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De onderhavige rapportage betreft de vijfde voort-
gangsrapportage van de monitoring van mogelijke ef-
fecten van bodemdaling op de vogels in de Waddenzee 
als gevolg van de nieuwe gaswinningen uit de vel-
den Moddergat, Vierhuizen en Lauwersoog, verder 
afgekort als MLV. De rapportage omvat een analyse 
van de trends in de aantallen tot en met het seizoen 
2011/2012 voor de watervogels en tot en met het 
broedseizoen van 2012 voor de broedvogels. De moni-
toring is onderdeel van een breed monitoringprogram-
ma dat in gezamenlijkheid poogt invulling te geven 
aan het principe van “monitoring met de hand aan de 
kraan”.

Net als in eerdere rapportages is 1990/1991 als be-
ginperiode gekozen voor de trendberekeningen. Voor 
watervogels is een vergelijking gemaakt tussen kom-
bergingen met en zonder bodemdaling door nieuwe 
gaswinning, waarbij telgebieden zo goed mogelijk zijn 
toegekend aan een bepaalde komberging. Voor broed-
vogels zijn de monitoring plots of kolonies gekoppeld 
aan de geschatte bodemdaling als gevolg van nieuwe 
gaswinning en is een onderscheid gemaakt tussen plots 
met en zonder bodemdaling door nieuwe gaswinning. 

In tegenstelling tot eerdere rapportages is afgezien van 
een statistische toetsing of er sprake is van een trend-
breuk in de aantalsontwikkeling tussen gebieden die 
onder invloed staan van de nieuwe gaswinningen en 
gebieden die dat niet staan. In plaats daarvan is voor 
een groot aantal soorten op basis van literatuurstudie 
gezocht naar mogelijke verklaringen voor de waargeno-
men trends. 

Verreweg de meeste watervogels vertonen in de peri-
ode 1990/1991 – 2011/2012 een significant positieve 
dan wel significant negatieve trend in de Nederlandse 
Waddenzee. De richting van de trend in de kombergin-
gen met nieuwe gaswinning is vaak, maar niet altijd, 
gelijk aan de trend elders in de Waddenzee. De soort-
besprekingen maken duidelijk dat het bijzonder lastig 
is om tot simpele verklaringen voor de waargenomen 
trends te komen. Vrijwel zeker spelen een groot aantal 
factoren binnen en buiten de Waddenzee tegelijkertijd 
een rol, waaronder klimaatverandering, verandering 
in eutrofiëring, verstoring door recreatie of militaire 
oefeningen, schelpdiervisserij, toename van invasieve 
exoten zoals de Japanse oester, het herstel van een 
belangrijke predator, de Slechtvalk, na het verbod op 
DDT etc. Vergelijking van de trends met ontwikkelingen 
elders in de Waddenzee en met ontwikkelingen van de 
flyway populatie als geheel zou meer inzicht kunnen 
verschaffen.

Bij sommige soorten lijkt sprake van een trendbreuk in 
het gebied onder invloed van de nieuwe gaswinning, 
maar deze trendbreuk valt niet samen met het begin 
van die nieuwe gaswinningen.

Aan het einde van deze rapportage wordt ingegaan op 
het advies van de auditcommissie over het monito-
ringsprogramma 2014-2019: (1) om een alternatieve 
meet- en analysestrategie uit te werken voor de water-
vogels, (2) om na te gaan of tellingen van broedvogels 
nog zinvol zijn in afwachting van de resultaten van on-
derzoek op Ameland.

Samenvatting
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De onderhavige rapportage betreft de vijfde voort-
gangsrapportage van de monitoring van mogelijke ef-
fecten van bodemdaling op de vogels in de Waddenzee 
als gevolg van de nieuwe gaswinningen uit de vel-
den Moddergat, Vierhuizen en Lauwersoog, verder 
afgekort als MLV. De rapportage omvat een analyse 
van de trends in de aantallen tot en met het seizoen 
2011/2012 voor de watervogels en tot en met het 
broedseizoen van 2012 voor de broedvogels. Deze 
monitoring is onderdeel van een breed monitoringpro-
gramma dat in gezamenlijkheid poogt invulling te ge-
ven aan het principe van “monitoring met de hand aan 
de kraan” (Ens et al. 2008a).

Die aanpak die daarbij tot nu toe is gekozen houdt in 
dat uitgegaan wordt van de lopende jaarlijkse moni-
toring van de watervogels en de broedvogels die door 
Sovon wordt gecoördineerd. Er vindt geen aanvullende 
aantalsmonitoring plaats in het kader van de MLV win-
ningen. De gegevens uit de basismonitoring werden 
jaarlijks onderworpen aan een uitgebreide statistische 
analyse om een trendbruik vast te stellen die mogelijk 
het gevolg is van bodemdaling door de nieuwe gaswin-
ning (Wiersma et al. 2009). Pas als er sprake was van 
een significante trendbreuk zou voor de betreffende 
soort of soorten nader onderzoek volgen of de waarge-
nomen trendbreuk daadwerkelijk zou kunnen worden 
toegeschreven aan bodemdaling als gevolg van het in 
productie nemen van de MLV velden. In de nulrappor-
tage monitoring vogels Waddenzee (1991-2006) (Ens 
et al. 2008a) werden reeds de volgende problemen ge-
signaleerd van deze aanpak:
1. Er bestaat een kwalitatief criterium (is er sprake 

van een afwijkende ontwikkeling, die mogelijk het 
gevolg is van de nieuwe gaswinning), maar geen 
kwantitatieve grenswaarde, op basis waarvan een 
besluit over hand aan de kraan kan worden geno-
men

2. Het is niet duidelijk welke kombergingsgebieden het 
beste als referentie kunnen dienen: kombergings-
gebieden met bestaande bodemdaling of komber-
gingsgebieden zonder bodemdaling.

3. Het aantal kombergingsgebieden is gering en er is 
daardoor een relatief grote kans dat verschillen tus-
sen kombergingsgebieden het gevolg zijn van andere 
factoren dan een verschil in bodemdaling.

4. Voor de watervogels is er onzekerheid over de rela-
tie tussen de hoogwatervluchtplaats waar de vogels 
worden geteld en het kombergingsgebied waar naar 
voedsel wordt gezocht.

Er werden twee mogelijke oplossingen aangedragen:
1. Geen aantallen tellen, maar andere parameters meten.

2. Wel aantallen tellen, maar mechanistische modellen 
inzetten, in plaats van statistische analyses, om de 
oorzaken van aantalveranderingen te duiden en de 
ontwikkelingen in de voedselsituatie in te schatten.

Deze probleemanalyse en adviezen vonden echter geen 
weerklank, wat betekende dat de gekozen aanpak in 
de daaropvolgende jaren werd voortgezet (Wiersma 
et al. 2010, Wiersma et al. 2011, Ens et al. 2012, 
Roodbergen et al. 2013). 

In 2013 is het monitoringprogramma van de MLV win-
ningen over de periode 2007-2012 geëvalueerd (NAM 
2014). Daarbij is uitvoerig stilgestaan bij de beperkin-
gen van de gekozen aanpak van de jaarlijkse analyse van 
de vogeltellingen.Tijdens een speciale workshop over 
dit onderwerp, zie bijlage 2 in het evaluatie-rapport 
(NAM 2014), werd het volgende geconcludeerd over 
de gevolgde aanpak:
•	 Publiceren	van	p-waardes	zonder	context	(effect-

groottes en ecologische interpretatie) is niet nuttig.
•	 Focus	op	context	creëren,	verstrengeling	en	ecologi-

sche interpretatie.
•	 Geen	correcties	voor	kanskapitalisatie,	maar	spiege-

ling aan het aantal te verwachten verschillen.
•	 Spreek	af	wanneer	een	afname	“gesignaleerd”	zou	

moeten worden.
•	 Laagwatertellingen	ondoenlijk
•	 Onderzoek	of	specifieke	relaties	(effectketens)	be-

studeerd kunnen worden
•	 Werk	verder	aan	de	ontwikkeling	van	mechanisti-

sche modellen

Op basis van deze discussie is in overleg met de NAM 
besloten om in deze rapportage niet het stramien uit 
de vorige rapportages te volgen, maar de aandacht juist 
geheel te richten op het creëren van context. Daarmee 
lijkt deze rapportage op de rapportage over de eco-
logische nulsituatie voorafgaand aan de gaswinning 
(Meesters et al. 2006). Deze rapportage kan gezien 
worden als een belangrijke aanvulling, omdat in de rap-
portage over de nulsituatie de vogeltrends beschreven 
worden t/m 2004, terwijl in de voorliggende rap-
portage de trends beschikbaar zijn t/m 2012. Verder 
worden in de nulrapportage wel de trends per soort 
gepresenteerd, net als in de onderhavige rapportage, 
maar ontbreekt een uitgebreide analyse per soort van 
de waargenomen trends, zoals wel wordt gegeven in 
deze rapportage.

Net als in eerdere rapportages is 1990/1991 als be-
ginperiode gekozen voor de trendberekeningen. Dit 
markeert het begin van de strcturele monitoring voor 

Inleiding
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broedvogels en watervogels in de Waddenzee (laatste 
voor wat betreft systematiek in telgebieden e.d., veel 
telgebieden in de Waddenzee worden al veel langer 
geteld). Voor watervogels is een vergelijking gemaakt 
tussen kombergingen met en zonder bodemdaling door 
nieuwe gaswinning, waarbij telgebieden zo goed moge-
lijk zijn toegekend aan een bepaalde komberging (Ens et 
al. 2008a). Voor broedvogels zijn de monitoring plots 
of kolonies gekoppeld aan de geschatte bodemdaling als 
gevolg van nieuwe gaswinning en is een onderscheid 

gemaakt tussen plots met en zonder bodemdaling door 
nieuwe gaswinning. 

Aan het einde van deze rapportage zullen we ingaan 
op het advies van de auditcommissie over het monito-
ringsprogramma 2014-2019: (1) om een alternatieve 
meet- en analysestrategie uit te werken voor de water-
vogels, (2) om na te gaan of tellingen van broedvogels 
nog zinvol zijn in afwachting van de resultaten van on-
derzoek op Ameland (Auditcommissie 2014).
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In dit hoofdstuk wordt een beknopte beschrijving ge-
geven van de wijze waarop de monitoring van vogels 
door Sovon wordt uitgevoerd en de manier waarop de 
statistische bewerking heeft plaatsgevonden. Deze wa-
ren overeenkomstig de voorgaande voortgangsrapporta-
ges en worden daarin uitgebreid besproken (van Strien 
2007, van Dijk & Boele 2011) en hieronder beknopt 
gepresenteerd.

Onderzoeksopzet algemeen

De monitoring in de Waddenzee is opgedeeld in twee 
hoofdonderdelen: watervogel- en broedvogeltellingen, 
beide onderdeel van het nationale Netwerk Ecologische 
Monitoring (Koffijberg et al. 2006, Hornman et al. 
2011). Onderdeel van deze tellingen zijn onder an-
dere alle zoete en zoute rijkswatersystemen en alle 
vogelrichtlijngebieden. Bij ganzen en zwanen wordt 
ook het agrarisch gebied afgedekt. De watervogeltel-
lingen in de Waddenzee zijn tevens onderdeel van het 
TMAP-programma, een samenwerkingsverband met de 
Duitse en Deense Waddenzee (Koffijberg et al. 2006). 
Bij de watervogeltellingen wordt de Waddenzee tijdens 
hoogwater geteld (hoogwatervluchtplaatsen), inclu-
sief de strook binnenlandse gebieden direct achter de 
dijk. Deze hoogwatertellingen vormen de basis van de 
hier gepresenteerde watervogelgegevens. 40% van de 
gebieden wordt maandelijks geteld, de overige gebie-
den worden in vier vaste maanden van het jaar geteld 
(september, november, januari en mei) alsmede in een 
steeds alternerende maand. Op die wijze wordt in de 
loop der tijd het gehele jaar met tellingen afgedekt. 
Algemeen voorkomende broedvogels worden geteld in 
steekproefgebieden verspreid over het Waddengebied, 
als onderdeel van het Broedvogel Monitoring Project – 
BMP (van Dijk & Boele 2011). Koloniebroedvogels en 
zeldzame soorten worden jaarlijks integraal in het hele 
Waddengebied geteld als onderdeel van het Landelijk 
Soortonderzoek Broedvogels – LSB (van Dijk & Boele 
2011)(tegenwoordig geintegreerd in BMP). De resul-
taten van het laatste onderdeel leveren dus een jaar-
lijkse populatieschatting op van de in de Waddenzee 
broedende soorten. Tabel 1 geeft een overzicht van de 
soorten die bij de analyse zijn meegenomen, en de wij-
ze waarop ze worden geteld (steekproef of integraal).
 

Aantalschattingen watervogels voor niet-
getelde gebieden

Bij het analyseren van tijdreeksen is het belangrijk dat 
variaties in telinspanning niet doorklinken in de aan-

talsontwikkeling. Ontbrekende tellingen moeten dus 
worden ‘bijgeschat’. Bij de watervogeltellingen is dit 
bovendien een belangrijk aspect omdat niet in alle 
maanden van het jaar wordt geteld. Voor dit ‘bijschat-
ten’ wordt de ontbrekende telling geschat op grond van 
(1) de verhouding tussen de gemiddelde aantallen in 
het telgebied en de overige gebieden (plotfactor); (2) 
de verhouding tussen de gemiddelde aantallen in de 
ontbrekende maand en de andere maanden (maand-
factor), en (3) de verhouding tussen de gemiddelde 
aantallen in het jaar met de ontbrekende telling en de 

Methode

Tabel 1. Selectie van watervogels (wavo) en broedvogels 
(brv) die in de trendevaluaties zijn gebruikt. Watervogels 
worden maandelijks geteld, voor de broedvogels is de tel-
methode vermeld (integraal of steekproef).

Soortnaam Telmethode

Grauwe Gans wavo
Brandgans wavo
Rotgans wavo
Bergeend wavo; brv, steekproef
Krakeend brv, steekproef
Smient wavo
Wilde Eend wavo; brv, steekproef
Pijlstaart wavo
Wintertaling wavo
Aalscholver wavo
Lepelaar wavo
Scholekster wavo; brv, steekproef
Kluut wavo; brv, integraal
Bontbekplevier wavo; brv, integraal
Goudplevier wavo
Zilverplevier wavo
Kievit wavo; brv, steekproef
Kanoet wavo
Drieteenstrandloper wavo
Bonte Strandloper wavo
Rosse Grutto wavo
Wulp wavo
Zwarte Ruiter wavo
Groenpootruiter wavo
Tureluur wavo; brv, steekproef
Steenloper wavo
Kokmeeuw wavo; brv, integraal
Stormmeeuw wavo
Zilvermeeuw wavo
Grote Mantelmeeuw wavo
Noordse Stern brv, integraal
Graspieper brv, steekproef
Rietgors brv, steekproef
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andere jaren (jaarfactor). Telgebieden worden voor deze 
bewerkingsstappen in een aantal regio’s ingedeeld, die 
overeenkomen wat betreft habitat, seizoensverloop en 
aantalsontwikkelingen. De Waddenzee bestaat uit vier 
strata: west, oost, Eems-Dollard en Noordzee stranden. 
Deze werkwijze levert in het algemeen goede schat-
tingen op, zij het dat ze natuurlijk nooit echte tellingen 
kunnen vervangen.
De bijschattingen worden uitgevoerd op het laagste 
niveau, dat van een maandelijkse telling in een tel-
gebied, met het programma U-index (Bell 1995). 
Wanneer voor een regio in een maand het deel van de 
totale aantallen van telgebieden dat uit geschatte gege-
vens bestaat meer dan 90% is dan wordt de schatting 
onbetrouwbaar geacht en achterwege gelaten. Voor 
analyses op de schaal van afzonderlijke regio’s worden 
deze jaren in de trendberekening niet meegenomen. In 
vergelijking met de trends die in voorgaande jaren zijn 
berekend (Wiersma et al. 2010, Wiersma et al. 2011, 
Ens et al. 2012) kunnen de nieuwe aantallen en trends 
licht verschillen door het effect van latere tellingen op 
bijgeschatte getallen.
De seizoenssommen die als basis dienen voor de ver-
dere trendberekeningen bevatten doorgaans alle rele-
vante maanden van het jaar voor een bepaalde soort. 
Voor ontbrekende maanden wordt het aantal vogels 
verwaarloosbaar geacht of gaat het uitsluitend om 
de eigen broedvogels. Onder die aanname wordt de 
seizoenssom gedeeld door 12 en wordt het seizoens-
gemiddelde bepaald, dat verder als parameter bij de 
trendberekening (zie hieronder) wordt gebruikt (in 
plaats van indexen). Gebruik van dit seizoensgemid-

delde om trends uit te drukken is vergelijkbaar met de 
bekende werkwijze met vogeldagen. Hornman et al. 
(2011) geven een volledig overzicht van de routines 
die worden gebruikt bij deze imputing.

Trendberekening

Watervogels
Trendberekeningen worden uitgevoerd op basis van de 
seizoensgemiddelden. De trendanalyses worden bere-
kend met behulp van het programma TrendSpotter van 
het RIVM (Visser 2004, Soldaat et al. 2007). Wij bere-
kenen de trend over de periode van seizoen 1990/91 
tot en met 2011/12. Voor alle geselecteerde water-
vogelsoorten zijn de tellingen samengevoegd per type 
komberging: nieuwe gaswinning of controle (geen dan 
wel reeds lang bestaande gaswinning). De trendlijnen 
zijn geïndexeerd (waarbij het gemiddelde op 100 is 
gesteld). De classificatie van trends volgt de termino-
logie zoals die inmiddels voor alle meetnetten in het 
Netwerk Ecologische Monitoring wordt gehanteerd 
(Tabel 2).
 
Broedvogels
Trends in aantallen zijn berekend met het pakket 
TRIM (Pannekoek & van Strien 2001). Hierbij vindt 
een correctie plaats voor ontbrekende jaren. De trends 
worden uitgedrukt als index, met 1993 als basisjaar 
(100), omdat er voor 1991 geen aantallen beschik-
baar waren voor het gebied met bodemdaling (de 
Paezemerlannen). Beoordeling van de trends volgt 

Tabel 2. Trendclassificatie voor NEM-meetnetten. De zwarte stippen zijn de berekende trendwaarden, de horizontale lij-
nen zijn de 95% betrouwbaarheidsintervallen (BI). Ook de beoordeling van de trend en het daarbij behorende symbool is 
weergegeven.

Beoordeling Symbool gemiddelde jaarlijkse verandering
0,95 1,00 1,05

Criteria
(BI = betrouwbaarheidsinterval)

Omschrijving

sterke toename 
(strong increase)

++ ondergrens BI >1,05 sign. >5% toename/jaar 
(verdubbeling in 15 jaar)

matige toename 
(moderate increase)

+ 1,00 < ondergrens BI  ≤ 1,05 sign. toename, maar niet zeker 
of deze > 5% / jaar is

stabiel                 
(stable)

0 BI omvat 1,00 maar ondergrens BI ≥ 
0,95 en bovengrens BI ≤ 1,05

geen significante 
aantalsverandering

matige afname 
(moderate decline)

- 0,95 ≤ bovengrens BI < 1,00 sign. afname, maar niet zeker 
of deze >5% / jaar is

sterke afname 
(steep decline)

-- bovengrens BI <0,95 sign. >5% afname/jaar 
(halvering in 15 jaar)

onzeker

(uncertain)
?

BI omvat 1,00 en ondergrens BI 
<0,95 of bovengrens BI >1,05

BI te groot voor betrouwbare 
trendclassificatie

•	 = gemiddelde jaarlijkse verandering (bijv. 0,95 betekent dat de soort ieder jaar gemiddeld met 5% afneemt) 

 = betrouwbaarheidsinterval van de berekende gemiddelde jaarlijkse verandering

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
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de classificatie in Tabel 2. Zowel de trendanalyse als 
de beoordeling van de trends zijn overeenkomstig de 
methodiek die ook binnen het Netwerk Ecologische 
Monitoring wordt gebruikt en die ontwikkeld is door 
het Centraal Bureau van de Statistiek. Boele et al. 
(2011) geven een volledig overzicht van de methodiek 
die wordt gebruikt bij imputing en trendberekeningen.

