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Tabel 12. Slobeend. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en overeenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de Westerschelde. September t/m april.
(ns niet significant; * 0,01<p<0,05; **
0,001<p<0,01; *** p<0,001)
Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88); 200
Maximum (1980/81 t/m 1987/88):
490

(november)
(november 1981)

Trend in het aantal vogeldagen (September t/m april), Spearman Rank Correlatie Coefficient (tg) per deelgebied en voor de gehele Westerschelde. (n “
aantal seizoenen)
Gebied
nr.
Gebied
1
Hooge Platen
2
Vlissingen-Borssele
3
Borssele-Hansweert
4
Hansweert-Belg.grens
5
Saeftinge
7
Perkpolder-Terneuzen
8
Terneuzen-Breskens
T
Westerschelde totaal

rg
0,6301
0,2867
-0,7846
0,1264
-0,2527
-0,3043
-0,0669
-0,6429

n
7
12
14
13
13
6
9
7

p
0,129
0,366
0,001
0,681
0,405
0,558
0,864
0,119

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

% Vogeldagen
11,2
23,5
10,7
46,0
3,2
2,6
2,7
100%

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de
jaren (Kendall Coefficient of Concordance):
w = 0,5170, n = 6, **
Vergelijking tussen de aantallen in de drie telgebieden op de noordoever van
de Westerschelde plus Saeftinge over de jaren:
w = 0,4028, n = 12, **
Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor
gebiedsnummers zie boven.
Vergeleken
Gebieden
alle
3.4.5

..

2 3 4.5

Vergeleken
Jaren
W
P
78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88
0,1923
0,2414
73/74 t/m 81/82, 85/86 t/m 87/88
0,3516
0,3943
73/74 t/m 75/76, 77/78 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88
0,3392
0,1860

ns/i
ns
ns
ns

Voorkomen in de loop van het seizoen
In de zomermaanden zijn enkele tientallen broedparen aanwezig. In
Saeftinge broeden 20 a 27 paar (Buise & Tombeur 1988). Deze vogels worden
echter vrijwel niet geteld. In augustus, na de rui, nemen de aantallen toe
tot gemiddeld 70 vogels en maximaal 175 exemplaren (fig. 44C). Tot in oktober
blijft dit aantal vrij constant. In november neemt de Slobeend tijdelijk toe
tot gemiddeld 200 vogels. Na kleinere aantallen in december stijgt in januari
de populatie tot gemiddeld 110 vogels. Na februari verlaten veel Slobeenden
de Westerschelde. In april verblijven waarschijnlijk wat Slobeenden tijdens
de trek in het estuarium.
In het verloop per telgebied (fig. 46) valt op dat in Saeftinge alleen
in augustus flinke aantallen worden waargenomen. Maebe & Van der Vloet (1956)
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vermelden doortrek tot eind november in dit gebied. In het telgebied Vlissingen-Borssele wordt het gehele jaar een wisselend aantal Slobeenden gezien, er
was een uitschieter tot bijna 80 exemplaren in augustus 1987. In het telge¬
bied Hansweert-Belgische grens wordt de soort in de gehele periode van
September t/m april gezien.
Het verloop over het jaar in de Westerschelde is heel anders dan in het
Veerse Meer. Daar nemen de aantallen in november al flink af (Stuart 1988)
terwijl in de Westerschelde in de maanden november t/m februari de meeste
Slobeenden aanwezig zijn. Het verloop in de Westerschelde komt globaal
overeen met dat in de Oosterschelde (Meininger et al. 1984). De doortrek in
november is laat in vergelijking met andere gebieden in Nederland maar valt
gelijk met de doortrek in Engeland (Cramp & Simmons 1977).
5.14 KUIFEEND

Avthva fuligula

De Kuifeend broedt in de noordelijke helft van Europa. Veel vogels uit
Scandinavie en Rusland en uit landen rond de Oostzee trekken in de winter
naar Nederland, Groot Brittanie en lerland. De Noordwesteuropese winterpopulatie omvat zo’n 750.000 exemplaren. Het aantal overwinteraars in Nederland
is afhankelijk van de aard van de winter: 100.000 a 175.000 bij gemiddelde
winters, slechts 40.000 tijdens strenge winters en 230.000 gedurende een
zachte winter. In de Delta, met name op de grote zoete wateren, overwinteren
gemiddeld 12.500 Kuifeenden. (Cramp & Simmons 1977, Meininger et al. 1984,
Monval & Pirot 1989, SOVON 1987).
Voed sel
De Kuifeend bemachtigd duikend het voedsel dat voornamelijk bestaat uit
schelpdieren (Mossels en Kokkels), kreeftachtigen (krabbetjes, zeepokken en
garnalen). Ook worden wel wormen, visjes en plantaardig materiaal gegeten.
(Cramp & Simmons 1977, Stuart 1988).
Verspreiding over de Westerschelde
De vogels die in januari geteld warden bevonden zich in de Spuikom en
het Spuikanaal bij Bath en binnendijks in het telgebied Perkpolder-Terneuzen
(fig. 47). De Kuifeenden bevinden zich doorgaans op zoete wateren rond de
Westerschelde, alleen bij vorst verblijven ze op getijdewater. Waar de vogels
’s nachts fourageren is onbekend. De verspreiding is goed vergelijkbaar van
jaar op jaar (tabel 13).
Voorkomen in de Westerschelde
De Kuifeend is vrij schaars in en langs de Westerschelde, de aantallen
komen gemiddeld niet boven de 450 exemplaren in februari, met een uitschieter
tot 1700 exemplaren in februari 1986. De Kuifeend is algemener dan de Tafeleend, waarvan de aantallen zelden boven de 100 komen.
Sinds de winter 1978/79 is het aantal vogeldagen van de Kuifeend in en
rond de Westerschelde flink toegenomen. Het grootste aantal vogeldagen werd
waargenomen in de winter van 1985/86 (fig. 48A), daarna nam het aantal af.
Het januari-aantal bleef tot 1982 onder de 300 exemplaren (fig. 48B), daarna
kwam het januari-aantal enkele malen ver daarboven.
In de meeste telgebieden worden tegenwoordig meer Kuifeenden gezien dan
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in de jaren zeventig (fig. 49). Allsen tussen Borssele en Hansweert was de
soort in het begin van de jaren zeventig algemener, maar het aantal vogeldagen dat daar werd waargenomen was relatief klein. In het telgebied Vlissingen-Borssele is het aantal vogeldagen in de jaren 1985/86 t/m 1987/88
groter dan in de jaren daarvoor en dit geldt ook voor het traject HansweertBelgische grens (tabel 13).
Tijdens de strenge winters van 1985/86 en 1986/87 kwam de soort in de
meeste telgebieden in grotere aantallen voor dan in de zachte winters. In de
strenge winter van 1978/79 lag het aantal Kuifeenden echter op een laag
niveau.
De oorzaak van de toename moet gezocht worden in omstandigheden in de
Westerschelde daar de Noordwesteuropese populatie niet is gegroeid (Riiger et
al.

1986).

Tabel 13. Kuifeend. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en overeenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de Wester¬
schelde. September t/m april.
(ns niet significant; * 0,01<p<0,05; **
0,001<p<0,01; *** p<0,001)
Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88):
Maximum (1980/81 t/m 1987/88):

450
1730

(februari)
(februari 1986)

Trend in het aantal vogeldagen (September t/m april), Spearman Rank Correlatie Coefficient (rg) per deelgebied en voor de gehele Westerschelde. (n =
aantal seizoenen)
Gebied
nr.
Gebied
1
Hooge Platen
2
Vlissingen-Borssele
3
Borssele-Hansweert
4
Hansweert-Belg.grens
5
Saeftinge
7
Perkpolder-Terneuzen
8
Terneuzen-Breskens
T
Westerschelde totaal

tg

ns / s

n

% Vogeldagen

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

12
14
13
13
6
9
7

<0,001

0,240

ns

0,001

•kir

0,418
0,208
0,881
0,094

ns
ns
ns
ns

21,4
1,3
55,8
0,1

20,2

1,2
100%

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de
jaren (Kendall Coefficient of Concordance):
w = 0,8302, n = 6, ***
Vergelijking tussen de aantallen in de drie telgebieden op de noordoever van
de Westerschelde plus Saeftinge over de jaren:
w = 0,7465, n = 12, ***
Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor
gebiedsnummers zie boven.
Vergeleken
Gebieden
alle
3.4.5

..

2 3 4.5

Vergeleken
W
P
Jaren
0,3122
0,0529
78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88
0,2908
0,5749
73/74 t/m 81/82, 85/86 t/m 87/88
73/74 t/m 75/76, 77/78 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88
0,2963
0,2910

ns/s
ns
ns
ns
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Voorkomen in de loop van het seizoen
De Kuifeend blijft van juli tot in oktober relatief schaars, de gemiddelden komen dan niet boven de 100 exetnplaren (fig. 48C). Daarna neemt het
aantal geleidelijk toe tot een piek in februari. Dan verblijven er gemiddeld
A50 vogels, in februari 1986 werden met vorst 1700 Kuifeenden geteld. In
maart zijn al weer minder vogels aanwezig en vanaf mei worden waarschijnlijk
alleen de rond de Westerschelde broedende Kuifeenden geteld. De winterpopulatie is doorgaans in december reeds aanwezig, de grotere aantallen in januari
en februari worden veroorzaakt door het optreden van vorst in die maanden.
5.15 ElDEREEND

Somaterla mollissima

De Eidereend broedt langs de kusten van Noord-Europa. De Waddenzee vormt
de zuidelijkste broedplaats. De Noordwesteuropese winterpopulatie bestaat uit
ca. 750.000 vogels. Veel vogels uit het Oostzeegebied zoeken de Nederlandse
kustwateren op om er te overwinteren. Het aantal overwinteraars in de Neder¬
landse Waddenzee bedraagt 100.000 a 200.000, in het Deltagebied werden
maximaal 2900 exemplaren geteld. Doorgaans gaat het hier om ongeveer 1000
vogels die vooral in de Voordelta verblijven. (Meininger et al. 1984, SOVON
1987).
Voedsel
De Eidereend duikt voedsel op van de bodem. Dit bestaat hoofdzakelijk
uit schelpdieren (Mossels en Kokkels). Hiernaast worden ook kreeftachtigen
(krabbetjes) en zeesterren gegeten. (Cramp & Simmons 1977).
Verspreiding over de Westerschelde
De meeste Eidereenden worden in de maand januari waargenomen rond de
Hooge Platen en tussen Breskens en Terneuzen (fig. 50). Hoewel ook wel eens
enkelingen verder naar het oosten worden aangetroffen, verblijven de meeste
Eidereenden in de monding van de Westerschelde. Dit houdt verband met de
verspreiding van de voedsel-organismen, die aan zout water zijn gebonden.
Deze verspreiding is goed vergelijkbaar van jaar op jaar (tabel 14).
Voorkomen in de Westerschelde
Het voorkomen van de Eidereenden is nogal wisselend (fig. 51A) en het is
duidelijk dat de aantallen een fractie zijn van de aantallen in bijvoorbeeld
de Waddenzee. Gemiddeld over de seizoenen 1980/81 t/m 1986/87 komt het aantal
niet boven de 60 exemplaren met een maximum van 175 in januari 1984. Figuur
51B laat aan de hand van de januari-aantallen het voorkomen van de Eidereend
zien over een langere periode.
Het voorkomen rond de Hooge Platen en tussen Terneuzen en Breskens
vertoont grote overeenkomst met de figuur voor de gehele Westerschelde (fig.
52). In de telgebieden Vlissingen-Borssele en Borssele-Hansweert verbleef in
de winter van 1975/76 een flinke groep. Er werden toen in januari 1976 in
deze gebieden 370 Eidereenden geteld en in de hele Westerschelde 470.
In de zomer van 1980, toen in heel Nederland de verspreiding groot was
(SOVON 1981), werden ook in de Westerschelde grotere aantallen dan normaal
gezien.
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overschijding van de norm van 50 paar (Osieck & Braakhekke 1986)
Tabel 44. Dwergstern. Aantal broedparen in de Westerschelde.
_ c geen broedparen. + •= broedparen aanwezig, aantal onbekend.
Toelichting en bronnen: zie inleiding van dit hoofdstuk.
GEBIED

KW.BL HAB 1979

Sloekreek + opgesp.terreln

48342
48343
48531
48531
54151

Scheldepoort
Hooge Platen
Nummer Een-Hoofdplaat
Zandplaat
TOTAAL

1980

1981

3
6
2

60

2
46

83

1988

1982

1983

1984

1985

1986

1987

2

3

-

3
-

11

1
23

112

no

125

170

150

180

175

114

113

125

173

161

204

175

+

2

+

3

15

45

5

81

93

90
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5.16 MIDDELSTE ZAAGBEK

Mergus serrator

De Middelste Zaagbek broedt in noordelijk Europa. Ze verlaten ’s winters
de broedgebieden om in Europa in de omgeving van kusten te overwinteren. De
Noordwesteuropese winterpopulatie omvat ca. 100.000 vogels, hiervan overwin¬
teren er naar schatting 20.000 in Nederland. Gebieden waar veel Middelste
Zaagbekken voorkomen zijn de westelijke Waddenzee, het noordelijk IJsselmeergebied, het Grevelingenmeer en het Veerse Meer. In de Delta verblijven ’s
winters gemiddeld 3.800 Middelste Zaagbekken. (Meininger et al. 1984, Monval
& Pirot 1989, SOVON 1987).
Voedsel
Het voedsel van de Middelste Zaagbek bestaat voor het grootste deel uit
kleine vissoorten, ook worden soms veel garnalen gegeten. (Cramp & Simmons
1977, Doornbos 1984).
Verspreiding over de Westerschelde
De Middelste Zaagbek komt vooral in de monding van de Westerschelde
voor. De grote stip (fig. 53) in het telgebied Hansweert-Belgische grens
wordt veroorzaakt door de concentratie daar in januari 1986 tijdens de vorst.
Doorgaans hebben Middelste Zaagbekken redelijk helder water nodig, wat ze
vooral in de monding van de Westerschelde vinden. Ze fourageren ook graag
daar waar de stroomsnelheid van het water groot is. De verspreiding over de
Westerschelde is goed vergelijkbaar van jaar op jaar (tabel 15).
Voorkomen in de Westerschelde
De Middelste Zaagbek komt in vrij geringe aantallen voor in de Wester¬
schelde; het maximum in januari en februari komt net boven de 300.
Uit figuur 54A kan opgemaakt worden dat het aantal vogeldagen de laatste
besproken jaren groter is dan aan het eind van de jaren zeventig. Vooral in
het winterseizoen 1985/86 was het aantal vogeldagen groot. Dat de Middelste
Zaagbek niet algemener is bij vorst blijkt uit figuur 54B met de januariaantallen.
Per telgebied komt een wisselend beeld naar voren (fig. 55). Tussen
Terneuzen en Breskens worden over het algemeen het grootste aantal vogeldagen
vastgesteld. Daar werden in de seizoenen 1980/81 en 1985/86 t/m 1987/88 veel
Middelste Zaagbekken aangetroffen. Nabij de Hooge Platen was 1981/82 een
piekjaar en tussen Vlissingen en Borssele 1982/83. Het lijkt erop dat een
grote groep Middelste Zaagbekken elke winter in een ander deel van de Wester¬
schelde verblijft. Alleen nabij Saeftinge, waar overigens kleine aantallen
verblijven, lijkt de soort achteruit te zijn gegaan.
Voorkomen in de loop van het seizoen
Al in September worden de eerste Middelste Zaagbekken in de Wester¬
schelde aangetroffen (fig. 54C). Na oktober nemen de aantallen gestaag toe
tot een piek in februari, dan verblijven er, gemiddeld over de jaren tachtig,
190 exemplaren in de Westerschelde. Vanaf februari neemt het aantal Middelste
Zaagbekken af tot gemiddeld vier in mei.
In de Westerschelde zijn in tegenstelling tot het Veerse Meer in septem-
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ber en april Middelste Zaagbekken aanwezig. In het Veerse Meer daarentegen
valt, in vergelijking met de Westerschelde, de winterpiek vroeger (Stuart
1988).
Tabel 15. Middelste Zaagbek. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en
overeenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de
Westerschelde. September t/m april. (ns niet significant; * 0,01<p<0,05; **
0,001<p<0,01; *** p<0,001)
Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 190
Maximum (1980/81 t/m 1987/88):
320

(februari)
(januari 1986)

Spearman Rank CorreTrend in het aantal vogeldagen (September t/m april)
latie Coefficient (rg) per deelgebied en voor de gehele Westerschelde. (n =
aantal seizoenen)
Gebied
nr. Gebied
1
Hooge Platen
2
Vlissingen-Borssele
3
Borssele-Hansweert
4
Hansweert-Belg.grens
5
Saeftinge
7
Perkpolder-Terneuzen
8
Terneuzen-Breskens
T
Westerschelde totaal

s
0,0357
0,8042
0,0948
0,7969
-0,1585
0,1429
0,5333
0,6786

n
7
12
14
13
12
6
9
7

p
0,939
0,002
0,747
0,001
0,623
0,787
0,139
0,094

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

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

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de
jaren (Kendall Coefficient of Concordance):
w = 0,6043, n - 6, **
Vergelijking tussen de aantallen in de drie telgebieden op de noordoever van
de Westerschelde plus Saeftinge over de jaren:
w = 0,1432, n = 12, ns
Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor
gebiedsnummers zie boven.
Vergeleken
Gebieden
alle
3.4.5
2 3 4.5

..

