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3.1 Inleiding 
Tussen 1972 en 2016 zijn in totaal 280 tellingen uitgevoerd van het aantal wadvogels op Ameland. 
Tijdens deze tellingen worden tijdens hoogwater de steltlopers, ganzen en eenden geteld die buiten- en 
binnendijks overtijen. Alle hoogwatertellingen voor 2001 zijn uitgevoerd door de wadvogeltelgroep 
Ameland met een gemiddelde frequentie van 10 tellingen per jaar. Na 2001 is kon met finananciele 
steun van deNAM de frequentie van de tellingen worden opgevoerd tot circa 10 tellingen per jaar. 
 
De wadvogels op Ameland vormen twee gescheiden populaties. Vogels die foerageren op het wad ten 
oosten van de veerdam overtijen ten oosten van Nes. Vogels die foerageren op het wad ten westen van 
de veerdam overtijen ten westen van Nes. Er is dus sprake van twee "getijdepopulaties" met gescheiden 
voedselgebieden (Kersten et al., 1997). Deze "getijdepopulaties" worden tijdens hoogwater afzonderlijk 
geteld, doorgaans op opeenvolgende dagen 

 

3.1.1 Opzet van de monitoring 

In de eerste jaren na het begin van de gaswinning in 1986 was de frequentie van de tellingen te laag 
om veranderingen snel te kunnen registreren (2-4 tellingen per jaar). Vanaf 2001 is daarom, op verzoek 
van de Begeleidingscommissie Monitoring Bodemdaling Ameland, het aantal tellingen verhoogd tot 
circa 10 per jaar. 
 
Het onderzoek beperkt zich tot die vogelsoorten die voor hun voedsel helemaal of grotendeels 
afhankelijk zijn van droogvallende platen in de Waddenzee. Potentieel ondervinden deze wadvogels de 
meeste hinder van een eventuele bodemdaling omdat hun voedselgebied tijdens laagwater dan minder 
lang toegankelijk is. Andere soorten watervogels, zoals herbivore ganzen en eenden die foerageren in 
de polders en op de kwelders, vallen buiten het bestek van dit onderzoek. 
 
Figuur 3.1 toont een schets van het voedselgebied van de wadvogels op Oost- Ameland. Dat strekt zich 
uit tussen het Pinkegat aan de oostpunt van het eiland, de veerdam bij Nes, en de vaargeul vanaf de 
veerdam in de richting van het wantij (zie ook Kersten, 2001). 
 
Ongeveer 2200 ha van het voedselgebied onder Oost-Ameland ligt binnen de bodemdaling schotel. 
Alleen het gebied ten zuiden van de polder bij Buren ligt daar buiten. Eerder onderzoek wees uit dat 
voor de meeste soorten wadvogels het wad binnen de bodemdaling schotel belangrijk is, belangrijker 
zelfs dan op basis van alleen het oppervlak verwacht mag worden (Kersten, 2001). 

 

 
Figuur 3.1 De ligging van de NAM lokatie en de bodemdalingsschotel in het foerageergebied 
onder Oost-Ameland.Overview of East-Ameland and the adjacent mudats in the Wadden Sea. 

 

3.1.2 Vraagstelling 

In dit rapport worden allereerst de aantallen wadvogels van voor het begin van de aardgaswinning 
(1972-1986) vergeleken met de "huidige" aantallen in de periode 2011-2016. Daarnaast worden de 
huidige aantallen vergeleken met die in de periodes 2000-2004 en 2005-2010 (Kersten, 2004; Kersten 
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& Rappoldt, 2011) om vast te kunnen stellen of de trend van de eerder vastgestelde veranderingen zich 
voortzet of inmiddels is afgezwakt of omgebogen. 
 
De afgelopen decennia hebben zich grote veranderingen voorgedaan die van invloed zijn geweest op 
de wadvogels in de Waddenzee. Hierbij moet gedacht worden aan bodemdaling ten gevolge van 
gaswinning, het verdwijnen van de mosselbanken, de schelpdiervisserij en de algehele verzanding van 
het wad. Voor een uitvoerige bespreking van de veranderingen die zich op Oost-Ameland hebben 
voorgedaan wordt verwezen naar een eerdere rapportage (Kersten & Rappoldt, 2011). 
 

3.1.3 Referentiegebieden 

De aantalsontwikkeling van de verschillende soorten op Oost-Ameland wordt vergeleken met die in de 
drie referentiegebieden: West-Ameland, Oost-Schiermonnikoog en de Boschplaat op Terschelling. 
 
Het aantal beschikbare tellingen voor West-Ameland is exact gelijk aan dat voor Oost-Ameland. Ieder 
telling op Oost-Ameland correspondeert 1 op 1 met een telling op West-Ameland. Vrijwel altijd is de 
telling op West-Ameland uitgevoerd op de eerstvolgende dag nadat Oost-Ameland is geteld. 
 
Omdat West-Ameland geen wantij heeft is besloten om ook de wantijgebieden Oost-Schiermonnikoog 
en Boschplaat als referentiegebieden te gebruiken1. Van deze gebieden zijn echter beduidend minder 
tellingen beschikbaar dan voor Oost en West-Ameland2. 
 

 
 

 
Figuur 3.2 De Hon als ruige strandvlakte (1974) en de daarna ontstane kwelder ten zuiden van 

de opgestoven duinen (eind jaren negentig). 

 

                                                      
1 De gebruikte gegevens zijn beschikbaar gesteld door het SOVON. 
2 De begrenzing van het voedselgebied behorend bij de wadvogels van Boschplaat en Oost-Schiermonnikoog is wel minder goed 
bekend dan voor Oost-Ameland. 
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3.1.4 Opzet van dit rapport 

In paragraaf 3.2 worden de soorten benoemd die in de monitoring zijn betrokken en wordt de indeling 
van het jaar in seizoenen toegelicht. Tevens wordt de werkwijze tijdens de tellingen uiteengezet en 
wordt een overzicht gegeven van de uitgevoerde tellingen. Er wordt ingegaan op de verspreiding van 
de vogels tijdens hoogwater, het voorkomen van dubbeltellingen en de nauwkeurigheid van de 
telresultaten. 
 
In paragraaf 3.3 worden per soort de resultaten beschreven voor zowel Oost-Ameland als de drie 
referentiegebieden. De resultaten worden beknopt besproken. 
 
In paragraaf 3.5 worden de aantalsveranderingen op Oost-Ameland vergeleken met die in de 
referentiegebieden. Soorten waarvan de aantalsontwikkeling op Oost- Ameland niet consistent is met 
die in de referentiegebieden worden expliciet besproken. 
 

3.2 Methode 

3.2.1 De soorten 

Het onderzoek beperkt zich tot vogelsoorten die voor hun voedsel afhankelijk zijn van droogvallende 
platen in de Waddenzee. Daarnaast worden alleen die soorten besproken waarvan er regelmatig meer 
dan 100 individuen op Ameland aanwezig zijn. 
 
Het gaat om 14 soorten, te weten: twee soorten eenden, Eidereeend en Bergeend, en 12 soorten 
steltlopers, Scholekster, Bontbekplevier, Zilverplevier, Goudplevier, Steenloper, Wulp, Rosse Grutto, 
Kluut, Tureluur, Groenpootruiter, Bonte Strandloper en Kanoet. 
 

3.2.2 Hoogwatertelling 

Door het opkomende water worden de foeragerende wadvogels op natuurlijke wijze geleidelijk bij elkaar 
gedreven naar de hoger gelegen delen van hun foerageergebied. 
 

 
Figuur 3.3 Hoogwatervluchtplaats van Scholeksters aan de rand van het Nieuwlandsreid, de 

begraasde kwelder tussen de Hon en de Kooiduinen. 
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Figuur 3.4 Het foerageergebied onder Oost-Ameland met daarbij ruwweg aangegeven hoe de 

vogels zich met opkomend water concentreren en waar ze tenslotte met hoogwater heen gaan. 
Veel vogels overtijen op de Hon maar foerageren op het wantij of westelijk daarvan. 

 
Figuur 3.4 laat voor Oost-Ameland zien waar die ongeveer liggen. Vandaar gaan de vogels lopend of 
vliegend naar de hoogwatervluchtplaatsen. De exacte locatie van de hoogwatervluchtplaatsen hangt 
vooral af van de hoogte van de hoogwaterstand. 
 
De verschillende soorten hebben zo hun eigen voorkeur voor bepaalde plaatsen. Zo overtijen Wulpen 
en Scholeksters zowel binnen- als buitendijks, maar Kanoeten, Bonte Strandlopers, Rosse Grutto's en 
Zilverplevieren zitten vrijwel altijd in de waterlijn op open zandplaten. Tureluurs en Groenpootruiters 
hebben meestal "eigen plekken", plasjes op de kwelder, maar ook bepaalde weilanden in de polder, 
waar regelmatig overtijd wordt. 
 
Tijdens hoogwater verblijven de vogels op hoogwatervluchtplaatsen. De meeste soorten zitten dan in 
groepen die geteld kunnen worden door er op enige afstand langs te lopen. Daarbij wordt uiteraard 
gebruik gemaakt van dijken en duinen voor het verkrijgen van een goed overzicht. In de nazomer kunnen 
bepaalde soorten, die tijdens hoogwater op de kwelder of in de polder moeilijk zijn terug te vinden, beter 
tijdens de hoogwatertrek geteld worden. Dit geldt met name voor Rosse Grutto, Tureluur en 
Groenpootruiter. Deze soorten worden daarom tussen vier en 1 uur voor hoogwater geteld, wanneer ze 
vanaf het wad naar de hoogwatervluchtplaats vliegen. 
 

3.2.3 Deelgebieden 

In het geval van een hoge vloed of bij verstoring vliegen er wadvogels heen en weer tussen verschillende 
deelgebieden, bijvoorbeeld tussen het Nieuwlandsreid en de Hon. Het is dus zaak om overzichtelijke 
deelgebieden uit te kiezen die simultaan geteld worden. De wadvogel telgroep Ameland gebruikt sinds 
1972 steeds dezelfde indeling in deelgebieden. De deelgebieden op Oost-Ameland zijn de Hon, het 
Nieuwlandsreid en de polder ten oosten van Nes. 
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Figuur 3.5 Hoogwatertelling op de Hon in 1974. 

 
Op West-Ameland werden oorspronkelijk vier, later vijf en tegenwoordig zes deelgebieden 
onderscheiden. De oorspronkelijke deelgebieden waren: de polder ten westenvan de veerdam bij Nes 
tot aan de Balummerbocht, de polder ten westen van de Ballummerbocht met uitzondering van de 
Uithoek, de Uithoek (polder direct ten noorden van de kwelder bij Hollum) en de buitendijkse kwelder bij 
Hollum. 
 
Rond 1990 is het Groene strand ten noorden van Ballum ontstaan. Sindsdien fungeert het bij hoge 
hoogwaterstanden als hoogwatervluchtplaats voor wadvogels die op het wad onder West-Ameland hun 
voedsel zoeken. 
 