Data selectie

Watervogels
Om het effect van nieuwe gaswinning te onderzoeken 
is eerst een soort- en gebiedselectie uitgevoerd. Hierbij 
is dezelfde soortenlijst gehanteerd en zijn dezelfde se-
lectiecriteria voor gebieden gehanteerd als in de voort-
gangsrapportage van 2010 (Wiersma et al. 2010). 
Voor de watervogels zijn deze:
1. Per soort moet het telgebied minimaal twee jaar 

zijn geteld in de relevante periode.
2. Per soort moet het gemiddelde werkelijk getelde 

aantal per telgebied (zonder bijschattingen) in de 
relevante periode groter zijn dan vier.

Uitgangspunt bij de analyses is dat de met hoogwater 
getelde vogels toegekend worden aan een kombergings-
gebied waar ze met laagwater foerageren (Wiersma et 
al. 2010, Wiersma et al. 2011, Ens et al. 2012). In de 
Nederlandse Waddenzee worden 10 kombergingsge-
bieden onderscheiden (Figuur 1). Deze zijn in te delen 
in (1) kombergingen met bodemdaling door nieuwe 

Tabel 3. Classificatie van kombergingsgebieden op basis 
van het al of niet optreden van bodemdaling door gas-
winning. Nieuw (code 1): gebied met voorspelde bodem-
daling t.g.v. recent gestarte booractiviteit, controle (code 
2): gebied zonder bodemdaling door nieuwe gaswinning, 
inclusief bodemdaling door eerder gestarte gaswinning. 
Gebieden op de grens van Nieuw en Controle vallen onder 
de noemer ‘Twijfel’. De twijfelgebieden zijn in de analyses 
achterwege gelaten. Per type komberging is het aantal tel-
gebieden gegeven. Sommige telgebieden komen meerdere 
malen in de tabel voor omdat deze soms zijn opgedeeld in 
meerdere kleinere telgebieden.

 Naam  Aantal telgebieden
Nr komberging Code Controle Nieuw Twijfel

 I Marsdiep 2 69 0 0
 II Eierlandse Gat 2 18 0 0
 III Vlie 2 55 0 0
 IV Borndiep 2 44 0 8
 V Pinkegat 1 0 2 3
 VI Zoutkamperlaag 1 0 29 0
 VII Eilanderbalg 2 4 0 4
 VIII Lauwers 2 16 0 0
 IX Schild 2 3 0 0
 X Eems-Dollard 2 39 0 0

Totaal  248 31 15

Figuur 1. Zekerheid over de toekenning van de met hoogwater getelde vogels aan een bepaalde komberging. Er is een 
onderscheid gemaakt tussen de telgebieden die met vrij grote mate van zekerheid konden worden toegekend aan een 
komberging van een bepaald type (controle of nieuwe gaswinning) en telgebieden waarover grote twijfel bestond. De 
omvang van de cirkel geeft het gemiddelde aantal vogels weer dat in het telgebied is geteld in de periode 1990/1991 
t/m 2011/2012. In donker het aandeel vogels dat werkelijk werd geteld en in licht het aantal vogels dat is bijgeschat.
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(MLV) gaswinning en (2) kombergingen waar zo goed 
als geen bodemdaling is of zal optreden, of waar deze 
is opgetreden als gevolg van reeds bestaande gaswin-
ning (Tabel 3).

In de beginperiode zijn telgegevens soms niet opgesla-
gen per telgebied, maar op een veel hoger aggregatie 
niveau, bijvoorbeeld een heel Waddeneiland. Dergelijke 
tellingen konden niet redelijkerwijs worden toegekend 
aan een bepaald kombergingsgebied en zijn dus weg-
gelaten. Daarnaast zijn er telgebieden die op de grens 
van een kombergingsgebied liggen (Figuur 1). Als het 
om een grens gaat tussen kombergingen van verschil-
lend type dan zijn ook deze gebieden weggelaten in de 
analyses.

Broedvogels
Voor de broedvogels zijn uit het Nationale Meetnet 
Broedvogels alle steekproefgebieden, telgebieden en ko-
lonielocaties geselecteerd die in de Waddenzee zijn ge-
legen en die onder invloed staan van het getij (meestal 
kwelders), inclusief de zomerpolders langs de Friese 
kust. Voor elk telgebied is beoordeeld of er bodemda-
ling als gevolg van nieuwe gaswinning is opgetreden 
in de periode 1 januari 2007 tot 1 januari 2012 aan 
de hand van door de NAM geleverde GIS-bestanden 
met bodemdalingcontouren met een resolutie van 1 
cm. Alleen de ‘Paezemerlannen’ en het ‘kweldertje 
bij Wierum’ hebben te maken met bodemdaling door 
nieuwe gaswinning. Dit zijn in totaal zes telgebieden 
(BMP plots en kolonies). Alle overige plots en kolonies 
(518) gelden als referentie (Figuur 2).
Ook hier zijn van de steekproefgebieden alleen die ge-
bieden geselecteerd die in tenminste twee jaar in de 
periode 1991-2012 waren geteld.

Figuur 2. Contouren van bodemdaling t/m 2012 als gevolg van de nieuwe gaswinning (resolutie 1 cm; bron NAM), en 
ligging van telgebieden en kolonies (zwarte stippen) in gebied met bodemdaling en in controlegebieden. De grijze lijnen 
geven de begrenzing van kombergingen weer.
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De Paezemerlannen is een 485 ha groot natuurgebied 
in eigendom bij Wetterskip Fryslân en in beheer bij It 
Fryske Gea (Figuur 3). Het noordelijke deel bestaat uit 
wad met restanten van landaanwinningswerken, die al 

Beschrijving Paezemerlannen

Figuur 3. (a) Kaart van natuurgebied de Paezemerlannen dat wordt beheerd door It Fryske Gea. Bron: http://www.itfrys-
kegea.nl/Natuurgebied/Peazemerlannen/. (b) Luchtfoto van de Paezemerlannen uit 2005. Bron: google earth.

Figuur 4. Beelden van de doorbraak in de noordelijke zomerdijk van de Paezemerlannen genomen op 20 juni 2012 (Foto 
Bruno Ens), (a) de westkant, (b) de oostkant.

sinds 1970 niet meer onderhouden worden (van Duin 
et al. 2006). Het zuidelijke deel bestaat uit een tweetal 
met een lage dijk omgeven zomerpolders met een grote 
dijk op Deltahoogte aan de zuidezijde. 

In het stormseizoen van 1973 bezweek de dijk van 
de noordelijke zomerpolder. Vanwege de kosten werd 
besloten het gat niet te dichten, waardoor de zee 
vanaf dat moment vrij toegang had tot deze noorde-
lijke polder (Figuur 4). Het grasland veranderde in een 
kweldervegetatie met lokaal kale slikplekken. Er was 
sprake van een aanzienlijke opslibbing, die in combina-
tie met het stopzetten van de beweiding leidde dit tot 
een sterke verruiging van grote delen van het gebied 
(Figuur 5).
De zuidelijke zomerpolder is intensief beweid (Figuur 6).

Sinds een aantal jaren worden de klepduikers van de 
zuidelijke zomerpolder niet meer onderhouden, waar-
door zeewater het hele jaar door in en uit kan stromen 
(Figuur 7). Door inklinking is de zuidelijke zomerpolder 
na de inpoldering in de loop er jaren steeds lager ko-
men te liggen. Het zeewater dat nu het hele jaar kan 
binnenstromen zorgt lokaal voor kale plekken en plas-
sen (Figuur 7). Van Duin et al. (2006) geeft een uitge-
breide beschrijving van de historie van het gebied, de 
ontwikkeling van de vegetatie en de sedimentatie.
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Figuur 5. Beelden van de noordelijke zomerpolder van de Paezemerlannen genomen op 20 juni 2012 (Foto Bruno Ens), 
(a) vanuit het zuiden, (b) vanaf het noorden.

Figuur 6. De zuidelijke zomerpolder van de Paezemerlannen op 20 juni 2012 (Foto’s Bruno Ens), (a) het westelijke deel 
met links de Deltadijk, (b) het centrale deel met op de achtergrond de Deltadijk.

Figuur 7. (a), (b) Foto van klepduikers in de zomderdijk van de zuidelijke zomerpolder van de Paezemerlannen die niet 
meer onderhouden worden op 20 juni 2012, (c) en een kale plas die hierdoor is ontstaan (Foto’s Bruno Ens).
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Watervogels

Van alle hier behandelde watervogels zijn de tellingen 
grafisch weergegeven in Figuur 8 t/m Figuur 12. De 
gemiddelde aantallen zijn gebaseerd op de werkelijk ge-
telde aantallen en de bijgeschatte aantallen. In de linker 
figuur staan telkens de gemiddelde aantallen en trend-
lijn in gebieden onder invloed van nieuwe gaswinning 
en in de middelste figuur staan aantallen en trendlijn 
in de controle gebieden. De rechter figuur laat beide 
trendlijnen samen zien waarbij het gemiddelde van 

elke lijn is gelijk gesteld aan 100 zodat ze goed kunnen 
worden vergeleken. De resultaten die worden weer-
gegeven in Figuur 8 t/m Figuur 12 zijn samengevat 
in Tabel 4. Ook staan in Tabel 4 de gemiddelde aantal-
len per type telgebied (wel of niet onder invloed van 
nieuwe gaswinning). Trends lijken over het algemeen 
redelijk goed overeen te komen tussen gebieden die 
wel en gebieden die niet onder invloed zijn van nieuwe 
gaswinning.

Resultaten

Tabel 4. Het gemiddelde aantal getelde watervogels per telling, de gemiddelde trend over de periode 1990/91 – 2011/12 
en classificatie van die trend (zie Tabel 2), voor gebieden met nieuwe gaswinning en controle gebieden. Aantallen geba-
seerd op werkelijk getelde aantallen inclusief bijgeschatte aantallen. Trends < 1.0 wijzen op een jaarlijkse afname, trends 
>1 op een jaarlijkse toename (significantie getest bij classificatie, zie tabel 2).

 Gemiddeld aantal Trend Classificatie trend
Soort controle nieuw controle nieuw controle nieuw

Grauwe Gans 5.888 757 1,08 1,02 ++ +
Brandgans 29.096 6.516 1,07 1,03 ++ +
Rotgans 16.117 1.963 0,98 0,98 - -
Bergeend 29.075 2.928 1,04 1,06 + +
Smient 26.288 1.387 0,97 0,95 - -
Wilde Eend 17.596 1.613 0,99 0,98 0 -
Pijlstaart 3.304 717 1,03 1,04 + +
Wintertaling 3.669 154 1,01 1,03 0 +
Aalscholver 2.533 163 1,01 1,05 0 +
Lepelaar 390 28 1,11 1,31 ++ ++
Scholekster 91.880 16.538 0,97 0,98 - -
Kluut 6.552 305 1,00 1,00 0 0
Bontbekplevier 1.485 271 1,06  ++ 
Goudplevier 13.032 1.421 0.98 1.03 - ?
Zilverplevier 16.910 2.115 1.01 1.01 + +
Kievit 8.159 1.112 1.01  0 
Kanoet 49.805 3.329 0.98 1.03 - +
Drieteenstrandloper 2.892 432 1.10 1.07 ++ +
Bonte Strandloper 157.678 17.295 1.02 1.02 + +
Rosse Grutto 44.811 2.975 1.02 0.99 + 0
Wulp 68.948 9.871 1.01 1.00 + 0
Zwarte Ruiter 1.019 172 0.98 1.03 - ?
Groenpootruiter 1.345 307 1.01 1.02 0 0
Tureluur 13.291 1.289 1.01 1.05 0 +
Steenloper 1.784 321 0.96 1.01 - 0
Kokmeeuw 54.079 5.701 1.00 1.01 0 0
Stormmeeuw 27.421 3.379 1.02 1.00 + 0
Zilvermeeuw 33.633 2.211 0.98 0.99 - -
Grote Mantelmeeuw 1.828 107 1.01 1.03 0 +
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Brandgans Branta leucopsis
De Brandgans kent drie duidelijk afgebakende broed-
populaties. Eén populatie broedt in het hoogarctische 
(noord)Oost-Groenland	tussen	70˚	en	79˚NB	en	trekt	
via IJsland naar de overwinteringsgebieden in Schotland 
en Ierland. Momenteel omvat deze populatie 70.500 
vogels. De tweede populatie broedt op Spitsbergen 
tussen	80˚	en	76˚30’NB	en	overwintert	op	de	kwel-
dergraslanden van Solway Firth in Groot-Brittannië. 
Het overwinteringsgebied is nog kleiner dan het 
broedgebied en de vogels blijven binnen gebieden die 
niet meer dan 50 km uit elkaar liggen. Deze populatie 
wordt geschat op 30.000 vogels. De derde populatie is 
verreweg de meest omvangrijke en betreft de overwin-
teraars die we ook in ons land aantreffen. Deze popula-
tie broedt in de kusttoendra in het Russische arctische 
gebied. Het oorspronkelijke broedgebied omvatte Nova 
Zembla en Vajgatsj. Tegenwoordig heeft de soort zich 
enorm uitgebreid en reikt het broedgebied niet alleen 
veel westelijker langs de Russische kust (Kolguyev, 
Kanin en Kola), maar heeft zich (spontaan) ook een po-
pulatie in het Oostzeegebied gevestigd en recenter ook 
in Zuidwest-Nederland (Madsen et al. 1999). 
Het Nederlandse aandeel in de broedvogels is voor-
alsnog marginaal met naar schatting zo’n 13.800 
broedpaar (Boele et al. 2014). De totale zomerpopu-
latie wordt geschat op 52.200 vogels (Schekkerman 
2012), en bedraagt dus ongeveer 5% van de gehele 
populatie. De totale omvang van de nog steeds groei-
ende flywaypopulatie wordt geschat op 935.000 tot 
1.050.000 vogels (uitgaande van een groeisnelheid 
van 5-8% per jaar sinds de laatste schatting van (Fox 
et al. 2010) voor 2007/08 (770.000); (Hornman et 
al. 2013a). Binnen de Russische/Baltische/Noordzee 
populatie vindt in alle richtingen uitwisseling plaats 
(Van der Jeugd 2013) en van oorsprong Nederlandse 
broedvogels worden vooral in het voorjaar ook in ge-
ringe mate elders in Nederland aangetroffen, waaronder 
de Waddenzee. In de winter van 2011/12 werd het 
maximum aantal Brandganzen, waarschijnlijk gestuurd 
door de late vorstperiode, geschat op 857.000 wat be-
tekent dat toen zo’n 80-90% van de flywaypopulatie 
in ons land aanwezig was.

Het Waddengebied behoort van oudsher tot een be-
langrijk overwinteringsgebied van de soort. De hui-
dige aantallen liggen ruim boven de geformuleerde 
instandhoudingsdoelstellingen. Bovendien vormt het 
Waddengebied in het voorjaar een van de belangrijkste 
verzamelplaatsen vlak voor de trek naar het noorden. 
In maart en april wordt hier dan ook het seizoensmaxi-
mum bereikt; grote aantallen blijven tot midden mei 
aanwezig. 
De trend van de Brandgans in het Waddengebied is 
vanaf 1990/91 sterk toenemend, met een gemid-
delde jaarlijkse stijging van 7%. Toch is toename deze 
eeuw wat afgezwakt naar een jaarlijkse stijging van 

zo’n 3-4% (lager dan de landelijke toename). Veel tra-
ditionele pleisterplaatsen in de Waddenzee zullen hun 
capaciteit hebben bereikt, en momenteel is een uitbrei-
ding alleen nog te zien op de eilanden in de westelijke 
Waddenzee. Buiten de Waddenzee vond een sterke 
uitbreiding van winteraantallen plaats in het binnen-
land (vooral Friesland). In het gebied van de nieuwe 
gaswinning is het beeld minder duidelijk (maar het gaat 
ook om lagere aantallen), met een gemiddeld jaarlijkse 
toename van 3%. Wellicht dat de verruiging van de 
noordelijke zomerpolder van de Paesmerlannen daarbij 
een rol speelt. Brandganzen foerageren bij voorkeur op 
begraasde delen van de kwelder. 

Rotgans Branta bernicla
De Rotgans kent afhankelijk van de gebruikte taxono-
mie drie duidelijk onderscheidbare soorten of onder-
soorten: de Zwarte Rotgans die broedt in westelijk deel 
van het poolgebied in Noord-Amerika en oost Siberië, 
de Witbuikrotgans die in Canada, Groenland, Spitbergen 
en Franz Jozef Land broedt (twee afgebakendepopu-
laties) en de Zwartbuikrotgans, de nominaatvorm, 
die langs de kusten van het Taymir schiereiland in 
Siberië tot broeden komt. De populatiegrootte van de 
Zwartbuikrotgans wordt momenteel op 200-250.000 
vogels geschat (Ebbinge et al. 2013), hoewel ze jaarlijks 
sterk fluctueert met goede en slechte broedseizoenen 
die beïnvloed worden door de omvang van de lem-
mingenpopulatie en reacties daarop van predatoren (die 
overstappen van lemmingen naar vogellegsels in slech-
te lemmingjaren). Die fluctuaties zijn tegenwoordig wel 
kleiner dan voorheen, omdat, vermoedelijk door een 
verandering van de lemmingencycus, uitgesproken goe-
de en slechte broedseizoenen minder vaak voorkomen 
(Ebbinge et al. 2013). 

De Canadese Witbuikrotganzen trekken via IJsland naar 
hun winterverblijf in Ierland. De Witbuikrotganzen van 
Groenland, Spitbergen en Franz Jozefland trekken gro-
tendeels naar de kusten van Denemarken en Noordoost 
Engeland . Alleen in koude winters, wanneer de Deense 
fjorden (of Engelse wateren) bevriezen, trekken de 
vogels door naar de westkust van Nederland, waarbij 
ook groepen in het westelijke Waddengebied verblij-
ven. De Zwartbuikrotgans overwintert in Denemarken, 
Duitsland, Nederland, Engeland en Frankrijk. Vooral 
estuaria langs de Atlantische westkust van Frankrijk zijn 
favoriet vanwege de uitgestrekte zeegrasvelden.Door 
het grotendeels verdwijnen van zeegras in de getijde-
gebieden van Nederland foerageert de soort in ons land 
vooral op kwelders en binnendijks gelegen graslanden. 
Het Waddengebied vormt een belangrijk onderdeel van 
de trekroute van de Rotgans. In het najaar fungeert het 
vooral als belangrijk doortrek (en bijtank)gebied op we 
naar de zeegrasgebieden in Engeland en Frankrijk. In 
het voorjaar (april-mei) is het cruciaal als verzamelplek 
voor de trek naar de broedgebieden. Het Deltagebied is 
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vooral een overwinteringsplek, wel met lagere aantallen 
(zo’n 10-20.000 vogels). 
Het maximum aantal vogels in Nederland (in april/mei) 
wordt geschat op 93.000 vogels. De landelijke trend 
vertoont op de lange termijn (sinds 1980/81) een 
positieve trend, maar is stabiel in de laatste tien jaar 
(vanaf 2002/03). 
In het Nederlandse Waddengebied zijn, zoals gezegd, de 
hoogste aantallen in het voorjaar (april-mei) aanwezig. 
In die periode worden er zo´n 80.000 vogels geteld. 
In de winter verblijven er ongeveer 25.000 vogels. De 
trend in de Waddenzee volgt de internationale popu-
latieontwikkeling en wordt over de laatste tien jaar als 
stabiel geclassificeerd. De huidige aantallen liggen op 
het niveau van de instandhoudingsdoelstellingen. In het 
gebied van de nieuwe gaswinning is er tot op heden 
sprake van een matige afname. Het feit dat de soort 
in tegenstelling tot in het waddengebied in het gebied 
van de nieuwe gaswinning nog steeds afneemt zou met 
de optredende verruiging te maken kunnen hebben, 
die het gebied minder aantrekkelijk maakt voor foera-
gerende Rotganzen (die vooral begraasde kwelders of 
anderszins korte vegetaties) prefereren). 