5.17 MEERKOET

Vergeleken
W
P
Jaren
0,0698 0,8358
78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88
0,2805 0,8749
73/74 t/m 81/82, 85/86 t/m 87/88
73/74 t/m 75/76, 77/78 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88
0,3182
0,4860

ns/s
ns
ns
ns

Fulica atra

Als broedvogel komt de Meerkoet in vrijwel geheel Europa voor. De
Noordwesteuropese winterpopulatie wordt geschat op 1,5 miljoen vogels. De
vogels die in Nederland overwinteren zijn deels eigen broedvogels, deels
afkomstig uit Noord- en Oost-Europa. De watervogeltellingen in januari
leveren voor Nederland 250.000 tot 350.000 exemplaren op. Gewoonlijk verblijven er in het Deltagebied ca. 40.000 Meerkoeten, in strenge winters kan dit
aantal echter aanzienlijk groter zijn; tot 61.500 in januari 1979. (Meinin-
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ger et al. 1984, Monval & Pirot 1989, SOVON 1987).
Voedsel
Het voedsel van de Meerkoet bestaat uit macrofyten en allerlei plantedelen. Ook worden schelpdieren, landbouwafval, insekten, wormen en soms zelfs
visjes gegeten. (Cramp & Simmons 1980, Stuart 1988).
Verspreiding over de Westerschelde
In figuur 56 valt het grote aantal Meerkoeten op vat zich bevindt in het
oostelijk deel van de Westerschelde (70Z). De vogels bevinden zich daar op de
Spuikom bij Bath en omliggende graslanden.
De verspreiding is goed van jaar op jaar vergelijkbaar (tabel 16).
Voorkomen in de Westerschelde
De Meerkoet is in vergelijking met andere gebieden schaars in en langs
de Westerschelde, de aantallen komen zelden boven de duizend exemplaren. Uit
figuur 57A met het voorkomen in de gehele Westerschelde blijkt dat het aantal
vogeldagen in het seizoen 1985/86, met een flinke vorstperiode, relatief
groot was. Dit is niet het geval tijdens elke winter met vorst, gezien het
veel kleinere aantal vogeldagen in 1978/79 en 1986/87. Hetzelfde patroon
blijkt uit figuur 57B met de januari-aantallen.
Het verloop over de jaren in de diverse telgebieden is niet bepaald
eenduidig (fig. 58). In het telgebied Vlissingen-Borssele nam het aantal
vogeldagen door de vorst in het jaar 1978/79 enorm toe. Daarna bleven het
aantal lang op een vrij hoog niveau. Ook de laatste twee jaren is het aantal
vogeldagen hier groot. Tussen Borssele en Hansweert, waar kleine aantallen
verblijven, werden in het begin van de jaren zeventig en in het seizoen
1986/87 relatief veel vogeldagen vastgesteld. Tussen Hansweert en de Belgische grens nam de soort significant toe (tabel 16), de laatste twee jaren
is de Meerkoet hier weer op zijn retour. In Saeftinge is de Meerkoet bijzonder schaars, de 122 exemplaren in de winter van 1974/75 waren een uitzondering. Tussen Perkpolder en Terneuzen lijkt de soort na een relatief groot
aantal vogeldagen in 1985/86 weer af te nemen. Tussen Terneuzen en Breskens
varieert het kleine aantal vogeldagen sterk.
Voorkomen in de loop van het seizoen
Van juli t/m oktober zijn er gemiddeld rond de honderd Meerkoeten aanwezig langs de Westerschelde (fig. 57C). Daarna nemen de aantallen toe tot
£0bruari• Er zijn dan gemiddeld 750 en maximaal 1450 Meerkoeten aanwezig.
In maart hebben de meeste Meerkoeten de Westerschelde alweer verlaten. In mei
en juni zijn de kleinste aantallen geteld.
Doorgaans zijn de aantallen bij vorst groter dan in winters zonder
vorst. Maebe & Van der Vloet (1956) vermelden dat er alleen bij vorst Meer¬
koeten worden gezien in Saeftinge. Een uitzondering hierop vormde de zachte
februari-maand van 1983 toen in de Westerschelde 1400 exemplaren aanwezig
waren.
Figuur 59 toont het voorkomen in de loop van het seizoen in de verschillende telgebieden.
Het geschetste verloop voor de gehele Westerschelde is ongeveer hetzelf-
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de als in de Oosterschelde (Meininger et al. 1984) maar geheel anders dan dat
van het Veerse Hear. Daar valt de top in oktober, november of december en
daarna verlaten veel vogels het Veerse Meer (Stuart 1988).
label 16. Meerkoet. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en overeenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de Westerschelde. September t/m april. (ns niet significant; * 0,01<p<0,05; **
0,001<p<0,01; *** p<0,001)
Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88);
760
Maximum (1980/81 t/m 1987/88):
1460

(februari)
(januari 1986)

Trend in het aantal vogeldagen (September t/m april), Spearman Rank Correlatie Coefficient (rg) per deelgebied en voor de gehele Westerschelde. (n aantal seizoenen)
Gebied
nr. Gebied
1
Hooge Platen
2
Vlissingen-Borssele
3
Borssele-Hansweert
4
Hansweert-Belg.grens
5
Saeftinge
7
Perkpolder-Terneuzen
8
Terneuzen-Breskens
T
Westerschelde totaal

rg

n

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

12
14
13
13
6
9
7

ns/s
0,075
0,357
0,004
0,004
n 1 1 1

ns
ns
**
**

ns
ns
ns

% Vogeldagen
0,0
13,2
1,3
73,4
0,0
11,3
0,8
100%

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de
jaren (Kendall Coefficient of Concordance);
w = 0,9076, n = 6, ***
Vergelijking tussen de aantallen in de drie telgebieden op de noordoever van
de Westerschelde plus Saeftinge over de jaren:
w = 0,7639, n = 12, ***
Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor
gebiedsnummers zie boven.
Vergeleken
Gebieden
alle
3.4.5
2 3 4.5

..

Vergeleken
Jaren
W
P
78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88
0,1949 0,2342
73/74 t/m 81/82, 85/86 t/m 87/88
0,1739 0,9025
73/74 t/m 75/76, 77/78 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88
0,1283
0,8958

ns/s
ns
ns
ns
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5.18 SCHOLEKSTER

Haematopus ostraleeus

De winterpopulatie in West-Europa en Noordwest-Afrika wordt geschat op
900.000 exemplaren, die van het Deltagebied op 106.000. De Nederlandse broedvogelpopulatie wordt geschat op 80.000-100.000 paar en het zijn voornamelijk
deze vogels die overwinteren in de Delta. (Meininger et al. 1984, Smit &
Piersma 1989, SOVON 1987).
Voedsel
Buiten de broedtijd bestaat het voedsel voornamelijk uit tweekleppigen,
zoals Kokkels, Mossels en Nonnetjes. In mindere mate worden Polychaeta,
voornamelijk de Wadpier en de Zeeduizendpoot, gegeten. In de Westerschelde
is de Kokkel de belangrijkste prooi. (Cramp L Simmons 1983, Meire 1980).
Verspreiding over de Westerschelde
Vooral in augustus concentreren de Scholeksters zich in het westelijke
deel van de Westerschelde (fig. 60). Op de Hooge Platen verblijft dan 43Z van
het totaal. Deze vogels ruien daar in die periode. In januari is het aantal
op de Hooge Platen gedaald en vinden we relatief meer Scholekster in het
middendeel van de Westerschelde. De verhouding van het aantal vogeldagen
tussen de telgebieden is goed vergelijkbaar in de loop van de jaren (tabel
17).
De verspreiding wordt voor een belangrijk deel bepaald door het zoutgehalte van het water, dat op zijn beurt de verspreiding van de Kokkel, de
belangrijkste voedselbron van de Scholekster, bepaalt.
Voorkomen in de Westerschelde
De Scholekster is een van de meest algemene vogels van de Westerschelde.
In het seizoen 1978/79, een strenge winter, waren veel Scholeksters aanwezig
(fig. 61A). Het aantal vogeldagen in de jaren daarna is steeds geringer. In
de strenge winter 1985/86 werden ook relatief veel Scholeksters gezien,
daarna neemt het aantal vogeldagen af. Hetzelfde beeld laat figuur 61B met
het januari-aantal zien. Alleen in januari 1980 verbleven er weinig
Scholeksters in de Westerschelde.
Het verloop van het aantal vogeldagen kan in enkele telgebieden over een
langere periode bekeken worden (fig. 62). Het verloop van het aantal vogel¬
dagen is verschillend in de diverse telgebieden (tabel 1). Globaal zien we
een toename in de loop van de jaren zeventig met de grootste aantallen, althans in de meeste telgebieden, in het seizoen 1978/79. In enkele andere
telgebieden werd het grootste aantal vogeldagen in het seizoen 1977/78 (Vlissingen-Borssele, Borssele-Hansweert) en 1980/81 (Saeftinge) bereikt. In de
twee jaar na 1978/79 trad er een flinke daling in aantal op (in Saeftinge
gebeurde dit twee jaar later). In de telgebieden Borssele-Hansweert, Hansweert-Belgische grens en Saeftinge, gebieden in het oosten van de Wester¬
schelde, is de populatie daarna altijd op dit lage niveau gebleven. De achteruitgang in de eerst genoemde gebieden is significant (tabel 17). Het
aantal aanwezige Scholeksters op het Groot Buitenschoor was in het seizoen
1981/82, het eerste seizoen dat er telgegevens beschikbaar zijn van dit
gebied, steeds veel groter dan in de jaren daarna. De afname is significant
(tabel 17). Deze afname geldt voor de piek-aantallen in juli en augustus.
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roaar ook voor de aantallen buiten deze periode. In de telgebieden VlissingenBorssele, Perkpolder-Terneuzen bereikt de Scholekster later aantallen die
vergelijkbaar met of groter zljn dan die van het jaar 1978/79. Het aantal
vogeldagen op de Hooge Platen is te wisselend om een trend te kunnen
vaststellen. Wei zijn hier de aantallen in 1986/87 en 1987/88 opvallend
klein. Enkelaar (1972) die vanaf de dijk de vogels op de Bol telde, zag daar
grote aantallen Scholeksters. Doorgaans liggen de door hem genoemde aantallen
tussen de 1000 en 5000, soms echter lopen ze op tot 12.000 exemplaren. Deze
getallen zijn vergelijkbaar met resultaten van tellingen tot het seizoen
1986/87.
Het aantal vogeldagen van de Scholekster in de hele Westerschelde in de
zomermaanden (juli, augustus, mei en juni) is van 1980/81 tot 1986/87 meer
dan verdubbeld. De zomeraantallen vielen in 1987/88 echter terug.
Wanneer we iets willen zeggen over oorzaken van deze achteruitgang van
de Scholekster, die vooral in het oostelijke deel van Westerschelde is geconstateerd, is het noodzakelijk te bekijken of de gehele Scholekster-populatie
onder druk staat. Een vergelijking met de Britse indexedjfers (Salmon et al.
1987) gebaseerd op januari-tellingen laat zien dat de toename in de loop van
de jaren zeventig ook in Groot Brittanie is geconstateerd. De ontwikkeling na
1979 is echter in de Westerschelde geheel anders dan in Groot Brittanie, waar
de populatie verder toenam.
Het is onbekend waarom de Scholekster in Saeftinge twee jaar later dan
in de rest van de Westerschelde achteruit ging. Zie voor een bespreking van
mogelijk factoren paragraaf 8.3.5.
Voorkomen in de loop van het seizoen
In juli komen de eerste Scholeksters uit de broedgebieden aan in de
Westerschelde en in augustus en September neemt het aantal flink toe tot een
najaarsmaximum van gemiddeld 11.000 exemplaren (fig. 61C). Hierna nemen de
aantallen af en in december zijn er gemiddeld ongeveer 8000 Scholeksters
aanwezig. In januari en februari wordt het wintermaximum bereikt van gemid¬
deld 10.500 Scholeksters. In maart hebben al veel Scholeksters hun broed¬
gebieden opgezocht en de Westerschelde verlaten. Het aantal daalt tot in
juni wanneer er gemiddeld 1400 exemplaren overblijven. Deze overzomerende
vogels zijn voornamelijk niet broedende onvolwassen vogels.
Het is geconstateerd dat tijdens vorst vogels uit de Oosterschelde
uitwijken naar de Westerschelde (Lambeck 1989).
Het verloop over het jaar in de verschillende telgebieden wijkt nogal af
(fig. 63). In de herfst komen de grootste aantallen voor op de Hooge Platen
en in het telgebied Terneuzen-Breskens. Kennelijk voltooit de Scholekster
vooral hier de rui die in mei of juni is begonnen (Cramp & Simmons 1983). In
de meeste andere telgebieden (exclusief Saeftinge) worden de grootste
aantallen in de maanden januari t/m maart waargenomen. Op het Groot Buitenschoor echter verblijven in juli en augustus de grootste aantallen.
Figuur 64 laat over de jaren 1981 en 1982 in detail het aantalsverloop
zien van het aantal bij laagwater getelde vogels op het Groot Buitenschoor.
Wat opvalt is dat in het voorjaar voortdurend een relatief klein aantal
vogels aanwezig is, met enige doortrek in april en mei. In de loop van juli
neemt het aantal flink toe en bereikt begin augustus een piek. Dit zijn
mogelijk juveniele vogels die door dominante adulten gedwongen worden voedsel
te zoeken buiten de goede fourageergebieden. Tot begin September neemt het
aantal sterk af. In de maanden oktober t/m december zijn vooral in 1982
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mlnimale aantallen aanwezlg.
Een dergelijk patroon in voorkomen ward ook al door Maebe & Van der
Vloet (1956) geschetst voor Saeftinge. Zij wijzen erop dat de vogels in de
winter Saeftinge verlaten, maar dat al in januari of februari de broedparen
aanwezig kunnen zijn. In Saeftinge worden in de winter meestal weinig Scholeksters geteld, in april nemen de aantallen iets toe.
Tabel 17. Scholekster. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en
overeenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de
Westerschelde. September t/m april. (ns niet significant; * 0,pi<p<0,05; **
0,001<p<0,01; *** p<0,001)
Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 11.200
Maximum (1980/81 t/m 1987/88):
18.400

(januari)
(januari 1985)

Trend in het aantal vogeldagen van September t/m april, Spearman Rank
Correlatie Coefficient (rg) per deelgebied en de volledige Westerschelde.
(n = aantal seizoenen).
Gebied
nr. Gebied
1
Hooge Platen
2
Vlissingen-Borssele
3
Borssele-Hansweert
4
Hansweert-Belg.grens
5
Saeftinge
7
Perkpolder-Terneuzen
8
Terneuzen-Breskens
T
Westerschelde totaal
Groot Buitenschoor

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

n
7
12
14
14
13
6
9
7
6

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

ns
ns
**
*
ns
ns
ns
ns
*

Z Vogeldagen
31,3
4,6
6,8
1,5
1,8
22,9
31,2
lOOZ

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de
jaren (Kendall Coefficient of Concordance): w = 0,8452, n = 6, ***
Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor
gebiedsnummers zie boven.
Vergeleken
Gebieden
alle
3.4.5
2 3 4.5

..