Omstreeks 2005 is op West-Ameland een nieuwe hoogwatervluchtplaats ontstaan. Het gaat om de 
Blauwe Balg; een onbegroeide zandplaat in het zeegat tussen Ameland en Terschelling. Deze locatie 
wordt vooral gebruikt door Rosse Grutto's, Kanoeten, Bonte Strandlopers en Zilverplevieren bij hoge 
hoogwaterstanden. Op deze plaat overtijen niet alleen vogels die onder Ameland foerageren, maar nog 
veel meer vogels die afkomstig zijn van het Friesche Wad en mogelijk van het wad onder de oostpunt 
van Terschelling. De van Ameland afkomstige vogels worden geteld tijdens de hoogwatertrek vanaf een 
telpunt aan het eind van het Tjettepad ten zuidwesten van Hollum. 
 
Ook op West-Ameland zijn de hoogwatertellingen van de verschillende deelgebieden simultaan 
uitgevoerd, doorgaans 1 dag na de corresponderende telling op Oost-Ameland. 
 
De tellingen op de Boschplaat (Terschelling) en Oost-Schiermonnikoog zijn georganiseerd door SOVON 
in het kader van de (inter)nationale wadvogel tellingen. 
 

3.2.4 Nauwkeurigheid van de tellingen 

In de tachtiger jaren hebben wij uitvoerig onderzoek gedaan naar de fouten die gemaakt worden bij het 
tellen van wadvogels. Er moet daarbij onderscheid gemaakt worden tussen de gewone schattingsfouten 
bij het tellen van zittende of vliegende groepen vogels en de (veel grotere) fouten tengevolge van het 
missen of dubbeltellen van vogels (de zogenaamde terreinfouten). 
 
In Kersten et al. (1981) en Rappoldt et al. (1985) laten wij zien dat de toevallige fout ("standaard 
deviatie") in getelde aantallen voor een waddeneiland in de orde van 20% ligt voor soorten waarvan 
meer dan 100 individuen aanwezig zijn. Dat is een acceptabele foutenmarge die het berekenen van 
maandgemiddelden niet in de weg staat. 
 
Voor schaarse soorten spelen terreinfouten een overheersende rol en daardoor is het telresultaat voor 
die soorten grillig en gemiddeld te laag. Mede daarom wordt in dit rapport geen aandacht besteed aan 
soorten die slechts in kleine aantallen doortrekken.  
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3.2.5 Analyse van de aantallen 

Voor zowel het tijdvak 1972-1986 als het tijdvak 2011-2016 is voor de 14 soorten wadvogels op Oost- 
en West-Ameland het aantalsverloop gedurende het jaar gereconstrueerd. Dit is gedaan door per 
maand het gemiddelde aantal vogels te berekenen op grond van de beschikbare hoogwatertellingen. 
 
Tijdens de doortrekperiodes in voorjaar (maart-mei) en najaar (juli-september) verandert het aantal 
aanwezige vogels zo snel dat maandgemiddelden niet voldoen om een indruk te krijgen van het 
werkelijke aantalsverloop. Daarom is ervoor gekozen om tijdens de doortrekperiodes gemiddelde 
aantallen te berekenen over kortere periodes (per halve maand of per decade). Tabel 3.1 geeft een 
overzicht van het aantal beschikbare tellingen per periode. 
 
Tabel 3.1 Aantal uitgevoerde hoogwatertellingen van het aantal wadvogels op Ameland, Boschplaat (Terschelling) en Oost-
Schiermonnikoog. De tellingen van Schiermionnikoog en Terschelling zijn ten behoeve van dit rapport beschikbaar gesteld door 
het SOVON. 

 
 
Vaak maken verschillende populaties van dezelfde soort gebruik van het waddengebied. Soms gaat het 
daarbij om verschillende verschillende ondersoorten (Rosse Grutto, Tureluur, Kanoet). Bij andere 
soorten zijn de vogels die in de Waddenzee overwinteren afkomstig uit een ander broedgebied dan de 
vogels die alleen tijdens de trek in de Waddenzee verblijven. 
 
Omdat tegengestelde aantals-ontwikkelingen van de verschillende populaties elkaar kunnen opheffen 
is besloten om geen gebruik te maken van een jaar-gemiddelde of een index daarvoor. Inplaats daarvan 
worden de getelde aantallen geanalyseerd voor de volgende drie stadia in de jaarcyclus: 
 

Overwintering (januari) Bontbekplevier, Goudplevier, Rosse Grutto, Kluut en Groenpootruiter 

overwinteren niet of in verwaarloosbare aantallen op Ameland. Het aantal overwinterende Eiders is niet 
nauwkeurig vast te stellen omdat de vogels tijdens hoogwater niet naar het eiland komen. De resterende 
acht soorten overwinteren in aanzienlijke aantallen op het eiland. 
 

Voorjaarstrek (maart-mei) De vogels zijn op weg van een zuidelijker gelegen overwinteringsgebied naar 

het (sub)arctische broedgebied. Tijdens het verblijf in de Waddenzee worden in korte tijd grote 
vetreserves aangelegd. Bergeend, Kluut en Groenpootruiter worden in het voorjaar weinig 
waargenomen. Voor Eider, Scholekster, Wulp, Tureluur en Kanoet is de overgang van overwintering 
naar voorjaarstrek niet vast te stellen. Voor de overige zeven soorten kan het verloop van de 
voorjaarstrek uit het aantalsverloop worden afgeleid. 
 

Najaarstrek (juli-oktober) De vogels keren met hun jongen terugkeren uit het broedgebied. Veel vogels 

pleisteren dan voor langere tijd op Ameland, om hun slagpennen te ruien, voordat zij verder trekken 
naar het uiteindelijke overwinteringsgebied. Met uitzondering van de Eider kon voor alle soorten het 
verloop van de najaarstrek uit het aantalsverloop worden afgeleid. 
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De ontwikkeling van het aantal overwinterende vogels wordt geanalyseerd op grond van het gemiddelde 
van de jaarlijkse tellingen in januari. 

 
Tijdens de doortrekperiodes varieert het aantal aanwezige vogels zo snel dat het gemiddelde geen 
bruikbare maat oplevert om veranderingen tussen 1972-1986 en 2000-2004 te bepalen. Het maximum 
aantal waargenomen vogels is in potentie een betere maat, maar heeft het nadeel erg gevoelig te zijn 
voor incidenten (uitbijters). Uit praktische overwegingen is er daarom voor gekozen om voor iedere 
doortrekperiode het gemiddelde van de drie hoogste tellingen te bepalen. Hierdoor wordt het effect van 
uitbijters beperkt. Bij een eerdere analyse is gebleken dat het op die wijze berekende karakteristieke 
aantal een bruikbare maat is voor het aantal vogeldagen tijdens een doortrekperiode (Kersten, 2004). 
 

3.3 Aantalsontwikkeling sinds 1972 
Voor iedere soort begint de bespreking met een overzicht over het aantalsverloop door het jaar, 
afzonderlijk voor Oost-Ameland en het referentiegebied West-Ameland. Dat aantalsverloop wordt in 
grafiek gebracht voor de tijdvakken 1972-1986 en 2011-2016, zoals bijvoorbeeld die in figuur 3.6 voor 
de Eider. De standaarddeviaties in deze grafieken geven een indruk van de betrouwbaarheid van de 
berekende gemiddelde aantallen. Afhankelijk van de soort laat het seizoensverloop doortrekpieken zien, 
een overwinterend aantal, of beide. 
 
Veranderingen in het overwinterende aantal en/of de doortrekpieken worden vervolgens 
gekwantificeerd en als histogrammen gepresenteerd. De ontwikkeling van bijvoorbeeld het aantal 
overwinterende vogels wordt beschreven door voor de tijdvakken 1972-1986, 2000-2004, 2005-2010 
en 2011-2016 het gemiddeld aantal overwinteraars te berekenen en die met elkaar te vergelijken.  
 
Omdat doortrekkende vogels niet elk jaar in precies dezelfde periode in het Waddengebied pleisteren 
worden de doortrekpieken gekarakteriseerd met behulp van de drie hoogste aantallen die in de 
betreffende doortrekperiode zijn geteld3. In het onderschrift bij de grafieken is steeds te vinden wat er 
precies is berekend (zie bijvoorbeeld figuur 3.7).  
 
Per soort worden de resultaten tenslotte kort besproken in samenhang met de veranderingen die zich 
hebben voorgedaan op de Boschplaat en op Oost-Schiermonnikoog. Voor deze twee 
referentiegebieden zijn grafieken opgenomen in appendix A.  
 
De waargenomen aantalsveranderingen worden in paragraaf 3.5 samengevat en verder bediscussieerd 
(zie tabel 3.3 en de uitleg in tabel 3.2). 
 

                                                      
3 Bij gebruik van een periodegemiddelde zouden veel aantallen meetellen die in feite "naast de top" liggen. 
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Figuur 3.6 Aantalsverloop (maandgemiddelde met standaardfout) van de Eider op Oost- 
Ameland (boven) en West-Ameland (onder). 
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Figuur 3.7 Maximum aantal overzomerende Eiders op Oost-Ameland (links) en West- Ameland (rechts) 

(gemiddelde van 3 hoogste tellingen: april-augustus) sinds 1972-1986. 

 

3.3.1 Eider 

De hoogste aantallen Eiders worden waargenomen tijdens het broedseizoen en de daaropvolgende 
ruiperiode (april-augustus) (figuur 3.6). 's Winters blijven de vogels tijdens hoogwater op het 
fourageergebied en zijn dan vanaf het eiland moeilijk te zien. Het aantal dat vanaf het eiland geteld 
wordt is doorgaans gering en geeft geen goed beeld van het werkelijk aanwezige aantal.  
 
's Zomers komen de vogels tijdens hoogwater wel naar het eiland. De zomeraantallen zijn niet alleen 
hoger maar ook beter reproduceerbaar dan de winteraantallen. Op Oost-Ameland worden veel meer 
Eiders geteld dan op West-Ameland.  
 

Zomer 
 
Op Oost-Ameland zijn de maximale zomeraantallen sterk afgenomen in vergelijking met de periode 
1972-1986 (figuur 3.7). De sterkste daling vond plaats omstreeks 2005. Sindsdien is het aantal Eiders 
op Oost-Ameland gehalveerd. Op West-Ameland is het aantal Eiders in dezelfde periode met ongeveer 
eenderde afgenomen. 
 
Boschplaat en Oost-Schiermonnikoog 
 
De langjarige trends op de Boschplaat en Oost-Schiermonnikoog zijn ook negatief (appendix A: 
Eidereend, zomer). Sinds 1980 is het aantal overzomerende Eiders in beide gebieden ongeveer 
gehalveerd, hetgeen goed overeenkomt met de afname op Oost-Ameland. De afname van de Eider 
beperkt zich dus niet tot Ameland. 
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Figuur 3.8 Aantalsverloop (gemiddelden met standaarddeviatie) van de Bergeend op 

Oost-Ameland (boven) en West-Ameland (onder). 
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Figuur 3.9 Gemiddeld aantal overwinterende Bergeenden (januari) op Oost-Ameland (links) en West-Ameland 

(rechts) sinds 1972-1986. 

