in grote delen van Europa en
Azië. In 1991 broedden 861 paren in het interna-
tionale Waddengebied (Rösner et al. 2000), in
1996 broedden er nog slechts 630, voornamelijk
in Nederland en Nedersaksen (Rasmussen et al.
2000). Vooral buiten de broedperiode komen
Wulpen in de Waddenzee voor, maar er wordt
ook in grote getale in het binnenland overwinterd.
Vanaf februari nemen de aantallen in de
Waddenzee geleidelijk af tot een minimum in het
broedseizoen mei en juni. Vanaf juli wordt de
Waddenzee weer snel bevolkt door de eigen
broedvogels en door in Scandinavië broedende
Wulpen. In augustus, wanneer de grootste aan-
tallen in de Waddenzee voorkomen wordt geruid
en een groot aandeel van de Wulpen blijft vervol-
gens overwinteren. Internationaal gezien is
Nederland erg belangrijk voor deze soort; maxi-
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Een gekleurringde Rosse Grutto in de Banc d’Arguin, Mauritanië, december 2004. Foto door Jan van de Kam.



maal 46% van de Oost-Atlantische populatie ver-
blijft in ons land (Altenburg et al. 1997). Van de in
heel Nederland maximaal 145.000 getelde
Wulpen in 2002/03 kwam een zeer aanzienlijk
deel van 120.000 in de Waddenzee voor (van
Roomen et al. 2004). De soort neemt is als over-
winteraar in het Nederlandse Waddengebied sta-
biel (van Roomen et al. 2004). Op het Deense
wad namen Wulpen nadat de jacht op deze soort
sinds 1994 verboden is aanzienlijk toe (Laursen
2004). Door een afname in de Duitse Waddenzee
sinds 1992 lijken de totale aantallen Wulpen die
in het Waddengebied overwinteren echter af te
nemen. Op de langere termijn bekeken (sinds
1980) is er daarentegen sprake van een stabiele
populatie overwinterende Wulpen van maximaal
262.000 individuen (Blew et al. 2005).

Wulpen eten in het Waddengebied vooral grote
prooien zoals krabben, (grote) wormen, en
strandgapers die met de lange snavel wordt op-
gegraven uit het drooggevallen wad. De grote
steltlopers zijn echter niet volledig afhankelijk van
de voedselomstandigheden op het wad, maar
foerageren ook in binnenlandse graslanden op
wormen en emelten (van de Kam et al. 1999).
Foeragerende vogels op het wad zijn erg gevoe-
lig voor verstoring en hebben een grote versto-
ringafstand van 302 (gemiddelde opvliegafstand
uit verschillende studies; Krijgsveld et al. 2004).
Wulpen op het wad die verstoord werden door
wandelaars op het wad maar niet wegvlogen en
bleven foerageren bleken een lager foerageer-
succes te hebben dan in de onverstoorde situatie
(Spaans et al. 1996).

Wulpen broeden op de Waddeneilanden in het
Nederlandse deel vooral in de duinen (van de
Kam et al. 1999), maar in toenemende mate ook
in agrarisch gebied (van den Bergh 1989). De in
de duinen broedende Wulpen nemen in aantal af,
mogelijk wegens voedselproblemen in de nabij
gelegen graslanden (door verdroging) of door het
verdwijnen van dergelijke graslanden op de
Waddeneilanden ten gunste van voor Wulpen on-
geschikte bollenvelden of golfbanen (van
Beusekom et al. 2005). Ook zou toenemende
verstoring van broedende vogels door recreanten
in de duinen een rol kunnen spelen (Krijgsveld et
al. 2004).

Specifieke kennisleemte t.a.v. Wulp:
• Relatief broedsucces duinen versus agrarische

gebieden

Zwarte Ruiter

Deze ruitersoort broedt in Noord-Scandinavië en
een uitgestrekt gebied in Noord-Siberië. In de
winter komen slecht heel kleine aantallen Zwarte
Ruiters in Europa voor, het merendeel over-
wintert in zoetwatergebieden in Afrika (Mali,
Nigeria en Tsjaad). De trekroutes tussen de
broedgebieden en overwinteringsgebied zijn gro-
tendeels onbekend en leiden over het binnen-
land. Slechts relatief kleine aantallen volgen de
Oost-Atlantische trekroute langs de kust. Toch
kan de Waddenzee grote aantallen Zwarte
Ruiters herbergen tijdens de trek. In het hele
Waddengebied worden gemiddelde maximale
aantallen van 18.380 Zwarte Ruiters in het najaar
gerapporteerd (Blew et al. 2005). Het merendeel
van de doortrekkende Zwarte Ruiters wordt in de
Nederlandse Waddenzee en in Sleeswijk-
Holstein gemeld. Lokaal kunnen daar de aantal-
len erg hoog zijn met 15.000 in voor- en najaar,
vooral in de slibrijkste delen aan de randen van
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Bernard Spaans meet de pootlengte van een Wulp.
Wulpen behoren tot de meest verstoringsgevoelige
wadvogels. 



het wad zoals bij Balgzand, de Elbemonding en
de Dollard (van de Kam et al. 1999; van Roomen
et al. 2005). In het najaar (juli-september) wordt
er in de Waddenzee geruid en opgevet om ver-
volgens naar tropisch Afrika te vliegen. De aan-
tallen Zwarte Ruiters nam tot 1990/1991 licht toe
en zijn sinds die tijd stabiel in de Nederlandse
Waddenzee (van Roomen et al. 2005). 

Zwarte Ruiters eten kleine insecten, visjes tot 6
cm grootte, garnalen, wormen en krabbetjes. In
de Dollard bleken vooral Garnalen op het menu
te staan (Gerdes 1995). Vaak wordt er sociaal (in
compacte groepjes, soms in linies) gefoerageerd
op garnalen. Door gezamenlijk Garnalen op te
blijven jagen neemt de kans op prooisucces toe
(van de Kam et al. 1999). Geschikte plekken voor
het op dergelijke maner jagen op Garnalen zijn
de slibrijke poeltjes tussen droogvallende mos-
selbanken. Het Lauwersmeergebied blijkt een be-
langrijke locatie in Nederland waar Zwarte
Ruiters overtijen maar ook foerageren (Willems
2003).

Specifieke kennisleemte t.a.v. Zwarte Ruiter:
• Betere kennis over de aantalsveranderingen is

gewenst. Momenteel hebben enkele tellingen
met hoge aantallen een (te) grote invloed op de
geschatte populatietrends.

Tureluur

Als broedgebied herbergt het internationale
Waddengebied ruim 12.000 broedparen, onge-
veer 7% van de totale Noordwest Europese po-
pulatie (Rösner et al. 2000). In de Waddenzee
komen drie ondersoorten van de Tureluur voor,
Tringa t. brittanica broedt van Oost-Engeland tot
aan de zuidelijke Oostzee, de IJslandse onder-
soort robusta komt als doortrekker en wintergast
in het Waddengebied voor en de totanus popula-
tie die in Scandinavië broedt is alleen tijdens de
trek in april-mei en augustus-september in de
Waddenzee aanwezig. Tureluurs zijn het talrijkst
in de zomermaanden (tot 15% van de
Noordwest-Europese populatie; Altenburg et al.
1997). Wanneer doortrekkers uit voornamelijk
Scandinavië mengen met de lokale broedvogels
(van Roomen et al. 2004), kunnen 15.000-30.000
Tureluurs in het Nederlandse Waddengebied
aanwezig zijn (Bijlsma et al. 2001). In het hele
Waddengebied komen in die periode zo’n 65.000
Tureluurs in de Waddenzee voor In de winter-
maanden komen 5-10.000 Tureluurs op het
Nederlandse wad voor met vooral hoge aantallen
op het slikkige Balgzand, de Boschplaat en langs

de Friese en Groninger Waddenkust. De
Scandinavische totanus-Tureluurs die gebruik
maakt van de Oost-Atlantische trekroute over-
wintert grotendeels aan de West-Afrikaanse kust.
In de Banc d’Arguin werden in 2000 193.000
Tureluurs geteld, de soort lijkt hier in toenemende
aantallen te overwinteren en neemt sinds 1980
(met toen nog slechts 70.000 getelde Tureluurs)
toe (Hagemeijer et al. 2004). In Guinee-Bissau
overwinteren naar schatting 83.000 Tureluurs
(van de Kam et al. 1999), maar recente tellingen
ontbreken. Tijdens strenge wintervorst vertrekt
een groot deel van de (IJslandse robusta)
Tureluurs uit het Waddengebied. Omdat
Tureluurs slechts erg kleine vetvoorraden aanleg-
gen die tijdens kou snel aangebroken worden
vertrekken veel Tureluurs uit het Waddengebied
tijdens strenge vorst of ze leggen het loodje
(Meininger et al. 1991). De aantallen in de
Nederlandse Waddenzee, lijken vanaf de midden
jaren ’80, los van enkele fluctuaties, min of meer
stabiel (van Roomen et al. 2004). In het Duitse
deel van de Waddenzee gaat de soort echter in
zowel in voor- als najaar in aantal achteruit (Blew
et al. 2005). Tureluurs eten in de Waddenzee
wormen, kreeftachtigen, kleine schelpdiertjes en
slakjes (van de Kam et al. 1999).

De Noordwest Europese broedpopulatie neemt
af, ten gevolge van verlies van geschikt broedbio-
toop en intensivering van de landbouw in binnen-
landse weidegebieden (Tucker & Heath 1994).
Hoewel de broedpopulatie in de Waddenzee, zo-
’n 25% van de gehele NW Europese broedpopu-
latie (T.t. totanus), al jarenlang stabiel en op een
hoog niveau (Rasmussen et al. 2000) is, is het
reproductief succes van op de kwelders broeden-
de Tureluurs in het Waddengebied laag en onvol-
doende om de kwelderpopulatie te handhaven
(Thyen & Exo 2003). In Groot-Brittannië is ook
een afname geconstateerd in de broedpopulatie
in kwelders (Brindley et al. 1998). Dit ligt deels
aan predatie door zowel zoogdieren als roofvo-
gels. Tureluurs die in hogere kweldervegetatie,
kenmerkend voor een later successiestadium,
broedden hadden een hoger reproductief succes
(Thyen & Exo 2003).

Specifieke kennisleemte t.a.v. Tureluur:
• Welk soort kwelderbeheer is gewenst voor

broedende Tureluurs?
• Wat verklaart de achteruitgang van Tureluurs

tijdens de trekperioden in voor- en najaar op
het Duitse wad?
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Groenpootruiter

Groenpootruiters broeden in de taiga van Noord-
Scandinavië tot in Oost-Siberië en trekken door
Nederland op weg van en naar de overwintering-
gebieden in Noordwest- en tropisch Afrika (van
de Kam et al. 1999). Tussen half juli en half sep-
tember verblijven 3.000 – 12.000 Groenpoot-
ruiters in het Waddengebied. De gemiddelde
maximale aantallen in het najaar lopen zelfs op
tot ruim 18.000 exemplaren (Blew et al. 2005).
Tijdens de voorjaarstrek doen slechts maximaal
3.000 het Waddengebied aan (Meltofte 1994).
Omdat de Groenpootruiter niet gebonden is aan
zoute kustwateren maar in vele binnenlandse
zoetwatergebieden overwintert, zijn de aantallen
in bijvoorbeeld de Banc d’Arguin met maar 3.900
vogels in 2000 erg laag (Hagemeijer et al. 2004).
In het Waddengebied eten Groenpootruiters aller-
lei kleine prooien van het wadoppervlak, maar er
wordt ook met de snavel in het slik naar voedsel
gezocht. In ondiep water wordt, vaak in groeps-
verband, op garnaaltjes gejaagd. De tijdens laag-
water overgebleven poeltjes op het wad, zoals
bijvoorbeeld tussen drooggevallen mosselban-
ken, zijn erg geschikte plekken hiervoor (van de
Kam et al. 1999).

Specifieke kennisleemte t.a.v. Groenpootruiter:
• Beter grip op de populatie-ontwikkeling en trek-

routes is gewenst.

Bosruiter

De in Fenno-Scandinavië broedende Bosruiters
trekken door Noordwest-Europa van en naar de
tropisch Afrikaanse overwinteringgebieden.
Tijdens de voorjaartrek (aantalspiek in mei) en de
najaarstrek (met een aantalspiek in augustus)
doen de vogels zoete en brakke wateren aan. Ze
mijden daarbij het zoute water van de Wadden-
zee en hebben dus een voorkeur voor binnendijk-
se waterrijke plasjes (Bijlsma et al. 2001), zoals
bijvoorbeeld bij zoet-zoutovergangen. Hoewel de
soort zelden in grote concentraties gezien wordt,
zijn polders op de Waddeneilanden locaties waar
relatief grote aantallen waargenomen worden
(Dijksen 1996). Tijdens de trek de vogels trekken
de vogels in kleine stapjes naar volgende water-
rijke gebiedjes en verblijven zodoende vaak maar
korte tijd op een bepaalde plek. Om die reden is
het aantal doortrekkende Bosruiters door het
Waddengebied lastig vast te stellen. 

Specifieke kennisleemte t.a.v. Bosruiter:
• Betrouwbare populatietrends en inzicht in ter-

reingebruik tijdens doortrek zijn gewenst.

Steenloper

Steenlopers broeden in een smalle kuststrook op
de hoog-Arctische toendra die vrijwel de hele
Noordelijke IJszee omringd. Alleen in
Scandinavië wordt (ver) beneden de poolcirkel
gebroed en er zijn zelfs broedgevallen in het
Waddengebied vastgesteld. Er zijn twee biogeo-
grafische populaties Steenlopers die gebruik ma-
ken van de Oost-Atlantische trekroute.
Steenlopers die langs de kusten van West-
Europa overwinteren broeden met name in
Groenland en Noordoost Canada en worden tot
één van deze twee biogeografische populaties
gerekend. De broedvogels uit Scandinavië en
oostelijker toendragebieden behoren tot de twee-
de populatie en overwinteren voornamelijk
Noord- en West-Afrika. Er bestaat overigens nog
veel onduidelijkheid over de trekroutes van
Steenlopers. Ringmeldingen van Steenlopers die
niet in het bovenvermelde patroon van de twee
gescheiden populaties passen zijn hier voor ver-

76 J. Reneerkens, T. Piersma & B. Spaans

Bosruiters hebben een voorkeur voor binnendijkse wa-
terrijke gebiedjes. 



antwoordelijk. In het voorjaar verblijven de
meeste Steenlopers, ca. 5.600, in het
Waddengebied. In het najaar verblijven ca. 6.900
vogels langs de randen van het Waddengebied
(Blew et al. 2005), in Nederland met name op de
eilanden en relatief weinig langs de Friese en
Groninger Waddenkust. (Bijlsma et al. 2001). In
zowel Duitsland en Nederland lijkt de soort de af-
gelopen 10 jaar om onbekende redenen in aantal
achteruit te zijn gegaan, hoewel de jaarlijkse aan-
tallen aanzienlijk fluctueren (Blew et al. 2005).
Steenlopers zijn geen echte wadvogels, maar
verblijven het liefst op rotsachtige kusten en dij-
ken en pieren wat wel blijkt uit de ruim 44.000
Steenlopers die in dergelijk habitat langs de
Britse kust overwintert. Steenlopers zijn echte al-
leseters, op het wad worden wormen en schelp-
dieren gegeten, langs de kust varieert het dieet
van Zeepokken tot visafval en zelfs patat. In au-
gustus trekken Steenlopers uit Scandinavië en
Rusland door de Waddenzee Deze vogels zijn,
zo blijkt uit kleurringonderzoek, binnen twee we-
ken weer richting West-Afrika vertrokken.
Steenlopers die later arriveren verblijven ge-
middeld langer in het Waddengebied en blijven
deels ook overwinteren (Kersten 1996; van
Brederode & Roersma 2002). 

Sinds de midden jaren ’80 nemen de aantallen
in de Waddenzee overwinterende Steenlopers af,
mogelijk vanwege een afname in de Noordoost-
Europese populatie (Kersten 1996). Langs de
Britse kusten wordt, in sterkere mate, een verge-
lijkbaar patroon gezien. Dit wordt verklaard met
een oostelijker en noordelijker overwinteren van
de soort. Opeenvolgende milde winters zouden
dit mogelijk maken (Holloway et al. 1999).

Specifieke kennisleemte t.a.v. Steenloper:
• Er zijn nog veel onduidelijkheden over trekrou-

tes, populatiestructuur, en (oorzaken van) aan-
talsontwikkelingen.