Vergeleken
Jaren
W
P
78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88
0,2093 0,1975
73/74 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88
0,5478 0,0725
73/74 t/m 75/76, 77/78 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88
0,3576 0,1513

ns
ns
ns
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5.19 KLUUT

Recurvirostra avosetta

De Noordwe s teurope se en Westafrikaanse populatie bestaat uit ca.
70.000 vogels, gemiddeld 250 Kluten overwinteren in de Delta. Tot in december kunnen echter veel grotere aantallen in de Delta aanwezig zijn. Van de
18.000 paren in West-Europa broeden er 8.000 in Nederland. In de Delta
broaden rond de 2100 paar (Meininger 1988b, Meininger et al. 1984, Smit &
Piersma 1989, SOVON 1987).
Voedsel
Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit wormen, kreeftachtigen en larven
van insekten die uit de bovenste laag van zacht substraat worden gehaald.
(Cramp & Simmons 1983).
Verspreiding over de Westerschelde
In augustus worden de grootste aantallen Kluten gevonden
Platen (482) en tussen Borssele en Hansweert (362). In mei is
ding meer gebonden aan de broedgebieden, zo bevindt zich dan
tinge (fig. 65). De verhouding tussen het aantal vogeldagen in
den is goed vergelijkbaar van jaar tot jaar (tabel 18).

op de Hooge
de versprei¬
262 in Saefde telgebie-

Voorkomen in de Westerschelde
Figuur 66A laat vanaf het seizoen 1981/82 een geringe doch significante jaarlijkse afname zien van het aantal vogeldagen van de Kluut in de
gehele Westerschelde (tabel 18). Het januari-aantal, dat bekend is over een
veel langere periode (fig. 66B) laat zien dat in de jaren tachtig meer
Kluten overwinteren in de Westerschelde dan in de jaren zeventig. Bij vorst
is het januari-aantal soms klein (1979 en 1985) maar niet altijd (1987).
De achteruitgang van het aantal vogeldagen is niet in alle telgebieden
geconstateerd (fig. 67). Tussen Perkpolder en Terneuzen en tussen Terneuzen
en Breskens gaat de soort vooruit. In dit laatste gebied is de vooruitgang
significant (tabel 18). Ook op het Groot Buitenschoor neemt het aantal
vogeldagen wat toe. Tussen Borssele en Hansweert blijft het aantal vogel¬
dagen vrij constant en in de telgebieden in het oosten van de Westerschelde
nemen het aantal vogeldagen af. In Saeftinge is deze afname significant
(tabel 18). In gebieden met een stijgend aantal vogeldagen nemen alleen de
in het najaar aanwezige aantallen toe. In het voorjaar is eerder sprake van
een afname.
De afname kan niet veroorzaakt worden door een afname van het aantal
broedvogels. Het aantal broedvogels in de Delta is de jaren tachtig vrij
constant en sinds 1982 broeden er jaarlijks meer dan 2000 paar (Meininger
1988b). De oorzaak van de afname is nu nog niet duidelijk.
Voorkomen in de loop van het seizoen
Het verloop van het aantal Kluten in de Westerschelde (fig. 66C) laat
zien dat de vogels het gehele jaar in de Westerschelde verblijven met grote
aantallen tijdens voor- en najaarstrek en kleine aantallen in de winter. In
September en oktober verblijven er gemiddeld 500 vogels, in de winter 140
en in april bijna 600.
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Tabel 18. Kluut. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en overeenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de Westerschelde. Juli t/m juni. (ns = niet significant; * 0,01<p<0,05; **
0,001<p<0,01; *** p<0,001)
Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 560
Maximum (1980/81 t/m 1987/88):
1290

(april)
(juni 1982)

Trend in het aantal vogeldagen van juli t/m juni, Spearman Rank Correlatie
Coefficient (rg) per deelgebied en voor de volledige Westerschelde. (n =
aantal seizoenen)
Gebied
nr. Gebied
1
Hooge Platen
2
Vlissingen-Borssele
3
Borssele-Hansweert
4
Hansweert-Belg.grens
5
Saeftinge
7
Perkpolder-Terneuzen
8
Terneuzen-Breskens
T
Westerschelde totaal
Groot Buitenschoor

rg
0,3714
-0,4857
0,4286
-0,7714
-0,9429
0,8000
0,9429
-0,8286
0,5218

n
6
6
6
6
6
4
6
6
6

p
0,468
0,329
0,397
0,072
0,005
0,200
0,005
0,042
0,288

X Vogeldagen

ns

20,4
6,6
37,8
6.7
11,6
5.8

*

11,0
100%

ns
ns
ns
ns
**

ns

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de
jaren (Kendall Coefficient of Concordance): w = 0,6964, n = 4, *
Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor
gebiedsnummers zie boven.
Vergeleken
Gebieden

Vergeleken
Jaren

W

P

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

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

0,1524
0,1020

0,4704
0,5433

ns
ns

Op de Hooge Platen (fig. 68) worden vooral in de periode juli t/m
november grote aantallen waargenomen. Het is mogelijk dat de vogels daar
ook de slagpenrui doormaken. In telgebieden in het oostelijke deel worden
de meeste vogels in het voorjaar gezien. In de andere gebieden worden het
hele jaar Kluten waargenomen met grote aantallen tijdens voor- en najaar.
Uit terugmeldingen van vogels die als jong geringd zijn in het Braakmangebied is gebleken dat ze zich in de eerste herfst ver zuidwaarst kunnen
verplaatsen, of zich tot minimaal in oktober in de Delta ophouden (Suetens
et al. 1961). In 1986 werden 15 jonge Kluten uit de Inlaag van Ellewoutsdijk gekleurringd. Twee of drie exemplaren werden voor 16 September ten
noorden van de ringplaats gemeld (twee maal een Oostvaardersplassen, een
Weeversinlaag) en twee werden teruggemeld in november in de Westerschelde
en in West-Zeeuws-Vlaanderen (Meininger 1988b).
Het voorkomen op het Groot Buitenschoor kan meer in detail bekeken
worden (fig. 69). In de maanden maart t/m november werden zeer wisselende
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aantallen geteld, toch kunnen we enkele pieken ontdekken; in april tijdens
de voorjaarstrek, in juli en augustus bij het verzamelen van oude en jonge
vogels en in oktober en november tijdens de najaarstrek. De grote achommelingen in de aantallen betekent waarschijnlijk dat er veel uitwisseling is
met omliggende gebieden.
Een vergelijking van het voorkomen in de Westerschelde met dat in
andere gebieden laat enkele opvallende verschillen zien. Terwijl in de
Delta en in de Westerschelde in voor- en najaar vergelijkbare aantallen
worden geteld, zijn in de Waddenzee de najaarsaantallen veel groter dan de
voorjaarsaantallen (resp. 15000 en 4000 ex.)* Ook in de Oostvaardersplassen
worden in het najaar veel meer Kluten aangetroffen dan in het voorjaar
(SOVON 1987). Dit verschil wordt mogelijk veroorzaakt doordat de Kluten die
op weg zijn naar hun broedgebieden in Nederland tijdens de trek in de Delta
pleisteren.
5.20 BONTBEKPLEVIER

Charadrius hiaticula

In Nederland trekken twee ondersoorten door: C.h.hiaticula, broedvogels van Greenland, IJsland, Spitsbergen en West-Europa, en C.h. tundrae,
die broedt van Lapland tot in Siberie. Broedvogels van noordelijke populaties overwinteren over het algemeen zuidelijker dan de broedvogels van
gebieden rond de Noordzee. Deze overwinteren op de Britse eilanden en langs
de Franse kust. De winterpopulatie in West-Europa bestaat uit ongeveer
31.000 vogels, hiervan overwinteren er slechts 100 a 200 in het Deltagebied. (Cramp & Simmons 1983, Meininger et al. 198A, SOVON 1987).
Voedsel
Het voedsel van Bontbekplevieren buiten de broedtijd bestaat uit
Polychaeta, kreeftachtigen en kleine schelpdieren. Deze organismen worden
op zicht in de bovenste laag van het substraat opgespoord en opgepikt.
(Cramp & Simmons 1983).
Verspreiding over de Westerschelde
Bontbekplevieren worden in augustus in alle telgebieden aangetroffen
(fig. 70). Concentraties vinden we op de Hooge Platen en tussen Breskens en
Terneuzen, samen goed voor 52% van het totaal. Deze verspreiding over de
telgebieden is van jaar tot jaar vergelijkbaar (tabel 19).
Voorkomen in de Westerschelde
Uitspraken over voor- of achteruitgang kunnen alleen worden gebaseerd
op tellingen sinds 1980/81. Voor die tijd werd er niet geteld in de maanden
dat de meeste Bontbekplevieren in het gebied voorkomen. Uit figuur 71A
blijkt dat de Bontbekplevier in de gehele Westerschelde in de seizoenen
1986/87 en 1987/88 iets is maar niet significant toegenomen ten opzichte
van de seizoenen 1980/81 t/m 1985/86.
Op de Hooge Platen is de soort belangrijk toegenomen (tabel 19) maar
in de meeste andere telgebieden is de ontwikkeling van het aantal vogeldagen niet erg eenduidig (fig. 72). Het gebied rond de Nederlands-Belgische
grens vraagt een extra bespreking. In Saeftinge is de soort in de jaren
tachtig flink toegenomen en ook op het Groot Buitenschoor komt de Bontbek-
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plevier sinds het seizoen 1981/82 in wisselende, maar toeneinende aantallen
voor. Dit is opvallend daar de soort in de door Van Impe (1985a) beschouvde
periode (19A7-1983) juist afnam, terwijl toen andere steltlopersoorten in
het Belgisch-Nederlands grensgebied in aantal vooruit gingen. Ook ten
opzichte van het eind van de vorige eeuw constateert Van Impe (1985b) een
achteruitgang. Kennelijk kwamen in het najaar in dit gebied tot in de jaren
vijftig grote aantallen voor. Saey (1947) telde op de oevers van de Schelde
bij Zandvliet zelfs een aantal van 2000 exemplaren in november 1944 en 300
in januari 1946. Maebe & Van der Vloet (1956) noemen hoge voor- en najaarsmaxima van resp. 1500 en 600 exemplaren. Deze aantallen verminderden in de
jaren zestig of zeventig waarna de soort zich in de jaren tachtig deels
herstelde. De Bontbekplevier vertoont hiermee een beeld tegengesteld aan
veel andere soorten steltlopers in de Westerschelde die in de jaren zeven¬
tig juist een populatie-groei doormaakten.
Voorkomen in de loop van het seizoen
De enkele broedvogels van de Westerschelde worden in augustus en
September aangevuld met grote aantallen doortrekkers (fig. 71B). In deze
periode worden de grootste aantallen geteld. Gemiddeld verblijven er in
deze maanden 2400 Bontbekplevieren. In oktober en november zijn de aantal¬
len veel lager en er verblijven dan nog slechts enkele honderden Bontbek¬
plevieren in de Westerschelde. Er overwinteren enkele exemplaren maar vanaf
februari nemen de aantallen weer toe. In maart en mei worden er doortrek¬
kers geteld, gemiddeld resp. 100 en 700.
Vooral de Hooge Platen vormt in augustus en September een belangrijk
ruigebied voor Bontbekplevieren (fig. 73). Van de daar gevangen vogels was
50% bezig met de slagpenrui (Herikhuisen 1987). Het doortrekverloop in het
najaar op het Groot Buitenschoor suggereert een tweepiekig verloop (fig.
74). Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat adulte vogels eerder
vertrekken uit de broedgebieden dan de juvenielen. In de meeste telgebieden
is de najaarstrek veel meer uitgesproken dan de voorjaarstrek. Alleen in
het telgebied Perkpolder-Terneuzen worden in het voorjaar vergelijkbare
aantallen geteld (fig. 73).
Uit wekelijkse tellingen op het Paulinaschor in het voorjaar van 1985
bleek dat de doortrek pas halverwege de maand mei begon en een piek had aan
het eind van de maand. Begin juni waren vrijwel alle Bontbekplevieren weer
verdwenen (meded. E. Marteijn). De doortrekgolf in maart heeft betrekking
op de ondersoort C.h. hiaCicula en die in mei in ieder geval voor een deel
op de ondersoort C.h. tundrae (Meininger et al. 1984, Meininger & van Swelm
1990, SOVON 1987).
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label 19. Bontbekplevier. Trend in bet aantal vogeldagen, verspreiding en
overeenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de
Westerschelde. Juli t/m juni. (ns - niet significant; * 0,01<p<0,05; **
0,001<p<0,01; *** p<0,001)
Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 2A20
Maximum (1980/81 t/m 1987/88):
5240

(September)
(augustus 1986)

Trend in het aantal vogeldagen van juli t/m juni, Spearman Rank Correlatie
Coefficient (tg) per deelgebied en voor de volledlge Westerschelde. (n “
aantal seizoenen)
Gebied
nr.
Gebied
1
Hooge Platen
2
Vlissingen-Borssele
3
Borssele-Hansweert
4
Hansweert-Belg.grens
5
Saeftinge
7
Perkpolder-Terneuzen
8
Terneuzen-Breskens
T
Westerschelde totaal
Groot Buitenschoor

rg
0,8857
0,0286
0,1429
-0,2571
0,2000
-0,2000
-0,0286
0,4286
0,2571

n
6
6
6
6
6
4
6
6
6

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

Z Vogeldagen
*
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

41,7
6,4
12,0
1,78
12,1
6,5
19,6
100%

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

de

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

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

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

W
0,2381
0,0367

P
0,2102
0,8563

ns
ns
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5-21 STRANDPLEVIER

Charadrius alexandrinus

De Strandplevier is in Nederland een zomervogel die voornamelijk langs
de kust broedt op zandige, schaars begroeide plaatsen. In Noordwest-Europa
broeden 1.800 a 2.300 paar Strandplevieren, in de Delta broeden hiervan
maar liefst ongeveer AOO paar. In het najaar kunnen tot 2600 exemplaren in
de Delta verblijven. Deze vogels trekken door naar de overwinterings gebieden in het westelijke deel van de Middellandse Zee of in West-Afrika.
(Cramp & Simmons 1983, Meininger 1988b, Meininger et al. 198A).
Voedsel
In een zout en brakwater gebied
plevier kreeftachtigen (Strandkrab),
schelpdieren (Wadslakje, Kokkel en
bestaat het voedsel voornamelijk uit
1983) .

als de Westerschelde eet de Strand¬
wormen (vooral Nereidae) en kleine
Alikruik). In binnendijkse gebieden
allerlei insekten. (Cramp & Simmons

Verspreiding over de Westerschelde
De Strandplevier is meer dan de Bontbekplevier gebonden aan zandige
getijdegebieden. De soort wordt voornamelijk aangetroffen in de monding van
de Westerschelde (fig. 75). Op de Hooge Platen wordt in augustus 59% van
het totaal aantal in de Westerschelde aangetroffen. De verdeling van de
aantallen over de telgebieden is goed vergelijkbaar in de loop van de jaren
(tabel 20).
Voorkomen in de Westerschelde
Het seizoen 1980/81 was een jaar met veel Strandplevieren, het aantal
vogeldagen is daarna nooit meer zo groot geweest (fig. 76A). In de seizoenen 1985/86 t/m 1987/88 is de soort minder algemeen dan in de jaren daarvoor. Alleen in het telgebied Vlissingen-Borssele loopt het aantal vogelda¬
gen op (fig. 77). Op de Hooge Platen is het verloop niet eenduidig. Verder
zien we afnemende aantallen vogeldagen in de telgebieden langs de zuidoever
en in het middendeel van de Westerschelde. De afname in het telgebied
Perkpolder-Terneuzen is significant (tabel 20). In het oostelijke deel van
de Westerschelde komen zo weinig Strandplevieren voor dat geen uitspraak is
te doen over eventuele aantalsveranderingen.
Voorkomen in de loop van het seizoen
In juli zijn behalve vogels die in de Westerschelde hebben gebroed ook
vogels uit andere broedgebieden aanwezig (fig. 76B). In augustus of in
September zijn doorgaans de grootste aantallen aanwezig terwijl in oktober
vrijwel alle Strandplevieren de Westerschelde hebben verlaten. De volwassen
vogels, die waarschijnlijk voor een deel uit de Waddenzee afkomstig zijn,
ruien in de Westerschelde (Meininger et al. 1984, Meininger 1988c). Er zijn
enkele ringterugmeldingen van Strandplevieren uit het Deltagebied die in de
broedtijd in de Waddenzee en bij Amsterdam zijn geringd (meded. Ringcentrale). In maart worden na afwezigheid in de winter de eerste exemplaren weer
waargenomen. In april zijn de aantallen toegenomen en in mei wordt soms een
aantal doortrekkers geteld. De vogels die in mei en juni in de Westerschel-
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de verblijven zijn overwegend plaatselijke broedvogels. Deze hebben territoria gevestigd en beginnen elnd aprd.1 en begin mel met heC leggen van
eieren (Geelhoed 1988a). In deze periode vallen ze voor een groot deel
buiten de tellingen. In de loop van juni vorinen zich groepen die zich
voornamelijk ophouden op zandige platen (Meininger et_a^. 1984).
Figuur 78, met het seizoens-verloop in de verschillende telgebieden,
laat zien dat het voor jaars-aantal een keer het na jaars-aantal overschrijdt.
label 20. Strandplevier. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en
overeenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de
Westerschelde. Juli t/m juni. (ns - niet significant; * 0,01<p<0,05; **
0,001<p<0,01; *** p<0,001)
Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 950
Maximum (1980/81 t/m 1987/88):
1640

(augustus)
(augustus 1980)

Trend in het aantal vogeldagen van juli t/m juni, Spearman Rank Correlatie
Coefficient (rg) per deelgebied en voor de volledige Westerschelde. (n =
aantal seizoenen)
Gebied
nr. Gebied
1
Hooge Platen
2
Vlissingen-Borssele
3
Borssele-Hansweert
4
Hansweert-Belg.grens
5
Saeftinge
7
Perkpolder-Terneuzen
8
Terneuzen-Breskens
T
Westerschelde totaal

rg
0,2571
0,3714
0,4286
0,0911
0,1309
1,0000
0,6000
■0,7714

n
6
6
6
6
6
4
6
6

P
0,623
0,468
0,397
0,864
0,805
<0,001

0,208
0,072

X Vogeldagen
ns
ns
ns
ns
ns

58.8
8,3
1.5
0,04

***

6.5
24.8

ns
ns

0,01

100%

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de
jaren (Kendall Coefficient of Concordance): w » 0,9395, n = 4, **
Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor
gebiedsnummers zie boven.
Vergeleken
Gebieden