 

3.3.2 Bergeend 

Bergeenden zijn vooral talrijk in het najaar (september-november) wanneer zij terugkeren van de 
ruigebieden in de Duitse Bocht (figuur 3.8). 's Winters is het aantal beduidend lager en van een 
voorjaarstrek is nauwelijks sprake. Het aantal Bergeenden op Oost-Ameland is veel hoger dan dat op 
West-Ameland. 
 

Winter 
 
Het aantal overwinterende Bergeenden (figuur 3.9) is in 2010-2015 zowel op Oost-Ameland als op 
West-Ameland meer dan verdubbeld ten opzichte van de daaraan voorafgaande periode. 
 

Najaar 
 
Het aantal doortrekkende Bergeenden tijdens de najaarstrek (figuur 3.10) is zowel op Oost-Ameland als 
op West-Ameland toegenomen. De toename op Oost-Ameland is veel groter dan die op West-Ameland. 
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Figuur 3.10 Maximum aantal Bergeenden tijdens de najaarstrek op Oost-Ameland (links) en West-Ameland 

(rechts) (gemiddelde van 3 hoogste tellingen: september-november). 

 

Boschplaat en Oost-Schiermonnikoog 
 
Zowel op de Boschplaat als op Oost-Schiermonikoog duidt de langjarige trend van het aantal 

overwinterende Bergeenden niet op een toename of afname (appendix A: Bergeend a, winter). Het 

geringe aantal tellingen tijdens de najaarstrek suggereert een forse afname sinds 1980 in beide 
referentiegebieden (appendix A: Bergeend b, najaar). De ontwikkeling van het aantal Bergeenden op 
Oost-Ameland onderscheidt zich derhalve niet in negatieve zin van dat in andere delen van de 
Waddenzee. 
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Figuur 3.11 Aantalsverloop (gemiddelden met standaarddeviatie) van de 

Scholekster op Oost-Ameland (boven) en West-Ameland (onder). 

 

 
Figuur 3.12 Gemiddeld aantal overwinterende Scholeksters (januari) op Oost-Ameland (links) en 

West-Ameland (rechts) sinds 1972-1986. 
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3.3.3 Scholekster 

Na het broedseizoen neemt het aantal Scholeksters geleidelijk toe tot een maximum omstreeks 
september (figuur 3.11). Na september kan het aantal vogels door wegtrek en aankomst enigszins 
fluctueren, maar het aantal overwinterende vogels (januari) is ongeveer gelijk aan het maximum tijdens 
de najaarstrek. 
 
Vanaf februari neemt het aantal vogels af en er is geen duidelijke voorjaarstrek te onderscheiden. Het 
aantal Scholeksters op Oost-Ameland ligt in dezelfde orde van grootte als dat op West-Ameland. 
 

Winter 
 
Op Oost-Ameland lijkt de afname van het aantal overwinterende Scholeksters sinds 1972-1986 tot 
stilstand te zijn gekomen (figuur 3.12). Op West-Ameland is er nog steeds sprake van een verder 
gaande afname. 
 

Najaar 
 
Het maximum aantal Scholekster tijdens de najaarstrek neemt zowel op Oost-Ameland als op West-
Ameland niet verder af na 2005-2010 (figuur 3.13). 
 

Boschplaat en Oost-Schiermonnikoog 
 
Ten opzichte van de periode 1972-1986 is het aantal Scholeksters zowel op Oost-Ameland als op West-
Ameland ongeveer gehalveerd. 
 
Ook de langjarige trends van het aantal Scholeksters op de Boschplaat en op Oost-Schiermonnikoog 
zijn negatief (appendix A: Scholekster a, winter en Scholekster b, najaar). De sterke afname van de 
Scholekster is duidelijk niet beperkt tot Oost-Ameland, maar strekt zich uit over een veel groter gebied. 
 

 
Figuur 3.13 Maximum aantal Scholeksters tijdens de najaarstrek op Oost-Ameland (links) en West-Ameland 

(rechts) (gemiddelde van 3 hoogste tellingen: augustus-september). 
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Figuur 3.14 Aantalsverloop van de Bontbekplevier op Oost-Ameland (boven) 

en West- Ameland (onder). 

 

 
Figuur 3.15 Maximum aantal Bontbekplevieren tijdens de voorjaarstrek op Oost-Ameland (links) en 

West-Ameland (rechts) (gemiddelde van 3 hoogste tellingen: mei). 
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3.3.4 Bontbekplevier 

Bontbekplevieren komen op Ameland alleen voor tijdens de voorjaarstrek (mei) en de nazomertrek 
(augustus-september) (figuur 3.14). Het aantal overwinterende vogels is te verwaarlozen. In het voorjaar 
zijn de vogels minder talrijk dan in de nazomer. Op Oost-Ameland zitten ongeveer even veel 
Bontbekplevieren als op West-Ameland. 
 

Voorjaar 
 
Tijdens de voorjaarstrek is het maximum aantal Bontbekplevieren zowel op Oost-Ameland als op West-
Ameland toegenomen (figuur 3.15). 
 

Nazomer 
 
Het maximum aantal Bontbekplevieren tijdens de nazomertrek is zowel op Oost-Ameland als op West-
Ameland verder toegenomen (figuur 3.16). 
 
De toename op West-Ameland wordt vooral veroorzaakt door de ontwikkeling van het Groene Strand, 
ten noorden van Ballum sinds 1990. Dit nieuwe gebied is blijkbaar zeer geschikt voor Bontbekplevieren. 
In 2011 gingen we er nog van uit dat de meeste van deze Bontbekplevieren tijdens laagwater in de baai 
op het Groene Strand blijven foerageren (Kersten & Rappoldt, 2011). Dit blijkt niet helemaal juist te zijn. 
De meeste Bontbekplevieren steken bij afgaand water het eiland over en foerageren in het gebied rond 
de Ballummerbocht (Kersten et al., 2014). 
 
Boschplaat en Oost-Schiermonnikoog 

 
Ook op de Boschplaat en op Oost-Schiermonnikoog is het aantal Bontbekplevieren tijdens de 
najaarstrek toegenomen (appendix A: Bontbekplevier b, najaar). De aantalsontwikkeling op Oost-
Ameland is dus in overeenstemming met die op de andere waddeneilanden. 
 

 
Figuur 3.16 Maximum aantal Bontbekplevieren tijdens de nazomertrek op Oost-Ameland (links) en West-

Ameland (rechts) (gemiddelde van 3 hoogste tellingen: augustus-september). 
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Figuur 3.17 Aantalsverloop van de Zilverplevier op Oost-Ameland (boven) en 

West-Ameland (onder). 

 

 
Figuur 3.18 Aantal overwinterende Zilverplevieren (maandgemiddelde: januari) op Oost-Ameland 

(links) en West-Ameland (rechts) sinds 1972-1986. 
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3.3.5 Zilverplevier 

De hoogste aantallen Zilverplevieren worden op Ameland waargenomen tijdens de voorjaarstrek (mei) 
en tijdens de nazomertrek (augustus-september). Het aantal overwinteraars is ongeveer de helft van 
hat aantal tijdens de doortrekperiodes (figuur 3.17). Op Oost-Ameland zitten ongeveer evenveel 
Zilverplevieren als op West-Ameland. 
 
Winter 
 
Het aantal overwinterende Zilverplevieren is op Oost-Ameland gestaag toegenomen sinds 1972-1986 
(figuur 3.18). Op West-Ameland is er geen sprake van een toename van het aantal overwinteraars. 
 

Voorjaar 
 
Zowel op Oost-Ameland als op West-Ameland is het maximum aantal Zilverplevieren tijdens de 
voorjaarstrek toegenomen sinds 1972-1986 (figuur 3.19). De toename op Oost-Ameland is iets groter 
dan op West-Ameland. In de periode 2005-2010 was er nog sprake van een afname ten opzichte van 
de periode 2000-2005, maar op Oost-Ameland is het aantal sindsdien weer hersteld.  
 

Nazomer 
 
Het maximum aantal Zilverplevieren tijdens de nazomertrek (figuur 3.20) is zowel op Oost-Ameland als 
op West-Ameland vrijwel gelijk aan dat in de periode 1972-1986. Op West-Ameland was er in 2005-
2010 nog sprake van een verdubbeling ten opzichte van 1972-1986, maar sindsdien weer vrijwel terug 
op het oorspronkelijke niveau. 

 

 
Figuur 3.19 Maximum aantal Zilverplevieren tijdens de voorjaarstrek op Oost-Ameland (links) en West-

Ameland (rechts) (gemiddelde van 3 hoogste tellingen: mei). 
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Figuur 3.20 Maximum aantal Zilverplevieren tijdens de nazomertrek op Oost- Ameland (links) en West-

Ameland (rechts) (gemiddelde van 3 hoogste tellingen: augustus-september). 

 
Boschplaat en Oost-Schiermonnikoog 

 
Het aantal Zilverplevieren wisselt van jaar op jaar nogal sterk. Dit bemoeilijkt het vaststellen van een significante 
aantalsverandering. Alleen het aantal overwinterende Zilverplevieren op Oost-Ameland is toegenomen ten 
opzichte van de periode 1972-1986.  
 
Ook op de Boschplaat en op Oost-Schiermonnikoog is het aantal overwinterende Zilverplevieren 
toegenomen (appendix A: Zilverplevier a, winter). Ook in het voor- en najaar lijken de aantallen op 
Schiermonnikoog te zijn toegenomen, terwijl de tellingen voor de Boschplaat dat niet laten zien 
(appendix A: Zilverplevier, voorjaar en najaar). 
 

3.3.6 Goudplevier 

Op Ameland is de Goudplevier het talrijkst tijdens de voorjaarstrek (maart-april) (figuur 3.21). Tijdens 
de najaarstrek (augustus-oktober) zijn de aantallen beduidend lager en 's winters verblijven er 
gemiddeld enkele honderden vogels op het eiland. Tijdens de voorjaarstrek is het maximum aantal 
Goudplevieren op West-Ameland bijna tweemaal zo hoog als op Oost-Ameland. 
 

Voorjaar 
 
Het maximum aantal Goudplevieren tijdens de voorjaarstrek (figuur 3.22) is zowel op Oost-Ameland als 
op West-Ameland sterk toegenomen. Deze toename had zich reeds voltrokken in de periode 2000-
2004. Sindsdien is het aantal Goudplevieren op Oost-Ameland weer afgenomen, terwijl het hoge aantal 
op West-Ameland zich heeft gehandhaafd. 
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Figuur 3.21 Aantalsverloop van de Goudplevier op Oost-Ameland (boven) en 

West-Ameland (onder). 

 

 
Figuur 3.22 Maximum aantal Goudplevieren tijdens de voorjaarstrek op Oost-Ameland (links) en West-

Ameland (rechts) (gemiddelde van 3 hoogste tellingen: maart-april). 
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Figuur 3.23 Maximum aantal Goudplevieren tijdens de najaarstrek op Oost-Ameland (links) en West-

Ameland (rechts) (gemiddelde van 3 hoogste tellingen: augustus-oktober). 