Kokmeeuw

In de Waddenzee kunnen grote concentraties
Kokmeeuwen voorkomen zoals bijvoorbeeld
29.000 vogels bij Vlieland en 21.000 bij Texel in
september 2002 (van Roomen et al. 2004). Voor
het hele Waddengebied wordt geschat dat er de
afgelopen 10 jaar gemiddeld bijna 500.000
Kokmeeuwen in het najaar voorkwamen. In de
winter is dit aantal met 37.500 individuen een
stuk minder (Blew et al. 2005). Op de langere ter-
mijn is er voor geen enkel jaargetijde een duide-
lijke aantalstrend in het Waddengebied zichtbaar,
en lijkt de populatie stabiel (Blew et al. 2005).
Oorspronkelijk zijn Kokmeeuwen binnenlandvo-
gels, maar in de loop van de afgelopen eeuw
hebben ze in steeds grotere mate geleerd oppor-
tunistisch gebruik te maken van de voedselbron-
nen op het wad. Er wordt gefoerageerd op wor-
men, schelpdieren, krabben en met opkomend
water met de waterlijn meelopend op Garnalen
en kleine visjes (van de Kam et al. 1999). Ook de
discards van ondermaatse vis en andere mariene
organismen door garnalenboten, die soms door
1000en Kokmeeuwen gevolgd worden (Bijlsma et
al. 2001), zijn een belangrijke voedselbron. Op
de verschillende Waddeneilanden in het hele
Waddengebied broeden zo’n 128.000 paar
Kokmeeuwen in kolonies in duinen en kwelders,
vaak samen met sterns, waarvan zo’n 60.000 in
het Nederlands deel. De grootste broedkolonie
op Griend betrof tussen 1992-1997 maximaal
28.500 broedparen. In het najaar kunnen zo’n
240.000 Kokmeeuwen in het Waddengebied aan-
wezig zijn. Ondanks fluctuaties waren de aantal-
len broedende Kokmeeuwen in het Nederlandse
Waddengebied de afgelopen jaren stabiel (Koks
& Hustings 1998). Dit wordt met name veroor-
zaakt door de toename van de aantallen op
Griend broedende Kokmeeuwen die de achteruit-
gang in de kolonies op andere Waddeneilanden
compenseert. Ook gaan de aantallen broedende
Kokmeeuwen langs de noordkust van Groningen
sterk achteruit door vossenpredatie, wat geleid
lijkt te hebben tot een verplaatsing van de
Kokmeeuwen naar broedkolonies op verschillen-
de Waddeneilanden (Koffijberg 2004). In tegen-
stelling tot de in het Nederlandse binnenland
broedende Kokmeeuwen is de jongenproductie in
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de op marien voedsel foeragerende broedvogels
van Griend goed (Bijlsma et al. 2001). Het gehele
jaar door worden dode Kokmeeuwen langs de
kust aangetroffen, met name in juli-september
wanneer uitval van uitgevlogen juveniele
Kokmeeuwen plaatsvindt (Bijlsma et al. 2001).

Specifieke kennisleemte t.a.v. Kokmeeuw:
• Hoe gebruiken de in de Waddenzee doortrek-

kende en overwinterende Kokmeeuwen het ge-
bied? Zijn ze plaatstrouw, hoe groot is hun ac-
tieradius, welke voedselvoorkeuren hebben ze,
etc.?

Stormmeeuw

Van de geschatte Noordwest Europese broedpo-
pulatie van 512.000 broedparen broeden er zo’n
6.000 in 1991 en ruim 10.000 in 1996 in het
Nederlandse, Duitse en Deense Waddengebied
(Rösner et al. 2000; Blew et al. 2005). Met bijna
3900 paren (van Dijk et al. 2003) herbergt het
Nederlandse Waddengebied ca. 65% van alle in
Nederland broedende Stormmeeuwen (Bijlsma et
al. 2001). De grootste aantallen bevinden zich op
Texel (1550 broedparen tussen 1992-1997),
Vlieland, Schiermonnikoog en Balgzand. Het
aantal broedparen in het Waddengebied is sta-
biel, terwijl er landelijk sprake is van een lichte af-
name (van Dijk et al. 2003). Mogelijk komt dit
door het ontbreken van grondpredatoren op de
Waddeneilanden. Nederlandse broedvogels blij-
ven in de winter in Nederland, samen met broed-
vogels uit Scandinavië, Rusland en de Oostzee
(Speek & Speek 1994). Van april-september blijft
de verspreiding van Stormmeeuwen beperkt tot
de Noordzee kustzone en de Waddenzee. Het
blijkt dat, hoewel de vogels voor een belangrijk
deel afhankelijk zijn van voedsel op het land
(Camphuysen & Leopold 1994), de kuikens ech-
ter voor een belangrijk deel gevoerd worden met
zeevis (Arbouw & Swennen 1985). Na het uitvlie-
gen van de jongen, in juli en augustus, nemen de
aantallen Stormmeeuwen op de Waddenzee op-
vallend toe (SOVON 1987). Op het wad leven
Stormmeeuwen van allerlei soorten bodemdie-
ren, zoals wormen en schelpdieren, inclusief
Mosselen die in hun geheel worden ingeslikt. 

Specifieke kennisleemte t.a.v. Stormmeeuw:
• Wat is de dieetkeuze en predatiedruk van

Stormmeeuwen op schelpdieren en
wormachtigen op wadplaten?

Kleine Mantelmeeuw

Het Waddengebied herbergt enkele grote broed-
kolonies van Kleine Mantelmeeuwen. Ruim
17.000 broedparen van de totale Noordwest
Europese populatie van 185.000 paren, bouwden
hun nesten in het international Waddengebied in
1991 (Rösner et al. 2000). Van de Nederlandse
broedpopulatie broedt meer dan 50% in de dui-
nen van de waddeneilanden (Texel, Terschelling
en Schiermonnikoog; Bijlsma et al. 2001). De vo-
gels verblijven in de Waddenzee vanaf maart tot
september. Ze overwinteren langs de Atlantische
kust van Frankrijk tot en met Marokko.
Incidenteel worden in Nederlandse broedkolonies
gekleurringde Kleine Mantelmeeuwen ook in
Mauritanië gezien.

Kleine Mantelmeeuwen foerageren vooral op
de Noordzee en op de Waddenzee. De hoogste
aantallen komen rondom de broedkolonies voor.
Hierbij profiteren ze van de bijvangsten die vis-
serschepen overboord werpen. Er wordt echter
ook zelf actief gejaagd op scholen jonge pelagi-
sche vis die aan het oppervlakte komt
(Camphuysen 1995). Het aantal broedparen in
Nederland is de sinds de eerste drie broedparen
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op Terschelling in 1926 snel toegenomen, vooral
in de jaren ’70 met een stabilisatie tot 15.000
broedparen in de jaren ’80. Vervolgens namen de
broedparen op andere waddeneilanden dan
Terschelling toe in de jaren’90 (Bijlsma et al.
2001). Uiteindelijk stabiliseerde de populatie op
ruim 45.000 broedparen in het Nederlandse
Waddengebied (van Dijk et al. 2003).In het
Duitse Waddengebied neemt de soort nog steeds
toe met in 1997 bijna 25.000 broedparen (Zang
2003). Deze sterke toename in het Wadden-
gebied is te wijten aan het verhoogde voedsel-
aanbod voor deze soort door de offshore garna-
lenvisserij (Garthe 1996). Daarmee is de Kleine
Mantelmeeuw een van de weinige vogelsoorten
die profiteert van de garnalenvisserij.

Specifieke kennisleemte t.a.v. Kleine
Mantelmeeuw:
• In hoeverre is de toename van het aantal

broedparen in de Waddenzee afhankelijk van
de mogelijkheid om te foerageren op discards
van vissersschepen?

• Hoe groot is het aandeel discards in het totale
dieet van Kleine Mantelmeeuwen?

Zilvermeeuw

In het hele Waddengebied broedden in 1991 zo’n
90.000 Zilvermeeuwen, waarvan een aanzienlijk
deel in het Nederlands Waddengebied (Rösner et
al. 2000). In Nederland broedden in 2002 67.300
paren Zilvermeeuwen waarvan ruim 36.000
(54%) in het Waddengebied, met grote kolonies
in de duinen van Texel, Vlieland, Terschelling en
Schiermonnikoog. Hoewel het aantal broedparen
in het Waddengebied in 2002 vergelijkbaar was
met 2001, nam de broedpopulatie op
Schiermonnikoog opvallend af (van Dijk et al.
2003). De meeste Zilvermeeuwen worden in au-
gustus-september in het Waddengebied gezien;
dit zijn vogels die hun vleugelveren in het
Waddengebied ruien. Sinds halverwege de jaren
tachtig neemt het aantal broedende
Zilvermeeuwen in het Waddengebied af, mogelijk
wegens voedselschaarste en een toegenomen
concurrentie met Kleine Mantelmeeuwen. Dit zou
onderlinge predatie van eieren en kuikens tot ge-
volg hebben (Spaans 1998). Ook de aantallen
Zilvermeeuwen buiten het broedseizoen nemen
in het Waddengebied af vanaf midden jaren
tachtig. Van alle meeuwensoorten in het
Waddengebied zijn Zilvermeeuwen het meest af-
hankelijk van schelpdieren in hun dieet (Leopold

et al. 2004). Vooral Mosselen en Kokkels zijn een
geliefde prooi (Spaans 1971). Het feit dat van de
in de Waddenzee voorkomende meeuwensoor-
ten juist de Zilvermeeuw in het Nederlandse
Waddengebied in aantal afneemt sinds de droog-
vallende mosselbanken zijn verdwenen zou er op
kunnen duiden dat het verminderde schelpdier-
aanbod een rol heeft gespeeld in de afname (van
Roomen et al. 2005). Ook in het Duitse
Waddengebied neemt de soort vooral sinds 1996
in zowel voor- en najaar af (Blew et al. 2005).

Specifieke kennisleemte t.a.v. Zilvermeeuw:
• Hoe groot is het aandeel schelpdieren in het di-

eet van Zilvermeeuwen en zijn er seizoensge-
bonden dieetverschillen?

• Verklaart het verminderde schelpdieraanbod de
recente afname van deze soort, en in hoeverre
gaat de Zilvermeeuw ook in het Duitse en
Deense waddengebied achteruit?

Lachstern

Lachsterns zijn met 35-45 broedparen zeldzame
broedvogels in West-Europa. Ze broeden in het
Deense (2-3 in 2005) en Duitse deel van het
Waddengebied (ongeveer 25 paar in 2005). In
2005 werd voor het eerst sinds 1958 (van den
Berg en Bosman 1999) ook weer een broedgeval
in Nederland vastgesteld in een kolonie
Kokmeeuwen, Stormmeeuwen en Visdieven op
het Balgzand. Het broedsel is waarschijnlijk in de
ei-fase mislukt (ongepubliceerde gegevens
Landschap Noord-Holland).
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Lachsterns foerageren in weilanden en boven
ondiep (zoet en zout) water op insecten, kikkers
en muizen (van der Meer 2002), en hun dieet
wijkt dus behoorlijk af van de andere sternens-
oorten in het Waddengebied. Meestal wordt ge-
broed in kolonies van andere sterns (Grote
Sterns) die predatoren op een afstand houden,
en met een voldoende groot, voedselrijk (muizen
en kikkers) achterland waar gefoerageerd wordt. 

Sinds de jaren ’50 uit de vorige eeuw nam de
Noordwest Europese broedpopulatie gestaag af
van ruim 355 broedparen naar een enigszins sta-
biele populatie van ongeveer 60 broedparen
sinds het midden van de jaren ’80. Aanvankelijk
lag de kern van de Noordwest Europese broed-
populatie in Denemarken, maar die verplaatste
zich langzaam aan naar het Duitse waddenge-
bied (Sleeswijk-Holstein en Nedersaksen). De
sterke achteruitgang van de soort in Denemarken
was met name te wijten aan ontwatering van de
graslanden nabij de broedpopulaties waardoor
het geen geschikt foerageerbiotoop meer was en
later ook door het gebruik van landbouwgif zowel
in Europa als in de Afrikaanse overwinteringge-
bieden. Ook verstoring van de broedvogels eiste
zijn tol (Vlek 2002). 

In het begin van de 20e eeuw trok een belang-
rijk deel van de Noordwest-Europese broedpopu-
latie in de nazomer via de toenmalige Zuiderzee
door naar zuidelijker overwinteringgebieden (van
der Meer 2002). Noord Nederland
(IJsselmeergebied en kop van Noord-Holland)
zijn altijd belangrijke doortrekgebieden gebleven,
maar met een afname van het aantal Deense
broedvogels nam het aantal doortrekkers ook af
(Vlek 2002). Foerageergebieden langs de trek-
route naar de overwinteringgebieden zijn erg be-
langrijk omdat in de nazomer in deze gebieden
de net uitgevlogen jongen nog door de ouders
worden gevoerd. Dit gebeurt meestal vanuit de
gebruikelijke slaapplaatsen zoals in Nederland .
Het buitendijkse Waddengebied (de wadplaten
en geulen) wordt hier nauwelijks voor gebruikt.
Het voedsel wordt net als door broedvogels voor-
al in binnendijkse graslanden gezocht. Het lijkt er
op dat deze doortrekgebieden in Nederland (Kop
van Noord-Holland) ook minder aantrekkelijk zijn
geworden voor Lachsterns (Vlek 2002), maar on-
bekend is waardoor.

Specifieke kennisleemte t.a.v. Lachstern:
• Betere kennis van dieet en factoren die het

broedsucces in de broedkolonies beïnvloeden
is dringend gewenst.

• Het jaarlijks bestuderen van de in Nederland
doortrekkende Lachsterns, waarbij gelet wordt
op het aantal jonge vogels, terreingebruik en
prooikeuze, dient de aanbeveling.

• Onbekend is hoe lang jonge Lachsterns door
hun ouders begeleid en gevoerd worden tij-
dens de zuidwaartse trek in de nazomer en
herfst.

Grote Stern

Met zo’n 17.000 broedparen is het international
Waddengebied een belangrijk broedgebied voor
de ongeveer 40.000 broedparen in Noordwest
Europa (Rösner et al. 2000). Verreweg de groot-
ste broedkolonie van Grote Sterns komt voor op
Griend, waar in 2002 na een recente toename,
meer dan 10.000 paren tot broeden kwamen (van
Dijk et al. 2003). In de Duitse Waddenzee broed-
den in 1991 ongeveer 8000 Grote Sterns en in de
Deense 5100. Veel kleinere kolonies komen voor
op Texel (>100 broedparen) en Ameland en
Schiermonnikoog (2-3 broedparen).
Internationaal speelt Griend een ontzettend be-
langrijke rol. In heel de Waddenzee broeden
slechts 17.000 Grote Sterns, waarvan meer dan
de helft op Griend. Het broedsucces is afhanke-
lijk van de weersomstandigheden. Met
stormachtig weer heeft deze zichtjager moeite
zijn kostje bij elkaar te scharrelen vanwege toe-
genomen golfslag op de Waddenzee (mond.
meded. K. Camphuysen). In 2002 was het broed-
succes op Griend met 4300 grootgebrachte jon-
gen (0.39 per paar) erg laag (Lutterop & Kasemir
2003). Op de andere plekken in het
Waddengebied, die waarschijnlijk met name on-
ervaren broedvogels betrof, kwamen geen jon-
gen groot (van Dijk et al. 2003). 

Grote Sterns overwinteren langs de Afrikaanse
kust tot in Zuid-Afrika, het merendeel in rivier-
mondingen en langs de kust van Mauritanië tot
Guinee (Bijlsma et al. 2001). In de Banc d’Arguin
werden in 2000 1.670 vogels geteld (Hagemeijer
et al. 2004). Vrijwel onbekend is wat de effecten
van de zeer omvangrijke industriële visserij voor
de kust van West-Afrika op het voedsel voor
Grote Sterns in de overwinteringgebieden is. 

De meeste vogels zijn eind april aanwezig in
de broedkolonie op Griend en de eieren worden
in mei gelegd (Veen 1977). Vooral Haring, Smelt
en Zandspiering worden aan de jongen gevoerd.
Ook volwassen vogels eten in Nederland voor
95-99% deze drie vissoorten plus Sprot, maar op
de meeste plaatsen langs de Atlantische kust
eten Grote Sterns voornamelijk (90%)
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Zandspiering (Brenninkmeijer & Stienen 1992).
De meeste vis wordt zo’n 15-25 km van de kolo-
nie gevangen (Veen & van de Kam 1988), wat
een beperking aan het aantal dagelijkse voedsel-
vluchten oplegt. De broedvogels van Griend ha-
len hun voedsel vooral uit de Noordzee voor de
kust van Vlieland en Terschelling en uit de vaar-
geul tussen deze twee eilanden (Brenninkmeijer
& Stienen 1992). Van veel zeevogels is bekend
dat voedselbeschikbaarheid het broedsucces be-
paalt waarbij er in jaren met voedselschaarste de
kolonies vroegtijdig verlaten worden en er geen
enkel jong wordt grootgebracht. Voedseltekorten
kunnen optreden door overbevissing (bijvoor-
beeld van Zandspiering voor de vismeelin-
dustrie), maar ook natuurlijke oorzaken hebben.
Zo trekken Haring en Zandspiering na koude win-
ters later de Waddenzee in waardoor de voedsel-
beschikbaarheid in sommige jaren niet samenvalt
met de periode dat de kuikens opgroeien.
Hierdoor kan sterfte van kuikens optreden
(Brenninkmeijer & Stienen 1992). Doordat er
slechts enkele kolonies en weinig alternatieve lo-
caties zijn is de Grote Stern erg kwetsbaar voor
legselverlies door stormvloeden. Maar ook preda-
tie, vegetatiesuccessie en verstoring door recrea-
tie beïnvloeden het broedsucces van Grote
Sterns ten negatieve (van Beusekom et al. 2005).
De grootste broedkolonies in de Waddenzee wor-
den effectief tegen verstoring door recreanten be-
schermd, wat gezien de grote negatieve invloed
die verstoring door recreanten op een broedkolo-
nie kan hebben ook noodzakelijk is
(Brenninkmeijer & Stienen 1992). 