Bergeend Tadorna tadorna
De Bergeend is in Nederland een vrij talrijke broedvo-
gel, doortrekker en wintervogel in (vrij) groot aantal. 
Hij leeft voornamelijk in zoute wateren in estuaria en 
waddengebieden en foerageert daar al grondelend bij 
voorkeur in zacht sediment of slikken met een dun 
laagje water. Het voedsel bestaat voornamelijk uit bo-
demdieren (benthos), met een voorkeur voor kleine 
slakjes, slijkgarnalen, wormen, schelpdieren en kreeft-
achtigen. In Westelijk Eurazië worden drie populaties 
onderscheiden (Scott & Rose 1996), waarvan de voor 
Nederland relevante West-Europese populatie vooral 
in het Verenigd Koninkrijk, Zweden en in Nederland 
broedt (van der Jeugd et al. 2014). Na de broedtijd is 
sprake van een sterke concentratie van ruiende vo-
gels, waarbij vogels uit geheel Noord-West Europa 
zich traditioneel verzamelen in de Duitse Waddenzee. 
Tegenwoordig ruien echter steeds meer Bergeenden 
ook in in de Nederlandse Waddenzee (Kleefstra et 
al. 2011). De aantallen in ons land zijn het hoogst 
in de periode september-november, wanneer de 
Nederlandse broedvogels na de rui terugkeren uit de 
Duitse Waddenzee, maar ook vogels uit o.a. Zweden, 
Denemarken, Duitsland en Polen hier komen om te 
overwinteren (Anonymous 2008). 
De Waddenzee is een belangrijk gebied voor zowel 
broedende, ruiende als overwinterende Bergeenden. 
De trend van de Bergeend in de Waddenzee exclusief 
het dalingsgebied is zowel op de lange, sinds 1991, als 
op de korte termijn, vanaf 2000, positief. Het gemid-
delde van de laatste vijf seizoenen ligt ruim boven het 
voor de Waddenzee gestelde Natura 2000 doel voor 
de draagkracht van het leefgebied (www.sovon.nl). In 

2011/12 bedroeg het seizoensmaximum maar liefst 
123.000 exemplaren (geteld in september), waar-
van zich 90% in de Waddenzee bevond (Hornman 
et al. 2013b). De aantallen in het invloedsgebied 
van de nieuwe gaswinning nemen net als de ge-
hele Waddenzee toe, met name vanaf winterseizoen 
2008/09. De algehele toename in de Waddenzee 
houdt mogelijk verband met de verschuiving van 
ruiconcentraties van de Duitse naar de Nederlandse 
Waddenzee (Kleefstra et al. 2011). Deze verplaatsing 
wordt wellicht gevoed door een toename van de slijk-
garnaal (Kraan et al. 2006); de aantalsreeksen van de 
slijkgarnaal en de Bergeend correleren positief met el-
kaar (Kleefstra et al. 2011).

Smient Anas penelope
De Smient is in Nederland een doortrekker en winter-
vogel in zeer groot aantal, en een zeer schaarse broed-
vogel. De Smienten verblijven in estuaria, wetlands en 
graslanden die in de nabijheid van vaarten, plassen en 
meren liggen. In de Waddenzee foerageren Smienten 
voornamelijk op de kwelders en slapen en rusten 
overdag op het water of de drooggevallen wadplaten. 
Lokaal wordt ook aquatisch op groenwieren of zeegras 
gefoerageerd. Op de kwelders worden de zaden van 
o.a. zeekraal gegeten. In de loop van het najaar wordt 
steeds meer gefoerageerd op binnendijks gelegen gras-
landen op de Waddeneilanden, en langs de kust van 
het vasteland ook op wintergraan (van der Jeugd et al. 
2014). In het binnenland zijn natte graslanden favo-
riet. De in Nederland overwinterende Smienten maken 
deel uit van de Noord-West Europese winterpopulatie 
(broedvogels uit West-Siberië en Noord-Europa) waar-
van ruim 40% in Nederland verblijft (van der Jeugd 
et al. 2014). Ze arriveren grotendeels in september en 
oktober, en zijn vooral afkomstig uit Scandinavië en 
Europees Rusland, in mindere mate ook van IJsland 
en de Britse Eilanden. Gedurende de winter verblijft 
ongeveer 30% van de Nederlandse populatie in zoute 
gebieden, waarbij de aantallen ongeveer gelijk verdeeld 
zijn tussen het Deltagebied en de Wadden (van der 
Jeugd et al. 2014). 

In de Waddenzee is het seizoensgemiddelde de laatste 
jaren afgenomen, overeenkomstig de aantalsontwikke-
ling in heel Nederland. De trend van de Smient is op 
de lange termijn, sinds 1991, negatief. De aantallen in 
het invloedsgebied van de nieuwe gaswinning nemen 
tevens af, maar de aantallen zijn daar relatief klein. Het 
gemiddeld aantal Smienten in de Waddenzee ligt de af-
gelopen vijf seizoenen ver beneden het voor deze soort 
gestelde doel voor de draagkracht van het leefgebied 
(www.sovon.nl). Gesuggereerd wordt dat de afname 
mogelijk een gevolg is van herverdeling van Smienten 
binnen Europa. Door een lange serie van zachte win-
ters sinds midden jaren negentig blijft een aanzienlijk 
deel van de Smienten noordelijker overwinteren. De 
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schaarste aan recente meldingen van via Nederland 
naar Zuidwest-Europa doorgetrokken Smienten lijkt 
dit te bevestigen (Hornman 2013). Dalby et al. (2013) 

hebben echter geen duidelijk bewijs gevonden dat kli-
maatsverandering van invloed is op de verspreiding van 
de Smient. Een negatieve ontwikkeling voor de Smient 
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Figuur 8. Aantalsontwikkeling (het jaarlijkse gemiddelde is weergegeven als punt, samen met de met trendspotter bere-
kende trendlijn en 95% betrouwbaarheidsinterval) van Grauwe Gans, Brandgans, Rotgans, Bergeend, Smient en Wilde 
Eend, opgesplitst in kombergingen met nieuwe gaswinning en controlegebieden (kombergingen met bestaande gaswin-
ning dan wel zonder gaswinning). In de rechter figuur zijn steeds de twee met trendspotter berekende trendlijnen geïn-
dexeerd met 100 als gemiddelde waarde.
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is de afname van het oppervlak aan zoutmoerassen 
(Esselink et al. 2009). 

Wintertaling Anas crecca
De Wintertaling is een kleine eendensoort die zowel 
herbivoor als benthoseter is en zijn voedsel, veelal za-
den en kleine ongewervelden filterend uit ondiep wa-
ter en slikranden haalt. Het is niet echt een soort van 
open wadplaten maar komt meer voor op de grens van 
kwelder en wad. Hoewel ook voorkomend als broed-
vogel is het vooral een doortrekker en wintergast uit 
Noord- en Oost Europa tot en met Europees Rusland. 
De soort is in de Waddenzee vooral in het najaar tal-
rijk met gemiddelde maxima in november van 14.000 
exemplaren. De Dollard en de Friese Noordkust herber-
gen de hoogste aantallen. Ze zijn ook goed vertegen-
woordigd op Terschelling, Texel en het Balgzand en het 
is een belangrijke soort in het nabije Lauwersmeer. De 
aantallen in de Waddenzee zijn stabiel ten opzichte van 
1980 waarbij de huidige aantallen zich iets onder de 
aantallen bevinden behorende bij het gestelde Natura 
2000 doel voor de draagkracht van het leefgebied. De 
aantallen in het invloedsgebied van de nieuwe gaswin-
ning nemen toe maar de aantallen zijn daar relatief 
klein. Wintertalingen zijn gevoelig voor het winterweer 
en de overwinterende aantallen fluctueren als gevolg 
van verschillen in temperatuur. De grootste fluctuaties 
worden echter veroorzaakt door verschillen in voedsel-
beschikbaarheid die vooral van invloed is op de najaars-
aantallen. Ze reageren zeer sterk op nieuw beschikbare 
voedselgebieden met voorkomen van ondiep water, 
slik en veel zaden producerende pioniervegetatie. Na 
de afsluiting van het Lauwersmeer en de inpoldering 
van Zuidelijk Flevoland kwamen hier tijdelijk maxima 
voor van 60.000 – 150.000 exemplaren in de jaren 
zeventig (Prop & van Eerden 1981, van Eerden 1997). 
Tot en met eind jaren negentig namen de aantallen 
Wintertalingen gestaag af in het Waddengebied, welke 
in verband werd gebracht met verouderende kwelders, 
weinig pioniervegetatie en ook geen belangrijke con-
centratiegebieden elders in het land. Daarnaast namen 
de aantallen Wintertalingen in de Dollard af als gevolg 
van lagere voedselbeschikbaarheid bij afnemende eu-
trofiëring (Prop et al. 1999). Vanaf de jaren 2000 zijn 
de aantallen in het Waddengebied weer toegenomen 
en terug op het niveau van begin jaren tachtig. In het 
Deltagebied is deze toename ook zichtbaar en wordt in 
verband gebracht met de de toename van grote natuur-
ontwikkelingsprojecten daar (van Roomen et al. 2003). 
Het is verleidelijk dit ook voor het Waddengebied te 
veronderstellen maar hier lijkt eerder nog een verder 
afname in pioniervegetatie gaande te zijn (Esselink et 
al. 2009). Ook veranderingen in verspreiding als gevolg 
van klimaatsverandering, waarbij dan verondersteld 
moet worden dat normaal zuidelijker overwinterende 
aantallen meer in het Waddengebied blijven lijkt voor 
de Wintertaling niet aan de orde (Dalby et al. 2013). 

Aalscholver Phalacrocorax carbo
De Aalscholver heeft een groot verspreidingsgebied 
dat Europa, Azië, Afrika en Australië beslaat. In Europa 
komen twee ondersoorten voor: P. c. carbo en P. c. 
sinensis. Carbo broedt op zeekliffen aan de Atlatische 
en Noordzeekust en blijft ook in de winter in de buurt 
van het broedgebied. Sinensis broedt in bomen of 
op de grond in wetlands op het Europese vasteland. 
Deze ondersoort overwintert van het zuidelijk deel 
van de Oostzee tot in het Middellands Zeegebied in 
rivierdelta’s, lagunes, meren en rivieren. De populatie 
die gebruik maakt van het Waddengebied behoort tot 
de West-Europese flyway van de ondersoort sinen-
sis. Vogels van deze flyway broeden in Zuid-Zweden, 
Denemarken, Duitsland en Nederland en overwinteren 
van Frankrijk tot in het Middellandse Zeegebied. Een 
steeds groter deel van onze broedvogels blijft echter 
tijdens de winter in Nederland.
Het aantal broedparen van de Aalscholver in Nederland 
ligt tegenwoordig rond de 23.500-24.000 (Boele et 
al. 2014). De drie grootste kolonies (>2500 bp) lig-
gen allemaal in de nabijheid van het IJsselmeer (In 
Flevoland en Noord-Holland). Op Ameland na herber-
gen alle Waddeneilanden één of meerdere (Texel en 
Terschelling) kolonies, die ook bijna allemaal 100-500 
broedparen herbergen. Naar schatting overwinteren er 
maximaal 54.000 Aalscholvers in Nederland (Hornman 
et al. 2012). 
Zowel binnen het gebied van de nieuwe gaswinning als 
in de rest van de Waddenzee is er na een aanvankelijke 
matige toenemende trend een stabilisatie opgetre-
den. De stabilisatie trad eerder – ook ruim voor het in 
gebruik nemen van het gebied- op in het gebied van 
de nieuwe gaswinning dan in de rest van de Wadden, 
zonder duidelijke aanwijsbare oorzaken. Deze lijn weer-
spiegelt enigszins het aantalsverloop in de broedkolo-
nies in Nederland die ook een stabilisatie lieten zien 
na een matige toename. Het meest recent bewerkte 
niet-broedvogelseizoen (2011/12) liet een relatief laag 
seizoensgemiddelde optekenen die vooral door een laag 
aantal in juli werd veroorzaakt, normaliter de maand 
met de hoogste aantallen. 

Lepelaar Platalea leucorodia
De Lepelaar heeft een verbrokkeld verspreidingsgebied 
in Azië, Europa en Afrika. De soort broedt in lagu-
nes, rivierdelta’s en moerassen. Broeden gebeurt bij 
voorkeur op eilanden, in bomen of in rietvelden of op 
kwelders, plekken die relatief veilig zijn voor preda-
toren. Het broedgebied van de West-Europese flyway 
strekt zich uit van Zuid-Spanje tot Noord-Denemarken. 
De vogels overwinteren grotendeels in West Afrika, 
maar een klein deel blijft in Frankrijk en op het Iberisch 
schiereiland. In Nederland is de populatie sterk toe-
genomen van circa 150 paar in 1968 tot 2480-2530 
paar in 2012 (Boele et al. 2014). De Lepelaar is op de 
Wadden zeer sterk toegenomen. Sinds 1996 broedt 
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hier meer dan de helft van de Nederlandse populatie 
(Lok et al. 2009). Vanuit de Nederlandse Waddenzee 
werd ook de Duitse Waddenzee gekoloniseerd. Een 
belangrijke oorzaak voor de toename op de Wadden 
(en tegelijkertijd afname in de vastelandskolonies, waar 
deze wel voorkomt) is de afwezigheid van Vossen (Lok 
et al. 2009). Vossen zijn op het vasteland de laatste 
decennia sterk in aantal toegenomen hetgeen waar-
schijnlijk een belangrijke factor is geweest bij de recen-
te (her)kolonisatie van het Waddengebied. Bovendien is 
er op het wad een grote hoeveelheid voedsel te vinden. 
Lepelaars zijn in het waddengebied aanwezig van hal-
verwege maart tot in oktober.
De in het Nederlandse waddengebied aanwezige vogels 
behoren grotendeels tot de lokale broedvogels, aan-
gevuld met vogels van de (geringe populatie van de) 
Duitse en Deense eilanden. Zowel op de korte als lange 
termijn laat de broedvogels in Nederland een sterke 
toename zien. De trend van de niet-broeders op de 
Wadden loopt parallel met de broedvogels: de sterke 
stijging zowel binnen als buiten het aandachtsgebied 
reflecteert de stijging van de broedvogelaantallen in het 
Waddengebied.

Scholekster Haematopus ostralegus
De Scholekster is een zeer karakteristieke steltloper 
van het waddengebied. Ze komen vooral voor op wat 
zandige wadplaten en leven daar van een groot scala 
aan ongewervelden maar het hoofdvoedsel zijn gro-
tere schelpdieren en dan vooral kokkels en mossels. 
De soort is een belangrijke broedvogel in Nederland, 
zowel binnendijks als op kwelders en schorren en een 
groot deel van deze broedvogels brengt de maan-
den buiten het broedseizoen in de Waddenzee en de 
Delta door. Naast een groot aandeel eigen broedvogels 
worden de aantallen aangevuld door overwinteraars 
uit Duitsland, Denemarken, Zuid-Noorwegen en het 
Oostzeegebied. Bij streng winterweer met veel ijsvor-
ming vinden vorstvluchten plaats en verplaatsen grote 
aantallen zich naar de kusten van België en Frankrijk . 
In zulk streng winterweer treedt een sterk verhoogde 
sterfte op, mede omdat de Scholeksters dan gedeelte-
lijk naar Frankrijk uitwijken en daar worden bejaagd. 
De sterfte in strenge winters is extra hoog in jaren met 
voedselschaarste (Camphuysen et al. 1996). Na het 
broedseizoen nemen de aantallen in het Waddengebied 
in augustus scherp toe tot een gemiddeld maximum 
in recente jaren van rond de 130.000 exemplaren. De 
aantallen blijven de hele winter op een hoog niveau 
om na februari weer scherp te dalen. Ze zijn in het hele 
Nederlandse Waddengebied talrijk met uitzondering 
van de Dollard regio. Wel zijn de aantallen in het oos-
ten hoger dan in het westen wat maar gedeeltelijk ver-
klaard wordt door het verschil in oppervlakte wadplaat 
(Ens et al. 2009b). 

De aantallen Scholeksters vertonen een dalende trend 

in het gehele Waddengebied en ook in het deel van 
de invloedsfeer van de nieuwe gaswinning. De hui-
dige aantallen bevinden zich substantieel onder het 
gestelde Natura 2000 doel voor de draagkracht van 
het leefgebied. Er is een heel scala aan negatieve in-
vloeden op de aantallen van Scholeksters beschreven 
waarbij het op dit moment niet goed mogelijk is een 
dominante oorzaak te benoemen (Ens et al. 2011). 
De oorzaken zorgen in ieder geval voor een te laag en 
afnemend reproductieniveau en een afnemende over-
leving van adulte en ook onvolwassen vogels (van der 
Jeugd et al. 2014). Ten aanzien van de reproductie is 
in het binnenland vooral de invloed van intensieve 
landbouw van belang waardoor veel legsels verloren 
gaan (Hulscher & Verhulst 2003). Op de vastelands-
kwelders gaan veel legsels verloren door predatie (van 
Kleunen et al. 2012b). Voorts is daar sprake van een 
verhoogd overstromingsrisico en gaan legsels en jongen 
verloren door een hogere frequentie aan ‘hoge vloeden’ 
(van de Pol et al. 2010a). Dit wordt primair veroor-
zaakt door een verandering in windpatroon, mogelijk 
als gevolg van klimaatverandering, in combinatie met 
zeespiegelstijging. Bodemdaling kan lokaal het overstro-
mingsrisico verder verhogen als de daling onvoldoende 
wordt gecompenseerd door opslibbing (Hallmann & Ens 
2011). Door overbevissing van mosselbanken en kok-
kelbestanden eind jaren tachtig en begin jaren negentig 
nam de voedselbeschikbaarheid voor Scholeksters (en 
ook Eiders) sterk af resulterend in een substantieel la-
gere draagkracht van de Waddenzee voor Scholeksters 
(Rappoldt et al. 2003). Hoewel de voedselsituatie zich 
in de laatste jaren wel weer herstelt, met name in de 
oostelijke Waddenzee, resulteert dit niet in toenemende 
aantallen daar (Ens et al. 2009b). Volgens de meest 
recente draagkracht berekeningen is er ook geen sprake 
van een overvloed aan voedsel in de Waddenzee; de 
huidige aantallen (die onder het instandhoudingsdoel 
liggen) komen overeen met de berekende draagkracht 
(Rappoldt & Ens 2013). 

Bontbekplevier Charadrius hiaticula
De Bontbekplevier is in ons land een schaarse broed-
vogel, een doortrekker in vrij groot aantal en een win-
tervogel in zeer klein aantal. Deze kleine steltloper is 
sterk gebonden aan intergetijdengebieden. Het voedsel 
bestaat uit wormen, schelpdieren en ander bodem-
fauna die gezocht wordt in de bovenste laag van slik-
ken en stranden. Ze slapen gezamenlijk dicht bij de 
foerageerplekken op kale grond en in korte vegetatie. 
De Nederlandse Waddenzee is voor zowel broedvogels 
als voor migrerende Bontbekplevieren een belangrijk 
gebied. De vogels die in de Nederlandse Waddenzee 
broeden behoren tot de ondersoort hiaticula. Deze on-
dersoort broedt in Noord-Europa vanaf het zuiden van 
Scandinavië en de Baltische Staten tot Groot-Brittannië, 
Ierland en Frankrijk en overwintert in Europa en 
Noord-West Afrika. Tijdens de voorjaars- en najaarstrek 
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Figuur 9. Aantalsontwikkeling (het jaarlijkse gemiddelde is weergegeven als punt, samen met de met trendspotter bere-
kende trendlijn en 95% betrouwbaarheidsinterval) van Pijlstaart, Wintertaling, Aalscholver, Lepelaar, Scholekster en Kluut, 
opgesplitst in kombergingen met nieuwe gaswinning en controlegebieden (kombergingen met bestaande gaswinning dan 
wel zonder gaswinning). In de rechter figuur zijn steeds de twee met trendspotter berekende trendlijnen geïndexeerd met 
100 als gemiddelde waarde.