 

Najaar 
 
Het maximum aantal Goudplevieren tijdens de najaarstrek (augustus-oktober) is zowel op Oost-
Ameland min of meer gelijk gebleven, terwijl het maximum aantal op West-Ameland zich in 2011-2016 
heeft verdubbeld (figuur 3.23). 

 
Boschplaat en Oost-Schiermonnikoog 
 
Op de Boschplaat en op Oost-Schiermonnikoog komen vrijwel geen Goudplevieren voor. Een 
vergelijking met deze gebieden is daarom niet mogelijk. 
 

3.3.7 Steenloper 

Op Ameland overwinteren enkele 100-den Steenlopers. De vogels zijn het talrijkst tijdens de 
nazomertrek (juli-september) en in mindere mate tijdens de voorjaarstrek (april-mei) (figuur 3.24). De 
aantallen op Oost-Ameland zijn tegenwoordig lager dan op West-Ameland. In de periode 1972-1986 
was dat nog andersom. 
 

Winter 
 
Het aantal overwinterende Steenlopers is zowel op Oost-Ameland als op West-Ameland aanzienlijk 
toegenomen ten opzichte van 1972-1986 (figuur 3.25). De toename van het aantal overwinteraars heeft 
zich tot 2010 geleidelijk voltrokken. Sindsdien is het aantal op Oost-Ameland weer enigszins afgenomen 
en heeft het aantal op West-Ameland zich gestabiliseerd. De toename op West-Ameland is veel groter 
dan die op Oost-Ameland. 
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Figuur 3.24 Aantalsverloop van de Steenloper op Oost-Ameland (boven) en West-

Ameland (onder). 

 

 
Figuur 3.25 Aantal overwinterende Steenlopers (maandgemiddelde: januari) op Oost-Ameland 

(links) en West-Ameland (rechts) sinds 1972-1986. 
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Figuur 3.26 Maximum aantal Steenlopers tijdens de voorjaarstrek op Oost-Ameland (links) en West-

Ameland (rechts) (gemiddelde van 3 hoogste tellingen: april-mei). 

 

Voorjaar 
 
Het maximum aantal Steenlopers tijdens de voorjaarstrek (figuur 3.26) is op Oost-Ameland weinig 
veranderd en is op West-Ameland verdubbeld. 

 
Nazomer 
 
Het maximum aantal Steenlopers tijdens de nazomertrek is op Oost-Ameland sterk afgenomen (figuur 
3.27). Op West-Amleand is er juist sprake van een sterke toename. De afname op Oost-Ameland had 
zich reeds voor het jaar 2000 voltrokken. De toename op West-Ameland vond vooral plaats in de periode 
2005-2010. 
 

 
Figuur 3.27. Maximum aantal Steenlopers tijdens de najaarstrek op Oost-Ameland (links) en West-

Ameland (rechts) (gemiddelde van 3 hoogste tellingen: juli-september). 
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Boschplaat en Oost-Schiermonnikoog. Op de Boschplaat en op Oost-Schiermonnikoog is het aantal 

overwinterende Steenlopers vanaf 2000 toegenomen (appendix A: Steenloper a, winter). Er is geen 
duidelijke langjarige trend in het aantal tijdens de voorjaarstrek. 

 
Tijdens de nazomertrek lijkt het aantal Steenlopers zowel op de Boschplaat als op Oost-
Schiermonnikoog af te nemen, maar het aantal beschikbare tellingen in die periode is zeer beperkt 
(appendix A: Steenloper c, nazomer). De afname tijdens de nazomertrek op West-Ameland wijkt af van 
de toename op West-Ameland naar komt mogelijk overeen met de ontwikkeling op de Boschplaat en 
op Oost-Schiermonnikoog.  

 
Twee verschillende populaties 
 
De ontwikkeling van het aantal Steenlopers op Ameland is verschillend voor de verschillende seizoenen. 
Het aantal overwinteraars is toegenomen, terwijl het aantal doortrekkers is afgenomen op Oost-Ameland 
en is toegenomen op West-Ameland. 
 
De langs de kust van West-Europa overwinterende Steenlopers broeden in Groenland en in Noordoost-
Canada. Deze Nearctische broedpopulatie neemt sinds 2000 in aantal toe (Hornman et al., 2011). Die 
toename is in overeenstemming met de toename van het aantal overwinterende Steenlopers op 

Ameland4. 
 
In de vroege nazomer (juli-augustus) en vermoedelijk ook in het late voorjaar (mei) hebben we te maken 
met een andere populatie Steenlopers. Dit zijn Palearctische vogels die broeden in Noord-Europa en 
overwinteren in West-Afrika. Deze vogels arriveren eind juli in de Waddenzee en vliegen na een kort 
verblijf verder naar hun overwinteringsgebieden in West-Afrika(Kersten, 1996). Eind april keren ze weer 
terug uit het overwinteringsgebied. De omvang van deze Palearctische broedpopulatie in Noord-Europa 
is sinds het eind van de twintigste eeuw sterk afgenomen (Wetlands International, 2006). 

 
In figuur 3.24 zien we duidelijk dat de vroegere aantalspiek in juli van doortrekkende Palearctische 
Steenlopers op Oost-Ameland vrijwel geheel is verdwenen. De Steenlopers komen nu enkele weken 
later aan en dit betreft waarschijnlijk vooral Nearctische broedvogels. De doortrek van het relatief kleine 
aantal Palearctische Steenlopers wordt in de nazomer gemaskeerd door het veel grotere aantal 
Nearctische broedvogels. Vooral op West-Ameland is de voorjaarsdoortrek van Palearctische 
Steenlopers in mei nog wel zichtbaar. 
 

                                                      
4 De toename op West-Ameland heeft niets te maken met het ontstaan van het Groene Strand ten noorden van Ballum (zie 
Bontbekplevier), omdat hier zelden meer dan enkele 10-tallen Steen-lopers worden waargenomen (doorgaans 0-20 vogels). 
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Figuur 3.28 Aantalsverloop van de Wulp op Oost-Ameland (boven) en West-

Ameland (onder) 

 

3.3.8 Wulp 

Op Ameland overwinteren enkele 1000-den Wulpen (figuur 3.28). De voorjaars- doortrek speelt zich af 
in februari-maart, daarna neemt het aantal Wulpen snel af. De najaarstrek voltrekt zich in meerdere 
golven tussen juli en oktober. De eerste golf bereikt eind juli een maximum; dit betreft vogels die op 
Ameland hun slagpenrui ondergaan. Het aantal overwinteraars is ongeveer gelijk aan het maximum 
aantal vogels tijdens de najaarstrek. Op Oost-Ameland verblijven doorgaans ongeveer evenveel 
Wulpen als op West-Ameland.  
 

Winter 
 
Op Oost-Ameland is het aantal overwinterende Wulpen niet noemenswaardig veranderd (figuur 3.29). 
OpWest-Ameland overwinteren nog steeds meer Wulpen dan in 1972-1986, maar het aantal vogels is 
sterk gedaald ten opzichte van 2001-2005 en 2006-2010.  
 

Najaar 
 
Het maximum aantal Wulpen tijdens de najaarstrek daalt op Oost-Ameland geleidelijk sinds 1972-1986. 
Op West-Ameland is het aantal Wulpen tijdens de najaarstrek niet veranderd (figuur 3.30). 
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Figuur 3.29 Aantal overwinterende Wulpen (maandgemiddelde: januari) op Oost-Ameland (links) 
en West-Ameland (rechts) sinds 1972-1986. 

 

 
Figuur 3.30 Maximum aantal Wulpen tijdens de najaarstrek op Oost-Ameland (links) en West-

Ameland (rechts) (gemiddelde van 3 hoogste tellingen: juli-oktober). 

 

Boschplaat en Oost-Schiermonnikoog 
 
De langjarige trends op de Boschplaat en Oost-Schiermonnikoog laten geen duidelijke veranderingen 
zien, noch in de winter noch in het najaar (Appendix A: Wulp a, winter en Wulp b, najaar). Dit komt 
overeen met de ontwikkelingen op Oost-Ameland en duidt erop dat de toename van het aantal 
overwinteraars op West-Ameland een lokaal verschijnsel is. 
 

3.3.9 Rosse Grutto 

De grootste aantallen Rosse Grutto's worden op Ameland waargenomen tijdens de voorjaarstrek 
(april-mei) (figuur 3.31). Het aantal vogels tijdens de nazomer (juli-augustus) is beduidend lager, terwijl 
het aantal overwinteraars te verwaarlozen is. Op Oost-Ameland verblijven doorgaans minder Rosse 
Grutto's dan op West-Ameland. 
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Voorjaar 
 
Het maximum aantal Rosse Grutto's tijdens de voorjaarstrek (april-mei, zie figuur 3.32) is in 2011-2016 
zowel op Oost-Ameland als op West-Ameland hoger dan in 1972-1986, maar er is sprake van een 
afname ten opzichte van 2006-2010. 
 

 
Figuur 3.31 Aantalsverloop van de Rosse Grutto op Oost-Ameland (boven) en 

West-Ameland (onder). 
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Figuur 3.32 Maximum aantal Rosse Grutto's tijdens de voorjaarstrek op Oost-Ameland (links) en West-Ameland 

(rechts) (gemiddelde van 3 hoogste tellingen: april-mei). 

 

 
Figuur 3.33 Maximum aantal Rosse Grutto's tijdens de najaarstrek op Oost-Ameland (links) en West-Ameland 

(rechts) (gemiddelde van 3 hoogste tellingen: juli-september). 

 
Nazomer 
 
Tijdens de nazomertrek (juli-augustus) is de trend van het maximum aantal Rosse Grutto's op Oost-
Ameland licht negatief terwijl op West-Ameland juist sprake is van een toename (figuur 3.33). 

 
Boschplaat en Oost-Schiermonnikoog 
 
De langjarige trends op de Boschplaat en Oost-Schiermonnikoog laten in het voorjaar ook een toename 
zien tot 2010, daarna lijken de aantallen evenals op Ameland weer af te nemen (zie ook appendix A: 
Rosse Grutto a, voorjaar). Tijdens de nazomer is er noch op de Boschplaat noch op Oost-
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Schiermonnikoog sprake van een duidelijke trend in de aantallen (appendix A: Rosse Grutto b, 
nazomer). De geleidelijke afname op Oost-Ameland tijdens de nazomertrek wijkt af van de ontwikkeling 
in de referentiegebieden. 
 

3.3.10 Kluut 

Kluten worden vooral tijdens de doortrek op Ameland waargenomen (figuur 3.34). De voorjaarstrek 
(april-mei) is vaak moeilijk te onderscheiden en het gaat dan om kleine aantallen. Hogere aantallen 
worden waargenomen tijdens de najaarstrek die zich uitstrekt over een lange periode (juli-oktober). Het 
aantal overwinterende vogels is nihil. 
 

Najaar 
 
Het maximum aantal Kluten tijdens de najaarstrek is op Oost-Ameland sterk afgenomen (figuur 3.35). 
Het grootste deel van deze afname heeft zich reeds Voor het jaar 2000 voltrokken. Na 2000 is het aantal 
geleidelijk verder gedaald en tegenwoordig verblijven er nog hooguit enkele 10-tallen Kluten op Oost-
Ameland. 
 