In 1910 bereikte het aantal Grote Sterns in
Nederland een dieptepunt met 500 broedparen
door het rapen van eieren en de jacht (Bijlsma et
al. 2001). Dankzij beschermende maatregelen
herstelde de populatie zich weer en broedden er
in de jaren ’30 30.000 – 40.000 paren in
Nederland (Brenninkmeijer & Stienen 1992).
Verder hebben ook Grote Sterns vanaf 1963 ern-
stig te lijden gehad van landbouwgif dat via het ri-
vierwater (Rijn) in de Waddenzee terecht kwam
en zich in de voedselpiramide ophoopte (Veen
1977). Dit had een ineenstorting van de broedpo-
pulatie (van > 12.000 in 1956 tot zo’n 700 in
1965; Veen & van de Kam 1988) tot gevolg,
waarvan de Grote Stern tot op heden nog niet
hersteld is, laat staan dat de aantallen van de ja-
ren ’30 weer bereikt zijn. Dit herstel wordt moge-
lijk gedeeltelijk bemoeilijkt door een gebrek aan
jonge Haring in de kuikenfase. In tegenstelling tot

bijvoorbeeld Visdief en Noordse Stern eten Grote
Sterns nauwelijks platvisjes, krabben en
Garnalen maar vrijwel alleen rondvis, wat deze
voedselspecialist extra kwetsbaar maakt (Veen
1977; Veen & van de Kam 1988).

Specifieke kennisleemte t.a.v. Grote Stern:
• Waar overwintert het merendeel van de Grote

Sterns, hoe geconcentreerd komen ze in de
winter langs de westkust van Afrika voor, en
welke prooidieren zijn daar van belang? 

• In hoeverre beïnvloedt de grootschalige visserij
langs de Afrikaanse kusten de Grote Stern?

• In hoeverre is variatie in het broedsucces het
gevolg van variatie in voedselbeschikbaarheid
(geschikte vis) en welke rol speelt visserij op de
Noordzee (zandspieringvisserij voor vismeel)
en garnalenvisserij hierin een rol?

• Hoe groot is de rol van helderheid van het zee-
water op de vangkansen van Grote Sterns, en
welke factoren bepalen met name het doorzicht
(baggerwerkzaamheden, eutrofiëring, aanwe-
zigheid mosselbanken)?

• Welke onderlinge relaties tussen vissoorten zijn
er en wat is het effect van het selectief overbe-
vissen van bepaalde vissoorten, en hoe beïn-
vloedt dit de voedselbeschikbaarheid van Grote
Sterns?

• Hoeverre beïnvloedt het voorkomen van
Kokmeeuwen in een kolonie het broedsucces
van Grote Sterns?

• Het is aan te bevelen jaarlijks in de bekende ko-
lonies onderzoek te doen naar de aan de jon-
gen gevoerde vissoorten (Haring/Sprot,
Zandspiering/Smelt) omdat bekend is dat
Haring geprefereerd wordt vanwege de hogere
energetische waarde en vanwege het feit dat
Haring minder makkelijk door Kokmeeuwen ge-
roofd wordt dan de langere Zandspiering.
Daarnaast bestaat er veel variatie in de tijd van
intrek van Haring in de Waddenzee en beïn-
vloedt dit waarschijnlijk in grote mate het broed-
succes.

Visdief

Visdieven broeden in West-Europa langs vrijwel
de gehele kust van de Oostzee, de Noordzee en
de Atlantische Oceaan tot noordelijk in
Scandinavië, en overwinteren langs de westkust
van Afrika. De Europese broedpopulatie wordt
geschat op ongeveer 150.000 broedparen
(Stienen & Brenninkmeijer 1992), waarvan in
1991 er 14.000 in de Waddenzee broedden
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(Rösner et al. 2000). In de twee belangrijkste ko-
lonies in de Duitse Waddenzee, Wangerooge en
Neuwerk, broedden in 1979 respectievelijk 1200
en 1700 broedparen (Glutz von Blotzheim &
Bauer 1982). Uit een gereconstrueerd historisch
aantalsverloop van het aantal broedparen in de
Nederlandse Waddenzee blijkt dat de aantallen
Visdieven sinds de jaren ’50 van ongeveer
17.000 broedparen (met in sommige jaren uit-
schieters naar 30.000) drastisch daalde naar on-
geveer 2-5.000 sinds de jaren ’60. De snelle da-
ling van het aantal broedparen in het beging van
vorige eeuw was te wijten aan jacht en het rapen
van eieren. Later kwam daar nog een ineenstor-
ting van de populatie door landbouwgif overheen
(Stienen en Brenninkmeijer 1992). Tegenwoordig
zijn de aantallen in de Nederlandse Waddenzee
weer wat hoger; van de naar schatting 17.700
broedparen in Nederland in 2002 broeden bijna
6400 (36%) in het Waddengebied (van Dijk et al.
2003; Dijksen & Koks 2003). 

Het reproductief succes in 2002 was op Griend
uitzonderlijk slecht met slechts 40 jongen (0,03
per paar; Lutterop & Kasemir 2003). Een slechte
voedselsituatie, mede verslechterd door het
slechte weer, was hier debet aan. Ook in eerdere
jaren was het van jaar tot jaar sterk verschillende
broedsucces van Visdieven op Griend en
Engelsmanplaat gemiddeld lager vergeleken met
buitenlandse broedkolonies in Duitsland,
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten
(Stienen & Brenninkmeijer 1992). Het broedsuc-
ces is van allerlei weersomstandigheden afhan-
kelijk, maar ook van het prooiaanbod. Visdieven
eten vooral Haring, Sprot, Zandspiering en Smelt,
evenals een heel scala aan andere kleine vis die
ze vanuit de lucht kunnen vangen (Stienen &
Brenninkmeijer 1992).

Zoals voor meer kwelderbroedende vogelsoor-
ten geldt betekent vegetatiesuccessie vaak een
verminderd aantal broedende Visdieven (zoals in
de Duitse kolonies Wangerooge, Scharhorn,
Minsener Oldeoog). Vroeger  werd vegetatiesuc-
cessie tegengegaan door overstromingen met
zout water, maar door huidige kustbescherming
komt dit steeds minder voor (Stienen &
Brenninkmeijer 1992). Net als Grote Sterns zou-
den Visdieven ook te lijden kunnen hebben van
de omvangrijke industriële visserij in de over-
winteringgebieden voor de kust van West-Afrika,
maar hier ontbreekt momenteel elk inzicht in door
gebrek aan onderzoek. In de overwinteringgebie-
den vangen Visdieven vooral ansjovis (Engraulis

aurita) en Mugilidae in Siërra Leone, terwijl in
Ghana op de tegenwoordig zwaar overbeviste
Sardinella gefoerageerd wordt (Stienen &
Brenninkmeijer 1992). 

Specifieke kennisleemte t.a.v. Visdief:
• In hoeverre beïnvloedt de grootschalige visserij

in West-Afrika en de visserij in Noordwest-
Europa (inclusief garnalenvisserij) dieetkeuze,
uitwijkmogelijkheden en overleving en broed-
succes van Visdieven? Betere kennis over foe-
rageergebieden (afstand van de kolonie) en
voedsel (vissoorten, -afmetingen) is vereist.

• Welke factoren beperken het herstel van de
broedpopulatie?

Noordse Stern

Het Waddengebied behoort tot de zuidelijkste
broedplaatsen van de Noordse Stern. Het broed-
gebied van deze soort strekt zich in een brede
gordel uit rond de Noordpool. Van de Neder-
landse broedparen komt ca. 95% in het
Waddengebied voor (Bijlsma et al. 2001). De
aantallen broedende Noordse Sterns in Neder-
land kunnen van jaar tot jaar behoorlijk fluctue-
ren, maar na een goed jaar in 1998 namen de
broedparen sindsdien jaarlijks af tot ca 1.550 in
2002. Deze afname kwam vooral op conto van
Griend waar in 2002 nog slechts een derde van
de aantallen van enkele jaren eerder broedde
(van Dijk et al. 2003). Na een late start  liet een
deel van de aanwezige Noordse Sterns verstek
gaan bij het broeden en was bij de  weinige vo-
gels die wel broedden, kwam geen enkel jong
groot (Lutterop & Kasemir 2003). Slechte weer-
somstandigheden in combinatie met een slecht
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prooiaanbod zijn hier waarschijnlijk voor verant-
woordelijk. Van een broedkolonie Noordse Sterns
op de Shetland Eilanden is bekend dat er in ieder
geval tussen 1984 en 1990 geen enkel jong werd
grootgebracht, door afwezigheid van jonge
Zandspiering. Hoewel Zandspiering in grote mate
wordt geëxploiteerd door de vismeelindustrie, en
het broedsucces in 1991 weer fors steeg toen er
rondom de eilandengroep een vangstverbod voor
Zandspiering gold, is een oorzakelijk verband
tussen de hoge visserijdruk en het lage broed-
succes van Noordse Sterns nog niet aangetoond
(Stienen & Brenninkmeijer 1992). In ieder geval
maakt dit voorbeeld duidelijk dat kennis over vis-
serij, ook op de Noordzee in de foerageergebie-
den van in de Waddenzee broedende sterns,
dringend nodig is.

Specifieke kennisleemte t.a.v. Noordse Stern:
• In hoeverre beïnvloedt de grootschalige visserij

in West-Afrika en in Noordwest-Europa (inclu-
sief garnalenvisserij) dieetkeuze, uitwijkmoge-
lijkheden en overleving en broedsucces van
Visdieven? Betere kennis over foerageergebie-
den (afstand van de kolonie) en voedsel is ver-
eist.

Dwergstern

Dit kleine sterntje is een schaarse broedvogel in
het Waddengebied. In 1991 broedden er naar
schatting 650 broedparen in het hele Wadden-
gebied (ongeveer 18% van de hele Noordwest
Europese broedpopulatie; Rösner et al. 2000). In
Nederland broedden in 2002 450 paren waarvan
180 in het Waddengebied (van Dijk et al. 2003).
In het verleden zijn dit er maximaal 1000 geweest
in de eerste helft van de vorige eeuw (Arts &
Meininger 1993 in Bijlsma et al. 2001). Het voed-
sel van Dwergsterns bestaat uit Garnaal, en klei-
ne visjes (Zandspiering, Sprot, en jonge platvis)
die vlak langs de kust van de Waddeneilanden
en in de geulen al duikend vanuit de lucht gevan-
gen worden. Via dit voedsel kregen Dwergsterns
net als de andere toppredatoren in de vele land-
bouwgifstoffen binnen wat in de jaren ’60 tot een
populatie-inzinking leidde van hooguit 100 broed-
paar in Nederland. Herstel treedt maar langzaam
op, mede doordat de soort gevoelig is voor ver-
storing door recreanten en er maar weinig rustige
schelpenstrandjes in Nederland zijn waar de
soort kan broeden. Op Texel wist de soort zich tot
voor kort op het strand redelijk te handhaven
dankzij beschermende maatregelen (Witte 1996).

Toch bieden deze maatregelen niet altijd vol-
doende bescherming, in 2003 vond er veel ver-
storing van nesten plaats door honden en cross-
brommers (Dijksen 2003). In 2004 werden
broedende Dwergsterns door een huiskat veror-
berd, en op Ameland, ondanks de plaatsing van
waarschuwingsbordjes werden ze verstoord door
strandzeilwagens (Dijksen 2004). Elders in
Nederland broedt de soort op onbewoonde zand-
platen, waar de kans op menselijke verstoring
veel kleiner is. 

Specifieke kennisleemte t.a.v. Dwergstern:
• Welke maatregelen bieden het beste soelaas

tegen verstoring van broedende Dwergsterns?

Zwarte Stern

Het Waddengebied wordt voor deze zoetwaters-
oort pas van belang als er grote concentraties
ruiende Zwarte Sterns in de nazomer gezamen-
lijke slaapplaatsen gebruiken. In deze periode
wordt het IJsselmeer en de Randmeren gebruikt
om te foerageren. Het Balgzand speelt dan een
belangrijke rol als slaapplaats. Op een voorverza-
melplaats bij Den Oever bevinden zich in deze
periode 50-70.000 Zwarte Sterns, en is sommige
jaren (zoals in 1990) kan dit aantal oplopen tot
zelfs 120.000 vogels (Schouten 1982; Karman et
al. 1995). Het IJsselmeer als foerageergebied en
het Balgzand als slaapplaats herbergen in de na-
zomer vrijwel de gehele broedpopulatie Zwarte
Sterns uit Oost-Europa, de Baltische Staten en
Wit-Rusland (Karman et al. 1995). Deze vogels
overwinteren in langs de West-Afrikaanse kust
van Mauritanië tot Zuid-Afrika (Karman et al.
1995; van der Winden 2004). Gezien deze aan-
tallen slapende vogels op het Balgzand is al
gauw duidelijk dat dit gebied van uitzonderlijk
groot belang voor de Zwarte Stern is. Naast een
voldoende hoog voedselaanbod (van Spiering) in
het IJsselmeer tijdens de ruiperiode is een gega-
randeerde rust op de slaapplaats van groot be-
lang voor de bescherming van de soort (van der
Winden 2002).

Specifieke kennisleemte t.a.v. Zwarte Stern:
• Waar worden Zwarte Sterns het meest be-

dreigd? In de broedgebieden (verslechtering
en versnippering habitat), tijdens de doortrek
(onvoldoende rust op de slaapplekken) of in de
winter (grootschalige visserij voor Afrikaanse
kust, vangst van sterns)?
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Bruine en Blauwe Kiekendief

Met zo’n 120 broedparen Blauwe Kiekendieven is
het internationale Waddengebied van redelijk
groot belang voor deze soort, waarvan zo’n 1.800
– 2.800 broedparen in Noordwest Europa broe-
den (Rösner et al. 2000). Blauwe Kiekendieven
broeden vooral in vochtige duinvalleien, terwijl
Bruine Kiekendieven een voorkeur hebben voor
grote rietvelden. Zo’n 90% van de Blauwe
Kiekendieven die in Nederland broeden, doen dat
op de Waddeneilanden. Het eerste broedgeval
van Blauwe Kiekendieven op de Nederlandse
waddeneilanden vond in 1940 plaats waarna de
soort als broedvogel op de waddeneilanden,
vooral na 1960, sterk toenam (Bekhuis & Zijlstra
1991). Wat dit aanvankelijk succes van de
Blauwe Kiekendief op de waddeneilanden ver-
klaart is onduidelijk, maar zou met de vegetatie-
successie van de duinen te maken kunnen heb-
ben (Bekhuis & Zijlstra 1991). Door een tekort
aan woelmuizen in de duinen, o.a. door te inten-
sieve begrazing, zijn de broedresultaten van de
Blauwe Kiekendieven de laatste tijd echter aan
de lage kant. Door vegetatiesuccessie in de duin-
valleien gaat het slecht met de dagactieve
Veldmuis (Microtus arvalis) terwijl de Blauwe
Kiekendief (die ‘s nachts niet actief is) niet profi-
teert van de toename van de nachtactieve Rosse
Woelmuizen (Clethrionomys glareolus) en
Bosmuizen (Apodemus sylvaticus) (van
Beusekom et al. 2005). Blauwe Kiekendieven
overwinteren in Europa, soms zelfs in het broed-
gebied, terwijl Bruine Kiekendieven Afrikagangers
zijn. Met de Bruine Kiekendief gaat het in
Nederland beter dan de Blauwe, en dit zorgt ook
voor een toegenomen concurrentie om de beste
nestel- en foerageergebieden, ten nadele van de
Blauwe Kiekendief (van Beusekom et al. 2005).