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

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

W
0,1541
0,1541

P
0,4635
0,4635

ns
ns
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5.22 ZILVERPLEVIER

Pluvlalis souatarola

De Zilverplevier broedt op de arctische toendra’s van Azle en Amerika.
De Westeuropese en Westafrikaanse winterpopulatie omvat ca. 150.000 vogels,
hiervan overwinteren er 2.300 in het Nederlandse deel van de Waddenzee en
5.700 in de Delta (Meininger et al. 198A, Smit & Piersma 1989).
Voedsel
In een groot aantal gebieden bestaat het voedsel van deze soort voor
een belangrijk deel uit Zeeduizendpoten, terwijl ook andere vormen, achelpdieren (o.a. Wadslakje en Nonnetje), kreeftachtigen (krabbetjes) gegeten
vorden. (Cramp & Simmons 1983).
Verspreiding over de Westerschelde
De verspreiding in augustus komt sterk overeen met die in mei (fig.
79). Er worden in beide maanden grote groepen gemeld op de Hooge Platen en
in Saeftinge. Verder worden in het middendeel van de Westerschelde veel
Zilver plevieren gezien. In januari verblijft het grootste deel van de
Zilverplevieren in de monding en in het deel tussen Borssele en Hansweert.
Deze verspreiding over de telgebieden is goed vergelijkbaar van jaar tot
jaar (tabel 21). Waarom de Zilverplevier, overigens samen met de Rosse
Grutto, in de trektijden wel op de slikken rond Saeftinge fourageert en in
de winter niet, wordt mogelijk veroorzaakt beschikbaarheid van voedsel. De
Zeeduizendpoot die rond Saeftinge algemeen is, is in de winter namelijk
onbereikbaar voor de Zilverplevier.
Voorkomen in de Westerschelde
In de gehele Westerschelde nam de soort van 1978/79 tot 1982/83 langzaam maar niet significant toe (fig. 80A). Daarna daalde de populatie in
1985/86 en 1986/87. In de winter van 1987/88 was de populatie weer hersteld
en op het hoge niveau van 1982/83. De enkele complete januari-telling van
de Westerschelde uit het begin van de jaren zeventig laat in vergelijking
met de jaren tachtig erg kleine aantallen zien (fig. 80B).
Het verloop in de verschillende telgebieden biedt ook een overzicht
over een langere periode (fig. 81). In alle gebieden waarvan gegevens
bekend zijn uit de jaren zeventig neemt het aantal vogeldagen van de soort
langzaam toe. In de meeste gebieden wordt een piek bereikt tussen 1977/78
en 1981/82. De ontwikkelingen sindsdien komen minder overeen. Op de Hooge
Platen en tussen Vlissingen en Borssele is de soort de laatste jaren vrij
algemeen. In dit laatste telgebied is de toename significant (tabel 21).
Tussen Terneuzen en Breskens was de Zilverplevier rond 1980 in grote aan¬
tallen aanwezig. In het middendeel van de Westerschelde zien we een stabiele situatie tussen Perkpolder en Terneuzen en een significante toename
(tabel 21) tussen Borssele en Hansweert hoewel vanaf het seizoen 1981/82
het aantal vogeldagen weer op het niveau van de jaren zeventig komt.
Van Impe (1985b) beschrijft van het gebied rond Saeftinge het voorko¬
men sinds het eind van de vorige eeuw. De aantallen doortrekkende Zilver¬
plevieren blijken sinds die tijd, maar ook sinds 1950 te zijn toegenomen
tot maximale aantallen in de jaren tachtig. Ook uit de maandelijkse tellingen blijkt deze stijging, met een maximum van 3500 exemplaren in mei 1982
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op de HVP in Saeftinge. Daarna echter worden in mei en in het najaar veel
lagere aantallen geteld en op het Groot Buitenschoor• waar de tellingen
begonnen in 1981, is de soort sindsdien afgenomen. Hier neemt zowel het
aantal doortrekkers als overwinteraars af (tabel 21). Het aantal vogeldagen
in Saeftinge van September t/m april vertoont de laatste drie besproken
jaren een flinke afname. In het telgebied tussen Hansweert en de Belgische
grens daarentegen wisselen de aantallen sterk en is het aantal vogeldagen
in het seizoen 1987/88 bijzonder klein.
De toename die vooral in de jaren zeventig heeft plaatsgevonden, wordt
volgens Van Impe (1985a) veroorzaakt doordat de populatiestructuur van het
macrozoobenthos veranderde onder invloed van de vervuiling; weinig soorten
komen in grote dichtheden voor (zie verder paragraaf 8.3.5).
Tabel 21. Zilverplevier. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en
overeenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de
Westerschelde. September t/m april. (ns - niet significant; * 0,01<p<0,05;
** 0,001<p<0,01; *** p<0,001)
Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): A480
Maximum (1980/81 t/m 1987/88):
6750

(mei)
(mei 1982)

Trend in het aantal vogeldagen van September t/m april, Spearman Rank
Correlatie Coefficient (tg) per deelgebied en voor de volledige Wester¬
schelde. (n = aantal seizoenen)
Gebied
nr. Gebied
Hooge Platen
1
Vlissingen-Borssele
2
Borssele-Hansweert
3
Hansweert-Belg.grens
4
Saeftinge
5
Perkpolder-Terneuzen
7
Terneuzen-Breskens
8
Westerschelde
totaal
T
Groot Buitenschoor

tg
0,6786
0,5814
0,6527
0,1077
0,1703
0,6571
-0,1333
0,5000
-1,0000

n
7
12
14
14
13
13
6
7
6

0,094
0,047

ns
*

0,011

*

0,714
0,578
0,156
0,732
0,253
<0,001

ns
ns
ns
ns
ns

2 Vogeldagen
53,9
1,9
13.7
1,9
6,0
8,8
13.8
1002

***

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de
jaren (Kendall Coefficient of Concordance); w - 0,9080, n - 6, ***
Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor
gebiedsnummers zie boven.
Vergeleken
Gebieden
alle
3.4.5
2 3 4.5

..

Vergeleken
Jaren
^
^
78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88
0,1464 0,4011
73/74 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88
0,4249 0,2256
73/74 t/m 75/76, 77/78 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88
0,4298 0,627

ns
ns
ns
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Voorkomen in de loop van het seizoen
In juli arriveren de eerste Zilverplevieren in de Westerschelde, maar
vooral in augustus neemt het aantal flink toe (fig. 80C). De aantallen
hlijven twee maanden vrij constant rond een gemiddelde van 2700. Het aantal
neemt vervolgens af en in februari zijn er slechts lAOO Zilverplevieren.
In mei worden grote aantallen doortrekkende vogels geteld. Elk jaar blijven
in juni enkele tientallen vogels achter.
Het verloop van de doortrek wordt duidelijk aan de hand van de tellingen van E. Marteijn (ongepubliceerd) uit het voorjaar van 1985. Tot 16
april werden op het Paulinaschor raaximaal 160 Zilverplevieren geteld,
daarna natn het aantal snel toe; 280 op 23 april, 370 op 29 april en 5A0 op
7 mei. De volgende telling op 15 mei was deze groep kennelijk doorgetrokken
(2A ex.), maar rond de 22e mei waren weer meer dan 150 Zilverplevieren
aanwezig. Deze bleven echter kort, want op 29 mei werden deze niet meer
waargenomen. Een zelfde verloop werd dat jaar geconstateerd op het Schor
van Baarland en het Zuidgors.
Het voorkomen in de verschillende deelgebieden (fig. 82) vertoont
enkele opmerkelijke verschillen. De aantallen zijn in de winter overal
kleiner dan tijdens de trektijden. In Saeftinge en op het Groot Buitenschoor verblijven evenwel alleen in augustus en mei flinke aantallen door¬
trekkende Zilverplevieren. Dit was ook al het geval in de jaren vijftig
(Maebe & Van der Vloet 1956). Hetzelfde zien we op het Groot Buitenschoor.
Er overwinterden hier slechts enkele tientallen en het seizoen 1987/88
zelfs geen, in tegenstelling tot de rest van de Westerschelde en het Deltagebied waar veel vogels overwinteren.
Figuur 83 toont in detail het voorkomen in de loop van het jaar op het
Groot Buitenschoor. In de maanden januari t/m april zijn zeer weinig Zil¬
verplevieren aanwezig. De voorjaarspiek is in mei, waarna de soort vrijwel
verdwijnt uit het gebied. Deze doortrek vindt in 1982 later plaats dan in
1981 en begint later dan op het Paulinaschor in 1985. Hier spelen mogelijk
weersfactoren een belangrijke rol. Eind juli nemen de aantallen weer toe,
met een piek in augustus of begin September. In de loop van oktober of
november zijn weer meer vogels aanwezig dan in het begin van oktober.
5.23 KIEVIT

Vanellus vanellus

De Kievit is broedvogel van open gebieden in grote delen van Europa en
Azie. De totale winterpopulatie omvat enkele miljoenen vogels. Vogels die
in Nederland overwinteren zijn afkomstig uit een groot deel van Europa. Het
aantal overwinterende Kieviten in de Delta varieerde van 2A7 tijdens streng
winterweer in januari 1979 tot 30.900 tijdens de zachte januari-maand van
1983. (Cramp & Simmons 1983, Meininger et al. 1984).
Voedsel
Het voedsel bestaat uit allerlei in en op de bodem levende ongewervelde organismen. Dit zijn in weidegebieden vooral regenwormen (Cramp &
Simmons 1983). Voor zover er in de Westerschelde gefourageerd wordt, betreft dit waarschijnlijk verschillende Polychaeta.
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Verspreiding over de Westerschelde
De Kieviten worden verspreid over de Westerschelde (fig. 84) aangetroffen op schorren, soms op de slikken, op de HVP’s maar vooral op omliggende landbouwgronden. Alleen op de Hooge Platen werden geen vogels in deze
periode gezien. Tijdens de telling van januari 1989 echter verbleven er
maar liefst 460 exemplaren. In Saeftlnge werden opvallend weinlg Kieviten
aangetroffen. Maebe & Van der Vloet (1956) vermelden dat de Kieviten die
vanaf half mel Saeftinge opzoeken de slikken van de grote geulen gebruiken,
in tegenstelling tot de Kieviten die ’s winters in de omgeving verblijven.
Voorkomen in de Westerschelde
Uit figuur 85A blijkt dat de Kievit in de jaren tachtig in licht
stijgende aantallen werd waargenomen in en langs de Westerschelde. In het
seizoen 1978/79 was het aantal vogeldagen, o.a. als gevolg van de vorst
klein. De invloed van vorst wordt beter getoond door figuur 85B met de
januari-aantallen. In januari-maanden met vorst blijven er vrijwel geen
achter in de Westerschelde.
Over het verloop van het aantal vogeldagen over een langere periode
geven de verschillende telgebieden informatie (fig. 86). In alle telgebieden komt, voorzover er geteld is, het volgende beeld naar voren: een klein
aantal vogeldagen in de jaren zeventig, toenemend naar een groot aantal in
de jaren tachtig. De toename in de loop van de jaren zeventig is in de
telgebieden in het oosten van de Westerschelde (Saeftinge en HansweertBelgische grens) spectaculair (tabel 22). Tussen Hansweert en de Belgische
grens is daarna het aantal vogeldagen weer afgenomen. In de telgebieden in
het westen van de Westerschelde (Vlissingen-Borssele en Terneuzen-Breskens)
kwam het aantal vogeldagen pas in 1982/83 op een hoog niveau en in de
telgebieden in het midden van de Westerschelde (Borssele-Hansweert en
Perkpolder-Terneuzen) in 1986/87. De toename in de telgebieden TerneuzenBreskens en Borssele-Hansweert is significant (tabel 22). In vrijwel alle
telgebieden is de soort in de seizoenen 1985/86 t/m 1987/88 algemeen. Een
uitzondering hierop is het telgebied tussen Hansweert en de Belgische
grens. Ook in Saeftinge daalden de aantallen de laatste jaren.
De toename van de Westerschelde populatie loopt parallel met de groei
van de Nederlandse broedpopulatie in 1979/83 t.o.v. 1973/77 (SOVON 1987,
1988, Teixeira 1979). Daarna is de populatie waarschijnlijk gedaald; van
1984 tot 1987 daalde de Nederlandse broedvogel-index met 27Z (Anonymus
1988b) terwijl de aantallen in de Westerschelde blijven stijgen.
Het is niet bekend of de toename veroorzaakt wordt doordat de Kieviten
meer voedsel in of rond de Westerschelde kunnen vinden, het voedsel beter
beschikbaar is (bijvoorbeeld door begrazing van de schorren) of dat de
vogels alleen maar vaker op of bij de hoogwatervluchtplaats verblijven.
Hoewel de Kievit vooral een zoetwater vogel is kan hij wel degelijk fourageren op getijde slikken. Volgens Cramp & Simmons (1983) gebeurt dit vooral
bij strenge vorst. In het Veerse Meer bleek dat een deel van de op slikken
aanwezige Kieviten fourageerde (Stuart 1988).
Voorkomen in de loop van het seizoen
Na juli, wanneer er gemiddeld 400 Kieviten aanwezig zijn, nemen de
aantallen iets af om in September en oktober licht te stijgen (fig. 85C).

ALGEMENE WATERVOGELS

78

In november bereikt de Kievit het jaarmaxitnum van gemiddeld 3000 en maximaal 7100 exemplaren. Daarna neemt het aantal af tot gemiddeld 900 in
januari en na een klelne opleving in februari hebben vrijwel alle Kleviten
de Wester Schelde in april en mei verlaten. In deze maanden zijn alleen de
broedvogels aanwezig.
De vogels die in juni en juli de Westerschelde opzoeken zijn waarschijnlijk voor een deel broedvogels uit de omgeving, aangevuld met vogels
uit Noord-Duitsland en centraal Europa die in de zoroer naar Engeland en
Nederland trekken (SOVON 1987). In September t/m november trekken eerst
Oost-Europese en Russische vogels door, gevolgd door Scandinavische. Het
jaar-maximum, in de Westerschelde in november, valt in gebieden buiten de
Delta doorgaans eerder. Wanneer er in de loop van de winter vorst invalt
verlaten vrijwel alle Kieviten de Westerschelde. Zo werd in januari 1979
slechts een Kievit geteld in december 1981 en januari 1982 resp. 40 en
acht, in januari 1985 geen en in februari 1986 70. In februari kan alweer
terugtrek zijn waardoor de aantallen in de Westerschelde in die maand lets
toenemen. Het verloop op het Groot Buitenschoor sluit aan bij dat voor de
gehele Westerschelde (fig. 87).
label 22. Kievit. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en overeenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de Wester¬
schelde. September t/m april. (ns = niet significant; * 0,01<p<0,05; **
0,001<p<0,01; *** p<0,001)
Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 2930
Maximum (1980/81 t/m 1987/88):
7150
Trend in het aantal vogeldagen
Correlatie Coefficient (rg) per
schelde. (n = aantal seizoenen)
Gebied
nr. Gebied
1
Hooge Platen
2
Vlissingen-Borssele
3
Borssele-Hansweert
4
Hansweert-Belg.grens
5
Saeftinge
7
Perkpolder-Terneuzen
8
Terneuzen-Breskens
T
Westerschelde totaal