Het aantal Kluten op West-Ameland is minder sterk afgenomen (figuur 3.35). Hierbij moet worden 
aangetekend dat vrijwel alle Kluten op West-Ameland tegen woordig op het Groene Strand zitten. Deze 
vogels blijven tijdens laagwater in de baai op het Groene Strand foerageren. Op het wad onderWest-
Ameland foerageren tegenwoordig hooguit enkele 10-tallen Kluten. 
 

 
Figuur 3.34 Aantalsverloop van de Kluut op Oost-Ameland (boven) en West-

Ameland (onder). 
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Figuur 3.35. Maximum aantal Kluten tijdens de najaarstrek op Oost-Ameland (links) en West-Ameland 

(rechts) (gemiddelde van 3 hoogste tellingen: juli-oktober). 

 

Boschplaat en Oost-Schiermonnikoog 
 
Ook op Oost-Schiermonnikoog is de Kluut sinds 1990 sterk afgenomen en vanaf 2008 vrijwel 
verdwenen. Op de Boschplaat is het aantal sinds 1980 ruim gehalveerd. De ontwikkeling van het aantal 
Kluten in deze referentiegebieden komt dus overeen met die op Oost-Ameland. 
 

3.3.11 Tureluur 

De hoogste aantallen Tureluurs worden waargenomen tijdens de nazomertrek (juli– augustus, zie figuur 3.36). 
Het aantal overwinterende vogels is beduidend lager. De voorjaarstrek valt samen met het wegtrekken van de 
overwinteraars en wordt hierdoor gemaskeerd. Het gaat dan om relatief kleine aantallen. Het aantal Tureluurs 
op Oost-Ameland is doorgaans lager dan dat op West-Ameland. 
 
Winter 
 
Het aantal overwinterende Tureluurs (figuur 3.37) is zowel op Oost- als op West- Ameland sterk afgenomen. De 
afname had zich in beide gebieden reeds voor het jaar 2000 voltrokken. 
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Figuur 3.36 Aantalsverloop van de Tureluur op Oost-Ameland (boven) en West-

Ameland (onder). 

 

 
Figuur 3.37 Aantal overwinterende Tureluurs (maandgemiddelde: januari) op Oost-Ameland (links) en 

West-Ameland (rechts) sinds 1972-1986. 
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Figuur 3.38 Maximum aantal Tureluurs tijdens de nazomertrek op Oost-Ameland (links) en West-Ameland 

(rechts) (gemiddelde van 3 hoogste tellingen: juli-augustus). 

 
Nazomer 
 
Het maximum aantal Tureluurs tijdens de nazomer bleef zowel op Oost als op West-Ameland opmerkelijk 
constant tot 2010, maar lijkt sindsdien sterk afgenomen. (figuur 3.38). Deze ogenschijnlijke afname wordt vooral 
veroorzaakt doordat in de onderzoekperiode twee juli-tellingen mislukt zijn. Hierdoor zijn de maximum aantallen 
Tureluurs tijdens de korte najaarsdoortrek waarschijnlijk gemist.  
 
Boschplaat en Oost-Schiermonnikoog 
 

Op de Boschplaat is het aantal overwinterende Tureluurs toegenomen (appendix A: Tureluur a, winter). Op Oost-
Schiermonnikoog uctueert het aantal overwinteraars sterk. Sinds 2011 ging het om slechts 100-300 vogels; 
beduidend minder dan in de periode 2000-2010 (400-1000 vogels). 
 

Overwinterende Tureluurs in de Waddenzee behoren tot een andere ondersoort (Tringa totanus robusta) 

dan de vogels die in de nazomer doortrekken (Tringa totanus totanus) (Boere, 1976; Engelmoer, 2008). 
De trend voor deze populatie is stabiel/toenemend (Wetlands International, 2006). De parallelle afname 
van het aantal overwinterende Tureluurs op Oost en West-Ameland en recentelijk ook op Oost-
Schiermonikoog en de gelijktijdige toename op Terschelling suggereert dat het overwinteringsgebied 
van de Tureluurs in de Waddenzee zich in westelijke richting verplaatst. 
 

3.3.12 Groenpootruiter 

De hoogste aantallen Groenpootruiters worden op Ameland waargenomen tijdens de nazomer (juli-
september, zie figuur 3.39). Tijdens de voorjaarstrek (april-mei) zijn de aantallen beduidend lager en 
's winters zijn de vogels geheel afwezig. De aantallen op Oost-Ameland en West-Ameland zijn ongeveer 
even hoog. 
 
Voorjaar 

 
Zowel op Oost-Ameland als op West-Ameland is het maximum aantal Groenpootruiters tijdens de 
voorjaarstrek toegenomen ten opzichte van 1972-1986 (figuur 3.40). Sinds het jaar 2000 is het aantal 
niet noemenswaardig verandert. Omdat de aantallen tijdens de voorjaarstrek nogal laag zijn, is de 
voorjaarstrek van de Groenpootruiter weggelaten uit de samenvattende tabel 3.3 in paragraaf 3.5. 
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Nazomer 
 
Op Oost-Ameland is het maximum aantal Groenpootruiters tijdens de nazomertrek weer terug op het 
niveau van 1972-1986 (figuur 3.41). Op West-Ameland is het maximum tijdens de nazomertrek 
tegenwoordig lager dan in 1972-1986. 
 
Boschplaat en Oost-Schiermonnikoog 
 

Op de Boschplaat en op Oost-Schiermonnikoog is er geen duidelijke trend van het aantal Groenpootruiters 
tijdens de nazomer (appendix A: Groenpootruiter, nazomer). 
 

 
Figuur 3.39 Aantalsverloop van de Groenpootruiter op Oost-Ameland (boven) en 

West-Ameland (onder). 
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Figuur 3.40 Maximum aantal Groenpootruiters tijdens de voorjaarstrek op Oost-Ameland (links) 

en West-Ameland (rechts) (gemiddelde van 3 hoogste tellingen: april-mei). 

 

 
Figuur 3.41 Maximum aantal Groenpootruiters tijdens de najaarstrek op Oost-Ameland (links) en 

West-Ameland (rechts) (gemiddelde van 3 hoogste tellingen: juli-september). 

 

3.3.13 Kanoet 

Kanoeten kunnen gedurende het gehele jaar op Ameland worden waargenomen, maar het optreden is 
zeer grillig (figuur 3.42). Jaren met veel vogels worden afgewisseld door jaren met weinig of geen 
Kanoeten. 
 
De hoogste aantallen worden geteld tijdens de najaarstrek (augustus-november). 's Winters en tijdens 
de voorjaarstrek (april) zijn de aantallen aanzienlijk lager. Het gaat dan echter nog altijd om enkele 
duizenden vogels. De aantallen op Oost-Ameland en West-Ameland liggen in dezelfde orde van grootte. 
 
Winter 
 
Op Oost-Ameland is het aantal overwinterende Kanoeten sterk toegenomen ten opzichte van 1972-
1986, maar deze toename had zich reeds voor het jaar 2000 voltrokken (figuur 3.43). Op West-Ameland 
is er geen sprake van een duidelijke verandering. 
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Voorjaar 
 
Tijdens de voorjaarstrek is het maximum aantal Kanoeten tegenwoordig veel hoger dan in de periode 
1972-1986 (figuur 3.44). Dit geldt zowel voor Oost-Ameland als voor West-Ameland en deze toename 
lijkt zich voort te zetten. 
 
Omdat het nog steeds om relatief kleine aantallen gaat is de voorjaarsperiode voor de Kanoet 
weggelaten uit de samenvattende tabel 3.3 in paragraaf 3.5. 
 
Najaar 
 
Het maximum aantal Kanoeten tijdens de najaarstrek is zowel op Oost-Ameland als op West-Ameland 
sterk toegenomen ten opzichte van de periode 1972-1986 (figuur 3.45). Deze toename is reeds voor 
het jaar 2000 gerealiseerd. 
 

 
Figuur 3.42 Aantalsverloop van de Kanoet op Oost-Ameland (boven) en West-
Ameland (onder). 
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Figuur 3.43 Aantal overwinterende Kanoeten (maandgemiddelde: januari) op Oost-Ameland (links) en 
West-Ameland (rechts) sinds 1972-1986. 

 

 
Figuur 3.44 Maximum aantal Kanoeten tijdens de voorjaarstrek op Oost-Ameland (links) en West-

Ameland (rechts) (gemiddelde van 3 hoogste tellingen: april). 
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Figuur 3.45 Maximum aantal Kanoeten tijdens de najaarstrek op Oost-Ameland (links) en West-

Ameland (rechts) (gemiddelde van 3 hoogste tellingen: augustus-november). 

 
Boschplaat en Oost-Schiermonnikoog 
 
Op de Boschplaat en op Oost-Schiermonnikoog is het aantal Kanoeten in winter en najaar niet 
veranderd (appendix A: Kanoet a, winter en Kanoet b, najaar). De toename op Oost-Ameland en op 
West-Ameland is dus een lokaal verschijnsel en waarschijnlijk geen onderdeel van een populatietrend. 
 

3.3.14 Bonte Strandloper 

Grote aantallen Bonte Strandlopers worden gedurende het gehele jaar op Ameland waargenomen, met 
uitzondering van de zomerperiode (figuur 3.46). 's Winters zijn de aantallen doorgaans wat lager dan 
tijdens de voorjaarstrek (april-mei) en nazomertrek (augustus-september). De aantallen op Oost-
Ameland en West-Ameland liggen in dezelfde orde van grootte. 
 

Winter 
 
Op Oost-Ameland is aantal overwinterende Bonte Strandlopers toegenomen ten opzichte van 1972-
1986 (figuur 3.47). Deze toename heeft plaatsgevonden voor het jaar 2000. Sinds 2010 is het 
gemiddelde aantal overwinteraars weer afgenomen. De grote spreiding in de recente tellingen wordt 
veroorzaakt doordat in sommige jaren helemaal geen Bonte Strandlopers op Oost-Ameland 
overwinteren. In jaren waarin dat wel het geval is, is het aantal aanwezige vogels vergelijkbaar met dat 
in de periode 2000-2010. 
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Figuur 3.46 Aantalsverloop van de Bonte Strandloper op Oost-Ameland (boven) 

en West-Ameland (onder). 

 

 
Figuur 3.47 Aantal overwinterende Bonte Strandlopers (maandgemiddelde: januari) op Oost-Ameland 

(links) en West-Ameland (rechts) sinds 1972-1986. 



164 

  
Monitoring effecten van bodemdaling op Oost-Ameland september 2017 

 
 

  

 

 
Figuur 3.48 Maximum aantal Bonte Strandlopers tijdens de voorjaarstrek op Oost- Ameland (links) en 

West-Ameland (rechts) (gemiddelde van 3 hoogste tellingen: april-mei). 