Velduil

Op Europees niveau is het Waddengebied niet
van uitzonderlijk groot belang voor de Velduil. In
1991 broedden er maximaal 70 paar op een tota-
le Noordwest Europese populatie van 5.000 –
25.000 broedparen (Rösner et al. 2000). In
Nederland daarentegen zijn de duinen op de
waddeneilanden de laatste bolwerken van broe-
dende Velduilen. Vooral door een minder gunsti-
ge situatie in het binnenland voor broedende
Velduilen (vanwege ontginningen, minder braak-
liggend agrarisch gebied en ontwatering), werden
de waddeneilanden steeds belangrijker. Het voor-

komen van voldoende woel- en veldmuizen is
hierbij van groot belang. In muizenpiekjaren ko-
men veel meer Velduilen tot broeden (bijvoor-
beeld Dijksen 1996) dan buiten dergelijke piekja-
ren. Toch is niet alleen het voorkomen van
muizen belangrijk. Op het belangrijkste Velduilen-
waddeneiland van Nederland, Ameland, waar in
tegenstelling tot andere waddeneilanden ook
Veldmuizen voorkomen is het aantal broedparen
gezakt tot minder dan 5 sinds 1999. De komst
van Aardmuizen (Microtus agrestris) op het ei-
land hebben hier niks aan kunnen veranderen,
en evenmin de introductie van Aardmuizen en
Rosse Woelmuizen op Texel hebben een dalen-
de trend in het aantal broedparen niet gekeerd
(Bijlsma et al. 2001). Op een atypische broedplek
voor Velduilen, op het eiland Griend midden in de
Nederlandse Waddenzee, aten de Velduilen voor
een groot aandeel steltlopers (46-69% van de ge-
vonden prooiresten bestond uit Bonte Strand-
lopers; Stienen & Brenninkmeijer 1997;
Brenninkmeijer et al. 1998). In het najaar en de
winter kunnen er soms meerdere Velduilen
pleisteren, vanwege de goede Bosmuizenstand
op het eiland. Dit maakt de belangrijke hoogwa-
tervluchtplaats bij Griend waarschijnlijk minder
aantrekkelijk voor steltlopers. De overwinterende
Velduilen zijn waarschijnlijk uit Fenno-
Scandinavië afkomstig, maar kunnen voor een
deel ook lokale broedvogels zijn (Speek & Speek
1984). Net als de Blauwe Kiekendief heeft de
Velduil te lijden van de achteruitgang van
Veldmuizen door duinbeheer door middel van (te)
intensieve begrazing of juist doordat de duinen te
veel zijn dichtgegroeid (van Beusekom et al.
2005).

Grauwe Klauwier

Op Europees niveau speelt de Waddenzee een
zeer geringe rol in het voorkomen van Grauwe
Klauwieren. In Nederland broedden ze al enkele
decennia niet meer in de duinen. De soort broedt
in het binnenland wel nog in heidegebieden,
maar in de Nederlandse populaties vestigen zich
geen eigen jongen van voorgaande jaren. De
binnenlandse broedpopulaties in aangrenzend
gebied in Duitsland (Niedersachsen) nemen ook
sterk af (Zang 2003), dus het is de vraag in hoe-
verre het te verwachten is dat hervestiging uit het
buitenland plaats zal vinden. Door verruiging,
verdroging en ongunstig beheer van de duinen
van de Waddeneilanden zijn de voornaamste
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prooidieren (grote insecten) niet meer in voldoen-
de mate aanwezig voor succesvolle reproductie.

Specifieke kennisleemte t.a.v. Grauwe Klauwier:
• Heeft een ander duinbeheer, bijvoorbeeld het

afplaggen van vegetatie, een positief effect op
insecten en broedresultaten van de Grauwe
Klauwier?

Tapuit

Tapuiten broeden in een groot gebied in Europa,
waarvan de op de Waddeneilanden broedende
populatie relatief gezien van slechts van klein be-
lang zijn (Hagemeijer & Blair 1997). Wel is het zo
dat deze soort als broedvogel in Nederland in
hoog tempo achteruitgaat, terwijl op de
Nederlandse Waddeneilanden de soort zich nog
enigszins weet te handhaven. Toch betrof de
broedpopulatie op de Nederlandse
Waddeneilanden eind jaren ’90 van de vorige
eeuw nog maar zo’n 10% van die in de beste
broedjaren in de vorige eeuw (van Beusekom
2005). In 2002 broedden op deze eilanden zo’n
helft van de Nederlandse broedparen (bijna 160;
van Dijk et al. 2003). De voornaamste oorzaak
van de achteruitgang van de soort als broedvogel
op de Waddeneilanden is de vergevorderde ve-
getatiesuccessie. Door verstruweling verdwijnen
open zandige plekken in de duinen waar Tapuiten
graag hun voedsel (insecten) zoeken. Voor een
deel komt dat door zure regen (bemesting van de
duinen) en ook door een afname van het Konijn
(Oryctolagus cuniculus) in de duinen die door be-
grazing deze verruiging tegengaat. Daarnaast
moet niet uitgesloten worden dat het ook mogelijk
is dat droogte in de Afrikaanse overwinteringge-
bieden de soort parten speelt (van Beusekom
2005).

Specifieke kennisleemte t.a.v. Tapuit:
• Heeft een ander duinbeheer, bijvoorbeeld het

afplaggen van vegetatie, een positief effect op
insecten en broedresultaten van de Tapuit?

• Heeft de soort, net als andere in tropisch Afrika
overwinterende zangvogels, te lijden van
droogte in de overwinteringgebieden?

Duinpieper

Duinpiepers broeden in heel Europa, met name
in het Mediterrane gebied (Hagemeijer & Blair
1997). Ze broeden in stuifzandgebieden en, zoals
de naam doet vermoeden, in duingebieden. In de
duinen van de Waddenzee is de soort echter uit-

gestorven en waarschijnlijk nooit erg algemeen
geweest (van Turnhout 2005). Het enige bekende
broedgeval in de Nederlandse duinen op de
Waddeneilanden betreft een nest met 3 eieren op
Vlieland en stamt uit 1906 (Vlek 2005). De hele
Europese populatie Duinpiepers is versnipperd
geraakt en de verspreiding ingekrimpt door ver-
mindering van geschikte habitats, afname van de
kwaliteit van stuifzandgebieden door vegetatie-
successie en de daarmee gepaard gaande ver-
lies aan (diversiteit in) prooidieren. Daardoor is
de kans op hervestiging van de soort als broed-
vogel in de duinen van de Waddeneilanden op
het moment erg klein.

6. SAMENVATTING TRENDS, BEDREIGINGEN

EN KENNIS

Van de hier besproken vogelsoorten neemt een
groot aandeel ernstig in aantal af. Van 34 door
Blew et al (2005) bestudeerde wadvogels die de
Waddenzee vooral tijdens de trek en als over-
winteringsgebied gebruiken, nemen 15 soorten
(44%) significant af sinds 1992. Van deze soorten
zijn er verschillende waarvan meer dan 50% van
de wereldpopulatie gebruikt maakt van de
Waddenzee, zoals Kanoet, Scholekster, Kluut,
Bonte Strandloper, Rotgans, Smient, Wulp en
Rosse Grutto. Daarbij moet worden opgemerkt
dat er bovendien nog zeven andere vogelsoorten
zijn die weliswaar afnemen, maar niet significant.
Aangezien deze negatieve trends in andere
Europese delen van de Oost-Atlantische trekrou-
te (Frankrijk en Engeland) niet worden terugge-
vonden, lijkt het aannemelijk dat de problemen
zich voordoen in de Waddenzee zelf (Davidson
2003). Het feit dat ook de lokaal broedende
Eidereenden en Scholeksters die vrijwel het ge-
hele jaar in de Waddenzee aanwezig zijn sterk in
aantal achteruit gaan bevestigt dat beeld.
Vergeleken met de vele in aantallen dalende
wadvogelpopulaties staan slechts enkele groei-
ende populaties zoals die van Aalscholver,
Lepelaar en Brandgans (Blew et al. 2005;
Wetlands International 2002).

Dieet gerelateerde aantalsontwikkelingen
De trends in de aantallen van de genoemde soor-
ten bekijkend valt ten eerste de dichotomie op
tussen schelpdiereters en wormeneters, onafhan-
kelijk van het trekgedrag van de vogelsoorten
(van Roomen et al. 2005). De populatietrends
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van vogelsoorten die gespecialiseerd zijn in het
eten van schelpdieren, zowel standvogels
(Scholeksters en lokaal broedende Eidereenden)
als extreme trekvogels (Kanoet), zijn negatief.
Hetzelfde geldt voor de Zilvermeeuw waarvan zo-
wel de broedvogels als de overwinteraars sinds
1990 in aantal achteruit gaan (van Roomen et al.
2005) en de Topper, die naast een dalende popu-
latietrend ook een veranderde verspreiding in het
Noordwest-Europese overwinteringsgebied ver-
toont waarbij de Waddenzee steeds vaker geme-
den wordt. In figuur 10 staan de jaarlijkse percen-
tuele aantalsveranderingen van alle water-
vogelsoorten in heel Nederland over de afge-
lopen tien jaar. Opvallend is dat op de schaal van
heel Nederland, de schelpdieretende wadvogels
de sterkste dalingen laten zien. Tegenover deze
afnamen van de schelpdiereters staan de toena-
men van de wormeneters (zoals Rosse Grutto,
Drieteenstrandloper, en Bonte Strandloper). Deze
trends hangen samen met de veranderingen in
de benthische gemeenschap. Maar wat veroor-
zaakt de afname van schelpdieren en toename
van wormachtigen op het wad, en daaraan gere-
lateerd de verschillende populatietrends van wor-
men- of schelpdieretende vogels? 

Afname schelpdieren
De meest waarschijnlijke verklaring voor de afna-
me van schelpdieren op het (Nederlandse) wad
is de overmatige schelpdiervisserij, in combinatie
met een reeks jaren met een natuurlijke
schaarste aan schelpdieren (het achterwege blij-
ven van een goede broedval). Eidereend en
Scholekster hebben zwaar te lijden gehad van de
mosselvisserij (Ens et al. 2004; Leopold et al.
2004; Camphuysen et al. 2002) en mechanische
kokkelvisserij (Ens et al. 2004; Verhulst et al.
2004; Kats in voorbereiding). Voor de Kanoet, die
vooral Nonnetjes en kleine kokkeltjes prefereert
is vooral het indirecte effect van mechanische
kokkelvisserij op de non-target soorten
(Nonnetje, kleine Kokkels) funest geweest. Dit
wordt mogelijk veroorzaakt doordat deze bodem-
beroerende visserijvorm de sedimentsamenstel-
ling van het wad veranderd en op kortere en lan-
gere termijn het sediment ongeschikt maken voor
vestiging van schelpdierbroed (Kraan et al. 2004;
Piersma & Koolhaas 1997; Piersma et al. 2001a;
Hiddink 2003; Ens et al. 2004). De Toppereend
en de Zilvermeeuw zijn veel minder goed bestu-
deerde wadvogels die in het plaatje van afne-
mende schelpdiereters passen. Zilvermeeuwen
zullen ook lijden onder het minder goed beschik-

baar zijn van vuilnisbelten om te foerageren. Het
ligt echter voor de hand dat deze twee soorten
ook lijden onder een gebrek aan voldoende ge-
schikte schelpdieren, maar meer en beter onder-
zoek naar beide vogelsoorten is van groot be-
lang.

De mechanische kokkelvisserij is sinds 1 janu-
ari 2005 verboden in de Nederlandse
Waddenzee en de mosselvisserij zal, zowel lito-
raal als sublitoraal, in de toekomst waarschijnlijk
aan strengere eisen moet voldoen (Ministerie
voor LNV 2004). Het is nog de vraag hoe snel en
in hoeverre het ecosysteem kan herstellen van
jarenlange wadbodemberoering en het op grote
schaal verwijderen van cruciale elementen uit het
ecosysteem zoals schelpdieren waaronder sta-
biele mosselbanken. Het sediment van met name
de lager gelegen wadplaten is de afgelopen jaren
grover (minder slibrijk) geworden (Zwarts et al.
2004; Beukema & Dekker 2005). Dit is waar-
schijnlijk het gevolg van het wegvissen van mos-
selbanken begin jaren ’90, maar waarschijnlijk
ook nog een naijl effect van het aanleggen van
de Afsluitdijk en de daarmee gepaard gaande
verandering in sedimenttransport. Mosselbanken
vangen slib en organisch materiaal in en verho-
gen tot op een afstand van 1 km van de betref-
fende mosselbank de hoeveelheid slib en orga-
nisch materiaal op een wadplaat (Zwarts et al.
2004; Essink 2005). Het is dus niet ondenkbaar
dat door de afwezigheid (zeker in de westelijke
Waddenzee) van mosselbanken het herstel van
de schelpdierdichtheden vanwege een blijvend
achterblijvende broedval lang op zich kan laten
wachten. Op veel plaatsen in de Waddenzee
toonde de bodemgemeenschap tot 10 jaar na
een eenmalige bevissing door kokkelvisserij nog
geen tekenen van herstel, en de meeste van de
rond 1990 weggeviste mosselbanken zijn ook
niet teruggekeerd. Versteegh et al (2004) maken
duidelijk dat een dergelijk herstel lang op zich
kan laten wachten, hoewel de litorale mosselban-
ken in de oostelijke (Nederlandse) Waddenzee,
na enkele jaren afwezigheid van kokkel- en mos-
selvisserij, weer langzaam toenemen (Ens et al.
2004). 

Hoge schelpdierdichtheden en stabiele mos-
selbanken zijn niet alleen een onmisbare en
voorspelbare voedselbron voor vogels. Ze beïn-
vloeden de sedimenthuishouding van de
Waddenzee, en vormen een habitat voor veel
verschillende organismen (vis, krabben, garnalen
en zeesterren) die ook weer een belangrijke
voedselbron voor andere vogels zijn. Een herstel
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Fig. 10. Jaarlijkse aantalsverandering (%) van watervogelsoorten in Nederland,
berekend over de afgelopen tien jaar (naar van Roomen et al. 2004). Opvallend is
dat van alle in Nederland voorkomende watervogels juist de in de Waddenzee
voorkomende schelpdieretende vogels (witte balkjes) de grootste achteruitgang
laten zien. Daarnaast laat ook de Rotgans, een typische wadvogelsoort, waarvoor
Nederland een speciale verantwoordelijkheid heeft, een significante achteruitgang
zien.



van de schelpdierbestanden, en vooral van een
voldoende groot oppervlakte van mosselbanken
in de Waddenzee, zal veel wadvogelpopulaties
ten goede komen en vooral de schelpdieretende
vogels die geen uitwijkmogelijkheden hebben.
Het permanent afsluiten van grote oppervlakten
van de Waddenzee voor elke vorm van (bodem-
beroerende) visserij is waarschijnlijk de beste ga-
rantie voor herstel van de schelpdierbestanden in
de (Nederlandse) Waddenzee.

Toename wormachtigen
Met een afname van de voor de Waddenzee zo
karakteristieke schelpdieren en schelpdieretende
vogels, nam de dichtheid aan wormen en worme-
netende vogels toe (Essink 2005; van Roomen
2005; van Roomen et al. 2005; Figuur 11 en 12).
Er zijn duidelijke aanwijzingen dat op plekken
waar schelpdieren, in dit geval Kokkels, mecha-
nisch uit het wad verwijderd werden, de niche
werd overgenomen door wormachtigen (Kraan et
al. 2004). Deze toename van wormen in de
Waddenzee verklaart de toename van wormene-
tende vogels ten koste van de schelpdieretende
vogels. Het feit dat twee wormenetende wadvo-
gels, de Bonte Strandloper en Rosse Grutto, in
de Nederlandse Waddenzee wel, maar in de
Duitse Waddenzee niet in aantal toenamen (van
Roomen 2005) is een verdere aanwijzing dat de
mechanische kokkelvisserij de ‘verworming’ van
de wadplaten heeft veroorzaakt aangezien me-
chanische kokkelvisserij wel in Nederland, maar
niet in Duitsland plaatsvond. Klimaatverandering
kan hier dus geen volledige verklaring zijn voor
de gevonden patronen. Andere mogelijke verkla-

ringen zoals klimaatverandering, veranderingen
in predatiedruk op schelpdierbroed door
Garnalen ten gevolge van zachte winters
(Phillipart et al. 2003) of veranderingen in nutriën-
tenhuishouding zouden immers een effect op de
schelpdieren (en schelpdieretende vogels) in de
hele Waddenzee moeten hebben. Bovendien
eten wormen net als schelpdieren plankton en
veranderingen in nutriëntenhuishouding kan de
dichotomie tussen wormen en schelpdieren dus
ook niet verklaren. Blijkbaar heeft het Duitse
Waddengebied, in tegenstelling tot het
Nederlandse, voldoende veerkracht gehad om
veranderingen in klimaat op te vangen, en het is
goed mogelijk dat de samenstelling van de ge-
meenschap van bodemorganismen daar mee te
maken heeft.

Directe bewijzen zijn dit echter niet en een di-
rect verband tussen aantalsontwikkelingen van
vogels en schelpdierbestanden op deze schaal
zijn zonder de juiste gegevens moeilijk te geven.
Een meer gedetailleerd onderzoek aan wadvo-
gels (aantalsontwikkelingen, dieet en versprei-
ding) en bestanden van bodemdieren in alle drie
de waddenlanden met verschillend schelpdiervis-
serijbeleid zou meer inzicht kunnen verschaffen
in het mechanisme dat de verschuivingen in de
benthosgemeenschap kunnen verklaren.

Afname vis
Een andere ingrijpende verandering die gaande
is in de Waddenzee is de sterke achteruitgang
van platvis, zoals de Schol. Hoewel dit niet blijkt
uit de aantalsontwikkelingen van bijvoorbeeld de
Aalscholver, kan dit een serieuze bedreiging voor
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Fig. 11. Index van de aantallen wormenetende wadvo-
gels en schelpdier-etende wadvogels in de
Nederlandse Waddenzee sinds 1978. De toename in
wormen-eters en de afname van de schelpdiereters is
evident (bron: van Roomen 2005).