5.24 KANOETSTRANDLOPER

(november)
(november 1987)

van September t/m april, Spearman Rank
deelgebied en voor de volledige Wester¬

rg

ri

0,2833
0,8198
0,4834
0,7538
0,7714
0,9167
0,7500

9
14
14
13
6
9
7

0,460
<0,001

0,080
0,003

ns
***

ns
**

20.7
5,3
18.7
22,1
6,1

1002

Calidris canutus

Van de Kanoetstrandloper komen twee ondersoorten voor in Europa. De
C.c.canutus broedt in Siberie, de C.c.islandica broedt in Noord-Canada en
Greenland. De Siberische populatie (ca. 350.000 ex.) trekt in voor- en
najaar naar West-Afrika en doet daarbij vooral de Duitse Waddenzee aan. De
Canadese en Groenlandse populatie (ca. 400.000 ex.) overwintert voornamelijk in West-Europa. In het Deltagebied verblijven ’s winters ca. 15.000
Kanoetstrandlopers. (Cramp & Simmons 1983, Meininger e_t_al. 1984, Schekkerman 1990, SOVON 1987).
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Voedsel
Het voedsel van deze soort bestaat uit kleine achelpdieren (Nonnetje,
Kokkel, alikruiken, Mossel, Strandgaper en Wadslakje), kreeftachtigen (o.a.
Strandkrab, Slijkgarnaal en Gewone Garnaal) en verschillende wormen (Cramp
£i Simmons 1983).
Verspreiding over de Westerschelde
Doorgaans is het voorkomen van de Kanoetstrandloper beperkt tot de
Hooge Platen, dit geldt zowel voor augustus, januari als mei (fig. 88).
Alleen in januari 1987 werden ook op andere plaatsen redelijk wat Kanoetstrandlopers aangetroffen. De verspreiding over de verschillende telgebieden is goed vergelijkbaar over de verschillende jaren (tabel 23). De vogels
zijn vermoedelijk aan de monding van de Westerschelde gebonden omdat ze
daar kunnen fourageren op broedval van de Kokkel (Marteijn 1988).
Voorkomen in de Westerschelde
Daar de Kanoetstrandloper in geconcentreerde groepen voorkomt is de
telfout groter dan bij andere soorten (Rappoldt et al. 1985). Figuur 89A
laat waarschijnlijk o.a. als gevolg hiervan een grillig beeld zien. In deze
figuur zijn alleen de maanden September t/m april betrokken. Doortrekkers
in augustus en mei zijn in deze figuur niet opgenomen. In het winterhalfjaar 1982/83 waren veel Kanoetstrandlopers in de Westerschelde aanwezig
terwijl het jaar daarvoor een minimaal aantal vogeldagen gehaald werd. De
soort neemt de laatste drie beschouwde seizoenen toe. Het januari-aantal
echter vertoont sinds 1984 een dalende tendens (fig. 89B). Ook laat deze
figuur zien dat de januari-aantallen in het begin van de jaren zeventig
groter waren dan die in de jaren tachtig.
Omdat op de Hooge Platen verreweg de meeste Kanoetstrandlopers worden
geteld, is het patroon van voorkomen daar vrijwel identiek aan dat voor de
hele Westerschelde (fig. 90). Op de HVP’s tussen Vlissingen en Borssele
worden zelden Kanoetstrandlopers gezien. Op het trajekt Borssele-Hansweert
was de soort in de jaren zeventig algemener dan in de jaren tachtig, de
afname is significant (tabel 23). In het oostelijke deel van de Wester¬
schelde is het voorkomen te onregelmatig om iets over voor- of
achteruitgang te zeggen. Tussen Terneuzen en Breskens wordt een van jaar
tot jaar wisselend aantal vogeldagen vastgesteld.
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Tabel 23. Kanoetstrandloper. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding
en overeenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de
Westerschelde. September t/m april. (ns - niet significant; * 0,01<p<0,05;
** 0,001<p<0,01; *** p<0,001)
Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 2650
Maximum (1980/81 t/m 1987/88):
6070

(oktober)
(oktober 1987)

Trend in het aantal vogeldagen van September t/m april, Spearman Rank
Correlatie Coefficient (rg) per deelgebied en voor de volledige Wester¬
schelde. (n “ aantal seizoenen)
Gebied
nr.
Gebied
1
Hooge Platen
2
Vlissingen-Borssele
3
Borssele-Hansweert
4
Hansweert-Belg.grens
5
Saeftinge
7
Perkpolder-Terneuzen
8
Terneuzen-Breskens
T
Westerschelde totaal

rg
0,3929
0,0140
-0,7876
0,1686
-0,6152
-0,3043
0,4667
0,5000

n
7
12
14
14
13
6
9
7

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

ns
ns
**

ns
*

ns
ns
ns

2 Vogeldagen
87,3
6,6
0,2
1.9
0,001

0,03
3.9
100%

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de
jaren (Kendall Coefficient of Concordance): w = 0,7529, n = 6, ***
Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor
gebiedsnummers zie boven.
Vergeleken
Gebieden
alle
3.4.5
2 3 4.5

..

Vergeleken
Jaren
W
P
78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88
0,1317 0,4655
73/74 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88
0,3765 0,3302
73/74 t/m 75/76, 77/78 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88
0,3219 0,2241

ns
ns
ns

Voorkomen in de loop van het seizoen
In juni en juli kunnen enkele honderden Kanoetstrandlopers aanwezig
zijn, dit zijn waarschijnlijk overzomerende eerstejaars vogels (fig. 89C).
De grootste aantallen worden in de maanden augustus t/m december geteld.
Het is onbekend of de vogels ruien in de Westerschelde. Gedurende de winter
nemen de aantallen af, terwijl in maart nog een piek kan optreden. In april
hebben vrijwel alle Kanoetstrandlopers de Westerschelde verlaten maar in
mei worden er weer veel doortrekkende vogels gezien.
In de telgebieden buiten de Hooge Platen komen grote groepen onregelmatig voor (fig. 91); tussen Vlissingen en Borssele werden in november en
december 1987 veel Kanoetstrandlopers geteld en tussen Hansweert en de
Belgische grens en tussen Terneuzen en Breskens werden in januari 1987 meer
vogels dan normaal opgemerkt. Dit waren mogelijk vogels die door de vorst
uitweken naar andere gebieden.
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In tnei gaat het waarschijnlijk overwegend om de Siberische ondersoort
C.c. canutus die op weg is van de West-Afrikaanse overwinteringsgebieden
naar de broedgebieden. In inei 1980 werden zelfs 10.850 exemplaren in de
Westerschelde geteld. Een dergelijk groot aantal is echter daarna nooit
meer gezien. Het is mogelijk dat de Westerschelde net als de Vendee een
nood-stopgebied is tijdens de lange vlucht van de Afrikaanse overwinte¬
ringsgebieden naar de Waddenzee (Schekkerman 1990).
In de winter vinden, zoals is beschreven, verplaatsingen plaats binnen
de Westerschelde, maar ook vindt er uitwisseling plaats met de Oosterschelde en er zijn gedurende de winter verplaatsingen geconstateerd tussen het
Deltagebied, Waddenzee en Engelse overwinteringsgebieden (Cramp & Simmons
1983, Meininger et al. 1984).
5.25 DRIETEENSTRANDLOPER

Calidrls alba

Deze broedvogel van de toendra’s van Noord-Amerika en Noord-Eurazie
overwintert langs de kusten van grote delen van de wereld. Rond de Noordzee
overwinterende vogels zijn waarschijnlijk afkomstig van de Aziatische,
Groenlandse en Noordoostcanadese broedpopulaties. In Nederland overwinteren
3.000 a 5.000 exemplaren terwijl tijdens de herfsttrek 6.000 a 7.000 exem¬
plaren aanwezig kunnen zijn. In mei kunnen korte tijd ook grotere aantallen
aanwezig zijn. De totale winterpopulatie in Noordwest-Europa en West-Afrika
bestaat uit ca. 100.000 vogels. (Cramp & Simmons 1983, Meininger et_aJU.
1984, Smit & Piersma 1989).
Voedsel
In de overwinteringsgebieden worden vooral insekten, kreeftachtigen,
kleine schelpdieren en Polychaeta gegeten. Marteijn (1988) noemt de Slijkgarnaal in het voorjaar als een belangrijke voedselbron.
Deze soort kan voedsel in harde, zandige bodems bereiken. (Cramp &
Simmons 1983)
Verspreiding over de Westerschelde
In de maand augustus worden de meeste vogels ten westen van Perkpolder
vaargenomen (fig. 92). Ook tussen Vlissingen en Borssele bevinden zich
veel vogels. In januari zijn de Hooge Platen vrijwel verlaten maar houden
de vogels zich op tussen Borssele en Hansweert. Dit laatste telgebied is
ook in mei favoriet, daar zit dan 322 van het totaal aantal. In mei is
voorts het Paulinaschor en omgeving in trek en verblijven veel vogels op
het slik ten zuiden van de koelwaterinlaat bij de Kerncentrale in Borssele.
De verspreiding over de telgebieden is goed vergelijkbaar van jaar tot jaar
(tabel 24). Het is bekend dat in het voorjaar veel Drieteenstrandlopers
fourageren op de zanderige delen van de Platen van Ossenisse.
Voorkomen in de Westerschelde
Het aantal vogeldagen van de Drieteenstrandlopers schommelt van jaar
tot jaar (fig. 93A) . Seizoenen met een groot aantal vogeldagen zijn
1981/82, 1982/83 en 1987/88. In deze jaren waren de maxima resp. 1700, 4500
en 3500. Er is geen sprake van een duidelijke trend (tabel 24). Dit blijkt
ook uit de januari-aantallen in figuur 93B. De aantallen in de periode
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januari 1984 t/in 1987 waren groter dan die in de periode daarvoor (uitgezonderd januari 1980).
Het verloop van het aantal vogeldagen in de verschillende telgebieden
geeft geen duidelijk beeld (fig. 94) en is niet onderling gecorreleerd
(tabel 24). Zo neemt de soort toe op de Hooge Platen en tuasen Perkpolder
en Terneuzen (tabel 24) en tussen Terneuzen en Breskens is sprake van een
afname. In de andere telgebieden is het beeld onduidelijk.
Waarschi jnli jk was de Drieteenstrandloper in de jaren vijftig in
Saeftinge algemener dan nu. Zo vermelden Maebe & Van der Vloet (1956) voor
Saeftinge de soort als een vrij algemene doortrekker (max. 150 ex.).
Voorkomen in de loop van het seizoen
In juli komen de eerste Drieteenstrandlopers aan in de Westerschelde
(fig. 93C), eind juli en in augustus nemen de aantallen flink toe tot een
gemiddelde van 1600 exemplaren. Tot en met november stabiliseert het aantal
zich rond 550. Tussen november en januari verlaten kennelijk sommige vogels
de Westerschelde, gemiddeld blijven 140 Drieteenstrandlopers over. In maart
nemen de aantallen toe en in mei, tijdens de voorjaarstrek, kunnen grote
groepen Drieteenstrandlopers de Westerschelde aandoen. Gemiddeld verblijven
er in mei 1800 Drieteenstrandlopers, in mei 1983 waren dit er zelfs 4500 en
in mei 1988 3500.
Uit figuur 95, het verloop in verschillende telgebieden, komt geen
eenduidig beeld naar voren. Aantallen varieren per gebied en per jaar
sterk. De doortrekkende vogels blijven waarschijnlijk kort (Meininger et^
al. 1984) en de doortrekpiek kan zo makkelijk gemist worden.
Telgegevens van E. Marteijn uit 1985 laten meer in detail de aankomst
van Drieteenstrandlopers zien. Van 1 tot 23 april warden op de HVP’s van
het Paulinaschor en de Zandplaat niet meer dan 12 exemplaren geteld. Op 29
april waren dit er 210 en op 7 mei 405. Op 15 mei was mogelijk een deel
weggetrokken, er verbleven 145 Drieteenstrandlopers, maar daarna nam het
aantal verder toe: 530 op 21 mei, 835 op 28 mei en nog 800 op 31 mei. Dit
zelfde beeld komt naar voren uit de tellingen van de HVP op het Schor van
Baarland en het Zuidgors. Het maximum in begin mei was 240 en het maximum
aan het eind van de maand 1700 Drieteenstrandlopers. Ook op Engelsmanplaat
in de Waddenzee valt de piek in de laatste decade van mei en worden in de
eerste decade van juni nog veel vogels gezien (Mes et al. 1980). Dit beeld
komt overeen met het verloop van de doortrek voor de Hollandse kust in
Camphuysen & van Dijk (1983): de hele maand mei en de eerste dagen van
juni.
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Tabel 24. Drieteenstrandloper. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding
en overeenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de
Westerschelde. Juli t/m juni. (ns « niet significant; * 0,01<p<0,05; **
0,001<p<0,01; *** p<0,001)
Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88); 1820
Maximum (1980/81 t/m 1987/88):
4520

(mei)
(mei 1983)

Trend in het aantal vogeldagen van juli t/m juni, Spearman Rank Correlatie
Coefficient (rg) per deelgebied en voor de volledige Westerschelde. (n ••
aantal seizoenen)
Gebied
nr. Gebied
1
Hooge Platen
2
Vlissingen-Borssele
3
Borssele-Hansweert
4
Hansweert-Belg.grens
5
Saeftinge
7
Perkpolder-Terneuzen
8
Terneuzen-Breskens
T
Westerschelde totaal

0,8857
0,4857
0,5429
0,3928
-0,3928
1,0000

n
6
6
6
6
6
4
6
6

p
0,019
0,329
0,266
0,441
0,441
<0,001
0,544
0,266

Z Vogeldagen
*
ns
ns
ns
ns
***
ns
ns

20,6
9,1
38,7
1,0
0,01
9,1
21,5
lOOZ

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de
jaren (Kendall Coefficient of Concordance): w = 0,8428, n = 4, **
Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor
gebiedsnummers zie boven.
Vergeleken
Gebieden

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

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

5.26 KROMBEKSTRANDLOPER

W
0,2039
0,1327

P
0,2949
0,4259

ns
ns

Calidris ferruginea

De Krombekstrandloper broedt op de toendra van het uiterste noorden
van Siberie. In het najaar trekt een gering deel van de populatie via WestEuropa naar West-Afrika. Een ander deel vliegt via Oost-Europa en het
Middellandse Zeegebied naar West-Afrika. Hier overwinteren ca. 600.000
Krombekstrandlopers. In het voorjaar zijn de aantallen in West-Europa veel
geringer dan in het najaar oradat de soort dan een meer oostelijke trekroute
volgt. (Cramp & Simmons 1983, Meininger et al. 1984)
Voedsel
De fourageermethode lijkt op die van de Bonte Strandloper met het
verschil dat de Krombekstrandloper grotere voedseldeeltjes opneemt. Het
meeste voedsel in de Westerschelde zal bestaan uit Polychaeta, kleine
schelpdieren en kreeftachtigen. (Cramp & Simmons 1983).
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Verspreiding over de Westerschelde
Maar liefst 712 van het totaal aantal Krombekstrandlopere in de
Westerschelde wordt op de Hooge Platen aangetroffen, verder verblijft 232
tussen Terneuzen en Breskens en 52 in het telgebied Borssele-Hansweert
(fig. 96). Slechts een enkeling wordt elders aangetroffen. De verspreiding
over de verschillende telgebieden is goed vergelijkbaar van jaar tot jaar
(tabel 25). Waarom de Krombekstrandloper gebonden is aan de monding van de
Westerschelde is niet bekend.
Voorkomen in de Westerschelde
De Westerschelde is het belangrijkste gebied voor de Krombekstrand¬
loper in Nederland. In augustus 1983 werden hier bijna 1200 exemplaren
geteld. Voor de Waddenzee is een telling van 800 exemplaren bekend (SOVON
1987) en in het binnenland worden zelden grote groepen gezien.
In de jaren 1980/81 t/m 1982/83 steeg het aantal vogeldagen van doortrekkende Krombekstrandlopers, de jaren 1985/86 t/m 1987/88 bleef dit
aantal vrij constant (fig. 91k). In de verschillende deelgebieden zijn
echter flinke veranderingen opgetreden (fig. 98). Zo daalde het aantal
vogeldagen de laatste drie besproken jaren in de telgebieden TerneuzenBreskens en Borssele-Hansweert. Dit verlies werd echter gecompenseerd door
stijgende aantallen op de Hooge Platen.
Voorkomen in de loop van het seizoen
Krombekstrandlopers bereiken in juli de Westerschelde, daarna nemen de
aantallen in augustus nog iets toe tot gemiddeld 700 vogels (fig. 97B). In
juli en augustus kunnen meer dan 1100 Krombekstrandlopers aanwezig zijn. In
September zijn al veel Krombekstrandlopers doorgetrokken en in oktober
worden slechts af en toe enkele gezien. In november 1982 werden nog vier
exemplaren waargenomen en in november 1987 een exemplaar. Uit het voorjaar
zijn wel enkele waarnemingen bekend uit de Westerschelde doch niet tijdens
de maandelijkse tellingen.
Als eerste arriveren de volwassen vogels die de lichaamsveren ruien,
later arriveren de juvenielen. Door determinatie problemen is het mogelijk
dat de soort soms is onderteld. Juvenielen en adulten die geleidelijk hun
winterkleed krijgen zijn moeilijk te onderscheiden van Bonte Strandlopers.
In juli verblijven de vogels voornamelijk op de Hooge Platen (fig.
99), later in het seizoen worden ze ook tussen Terneuzen en Breskens en
tussen Borssele en Hansweert aangetroffen.
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Tabel 25. Krombekstrandloper. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding
en overeenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de
Westerschelde. Juli t/m juni. (ns * niet significant; * 0,01<p<0,05; **
0,001<p<0,01; *** p<0,001)
Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 680
Maximum (1980/81 t/m 1987/88):
1160

(augustus)
(augustus 1983)

Trend in het aantal vogeldagen van juli t/m juni, Spearman Rank Correlatie
Coefficient (rg) per deelgebied en voor de volledige Westerschelde. (n “
aantal seizoenen)
Gebied
nr. Gebied
1
Hooge Platen
2
Vlissingen-Borssele
3
Borssele-Hansweert
4
Hansweert-Belg.grens
5
Saeftinge
7
Perkpolder-Terneuzen
8
Terneuzen-Breskens
T
Westerschelde totaal

rg
0,771A
0,8804
-0,3714
-0,2777
0,0290
0,2108
-0,2000
-0,0286

n
6
6
6
6
6
4
6
6

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

Z Vogeldagen
ns
*
ns
ns
ns
ns
ns
ns

80,0
0,9
3,4
0,03
0,2
0,2
15,0
lOOZ

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de
jaren (Kendall Coefficient of Concordance): w = 0,7331, n = 4, **
Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor
gebiedsnummers zie boven.
Vergeleken
Gebieden
1,2,3,4,5,8
alle