Sovon-rapport 2014/08

22

komen naast de ondersoort hiaticula ook de ondersoor-
ten tundrae en psammodroma voor in de Waddenzee. 
Tundrae heeft een veel groter verspreidingsgebied wat 
zich uitstrekt van de broedgebieden in het Noorden 
van Europa en Azië tot de overwinteringsgebieden in 
Zuid-West Azië en Afrika. De ondersoort psammo-
droma betreft de broedvogels van Canada en Groenland 
die tot in de westkust van Afrika overwinteren (Delany 
et al. 2009). Tijdens de voorjaars- en najaarsmigratie 
worden de hoogste aantallen bereikt in de Waddenzee 
in de maanden augustus, september en in mei. Dit be-
treft waarschijnlijk met name vogels van de ondersoort 
tundrae. Binnen het Waddengebied worden in deze 
periodes grote concentraties gevonden op Vlieland en 
langs de Friese kust tussen Harlingen en Zwarte Haan 
(van der Jeugd et al. 2014).
Sinds 1990 nemen de aantallen Bontbekplevieren die 
tijdens de voorjaars- en najaarstrek gebruik maken van 
de Waddenzee toe. Het gemiddelde van de laatste vijf 
seizoenen ligt ruim boven het voor de Waddenzee ge-
stelde Natura 2000 doel voor de draagkracht van het 
leefgebied (www.sovon.nl). Ook de aantallen in het 
invloedsgebied van de nieuwe gaswinning nemen toe 
maar de aantallen zijn daar relatief klein en de toename 
lijkt recentelijk tot staan gekomen. De toename is mo-
gelijk gevolg van de groeiende populatie van de onder-
soort tundrae. Een andere oorzaak voor de toename is 
de mogelijkheid dat meer individuen van deze onder-
soort nu gebruik maken van de westelijke migratieroute 
(van der Jeugd et al. 2014).

Zilverplevier Pluvialis squatarola
De Zilverplevier wordt in Nederland alleen aangetrof-
fen als doortrekker en als overwinteraar, waarbij hij 
zich nadrukkelijk concentreert in de intergetijdenge-
bieden van de Waddenzee en de Zeeuwse wateren. 
De Zilverplevier is een zichtjager en zoekt zijn voed-
sel op drooggevallen getijdenplaten, die zowel slibrijk 
als zandig zijn. Hij foerageert hier op bodemfauna, 
en richt zich daarbij vooral op zeeduizendpoten en 
in mindere mate andere soorten wormen en wad-
slakjes. De Zilverplevier gebruikt gemeenschappelijke 
hoogwatervluchtplaatsen in open, vlakke en schaars 
begroeide terreinen nabij de voedselbiotoop, bijvoor-
beeld kwelders en schorren, zandplaten, stranden en 
inlagen (Anonymous 2008). De vogels die ons land 
aandoen maken deel uit van de Oost-Atlantische popu-
latie, waarvan de broedgebieden in Noordoost-Canada 
en arctisch Rusland tot het Taimyr schiereiland lig-
gen. Meer dan 50% van de Zilverplevieren die gebruik 
maken van de Oost-Atlantische trektroute maken ook 
gebruik van de Waddenzee (Hornman et al. 2013a). In 
de Waddenzee zijn de aantallen het hoogst tijdens de 
voor- en najaarstrek.
Op de lange termijn, sinds 1990/91, zijn de gemid-
delde aantallen Zilverplevieren in het deel van de 
Waddenzee exclusief het dalingsgebied toegenomen. 

Ook in het deel van de invloedsfeer van de nieuwe 
gaswinning is de trend positief. Sinds 2005 worden in 
de Waddenzee echter jaarlijks minder Zilverplevieren 
geteld. Het gemiddelde van de laatste vijf seizoenen 
in de Waddenzee komt nagenoeg overeen met het 
gestelde Natura 2000 doel voor draagkracht van het 
leefgebied. De aantalsontwikkeling van de gehele Oost-
Atlantische flyway-populatie is negatief. Dit wordt 
met name in relatie gebracht tot habitatverlies. In de 
Noord-Russische broedgebieden is dit het gevolg van 
olie- en gasexploitatie en in de doortrek- en overwin-
teringsgebieden van verlies aan getijdengebieden in 
Groot-Brittannië (Delany et al. 2009). In de internatio-
nale Waddenzee is vooralsnog weinig te merken van de 
slinkende flyway-populatie.

Kanoet Calidris canutus
De Kanoet is een steltloper uit het hoge noorden die 
in de trektijd en winter van de Waddenzee gebruik 
maakt. Er zijn twee ondersoorten die grotendeels op 
verschillende tijdstippen voorkomen. In de trektijd 
(juli/augustus, mei) gaat het om de ondersoort Calidris 
canutus canutus die op Taymyr, Rusland broedt en in 
West Afrika overwintert. Vanaf eind augustus komen 
broedvogels uit Groenland en Oost-Canada aan, de 
ondersoort Calidris canutus islandica, die gedeeltelijk 
hier overwintert en gedeeltelijk naar winterkwartieren 
in Groot Brittannië doortrekt. De ondersoort islandica 
is het belangrijkst in de Nederlandse Waddenzee. De 
aantallen van de ondersoort canutus in het voorjaar zijn 
relatief laag en het grootste aandeel van deze onder-
soort pleistert in het voorjaar in de Duitse Waddenzee. 
In de nazomer is deze ondersoort wat talrijker maar 
de aantallen staan ook dan niet in verhouding tot de 
aantallen die in West Afrika overwinteren. Kanoeten 
zoeken elkaar op en vormen relatief grote concentra-
ties, zowel tijdens hoogwater waarbij ze afhankelijk zijn 
van enkele hoger gelegen zandplaten en onbewoonde 
eilanden, als ook tijdens het foerageren waarbij ze in 
groepen voorkomen. Hun actieradius is groot en af-
hankelijk van wadplaten met de juiste dichtheid en 
kwaliteit aan kleine schelpdieren, met name kokkels en 
nonnetjes (van Gils et al. 2005a, van Gils et al. 2005b). 
De trend van de Kanoet is stabiel in de Nederlandse 
Waddenzee. Het huidige aantal komt overeen met het 
gestelde Natura 2000 doel voor de draagkracht van 
het leefgebied. Deze stabiele trend voor het hele ge-
bied versluiert wel een aantal opvallende patronen in 
deelgebieden. De trend is in de Westelijke Waddenzee 
negatief terwijl die in de Oostelijke Waddenzee positief 
is. Dit hangt waarschijnlijk samen met een verbete-
rende voedselsituatie in het oosten (Kraan et al. 2009, 
Ens et al. 2009b). Dat de trend in het gebied onder 
invloed van de nieuwe gaswinning ook positief is lijkt 
eerder samen te hangen met deze positieve ontwikke-
ling in het gehele Oostelijke Waddengebied dan dat dit 
specifiek voor de deelverzameling van gebieden onder 
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invloed van de nieuwe gaswinning geldt. Waarom de 
trend in de westelijke Waddenzee, tot voor kort verre-
weg het belangrijkste gebied voor Kanoeten, nog steeds 
negatief is en de voedsel situatie daar slechter herstelt, 
is niet duidelijk. Een belangrijk begin van de verslech-
tering is vooral de intensieve kokkelvisserij geweest die 
een grote verstorende invloed had op het substraat en 
de daarbij behorende schelpdieren van juiste grootte en 
kwaliteit (van Gils et al. 2006). Het uitblijven van her-
stel kan samenhangen met hele lange hersteltijden, on-
omkeerbare processen die op de samenstelling van het 
substraat van invloed zijn of ook gelijktijdig opererende 
effecten van klimaatsverandering en afnemende eutro-
fiëring (Philippart et al. 2007). Als we naar de ontwik-
keling in aantallen van afzonderlijke maanden kijken 
kunnen we concluderen dat de geschetste stabiele 
trend vooral voor de ondersoort islandica geldt (van 
der Jeugd et al. 2014). Dit is overigens in tegenspraak 
met berekeningen van de overleving van deze onder-
soort die een grote afname laat zien (Rakhimberdiev 
& van de Hout, ongepubliceerd), een stabiele trend 
is dan alleen te verklaren als er ook grote immigratie 
plaatsvindt. De aantalstrend voor de canutus populatie 
is minder betrouwbaar omdat maar enkele tellingen 
in de trekperiode van deze ondersoort vallen. Op basis 
van deze resultaten lijkt er echter eerder sprake van 
een toename dan een afname (Sovon, ongepubliceerd). 
Ook dit is in tegenspraak met onderzoek aan gevangen 
vogels waar op basis van een afname in het percentage 
ruiende vogels en een afname van het percentage vette 
vogels, waarvan verwacht mag worden dat deze naar 
West Afrika doortrekken, kan worden geconcludeerd dat 
de canutus populatie in de Nederlandse Waddenzee is 
afgenomen (Kraan et al. 2010).

Drieteenstrandloper Calidris alba
Hoewel Drieteenstrandlopers in eerste instantie vooral 
met de Noordzee stranden worden geassocieerd is 
het toch ook een echte wadvogel. Dat was het altijd 
al tijdens de voorjaarstrek wanneer ze praktisch alleen 
in wadgebieden voorkomen. Tegenwoordig zijn ze in 
wadgebieden in het najaar en in mindere mate in de 
winter toegenomen ten opzichte van het voorkomen op 
stranden (van Turnhout & van Roomen 2008). Hoewel 
er geen sprake is van afzonderlijke ondersoorten of 
geografische populaties is er in het voorkomen door 
het jaar heen wel sprake van een duidelijke najaars- 
en voorjaarspiek die vooral lijkt samen te hangen met 
doortrek naar en vanuit West-Afrika. Daarnaast is er 
sprake van een overwinterende populatie die gedeel-
telijk doortrekt naar de Noordzeestranden. Hoewel 
er in het verleden vanuit werd gegaan dat er zowel 
broedvogels van Canada/Groenland en vanuit Noord 
Rusland van Nederland gebruik maken lijkt het tegen-
woordig waarschijnlijker dat dit alleen de broedvogels 
uit Canada/Groenland betreft (Reneerkens et al. 2012). 
Drieteenstrandlopers hebben voorkeur voor wat zan-

derige wadplaten en leven van vooral wormachtigen 
en andere kleinere ongewervelden. De trend in de 
Nederlandse Waddenzee is nadrukkelijk positief en de 
recente aantallen zijn hoger dan het gestelde Natura 
2000 doel voor de draagkracht van het leefgebied. 
Ook in het deel van de Waddenzee onder invloed van 
de nieuwe gaswinning is de trend positief. Hoewel er 
verschillen in trend zijn tussen habitats (wad en strand) 
en tussen landen (Nederland en Duitsland), zie (van 
Turnhout & van Roomen 2008), is er waarschijnlijk ook 
sprake van een algemene positieve trend op flyway ni-
veau. Hoewel onderdeel van een langlopend onderzoek 
wijzen de eerste resultaten op een toename van het 
reproductief succes, en minder op een toename van de 
overleving als drijfveer achter deze populatietoename. 
Dit zou samen kunnen hangen met klimaatsverandering 
(van der Jeugd et al. 2014). Op lokaal niveau kunnen 
verzanding van het wad (toename in de Waddenzee) 
en recreatiedruk (achterblijvende aantallen op stranden) 
van invloed zijn.

Bonte Strandloper Calidris alpina
De Bonte Strandloper is de talrijkste wadvogel. 
Het gemiddelde maandmaximum is ruim 300.000 
exemplaren. Hoewel er verschillende ondersoorten 
zijn is Calidris alpina alpina (broedvogels uit Noord 
Scandinavië en West Rusland) hier dominant. De aan-
tallen van Calidris alpina schinzii (en dan specifiek de 
broedvogels uit Oostzee en zuidelijk Scandinavië) val-
len hierbij in het niet. Bonte Strandlopers komen wijd 
verspreid voor in het Waddengebied. Belangrijke con-
centratiegebieden zijn de Dollard, West Vlieland, Friese 
Noordkust, Rottum en het Balgzand. Ze zijn vooral 
afhankelijk van wormachtigen. De trend is positief en 
het huidige aantal bevindt zich iets boven het gestelde 
Natura 2000 doel voor de draagkracht van het leefge-
bied. De trend in het deel van de Waddenzee onder in-
vloed van de gaswinning is exact dezelfde als daarbui-
ten. Op basis van berekeningen aan het percentage jon-
gen in vangsten kon geen toename van de reproductie 
worden vastgesteld en op basis van berekeningen aan 
terugvangsten en dood gevonden vogels geen toename 
van de overleving als oorzaken voor de aantalstoename 
(van der Jeugd et al. 2014). Een toename van over-
winterende Bonte Strandlopers in Nederland kan sa-
menhangen met klimaatsverandering waarbij in Groot-
Brittannië een verschuiving heeft plaatsgevonden van 
westelijke estuaria naar oostelijke estuaria (Austin & 
Rehfisch 2005) en een verdere verschuiving richting 
het vaste land van Europa (Maclean et al. 2008).
 
Rosse Grutto Limosa lapponica
De Rosse Grutto komt voor in twee ondersoorten in de 
Waddenzee. De populatie Limosa lapponica lapponica 
broedt in Noord Scandinavië en West Rusland en over-
wintert in Noordwest Europa. Deze verblijft vooral in 
de periode september-april in het waddengebied. De 
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Figuur 10. Aantalsontwikkeling (het jaarlijkse gemiddelde is weergegeven als punt, samen met de met trendspotter be-
rekende trendlijn en 95% betrouwbaarheidsinterval) van Bontbekplevier, Goudplevier, Zilverplevier, Kievit, Kanoet en 
Drieteenstrandloper, opgesplitst in kombergingen met nieuwe gaswinning en controlegebieden (kombergingen met be-
staande gaswinning dan wel zonder gaswinning). In de rechter figuur zijn steeds de twee met trendspotter berekende 
trendlijnen geïndexeerd met 100 als gemiddelde waarde.



Trendanalyses van vogels in de Waddenzee in het kader van de nieuwe gaswinningen over de periode 1990-2012 

25

populatie limosa lapponica taymyrensis broedt op het 
Taymyr schiereiland in centraal Noord Rusland, maakt 
gebruik van de Waddenzee in juli/augustus en mei 
en overwintert in West Afrika. Rosse Grutto’s komen 
in najaar en voorjaar wijd verspreid voor maar zijn in 
de wintermaanden geconcentreerd in de Westelijke 
Waddenzee van Texel tot en met Terschelling. De trend 
in de Waddenzee is positief en het huidige aantal be-
vindt zich boven het gestelde Natura 2000 doel voor 
de draagkracht van het leefgebied. De trend is posi-
tiever in de westelijke Waddenzee dan in de oostelijke 
Waddenzee (Ens et al. 2009b). Dit komt vooral door 
een toename in overwinterende aantallen (onder-
soort lapponica) welke niet plaatsvindt in de oostelijke 
Waddenzee. Als geheel neemt de trend voor lappo-
nica toe in de Nederlandse Waddenzee en de trend 
voor taymyrensis is stabiel (Sovon ongepubliceerd). 
Waarschijnlijk is dit ook de reden dat de trend in het 
gebied onder invloed van de nieuwe gaswinning stabiel 
is, terwijl die voor het gebied daarbuiten positief is. 
Het gebied onder invloed van de nieuwe gaswinning 
ligt vooral in de oostelijke Waddenzee waar een toe-
name uitblijft. De toename van overwinterende Rosse 
Grutto’s in de Nederlandse Waddenzee zou net zo als 
bij de Bonte Strandloper kunnen samenhangen met een 
verschuiving van overwinteren in Groot-Brittannië naar 
meer overwinteren op het continent (Maclean et al. 
2008).

Wulp Numenius arquata
De Wulp is in ons land een vrij talrijke broedvogel en 
een doortrekker en wintervogel in groot aantal. In het 
Waddengebied foerageert de Wulp op drooggevallen 
wadplaten en op en langs de randen van mossel- en 
oesterbanken. Ze eten vooral grotere prooien zoals 
krabben, grote wormen en strandgapers. De soort volgt 
in het kustgebied het getijdenritme, maar foerageert bij 
vloed ook in tot 20 km van de kust gelegen binnen-
dijkse graslanden op emelten. Hoogwatervluchtplaatsen 
liggen vaak op kwelders en schorren, zowel in hogere 
vegetatie als op schaars begroeide plaatsen of langs de 
kwelderrand (Anonymous 2008). De Wulp heeft een 
groot verspreidingsgebied, met broedgebieden die zich 
uitstrekken over Europa en Azië vanaf Groot-Brittannië 
en Ierland in het westen tot Noord-China in het oos-
ten (Delany et al. 2009). Er worden drie ondersoorten 
onderscheiden. De in de Europese Unie broedende 
Wulpen behoren tot de ondersoort Numenius arquata 
arquata. De Nederlandse broedvogelpopulatie over-
wintert voornamelijk langs de kusten van Engeland 
en Frankrijk. Ondertussen overwinteren vele Wulpen 
uit Noord-Scandinavië en Noordwest-Rusland in de 
Nederlandse intergetijdengebieden.

Buiten het broedseizoen is binnen Nederland de 
Waddenzee verreweg het belangrijkste gebied voor 
Wulpen. In winterseizoen 2011/12 verbleef de groot-

ste concentratie Wulpen zoals gebruikelijk langs de 
Friese kust, met 30.500 exemplaren in november 
(Hornman et al. 2013b). Ook internationaal gezien is 
Nederland erg belangrijk voor deze soort; maximaal 
46% van de oost-Atlantische populatie verblijft in ons 
land (Altenburg et al. 1997).
De gemiddelde aantallen Wulpen in de Nederlandse 
Waddenzee exclusief het dalingsgebied laten op de 
lange termijn een matige toename zien, en op de korte 
termijn is sprake van een stabilisatie. Het gemiddelde 
van de laatste seizoenen ligt iets onder het voor de 
Waddenzee gestelde Natura 2000 doel voor de draag-
kracht van het leefgebied (www.sovon.nl). De afname 
van de jachtdruk op Wulpen in Denemarken heeft een 
positief effect gehad op de aantalsontwikkeling van 
de in de Internationale Waddenzee overwinterende 
Wulpen (Blew & Südbeck 2005). Binnen het gebied 
van de nieuwe gaswinning is zowel op de lange als kor-
te termijn de aantalsontwikkeling stabiel. Internationaal 
zijn er zorgen over de steeds verder inkrimpende 
Europese broedpopulatie van de Wulp. In de afgelo-
pen 15 jaar zou de Europese populatie met 26-34% 
zijn afgenomen (BirdLife International 2010). Verlies 
van broedhabitat, voortschrijdende modernisering van 
de landbouw met steeds ongunstigere maaidata en 
een laag broedsucces door toegenomen predatiedruk 
worden als belangrijkste oorzaken genoemd (Hornman 
et al. 2013b). Vooralsnog lijkt deze ontwikkeling niet 
zichtbaar in de binnen de Waddenzee overwinterende 
Wulpen.

Steenloper Arenaria interpres
De Steenloper is in ons land een doortrekker en win-
tergast in vrij klein aantal. De naam zegt het al, de 
Steenloper foerageert bij voorkeur op kusten met 
een stenige ondergrond. Binnen Nederland vinden 
we ze vooral op stenige taluds van dijken, in havens 
en op strekdammen waar ze zoeken naar schelpdie-
ren en wormen die zich tussen de stenen ophouden. 
Daarnaast foerageren ze op mosselbanken en andere 
schelpdierbanken en op kwelderranden. De Steenloper 
komt met zijn enorme verspreidingsgebied op bijna alle 
continenten voor. De Steenlopers die in ons land over-
winteren broeden op Groenland en Noordoost-Canada. 
Broedvogels uit Scandinavië en Rusland trekken hier 
door op weg naar overwinteringsgebieden in West- en 
Zuid-Afrika (van der Jeugd et al. 2014).