Fig. 12. Toename van de biomassa van polychaeten op
het Balgzand sinds 1970 (uit: Quality Status Report
Wadden Sea 2004).



de rijkdom van het voedselweb betekenen en
verklaart mogelijk deels het moeizame herstel
van sterns na de sterke populatiedaling begin ja-
ren ’60 veroorzaakt door landbouwgif in het
Waddenzeewater. Naar de oorzaak van de
achteruitgang van de visstand in de Waddenzee
blijft het echter gissen. Een betere monitoring van
verschillende vissoorten in de hele Waddenzee
en wetenschappelijk onderzoek naar de popula-
tiedynamiek en mogelijk oorzaken van de dalen-
de visstand in de Waddenzee is noodzakelijk.
Inzicht in de omvang van bijvangst van o.a. plat-
vis door garnalenvisserij en Noordzeevisserij en
het aandeel hiervan op de achteruitgang van de
visstand dienen hierbij ook in ogenschouw geno-
men te worden. Een soort als de Kleine
Mantelmeeuw kan profiteren van overboord ge-
worpen bijvangst (Spaans 1998). Meer zoet-zout-
overgangen die vis toegang verschaffen tot zoet-
waterpaaiplaatsen zal de
voedselbeschikbaarheid voor Lepelaars en
Visdieven vergroten (Wintermans 2003). 

Beheer: kansen voor wadvogels
Verschillende soorten zullen zeker kunnen profi-
teren van een beter beheer van de Waddenzee.
Onvoldoende rust leidt nog steeds tot verstoring
van broedende Dwergsterns en Strandplevieren.
De grotere hoogwatervluchtplaatsen op hoge ka-
le zandplaten, zijn lang niet altijd gegarandeerd
van rust, zeker in de zomerperiode niet. Ook de
grote concentraties ruiende eenden (Eider-,
Berg- en Zwarte Zeeëend) zullen profiteren van
een voldoende grote gebieden waar ze zonder
verstoring in de nazomer kunnen ruien. Een an-
der beheer van de vasteland-kwelders zal een
aantal typische wadvogelsoorten ten goede ko-
men. Het is aannemelijk dat de teruglopende re-
productie bij de Rotgans veroorzaakt is door de
veranderde omstandigheden in het
Waddengebied, namelijk de verruiging van de
kwelders waardoor de Rotganzen niet met vol-
doende reserves in het broedgebied arriveren
(Ebbinge & Spaans 1995). Rotganzen zullen ze-
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Rotganzen hebben een grote voorkeur voor goed begraasde kwelders en zijn daardoor afhankelijk van een af-
doende kwelderbeheer. Foto door Bernard Spaans.



ker profiteren van een goed beheer van binnen-
dijkse graslanden en ganzenreservaten. Bos et
al. (2005) concluderen dat het aantal Rotganzen
op de kwelders van de Waddenzee vier keer ho-
ger zou kunnen zijn als deze begraasd zouden
worden. In Sleeswijk-Holstein zijn veel hoogwa-
tervluchtplaatsen door verruiging van de kwel-
ders verdwenen. Daarnaast zal een verbeterde
rust op de kwelders die zowel als hoogwater-
vluchtplaats en als foerageergebied voor ganzen
de vogels ten goede komen. Hierbij moet ook ge-
keken worden of er in een zone rondom de kwel-
ders niet gejaagd mag worden (ook niet op
Hazen) om de rust te handhaven. Een jachtver-
bod op Eidereenden en Wulpen in Denemarken
zal de populatie-ontwikkeling van beide soorten,
maar vooral ook de rust en het habitatgebruik
van wadvogels in het algemeen, aanzienlijk ten
goede komen. De concentraties landbouwgif in
het Waddenzeewater zijn de afgelopen decades
aanzienlijk gedaald maar nog steeds kunnen xe-
nobiotische stoffen teruggevonden worden in de
eieren van in de Waddenzee broedende vogels. 

Kennis over wadvogels; weten we genoeg als we
de populatietrends kennen?
Uit de verschillende trends in de populaties van
de in dit rapport beschreven vogelsoorten komt
duidelijk naar voren dat het verschillende soorten
slecht vergaat en maatregelen nodig zijn om de-
ze soorten te beschermen. Het probleem is dat
deze trends meestal pas zichtbaar worden als
een populatiedaling al meerdere jaren gaande is.
Het is daarom van groot belang om de processen
die deze trends veroorzaken zo vroeg mogelijk
(onder aan de voedselketen) opmerken en begrij-
pen. Daarnaast bestaan er bedreigingen die zeer
acuut kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld een olie-
ramp. Dergelijke bedreigingen zijn zeer reëel
maar worden pas opgemerkt als er al grote scha-
de geleden is. Een enkele lokale olie- of giframp
kan een groot deel van de populatie Zwarte
Zeeëenden om zeep helpen als deze plaatsvindt
in de buurt van een ruigebied. 

Bedreigingen die juist geleidelijk plaatsvinden,
zoals bijvoorbeeld klimaatverandering, worden
pas na verloop van (lange) tijd en doelgericht we-
tenschappelijk onderzoek zichtbaar. Bovendien
moet opgemerkt worden dat een aantal soorten
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Onze wadvogels overwinteren in Mauritanië aan de rand van de Sahara. 



significant in aantal achteruitgaan zonder dat dui-
delijk is wat de oorzaak hiervan is. Vaak worden
negatieve trends pas na enkele jaren duidelijk als
het kwaad al meerdere jaren gaande is. Meer en
sneller inzicht in oorzaken van de populatie-ont-
wikkelingen (veranderingen in voedselaanbod en
sturende factoren die dit voedselaanbod beïn-
vloeden) in de Waddenzee en de wadvogels is
vereist om wadvogels adequaat te kunnen be-
schermen. De aantallen vogels in het Wadden-
gebied zijn niet alleen afhankelijk van het beheer
in het Waddengebied zelf. Voor verschillende ge-
bieden langs de Oost-Atlantische trekroute is
meer kennis nodig die de bescherming van wad-
vogels ten goede zou komen. Dit neemt overi-
gens niet weg dat in de eerste plaats gestreefd
moet worden naar een zo weinig mogelijk door
menselijke activiteiten verstoord, zelfregulerend
Wadden-ecosysteem. 

Kennisleemten met betrekking tot West-
Afrikaanse getijdengebieden
Voor de West-Afrikaanse Waddengebieden is
naast een goede beschrijving van het terreinge-

bruik (plaatstrouw en dieet), vooral inzicht nodig
in de aantalsontwikkelingen van soorten en de
omvang (en oorzaken) van de wintersterfte in
Afrika.

Het lijkt er op dat voor veel (schelpdieretende)
wadvogelsoorten de draagkracht van de West-
Afrikaanse Wadden bereikt is (Meltofte 1996;
Piersma & Spaans 2004) waardoor er in het voor-
jaar maar net genoeg voedsel voor deze vogels
beschikbaar lijkt om op te vetten en de noord-
waartse trek te voltooien. Onduidelijk is nog of dit
ook voor de wormenetende vogels geldt, en in
hoeverre de voedselbeschikbaarheid in West-
Afrika een probleem is als de aantallen schelp-
dieretende vogels dalen en de druk op de voed-
selbron minder is. Met andere woorden; spelen
er dichtheidafhankelijke processen (conform
Boyd & Piersma 2001)? In hoeverre zijn krabben
een voedselconcurrent van schelpdieretende
steltlopers? Er is dringende behoefte aan kennis
over de mogelijke effecten van de grootschalige
industriële visserij voor de West-Afrikaanse kust
op het ecosysteem van de getijdengebieden.
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Met uitzondering van kennis over de Kanoet, is er nog weinig bekend over de manier waarop wadvogels zich
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Kennisleemten met betrekking tot de Waddenzee
In de Waddenzee worden de aantalsontwikkelin-
gen van wadvogels steeds beter geteld, maar
vaak ontbreekt de kennis over de oorzaak van
bepaalde populatietrends. Hoewel de locaties
van hoogwatervluchtplaatsen bekend zijn en de
wadvogels daar voldoende betrouwbaar geteld
worden bestaat er nog vrij weinig kennis over het
terreingebruik van wadvogels. Hoe verspreiden
de wadvogels zich met laagwater over het wad?
Hoe lang foerageren ze waar en op welke prooi-
dieren? Hoe gaan wadvogels om met variatie in
het voedselaanbod? Degelijke basale kennis
over de verspreiding en dieet van wadvogels is
naast een goede jaarlijkse en gedetailleerde in-
ventarisatie van de benthos en onderzoek naar
de populatiedynamiek van het benthos (zoals die
door het Koninklijk NIOZ in de westelijke
Waddenzee wordt uitgevoerd) noodzakelijk om
(voedselgerelateerde) populatietrends te kunnen
begrijpen. De kennis over de ontwikkelingen van
vis in de Waddenzee blijft ver achter en we heb-
ben nauwelijks een idee in hoeverre bijvoorbeeld
de garnalenvisserij en de Noordzeevisserij hier
een invloed op heeft. Hoe komt het dat veel vise-
tende vogelsoorten het (nog?) niet slecht doen,
gegeven de achteruitgang van hun voornaamste
voedselbron? De onderwaterecologie (vis en su-
blitorale mosselbanken bijvoorbeeld) verdient
veel meer aandacht in de toekomst.

Kennisleemten met betrekking tot de Arctische
broedgebieden
Het is van belang de link tussen Waddengebied
en broedgebied beter te kunnen leggen. Hoe be-
palen opvetmogelijkheden in het Waddengebied
het broedsucces van wadvogels? Wat zijn de op-
timale vertrekdata om in het (veranderde) noor-
delijke broedgebied niet te vroeg (besneeuwde
toendra) of te laat (territoria zijn al bezet, broed-
seizoen te kort) te arriveren? Hebben slechtere
voedselomstandigheden in de Waddenzee een
effect op het vertrekgewicht of de vertrekdatum
van trekkende wadvogels? Leidt dit tot hogere
sterfte tijdens trek of tot meer vogels die een
broedseizoen overslaan en in de Waddenzee
overzomeren? Hoe groot is het risico van verhon-
gering van broedvogels die met te weinig vetre-
serves in de broedgebieden arriveren? Wat is het
relatieve belang van verschillende insecten op de
toendra in het dieet van strandlopers, en in hoe-
verre veranderen de aantallen, timing en gepiekt-
heid van deze insecten onder invloed van kli-

maatverandering? Heeft klimaatverandering een
effect op het broedsysteem, en zit daar enige
flexibiliteit? Hoe verandert de kans op een twee-
de legsel, en hoe groot is de reproductieve output
van tweede legsels ten opzichte van eerste leg-
sels (en wat zijn de, energetische/fysiologische,
consequenties voor beide ouders van een twee-
de legsel?). In hoeverre zullen toenemende kan-
sen op ziektes in de tot dusverre ‘schone’
Arctische toendra, en de relatief lage (door wei-
nig genetische variatie opgelegde) investering in
immuunsysteem een belangrijke bottleneck voor
wadvogels vormen?
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Onderzoek naar de reproductie van steltlopers op de
toendra is nodig om beter de consequenties van
Waddenzee-beheer te begrijpen. 



7. INTEGRATIEVE MONITORING

Om sneller veranderingen in de omvang van
wadvogelpopulaties te  verkrijgen en bovendien
meer inzicht te krijgen in waar en wanneer de
oorzaken van deze veranderingen spelen, stellen
we een ‘integratieve monitoring’ van wadvogels
voor.

Integratief monitoren

Vogels kunnen verhalen van omstandigheden
duizenden kilometers verderop. Zo is bijvoor-
beeld het relatieve aantal juveniele Krombek-
strandlopers in Zuid-Afrika gecorreleerd met de
fase van de lemmingcyclus op de Siberische
toendra 15.000 duizend kilometers noordelijker
(Summers & Underhill 1987) en met de ge-
middelde zomertemperatuur in de Siberische
broedgebieden (Piersma & Lindström 2004).
Eenzelfde correlatie met de lemmingcyclus werd
gevonden voor meerdere Arctisch broedende
steltlopers die in Zuid-Zweden, vanuit de
Siberische toendra op zuidwaartse reis naar de
Waddenzee, werden gevangen (Blomqvist et al.
2000). Ook uit deze studie bleek een sterke cor-
relatie tussen het aantal lemmingen (en dus rela-
tieve predatiedruk op steltlopers) en het aantal
vliegvlugge jongen. Op die manier kunnen we
dus door wadvogels in de Waddenzee te bestu-
deren achterhalen of de omstandigheden in noor-
delijke broedgebieden en in zuidelijke overwinter-
inggebieden goed of slecht zijn. Belangrijk daarbij
is onderscheid te maken tussen de overleving
van vogels van jaar op jaar en de omvang van de
jaarlijkse aanwas van de populatie (jongenpro-
ductie). Het voordeel van dit onderscheid is dat
als blijkt dat een populatie daalt vanwege achter-
blijvende jongenproductie, we dan weten dat de
problemen waarschijnlijk in het broedgebied en
het broedseizoen spelen. Als we alleen de aan-
talsontwikkelingen volgen weten we weliswaar of
het een vogelpopulatie goed vergaat maar we
weten niet waar de problemen zitten. Zowel over-
leving en reproductie van wadvogels kunnen in
de Waddenzee bestudeerd worden, ook al repro-
duceren de vogels hier niet. 

Voor langlevende soorten bepaalt met name
de overleving van adulte vogels de populatie-om-
vang, zo is de algemene gedachte. De jaarlijkse
aanwas is variabel maar bij stabiele populaties is
ze gemiddeld over verschillende jaren voldoende
om de jaarlijkse sterfte te compenseren. Bij der-
gelijke langlevende soorten varieert de jaarlijkse

aanwas van jonge vogels juist. Bekijk het als
volgt: als jaarlijks 90% van een vogelpopulatie
overleeft, en in een bepaald jaar zou er helemaal
geen reproductie zijn, dan vermindert de popula-
tie dat jaar met 10%. Bij kortlevende soorten, met
een veel lagere jaarlijkse overleving (bijvoorbeeld
60%), zou een jaar zonder reproductie dus veel
grotere gevolgen hebben voor de populatie-ont-
wikkeling (afname van 40%). Verschillen in jon-
genproductie worden als het ware gebufferd door
de hoge jaarlijkse overleving.

In een stabiele populatie hoeven wadvogels
zich zelf gedurende hun hele leven slechts een-
maal “te vervangen” met jongen. Een
Eidereendenpaar dat 40 jaar kan worden, hoeft in
hun hele leven samen dus slechts twee jongen
groot te brengen voor een stabiele populatie. Het
is dan ook niet meer dan gebruikelijk dat het jaar-
lijks reproductief succes van een dergelijke lang-
levende populatie variabel is; slechte jaren wor-
den gecompenseerd met goede jaren waardoor
op de langere termijn de populatie-omvang rede-
lijk constant blijft. Bij kortlevende soorten geldt
natuurlijk ook dat ze netto eenmaal in hun leven
een jong moeten grootbrengen dat uiteindelijk
zelf zal broeden. Een vogelsoort die gemiddeld
slechts twee jaar leeft heeft gemiddeld dus maar
twee broedseizoenen om succesvol te broeden.
Twee jaren met weinig reproductie, door welke
omstandigheden ook, hebben dan een groter ef-
fect op de populatie-ontwikkeling dan bij langerle-
vende vogels.
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Zal klimaatverandering ertoe leiden dat door een ver-
beterd insektenaanbod Drieteenstrandlopers vaker
twee legsels per broedseizoen kunnen bebroeden? 



Het meten van overleving en reproductie

Om de Waddenzee en andere essentiële
(Wadden)gebieden langs de gehele Oost-
Atlantische trekroute adequaat te beschermen,
en om het relatieve belang van de West-
Europese Waddenzee voor vogelpopulaties aan
te tonen, zijn accurate gegevens nodig over ver-
anderingen in populatiegroottes van de meest
kenmerkende soorten. Veranderingen in popula-
tie-omvang zijn het resultaat van overleving van
individuen en van de productie van jonge vogels.
Veranderingen in overleving of productiviteit kun-
nen aan de orde zijn voordat dit meetbare effec-
ten op populatie-omvang heeft. Niet-broedende
individuen in een populatie kunnen bijvoorbeeld
een bufferende werking hebben op de omvang
van de broedpopulatie (Piersma & Baker 2000;
Bruinzeel 2004) doordat de plekken van gestor-
ven broedvogels simpelweg vervangen worden
door vogels die tot dan toe nog niet broedden. Dit
heeft als gevolg dat een populatie afneemt, maar
dat dit nog niet meetbaar is aan de omvang van
deze broedpopulatie. Demografische metingen
kunnen dan als een vroegtijdig “alarmsysteem”
fungeren. Beide parameters dienen, naast de po-
pulatie-omvang, voor lange tijd gemeten te wor-
den om succesvol de vinger aan de pols van het
Waddenecosysteem te blijven houden (Robinson
et al. 2005). 