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

W
0,3417
0,1786

P
0,0685
0,2898

ns
ns
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5.27 BONTE STRANDLOPER

Calidris alplna

De in Nederland doortrekkende en overwinterende Bonte Strandlopers
broeden van Oost-Groenland tot in Siberie. De Westeuropese en Weatafrikaanse winterpopulatie wordt geschat op 1.400.000 exemplaren. In Nederland
overwinteren 190.000 Bonte Strandlopers waarvan ca. 90.000 in het Deltagebied. De Waddenzee herbergt gedurende de trektijd veel Bonte Strandlo¬
pers, terwijl in de Delta veel Bonte Strandlopers aanwezig zijn in de
winter. Sinds 1973/74 is de grootte van de populatie in West-Europa, maar
vooral in Groot-Brittannie gedaald (Goss-Custard & Moser 1988, Meininger Bt
al. 1984, Smit & Piersma 1989).
Voedsel
Het voedsel van de Bonte Strandloper bestaat voor een groot deel uit
Polychaeta (vooral de Zeeduizendpoot), schelpdieren (Wadslakje, Nonnetje)
en kreeftachtigen (vnl. Slijkgarnaal). (Cramp & Simmons 1983).
Verspreiding over de Westerschelde
In alle maanden van het jaar zijn de Hooge Platen het belangrijkste
gebied voor de Bonte Strandloper (fig. 100). In augustus verblijft hier
maar liefst 92% van het totaal, in januari verspreidt de soort zich meer en
verblijft nog 41% op de Hooge Platen. Dit percentage loopt weer op in mei
wanneer 73% zich bevindt op de Hooge Platen. Vooral in januari worden in
vrijwel alle delen van de Westerschelde flinke aantallen Bonte Strandlopers
aangetroffen. De aantallen in januari in Saeftinge zijn klein; in mei
echter worden hier veel doortrekkers geteld. De verspreiding over de telgebieden is goed vergelijkbaar van jaar tot jaar (tabel 26).
Voorkomen in de Westerschelde
Het voorkomen van de Bonte Strandloper in de gehele Westerschelde is
stabiel in de winterseizoenen van 1978/79 t/m 1982/83 (fig. lOlA), maar het
aantal vogeldagen daalde in de seizoenen 1985/86 t/m 1987/88 met ongeveer
25%. Het aantal in januari was t/m 1985 groter dan 20.000 exemplaren, na
1985 kwam dit aantal daar niet meer bovenuit (figuur lOlB).. In januari 1980
werd een bijzonder groot aantal van 70.000 exemplaren geteld.
In de verschillende deelgebieden zien we een veel wisselender patroon
(fig. 102). In het telgebied Vlissingen-Borssele en Borssele-Hansweert
\70rc30ri in de jaren zeventig een wisselend maar een relatief groot aantal
vogeldagen vastgesteld. In de andere gebieden waarvan ook telgegevens uit
die tijd beschikbaar zijn (Hansweert-Belgische grens, Saeftinge) zien we
00n toename in het begin van de jaren zeventig. In Saeftinge nam het aantal
vogeldagen daarna sterk af, tussen Hansweert en de Belgische grens werden
daarna wisselende maar lagere aantallen gezien. Op het Groot Buitenschoor,
waar de soort alleen overwintert, is het aantal vogeldagen sinds 1981 flink
gedaald. Tussen Vlissingen en Borssele en Borssele en Hansweert nam het
aantal vogeldagen na 1981/82 ook af. In het telgebied Terneuzen-Breskens
werden na het topjaar 1978/79 bijna elk jaar afnemende aantallen vogeldagen
vastgesteld. Alleen op de Hooge Platen, het telgebied waar zich de grootste
aantallen bevinden, nam het aantal vogeldagen de laatste jaren niet af.
Xn vier van de zeven telgebieden is de afname significant (tabel 26).
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De trend komt goed overeen in de verschillende telgebieden (tabel 26),
vooral wanneer ve de telgebieden aan de noordoever en Saeftinge samen nemen
(nr 2,3,4 en 5; tabel 26). Waaraan deze afname van overwinterende Bonte
Strandlopers is te wijten, ie vooralsnog niet bekend. De afname is niet
overal in hetzelfde jaar ingezet en niet over de hele Weeterschelde even
groot. De afname in het oostelijke deel van de Westerschelde is sterker dan
in het westelijke deel. Uit een bemonstering van het zoobenthos rond de
Belgisch-Nederlandse grens in 1987 bleek dat Wadslakje en Slijkgarnaal
minder algemeen waren dan in het begin van de jaren tachtig (Werkgroep
Waterbeheer Westerschelde 1989b). Het is mogelijk dat deze afname verband
houdt met de vorst in de jaren 1985 t/m 1987 in combinatie met een slechte
conditie van de bodemdieren door de vervuiling. De afname van de Bonte
Strandloper is echter al ingezet voor de strenge winter van 1984/85. Bovendien is er geen relatie te ontdekken met de hoeveelheid en biomassa van de
macrofauna die over langere periode is bemonsterd op de Platen van Valkenisse (Janssen et al. 1988). Het is mogelijk dat de afname van de hele
populatie een rol speelt. Deze afname blijkt uit de Britse index cijfers;
van 125 in januari 1974 daalde deze naar 63 in januari 1984 (Salmon et al.
1987) . Goss-Custard & Moser (1988) noemen de opkomst van Engels Slijkgras
als mogelijke oorzaak van deze achteruitgang. In de Westerschelde komt deze
plant wel voor maar het lijkt vrijwel uitgesloten dat de afname hierdoor
veroorzaakt is. De baggerwerkzaamheden in de Westerschelde, waardoor veel
dynamiek ontstaat en de platen verzanden, zou ook van invloed kunnen zijn
(Werkgroep Waterbeheer Westerschelde 1989a).
Voorkomen in de loop van het seizoen
Uit figuur lOlC blijkt dat in de Westerschelde in juli al enige duizenden Bonte Strandlopers verblijven. In augustus is dit aantal opgelopen
tot gemiddeld 14.000 vogels. Na een kleine afname in September nemen de
aantallen toe tot in januari. Gemiddeld zijn er dan bijna 21.000 vogels
aanwezig. Na januari nemen de aantallen af tot 8500 in april. In mei wordt
doortrek geconstateerd; er verblijven dan gemiddeld 13.500 Bonte Strand¬
lopers. Gemiddeld overzomeren jaarlijks 150 exemplaren, met een maximum van
600 in juni 1983.
Overwinteraars in de Westerschelde behoren tot de ondersoort
C.a.alpina. De ondersoorten C.a.schinzii en de C.a.arctica trekken veel
minder algemeen door. Van juli tot in September vindt voortdurend doortrek
plaats; eerst van volwassen vogels later, van onvolwassen vogels (Cramp &
Simmons 1983).
Het is niet bekend of Bonte Strandlopers in de Westerschelde ruien.
Ringterugmeldingen suggereren dat de vogels die in de loop van het najaar
in het oosten van de Westerschelde opduiken en daar overwinteren, de rui
hebben doorgemaakt in het oostelijke deel van de Waddenzee (Baptist et al.
1988) .
Het voorkomen in de loop van het seizoen in de verschillende telge¬
bieden wijkt onderling nogal af (fig. 103). Zo worden op de Hooge Platen de
grootste aantallen in de maanden augustus t/m november en maart t/m mei
geteld. In de meeste andere telgebieden verblijven vooral gedurende de
wintermaanden veel Bonte Strandlopers. Alleen in Saeftinge werden in het
seizoen 1986/87 in augustus en mei grotere aantallen dan normaal gezien.
Uit tellingen van E. Marteijn uit 1985 bleek dat de soort op het
Paulinaschor doortrok van eind april tot begin mei en op het Schor van
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Baarland en het Zuidgors vooral half mei.
Figuur 104 toont in detail de aantals ontwikkeling op het Groot Buitenschoor over de jaren 1981 en 1982. Hier worden vrijwel geen exemplaren
in de trektijd gezien. Alleen in de maanden november en december verblijft
er een flinke groep en in januari neemt hun aantal snel af. Dit beeld komt
redelijk overeen met het verloop in het gebied Hansweert-Belgische grens.
De aantallen op het Groot Buitenschoor zijn voor Belgie groot te noemen
(Deman 1982).
Tabel 26. Bonte Strandloper. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding
en overeenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in
de Westerschelde. September t/m april. (ns “ niet significant; *
0,01<p<0,05; ** 0,001<p<0,01; *** p<0,001)
Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88); 21.000
Maximum (1980/81 t/m 1987/88):
33.500
Trend in het aantal vogeldagen
Correlatie Coefficient (rg) per
schelde. (n = aantal seizoenen)
Gebied
nr. Gebied
1
Hooge Platen
2
Vlissingen-Borssele
3
Borssele-Hansweert
4
Hansweert-Belg.grens
5
Saeftinge
7
Perkpolder-Terneuzen
8
Terneuzen-Breskens
T
Westerschelde totaal
Groot Buitenschoor

(januari)
(januari 1984)

van September t/m april, Spearman Rank
deelgebied en voor de volledige Wester¬

rg
0,2857
-0,6224
-0,5824
0,0066
-0,6703
-0,3143
-0,7500
-0,7143
-0,7714

n
7
12
14
14
13
6
9
7
6

p
0,535
0,031
0,029
0,982
0,012
0,544
0,020
0,071
0,072

% Vogeldagen

*

71,2
0,5
5,8
3,0
0,4

ns

1A,1

ns
*
*

ns

*

ns
ns

5,0
100%

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de
jaren (Kendall Coefficient of Concordance): w = 0,8413, n = 6, ***
Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor
gebiedsnummers zie boven.
Vergeleken
Gebieden
alle
3.4.5
2 3 4.5

..

Vergeleken
Jaren
W
P
78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88
0,3469 0,0329
73/74 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88
0,5983 0,0430
73/74 t/m 75/76, 77/78 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88
0,6337 0,0034

★
★
*★
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5.28 KEMPHAAN

Philomachus pugnax

De Kemphaan broedt van West-Europa tot Oost-Slberie in inoerassen en op
toendra’s. In West-Europa broeden Kemphanen in weidegebieden. In Scandinavie en Finland broeden ca. 245.000 paren. Tijdens de trek worden in Neder¬
land waarschijnlijk deze en Russische broedvogels aangetroffen. Het overvinteringsgebied strekt zich uit van West- en Zuid-Europa tot aan ZuidAfrika. In Nederland overwinteren Kemphanen in toenemende aantallen.
(Castelijns et al. 1988, Cramp & Simmons 1983, Meininger et al. 1984, SOVON
1987).
Voedsel
Het voedsel van de Kemphaan bestaat hoofdzakelijk uit insekten. Ook
plantaardig materiaal en dan vooral zaden worden gegeten. Daarnaast worden
wel schelpdieren en Amphipoda gegeten. (Cramp & Simmons 1983).
Voorkomen in de Westerschelde
De Kemphaan is schaars op getijde-slikken en daarom warden in de
Westerschelde geen grote aantallen vastgesteld. Het maximum in een maand
aangetroffen Kemphanen ligt rond de 180 vogels. Het jaar maximum schommelde
tussen 1980/81 en 1987/88 tussen 60 en 180 exemplaren zonder duidelijke
trend.
Mogelijk was de soort in de jaren vijftig in Saeftinge algemener
(Maebe & Van der Vloet 1956).
Voorkomen in de loop van het seizoen
In de maanden juli en augustus zijn de grootste aantallen Kemphanen
langs de Westerschelde aanwezig (fig. 105). Gemiddeld zijn er dan rond de
60 vogels. In november zijn vrijwel alle Kemphanen uit de Westerschelde
vertrokken. Een enkele keer worden gedurende de winter maanden Kemphanen in
de Westerschelde aangetroffen, een uitschieter vormde de 170 exemplaren die
in december 1986 warden geteld. In de maanden maart t/m mei is enige doortrek geconstateerd• De aantallen zijn echter kleiner dan in de herfst.
De laatste jaren overwinteren tot 2000 exemplaren in Zeeuws-Vlaanderen
(Castelijns et al. 1988). Het is mogelijk dat de vogels die ’s winters in
de Westerschelde zijn aangetroffen, horen bij deze binnenlandse populatie.
5.29 GRUTTO

Limosa limosa

Het broedgebied van de Grutto omvat grote delen van Europe, in Neder¬
land echter broedt ca. 90Z van de gehele Westeuropese populatie. De Nederlandse populatie bestaat uit zo’n 100.000 paar en overwintert in Portugal
en West-Afrika. De weinige Grutto’s die in Nederland overwinteren behoren
2eer waarschijnlijk tot de ondersoort L.1.islandica.
(Marteijn fit Swennen
1984, SOVON 1987).
Voedsel
Grutto’s eten tal van invertebraten en zaden. Het voedsel in de
Westerschelde bestaat waarschijnlijk vooral uit Polychaeta. Mogelijk worden
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ook schelpdieren en kreeftachtigen gegeten. (Cramp & Simmons 1983).
Verspreiding over de Westerschelde
Vrijwel alle Grutto’s die in de Westerschelde overwinteren verblijven
met hoogwater op het Paulinaschor of in de Braakman. Tijdens de voor- en
najaarstrek worden echter ook groepen in andere gebieden waargenomen (b.v.
Saeftinge).
Voorkomen in de Westerschelde
De Westerschelde is de enige plek in Nederland waar geregeld Grutto’s
overwinteren. Andere plaatsen waar wel eens Grutto’s overwinteren zijn het
Veerse Meer, Oosterschelde en het rivieren gebied (SOVON 1987).
A1 aan het eind van de jaren vijftig was bekend dat er Grutto’s in de
Westerschelde overwinterden. De maxima lagen aanvankelijk rond de 50 exemplaren, maar namen halverwege de jaren zeventig toe tot 110 (fig. 106B). In
de winter van 1978/79 kwam het aantal echter niet boven de 30, maar de
populatie herstelde zich en in december 1982 werden 140 Grutto’s geteld
(Marteijn & Swennen 1984).
De ontwikkeling van het aantal vogeldagen in de Westerschelde laat
eveneens een dergelijk patroon zien (fig. 106A). Kleine aantallen in
1977/79, toenemend tot 1980/81 en dan tot 1985/86 een vrij constant hoog
niveau. In de jaren 1986/87 en 1987/88 is het aantal vogeldagen echter
afgenomen. Het is onbekend of deze achteruitgang veroorzaakt is door de
strenge winters 1984/85 t/m 1986/87.
In figuur 107 zijn telgegevens van het Paulinaschor, verzameld tijdens
de maandelijkse tellingen en die welke genoemd worden door Marteijn &
Swennen (1984) gecombineerd. De figuur laat zien dat het aantal vogeldagen
in de jaren zeventig lager was dan in de jaren tachtig. Verder komt het
patroon overeen met figuur 106A.
Voorkomen in de loop van het seizoen
Figuur 106C toont het voorkomen in de loop van het jaar. In juli en
augustus zijn gemiddeld ongeveer 70 vogels aanwezig. In augustus 1986 waren
dat er zelfs 250. Dit zijn waarschijnlijk Nederlandse broedvogels die in de
loop van augustus en September wegtrekken. In augustus, maar vooral in
September, arriveren in lerland de eerste overwinteraars van de ondersoort
L.1.islandica (Cramp & Simmons 1983). Als aangenomen mag worden dat deze
ondersoort ook in de Westerschelde overwintert, zijn de vogels die tussen
oktober en november arriveren laat. Na november (gem. 100 ex.) nemen de
aantallen af tot gemiddeld 80 exemplaren in januari. Na januari trekt een
deel weg, conform de situatie in lerland (Cramp & Simmons 1983), en blijven
50 exemplaren over. In april zijn gemiddeld 20 Grutto’s over. In juni nemen
de aantallen toe, als gevolg van het aflopen van het broedseizoen van de
Nederlandse Grutto’s.

91

ALGEMENE WATERVOGELS

Tabel 27. Grutto. Trend in het aantal vogeldagen en overeenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de Westerschelde. Sep¬
tember t/m april. (ns • niet significant; ** 0,01<p<0,05; ** 0,001<p<0,01;
*** p<0,001)
Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88); 110
Maximum (1980/81 t/m 1987/88);
250

(december)
(augustus 1986)

Trend in het aantal vogeldagen van September t/m april, Spearman Rank
Correlatie Coefficient (rg) per deelgebied en voor de volledige Wester¬
schelde. (n = aantal seizoenen)
Gebied
nr. Gebied
1
Hooge Platen
2
Vlissingen-Borssele
3
Borssele-Hansweert
4
Hansweert-Belg.grens
5
Saeftinge
7
Perkpolder-Terneuzen
8
Terneuzen-Breskens
T
Westerschelde totaal

rg
-0,A900
0,6316
0,4653

n
7
12
14

p
0,26A
0,028
0,094

0,4105
-0,6983
0,4667
0,0714

13
6
9
7

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

Z Vogeldagen
ns
*

ns
ns
ns
ns
ns

0,01
5,4
7,2
0,4
30,8
0,2
56,0
lOOZ

Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor
gebiedsnummers zie boven.
Vergeleken
Gebieden
alle
3.4.5
2 3 4.5

..