Binnen Nederland worden de meeste Steenlopers aan-
getroffen in de Waddenzee en het Deltagebied. In de 
Waddenzee worden de grootste aantallen geteld tijdens 
de najaarstrek wanneer hier behalve overwinteraars 
ook doortrekkers aanwezig zijn. Het laatste decennium 
schommelde het seizoensgemiddelde in de Waddenzee 
rond de 1500 exemplaren. De ontwikkelingen van de 
aantallen die binnen de Nederlandse Waddenzee ver-
blijven zijn bepalend voor de trend in de internationale 
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Figuur 11. Aantalsontwikkeling (het jaarlijkse gemiddelde is weergegeven als punt, samen met de met trendspot-
ter berekende trendlijn en 95% betrouwbaarheidsinterval) van Bonte Strandloper, Rosse Grutto, Wulp, Zwarte Ruiter, 
Groenpootruiter en Tureluur, opgesplitst in kombergingen met nieuwe gaswinning en controlegebieden (kombergingen 
met bestaande gaswinning dan wel zonder gaswinning). In de rechter figuur zijn steeds de twee met trendspotter bere-
kende trendlijnen geïndexeerd met 100 als gemiddelde waarde.
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Waddenzee aangezien de grootste aantallen zich hier 
bevinden.
Op de lange termijn gezien is de trend van de 
Steenloper ongunstig in de Waddenzee exclusief het 
dalingsgebied, het laatste decennium lijken de aantal-
len op een lager niveau te stabiliseren. Het gemiddelde 
van de laatste seizoenen ligt iets onder het voor de 
Waddenzee gestelde Natura 2000 doel voor de draag-
kracht van het gebied (www.sovon.nl). De trend van de 
Steenloper in het dalingsgebied is op de lange termijn 
stabiel, maar de hier getelde aantallen zijn zeer laag. 
De Steenloper in de Waddenzee lijkt te lijden te heb-
ben gehad van het verdwijnen van mosselbanken. Het 
aantalsverloop, sterke afname jaren negentig met enig 
herstel daarna, lijkt samen te vallen met het voorkomen 
van mosselbanken (van der Jeugd et al. 2014).

Kokmeeuw Larus ridibundus
De	Kokmeeuw	is	een	broedvogels	die	tussen	45˚	en	
65˚NB	vanaf	de	Atlantische	kust	tot	aan	Kamchatka	
in het oosten broedt. Tegenwoordig is Groenland en 
Newfoundland gekoloniseerd (Hagemeijer & Blair 
1997). De populatie in West- en Zuidwest-Europa 
wordt geschat op 3,7 tot 4,8 miljoen paren (Wetlands 
International). Nederlandse niet-broedvogels zijn af-
komstig uit landen ten oosten en noordoosten van 
Nederland.
De Nederlandse broedpopulatie van de Kokmeeuw 
wordt in 2012 geschat op 111.000-114.000 paar 
(Boele et al. 2014). Met zeker 34.172 paren in 2012 
vormt het Waddengebied de belangrijkste regio. Griend 
herbergde met 28.157 paren 26% van de Nederlandse 
populatie en 83% van die in de Waddenzee (Boele et 
al. 2014). Het aantal hier steeg ten opzichte van 2011, 
maar het broedsucces was met 0,1 jong per paar aan-
merkelijk lager dan lange tijd gebruikelijk (0,6-1,4). 
De qua omvang tweede en derde kolonies van het 
Waddengebied zijn de kwelder Feugelpolle op Ameland 
2850 paren en Moeraseiland Amstelmeer 1423 (Boele 
et al. 2014). Landelijk is de soort als broedvogel zowel 
op de korte als lange termijn matig afgenomen. Een 
analyse van het broedsucces van Kokmeeuwen in het 
Waddengebied indiceert dat predatie en waarschijnlijk 
ook verminderde voedselbeschikbaarheid sleutelfacto-
ren zijn voor de geconstateerde afname (van Kleunen 
et al. 2012b). Ook in de rest van Waddenzee neemt de 
Kokmeeuw als broedvogels af. Alleen in Denemarken 
is de lange termijn trend positief, maar ook daar is na 
2000 een afname gaande (JMBB 2013).
De Kokmeeuw is algemene overwinteraar in Nederland. 
Recent wordt het maximum aantal overwinterende 
Kokmeeuwen op 580.000 geschat, waarbij de onze-
kerheid relatief groot is (Hornman et al. 2012). In te-
genstelling tot de Zilvermeeuw vormt het binnenland 
wel een belangrijk overwinteringsgebied dat een flink 
aandeel van de niet-broedende populatie herbergt. De 
trend in de Zoete Rijkswateren is echter negatief op de 

lange termijn (vanaf 1980/81). 
De niet-broedvogels in het waddengebied lieten tot 
1990 een stijgende trend zien. Vanaf 1990 namen de 
aantallen af. Recent lijkt er weer voorzichtig sprake te 
zijn van een toename van de aantallen. De berekende 
trend is echter stabiel over de gehele periode. Ook de 
trend vanaf 1990 in het gebied van de nieuwe gaswin-
ning is stabiel.

Zilvermeeuw Larus argentatus
De Zilvermeeuw is onder de huidige taxonomische 
inzichten een Noord- en West-Europese soort die 
grofweg in het kustgebied van de Atlantische Oceaan, 
Noord- en Oostzee broedt en overwintert. De soort 
kent twee ondersoorten, de noordelijke nominaat ar-
gentatus en de zuidelijk argenteus die ook in Nederland 
broedt. 
De Nederlandse broedpopulatie wordt geschat op 
49.000-51.000 broedparen (Boele et al. 2014). In 
de Waddenzee werden 27.000 broedpaar geteld, zo’n 
55% van de Nederlandse populatie, maar twee kolonies 
konden niet worden geteld, zodat het aandeel in wer-
kelijkheid wat groter is. Hoewel er lange tijd sprake was 
van een afname in het waddengebied krabbelt de soort 
vanaf 2010 in de grootste kolonies weer op (Boele 
et al. 2014). In die kolonies neemt de soort toe als 
gevolg van een veel beter broedsucces dan de Kleine 
Mantelmeeuw waarmee de soort vaak samen voor-
komt (van Kleunen et al. 2012b). In het waddengebied 
wordt de Zilvermeeuw vooral als schelpdiereter be-
schouwd. De afgenomen populatie schelpdieren heeft 
hoogstwaarschijnlijk bijgedragen aan de negatieve trend 
van de soort. In de Duitse en Deense Waddenzee is de 
broedvogeltrend wisselend. In de gehele Waddenzee 
is de soort afgenomen. In Schleswig-Holstein was de 
populatie lange tijd stabiel, maar na 2007 vindt hier 
echter een afname plaats. De trend in Denemarken is 
positief (JMBB 2013).
In het winterseizoen worden Nederlandse vogels 
aangevuld met vogels uit het noorden en oosten. 
Maximaal verblijven er dan in Nederland naar schat-
ting zo’n 160.000 vogels (Hornman et al. 2012). 
De aantallen in het gehele waddengebied lagen in 
het meest recent gepubliceerde seizoen, 2011/12, 
gemiddeld wat hoger dan in de voorgaande seizoe-
nen, vooral in november-februari (Hornman et al. 
2013b). In januari werden er in de Waddenzee ruim 
78.000 Zilvermeeuwen geteld, wat hoger was dan 
de jaren ervoor. Voor een groot deel verbleven de 
Zilvermeeuwen toen op de stranden en kustzone van 
Texel (11.500),Vlieland (11.000), Terschelling (9000) 
en de overige eilanden (Hornman et al. 2013b).De 
landelijke trend is zowel op de lange als korte termijn 
negatief: de soort vertoont over beide periodes een 
matige afname. De trend in het waddengebied wijkt 
op de lange termijn niet af van de landelijke trend, 
maar de trend over de laatste tien jaar is daar stabiel. 
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Dat geldt mogelijk niet voor het gebied van de nieuwe 
gaswinning, waar ook na 2001 de achteruitgang lijkt te 

hebben doorgezet, maar het verschil in trend is niet erg 
overtuigend (Figuur 12). 

Figuur 12. Aantalsontwikkeling (het jaarlijkse gemiddelde is weergegeven als punt, samen met de met trendspotter be-
rekende trendlijn en 95% betrouwbaarheidsinterval) van Steenloper, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw en Grote 
Mantelmeeuw, opgesplitst in kombergingen met nieuwe gaswinning en controlegebieden (kombergingen met bestaande 
gaswinning dan wel zonder gaswinning). In de rechter figuur zijn steeds de twee met trendspotter berekende trendlijnen 
geïndexeerd met 100 als gemiddelde waarde.
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Broedvogels

Sinds de doorbraak van de noordelijke zomerdijk in 
1973 hebben de noordelijke en de zuidelijke zomer-
polder zich heel verschillende ontwikkeld en dat is ook 
duidelijk te zien aan de huidige broedvogelbevolking 
(Tabel 5). Hoewel het oppervlak tussen de noordelijke 
en de zuidelijke zomerpolder weinig verschilt is het 
totale aantal broedvogels in de noordelijke zomerpolder 
twee keer zo hoog. Dit komt vooral door de veel hogere 
aantallen Graspiepers en Tureluurs en in minder mate 
door de hogere aantallen Scholeksters, Kokmeeuwen, 
Noordse Sterns en Rietgorzen (Tabel 5). Alleen Kievit 
en Grutto zijn talrijker in de zuidelijke zomerpolder.
Idealitair zou voor de trendberekening onderscheid 
gemaakt worden tussen de noordelijke en de zuidelijke 
zomerpolder. Dit is echter niet mogelijk omdat pas 
vanaf 2006 onderscheid gemaakt wordt tussen het 
noordelijke deel en het zuidelijke deel van het BMP-
plot in de Sovon database. Er zijn vier soorten waarvan 
in beide polders gemiddeld drie of meer paren broe-
den (Figuur 13). Voor Scholekster en Tureluur lijken 
de trends ondanks een niveau verschil op elkaar. Bij 
de Kluut is er een opvallende omslag van 2006 naar 
2007, waarna de trends gelijk lopen. De Graspieper 
komt vooral voor in het noordelijke deel en neemt daar 
af, maar blijft op een laag fluctuerend niveau in het 
zuidelijke deel. De andere soorten zijn of zeer schaars, 

Tabel 5. Aantallen broedparen van alle waargenomen 
broedvogelsoorten, gemiddeld over de jaren 2006 t/m 
2012, met een onderscheid naar de noordelijke en de zui-
delijke zomerpolder.

 euring naam noord zuid

 1730 Bergeend 3,3 0,1
 1820 Krakeend 1,6 0,4
 1860 Wilde Eend 1,7 1,9
 2030 Kuifeend 0,1 0,0
 3040 Torenvalk 0,4 0,3
 4500 Scholekster 37,7 25,4
 4560 Kluut 14,0 14,3
 4700 Bontbekplevier 1,4 0,0
 4930 Kievit 0,1 11,6
 5320 Grutto 0,0 0,7
 5460 Tureluur 22,3 7,1
 5820 Kokmeeuw 5,6 0,0
 6160 Noordse Stern 8,4 1,3
 10110 Graspieper 29,4 3,0
 10171 Gele Kwikstaart 0,1 0,1
 10201 Witte Kwikstaart 0,4 0,3
 11060 Blauwborst 0,1 0,0
 16600 Kneu 1,1 0,0
 18770 Rietgors 7,4 0,3
   
 Alle soorten 135,4 66,9

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Scholekster

noord

zuid

0

10

20

30

40

50

60

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kluut

noord

zuid

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Graspieper

noord

zuid

0

5

10

15

20

25

30

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Tureluur

noord

zuid

Figuur 13. Ontwikkeling van het aantal broedparen van Scholekster, Kluut, Tureluur, Graspieper voor de jaren 2006 t/m 
2012 waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de noordelijke en de zuidelijke zomerpolder.
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of vrijwel beperkt tot de noordelijke zomerpolder (zo-
als Kokmeeuw en Noordse Stern), of tot de zuidelijke 
zomerpolder (zoals de Kievit). Dit is van belang bij het 
interpreteren van de waargenomen veranderingen.
Van de hier behandelde broedvogels zijn de tellingen 
grafisch weergegeven in Figuur 14 en Figuur 15. De 
gemiddelde aantallen zijn gebaseerd op de werkelijk 
getelde aantallen plus de bijgeschatte aantallen. In de 
linker figuur staan steeds de gemiddelde aantallen in 
gebieden met gemeten bodemdaling en in de middelste 
figuur staan aantallen en trendlijn in gebieden zonder 
bodemdaling. De rechter figuur laat beide trendlijnen 
samen zien waarbij het gemiddelde van elke lijn is 
gelijk gesteld aan 100 zodat ze goed kunnen worden 
vergeleken. De resultaten zijn samengevat in Tabel 6. 
Ook staan in Tabel 6 de gemiddelde aantallen per type 
telgebied (wel of niet met bodemdaling door nieuwe 
gaswinning).

Bergeend Tadorna tadorna
Bergeenden broeden in het Waddengebied vooral in 
duingebieden, inclusief de kustzone en ook op kwel-
ders. Konijnenholen zijn belangrijk als broedgelegen-
heid, maar de soort kan ook onder hopen aanspoelsel, 
in verlaten gebouwen en in struiken broeden. Soms 
wordt in los kolonieverband gebroed (Koffijberg et al. 
2006). Voedsel, zoals wadslakjes, kleine mollusken, 
wormen, kreeftachtigen en zaden, wordt vooral gezocht 
op buitendijkse slikken of in ondiep water (Anonymous 
2008). De soort komt talrijk en verspreid over het 
Waddengebied, op de eilanden en aan de vastelands-
kust voor (SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002).
De trend van de Bergeend in de periode 1991-2012 
is in het buitendijkse deel van de Waddenzee exclu-
sief het dalingsgebied positief met een gemiddelde 

toename van 2,2 ± 0,42% per jaar. Een duidelijk ver-
klaring hiervoor is niet bekend, maar de ontwikkeling 
past in de algeheel positieve trend in de internationale 
Waddenzee (JMBB 2013). Ruiende Bergeenden heb-
ben mogelijkerwijs geprofiteerd van een toename van 
slijkgarnalen (Corophium volutator), die is als voedsel 
voor de Bergeend kunnen dienen (Kraan et al. 2006, 
Kleefstra et al. 2011). Wellicht hebben ook de lokale 
broedvogels hiervan geprofiteerd. Factoren die de trend 
mogelijk kunnen dempen zijn de afname van het ko-
nijn, verstruweling van de duinvegetatie en de aanwe-
zigheid van predatoren als Vos (Vergeer 2002).
De trend van de Bergeend in het dalingsgebied is onze-
ker. In het BMP-plot op de Paesumerlânnen waren zijn 
in de periode 1996-2012 jaarlijks slechts 3-8 territoria 
vastgesteld in een fluctuerend patroon. De soort komt 
er voornamelijk voor in het noordelijke deel van de 
plot (Tabel 5). Het is op grond van deze kleine steek-
proef moeilijk om de trend te duiden ten opzichte van 
de trend in de rest van het buitendijkse deel van het 
Waddengebied.

Krakeend Anas strepera
De Krakeend is in het Waddengebied in eerste instantie 
een soort van zoete wateren op de Waddeneilanden, 
maar de soort komt ook buitendijks voor in kwelder-
gebieden (SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002). 
De Krakeend leeft vooral van plantaardig voedsel, 
met name gras, maar ook van kleine waterorganismen 
(Anonymous 2008) en zoekt deze in de buitendijkse 
broedgebieden vermoedelijk vooral in de zomerpolders 
en kwelders. 
Sinds de jaren tachtig is de soort in Nederland sterk 
toegenomen, een ontwikkeling die zich nog steeds 
voortzet. Ook de trend van de Krakeend berekend over 

Tabel 6. Het gemiddelde aantal broedparen per jaar, de gemiddelde trend over de periode 1991 – 2011 en classificatie 
van de trend (zie Tabel 2), voor de gebieden met bodemdaling als gevolg van nieuwe gaswinning (de Paezemerlannen 
en het kweldertje bij Wierum) en de controlegebieden zonder bodemdaling als gevolg van nieuwe gaswinning. Aantal 
broedparen gebaseerd op werkelijk getelde broedparen plus bijgeschatte broedparen waar tellingen ontbreken.

 Gemiddeld aantal Trend Classificatie trend
 Euring Soort controle daling controle daling controle daling

 1730 Bergeend 329 3 1,01 1,02 + ?
 1820 Krakeend 19 2 1,11 1,03 ++ ?
 1860 Wilde Eend 274 6 0,99 0,99 0 0
 4500 Scholekster 2.950 92 0,97 0,96 - -
 4560 Kluut 2.138 33 0,93 0,96 -- ?
 4700 Bontbekplevier 53 4 1,00 0,99 0 0
 4930 Kievit 456 9 1,05 1,05 + ?
 5460 Tureluur 791 22 1,00 1,02 0 +
 5820 Kokmeeuw 51.343 752 0,97 0,67 - ?
 6160 Noordse Stern 1.405 78 0,97 0,83 - --
 10110 Graspieper 910 47 1,01 0,92 0 --
 18770 Rietgors 158 7 1,05 1,01 + ?
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de periode 1991-2012 in het buitendijkse deel van het 
Waddengebied, exclusief daling gebied is sterk positief, 
met een gemiddelde toename van 9,8 ± 1,8% per jaar. 
De algehele toename in Nederland wordt gerelateerd 
aan een toegenomen voedselrijkdom van de wateren en 
daarmee toegenomen voedselaanbod voor de Krakeend 
(van Huijssteeden 2002). 
De trend van de Krakeend in het dalingsgebied is onze-
ker. In BMP-plot in de Paesumerlânnen zijn in de jaren 
1996-2012 slechts 1-6 territoria jaarlijks vastgesteld 
in een fluctuerend patroon, maar in 2012 nog slechts 
één territorium. Het is op grond van deze kleine steek-
proef moeilijk om de trend te duiden ten opzichte van 
de trend in de rest van het buitendijkse deel van het 
Waddengebied.

Wilde Eend Anas platyrhynchos
De Wilde Eend is een soort die in een breed spec-
trum aan waterrijke habitats kan voorkomen. In het 
Waddengebied komt de soort vooral binnendijks voor 
als broedvogel, maar ook buitendijks in zomerpol-
ders en kweldergebieden (SOVON Vogelonderzoek 
Nederland 2002). In de broedtijd leeft de soort van 
zowel dierlijk voedsel (allerlei aquatisch invertebraten) 
als van plantendelen en zaden (Anonymous 2008). De 
soort foerageert vermoedelijk ook in de kweldergebie-
den, vooral langs de randen ervan en in zomerpolders 
(van de Kam et al. 1999).
De trend van de Wilde Eend in het buitendijkse deel 
van het Waddengebied, exclusief daling gebied is sta-
biel over de periode 1991-2012. De laatste twee jaren 
wijzen de indexwaarden wel op een sterke terugval. Er 
is hiervoor geen verklaring. De landelijk trend voor deze 
soort is zowel voor de laatste tien jaar als voor de peri-
ode 1990-2012 negatief (Boele et al. 2014).
De trendbeoordeling van de Wilde eend in het dalings-
gebied in de periode 1996-2012 is weliswaar negatief, 
maar de data laten kleine aantallen broedparen zien 
(4-13 paar) die vrij stabiel lijken de laatste tien jaar. 
De soort komt zowel in het noordelijke als zuidelijke 
deel van de Paesemerlannen voor (Tabel 5). Het is op 
grond van deze kleine steekproef moeilijk om de trend 
te duiden ten opzichte van de trend in de rest van het 
buitendijkse deel van het Waddengebied.

Scholekster Haematopus ostralegus
De Scholekster broedt in diverse open habitats, zoals 
kwelders, zomerpolders, duingebied, stranden en bin-
nendijks in open agrarisch gebied. Voor zijn voedsel is 
de soort in belangrijke mate aangewezen op buitendijk-
se slikgebieden en wadplaten. Daarnaast wordt ook wel 
op grasland en bouwland gefoerageerd (Koffijberg et al. 
2006). Schelpdieren, zoals mossels, kokkels en non-
netjes vormen een belangrijke voedselbron. Daarnaast 
staan ook andere invertebraten, zoals zeepieren, zee-
duizendpoten, krabbetjes en regenwormen en emelten 
op het menu (Anonymous 2008). 