Verspreiding
Emigratie en immigratie in lokale populaties spe-
len geen directe rol op het niveau van de totale
populatie van vogels, maar hebben hiermee
doorgaans wel een verband. Een verplaatsing

van vogelconcentraties, of een verschuiving van
het verspreidingsgebied, leiden immers niet tot
meer of minder vogels. Toch is inzicht in de ver-
spreiding van vogels van belang, omdat het een
belangrijke indicator kan zijn voor de geschikt-
heid van de Waddenzee voor verschillende wad-
vogels. De verspreiding van vogels verandert on-
der invloed van competitie of voedselbeschik-
baarheid. Als een populatie groeit kan dit leiden
tot een uitbreiding van het verspreidingsgebied,
bijvoorbeeld bij Lepelaars, waarvan vooral de
jonge vogels steeds noordelijker overwinteren
(Overdijk 2003; 2004). Als bepaalde vogelsoorten
niet uit kunnen wijken naar geschikte alternatieve
gebieden, zal een afwijkende verspreiding meest-
al tijdelijk zijn en uiteindelijk leiden tot een afna-
me van de populatie, of tot stabilisatie wanneer
de draagkracht van een gebied bereikt is.
Trekvogels die jaarlijks op dezelfde locatie in de
Waddenzee in voor- of najaar bijtanken, of op de-
zelfde locatie overwinteren, gedijen blijkbaar
goed op de betreffende locatie. Als de plaatstrou-
we vogels onder bepaalde omstandigheden an-
dere plekken verkiezen zal dat meestal beteke-
nen dat de (relatieve) kwaliteit van de
gebruikelijke locatie achteruitgegaan is. Een af-
wijkende verspreiding gaat vaak vooraf aan een
veranderende overleving, en is om die reden van
belang.

Een voorbeeld van een ongebruikelijke ver-
spreiding die indicatief was voor een verslechter-
de kwaliteit van de Waddenzee was die van foe-
ragerende Eidereenden langs de Noordzeekust
in plaats van de gebruikelijke overwintering in de
Waddenzee (Camphuysen et al. 2002). In dit ge-
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De Eidereend is als algemeen voorkomende predator van onderwater-mosselbanken een belangrijke indicator-
soort. 



val bleek de voedselsituatie op de Waddenzee
ongeschikt voor Eidereenden, die vervolgens hun
toevlucht zochten tot het ondiepe
Noordzeekustwater waar een voor  Eidereenden
relatief slechte prooi, de strandschelp Spisula
subtruncata, voorhanden was (Camphuysen et
al. 2002). 

Een ander voorbeeld is een studie aan vijf indi-
vidueel gekleurringde Steenlopers in Noordoost
Engeland. Deze vogels zijn normaalgesproken
erg trouw aan hun overwinteringsgebied, zowel
binnen als tussen jaren. Een plotselinge ver-
schuiving naar een plaats zo’n 70 km van de ge-
bruikelijke overwinteringslocatie van deze indivi-
duen, volgend op een lokale afname van de
overwinterende Steenlopers, was waarschijnlijk
het gevolg van lokaal verslechterde foerageerom-
standigheden (Burton et al. 2005).

Niet alleen op gebiedsniveau kan de versprei-
ding van vogels ons informatie verschaffen, ook
de detailverspreiding van vogels geeft veel in-
zicht in de processen die in de Waddenzee spe-
len. Het is bijvoorbeeld interessant om te consta-
teren dat veel Topper- en Eidereenden op
natuurlijke mosselbanken of  juist op de mossel-
percelen voorkomen. Of bijvoorbeeld dat
Rotganzen in agrarisch gebied of op de kwelders
foerageren. Uit de detailverspreiding van vogels
kunnen we ook afleiden of de voorkeur voor be-
paalde hoogwatervluchtplaatsen gerelateerd is
aan recreatiedruk en militaire oefeningen of  dat
vogels kiezen voor hoogwatervluchtplaatsen met
rijke voedselgronden in de buurt. Dit geldt zeker
als er informatie bestaat over de verspreiding van
het voedsel en het dieet van vogels op verschil-
lende plekken. De beschikbaarheid van bepaalde
voedselbronnen en de voorkeur die vogels heb-
ben voor verschillend voedsel (Kokkels of
Mosselen, bijvoorbeeld) leiden tot een bepaalde
verspreiding van vogels binnen de Waddenzee.
Goede kennis van voedselkeuze, dieet, en voed-
selkwaliteit maken de interpretatie van versprei-
dingspatronen van vogels binnen de Waddenzee
makkelijker. Begrip van lokale verspreiding van
wadvogels is een (eerste) stap in het begrijpen
van de verspreiding op het niveau van de popula-
tie.

Door jarenlang onderzoek van het Koninklijk 
NIOZ is er veel bekend over ruimtegebruik van
Kanoeten in de Waddenzee en daarbuiten. De
belangrijkste trekwegen van de twee Kanoeten-
populaties die in de Waddenzee voorkomen zijn

begin jaren’90 (Piersma & Davidson 1992) in de-
tail beschreven. Het ruimtegebruik van Kanoeten
in de Waddenzee is met behulp van kleurringen
en van radiozenders voorziene vogels bestu-
deerd waardoor duidelijk is geworden welke inter-
ne (fysiologie, zoals de grootte van de spier-
maag) en externe (getijdenwerking, mechanische
kokkelvisserij, voorkomen van (rust op) hoogwa-
tervluchtplaatsen) factoren in de Waddenzee de-
ze verspreiding verklaren (Nebel et al. 2000; van
Gils 2004). Dergelijk onderzoek wordt tegenwoor-
dig ook uitgevoerd in Mauritanië, waar aan het
licht kwam dat Kanoeten een veel kleiner opper-
vlakte wadplaat gebruiken en hier zowel binnen
als tussen jaren erg trouw aan zijn (Leyrer et al.
in druk). Dergelijk vergelijkend onderzoek leert
het relatieve belang van de Waddenzee kennen.

Overleving
Het meten van overleving van wadvogels jaar op
jaar, dat wil zeggen berekenen hoe groot de kans
was dat een wadvogel het volgende jaar nog
leefde, kan erg informatief zijn en duidelijk maken
of er een hoger dan gemiddelde sterfte plaats-
vindt en een vogelpopulatie dus achteruitgaat. Bij
de populatie Kanoeten die in Zuid-Amerika over-
winteren en via Delaware Baai aan de oostkust
van de Verenigde Staten naar de broedgebieden
in Noord-Canada trekken (de rufa-populatie)
werd aan de hand van kleurringaflezingen in
Delaware Baai duidelijk dat de gemiddelde over-
leving van 86,4% in de periode 1994-1998 in
zeer korte tijd snel afnam naar een gemiddelde
jaarlijkse overleving van 56,4% in de drie daarop-
volgende jaren. Deze lage overleving kon gerela-
teerd worden aan (ernstig) verslechterde voed-
selsituatie in Delaware Baai, ten gevolge van
overbevissing op Degenkrabben (Limulus poly-
phemus), waarvan de voedzame eitjes gegeten
worden door Kanoeten. Individuele Kanoeten die
het best in staat waren op te vetten hadden een
grotere kans het daaropvolgende jaar weer in
Delaware Baai teruggezien te worden, vergele-
ken met soortgenoten die minder makkelijk vetre-
serves aanlegden (Baker et al. 2004). 

De overleving van trekvogels kan sterk ver-
schillen van seizoen tot seizoen. Met het bepalen
van de jaarlijkse overleving wordt niet duidelijk
gedurende welke periode van het jaar de vogels
de grootste kans hebben om te sterven. Voor een
Noord-Amerikaans zangvogeltje, de Blauwe
Zwartkeelzanger (Dendroica caerulescens), von-
den Sillett & Holmes (2002) dat de meeste sterfte
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plaatsvond tijdens de trekfasen. Het kunnen aan-
wijzen van deze verschillen, en veranderingen in
seizoenspecifieke overleving kan duidelijkheid
geven over de meest kritische perioden en gebie-
den voor de overleving van populaties en over
mogelijke oorzaken van populatieveranderingen.
Voor een effectievere bescherming van wadvo-
gels is dat essentiële informatie. Degelijke basis-
kennis over variatie in jaarlijkse overleving krijgt
een meerwaarde voor beschermingsdoeleinden
als de ecologische context begrepen wordt en er
dus ook kennis aanwezig is over bijvoorbeeld op-
vetsnelheden, habitatgebruik en dieet.

Reproductie
De sterfte van vogels in een populatie moet ge-
compenseerd worden met de aanwas van jonge
vogels. Net als de jaarlijkse overleving varieert
het reproductief succes van jaar tot jaar onder in-
vloed van allerlei factoren. Het aantal grootge-
brachte jongen van in de kwelder broedende vo-
gelsoorten kan in bepaalde jaren bijvoorbeeld erg
laag zijn als door een storm in het voorjaar veel
nesten wegspoelen. Als naast de jaarlijkse over-

leving ook de reproductie gemeten wordt, is dui-
delijk of de vogelpopulatie groeit (hogere repro-
ductie dan sterfte) of krimpt (lagere reproductie
dan sterfte). 

Het is erg nuttig om naast tellingen van
(broed)vogelpopulaties ook het jaarlijks reproduc-
ties succes te bepalen, omdat een afname van
een broedpopulatie pas na enkele jaren zichtbaar
kan worden. De normaal gesproken hoge jaarlijk-
se overleving van wadvogels zorgt ervoor dat
een verminderde reproductie niet meteen heel
duidelijk wordt in een populatie-afname. Ook kan
er een bufferwerking uitgaan van niet-broedende
vogels in een wadvogelpopulatie. Doordat deze
niet-broedende vogels een broedterritorium over-
nemen zodra een broedvogel sterft, verandert de
omvang van de broedpopulatie niet, maar is er
wel al een negatieve ontwikkeling gaande (Durell
& Clarke 2004). Zo werd er in Friesland pas een
afname van de populatie Scholeksters waargeno-
men zes jaar nadat het broedsucces van
Scholeksters veranderde (Hulscher & Verhulst
2003). 
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Het reproductief succes wordt meestal geme-
ten aan de hand van het aantal groot gebrachte,
van hun ouders onafhankelijke, jongen na het
broedseizoen. Hier wordt voor gekozen omdat
vaak een groot deel van de nog jonge kuikens
sterft voordat ze vliegvlug zijn. Bij Rot- en
Brandganzen is het jaarlijks reproductief succes
goed vast te stellen doordat de soort in een be-
perkt aantal vrij overzichtelijke gebieden over-
wintert en de jonge vogels in hun eerste winter bij
hun ouders blijven en hiervan goed te onder-
scheiden zijn. Van de meeste andere wadvogels
is het veel minder makkelijk om het reproductief
succes van een populatie te bepalen. De hoe-
veelheid broedparen en het reproductief succes
van broedende steltlopers is op de toendra bij-
voorbeeld bijzonder lastig vast te stellen omdat
de vogels uiterst cryptisch in een zeer uitgestrekt
en slecht toegankelijk broedgebied verblijven.
Dat wil echter niet zeggen dat het onmogelijk is.
Ook Arctisch broedende steltlopers verblijven ‘s
winters geconcentreerd in getijdengebieden zoals
de Waddenzee. Van gevangen vogels in de hand
kan de leeftijd (eerste wintervogel of ouder) be-
paald worden. In tegenstelling tot de ganzen
moeten steltlopers gevangen worden om het
aandeel jonge vogels in de (gevangen) populatie
te meten. Het is daarbij van belang dat er jaarlijks
een voldoende grote hoeveelheid vogels gevan-
gen wordt die een goede afspiegeling van de po-
pulatie geven. Dat laatste kan een probleem zijn
omdat van sommige steltlopersoorten bekend is
dat de jonge vogels een andere verspreiding
hebben dan oude vogels (Nebel et al. 2002; van
der Have et al. 1984). 

Bij Kanoeten van de islandica populatie werd
vastgesteld dat de jaarlijkse aanwas van jonge
vogels kleiner was als de totale populatie-om-
vang in de winter relatief groot was (Boyd &
Piersma 2001). Dit zou duiden op dichtheidsaf-
hankelijke processen. Dat zijn processen die op-
treden als door de groeiende populatie aan vo-
gels, de beschikbare voedselbronnen of
broedlocaties met meer vogels gedeeld moet
worden waardoor er tekorten ontstaan. Boyd &
Piersma (2001) doen verschillende suggesties
over wanneer die dichtheidsafhankelijkheid zou
optreden. Ze komen tot de conclusie dat het on-
waarschijnlijk is dat deze in de broedgebieden op
de Arctische toendra plaatsvinden aangezien de
dichtheid van territoria er erg laag is en er ge-
noeg ruimte en voedsel (insecten) lijkt te zijn voor
meer territoria dan er daadwerkelijk bezet wor-

den. Waarschijnlijk vinden de dichtheidsafhanke-
lijke processen plaats in de overwinteringgebie-
den waar de concurrentie om voedsel veel groter
is dan in de broedgebieden. In het geval van de
door Boyd & Piersma bestudeerde Kanoeten van
de islandica-ondersoort is dat dus in de
Waddenzee. Bij het hierboven al genoemde voor-
beeld van de bedreigde rufa-ondersoort van de
Kanoet bleek een voedselgebrek in Delaware
Baai behalve ernstige gevolgen op de jaarlijkse
overleving van volwassen vogels te hebben (zie
hierboven), ook  het reproductief succes (geme-
ten aan de hand van jonge vogels in Delaware
Baai) ten negatieve te beïnvloeden (Baker et al.
2004). Voor Kanoeten, en waarschijnlijk de
meeste Arctisch broedende wadvogels, hebben
de omstandigheden in de Waddenzee dus effect
op de populatie-omvang. 
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Door het vangen van wadvogels met mistnetten wordt
belangrijke informatie verkregen die essentieel is voor
een effectieve bescherming. 



Tellingen zeevogelstrandingen
Naast het intensief bestuderen van vogelpopula-
ties door het lot van levende vogels te bestude-
ren, kan ook het aantal dood aan de kust aange-
spoelde vogels in kaart worden gebracht. Door
een uitgebreid vrijwilligersnetwerk dat systema-
tisch op gezette tijden en op bepaalde trajecten
de kust afspeurt op dode vogels kan gauw en
systematisch een indruk gekregen worden van
sterfte van bepaalde zeevogelsoorten, tijdens be-
paalde perioden van het jaar en op verschillende
locaties. Omdat onduidelijk blijft welk aandeel ge-
storven vogels er simpelweg niet op de stranden
teruggevonden wordt, is dit geen bruikbare me-
thode om jaarlijkse sterfte te bepalen. Voor over-
levingsschattingen is kennis over het lot van indi-
vidueel herkenbare vogels nodig, en daar zijn
deze tellingen dus niet nuttig voor. Een uitzonde-
ring hierop zijn situaties waarin veel geringde vo-
gels stranden. Aan de hand van geringde
Zeekoeten die strandden tijdens de olieramp met
de Erika (Frankrijk, december 1999), kon bijvoor-
beeld achterhaald worden welke broedkolonies
het zwaarst getroffen waren, en wat de leeftijds-
samenstelling was (Granteham 2004). Een der-

gelijke analyse had ook gedaan kunnen worden
bij de massale Eidereendensterfte in de
Waddenzee in de winter van 1999/2000 als het
vele ringen van Eidereenden in de broedkolonie
op Vlieland op een systematische manier was
gebeurd (Kees Camphuysen mondelinge mede-
deling).

Het grote voordeel van tellingen van zeevogel-
strandingen is dat acute rampen snel zichtbaar
zijn en de omvang en locatie van de ramp nauw-
keurig bepaald kan worden en vergeleken met
‘normale’ omstandigheden. Bovendien kan door
bestudering en dissectie  van de gestrande vo-
gels de oorzaak van (massale) sterfte onderzocht
worden (parasieten, olievervuiling, conditie van
de vogels op moment van sterven). Zodoende
dienen gestrande vogels als indicatoren voor
voedselgebrek, vervuiling en vergiftiging van
(wad)vogels. Een dergelijk monitor programma
voor zeevogelstrandingen bestaat voor alledrie
de Waddenzeelanden en werkt bijzonder effectief
(Camphuysen 1989; Camphuysen & van
Franeker 1992; Furness & Camphuysen 1997).
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BOX 6 

Het schatten van de populatiegrootte door op een voorjaarspleisterplaats

de dichtheid te bepalen van gekleurringde vogels die in het overwinter-

ingsgebied gemerkt zijn.