 
Op West-Ameland daarentegen is het aantal overwinterende Bonte Strandlopers afgenomen ten 
opzichte van de periode 1972-1986. De afname had zich voltrokken voor het jaar 2000. Sindsdien lijkt 
het aantal overwinteraars hier geleidelijk toe te nemen. 
 

Voorjaar 
 
Het maximum aantal Bonte Strandlopers tijdens de voorjaarstrek is zowel op Oost als op West-Ameland 
vergelijkbaar met dat in de periode 1972-1986 (figuur 3.48). De eerder vastgestelde toenames zijn weer 
teniet gedaan. 
 

Najaar 
 
Het maximum aantal Bonte Strandlopers tijdens de nazomertrek is zowel op Oost als opWest-Ameland 
afgenomen ten opzichte van de periode 1972-1986 (figuur 3.49). 
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Figuur 3.49 Maximum aantal Bonte Strandlopers tijdens de najaarstrek op Oost-Ameland (links) en 

West-Ameland (rechts) (gemiddelde van 3 hoogste tellingen: augustus- september). 

 
Boschplaat en Oost-Schiermonnikoog  
 
Het aantal overwinterende Bonte Strandlopers op Oost-Schiermonnikoog en op de Boschplaat varieert 
sterk van jaar op jaar, maar vertoont geen duidelijke trend (Appendix A: Bonte Strandloper c, winter). 
De aantallen tijdens de najaarstrek lijken zowel op de Boschplaat als op Oost-Schiermonnikoog af te 
nemen (Appendix A: Bonte Strandloper c, najaar). Dit komt overeen met de ontwikkelingen op Oost-
Ameland en West-Ameland en suggereert dat de afname van de Bonte Strandloper tijdens de 
najaarstrek zich op grote schaal afspeelt. 

 
Twee verschillende populaties 
 
Overwinterende en doortrekkende Bonte Strandlopers in de Waddenzee behoren vrijwel allemaal tot 

dezelfde ondersoort Calidris alpina alpina. Het broedgebied van deze ondersoort strekt zich uit van Noord-

Scandinavi•e tot de monding van de Yenisey ten westen van het Taymyr Schiereiland (Engelmoer, 
2008).  
 
Broedvogels uit het westelijke deel van dit enorme gebied trekken in augustus-september door en 
overwinteren ten zuiden van de Waddenzee. Broedvogels uit het oostelijke deel arriveren vanaf 

september en een deel van deze vogels overwintert in de Waddenzee.  

 
Er is veel overlap tussen beide sub-populaties tijdens de najaarstrek en de vogels zijn niet op individueel 
niveau te onderscheiden. Engelmoer (2008) laat echter zien dat het aandeel westelijk broedende vogels 
in de Waddenzee zijn afgenomen gedurende de aopen decennia.  
 
Dat is in overeenstemming met de verschuiving van de najaarspiek van augustus naar september (figuur 
3.41). De septemberpiek is wat erover blijft als de vroeg doortrekkende en westelijk broedende vogels 
er niet meer zijn.  
 
De overwinterende Steenlopers zijn dus de oostelijk broedende vogels. Die zijn op Oost-Ameland in 
aantal toegenomen en op West-Ameland afgenomen. 

 

3.4 Habitatmodel Wadmap 

3.4.1 Inleiding 

Het model Wadmap ("Wader Area Diet by Modelling Available Prey") is ontwikkeld ten behoeve van de 
monitoring van de wadvogels in de kombergingen Pinkegat en Zoutkamperlaag (Ens et al., 2015, 2016). 
De jaarlijkse benthos bemonstering door het NIOZ (Bijleveld et al., 2012; Compton et al., 2013a,b) en 
de jaarlijkse schelpdierbemonstering door Wageningen Marine Research (van den Ende et al., 2014; 
van Asch et al., 2015; Troost et al., 2015) worden gecombineerd met ecologische kennis van een aantal 
wadvogelsoorten, met hoogtekaarten (Elias & Wang, 2013) en met waterstanden (Rijkswaterstaat 

http://live.waterbase.nl) verwerkt met InterTides (Rappoldt et al., 2014). Het resultaat is voor ieder 

onderscheiden deelgebied en voor iedere vogelsoort een getal dat een maat is voor de geschiktheid 
van het gebied voor wadvogels (een zogenaamde "proxy"). Verschillende van dergelijke proxies worden 
berekend: 
 

BM aanw De aanwezige biomassa aan prooidieren op basis van het dieet gespecificeerd voor de 

vogelsoort en gesommeerd voor het beschouwde deelgebied, met uitsluiting van wadplaten die niet 
gebruikt worden door de beschouwde vogelsoort. 
 

BM oogst De oogstbare prooibiomassa. Dit is ook de biomassa aan prooidieren maar slechts op die 

plekken waar een drempelwaarde in opnamesnelheid gehaald wordt. Deze drempelwaarde is de 
gemiddeld te behalen opnamesnelheid, berekend als de energiebehoefte gedeeld door een 
foerageerduur van 12 uur per dag. Voor enkele benthos soorten wordt bovendien rekening gehouden 
met de diepteverdeling van de prooien waarvan een bereikbare fractie wordt afgeleid voor de 
snavellengte van de beschouwde vogelsoort. Deze proxy komt overeen met de berekening in Zwarts et 
al. (1996). 
 

http://live.waterbase.nl/
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BM oogst droog Dit is de oogstbare prooibiomassa vermenigvuldigd met de lokale droogvalduur (als 

fractie van de tijd) en daarna opgeteld voor het beschouwde deelgebied.  

Oppervlak het areaal foerageerhabitat waar de drempelwaarde in de opnamesnelheid gehaald wordt. 

Dit is de proxy die werd gebruikt door Kraan et al. (2009). 
 

FR aanw De opnamesnelheden berekend voor het aanwezige voedsel, gesommeerd over de totale 

oppervlakte.  
 

FR oogst De berekende opnamesnelheden, gesommeerd voor die plekken waarop de drempelwaarde 

gehaald wordt. Dat zijn dus de plekken die meededen bij de berekening van BM oogst. over de 

oppervlaktes waar de kritische opnamesnelheid gehaald wordt, d.w.z. waar het voedsel oogstbaar is  
 

FR oogst droog Dezelfde berekening als FR oogst, maar met opnamesnelheden steeds vermenigvuldigd 

met de lokale droogvalduur als fractie van de tijd. 
 

 
Figuur 3.50. De foerageergebieden 601, 602, 603 en 604 worden gebruikt door wadvogels die op Ameland-West overtijen. De 

foerageergebieden 605 en 606 behoren bij Ameland-Oost. 

 
In Ens et al. (2017) wordt ook de berekening van de opnamesnelheid beschreven en wordt nader 
ingegaan op de diepteverdeling van de prooien. 
 
Recentelijk zijn met het model exploratieve berekeningen gedaan voor de heleWaddenzee om 
vervolgens voor een aantal deelgebieden de berekende proxies te vergelijken met de wadvogeltellingen. 
Voor drie vogelsoorten wordt daarvan verslag gedaan in Ens et al. (2017). 
 
Vooruitlopend op het resultaat van deze validatie is het model hier ook toegepast op de deelgebieden 
Ameland-Oost en Ameland-West. Bij de uitwerking hebben wij ons beperkt tot 8 vogelsoort-sezoen 
combinaties en 1 proxy, de oogstbare biomassa, de tweede in bovenstaande lijst. 
 

3.4.2 Wadmap runs voor Ameland 

De runs voor Ameland zijn gedaan voor deelgebieden Ameland-Oost en Ameland- West zoals 
gedefinieerd in figuur 3.50, maar zijn verder identiek aan de validatieruns in Ens et al. (2017). Ook de 
periode 2008-2013 komt overeen5. 
 
In de figuren 3.51, 3.52, 3.53 en 3.54 zijn zogenaamde "proxykaarten" afgebeeld voor Scholekster, 
Zilverplevier, Steenloper, Wulp, Rosse Grutto, Tureluur, Kanoet en Bonte Strandloper. Alle kaartjes zijn 
                                                      
5 Het foerageergebied onder Ameland-Oost maakt weliswaar deel uit van de Pinkegat komber- ging waarvoor 3 extra jaren 
benthos gegevens beschikbaar zijn, maar voor Ameland-West geldt dat niet. 
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gebaseerd op de monstername in 2013. Het seizoen van de kaartjes is steeds datgene waarvoor de 
aantallen vogels het hoogst zijn6. 
 
Per vogelsoort zijn twee kaarten afgebeeld, de kaart met voor elk monsterpunt van de Sibes 
bemonstering de aanwezige biomassa, en de kaart met de oogstbare biomassa voor dezelfde punten. 
De waarde van de proxy voor een deelgebied wordt verkregen door elke waarde te vermenigvuldigen 
met het oppervlak dat aan het monsterpunt is toegekend en het resultaat te sommeren. 
 
Voor Steenloper en Tureluur zijn de monsterpunten in de foerageergebieden7 603, 604 en 606 gevuld 
met nulwaarden en daarom helemaal wit (zie de figuren 3.52a en 3.52b op voor de Steenloper en 3.53c 
en 3.53d op voor de Tureluur). Dat komt niet omdat daar geen voedsel zou zijn, maar omdat Steenlopers 
en Tureluurs tijdens laagwater nooit gebruik maken van deze platen die op grotere afstand van het 
eiland liggen dan de wel gebruikte gebieden 601, 602 en 605. 
 

 
Figuur 3.51 Proxykaarten berekend voor de belangrijkste prooien van Scholekster en ZIlverplevier. Zwart oppervlak is niet aan 
een benthos monster toegekend. (a) Scholekster prooi biomassa, (b) Scholekster oogstbare prooi biomassa, (c) Zilverplevier 
prooi biomassa, (d) Zilverplevier oogstbare biomassa 

 

                                                      
6 Voor Scholekster de nazomer, voor Zilverplevier het voorjaar, voor Steenloper de zomer, voor Wulp de nazomer, voor Rosse Grutto het 
voorjaar, voor Tureluur de zomer, voor Kanoet de zomer en voor Bonte Strandloper de nazomer. 

 
7 De nummers van de foerageergebieden zijn te vinden in figuur 3.50. 

 



168 

  
Monitoring effecten van bodemdaling op Oost-Ameland september 2017 

 
 

  

 
Figuur 3.52 Proxykaarten berekend voor de belangrijkste prooien van Steenloper en Wulp. Zwart oppervlak is niet aan een benthos 
monster toegekend. (a) Steenloper prooi biomassa, (b) Steenloper oogstbare biomassa, (c) Wulp prooi biomassa, (d) Wulp 
oogstbare biomassa. 

 

 
Figuur 3.53 Proxykaarten berekend voor de belangrijkste prooien van Rosse Grutto en Tureluur. Zwart oppervlak is niet aan 
een benthos monster toegekend. (a) Rosse Grutto prooi biomassa, (b) Rosse Grutto oogstbare biomassa, (c) Tureluur prooi 
biomassa, (d) Tureluur oogstbare biomassa. 
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Figuur 3.54 Proxykaarten berekend voor de belangrijkste prooien van Kanoet en Bonte Strandloper. Zwart oppervlak is niet aan 
een benthos monster toegekend. (a) Kanoet prooi biomassa, (b) Kanoet oogstbare biomassa, (c) Bonte Strandloper prooi biomassa, 
(d) Bonte Strandloper oogstbare biomassa. 