Het Waddengebied herbergt de hoogste broeddichthe-
den van de Scholekster in Nederland. De soort komt 
verspreid over het gebied voor met veruit de hoogste 
dichtheden in kweldergebieden (Ens et al. 2011). 
In het buitendijkse deel van het Waddengebied exclu-
sief het dalingsgebied door de gaswinning is de trend 
van de soort negatief. Sinds medio jaren negentig is de 
soort sterk afgenomen; de recente indexwaarden geven 
aan dat de broedpopulatie is gehalveerd ten opzichte 
van die tijd. 
In het dalingsgebied is sprake van ca. 60% afname van 
de recente indexwaarden ten opzichte van het startjaar 
van de reeks, 1996. In de Paesumerlânnen kwamen 
rond 1996 nog 124 paar voor en in 2007 nog 88. 
Hierna zijn de aantallen sterk verder gedaald tot 51 
paar in 2008 en sindsdien liggen de aantallen in de 
meeste jaren in de zelfde orde van grootte.
Bodemdaling door gaswinning kan op twee manieren 
effect hebben op de Scholekster populatie: (1) het kan 
leiden tot een verkleind areaal intergetijdengebied en 
verkorte droogligduur van intergetijdenslikken, waar-
mee de foerageermogelijkheden voor de soort worden 
ingeperkt (Rappoldt & Ens 2013), (2) het kan het over-
stromingsrisico verhogen van nesten tijdens de broed-
tijd (Hallmann & Ens 2011). Er lijkt sprake van een 
snelle terugval van de aantallen op de Paesumerlânnen 
in 2007, dus vlak na de start van de gaswinning in 
het gebied. Omdat er tot 2011 nog nauwelijks sprake 
was van bodemdaling in het gebied (Roodbergen et 
al. 2013) lijkt het niet aannemelijk dat deze terug-
val te maken heeft met de effecten van de nieuwe 
gaswinning. Er lijken andere lokale en/of op grotere 
schaal spelende factoren in het spel. Voor de noorde-
lijke zomerpolder is de verwachting dat het overstro-
mingsrisico de komende jaren zal afnemen omdat de 
de opslibbing varieert tussen 9 en 14 mm per jaar en 
daarmee de toename van de maximale hoogwaterstand 
tijdens de broedtijd van 8,3 mm per jaar (Koffijberg et 
al. 2013). In de zuidelijke zomerpolder was het over-
stromingsrisico in de afgelopen jaren zo goed als nul 
(Koffijberg et al. 2013). 
De afname in het Waddengebied wordt gerelateerd aan 
een complex van factoren die inspelen op het broed-
succes of op de winteroverleving. Een belangrijk oor-
zaak voor het inzetten van de afname in het verleden 
is het verdwijnen van droogvallende mosselbanken als 
gevolg van overbevissing en afname van kokkelbestan-
den door de mechanische kokkelvisserij (Ens 2006). 
Hoewel de schelpdiervisserij inmiddels aan banden is 
gelegd, is er nog onvoldoende herstel van de mossel-
banken om de oude draagkracht van het gebied voor 
Scholeksters te halen. Mogelijk speelt een afname van 
de eutrofiëring hierbij een rol (Ens et al. 2011). De 
opkomst van de invasieve Japanse oester werd ook ge-
zien als een mogelijke bedreiging voor mosselriffen en 
daarmee voor Scholeksters. Een recent gepubliceerde 
studie laat zien dat de Scholeksters in staat is zich aan 
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te passen en deze riffen te exploiteren (Markert et al. 
2013), maar de dichtheden foeragerende Scholeksters 
zijn aanzienlijk lager op oesterbanken en gemengde 
banken, dan op pure mosselbanken (van Kleunen et al. 
2012a). Tenslotte zijn de bestanden van Nonnetjes, een 
belangrijke alternatieve voedselbron voor Scholeksters, 
afgenomen. Mogelijk zijn hogere temperaturen hiervoor 
de oorzaak (van de Graaf et al. 2009).
Het broedsucces van de soort in het Waddengebied is 
de laatste jaren te laag (van Kleunen et al. 2012b). De 
toegenomen frequentie van overspoeling van de broed-
gebieden (van de Pol et al. 2010a) vormt een belangrijk 
verliesoorzaak voor legsels en jongen. Andere mogelijke 
oorzaken voor verlaagd broedsucces zijn verstoring door 
mensen en vertrapping van nesten door grazers en op 
de vastelandskwelders toegenomen predatie door vos-
sen. Voorts is er vooral op de kwelders op het vasteland 
lokaal sprake van habitatverruiging , waardoor het are-
aal broedhabitat voor de soort afneemt (Esselink et al. 
2009). Vertrapping (in de zuidelijke zomerpolder), ver-
ruiging (in de noordelijke zomerpolder) en toegenomen 
predatie door Vossen (in beide polders) kunnen alle drie 
hebben bijgedragen aan de afname van de Scholekster 
in de Paesumerlânnen.

Kluut Recurvirostra avosetta
De Kluut broedt op schaars begroeide terreinen, in het 
Waddengebied buitendijks veelal op kwelders en bin-
nendijks in wetlandgebieden. Soms wordt gebroed op 
nabij gelegen bouwland (Koffijberg et al. 2006), maar 
door hoge predatiedruk komt dit tegenwoordig nau-
welijks nog voor (K. Koffijberg). De Kluten foerageren 
veelal buitendijks op de slikvlaktes bij voorkeur met 
een zachte slibrijke bodem. Op het menu staan vooral 
zeeduizendpoten (Nereis diversicolor), andere worm-
achtigen, kleine kreeftachtigen, zoals slijkgarnaaltjes 
(Corophium spec.) en insecten (Anonymous 2008). 
Bijna één derde van de Nederlandse populatie Kluten 
broedt in het Waddengebied. De grootste aantallen 
broeden langs de vastelandskust, vooral buitendijks op 
de kwelders en in binnendijkse natuurgebieden (van 
Kleunen et al. 2012b, Boele et al. 2014).
In het buitendijkse deel van het Waddengebied, ex-
clusief dalingsgebied werden in 2012 540 paar Kluten 
geteld, de grootste aantallen op de kwelder van Blija 
(151 paar) en op de Dollard kwelders (109 paar). De 
beoordeling van de trend over de periode 1991-2012 
is negatief. De afname over die periode bedroeg gemid-
deld 6,3 ± 8,6%. Na een afname begin jaren negentig 
waren de indexen vrij stabiel tot 2004, waarna een 
sterke afname plaatsvond. De populatie herstelde zich 
iets ten opzichte van 2011, maar blijft op een laag ni-
veau. In het dalingsgebied broedt de Kluut alleen op de 
Paesumerlânnen. De trend over de hele periode 1996-
2012 is hier negatief; er is sprake van een afname van 
8,3 ± 3,0%. Als nader naar het aantalsverloop wordt 
gekeken dan blijkt er een toename tot en met 2005 

(80 paar Kluten) en na 2007 (70 paar) zijn de aantal-
len sterk ingezakt tot nog slechts 2 paar in 2012. De 
terugval van de aantallen in de Paesumerlânnen valt 
weliswaar samen met de start van de gaswinning in 
het gebied, maar het is aannemelijk dat er andere lo-
kale (bijv. verruiging van de kwelder) en/of op grotere 
schaal spelende factoren in het spel zijn dan de effec-
ten van gaswinning, omdat er tot 2011 nog nauwelijks 
sprake was van bodemdaling in het gebied (Roodbergen 
et al. 2013).
In algemene zin wordt op basis van reproductie-
onderzoek vermoed dat het broedsucces in het 
Waddengebied al jaren te laag is om de populatie 
(zonder immigratie) in stand te houden (van Kleunen 
et al. 2012b). Uit dit onderzoek blijkt dat predatie en 
overstromingen van broedgebieden belangrijke ver-
liesoorzaken zijn. De trend van de Kluut is in de hele 
Waddenzee negatief, met uitzondering van Sleeswijk-
Holstein, waar de soort zich goed kan handhaven in 
recent bedijkte gebieden die nu als natuurgebied wor-
den beheerd (JMBB 2013). Naast de eerder genoemde 
oorzaken voor afname, wordt ook vermoed dat de 
negatieve trend mede wordt versterkt door een afname 
van brakwatermilieus, als gevolg van een sterke con-
centratie van punten waar zoetwater in de Waddenzee 
wordt gespuid (Koffijberg et al. 2006). Zowel aan de 
Nederlandse waddenkust (Lauwerpolder, Dollard) als 
in Nedersaksen (Leybocht, Wangerland) werden uit-
wateringssluizen gesloten of verplaatst, en verdwenen 
de daar lokaal gevestigde klutenkolonies snel van het 
toneel. Verder wijst Engelmoer (2008) er op dat het 
stopzetten van begreppeling op de kwelders heeft ge-
leid tot een afname van voedsel in de kweldersloten. 
Voedselgebrek (lokaal, door slijkgarnaaltjes) alsmede ha-
bitatverruiging worden ook door Willems et al. (2005) 
als oorzaken voor afname genoemd. Kluten worden dus 
geconfronteerd met een complex van negatieve facto-
ren.

Bontbekplevier Charadrius hiaticula
De Bontbekplevier broedt op schaars begroeide ter-
reinen, in het Waddengebied buitendijks veelal op 
stranden of andere droog liggende zandvlaktes en ook 
in antropogene milieus zoals op dijktaluds en haven-
terreinen (Koffijberg et al. 2006). De voedselgebieden 
liggen vlak bij de broedplaats op zandplaten en slik-
ken nabij het water. Op het menu van de soort staan 
zeeduizendpoten, kleine kreeftachtigen, insecten en 
wadslakjes (Anonymous 2008). In tegenstelling tot veel 
andere kustbroedvogels broedt de soort niet koloniaal 
maar vrij dispers. De soort komt verspreid over het 
Waddengebied voor (Koffijberg et al. 2006).
Voor het buitendijkse deel van het Waddengebied ex-
clusief dalingsgebied is de trend in 1991-2012 stabiel. 
Voor het dalingsgebied is de trendbeoordeling voor 
1996-2011 negatief. Als naar de absolute aantallen van 
de soort in het dalingsgebied (Paesumerlânnen) wordt 
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Figuur 14. Aantalsontwikkeling van broedparen, weergegeven als index, van Bergeend, Krakeend, Wilde Eend, Scholekster, 
Kluut en Bontbekplevier, opgesplitst in gebieden met bodemdaling door nieuwe gaswinning en gebieden zonder bodem-
daling door nieuwe gaswinning (controle). De jaarlijkse (gemiddelde) aantalsindex is weergegeven als punt, samen met 
de met TRIM berekende 95% betrouwbaarheidsinterval. De eerst beschikbare telling in de reeks is gelijkgesteld aan 100. 
In de rechter figuur zijn steeds de twee met TRIM berekende trendlijnen geïndexeerd met 100 als gemiddelde waarde.
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gekeken dan blijkt dat de soort in de jaren negentig met 
5-6 paar in het gebied broedde, maar sindsdien over-
stijgt dat aantal de 4 broedparen niet meer. In 2012 
was de soort er zelfs geheel afwezig als broedvogel.
Factoren die de soort parten spelen in het 
Waddengebied in het algemeen zijn de toegenomen 
overspoelingsfrequentie van nestplaatsen (van de Pol et 
al. 2010a), verstoring van nestplaatsen door recreanten 
(Tulp 1998) en het ongeschikt worden van nestplaat-
sen door habitatverruiging (Koffijberg et al. 2006). De 
trend in de hele internationale Waddenzee is eveneens 
negatief (JMBB 2013).

Kievit Vanellus vanellus
De Kievit broedt wijd verspreid in het Waddengebied, 
al zijn de dichtheden buitendijks doorgaans laag. Het 
voorkomen op buitendijkse terreinen is gebonden aan 
zomerpolders met hooiland of tamelijk intensief be-
graasd kwelders (Koffijberg et al. 2006). De soort is 
immers afhankelijk van korte vegetaties (kan in hoge 
vegetaties letterlijk niet uit de voeten) en tolereert 
(matig) intensief agrarisch grondgebruik. 
De trend in het Waddengebied sinds 1991 is licht posi-
tief (jaarlijkse toename met 3,8 ± 0,50%). Dit geldt dan 
voor de buitendijkse terreinen, want in de binnendijks 
gelegen gebieden is de trend neergaand (Koffijberg et 
al. 2006). Daarmee wijkt de trend in het buitendijkse 
Waddengebied in gunstige zin af van de landelijke, die 
negatief is (Boele et al. 2014). De landelijke afname 
wordt vooral veroorzaakt door structureel laag broed-
succes als gevolg van intensief agrarisch grondgebruik 
(Schekkerman 2002). 
Het is aannemelijk dat de toename in het buitendijkse 
Waddengebied mogelijk wordt gemaakt door een wat 
minder intensieve bedrijfsvoering (lagere begrazings-
dichtheden, minder frequent maaien) alhier, vergeleken 
met regulier boerenland. Verruiging van kwelders na 
het stopzetten van begrazing leidt tot afnemende aan-
tallen (Koffijberg et al. 2006). De positieve trend in de 
Nederlandse Waddenzee contrasteert met een nega-
tieve trend in de internationale Waddenzee als geheel 
(JMBB 2013). 
In het onderzochte dalingsgebied nestelen kleine aan-
tallen Kieviten in de Paesumerlânnen (jaarlijks 3-18 
paren); vrijwel uitsluitend in de zuidelijke zomerpolder 
(Tabel 5). De aantallen schommelen hevig maar lijken 
recentelijk toe te nemen. Ze volgen daarmee de trend 
die ook elders in het buitendijkse Waddengebied wordt 
vastgesteld.

Tureluur Tringa totanus
Voor broedende Tureluurs is het Waddengebied van 
bijzondere betekenis. Ze broeden er, met name op 
kwelders, in dichtheden (tot 50 paren/100 ha) die in 
het binnenland alleen zeer lokaal worden vastgesteld 
in laaggelegen graslanden met gunstig beheer (Nijland 
2002). Op buitendijkse terreinen heeft de soort een 

sterke voorkeur voor hoge vegetaties (om het nest te 
verbergen) in combinatie met sloten, geulen en de na-
bijheid van slibrijk wad (foerageerplekken) (Koffijberg et 
al. 2006, van der Jeugd et al. 2014). 
De trend in het (buitendijkse) Waddengebied is licht 
negatief (jaarlijkse afname met 1,1 ± 0,48%). Binnen 
de Waddenze verschilt ze echter, met matige afname 
in de westelijke Waddenzee en een sterke afname in de 
Eems-Dollard, maar een stabiel verloop in de oostelijke 
Waddenzee, waartoe ook het dalingsgebied behoort. 
Landelijk bleef de stand stabiel (Boele et al. 2014). De 
afname in het Waddengebied lijkt van betrekkelijk re-
cente datum te zijn (meest duidelijke daling na 2007). 
Deze volgde op een eerdere toename sinds de jaren 
tachtig, die werd toegeschreven aan verminderde be-
grazingsdruk op kwelders; de daaropvolgende verruiging 
van vegetaties kwam de Tureluur als nestverstopper 
goed van pas (Nijland 2002). De sterke afname van 
aantallen Tureluurs in de Dollard valt samen met een 
hoge begrazingsdruk van Brandganzen, die tegenwoor-
dig tot 20 mei in het gebied aanwezig zijn. Esselink 
(2000) vermoedt een verband tussen de toename en 
het langere verblijf van Brandganzen en de afname 
van Tureluurs, die via een hoge begrazingsdruk de dek-
king voor broedende Tureluurs in belangrijke mate 
reduceren. Grote delen van de Dollardkwelder, waar in 
de jaren tachtig hoge dichtheden aan Tureluurs voor-
kwamen, zijn eind mei nog steeds schaars begroeid als 
gevolg van de eerdere begrazing door Brandganzen (K. 
Koffijberg).
 In het onderzochte dalingsgebied broeden jaarlijks 
11-38 paar Tureluurs. De aantallen zijn vanaf 2007 
relatief hoog. De trend in het gebied onderscheidt zich 
daarmee in gunstige zin van die in de rest van het 
Waddengebied, maar past wel redelijk goed bij de sta-
biele trend in de oostelijke Waddenzee.

Kokmeeuw Larus ridibundus
Het Waddengebied herbergt ongeveer eenderde van de 
in Nederland broedende Kokmeeuwen. De soort nestelt 
er op onbewoonde eilanden - de kolonie op Griend is 
met rond 25.000 broedparen verreweg de grootste van 
ons land -, op kwelders, in aangelegde nieuwe natte 
natuur en op andere plekken (Boele et al. 2012, Boele 
et al. 2014). 
De broedpopulatie in het (buitendijkse) Waddengebied 
bleef tussen 1991 en 2005 min of meer stabiel. 
Daarna zette een forse daling in zodat de trend over de 
hele periode gerekend negatief is (jaarlijkse afname met 
2,4 ± 0,65%). Landelijk nam de stand overigens sterker 
af (jaarlijks met 4 ± 0,28%) af en begon de afname al 
in de jaren negentig. 
De algehele afname in Nederland wordt toegeschreven 
aan slechte broedresultaten door frequente predatie van 
broedsels, al dan niet veroorzaakt door voedselgebrek 
waardoor de oudervogels te lang van het nest zijn (van 
Dijk & Majoor 2002). Langs de vastelandskust speelt ook 
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predatie door grondpredatoren een belangrijke rol (o.a. 
van Kleunen et al. 2012b). Binnenlandkolonies doen het 
daarbij aanzienlijk slechter dan kolonies in het kustge-
bied: ze hebben gemiddeld kleinere legsels, die een lager 
uitkomstsucces kennen en veel minder uitvliegende jon-
gen per nest opleveren (van Dijk et al. 2009).
In het Waddengebied is een opvallende verplaatsing 
van kolonies geconstateerd. Al in de jaren negentig 
namen de aantallen op de vastelandskust af en die op 
de eilanden toe. Eilanden bieden het voordeel dat ze 
meestal niet toegankelijk zijn voor landpredatoren, en 
een belangrijke predator als de Vos Vulpes vulpes er 
niet voorkomt. Dit proces zette door, zodat de vas-
telandskust veel van zijn betekenis voor broedende 
Kokmeeuwen heeft verloren. Recent nemen ook de 
aantallen op de eilanden af.
Het grotendeels verdwijnen van kolonies op de vas-
telandskust wordt in belangrijke mate toegeschreven 
aan intensieve nestpredatie en toegenomen onrust 
door de sterk in aantal vermeerderde Vos (Koffijberg 
et al. 2006). Voedselgebrek en overstromingen in het 
broedseizoen zouden eveneens van belang zijn (van der 
Jeugd et al. 2014). 
In het dalingsgebied bevond zich begin jaren negentig 
in de Paesumerlânnen een kolonie van 4000-5000 
paren. De aantallen namen snel af en vanaf 1997 ont-
breekt de soort er, incidentele vestigingen van enkele 
paren daargelaten. De bijna-verdwijning past in het 
grotere beeld van het Waddengebied. Op de vaste-
landskust proberen zich nog steeds kleine aantallen 
aan het begin van de broedtijd te vestigen, maar de 
nesten worden vrijwel steeds binnen korte tijd verlaten 
(Koffijberg et al. 2006).