Een veel toegepaste methode om populatiegroottes te schatten van bijvoorbeeld
vispopulaties is de merk-terugvang methode (Petersen methode, Krebs 1989).
Als je weet hoeveel gemerkte dieren er in de populatie zijn en  er vanuit gaat dat
deze dieren zich “at random” over de populatie verdelen, dan kun je aan de
hand van het aantal gemerkte dieren in een monster uit de populatie, de totale
populatiegrootte schatten. Bij vogelpopulaties werd deze methode tot nu toe
nooit toegepast. Ons kleurringprogramma op de Banc d’Arguin aan de in West
Afrika overwinterende Kanoeten (Calidris canutus canutus) lijkt echter goede
mogelijkheden te bieden voor deze benadering. Dit is vooral van belang omdat
het tellen van deze populatie zeer moeilijk is en er weinig te zeggen valt over de
betrouwbaarheid van deze tellingen. Praktisch gezien is het onmogelijk om in
heel West Afrika simultaan alle Kanoeten te tellen. Daarbij komen de vogels
vaak in zeer grote concentraties voor, meestal gemengd met andere kleinere
steltlopers (kleine, Bonte en Krombekstrandloper) waardoor zeer grote telfouten
mogelijk zijn. Tenslotte verdwijnen in een belangrijk overwinteringsgebied als
Guinee Bissau de vogels rond hoogwater in en tussen de mangroves wat tellen
tijdens hoogwater eenvoudigweg onmogelijk maakt.
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De principes van onze aanpak zijn de volgende. We weten hoeveel Kanoeten
we op de Banc d’Arguin gekleurringd hebben. Vanuit onze zichtwaarnemingen
aldaar kunnen we de jaarlijkse overleving berekenen. We kunnen dus bereke-
nen hoeveel gekleurringde Kanoeten er op een bepaald moment nog in leven
zullen zijn. Deze Kanoetenpopulatie gebruikt het Waddengebied van Sleeswijk-
Holstein als het belangrijkste tussenstop en opvetgebied op de trek naar het
Siberische broedgebied in mei. In die tijd zijn in Sleeswijk-Holstein vrijwel alle
adulte Kanoeten van de islandica-ondersoort verdwenen. Door nu in de laatste
10 dagen van mei in Sleeswijk-Holstein zoveel mogelijk groepen Kanoeten af te
speuren en nauwkeurig te tellen hoeveel er bekeken worden en de gevonden
gekleurringde vogels af te lezen, kan de “ringdichtheid” van Banc d’Arguin
Kanoeten nauwkeurig worden bepaald. De aanname hierbij is dus wel dat de
Banc d’Arguin vogels zich gelijkmatig over het voorjaarsgebied zullen verdelen.
De jonge vogels (geboren in de voorafgaande zomer) blijven in Afrika, terwijl de
jongen van de ander ondersoort (islandica) in het Waddengebied blijven en deze
dieren mengen lokaal met de adulte canutus-vogels. Deze jongen zijn in mei
goed te onderscheiden van de oudere dieren; ze hebben meestal volledig
winterkleed, slechts een klein deel ruit tot hoogstens halverwege het zomerkleed
terwijl de oudere vogels in mei in volledig zomerkleed zijn. Naast de ringdicht-
heid moet dus ook de fractie jonge vogels bepaald worden om hiervoor te kun-
nen corrigeren. Mocht blijken dat er tussen de afgelezen adulte vogels toch nog
islandica Kanoeten zitten, doen moeten we het totaal aantal bekeken adulte vo-
gels ook nog corrigeren voor de aanwezigheid van deze ondersoort. Omdat we
relatief veel islandica hebben gekleurringd weten we wat de gemiddelde ring-
dichtheid is van deze dieren in de tijd dat er geen canutus aanwezig is en is er
dus een correctie mogelijk.

In mei 2005 hebben we geprobeerd deze metingen te doen in Sleeswijk-
Holstein. De hier gepresenteerde getallen dienen als illustratie en zijn gebaseerd
op een voorlopige ruwe bewerking van de verkregen data.

In totaal werden op de mei-pleisterplaatsen 6850 (C, de steekproefgrootte)
adulte canutus Kanoeten bekenen, hierbij is al gecorrigeerd voor de fractie jon-
gen en 4 gekleurringde islandica. In deze 6850 vogels vonden we 14 (R, het
aantal gemerkte dieren in de steekproef) Kanoeten van de Banc d’Arguin.
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Met behulp van MARK vonden we een jaarlijkse overleving van 70% voor ca-
nutus (zie box 5) en hiermee kunnen we berekenen dat het aantal nog in leven
zijnde gekleurringde, adulte Banc d’Arguin-Kanoeten in mei 2005 330 (M, totaal
aantal gemerkte dieren) bedraagt. De schatting voor de totale populatie (N)
wordt dan:

N = (C x M)/R, dus (6850 x 330)/14 = 161.464

Ook kunnen we een 95% betrouwbaarheidsinterval rond deze schatting bereke-
nen. R volgt een Poissonverdeling en de 95% interval waarden van R = 14 kun-
nen we uit een tabel halen (Krebs 1989). Het 95% betrouwbaarheidsinterval
rond de schatting van 161.464 wordt dan 98.518 tot 279.005. Tenslotte moeten
de jonge vogels er weer bij optellen om tot een schatting van de totale populatie
te komen. Gemiddeld was de fractie jonge Kanoeten in onze vangsten op de
Banc d’Arguin in de winter van 2002, 2003 en 2004 gelijk aan 30%. Onze schat-
ting van de totale canutus-populatie in mei 2005 zou daarmee komen op:

230.663 individuen, 95% betrouwbaarheidsinterval: 140.740 tot 398.579.

De meest recente populatieschatting van canutus, gebaseerd op tellingen be-
draagt 350.000. Onze schatting ligt dus aanzienlijk lager maar deze telling-
schatting ligt wel binnen ons 95% betrouwbaarheidsinterval. Vanuit de tabel met
de betrouwbaarheid van R (aantal teruggevonden gekleurringden) blijkt dat als
we bijvoorbeeld 2 keer zoveel vogels zouden kunnen terugvinden op de voor-
jaarspleisterplaatsen, de betrouwbaarheid van de schatting een stuk groter
wordt. Dit lijkt door het inzetten van meer waarnemers op meer plaatsen een
zeer reële mogelijkheid. 

Op deze manier zijn we dus in staat een vinger aan de pols van deze
populatie te houden. Gegeven de geringe jaarlijkse survival van canutus (70%,
zie box 5), zou er binnen enkele jaren een dramatische populatieverkleining
kunnen plaatsvinden zonder dat dit op tijd tot ons doordringt. Het feit dat onze
schatting aanzienlijk lager uitvalt dan de op tellingen gebaseerde schatting is al
voldoende reden voor maximale alertheid ten opzichte van deze populatie.



Welke wadvogelsoorten zouden we intensief

moeten volgen?

Het is duidelijk dat vogels zich uitstekend lenen
als indicatoren voor de staat van ecosystemen
omdat ze hoog in het voedselweb staan en dus
de informatie over het gehele voedselweb inte-
greren, mits we kennis hebben over de eisen die
vogels stellen aan hun omgeving, en hoe veran-
deringen in de kritieke omgevingsfactoren vogel-
populaties beïnvloeden. Veranderingen in het
voedsel zijn vaak moeilijk te constateren, maar
resulteren wel in duidelijk merkbare verschillen in
specifieke vogelpopulaties. Het is erg lastig, zo
niet  onmogelijk, om alle wadvogels zo gedetail-
leerd te bestuderen dat we weten welke verande-
ringen er plaatsvinden en wat daar de oorzaken
van zijn. We zullen enkele karakteristieke en re-
presentatieve wadvogelsoorten moeten kiezen
die ons vertellen over bepaalde delen van de
Oost-Atlantische trekroute, bepaalde prooisoor-
ten en bepaalde perioden, en waar Nederland,
Duitsland en Denemarken, vanwege het voorko-
men van een grote deel van een vogelpopulatie
in de Waddenzee, een speciale verantwoordelijk-
heid voor hebben. Wij denken dat geschikte indi-
catorsoorten in ieder geval aan een aantal van
onderstaande criteria moeten voldoen:

• Exclusieve Waddensoort (als een groot deel
van de populatie in andere biotopen voorkomt
is interpretatie van aantalsontwikkelingen moei-
lijk).

• Vogelsoort waarvoor een Waddenzeelidstaat
een speciale verantwoordelijkheid heeft, bij-
voorbeeld doordat een (zeer) groot deel van de
populatie van de Waddenzee gebruikt maakt
tijdens een bepaalde periode van het jaar of
een wadvogelsoort die wereldwijd uniek is en
een zeer speciale  rol speelt in het ecosysteem
(zoals Scholeksters die op litorale mosselban-
ken foerageren).

• Een relatief algemene soort is relatief makkelijk
en betrouwbaar te monitoren en gedetailleerd,
toegespitst onderzoek is mogelijk. Bovendien
zijn vergelijkend studies tussen gebieden mo-
gelijk als een soort algemeen is.

• Simpel eenduidig dieet, zodat aantalsverande-
ringen of veranderde verspreiding van vogels-
oorten duidelijk aan veranderingen in bepaald
voedsel toegeschreven kan worden.

• Eenduidig plaatsgebruik, bijvoorbeeld vogels-
oorten die vrijwel alleen in het sublitoraal of li-
toraal foerageren.

• Trekvogels met duidelijke trekroutes langs de
Oost-Atlantische trekroute die informatie uit
verschillende gebieden integreren, of juist
standvogel zijn.

• Soorten waarvan verschillende populaties tem-
poreel en/of spatieel een andere jaarritmiek
hebben leveren een groot voordeel in het ma-
ken van strategische vergelijkingen. Dat wil
zeggen, ondersoorten die in andere tijden en
op een andere manier het Waddengebied ge-
bruiken(doortrekken of broeden).
Vergelijkingen in bijvoorbeeld aantalsontwikke-
lingen tussen deze ondersoorten kunnen dui-
delijk maken in welke periode en/of gebied er
mogelijk knelpunten zijn. 

Vogelsoorten waar een groot aantal van boven-
staande criteria op van toepassing zijn, zijn:
Lepelaar, Eidereend, Scholekster, Grote Stern,
Kanoet (canutus en islandica), Rosse Grutto (lap-
ponica en taimyrensis), en Rotgans. 

Hieronder werken we voor deze soorten uit waar-
om ze volgens ons geschikt zijn als indicatorsoort
en welk onderzoek ons in staat zou stellen om
optimaal gebruik te maken van de soort als indi-
cator voor de staat waarin de Waddenzee zich
bevindt.

Lepelaar
Op Europees niveau heeft Nederland (maar in
veel mindere mate Duitsland en Denemarken)
een grote verantwoordelijkheid omdat naast
Spanje, Portugal en in mindere mate Frankrijk, al-
leen hier grote broedkolonies voorkomen. De ko-
lonies op de Waddeneilanden behoren tot de be-
langrijkste in Nederland. Lepelaars worden al
jarenlang intensief gekleurringd en er bestaat een
omvangrijk gegevensbestand van terugmeldin-
gen van individuele vogels zowel in de over-
winteringgebieden als tijdens het verblijf in de
Waddenzee (O. Overdijk et al. ongepubliceerde
waarnemingen). Een gedetailleerde analyse van
de beschikbare gegevens met moderne software
(zoals MARK) zal informatie opleveren over bij-
voorbeeld leeftijdsspecifieke overleving in relatie
tot overwinteringsgebied en/of broedkolonie-ei-
genschappen. Met behulp van de dataset zou het
relatieve belang van de Waddenzee onderzocht
kunnen worden. Wanneer foerageren de vogels
waar (binnendijkse polderslootjes of Wadden-
zee?), en indien mogelijk op welke prooidieren?
Tot nog toe bestaat er weinig informatie over ver-
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anderingen in dieet gedurende een broedsei-
zoen. In de loop van een broedseizoen wordt de
Waddenzee steeds belangrijker ten opzichte van
de binnendijkse polderslootjes, waarschijnlijk
doordat Garnalen in het vroege voorjaar nog
teruggetrokken leven in de diepe geulen in de
Noordzee. Heeft een eerder verschijnen van de
Garnaal in het voorjaar (door zachte winters) een
positief effect op de Lepelaar, en wint de
Waddenzee in belang ten opzichte van de pol-
derslootjes? Verandert het jaarlijkse dieet van
Lepelaars met variatie in het voorkomen van
Garnalen, en heeft dat een effect op de jaarlijkse
reproductie?

Eidereend
Eidereenden zijn talrijke vogels in de Waddenzee
en zijn veruit de belangrijkste predatoren van su-
blitorale schelpdieren. Naast kleine aantallen op
de Noordzee komen de vogels exclusief in de
Waddenzee voor waar zowel overwinterd als ge-
broed wordt. 

Aangezien de vrouwtjes Eidereenden erg
trouw zijn aan hun broedplek en ook lokaal over-
winteren, zullen veranderingen in de Neder-
landse broedpopulatie geheel te wijten zijn aan
veranderingen in de Nederlandse Waddenzee.
De vogels kunnen erg oud (>40 jaar) worden, en
daardoor kan een kleine verandering in jaarlijkse
adulte overleving relatief grote gevolgen hebben
op populatiegrootte. Wat dat betreft is de Eider-
eend een erg geschikte indicatorsoort die met
zijn specifieke dieet van voornamelijk sublitorale
Mosselen ons kan vertellen hoe de toestand van
het waddenecosysteem er voor staat. Doordat de
voornaamste voedselbronnen in de winter (subli-
toraal) en tijdens het broedseizoen (litoraal; Kats
in voorbereiding) verschillen, kunnen gegevens
over winteroverleving en reproductie duidelijk
maken welke specifieke voedselbron op een be-
paald moment de grootse problemen oplevert.
Daarnaast kunnen de winteraantallen en -ver-
spreiding in de Nederlandse Waddenzee, in com-
binatie met ontwikkelingen in het buitenland, ons
duidelijk maken of problemen lokaal in
Nederland, elders, of populatiebreed optreden.
Ook zou het de moeite waard zijn om van indivi-
dueel gezenderde Eidereenden het foerageerge-
drag te bekijken, zowel in de winter als tijdens  de
voorbereiding op het broedseizoen, door bij
Mosselpercelen, natuurlijke sublitorale
Mosselbanken (voor zover die er zijn) en enkele
Kokkelbanken drijvende automatische peilsta-

tions te plaatsen die gezenderde vogels continu
peilen. In combinatie met dieetanalyses van fae-
ces kan ook het relatieve belang van verschillen-
de voedselbronnen met verschillend jaarlijks
voedselaanbod worden gevolgd. 

Scholekster
Hoewel Scholeksters de afgelopen jaren steeds
vaker ook in binnenlands agrarisch gebied zijn
gaan broeden vind de overwintering van
Scholeksters nog steeds vrijwel uitsluitend in de
Waddenzee plaats. Als indicatorsoort is deze vo-
gel geschikt vanwege de gevoeligheid voor stren-
ge winters, grote plaatstrouw en het dieet van
met name grote schelpdieren die alleen op de
droogvallende wadplaten bemachtigd worden. In
het verleden is veel onderzoek verricht aan de
Scholekster, met name gericht op foerageerge-
drag, voedselvoorkeur en broedstrategieën
(Goss-Custard 1996; Blomert et al. 1996; Ens,
1992). In het verleden zijn vogels slechts op klei-
ne schaal gekleurringd voor doelgericht onder-
zoek. Het zou zeer de moeite waard zijn om
meer vogels jaarlijks te kleurringen op verschil-
lende locaties in de Waddenzee om op lange ter-
mijn overleving, reproductie en verspreiding (de
mate van plaatstrouw) te bestuderen in relatie tot
bijvoorbeeld voedselomstandigheden en preda-
tie. Hier zou duidelijk kunnen worden wanneer
jaarlijkse overleving of juist de aanwas van
Scholeksters in de knel komen en in hoeverre de
aanwezigheid van Mosselbanken en voldoende
dichtheden aan Kokkels voor deze in aantal da-
lende soort van relatief belang zijn. In de broed-
periode is het daarbij interessant om vogels die
op kwelders broeden te vergelijken met broedvo-
gels in het binnenland om te kijken of de typische
weidevogelproblemen ook een rol spelen bij de
achteruitgang van deze soort. De winterperiode
is een belangrijke periode omdat dan de meeste
sterfte optreedt en plaatstrouw een belangrijke rol
hierin speelt.

Grote Stern
Als viseter is de Grote Stern een belangrijke indi-
catorsoort die ook in de Afrikaanse overwintering-
gebieden vis eet (Brenninkmeijer et al. 2002).
Hoewel de aantalsontwikkelingen van deze soort
in de Waddenzee en de jaarlijkse reproductie
over een aantal jaren redelijk goed bekend was
(Brenninkmeijer & Stienen 1992), zou het goed
zijn ook een goede schatting te krijgen van de
jaarlijkse overleving die iets over de situatie in de
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overwinteringgebieden zou kunnen zeggen. Net
al de meeste sterns, voeren de vogels in de
Waddenzee hun jongen voor een groot deel klei-
ne pelagische vis (Brenninkmeijer & Stienen
1992). We weten echter nauwelijks hoe deze vis-
soorten zich in de Waddenzee ontwikkelen en
verspreiden. Hoe ver moeten de vogels van de
kolonie vliegen om hun jongen te voeren, en be-
paalt dat het al dan niet slagen van nieuwe vesti-
gingen van broedkolonies? Waar hangt het voor-
komen van deze prooidieren van af?