Vergeleken
Jaren
W
P
78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88
0,0583 0,8825
73/74 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88
0,4478 0,5506
73/74 t/m 75/76, 77/78 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88
0,3089 0,5129

5.30 ROSSE GRUTTO

ns
ns
ns

Limosa lapponica

De Rosse Grutto is broedvogel van arctische gebieden van Eurazie en
Alaska. Ongeveer 120.000 exemplaren overwinteren rond de Noordzee, terwijl
de meeste doortrekken naar West-Afrika waar ongeveer 700.000 exemplaren
overwinteren. In voor- en najaar wordt vooral in de Waddenzee, maar ook in
het Deltagebied doortrek geconstateerd. In de Nederlandse Waddenzee over¬
winteren tussen de 10.000 en 30.000 exemplaren en in het Deltagebied ca.
10.000. (Cramp & Simmons 1983, Meininger et al. 1984, SOVON 1987)
Voedsel
Door verschillende auteurs worden Polychaeta het belangrijkste voedsel
genoemd. Wadpier en Zeeduizendpoot zijn de belangrijkste prooien. In de
Waddenzee worden ook Polychaeta en in veel mindere mate Slijkgarnaal gegeten. Verder worden kleine Oligochaeta, schelpdieren en krabbetjes als
voedsel genoemd. (Cramp & Simmons 1983, Meire 1980).
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Verspreiding over de Westerschelde
Hoewel tnaar liefst 722 van het totaal aantal Rosse Grutto’s in augustus op de Hooge Platen verblijft, worden vender in alle delen van de Wes¬
terschelde vogels aangetroffen (fig. 108). In de winter verspreid de Rosse
Grutto zich meer over de Westerschelde maar wordt dan bijna niet in Saeftinge aangetroffen. In tnei neemt Saeftinge sterk in belangrijkheid toe en
ook op de Hooge Platen verblijven meer vogels. De verspreiding van de
aantallen over de telgebieden is goed vergeli jkbaar van jaar tot jaar
(tabel 28).
Voorkomen in de Westerschelde
Het voorkomen van de Rosse Grutto in de Westerschelde sinds het seizoen 1978/79, gebaseerd op de maanden September t/m april, wordt gegeven in
figuur 109A. Het aantal vogeldagen is vrij constant met iets grotere aan¬
tallen in de periode 1985/86 t/m 1987/88. Ook het januari-aantal in figuur
109B laat, behoudens grote aantallen in 1976, geen grote schommelingen
zien.
Het voorkomen in de verschillende deelgebieden is veel meer aan veranderingen onderhevig (fig. 110). Er is geen verband tussen het aantalsverloop in de diverse telgebieden (tabel 28). Tussen Vlissingen en Borssele
lag het aantal vogeldagen steeds op een laag niveau. Vanaf 1985/86 echter
nam het aantal significant toe (tabel 28). Tussen Borssele en Hansweert is
eveneens een significante toename geconstateerd (tabel 28). Daar nam het
aantal vogeldagen echter toe in de seizoenen 1974/75 t/m 1978/79. Op het
traject Hansweert-Belgische grens, waar de soort overigens relatief schaars
is, geldt hetzelfde; de laatste drie seizoenen werden grotere aantallen
vogeldagen vastgesteld (tabel 28). In Saeftinge is het voorkomen buiten de
trektijden veel onregelmatiger, zo werd in januari 1976 eenmaal een groep
van 2000 exemplaren gezien. Het verloop van het aantal vogeldagen bij
laagwater op het Groot Buitenschoor is niet eenduidig. Wei neemt het aantal
de laatste drie seizoenen duidelijk af. Tellingen van de twee trajecten
tussen Perkpolder en Breskens wijzen uit dat de soort daar algemener is
geworden (tabel 28, significant voor Terneuzen-Breskens).
De afname op de Hooge Platen in de laatste drie besproken jaren wordt
ruimschoots gecompenseerd door toename in andere telgebieden. Het lijkt
0rop dat een deel van de Hooge Platen populatie zich heeft verspreid over
de rest van de Westerschelde. Mogelijk speelt het voedsel hier een belang¬
ri jke rol. De biomassa van de Polychaeta is op de Platen van Valkenisse, in
het oostelijke deel van de Westerschelde, sinds 1984 toegenomen t.o.v. de
jaren 1978 t/m 1983 (Heip et al. 1986, Janssen et al. 1988), terwijl op de
Middelplaat geen sterke verandering is geconstateerd. Dit verklaard niet de
toename in telgebieden ter hoogte van de Middelplaat, maar mogelijk wel die
van de meer oostelijk gelegen telgebieden.
Over de doortrekkende aantallen Rosse Grutto’s in het gebied rond
Saeftinge meldt Van Impe (1985b) dat deze sinds het eind van vorige eeuw en
sinds 1950 zijn toegenomen tot in de jaren tachtig. Ook uit de maandelijkse
tellingen blijkt dit en een maximum-aantal van 4600 exemplaren werd in mei
1982 geteld. Het aantal doortrekkende Rosse Grutto’s benaderde dit aantal
daarna echter niet meer. Ook de aantallen op het Groot Buitenschoor zijn de
laatste drie jaar gedaald. De eutrofiering en de daardoor veroorzaakte
verandering in de populatie-opbouw van het macrozobbenthos is mogelijk de
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oorzaak van de toename en de toegenoinen verontreiniging in combinatie met
de strenge vorst de oorzaak van de afname van deze en andere steltloper
soorten.
label 28. Rosse Grutto. Trend in bet aantal vogeldagen, verspreiding en
overeenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de
Westerschelde. September t/m april. (ns = niet significant; * 0,01<p<0,05;
** 0,001<p<0,01; *** p<0,001)
Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 6100
Maximum (1980/81 t/m 1987/88):
8500

(mei)
(mei 1982)

Trend in het aantal vogeldagen van September t/m april, Spearman Rank
Correlatie Coefficient (rg) per deelgebied en voor de gehele Westerschelde.
(n = aantal seizoenen)
Gebied
nr. Gebied
1
Hooge Platen
2
Vlissingen-Borssele
3
Borssele-Hansweert
4
Hansweert-Belg.grens
5
Saeftinge
7
Perkpolder-Terneuzen
8
Terneuzen-Breskens
T
Westerschelde totaal
Groot Buitenschoor

rg
-0,6071
0,9371
0,8462
0,5396
-0,5396
0,5798
0,7167
0,6429
-0,5429

n
7
12
14
14
13
6
9
7
6

p
0,1A8
<0,001
<0,001
0,046
0,517
0,228
0,030
0,119
0,266

ns
***

***
*

ns
ns
*

ns
ns

Z Vogeldagen
42,8
7,9
19,3
1,0
7,7
8,6
12,7
100%

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de
jaren (Kendall Coefficient of Concordance): w = 0,8611, n = 6, ***
Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor
gebiedsnummers zie boven.
Vergeleken
Gebieden
alle
3.4.5
2 3 4.5

..

Vergeleken
Jaren
W
P
78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88
0,2529 0,1151
73/74 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88
0,3272 0,4635
73/74 t/m 75/76, 77/78 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88
0,4049 0,0860

ns
ns
ns

Voorkomen in de loop van het seizoen
De grootse aantallen van de Rosse Grutto worden in voor- en najaar
gezien tijdens de trekperioden (fig. 109C). In juli en augustus verblijven
er gemiddeld respectievelijk 2000 en 3400 exemplaren. In September wordt
het winteraantal van rond de 1000 exemplaren bereikt. Overigens daalt het
aantal gedurende de winter enigszins. Dit gebeurt in strenge winters maar
ook in zachte winters. In maart, april maar vooral in mei worden er doortrekkende vogels geteld. In mei zijn er gemiddeld 5100 aanwezig.
Vooral de laatste week van april en de maand mei kunnen er korte tijd
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grote aantallen Rosse Grutto’s verblijven. Dit bleek uit wekelijkee tellingen van E. Marteijn uit 1985. Op het Paulinaschor was van 7 tnei op 15
inei driekwart van het aantal vogels verdwenen en op 28 mei waren de overige
vogels weggetrokken. Op het Schor van Baarland en het Zuidgors waren juist
in de tweede helft van mei veel doortrekkers aanwezig.
Het Groot Buitenschoor en de slikken rond Saeftinge zijn voor de Rosse
Grutto vrijwel uitsluitend in de trektijden belangrijk; in augustus en mei
kunnen grote groepen op de HVP verschijnen, terwijl uit de winter vrijwel
geen waarnemingen bekend zijn (fig. Ill en 112). Ook Maebe & Van der Vloet
(1956) constateerden dit.
De Oosterschelde is in vergelijking met de Westerschelde belangrijker
voor overwinteraars dan voor doortrekkers. De doortrekkende Rosse Grutto’s
in het najaar en de vogels die in mei de Westerschelde aandoen zijn volgens
Meininger et al. (1984) vogels die overwinteren in West-Afrika.
5.31 WULP

Numenius arouata

De Westeuropese winterpopulatie wordt geschat op 350.000 vogels. In
Nederland overwinteren 63.000 Wulpen. In de Delta worden er gemiddeld
11.000 overwinterend vastgesteld. De in Nederland overwinterende vogels
blijken afkomstig te zijn uit Finland en Noordwest-Rusland. (Meininger et
al. 1984, SOVON 1987, Smit & Piersma 1989).
Voedsel
Grote wormen (vooral Nereidae) zijn zeer belangrijke prooien, terwijl
ook kreeftachtigen (Strandkrab, garnalen, Amphipoda) en schelpdieren worden
gegeten. (Cramp & Simmons 1983).
Verspreiding over de Westerschelde
Zowel in augustus als in januari worden Wulpen in alle delen van de
Westerschelde aangetroffen (fig. 113). In januari zijn de Wulpen gelijkelijk over de slikken verdeelt (x2=21, f=8). De veronderstelling dat Wulpen
alleen het oostelijk deel van de Westerschelde zouden opzoeken bij vorst
(Marteijn 1988) wordt niet bevestigd door de tellingen in de zachte winter
van 1988, toen 20% in het oostelijke deel aanwezig was. In augustus zijn
vooral de Hooge Platen van groot belang; 38% van de Wulpen in de Wester¬
schelde verblijft daar. De verspreiding over de telgebieden is goed vergelijkbaar van jaar tot jaar (tabel 29).
Voorkomen in de Westerschelde
Het voorkomen in de loop de jaren van de Wulp (September t/m april) in
de gehele Westerschelde is vrij constant (fig. 114A). In de jaren 1981/82
en 1987/88 waren er relatief veel Wulpen. Het maximum aantal vogels ligt
doorgaans rond de 5000 exemplaren. De januari-aantallen (fig. 114B)
vertonen sinds het begin van de tellingen een stijgende tendens, uitschieters naar boven en beneden daar gelaten.
De ontwikkeling van de populatie kunnen we in de telgebieden aan de
noordoever van de Westerschelde en in Saeftinge over een langere periode
volgen (fig. 115). In de eerste helft van de jaren zeventig zien we hier
een geleidelijke toename van het aantal vogeldagen. Daarna blijft het
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aantal op dit hoge niveau of neemt lets af. Het aantal vogeldagen in Saeftinge neemt zelfs flink af. Ook het aantal vogeldagen sinds 1981 op het
Groot Buitenschoor neemt af (tabel 29). De toename tussen Borssele en
Hansweert is over de hele periode significant (tabel 29). De trend in deze
gebieden aan de noordoever en Saeftinge is onderling goed vergelijkbaar
(tabel 29). In de andere telgebieden neemt het aantal vogeldagen de laatste
jaren juist toe (significant voor Terneuzen-Breskens, tabel 29) of vertoont
een onduidelijk beeld (Hooge Platen, Perkpolder-Terneuzen). De oorzaak van
dit verloop is niet bekend. De Wulp heeft de toename in het begin van de
jaren zeventig gemeen met de .Bonte Strandloper en de Scholekster. Waarschijnlijk werd deze toename door een gemeenschappelijke factor bepaald. De
recente afname die in het oosten van de Westerschelde is geconstateerd bij
Bonte Strandloper en Scholekster wordt teruggevonden bij de Wulp in Saef¬
tinge. Het is niet bekend of de populatie is veranderd als indirekt gevolg
van verbeterde zuurstofgehalten (Werkgroep Waterbeheer Westerschelde 1989b)
of veranderingen in het macrozobbenthos (Janssen et_al. 1988).
De indexen van de januari aantallen in de Britse estuaria vertonen
geen enkele overeenkomst met het verloop van de Wulp zoals dat is gevonden
in de Westerschelde (Salmon et al. 1987).
Voorkomen in de loop van het seizoen
In juli is de trek van Wulpen al flink op gang gekomen (fig. IIAC). In
de maanden augustus t/m September is doorgaans het aantal aanwezige Wulpen
in de Westerschelde het grootst, er verblijven dan gemiddeld 4700 Wulpen.
Na September nemen de aantallen af en in december blijven gemiddeld slechts
1600 exemplaren over. In januari en februari nemen de aantallen toe tot
gemiddeld 2750 Wulpen. Bij vorst in januari verblijven er doorgaans meer
Wulpen in de Westerschelde dan bij zacht weer in die maand. Zo werden er in
januari 1985 maar liefst 6000 geteld. In februari kunnen volgens Cramp &
Simmons (1983) Wulpen reeds op weg zijn naar de broedgebieden. Na maart
nemen de aantallen snel af en in mei werden gemiddeld nog maar 260 exempla¬
ren geteld. In juni is de najaarstrek al begonnen; de aantallen nemen dan
alweer toe.
De Wulpen die eind juni en juli in de Westerschelde arriveren zijn
adulte vogels die de Westerschelde opzoeken o.a. om er te ruien. Juveniele
vogels arriveren vermoedelijk pas in de loop van September, net zoals in de
Wash in Engeland is vastgesteld (Cramp & Simmons 1983). Adulte vogels zijn
3 a 3,5 maanden bezig met de rui en dit kan tot in november duren (Ens &
Zwarts 1980) .
Na de rui nemen de aantallen in de Westerschelde af. Volgens Ens &
Zwarts (1980), die in een deel van de Waddenzee in deze periode ook lagere
aantallen telden, wordt dit niet veroorzaakt door wegtrek maar doordat in
deze periode de vogels meer in de omliggende weidegebieden fourageren. Dit
komt overeen met de constatering in Camphuysen & van Dijk (1983) en Borrey
et al. (1986) dat er in de maanden oktober en november vrijwel geen trek
van Wulpen is langs de Nederlandse en Vlaamse kust. Buise & Tombeur (1988)
vermelden inderdaad dat de Wulp vanaf oktober algemeen wordt in binnendijkse gebieden. Suetens et al. (1961) spreken van 200 a 600 Wulpen die in de
Braakman overwinteren en 500 vogels die in het binnenland fourageren en
zich ’s nachts bij de Braakman-vogels voegen om te slapen. Of de vogels die
in het binnenland fourageren voornamelijk mannetjes zijn, zoals in Engeland
en langs de Friese Waddenkust (Ens & Zwarts 1980), is onbekend. De afname
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in de herfst is het sterkst in delen van de Waddenzee waar geen binnendijks
voedselgebied in de buurt is. In de Westerschelde is de afname overal
ongeveer even groot (fig. 116). De toename in de winter wordt o.a. veroorzaakt doordat vogels van de bevroren weidegebieden verhuizen naar het slik
van de Westerschelde of omdat vogels niet van hun slaapplaatsen in de
Westerschelde naar de weiden vliegen (meded. E. Marteijn).
Figuur 117 laat het verloop van het aantal Wulpen op het Groot Buitenschoor zien.
label 29. Wulp. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en overeenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de Wester¬
schelde. September t/m april. (ns = niet significant; * 0,01<p<0,05; **
0,001<p<0,01; *** p<0,001)
Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): A713
Maximum (1980/81 t/m 1987/88):
6057

(September)
(januari 1985)

Trend in het aantal vogeldagen van September t/m april, Spearman Rank
Correlatie Coefficient (rg) per deelgebied en voor de volledige Wester¬
schelde. (n = aantal seizoenen)
Gebied
nr. Gebied
1
Hooge Platen
2
Vlissingen-Borssele
3
Borssele-Hansweert
A
Hansweert-Belg.grens
5
Saeftinge
7
Perkpolder-Terneuzen
8
Terneuzen-Breskens
T
Westerschelde totaal
Groot Buitenschoor