Noordse Stern Sterna paradisaea
Van de Nederlandse broedpopulatie Noordse Sterns 
nestelt rond 98% in het Waddengebied. De soort 
broedt er voornamelijk buitendijks op kale of spaar-
zaam begroeide kwelders en zandplaten, vaak samen 
met of in de omgeving van Visdieven en Kokmeeuwen 
(Kasemir & Lutterop 2002). 
De trend sinds 1991 in het Waddengebied is nega-
tief (jaarlijkse afname met 3,1 ± 0,64%). Daarmee is 
ook de landelijke trend negatief, gedomineerd als deze 
is door ontwikkelingen in het Waddengebied (-2,8 ± 
0,57%). Het voorkomen in ons land kent altijd op-
vallende jaarfluctuaties. Zo was 1991 een daljaar en 
waren 1998 en 1999 voor onze begrippen topjaren. 
De sterke fluctuaties hebben waarschijnlijk deels te 
maken met het feit dat ons land aan de uiterste zuid-
rand van het Europese verspreidingsgebied ligt en maar 
een klein deel van de internationale populatie herbergt 
(Koffijberg et al. 2006). In zulke randzones zijn jaar-
lijkse aantalsfluctuaties gangbaarder dan in het centrum 
van de broedverspreiding. Anderzijds is ook bekend dat 
Noordse Sterns als pioniervogels snel kunnen reageren 
op het verschijnen of ongeschikt raken van broedhabi-

tat (Kasemir & Lutterop 2002). Ook dit draagt bij aan 
de instabiliteit van kolonies. Enkele jaren met slechte 
broedresultaten door ongunstige weersomstandigheden 
en voedselgebrek kunnen hebben bijgedragen aan de 
recente afname (van der Jeugd et al. 2014). Daar staat 
tegenover dat lokaal (o.a. Eemshaven) een sterke toe-
name van Noordse Sterns werd gemeld (Sovon data-
base), wat aangeeft dat er wel potentieel voor de soort 
is in de Waddenzee. Ook de kolonie op de kwelder van 
Ferwerd weet zich goed te handhaven, terwijl de soort 
op de Groninger kwelders vrijwel is verdwenen.
In het dalingsgebied nestelden begin jaren negentig 
150-470 paren in de Paesumerlânnen. Dit was een 
forse kolonie voor een soort waarvan de landelijke 
broedpopulatie meestal op 1000-2000 paren bedraagt 
(Boele et al. 2012, Boele et al. 2014). De aantallen 
liepen aanvankelijk redelijk synchroon met de landelijke 
situatie (laag aantal in 1991, herstel in 1992-94), maar 
bleven na 1994 op een laag peil. Ook in de landelijk 
goede jaren 1998 en 1999 vestigden zich niet meer 
dan enkele tientallen paren in het gebied. De struc-
turele afname kan zijn veroorzaakt door toegenomen 
verruiging van de aan de wadkant gelegen kwelder, 
de beste plek om te broeden. In het zuidelijk deel, dat 
intensief begraasd wordt, ontbreekt geschikte broedge-
legenheid. Mogelijk speelt ook toegenomen verstoring 
door Vossen Vulpes vulpes een rol.

Graspieper Anthus pratensis
Graspiepers broeden in open terreinen met lage 
begroeiing. In de buitendijkse delen van het 
Waddengebied zijn dat vooral licht begraasde en weinig 
verruigde delen van kwelders. Verhogingen in het ter-
rein zoals dijkjes, paaltjes, hekken en hoge plantensten-
gels dienen als uitkijk- en zangpost (Scharringa 2002). 
De aantallen in het buitendijkse Waddengebied bleven 
sinds 1991 min of meer stabiel. Vergeleken met de 
landelijke situatie (afname met jaarlijks 1,7 ± 0,26%) 
steekt dit gunstig af. Mogelijk is dit een gevolg van een 
minder intensieve agrarische bedrijfsvoering in het 
Waddengebied, vergeleken met regulier boerenland 
elders. Wellicht speelt ook verruiging van kwelders na 
verminderde begrazing een rol, al zal het positieve ef-
fect daarvan tijdelijk zijn, want sterk verruigde gebieden 
worden gemeden (Mandema 2014).
In het dalingsgebied (Paesumerlânnen) nestelden mid-
den jaren negentig rond 100 broedparen. De aantal-
len zijn gedaald tot enkele tientallen sinds 2002. Dit 
gaat in tegen de algehele trend in het Waddengebied 
(stabiel) maar wordt niet veroorzaakt door bodemda-
ling, aangezien die ter plekke nog niet meetbaar was op 
het moment dat de afname inzette. De afname houdt 
vermoedelijk verband met veranderde terreinomstan-
digheden, aangezien de aantallen in het sterk verruigde 
noordelijk deel duidelijker zijn afgenomen dan in het 
intensief begraasde waarschijnlijk weining veranderde 
zuidelijk deel (Figuur 13).
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Figuur 15. Aantalsontwikkeling van broedparen, weergegeven als index, van Kievit, Tureluur, Kokmeeuw, Noordse Stern, 
Graspieper en Rietgors, opgesplitst in gebieden met bodemdaling door nieuwe gaswinning en gebieden zonder bodemda-
ling door nieuwe gaswinning (controle). De jaarlijkse (gemiddelde) aantalsindex is weergegeven als punt, samen met de 
met TRIM berekende 95% betrouwbaarheidsinterval. De eerst beschikbare telling in de reeks is gelijkgesteld aan 100. In 
de rechter figuur zijn steeds de twee met TRIM berekende trendlijnen geïndexeerd met 100 als gemiddelde waarde.
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Rietgors Emberiza schoeniclus
De Rietgors bewoont open tot halfopen landschap-
pen met dichte moeras- of ruigtekruidenvegetaties. De 
habitatkeus is breed en omvat zowel poldersloten als 
uitgestrekte overjarige rietvelden (van Turnhout 2002). 
In het buitendijkse Waddengebied komt de soort vooral 
voor op licht verruigde kwelders en nabij greppels, slo-
ten en dijken.
In het Waddengebied zijn de aantallen sinds 1991 
toegenomen (met jaarlijks 3,7 ± 0,9%). Dit komt goed 
overeen met de landelijke trend, die eveneens positief 
is (jaarlijkse toename 3 ± 0,2%). De landelijke toe-
name vindt voornamelijk in agrarisch gebied in Laag-
Nederland plaats en zou een gevolg zijn van minder in-
tensief slootrandenbeheer en plaatselijke extensivering 
van graslandbeheer (SOVON Vogelonderzoek Nederland 
2002). De door verminderde begrazing veroorzaakte 

verruiging van (delen van) buitendijkse terreinen zou 
ook een verklaring kunnen bieden voor de toename in 
het Waddengebied.
Binnen het dalingsgebied zijn in de Paesumerlânnen 
sterk wisselende aantallen Rietgorzen vastgesteld. De 
jaarfluctuaties kunnen deels veroorzaakt zijn door in-
ventarisatieproblemen. Desondanks valt op dat aantal-
len van 20-25 paar Rietgorzen, zoals in 1996 en 1997, 
in recente jaren nooit meer gehaald worden. Dat sug-
gereert een afname waarvoor de oorzaken onduidelijk 
zijn. De afname heeft zich vermoedelijk vooral in het 
noordelijke deel afgespeeld, aangezien in het zuidelijke 
deel (in ieder geval in recente jaren) Rietgorzen vrij-
wel ontbreken (Tabel 5). Er bestaat wat dit betreft een 
parallel met de Graspieper, die eveneens profiteert van 
beginnende verruiging maar bij doorzettende verruiging 
het veld ruimt.
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Watervogels

Trends en verschillen in trends
Verreweg de meeste watervogels vertonen in de peri-
ode 1990/1991 – 2011/2012 een significant positieve 
dan wel significant negatieve trend in de Nederlandse 
Waddenzee. De richting van de trend in de kombergin-
gen met nieuwe gaswinning is vaak, maar niet altijd, 
gelijk aan de trend elders in de Waddenzee, zoals ook al 
door (Meesters et al. 2006) werd vastgesteld. De soort-
besprekingen maken duidelijk dat het bijzonder lastig 
is om tot simpele verklaringen voor de waargenomen 
trends te komen. Vrijwel zeker spelen een groot aantal 
factoren binnen en buiten de Waddenzee tegelijkertijd 
een rol (Meesters et al. 2006, Ens et al. 2009a, Ens 
et al. 2009b, van Roomen et al. 2012b). Daarbij moet 
gedacht worden aan klimaatverandering (Maclean et 
al. 2008), verandering in eutrofiëring (Philippart et al. 
2007), verstoring door recreatie of militaire oefeningen 
(Krijgsveld et al. 2008), schelpdiervisserij (Piersma et 
al. 2001, Ens et al. 2004), toename van invasieve exo-
ten zoals de Japanse oester (Scheiffarth et al. 2007), 
het herstel van een belangrijke predator, de Slechtvalk, 
na het verbod op DDT, etc. Diezelfde factoren spelen 
waarschijnlijk ook een rol bij de verklaring van verschil-
len in trends tussen gebieden binnen de Waddenzee 
(Ens et al. 2009a). Onderzoek beperkt zich vaak tot het 
analyseren van een het effect van een van deze facto-
ren, maar het is zeer onwaarschijnlijk dat er maar een 
enkele verklarende factor is. In de meeste gevallen zal 
er sprake zijn van cumulatie en interactie tussen facto-
ren.
Vanuit onze vraagstelling naar een mogelijk effect van 
bodemdaling zijn wij vooral op zoek naar verschil-
len in aantalsontwikkeling tussen het aandachtsgebied 
waar de nieuwe winningen plaatsvinden en de controle 
gebieden zonder nieuwe winningen. Bij een aantal 
soorten lijkt er op het oog inderdaad sprake van een 
verschil in aantalsontwikkeling.
Grauwe Gans en Brandgans nemen toe, maar in het 
aandachtsgebied lijkt de trend minder sterk positief en 
recentelijk misschien zelfs negatief. Dit hangt mogelijk 
samen met een sterkere verruiging van de kwelders in 
het aandachtgebied. Aangezien deze ganzensoorten niet 
op het wad naar voedsel zoeken, maar op de kwelder 
en in de zomerpolder, zou het voor deze soorten mis-
schien beter zijn om het aandachtsgebied net als bij 
de broedvogels te beperken tot die kwelders die daad-
werkelijk onder invloed staan van bodemdaling door 
nieuwe gaswinning en niet alle kwelders rond de kom-
bergingen die beïnvloed worden.
De Kanoet is misschien wel de soort waarbij de twee 
trends het meeste verschillen. In de kombergingen met 

de nieuwe gaswinning is er eind jaren negentig van de 
vorige eeuw sprake van een omslag van een daling naar 
een sterke toename. In de controle gebieden blijven 
de aantallen eerst nog dalen om daarna te stabiliseren. 
Dit verschil in ontwikkeling hangt waarschijnlijk sa-
men met het opvallende verschil in ontwikkeling in de 
schelpdierbestanden tussen de oostelijke en de weste-
lijke Waddenzee (Ens et al. 2009b). Omdat de winning 
uit de MLV velden pas in 2006 is begonnen wordt het 
verschil in trend zeker niet veroorzaakt door bodemda-
ling als gevolg van die winning.

Beschermde natuurwaarden
Er zijn een groot aantal doortrekkers en wintergasten 
waarvoor de Waddenzee van groot belang is en waar-
voor in het kader van Natura2000 een instandhou-
dingsdoelstelling is vastgelegd. Niet alle soorten die op 
deze lijst staan worden in potentie beïnvloed door bo-
demdaling door gaswinning. Een effect op Aalscholvers 
die naar vis duiken in de geulen is onwaarschijnlijk. 
In theorie zijn effecten van bodemdaling voorstelbaar 
op soorten die naar voedsel zoeken op de wadplaten 
en/of de kwelders en buitendijkse graslanden. Voor 
deze soorten zijn de instandhoudingsdoelen voor de 
Waddenzee vergeleken met de recente aantallen (Tabel 
7). Er zijn verschillende soorten waarvan de huidige 
aantallen onder het instandhoudingsdoel liggen. Voor 
Eidereend, Kanoet, Scholekster en Steenloper is er een 
officiële verbeterdoelstelling voor de kwaliteit van het 
leefgebied, maar volgens de recente tellingen liggen 
alleen de aantallen Eidereenden en Scholeksters nog 
steeds ver onder het instandhoudingsdoel.
Het grootste deel van de Eidereenden in de Waddenzee 
duikt naar voedsel in gebieden die altijd onder water 
staan en een minderheid is afhankelijk van de droog-
vallende platen. Tijdens de door Sovon gecoördineerde 
watervogeltellingen worden wel Eidereenden geteld die 
dicht bij de kust zitten, maar dit levert geen volledig 
beeld op. Die gegevens zijn dan ook niet geanalyseerd. 
Er is wel een volledig beeld op basis van de vliegtuig-
tellingen die sinds 1993 jaarlijks in januari worden uit-
gevoerd (Arts 2012). Deze gegevens zijn tot heden niet 
in de jaarlijkse analyses betrokken.
Voor de Scholekster liggen de aantallen in absolute 
zin het verst onder het instandhoudingsdoel. Met 
het draagkrachtmodel WEBTICS is op basis van een 
theoretische verwachting over de bodemdaling een 
theoretische aantalsvermindering berekend van 800 
Scholeksters voor het Pinkegat en 350 Scholeksters 
voor de Zoutkamperlaag (Rappoldt & Ens 2013). De 
theoretische verwachting over de bodemdaling be-
treft de berekening dat in de periode 2015-2055 de 
bodemdaling aan het oppervlak maximaal 3,7 cm 

Discussie
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zal bedragen voor het Pinkegat en 1,0 cm voor de 
Zoutkamperlaag (Wang & Eysink 2005). Het lijkt uiter-
mate onwaarschijnlijk dat een dergelijke aantalsvermin-
dering met de huidige monitoring kan worden gedetec-
teerd (Rappoldt & Ens 2013).

 

Broedvogels

Aangezien de zuidelijke en noordelijke zomerpolder 
zich sinds de dijkdoorbraak in 1973 heel verschillende 
hebben ontwikkeld ligt het voor de hand de ontwikke-

Tabel 7. Overzicht van doelstellingen voor doortrekkende vogels en wintergasten in het Natura2000 gebied Waddenzee. 
De tabel is beperkt tot soorten die in ieder geval een deel van hun voedsel vinden op wadplaten, kwelders of buitendijkse 
graslanden, dus exlcusief viseters en soorten die het gebied als slaapplaats benutten. Voor de kwalificerende soorten is 
weergegeven of de omvang van het leefgebied en/of de kwaliteit van het leefgebied behouden moet blijven (=), dan 
wel verbeterd moet worden (>). De volgende kolom geeft de instandhoudingsdoelstelling in termen van het seizoensge-
middelde. Daarop volgen de aantallen voor de jaren 2008 t/m 2009 en het gemiddelde over die periode zoals gepubli-
ceerd op www.sovon.nl/n2000. Dat gemiddelde is in de laatste kolommen weergegeven als percentage van de doelstel-
ling en voor de soorten met een lager aantal dan de doelstelling als (negatieve) afwijking, zowel in percentage, als in 
aantallen.

A048 Bergeend = = 38.400 36.275 41.559 45.514 51.529 61.125 47.200 123%  

A137 Bontbekplevier = = 1.800 2.580 2.677 2.911 3.350 2.405 2.785 155%  

A149 Bonte Strandloper = = 206.000 233.205 241.817 180.447 221.769 206.956 216.839 105%  

A045 Brandgans = = 36.800 41.091 38.406 49.388 59.534 57.795 49.243 134%  

A144 Drieteenstrandloper = = 3.700 6.428 4.761 4.889 4.969 6.645 5.538 150%  

A063 Eidereend = > 90.000-115.000 75.204 55.495 55.100 69.616 96.893 70.462 78% -22% -19538

A140 Goudplevier = = 19.200 11.821 15.018 9.247 14.017 24.177 14.856 77% -23% -4344

A043 Grauwe Gans = = 7.000 10.714 10.602 9.802 12.005 14.115 11.448 164%  

A164 Groenpootruiter = = 1.900 2.302 2.116 1.464 3.180 1.623 2.137 112%  

A156 Grutto = = 1.100 716 876 364 746 552 651 59% -41% -449

A143 Kanoetstrandloper = > 44.400 44.577 55.147 43.773 55.589 52.931 50.403 114%  

A142 Kievit = = 10.800 8.054 14.346 7.602 8.138 15.688 10.766 100%  

A132 Kluut = = 6.700 6.684 8.750 6.289 7.534 5.984 7.048 105%  

A051 Krakeend = = 320 372 674 412 446 586 498 156%  

A147 Krombekstrandloper = = 2.000 2.879 2.157 1.395 5.558 3.891 3.176 159%  

A034 Lepelaar = = 520 684 834 717 1.117 857 842 162%  

A054 Pijlstaart = = 5.900 5.101 5.661 5.382 5.579 5.951 5.535 94% -6% -365

A157 Rosse Grutto = = 54.400 74.440 74.540 44.386 60.462 47.883 60.342 111%  

A046 Rotgans = = 26.400 30.253 25.324 19.759 27.403 28.874 26.323 100%  

A130 Scholekster = > 140.000-160.000 100.370 96.460 90.287 93.676 90.208 94.200 67% -33% -45800

A103 Slechtvalk = = 40 53 69 50 75 89 67 168%  

A056 Slobeend = = 750 438 750 443 486 590 541 72% -28% -209

A050 Smient = = 33.100 19.119 29.131 27.843 19.084 21.090 23.253 70% -30% -9847

A169 Steenloper = > 2.300-3.000 2.707 3.206 2.462 2.952 2.220 2.709 118%  

A162 Tureluur = = 16.500 18.416 17.003 15.521 19.469 15.256 17.133 104%  

A053 Wilde Eend = = 25.400 14.478 17.936 15.386 15.126 14.434 15.472 61% -39% -9928

A052 Wintertaling = = 5.000 2.387 5.290 3.946 4.360 4.634 4.123 82% -18% -877

A160 Wulp = = 96.200 88.039 106.861 85.982 92.891 84.169 91.588 95% -5% -4612

A141 Zilverplevier = = 22.300 25.086 25.057 21.920 20.419 18.964 22.289 100%  

A161 Zwarte Ruiter = = 1.200 869 936 559 1116 754 847 71% -29% -353
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lingen van de broedvogelbevolking in de twee polders 
afzonderlijk te bespreken. 

Zuidelijke zomerpolder
In de jaren zeventig van de vorige eeuw was de zui-
delijke zomerpolder een zeer rijk weidevogelgebied, 
zoals blijkt uit een inventarisatie van nesten door de 
vogelwerkgroep van de NJN in 1978 (Dirksen 1980). 
De gegevens uit 1978 zijn vergeleken met de broed-
vogelmonitoring in de periode 2006 t/m 2012 (Tabel 
5). Van de grote rijkdom uit die jaren is weinig meer 
over (Tabel 8). De Veldleeuwerik is geheel verdwenen 
en van Kievit, Tureluur en Grutto resteert nog maar een 
kleine fractie. De aantallen Scholeksters zijn gehalveerd 
en alleen de aantallen Kluten zijn vergelijkbaar, maar dit 
is niet een echte weidevogel (Beintema et al. 1995). 
Mogelijk is er recentelijk sprake van een toename in de 
aantallen Kieviten die in de Paesener polder broeden 
(en ook in andere buitendijkse gebieden), maar ook die 
recente aantallen zijn zeer veel lager dan de aantallen 
die er in 1978 tot broeden kwamen. Deze dramatische 
achteruitgang vond plaats voordat met de gaswinning 
werd begonnen. Mogelijke oorzaken zijn toegenomen 
predatie door Vossen (Koffijberg et al. 2006) en de in-
tensieve beweiding, die een hoog vertrappingsrisico van 
nesten met zich meebrengt (Beintema et al. 1995). 
De potentie van voedselrijke kleigebieden als weidevo-
gelgebied is hoog (Beintema et al. 1995), zoals ook de 
historische gegevens voor de Paesener polder bewijzen. 
Of en hoe herstel van de vroegere weidevogelrijkdom 
mogelijk is vergt nader onderzoek. Of het wenselijk is, 
is aan de beheerder. Meesters et al. (2006) voorspel-
len een verlaging van de zomerpolder door inklink en 
bodemdaling en stellen mitigatie middels verkwelde-
ring als mogelijke beheermaatregel voor. Met het niet 
onderhouden van de klepduikers is dit de facto het 
huidige beleid, wat vooral goed zichtbaar is in het oos-
telijke deel van de zomerpolder. Verkweldering is naar 
verwachting strijdig met een beheer gericht op herstel 
van de rijke weidevogelstand.
 