Kanoet
De Kanoet is een uitstekende indicatorsoort om-
dat deze een ruime verspreiding heeft en lange
trekwegen waarmee gegevens langs deze hele
trekweg worden geïntegreerd. Kanoeten komen
uitsluitend in waddengebieden voor, behalve in
de korte zomer wanneer ze begin juni tot in au-
gustus in de broedgebieden op de hoog-
Arctische toendra zijn. De Kanoet staat als indi-
catorsoort voor een schelpdiereter,
gespecialiseerd in de kleinere schelpdieren zoals
Nonnetjes en kleine Kokkels en Mosselen. Het
dieet van deze schelpdierspecialist is zowel in
Afrika als in de Waddenzee goed te documente-
ren (Dekinga & Piersma 1993). Het vergelijken
van jaarlijkse reproductie en overleving van beide
ondersoorten zou duidelijk kunnen maken in wel-
ke tijd van het jaar voor beide ondersoorten zich
de grootste problemen voordoen. Is de canutus
ondersoort bijvoorbeeld kwetsbaarder dan de is-
landica ondersoort door de veel langere trek-
vluchten? Als de jaarlijkse overleving van canutus
Kanoeten bijvoorbeeld lager is dankzij de langere
trekvluchten, wordt dit dan gecompenseerd door
groter reproductief succes? Een dergelijke nega-
tieve terugkoppeling tussen de omvang van de
winterpopulatie en de jaarlijkse reproductie, die
een dichtheidsafhankelijke populatie-ontwikkeling
suggereert is erg de moeite waard. Dit kan met
behulp van kleurringprogramma’s veel effectiever
en gedetailleerder bestudeerd worden dan met
de gebruikelijke metalen ringen (zoals in de stu-
die van Boyd & Piersma 2001) omdat de terug-
meldkans velen malen hoger is. Dat zou aan in
het licht kunnen brengen waneer deze populatie-
afhankelijk processen een rol spelen (tijdens de
trekvluchten, in de overwinteringgebieden of in
het broedgebied?). 

We weten nog erg weinig van het broed-
systeem van Kanoeten en wat het jaarlijkse
broedsucces bepaalt. Het verband tussen de op-

vetcondities in de Waddenzee en IJsland en het
broedsucces moet beter gelegd worden. Ook
zouden we nog veel kunnen leren over de toe-
stand van de Waddenzee en de Kanoetenpopula-
tie door beter inzicht te krijgen in Kanoeten die
een bepaald jaar niet besluiten te broeden en in
de Waddenzee overzomeren. Waarom besluiten
deze vogels in de Waddenzee te blijven? Als hun
opvetsnelheid onvoldoende bleek te zijn rijst de
vraag welke oorzaken hier aan ten grondslag lig-
gen. Het is daarnaast bijzonder interessant om
naar alternatieve opvetlocaties langs de
Atlantische kust te kijken om inzicht te krijgen wat
de kosten en baten (effecten op overleving, op-
vetsnelheden) van opvetten op die locaties is
voor Kanoeten. Zijn deze gebieden volwaardige
alternatieven voor de Waddenzee voor de canu-
tus-Kanoeten die zich in het voorjaar voorberei-
den voor een trekvlucht naar de Siberische
broedgebieden.

Rosse Grutto
Ook van de Rosse Grutto komen er twee popula-
ties in de Waddenzee voor. Door zijn lange poten
is deze grote steltloper wellicht nog beter ge-
schikt voor kleurringonderzoek dan de Kanoet,
hoewel Rosse Grutto’s met mistnetten over het
algemeen wat lastiger te vangen zijn (zie box 4).
Tot nog toe is er door het kleurringprogramma
van het Koninklijk NIOZ in samenwerking met ve-
le vogelringers en ringlezers, vooral veel aan-
dacht besteed aan de ondersoort die in West-
Afrika overwintert en in voor- en najaar door de
Waddenzee trekt. Er zou meer aandacht besteed
moeten worden besteed aan de in West-Europa
overwinterende populatie. Een belangrijk aspect
dat aandacht verdient is te kijken hoe het komt
dat de aantallen in de Nederlandse Waddenzee
stijgen terwijl die in Duitsland lijken te dalen. Is er
sprake van een verschuiving van overwinterings-
gebied, en wordt dat door het groeiend aantal
wormen in de Nederlandse ten opzichte van de
Duitse (en Deense) Waddenzee veroorzaakt of
spelen andere factoren een rol? Geldt deze ont-
wikkeling voor beide ondersoorten? Met uitge-
breid kleurringonderzoek, zoals al opgestart van-
wege de succesvolle voorjaarsvangst met behulp
van het wilsternet (Jukema et al 2001), zijn der-
gelijke vragen op termijn te beantwoorden. 

Meer aandacht zou besteed kunnen worden
aan terreingebruik van beide ondersoorten in de
Waddenzee, hoe plaatstrouw zijn vogels aan hun
tussenstopgebied en welke implicaties heeft dat
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als de voedselsituatie vermindert (vergelijk
Scholekster)? Welke rol spelen de binnenlandse
weidegebieden waar op emelten wordt gefoera-
geerd? Is dit een extra voedselbron tijdens hoog-
water, bestaan er specialisten de ook tijdens
laagwater op emelten foerageren, hoe gaan de
vogels om met variatie in het emeltenaanbod,
etc?

Ook leent de Siberische broedpopulatie van de
Rosse Grutto zich prima voor bestudering van
gedetailleerde ecologische vraagstukken tijdens
de tussenstop in de Waddenzee in het voorjaar.
De rol van windcondities, opvetsnelheden, de link
tussen parasieten, hoeveelheid lichaamsreserves
en mate van rui naar een broedkleed (zie box 7)
is goed te bestuderen. 

Rotgans
Van deze soort is de populatiedynamica erg goed
te bestuderen doordat kleurringen goed zichtbaar
zijn en veel afgelezen worden en doordat de jaar-
lijkse aanwas van jonge vogels eenvoudig in het
veld te meten is zonder de vogels te hoeven van-
gen (Madsen et al. 1999, Spaans & Postma
2001). Bovendien komt vrijwel de gehele wereld-
populatie van de Zwartbuikrotgans in het late

voorjaar geconcentreerd in de Waddenzee voor.
Er is veel bekend over het terreingebruik van de
Rotgans en de relatie met het beheer van kwel-
ders. Belangrijk is dat er onderzocht wordt waar-
om het reproductief succes de laatste jaren zo
laag is, ligt dit uitsluitend aan de verminderde
draagkracht van de opvetgebieden (door verrui-
ging van de kwelders) of spelen factoren in het
broedgebied ook een rol (verhoogde predatie bij-
voorbeeld)?

Bonte Strandloper en Aalscholver
De Bonte Strandloper en Aalscholver hebben we
niet als indicatorsoort voorgesteld omdat ze aan
verschillende criteria die een soort een geschikte
indicatorsoort maken niet voldoen. Toch gaan we
nog kort in op de onderzoeksmogelijkheden die
voor beide soorten bestaan omdat beide talrijk in
de Waddenzee voorkomen en momenteel de
aantallen in het Waddengebied groeien. 

Bonte Strandloper
Aangezien de Bonte Strandloper de meest talrijke
wadvogel is, is het een soort die onderzoeksaan-
dacht verdient. Het nadeel van Bonte
Strandlopers is dat ze relatief klein zijn en
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daardoor gedragsobservaties lastig zijn en ver-
spreidingspatronen moeilijk te bestuderen.
Bovendien heeft deze soort geen eenduidig di-
eet. Bonte Strandlopers eten weliswaar vooral
wormpjes, maar schelpdierbroed wordt ook gege-
ten, maar een gedetailleerde studie hiervan is
lastig omdat de faeces, in tegenstelling tot
schelpdiereters, geen resten bevatten waarmee
een betrouwbare reconstructie van het dieet mo-
gelijk is. Aan de andere kant wordt deze talrijke
wadvogel veel gevangen met mistnetten en be-
studeerd. Er bestaan erg veel gegevens over rui,
lichaamsgewicht, leeftijd en ondersoort van deze
soort die nooit geanalyseerd zijn. Het is de moei-
te waard deze verzamelde gegevens alsnog te
analyseren. In het verleden zijn interessante pa-
tronen ontdekt die ook voor bescherming van
wadvogels relevant zijn. Zo ontdekten Van der
Have et al (1984) dat de verspreiding van jonge
Bonte Strandlopers op het wad anders is dan die
van volwassen vogels. De verschillende in de
Waddenzee voorkomende ondersoorten van de
Bonte Strandloper bleken ook verschillende trek-
strategieën te gebruiken met populatiespecifieke
opvetsnelheden (de Goede et al. 1990). 

Aalscholver
De aantallen broedparen van deze viseter nemen
snel toe in de Waddenzee. Dat is opvallend om-
dat het met de visstand in de Waddenzee niet
goed lijkt te gaan. Bovendien worden Aalschol-
vers door vissers vaak aangewezen als concur-
rent om vis. In het voorjaar en in de zomer zijn
Aalscholvers vrijwel de enige “onderwatervissers”
die ook grote platvis eten, naast de Lepelaar die
op kleine platvisjes jaagt in ondiep water. Het zou
de moeite waard zijn om te bestuderen waarom
deze soort de laatste jaren als broedvogel zo
hard toeneemt in het Waddengebied, terwijl er
duidelijke aanwijzingen zijn dat de visstand, en
vooral platvis, er dramatisch aan toe is. In hoe-
verre foerageren Aalscholvers uit de broedkolo-
nies op de eilanden en bijvoorbeeld bij De Hond
(Eemshaven) in de Waddenzee, en hoeveel el-
ders (Noordzee, zoetwatergebieden)? En wat
eten ze en in hoeverre wijkt dat af van eerdere di-
eetstudies? Simpele dieetstudies zouden al een
hoop interessante informatie aan het licht kunnen
brengen.
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Wetenschappelijke aandacht voor indicator-

soorten

Door nauwgezet de populatie-ontwikkelingen
(aantalsontwikkeling, overleving en reproductie)
van bovengenoemde soorten op lange termijn te
volgen, zullen veranderingen van het
Waddenecosysteem relatief snel aan het licht ko-
men. Deze soorten zijn voedselspecialisten die
verschillende voedselbronnen (vis, garnalen,
gras, schelpdieren en wormen) benutten en on-
der hen vinden we zowel standvogels als trekvo-
gels die de gehele Oost-Atlantische trekweg be-
nutten. 

We stellen voor om van deze zeven soorten ter-
reingebruik (verspreiding en dieetkeuze), popula-
tie-ontwikkeling (overleving en reproductie) te
volgen. Aan al deze voorgestelde soorten is in
het verleden al het nodige onderzoek verricht. In
veel gevallen betrof het echter kortlopend onder-

zoek, onderzoek toegespitst op een specifiek toe-
gepaste vraagstelling of zijn in het verleden ver-
zamelde gegevens nooit (in voldoende mate) ge-
analyseerd. Voor alle zeven hierboven genoemde
soorten is het de moeite waard om op lange ter-
mijn de jaarlijkse overleving en reproductie te
meten. Voor veel soorten kan dit gedaan worden
door bestaande (kleur)ringprogramma’s voor lan-
gere tijd te handhaven en waar nodig uit te brei-
den. Voor Eidereenden is een kleurringprogram-
ma waarschijnlijk niet weggelegd omdat de
vogels meestal in het water zwemmen en hun
poten dus niet te zien zijn. Bij deze soort kan er
wel meer aandacht besteed worden aan het rin-
gen van broedvogels met metalen ringen. Het
jaarlijks vangen van de broedvogels en het repro-
ductief succes in verschillende kolonies te bepa-
len geeft inzicht in de ontwikkeling van kolonies,
eventueel in combinatie met voedselonderzoek. 
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BOX 7 

Het broedkleed als maat voor de conditie van vogelpopulaties. 

Tijdens de partnerkeuze beoordelen mannetjes en vrouwtjes elkaar om te bepalen of een
toekomstige partner van goede kwaliteit is en waarschijnlijk goed voor het nageslacht kan
zorgen en goede genen bezit die overgegeven worden aan de jongen, alvorens een paar-
tje te vormen. De individuele kwaliteit van Rosse Grutto’s en waarschijnlijk meerdere
wadvogels wordt geïntegreerd in de mate waarin een vogel een broedkleed heeft geruid.
De hoeveelheid zomerkleed is sterk gecorreleerd met het relatieve lichaamsgewicht, en
dus een maat voor hoe goed een individu in zijn reisschema zit (Piersma & Jukema 1993)
en met de lokale overleving (Drent et al. 2003). Rosse Grutto’s met veel darmparasieten
hadden ook een minder ver gevorderd broedkleed (Piersma et al. 2001b). Deze studies
tonen aan dat de mate waarin individuen in staat zijn geweest in het voorjaar een volledig
broedkleed te ruien een goede indicatie zijn voor de gezondheid van het betreffende indi-
vidu. Dat is een bruikbaar signaal, niet alleen voor een mogelijk toekomstige partner,
maar ook voor wadvogelbeschermers. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een voldoende
vetvoorraad is een volledig zomer-
kleed niet essentieel om een trek-
vlucht te voltooien en om te overle-
ven. Het zou zo kunnen zijn dat bij
een gebrek aan voedsel vogels min-
der investeren in een niet per se
noodzakelijke rui naar een broed-
kleed. In dat geval zou de mate van
een broedkleed een goed indicatie
kunnen zijn dat er, op de locaties
langs de trekroute waar geruid wordt,
omgevingsfactoren de ‘gezondheid
van een populatie’ beïnvloeden.



Extra conditie-parameters

Om vogels te ringen moeten ze worden gevan-
gen. De vogels kunnen dan ook in detail bestu-
deerd worden op verschillende conditie-parame-
ters, zoals gewicht en mate van rui. Eventueel
kunnen ook nog andere conditie-parameters ge-
meten worden, zoals de hoeveelheid rode bloed-
cellen (haematocrit), of de grootte van de maag
bij Kanoeten met behulp van echoscopie. Door
het percentage jonge vogels (dat bij steltlopers
bijvoorbeeld in het veld lastig vast te stellen is) in
de vangsten te meten kunnen we ook van soor-
ten die verspreid en verstopt broeden (Arctische
broedvogels) een goede indruk krijgen van de
jaarlijkse reproductie. 

Strategische vergelijkingen: enkele mogelijke

voorbeelden

Vergelijkingen binnen een soort met verschillen-
de trekpopulaties
Kanoeten van zowel de islandica als de canutus
ondersoort broeden op de hoog-Arctische toen-
dra terwijl overwintering op heel verschillende
breedtegraden plaatsvindt (grofweg West-Afrika
of de Waddenzee). Vergelijkingen tussen beide
ondersoorten kan duidelijkheid verschaffen over
welke periode in het jaar en in welk gebied langs
de Oost-Atlantische trekroute er factoren een rol
spelen die invloed hebben op beide populaties
(cf. Piersma & Spaans 2004). Als het de canutus
ondersoort slecht vergaat, terwijl de aantallen is-
landica-Kanoeten stabiel zijn of stijgen, ligt het
voor de hand te concluderen dat er iets ten nega-
tieve is veranderd ten zuiden van West-Europa.
Als het daarentegen beide populaties slecht ver-
gaat, ligt de oorzaak waarschijnlijk in de
Waddenzee. Het Arctische broedgebied is erg
omvangrijk en negatieve veranderingen in het ge-
bied als geheel zijn op korte-termijn niet te ver-
wachten. Maar door van beide ondersoorten jaar-
lijks de reproductie (aanwas van de populatie met
eerstejaars vogels) te bepalen is het mogelijk om
eventuele verschillen tussen Arctische gebieden,
bijvoorbeeld ten gevolge van verschillende lem-
mingcycli of weersomstandigheden in de zomer,
te bestuderen.

Vergelijkingen tussen twee soorten met dezelfde
trekwegen maar een ander dieet
Kanoet en Rosse Grutto zijn bijzonder geschikt
voor het maken van strategische vergelijkingen,
omdat beide soorten in twee ondersoorten onder-
verdeeld zijn die op dezelfde manier gebruik ma-

ken van overwintering in West-Afrika en de
Waddenzee, met het verschil dat Kanoeten
schelpdiereters zijn terwijl Rosse Grutto’s vooral
wormen eten. Op dit moment is bekend dat
schelpdieretende wadvogels en wormenetende
wadvogels verschillende populatietrends hebben
(van Roomen et al. 2005). Het is dan gauw dui-
delijk dat ontwikkelingen in de prooidieren de re-
den voor deze dichotomie zijn. Met behulp van
kleurringschema’s kan de jaarlijkse overleving
van beide soorten veel sneller en met grotere be-
trouwbaarheid berekend worden dan tot nu toe.

Vergelijkingen tussen trekkende en honkvaste
populaties binnen een soort.
De Eidereend is een derde voorbeeld waarbij het
de moeite waard is om populatie-ontwikkelingen
tussen de jaarrond honkvaste broedvogels en de
Eidereenden uit noordelijker gebieden die in de
Waddenzee overwinteren te vergelijken. 
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