 

3.4.3 De "fractie Oost" en vergelijking met tellingen 

De gemiddelde proxies over de periode 2008-2013 zijn berekend voor Ameland-West 
(foerageergebieden 601, 602, 603 en 604) en Ameland-Oost (foerageergebieden 605 en 606). Hieruit 
is de "fractie Oost" bepaald, de verhouding tussen de proxy waarde BM oogst voor Ameland-Oost en de 

totale waarde voor Ameland. Deze fractie wordt vergeleken met de fractie Oost berekend voor de in het 
beschouwde seizoen getelde vogelaantallen (periode 2011-2016, zie paragraaf 3.3). 
 
Het resultaat is te vinden in figuur 3.55. De berekeningen zijn gemaakt voor zowel de belangrijkste 
prooien per vogelsoort (figuur 3.55a) als de uitgebreide prooilijsten (figuur 3.55b). Voor soorten waarvan 
de aantallen in de twee beschouwde seizoenen heel verschillend zijn, is het seizoen met de kleinste 
aantallen weergegeven met een klein symbool. 
 
Bespreking 
 
In de grafieken van figuur 3.55 is geen nauwkeurig verband te zien tussen hoeveelheid voedsel en het 
aantal vogels. Voordat wij daar verder op in gaan enkele observaties: 

• De fractie vogels op Ameland-Oost ligt gemiddeld rond 0.5 terwijl de prooifractie hoger is, 
gemiddeld ongeveer 0.6 voor de korte prooilijst en 0.7 voor de lange prooilijst. Voor individuele 
vogelsoort-seizoen combinaties is de discrepantie nog aanzienlijk groter. 

• Er zijn dus op Ameland-Oost minder vogels, en op Ameland-West meer vogels dan we op basis 

van de proxywaarden zouden verwachten. 

• De prooifracties liggen bijna alle in [0.5, 0.8], een beperkt deel van de volledige range. 

• Voor de soorten die gebruik maken van alle onderscheiden foerageergebieden, Scholekster, 
Rosse Grutto, Wulp en Zilverplevier liggen de punten dichter bij de lijn y=x dan de punten voor de 

overige vogelsoorten (zie figuur 3.56). 
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Figuur 3.55 De fractie vogels en de fractie oogstbare biomassa op Oost-

Ameland berekend met habitat model Wadmap. Voor nadere toelichting zie 
paragraaf 3.4.3. (a) Wadmap berekening voor de belangrijkste prooien, (b) 
Wadmap berekening met uitgebreide prooilijst. 

 
De kleurschalen in de proxykaarten (figuren 3.51, 3.52, 3.53 en 3.54) zijn logaritmisch. Tussen de witte 
plekken en de bruine plekken zit een factor 1000 in prooi biomassa. Dat betekent dat de totale waarde 
van de proxy voor een deelgebied in belangrijke mate bepaald zal worden door slechts enkele 
monsterpunten, vermoedelijk rond de 10 voor West-Ameland, afhankelijk van het dieet van de 
vogelsoort, en een wat groter aantal voor Oost-Ameland. Dat leidt tot een aanzienlijke stochasticiteit in 
de berekende proxies. 
 
De afwijkingen kunnen bovendien een systematisch karakter hebben als rijke, of juist arme stukken wad 
niet zijn bemonsterd8. De rijke stukken wad ten zuidwesten van de Stroomleidam op West-Ameland 
bijvoorbeeld, lijken buiten de Sibes bemonstering te vallen (ze zijn zwart in de figuren 3.51, 3.52, 3.53 
en 3.54).Dat kan leiden tot een onderschatting van de hoeveelheid voedsel voor West-Ameland. 

 

                                                      
8 Er wordt wordt wel gecorrigeerd voor oppervlak dat niet aan een monsterpunt kan worden toegekend, maar daarbij wordt 
aangenomen dat dit "onbemonsterde oppervlak" gemiddeld gelijk is aan het wel bemonsterde deel van het beschouwde 
deelgebied. 
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Figuur 3.56 Het resultaat van figuur 3.55a voor Scholekster, Rosse Grutto, Wulp en Zilverplevier. 

 
Fouten kunnen ook gemaakt worden bij het al of niet toekennen van foerageergebieden aan de 
wadvogel soorten. Met name voor grote, aaneengesloten stukken droogvallend wad zoals de wantijen 
is dat niet eenvoudig. 
 
De aantalsverdeling tussen Oost- en West-Ameland kan voor soorten die in kleine aantallen voorkomen 
ook heel goed van andere factoren afhangen dan de grootschalige verdeling van voedsel. De kwaliteit 
van de hoogwatervluchtplaatsen en de aanwezigheid van uitwijkmogelijkheden bij verhoogde 
waterstanden (polders, dijken, het groene strand) kunnen eveneens een rol spelen. 
 
Het is in dat verband interessant dat voor de vogelsoorten die overduidelijk van het gehele 
voedselgebied gebruik maken (Scholekster, Rosse Grutto, Wulp en Zilverplevier) de overeenkomst 
tussen voedsel en aantallen beter is (figuur 3.56). In hoeverre dit meer is dan toeval zal moeten blijken 
uit berekeningen voor andere delen van het Waddengebied. 

 
Tureluur en Bonte Strandloper beperken zich tot wadplaten dichtbij het eiland9. De Kanoet foerageert in 
grote groepen o.a. op broedval, dat grotendeels buiten de bemonstering blijft, en heeft een grillig gebruik 
van hoogwatervluchtplaatsen.  
 
Van de Steenloper zijn de aantallen beperkt tot maximaal ongeveer 1000 individuen (paragraaf 3.3.7). 
Ze foerageren op mosselbanken, maar zoeken ook onder zeeslabladeren en onder stenen en schelpen 
in de buurt van dammen en dijken (figuur 3.57) waar ze ook graag op overtijen. Een grootschalige 
benthosbemonstering geeft daarom vermoedelijk geen representatief beeld van de voedselsituatie voor 
de Steenloper. 
 

                                                      
9 Voor de Bonte Strandloper staat dit niet goed in de invoer _les van het model waardoor ook in figuur 4.5c en 4.5d het gebruikte 
voedselgebied te groot is ; dat kon niet meer gecorrigeerd worden. 
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Figuur 3.57 Een Steenloper die foerageert op krabbetjes tussen de mossels onderaan de dijk 
(foto Gerrit Kiekebos). 

 

3.4.4 Conclusie 

De voorspellende waarde van de voedselverdeling over Oost- en West-Ameland is gering. Dat geldt 
met name voor soorten die in kleine aantallen voorkomen en/of het gebied onvolledig benutten. Voor 
soorten die in grote aantallen het hele foerageergebied gebruiken verwachten we een beter verband 
tussen voedsel en verspreiding. De resultaten voor Scholekster, Rosse Grutto, Wulp en Zilverplevier 
vormen daar een aanwijzing voor, maar nader onderzoek aan grotere deelgebieden in de Waddenzee 
zal moeten uitwijzen of dat inderdaad het geval is. 
 

3.5 Bespreking van de resultaten 
In dit hoofdstuk worden de veranderingen van het aantal wadvogels sinds 1972-1986 besproken. 
 
Eerst wordt kort ingegaan op de veranderingen die zich op het wad onder Oost-Ameland hebben 
voorgedaan en die van grote invloed zijn geweest op het aantal wadvogels op Oost-Ameland. 
 
Vervolgens wordt beoordeeld of de aantalsontwikkeling op Oost-Ameland consistent is met die in de 
referentiegebieden. Soorten waarbij dit niet zo is worden expliciet besproken. 

 

3.5.1 Veranderingen in het gebied 

In een eerdere rapportage (Kersten & Rappoldt, 2011) is uitvoerig ingegaan op de veranderingen met 
betrekking tot zowel habitat als voedsel die zich sinds 1972 op Oost-Ameland hebben voorgedaan. Kort 
samengevat konden er twee typen veranderingen worden aangewezen die een duidelijk effect hebben 
gehad op het aantal wadvogels onder Oost-Ameland. 
 
In de eerste plaats is er sprake van verzanding van het wad onder Oost-Ameland; met name op het 
wantij. In de gehele Waddenzee vindt een geleidelijke verzanding plaats (Zwarts, 2004). Maar op Oost-
Ameland zou dit proces sneller kunnen verlopen ten gevolge van de bodemdaling die samenhangt met 
de gaswinning waardoor het gedaalde gebied extra sedimentatie aantrekt. Op Oost-Ameland werden 
het verdwijnen van de Kluut en de toename van de Kanoet en de Rosse Grutto toegeschreven aan 
verzanding. 

 
In de tweede plaats waren er veranderingen die samenhingen met de schelpdiervisserij. De stabiele 
mosselbanken op het wantij van Ameland zijn verdwenen en keren slechts moeizaam terug in het 
gebied van de bodemdalingschotel. Daarnaast wordt door de kokkelvisserij (figuur 3.5.8) jaarlijks een 
aanzienlijke hoeveelheid voedsel aan het gebied onttrokken. Vooral schelpdiereters als Eider en 
Scholekster zijn hierdoor sterk in aantal afgenomen. 
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Figuur 3.58 Handkokkelvisserij bij de Hon in 2009 (foto Johan Krol). 

 

3.5.2 Veranderingen van het aantal wadvogels op Oost-Ameland sinds 
1972-1986 

Sinds 1972-1986 is het aantal van veel soorten wadvogels op Oost-Ameland sterk veranderd. Van de 
28 mogelijke soort-seizoen-combinaties zijn er negen waarin het aantal vogels sinds 1972 nagenoeg 
onveranderd is gebleven. In acht gevallen is er sprake van een afname en in elf gevallen is er sprake 
van een toename. De aantalsveranderingen komen grotendeels overeen met die in eerdere analyses 
in Kersten (2004) en Kersten & Rappoldt (2011). De belangrijkste verschillen met de periode 2005-2010 
betreffen de recente sterke toename van de Bergeend en het feit dat de eerder vastgestelde afname 
van de Bonte Strandloper tijdens de nazomertrek in 2011-2016 weer is teniet gedaan. 
 

3.5.2.1 Vergelijking met referentiegebieden 

In tabel 3.3 worden de aantalsveranderingen op Oost-Ameland vergeleken met de ontwikkeling in de 
referentiegebiedenWest-Ameland, Boschplaat en Oost-Schiermonnikoog. In de meeste gevallen komt 
de ontwikkeling op Oost-Ameland overeen met die in de referentiegebieden. Dit duidt er op dat voor 
deze soorten de veranderingen niet veroorzaakt worden door lokale factoren.  
 