Noordelijke polder
Voordat de zomerdijk doorbrak in 1973 was de noor-
delijke polder waarschijnlijk een rijk weidevogelgebied, 
net als de zuidelijke polder, maar hierover zijn ons geen 
gegevens bekend. Na de dijkdoorbraak veranderde het 
gebied in een kwelder en nam vrijwel zeker het belang 
voor kwelderbroedvogels toe. Het meest spectacu-
lair waren de grote aantallen Kokmeeuwen – in totaal 
4000-5000 paren begin jaren negentig van de vorige 
eeuw. Deze kolonie is verdwenen, net als elders op de 
kwelders van het vasteland, waarschijnlijk als gevolg 
van toegenomen predatie door Vossen (Koffijberg et al. 
2006). Ook de kolonie Noordse Sterns is zo goed als 
verdwenen, maar hierbij kan naast de toegenomen pre-
datie ook de sterke verruiging van de kwelder een rol 
hebben gespeeld. Die beide verklaringen worden ook 

geopperd voor de afname van de Kluut. De afname van 
de Graspieper heeft waarschijnlijk vooral te maken met 
de toegenomen verruiging.

Beschermde natuurwaarden
Informatie over de instandhoudingsdoelstellingen voor 
broedvogels in het Natura2000 gebied Waddenzee is 
samengevat in Tabel 9. Voor veel soorten liggen de hui-
dige aantallen in de Waddenzee onder de doelstelling 
en voor een aantal soorten gelden doelstellingen voor 
verbetering van de omvang en/of kwaliteit van het 
leefgebied.
 
Onder de soorten die de afgelopen jaren in de 
Paesener polder hebben gebroed zijn er drie met een 
Natura2000 status: de Kluut, de Bontbekplevier en de 
Noordse Stern. Van alle drie de soorten liggen de aan-
tallen in de Waddenzee onder het instandhoudingsdoel, 
maar alleen voor de Kluut geldt een verbeterdoelstel-
ling voor de kwaliteit van het leefgebied (Tabel 9). 
Beheer dat zich zou willen richten op herstel van de 

Tabel 8. Vergelijking van nestvondsten in het centrale deel 
van de zuidelijke zomerpolder in 1978 met broedvogel-
inventarisaties van de zuidelijke zomerpolder in de jaren 
2006 t/m 2012. In de eerste kolom het aantal gevon-
den nesten in 1978 (Dirksen 1980). In de tweede kolom 
een schatting voor Tureluur en Scholekster van het aantal 
broedparen in 1978 (Bennema 1979, Dirksen 1980). In de 
derde kolom het gemiddelde aantal broedparen in de jaren 
2006 t/m 2012 (Tabel 5). Deze aantallen zijn in de vierde 
kolom gecorrigeerd voor het feit dat in 1978 het centrale 
deel van 42 ha werd geinventariseerd, terwijl de hele zui-
delijke zomerpolder een oppervlak heeft van 75 ha.
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Kievit 41  11,6 6,5
Tureluur 51 63 7,1 4,0
Grutto 23  0,7 0,4
Scholekster 21 33 25,4 14,2
Kluut 9  14,3 8,0
Kokmeeuw 6  0,0 0,0
Wilde Eend 2  1,9 1,1
Veldleeuwerik 8  0,0 0,0
Graspieper 1  3,0 1,7
Gele Kwikstaart 1  0,1 0,1
Patrijs 1  0,0 0,0

Soort
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Tabel 9. Overzicht van doelstellingen voor broedvogels in het Natura2000 gebied Waddenzee. Voor de kwalificerende 
soorten is weergegeven of de omvang van het leefgebied en/of de kwaliteit van het leefgebied behouden moet blijven 
(=), dan wel verbeterd moet worden (>). De volgende kolom geeft de instandhoudingsdoelstelling in termen van het 
aantal broedparen. Daarop volgen de aantallen voor de jaren 2008 t/m 2012 en het gemiddelde over die periode zoals 
gepubliceerd op www.sovon.nl/n2000. Dat gemiddelde is in de laatste kolommen weergegeven als percentage van de 
doelstelling en voor de soorten met een lager aantal dan de doelstelling als (negatieve) afwijking.

A082 Blauwe kiekendief = = 3 0 0 0 0 0 0 0% -100%
A137 Bontbekplevier = = 60 42 51 48  43 46 77% -23%
A081 Bruine kiekendief = = 30 39 36 43 48 37 41 135% 
A195 Dwergstern > > 200 159 56 184 116 - 129 64% -36%
A063 Eider = > 5.000 - 1.601 2.550 - 3.178 2.443 49% -51%
A191 Grote Stern = = 16.000 12.271 11.246 8.814 13.137 6.062 10.306 64% -36%
A183 Kleine Mantelmeeuw = = 19.000 - - - - -   
A132 Kluut = > 3.800 1.380 1.490 1.070 1.050 1.350 1.268 33% -67%
A034 Lepelaar = = 430 649 628 786 807 643 703 163% 
A194 Noordse stern = = 1.500 861 888 - - - 875 58% -42%
A138 Strandplevier > > 50 16 20 - 9 5 13 25% -75%
A222 Velduil = = 5 9 15 9 12 10 11 220% 
A193 Visdief = = 5.300 - 2.560 - - - 2.560 48% -52%
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Broedvogelsoort

Kluut lijkt mogelijk in zowel de noordelijke als de zui-
delijke zomerpolder.
Noordse Stern en Bontbekplevier daarentegen broeden 
vrijwel uitsluitend in de noordelijke polder en even-
tueel beheer dat zich richt op herstel kan zich dus het 
beste richten op de noordelijke polder. Daarbij wordt al 
snel gedacht aan begrazing om de verruiging tegen te 
gaan. Echter, hieraan kleven ook belangrijke nadelen. 
Inrichtingsmaatregelen die het gebied beter toegan-
kelijk maken voor vee, maken het gebied ook beter 
toegankelijk voor predatoren zoals de Vos en juist de 
toegenomen predatie door met name Vossen lijkt een 
belangrijke oorzaak van de achteruitgang van kwelder-
broedvogels op de vastelandkwelders (Koffijberg et al. 
2006, van Kleunen et al. 2012b). Een ander nadeel is 
dat een verandering in beheer het moeilijker maakt om 
de effecten van bodemdaling te detecteren (van Duin 
et al. 2013).
Onder de huidige broedvogels van de Paesener polder 
zijn Scholeksters veruit het belangrijkst in aantal (bijna 
40% van alle broedparen in de zuidelijk polder en bijna 
30% van alle broedparen in de noordelijke polder). Het 
gaat al jaren heel slecht met de aantallen Scholeksters 
die in Nederland broeden en overwinteren (Ens et al. 
2011). Er geldt geen hersteldoelstelling voor de in de 

Waddenzee broedende Scholeksters, maar wel voor 
de aantallen die er overwinteren (Tabel 7). Echter, de 
Scholeksters die in de Paesener polder broeden hebben 
een sterke binding met het wad (Bennema 1979) en 
het is vrijwel zeker dat het gros van die dieren ook in 
de Waddenzee overwintert (B.J. Ens, ongepubliceerd). 
Modelberekeningen aan evenwichtspopulaties maken 
aannemelijk dat een afname van de broedpopulatie in 
zo’n geval ook zal leiden tot een afname in de aantallen 
overwinterende vogels (Goss-Custard 1996). Beheer 
dat zich richt op herstel van de aantallen in de Paesener 
polder broedende Scholeksters zal dus ook bijdragen 
aan het verminderen van de huidige de discrepantie 
tussen de aantallen Scholeksters die in de Waddenzee 
overwinteren en de Natura2000 doelstelling voor het 
gebied (Tabel 7).

Hoe verder?

Onder het principe van gaswinning met de hand aan 
de kraan fungeren de vogeltellingen als signaleringsme-
tingen, waarbij moet worden nagegaan of afwijkingen 
van de natuurlijke variatie of trends in vergelijking met 
referentiemetingen zijn toe te schrijven aan de gas-
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winning of niet (Auditcommissie 2014). De NAM is 
verplicht daar jaarlijks over te rapporteren. Probleem 
met deze verplichting tot jaarlijkse rapportage is dat 
veranderingen in de draagkracht voor vogels niet op 
basis van een enkel extra jaar kunnen worden vast-
gesteld. De bodemdierbestanden waar de wadvogels 
van afhankelijk zijn fluctueren sterk van jaar op jaar, al 
verschilt de variatie tussen de soorten (Beukema et al. 
1993). De grote verschillen tussen jaren hangen vooral 
samen met variatie in broedval (Beukema et al. 2010). 
Die verschillen in broedval hangen o.a. samen met het 
voorkomen van strenge winters. Na strenge winters 
is er vaak een goede broedval van verschillende soor-
ten schelpdieren, al is er wel geografische variatie in 
de omvang van het effect (Strasser et al. 2003). Een 
trendbreuk kan alleen worden vastgesteld door periodes 
van een aantal jaren met elkaar te vergelijken. Om die 
reden worden berekeningen met WEBTICS over draag-
kracht op basis van metingen aan de bodemdieren altijd 
over een reeks van jaren uitgevoerd en niet over een 
enkel jaar (Rappoldt & Ens 2013). 
Jaarlijks rapporteren over veranderingen in draagkracht 
op basis van veranderingen in bodemdieren en ver-
anderingen in vogelaantallen is dus weinig zinvol. Als 
jaarlijkse signalering niet zinvol is, welk tijdsinterval is 
dan wel zinvol? Volgens het huidige stramien wordt 
de monitoring eens in de vijf jaar geevalueerd en dit 
lijkt een minimale periode gegeven de grote jaarlijkse 
variatie in de bodemdieren. Afzien van jaarlijkse signa-
leringsberekeningen betekent niet dat er niet jaarlijks 
gemeten moet worden. Hieronder zullen we bespreken 
welke metingen op welke wijze zinvol kunnen worden 
ingezet voor de periodieke evaluatie-berekeningen.

Watervogels
De auditcommissie adviseert om in het monitorings-
programma 2014-2019 een alternatieve meet- en 
analysestrategie uit te werken voor de watervogels 
(Auditcommissie 2014). Omdat de watervogeltellingen 
onderdeel zijn van het Netwerk Ecologische Monitoring 
(NEM) en het Trilateral Monitoring and Assessment 
Program (TMAP) staat voortzetting van de metingen 
los van het eventuele gebruik in het kader van de mo-
nitoring van de effecten van de nieuwe gaswinning.

In de periodieke evaluatie van die nieuwe gaswinning 
kunnen de watervogeltellingen gebruikt worden voor:
1. Vergelijking van trends in kombergingen met en 

zonder bodemdaling (voor vogels die op de wadpla-
ten foerageren), of kwelders met en zonder bodem-
daling (voor vogels die op de kwelder naar voedsel 
zoeken, zoals ganzen en sommige eenden). Tot 
nu toe zijn deze analyses beperkt gebleven tot de 
Nederlandse Waddenzee, met als nadeel dat de ver-
gelijkingsmogelijkheden beperkt zijn. Extra inzichten 
worden verkregen als er ook vergelijkingen worden 
gemaakt met trends elders in de Waddenzee (Ens et 

al. 2009a, van Roomen et al. 2012b) en de flyway 
als geheel (van Roomen et al. 2012a). Verhoging 
van de telfrequentie tijdens de trekperiode kan zin-
vol zijn omdat zo een beter beeld ontstaat over de 
timing van de doortrek en de piekaantallen en daar-
mee het belang van het gebied voor verschillende 
subpopulaties.

2. Statistische analyses van de relatie tussen de aantal-
len die geteld worden op de hoogwatervluchtplaat-
sen en het voedselaanbod in de omgeving van de 
hoogwatervluchtplaats, zoals recentelijk uitgevoerd 
in de rapportage “Vogels langs de randen van het 
wad” (van der Hut et al. 2014). Bodemdaling kan 
eenvoudig als factor meegenomen worden in een 
dergelijke analyse. Een randvoorwaarde voor de 
analyse is wel dat er jaarlijks betrouwbare getallen 
over het voedselaanbod verzameld worden. Door 
vogels uit te rusten met GPS-trackers (Shamoun-
Baranes et al. 2012, Bouten et al. 2013) is het 
mogelijk een beter beeld te krijgen over de relatie 
tussen hoogwatervluchtplaatsen (HVP) en laagwa-
terfoerageergebieden en daarmee over de maximale 
afstand tussen HVP en laagwaterfoerageergebied die 
in de berekeningen moet worden aangehouden (Ens 
et al. 2014).

3. Vergelijking van de waargenomen aantallen met de 
op basis van het voedselaanbod berekende draag-
kracht (Rappoldt & Ens 2013) of proxy voor draag-
kracht, zoals het oogstbare voedselaanbod (Zwarts 
et al. 1996, Kraan et al. 2009). Voor de Scholekster 
kan het draagkrachtmodel WEBTICS worden toe-
gepast, maar het zal nodig zijn de inzichten te ver-
werken die in de afgelopen periode verkregen wer-
den in het onderzoek aan gezenderde Scholeksters 
(Ens et al. 2014). Toepassing voor andere soorten is 
mogelijk, maar vereist wel dat WEBTICS eerst voor 
die soorten wordt gecalibreerd (Ens et al. 2006, Ens 
et al. 2008b). Berekeningen aan de draagkracht, of 
proxy voor draagkracht, zijn alleen mogelijk als het 
voedselaanbod wordt bemonsterd. 

Broedvogels
De auditcommissie adviseert om in het monitorings-
programma 2014-2019 na te gaan of tellingen van 
broedvogels nog zinvol zijn in afwachting van de re-
sultaten van onderzoek op Ameland (Auditcommissie 
2014). Omdat de broedvogeltellingen onderdeel zijn 
van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) en het 
Trilateral Monitoring and Assessment Program (TMAP) 
staat voortzetting van de metingen los van het eventu-
ele gebruik in het kader van de monitoring van de ef-
fecten van de nieuwe gaswinning.
Er zijn drie buitendijkse broedgebied waaronder diepe 
bodemdaling zal plaatsvinden als gevolg van de nieuwe 
gaswinning: ‘t Schoor (25 ha), kwelder Wierum (11 
ha) en Paezemerlannen (170 ha) (Meesters et al. 
2006). Van deze drie zijn de Paezemerlannen veruit 



Trendanalyses van vogels in de Waddenzee in het kader van de nieuwe gaswinningen over de periode 1990-2012 

43

het belangrijkste gebied. De diepe bodemdaling die 
aldaar sinds het begin van de winning in 2006 uit 
de velden bij Moddergat, Vierhuizen en Lauwersoog 
heeft plaatsgevonden bedroeg ongeveer 2 mm per 
jaar in 2011 (NAM 2014). In de meeste delen van 
de Paezemerlannen was in die periode de opslibbing 
beduidend hoger dan de diepe bodemdaling en ook 
nog ruim voldoende om een gemiddelde hoogwater-
stijging van 2 mm per jaar bij te houden (van Duin et 
al. 2013). Alleen in de zuidelijke zomerpolder kan de 
opslibbing de diepe bodemdaling niet overal bijhouden. 
In de meeste permanente kwadraten was de vegetatie 
stabiel of vertoonde successie (van Duin et al. 2013).

In de periodieke evaluatie van de nieuwe gaswinningen 
kunnen de broedvogeltellingen zinvol gebruikt worden 
voor:
1. Een vergelijking van trends in aantallen en ver-

spreiding van broedparen in de Paesener polder en 
buitendijkse referentiegebieden zonder bodemda-
ling. Die vergelijking wint aan kracht als in de plots 
waar de broedvogels worden geteld ook gedetail-
leerde gegevens beschikbaar zijn over opslibbing en 
vegetatieontwikkeling. Dit is automatisch het geval 
voor de Paesener polder, maar voor de referentie-
gebieden ontbreekt die afstemming tot op heden.

2. Een vergelijking van de waargenomen broedvogel-
aantallen met berekeningen met een populatiemo-
del. Voor de broedvogels bestaan geen draagkracht-
modellen waarmee het aantal broedparen voorspeld 
kan worden op basis van metingen aan de kwaliteit 
van het habitat. In WEBTICS wordt die koppeling 
tussen draagkracht en habitatkwaliteit bereikt door 
opschaling van de plaatskeuze van individuen (die 
weer afhankelijk is van de voorspelde opnamesnel-
heid van voedsel) naar veranderingen in populatie-
aantallen (Rappoldt et al. 2004). Er bestaan model-
len over het vestigingsgedrag van broedvogels als 
functie van habitatkwaliteit (Ens et al. 1995, van 
de Pol et al. 2007), maar daarin worden de ter-
ritoria niet ruimtelijk expliciet gemodelleerd. Daar 
zijn populatiemodellen van afgeleid met negatieve 
dichtheidsafhankelijkheid in een of meer demogra-
fische parameters, zodat de populatiegroei, en daar-
mee het aantal broedparen, wordt gelimiteerd. Een 
dergelijk model is ontwikkeld voor de Scholeksters 
die op de kwelder van Schiermonnikoog broeden 
om de effecten van klimaatverandering op de popu-
latieontwikkeling door te rekenen (van de Pol et al. 
2010b). Calibratie van een dergelijk model voor de 
Scholeksters, of andere broedvogels van de Paesener 
polder, vereist metingen aan overleving en broed-
succes. In het kader van TMAP wordt het broedsuc-

ces van een geselecteerd aantal soorten gemeten 
op verschillende locaties in de Waddenzee (van 
Kleunen et al. 2012b), maar de Paesener polder 
hoort daar op dit moment niet bij.

Cumulatieve effecten
Het fundamentele probleem aan het bepalen van een 
effect van bodemdaling op een vogelpopulatie is dat 
het effect van bodemdaling naar verwachting klein is 
en de vogelpopulatie ook door veel andere factoren be-
invloed wordt. Een nette experimentele opzet, waarbij 
gebieden met bodemdaling en controle-gebieden zon-
der bodemdaling volgens toeval worden aangewezen, is 
uitgesloten. Dat betekent dat de noodzakelijke statisti-
sche analyses altijd veel haken en ogen zullen bevatten, 
onafhankelijk of het nu een statistische analyse van 
aantallen vogels, of een proxy voor draagkracht betreft. 
Het alternatief voor een statistische benadering is één 
waarbij de verschillende processen in kaart worden 
gebracht en de cumulatieve effecten worden gekwan-
tificeerd. Dat vereist een hierarchische model, waarbij 
gedragsmodellen die de lokale effecten op korte termijn 
meten worden gekoppeld aan een model voor de meta-
populatie als geheel op de lange termijn. Naar ons idee 
is het bouwen en parameteriseren van een dergelijk 
metapopulatie model de meest kansrijke benadering om 
een effect van bodemdaling op de aantallen vogels te 
bepalen. Het is onmogelijk om dit te doen voor alle vo-
gelsoorten waarvoor een Natura2000 doelstelling geldt. 
Om een groot aantal redenen ligt het voor de hand 
hiervoor de Scholekster te selecteren:
1. De soort heeft in potentie zowel in het broedsei-

zoen als buiten het broedseizoen last van bodemda-
ling. In het broedseizoen kan bodemdaling het over-
stromingsrisico van nesten verhogen (Hallmann & 
Ens 2011) en buiten het broedseizoen kan bodem-
daling een negatief effect hebben op de draagkracht 
(Rappoldt & Ens 2013).

2. Er zijn al veel noodzakelijke ingredienten voor-
handen om zo’n metapopulatiemodel te bouwen. 
Enerzijds modellen: WEBTICS voor de draagkracht 
voor de overwinterende vogels (Rappoldt et al. 
2004) en populatiemodellen voor broedvogels (van 
de Pol et al. 2010b). Anderzijds een infrastructuur 
van populaties van gekleurringde dieren en een net-
werk van waarnemers die die dieren afleest (Ens et 
al. 2011).

3. Het is de meest talrijke broedvogel van de 
Paezemerlannen.

4. Het is de vogelsoort waarvoor de aantallen over-
winteraars het verst onder het instandhoudingsdoel 
liggen.
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