De meest in het oog springende verschillen tussen de aantalsontwikkeling op Oost-Ameland en die in 
de referentiegebieden betreffen Bergeend, Steenloper, Tureluur en Bonte Strandloper (zie ook 
tabel 3.3). Deze soorten worden hieronder besproken. Daarnaast wordt expliciet aandacht besteed aan 
de Kanoet omdat deze soort in de vorige rapportage nog een afwijkende aantalsontwikkeling op Oost-
Ameland liet zien (Kersten & Rappoldt, 2011). 
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Tabel 3.2 De betekenis van de symbolen in de samenvattende tabel 5.2. 
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Tabel 3.3 Overzicht van de veranderingen in het aantal wadvogels op Oost-Ameland en de referentiegebieden 
West-Ameland, Boschplaat en Oost-Schiermonnikoog. Voor verklaring van de symbolen zie tabel 5.1. 

 
 

3.5.2.2 Bergeend 

Het maximum aantal doortrekkende Bergeenden in het najaar is zowel op Oost-Ameland als op West-
Ameland na 2010 sterk toegenomen. In de referentiegebieden Oost-Schiermonnikoog en Boschplaat is 
er juist sprake van een afame (appendix A: Bergeend b, najaar). De toename op Ameland wordt 
veroorzaakt door uitzonderlijk hoge aantallen Bergeenden in 2011 (> 30 000) en 2012 (> 40 000). In de 

daaropvolgende jaren was het aantal Bergeenden op Ameland weer vergelijkbaar met voorheen (circa 
10 000 vogels). De toename was dus van tijdelijke aard. Mogelijk was er in 2011 en 2012 uitzonderlijk 
veel voedsel voor Bergeenden beschikbaar op het amelander wantij. 
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Figuur 3.59 Mosselbank ten zuidwesten van het Oerd in 1974. 

 

3.5.2.3 Steenloper 

Op Oost-Ameland is de Steenloper tijdens de nazomertrek sterk afgenomen, terwijl er op West-Ameland 
juist sprake is van een toename (tabel 5.2). 
 
Bij nauwkeurige beschouwing van figuur 3.24 blijkt dat niet alleen het aantal Steenlopers is veranderd, 
maar ook de timing van de najaarstrek. In de periode 1972-1986 was de nazomertrek begin augustus 
eigenlijk al voorbij. Tegenwoordig speelt de nazomertrek zich pas in augustus en september af. 
Waarschijnlijk hebben we te maken met twee populaties die elkaar overlappen in de tijd (zie paragraaf 
3.3.7).  

 
De palearctische broedvogels, die in Noord-Europa broeden en eind juli – begin augustus door de 
Waddenzee trekken om in West-Afrika te overwinteren, zijn in aantal afgenomen en verantwoordelijk 
voor de sterke afname op Oost-Ameland. Op West-Ameland zijn deze vogels waarschijnlijk ook in aantal 
afgenomen, maar hier wordt deze afname gemaskeerd door de aankomst (iets later in het seizoen) van 
nearctische broedvogels die in de Waddenzee overwinteren. De nearctische populatie is in aantal 
toegenomen (Hornman et al., 2011). 
 
Blijkbaar is West-Ameland voor deze nearctische Steenlopers veel aantrekkelijker dan Oost-Ameland. 
Deze interpretatie wordt ondersteunt door het gegeven dat het aantal overwinterende Steenlopers op 
West-Ameland is vervijfvoudigd sinds 1972-1986, terwijl de toename van het aantal overwinterende 
Steenlopers op Oost-Ameland niet verder gaat dan een verdubbeling (figuur 3.25). 
 
Waarschijnlijk heeft de discrepantie tussen Oost- en West-Ameland te maken met het verdwijnen van 
de mosselbanken10 rond 1990 (figuur 3.59). Op veel plekken in de Waddenzee zijn er sindsdien nieuwe 
mosselbanken ontstaan. Dat geldt ook voor West-Ameland, maar niet voor Oost-Ameland. Met name 
op het Amelander wantij waar vroeger uitgestrekte mosselbanken lagen zijn de mosselbanken niet terug 
gekomen. 
 
Het niet terugkeren van de mosselbanken op Oost-Ameland wordt goed geillustreerd door de 
hoeveelheid mosselvlees in de berekeningen voor Oost- en West-Ameland met het habitat model 
Wadmap (paragraaf 3.4). Op de foerageergebieden 601 en 602 (figuur 3.50) van West-Ameland lag 
gemiddeld in de periode 2008-2012 een totaal van 30 ton mosselvlees (drooggewicht). Op het 
foerageergebied 605 van Oost-Ameland was dat gemiddeld slechts 6 ton. 

                                                      
10 Steenlopers foerageren veel op mosselbanken en ook op dijktaluds en strekdammen (Leopold et al., 2004). Hier worden niet 
alleen kleine mosselen gegeten (tot circa 2.5 cm), maar ook vleesrestanten in grotere mosselen die door Scholeksters en 
Zilvermeeuwen zijn achtergelaten (eigen waarneming). Daarnaast eten Steenlopers vaak prooien die veel op mosselbanken 
voorkomen, zoals kleine Strandkrabben. 
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3.5.2.4 Tureluur 

Het maximum aantal Tureluurs tijdens de nazomertrek lijkt sinds 2010 sterk afgenomen, zowel op Oost-
Ameland als op West-Ameland (figuur 3.38). Deze ogenschijnlijke afname is waarschijnlijk niet reel 
omdat er in 2011-2016 twee juli-tellingen mislukt zijn, waardoor we niet beschikkken over drie tellingen 
met hoge aantallen Tureluurs. Vooralsnog gaan we er van uit dat het aantal Tureluurs tijdens de 
nazomertrek niet dramatisch is veranderd, maar de periode 10-31 juli verdient in de komende jaren 
extra aandacht. 
 
Het aantal overwinterende Tureluurs is zowel op Oost-Ameland als opWest-Ameland sterk afgenomen. 
In de andere referentiegebieden uctueert het aantal overwinteraars sterk maar is er in ieder geval geen 
sprake van een sterke afname vergelijkbaar met die op Ameland. Op Oost-Schiermonnikoog is het 
aantal overwinteraars recent afgenomen, terwijl er op de Boschplaat juist sprake is van een geleidelijke 
toename (appendix A: Tureluur a, winter).  

 
De discrepantie tussen de aantalsontwikkeling van de overwinterende Tureluurs op Ameland en die in 
de andere referentiegebieden werd eerder vastgesteld voor de verslagperiode 2005-2010 (Tabel 4.2 in 
Kersten & Rappoldt, 2011). Sindsdien is het aantal overwinterende Tureluurs op Oost-Schiermonnikoog 
ook gaan afnemen. Het lijkt erop dat het overwinteringsgebied van de Tureluur in de Waddenzee zich 
in westelijke richting verplaatst. In ieder geval is de populatie-grootte van de in de Waddenzee 
overwinterende ondersoort Tringa totanus robusta stabiel of licht toenemend (Wetlands International, 
2006). 
 

3.5.2.5 Kanoet 

In Kersten & Rappoldt (2011) werd ook voor de overwinterende Kanoeten een afwijkende ontwikkeling 
op Oost-Ameland vastgesteld. De afwijking behelsde dat de Kanoet op Oost-Ameland sterk was 
toegenomen terwijl er op West-Ameland juist sprake was van een afname. Het lage aantal 
overwinterende Kanoeten op West-Ameland in 2005-2010 heeft zich in 2011-2016 hersteld tot het 
niveau in de periode 1972-1986. Op Oost-Ameland overwinteren nog steeds meer Kanoeten dan in 
1972-1986, maar de trend is niet meer tegengesteld. 
 

3.5.2.6 Bonte Strandloper 

Op Oost-Ameland is het aantal overwinterende Bonte Strandlopers sterk toegenomen. Op West-
Ameland is het aantal daarentegen afgenomen, terwijl het aantal overwinteraars op de Boschplaat en 
op Oost-Schiermonnikoog van jaar op jaar sterk wisselt, maar geen duidelijke trend vertoont (zie 
appendix A: Bonte Strandloper a, winter). 
 
Deze discrepantie tussen de ontwikkelingen op Oost-Ameland en die in de referentiegebieden 
suggereert dat de toename op Oost-Ameland aan lokale factoren kan worden toegeschreven.  

 
Verzanding van het wad en een grotere beschikbaarheid van kleine wormen hebben de toename 
misschien mogelijk gemaakt. Maar beide verschijnselen spelen zich ook op een veel grotere schaal af 
en hebben in de referentie-gebieden niet geleid tot een toename van het aantal overwinteraars. 
 
Het blijft dus onduidelijk waarom het aantal overwinterende Bonte Strandlopers juist op Oost-Ameland 
is toegenomen. 
 

3.6 Discussie 
Van vrijwel alle onderzochte wadvogelsoorten is het aantal op Oost-Ameland sinds 19721986 
veranderd. Toenames (11 soort-seizoen-combinaties) en afnames (8 soortseizoen-combinaties) 
houden elkaar ongeveer in evenwicht. Over het algemeen gaat een toename of afname op Oost-
Ameland gepaard met eenzelfde verandering in de referentiegebieden. Dit suggereert dat de 
betreffende aantalsverandering zich op een grote schaal afspeelt en niet kan worden toegeschreven 
aan lokale factoren. 
 
Bij vier soorten is de aantalsverandering op Oost-Ameland niet consistent met die in de 
referentiegebieden. Het gaat om de volgende soorten. 
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Bergeend De recente toename van het aantal tijdens de najaarstrek betreft een kortstondige opleving in 

2011 en 2012. Sindsdien is het aantal weer terug op het eerdere niveau.  

 
Steenloper Het afgenomen aantal doortrekkers in de nazomer op Oost-Ameland is waarschijnlijk een 

gevolg van het feit dat zich in het gebied van de bodemdalingschotel geen nieuwe mosselbanken 
ontwikkelen. 

 
Tureluur De afname van het aantal overwinteraars wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een 

verplaatsing van het overwinteringsgebied in de Waddenzee in westelijke richting.  

Bonte Strandloper De oorzaak van de toename in de winter is onduidelijk.  

 
Het verdwijnen van de mosselbanken onder Oost-Ameland heeft geleid tot een sterke afname van 
soorten die mossels eten zoals Eider en Scholekster, maar ook van de Steenloper die vooral foerageert 
op mosselbanken. Voorzover het niet terugkeren van mosselbanken op het amelander wantij (deels) 
het gevolg zijn geweest van bodemdaling, kan gesproken worden van een negatief effect op de 
Steenlopers in de nazomer. 
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Bijlage A. Grafieken voor de Boschplaat en Oost-
Schiermonnikoog 

Op de volgende bladzijden zijn de SOVON tellingen van de Boschplaat en van Oost-Schiermonnikoog 
in grafiek gebracht. De voor de verschillende soorten gebruikte perioden voor het karaketeriseren van 
de aantallen in "winter" , "voorjaar" en "nazomer" zijn te vinden in tabel A.1 hieronder. 
 
Tabel A.1. Gehanteerde datumgrenzen voor ieder seizoen en iedere soort ten behoeve van de selectie van tellingen uit de SOVON-

data. Tijdens de de doortrekperiodes zijn de grenzen zo scherp gekozen dat verwacht mag worden dat de aantallen binnen het 
gekozen interval dicht bij de aantalspiek zullen liggen. 
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