Tg

n

0,5357
0,3082
0,6308
0,13A1
0,A560
0,A857
0,8333
0,A286
-1,0000

7
12
lA
lA
13
6
9
7
5

P
0,215
0,330
0,016
0,6A8
0,117
0,329
0,005
0,337
<0,001

Z Vogeldagen
ns
ns
*
ns
ns
ns
**
ns
***

27,8
3,5
22.5
8,0
10,A
13.6
U,1

1002

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de
jaren (Kendall Coefficient of Concordance): w = 0,7857, n -= 6, ***
Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen
verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor S®”
biedsnummers zie boven.
Vergeleken
Gebieden
alle
3,A,5
2,3,A,5

Vergeleken
Jaren
^
^
78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88
0,0601 0,83A9
73/7A t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88
0,5678 0,0592
73/7A t/m 75/76, 80/81 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88
0,AA99 0,0A82

ns
ns
*
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5.32 ZWARTE RUITER

Tringa ervthropus

De Zwarte Ruiter broedt van Scandinavie tot ver in Siberia. In vooren najaar trekken ze in een breed front over Europa naar hun overwinterings
gebieden. De doortrekpiek in de Delta valt in augustus. Zo warden er in
augustus 1981 3870 Zwarte Ruiters geteld. Tot in december kunnen er enkele
tientallen aanwezig zijn in bet Deltagebied. (Cramp & Simmons 1983,
Meininger et al. 1984, SOVON 1987)
Voedsel
In de Dollard bestaat bet voedsel vooral uit Garnalen, Zeeduizendpoten, Strandkrabben en Brakwatergrondels (Holtbuijzen 1979). Verder worden
ook insekten en scbelpdieren genoemd als prooi (Cramp & Simmons 1983).
Verspreiding over de Westerschelde
Zwarte Ruiters worden voornamelijk aangetroffen in Saeftinge (862,
fig. 118). Veel kleinere aantallen bevinden zicb op bet Paulinascbor en
tussen Borssele en Hansweert. De verspreiding over de telgebieden is goed
vergelijkbaar van jaar tot jaar (tabel 30). Marteijn (1988) vermeldt dat de
soort in Saeftinge profiteert van de opgroeiende Garnaaltjes en Vlokreeftjes in de nazomer.
De HVP’s zijn vooral gelegen in ondiepe plasjes.
Voorkomen in de Westerschelde
Figuur 119A toont bet voorkomen van de Zwarte Ruiter over de zes jaar
dat de Westerschelde elke maand bijna compleet geteld is. In de jaren
1980/81 t/m 1982/83 nam bet aantal vogeldagen jaarlijks toe en was er
sprake van meer dan een verdubbeling. In de jaren 1985/86 t/m 1987/88 was
bet aantal vogeldagen echter lager en vooral in bet laatste jaar daalde de
populatie. Het is echter de vraag of dit verloop werkelijk heeft plaatsgevonden. De soort trekt namelijk in een redelijk korte tijd door, waardoor
maxima gemakkelijk gemist kunnen worden en bovendien komen de meeste Zwarte
Ruiters voor in het onoverzichtelijke Saeftinge. Het voorkomen in Saeftinge
(fig. 120) bepaalt daarom het beeld voor de hele Westerschelde. In het
telgebied Borssele-Hansweert kende het aantal vogeldagen een flinke opleving, maar was in 1987/88 teruggevallen op het niveau van 1980/81. Tussen
Terneuzen en Breskens was het voorkomen onregelmatig en werd een klein
aantal vogeldagen vastgesteld. Zie ook tabel 30.
In het oosten van de Westerschelde is de soort sinds het eind van de
vorige eeuw flink toegenomen: van najaarsmaxima van 360 in de jaren vijftig, 600 in de jaren zeventig tot 1170 in het begin van de jaren tachtig
(Van Impe 1985b). Uit de maandelijkse tellingen blijken nog grotere aantal¬
len (b.v. 1700 ex. in augustus 1982). Volgens Van Impe (1985a) is deze
toename een gevolg van de verontreiniging van het Scheldewater en de
daaraan gekoppelde veranderingen in het macrozoobenthos. Of deze toename
stand houdt is echter de vraag, gezien de ontwikkelingen bij andere soorten
steltlopers.
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Tabel 30. Zwarte Ruiter. Trend in het aantal vogeldagen, verepreiding en
overeenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de
Westerschelde. Juli t/m juni. (ns “ niet significant; * 0,01<p<0,05; **
0,001<p<0,01; *** p<0,001)
Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88):
Maximum (1980/81 t/m 1987/88):

1080
1730

(augustus)
(augustus 1982)

Trend in het aantal vogeldagen van juli t/m juni, Spearman Rank Correlatie
Coefficient (r5) per deelgebied en voor de volledige Westerschelde. (n •=
aantal seizoenen)
Gebied
nr.
Gebied
1
Hooge Platen
2
Vlissingen-Borssele
3
Borssele-Hansweert
4
Hansweert-Belg.grens
5
Saeftinge
7
Perkpolder-Terneuzen
8
Terneuzen-Breskens
T
Westerschelde totaal

rg
-0,0286
-0,1429
-0,0857
-0,2000
-0,3143
-0,2000
0,2571
-0,0286

n
6
6
6
6
6
4
6
6

p
0,957
0,787
0,872
0,704
0,544
0,800
0,623
0,957

X Vogeldagen
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

0,7
0,5
18,7

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

de

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

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

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

W
0,2540
0,1510

P
0,1785
0,3659

ns
ns

Voorkomen in de loop van het seizoen
De Zwarte Ruiter wordt vooral in de zomermaanden waargenomen in de
Westerschelde. In juli zijn gemiddeld 700 Zwarte Ruiters aanwezig (fig.
119B), dit loopt op tot een gemiddelde van bijna 1100 in augustus. De
maxima voor deze maanden liggen op resp. 1600 en 1700 exemplaren. Na augus¬
tus nemen de aantallen sterk af en in noveraber zijn er nog maar rond de
tien exemplaren aanwezig. Vooral gedurende een zachte winter blijven enkele
Zwarte Ruiters achter in de Westerschelde; een maximum van 19 exemplaren
werd vastgesteld in januari 1987. Na maart nemen de aantallen weer toe tot
een gemiddelde van 200 exemplaren in juni.
Figuur 121 laat voor twee telgebieden het verloop over het seizoen
zien. De voorjaarstrek lijkt over te lopen in de najaarstrek. Vrijwel elke
zomer is er echter wel een maand dat er niet meer dan een tiental Zwarte
Ruiters aanwezig is. De in juni getelde vogels zijn zeer waarschijnlijk
vrouwtjes die het broedgebied reeds hebben verlaten, terwijl het mannetje
nog de eieren bebroedt. De vrouwt jes bereiken half juni Nederland. Vervol-
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gens beginnen de mannetjes aan hun trek en daarna de jonge vogels (Cramp &
Simmons 1983). Een drietoppig patroon dat in sommige gebieden hiervan het
gevolg is (Geelhoed 1988b) vinden we niet terug in de Westerschelde gezien
de lage telfrequentie. De doortrek van veel Zwarte Ruiters in juli wordt
niet vermeldt door Maebe & Van der Vloet (1956), zij noemen de maanden
augustus t/m oktober als doortrek periode. Een deel van de volwaseen vogels
ruit in de Westerschelde in deze periode van zomer- naar winterkleed en
bovendien de slagpennen. Ook in andere gebieden werden in het voorjaar
lagere aantallen Zwarte Ruiters geteld. Het is waarschijnlijk zo dat in
het voorjaar de gemiddelde verblijftijd korter is dan in het najaar. de
vogels hebben haast om het broedgebied te bereiken. Bovendien maken Zwarte
Ruiters in het najaar de rui door in de Westerschelde (Marteijn 1988).
5.33 TURELUUR

Tringa tetanus

De Tureluur broedt in grote delen van Eurazie, op IJsland broedt de
ondersoort T.t.robusta, in Noordwest-Europa en West-Rusland T.t.totanus. In
Nederland broeden 23.000 a 30.000 paar. Er overwinteren in West-Europa en
West-Afrika ca. 150.000 Tureluurs. In Nederland wordt de winterpopulatie
geschat op 13.000 vogels, terwijl in de Delta 3.500 exemplaren overwinte¬
ren. (Cramp & Simmons 1983, Meininger et al. 198A, SOVON 1987, Smit &
Piersma 1989) .
Voedsel
De Tureluur eet vooral kleine kreeftachtigen, kleine schelpdieren en
Polychaeta. Van de kreeftachtigen worden Slijkgarnaal, Garnalen en kleine
krabbetjes (2 tot 10 mm) veel gegeten. (Cramp & Simmons 1983).
Verspreiding over de Westerschelde
In augustus is de Tureluur gelijkmatig verspreid aanwezig (fig. 122).
In januari is de verdeling anders, dan worden concentraties gevonden tussen
Breskens en Terneuzen (A3%) en tussen Hansweert en de Belgische grens
(32%). De verspreiding over de telgebieden is goed vergelijkbaar van jaar
tot jaar (tabel 31). De opmerking dat in het oosten minder Tureluurs verbTijven dan in het overige deel van de Westerschelde (Marteijn 1988) is
niet meer gegrond.
Voorkomen in de Westerschelde
Het voorkomen aan de hand van het aantal vogeldagen per seizoen wordt
geschetst in figuur 123A. De populatie is vrij stabiel. Dit blijkt, behoudens een enkele uitschieter, ook uit figuur 123B met de januari-aantallen.
Het verloop in de verschillende telgebieden geeft een wisselend beeld
en er is geen verband tussen (fig. 12A, tabel 31). In het telgebied Vlissingen-Borssele vertoont het aantal vogeldagen een kleine, maar significante, vooruitgang (tabel 31). In de telgebieden in het oosten van de Wes¬
terschelde treden flinke schommelingen op, maar er is geen sprake van een
duidelijke trend (zie tabel 31). In het telgebied Terneuzen-Breskens is de
soort de laatste drie besproken jaren algemener dan de drie jaar daarvoor.
Op de Hooge Platen was het aantal vogeldagen in het seizoen 1987/88 sterk
teruggevallen. Alleen op het Groot Buitenschoor is de soort de laatste drie
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besproken jaren flink zeldzamer dan in de jaren 1981/82 t/m 1983/8A (tabel
31). Het aantal doortrekkers Is hier flink gedaald, het aantal overwinteraars is gereduceerd tot nul.
Tabel 31. Tureluur. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en overeenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de Westerschelde. Juli t/m juni. (ns • niet significant; * 0,01<p<0,05; **
0,001<p<0,01; *** p<0,001)
Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 1940
Maximum (1980/81 t/m 1987/88):
2880

(juli)
(juli 1983)

Trend in het aantal vogeldagen van juli t/m juni, Spearman Rank Correlatie
Coefficient (rg) per deelgebied en voor de gehele Westerschelde. (n
aantal seizoenen)
Gebied
nr. Gebied
1
Hooge Platen
2
Vlissingen-Borssele
3
Borssele-Hansweert
4
Hansweert-Belg.grens
5
Saeftinge
7
Perkpolder-Terneuzen
8
Terneuzen-Breskens
T
Westerschelde totaal
Groot Buitenschoor

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

n
6
6
6
6
6
4
6
6
6

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

ns
*
ns
ns
ns
ns
ns
ns
*

2 Vogeldagen
11,3
7,6
16,8
9,4
9,0
13,2
32,7
100%

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de
jaren (Kendall Coefficient of Concordance): w = 0,7455, n = 4, **
Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor
gebiedsnummers zie boven.
Vergeleken
Gebieden

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

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

W
0,2413
0,3633

P
0,2035
0,0543

ns
ns

Voorkomen in de loop van het seizoen
Vooral in de trekperioden is de soort talrijk in de Westerschelde
(fig. 123C). In juli wordt het jaarmaximum bereikt, er verblijven dan
gemiddeld 1950 Tureluurs in de Westerschelde. Ook in augustus zijn er nog
veel aanwezig. In September blijft een winterpopulatie over van 450 a 600
exemplaren. In april neemt het aantal plotseling toe tot gemiddeld 1100
vogels. Wat achterblijft zijn de broedvogels en overzomeraars.
Direct na de broedtijd verzamelen veel Tureluurs zich in o.a. de
Westerschelde. Uit onderzoek in de Waddenzee blijkt dat vanaf augustus een
deel van deze vogels veg trekt en dat er dan IJslandse Tureluurs arriveren
(SOVON 1987). Op basis van de vleugellengtes van rond de Westerschelde
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gevonden winterslachtoffers overwinteren hier vermoedelijk vooral IJslandse
Tureluurs (Meininger & van Swelm 1990). In maart en april arriveren de
Nederlandse broedvogels in hun broedgebieden Het zijn waarschijnlijk de
noordelijke broedvogels die in april de Westerschelde gebruiken.
Figuur 125 geeft het voorkomen in de loop van het seizoen in de verschillende telgebieden weer en in figuur 126 wordt het voorkomen op het
Groot Buitenschoor aan de hand van frequente tellingen getoond. In april en
mei Worden hier doortrekkers gezien en eind mei blijven waarschijnlijk
alleen de broedvogels achter. In de loop van juni loopt het aantal op. In
1982 valt daarna het aantal nog terug maar eind juli begin augustus worden
in beide jaren maximale aantallen waargenomen. Begin September hebben alle
vogels het gebied verlaten.
5.3^ GROENPOOTRUITER

Trinea nebularia

Deze ruiterachtige broedt in Noord-Europa en Noord-Azie op venige
hoogvlaktes met veel water. Waarschijnlijk zijn de Groenpootruiters die in
Nederland doortrekken voornamelijk afkomstig uit Scandinavie waar ca.
100.000 paar broeden. In de Nederlandse Waddenzee warden gedurende de
najaarstrek maximaal 5.600 exemplaren en in de Delta 1.180 exemplaren
geteld. In West-Europa overwinteren ongeveer 1.000 Groenpootruiters maar de
belangrijkste overwinteringsgebieden liggen aan de kust en in het binnenland van Afrika. (Cramp & Simmons 1983, Meininger et al. 198A, SOVON 1987)
Voedsel
Hoewel insekten een belangrijke plaats op het menu innemen zullen de
Groenpootruiters in de Westerschelde vooral kreef tachtigen (garnalen,
vlokreeften, Slijkgarnaal en krabbetjes), wormen en schelpdieren (alikruik,
Wadslakje, Strandgaper) eten (Cramp & Simmons 1983).
Verspreiding over de Westerschelde
De Groenpootruiter wordt in vrijwel alle gebieden aangetroffen.
verspreiding is echter zeer onregelmatig (tabel 32).

De

Voorkomen in de Westerschelde
Hoewel de Groenpootruiter niet algemeen is in de Westerschelde is het
voorkomen redelijk constant (fig. 127A). In het seizoen 1985/86 was het
aantal vogeldagen wat lager dan in de jaren 1980/81 t/m 1982/83, in de
seizoenen 1986/87 en 1987/88 was het aantal wat groter. Deze verschillen
kunnen op toeval berusten, gezien de snelle doortrek vooral in het voorjaar, waardoor vogels gemist kunnen zijn.
Wanneer we naar het aantal vogeldagen per seizoen over de periode
1980/81 t/m 1987/88 kijken dan blijkt dat het aantal vogeldagen is toegenomen in het voorjaar terwijl het aantal vogeldagen in de herfst meer
constant is.
In de Braakman was de Groenpootruiter in de jaren veertig en vijftig
(dus voor de afsluiting) algemeen. Vanaf eind augustus tot begin oktober
waren regelmatig rond de 200, soms zelfs 300 vogels aanwezig (Suetens et
al. 1961). Dergelijke grote aantallen zijn na 1975 nooit meer geteld in de
gehele Westerschelde.
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Figuur 128 toont het verloop van het aantal vogeldagen in het deelgebied Terneuzen-Breskens.
Tabel 32. Groenpootruiter. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en
overeenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de
Westerschelde. Juli t/m juni. (ns = niet significant; * 0,01<p<0,05; **
0,001<p<0,01; *** p<0,001)
Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88); 130
Maximum (1980/81 t/m 1987/88):
180

(augustus)
(augustus 1986)

Trend in het aantal vogeldagen van juli t/m juni, Spearman Rank Correlatie
Coefficient (rg) per deelgebied en voor de volledige Westerschelde. (n =
aantal seizoenen)
Gebied
nr. Gebied
1
Hooge Platen
2
Vlissingen-Borssele
3
Borssele-Hansweert
4
Hansweert-Belg.grens
5
Saeftinge
7
Perkpolder-Terneuzen
8
Terneuzen-Breskens
T
Westerschelde totaal

rg
-0,1429
0,5429
0,0857
0,7143
0,0286
0,4000
-0,3714
0,6000

n
6
6
6
6
6
4
6
6

p
0,787
0,266
0,872
0,111
0,957
0,600
0,468
0,208

Vogeldagen
1^,3
8,2
6,7
15,8
21,2
17,1
16,7
100%

Z

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de
jaren (Kendall Coefficient of Concordance): w = 0,4451, n = 4, ns
Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor
gebiedsnummers zie boven.
Vergeleken
Gebieden
1,2,3,4,5,8
alle

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

W
0,0857
0,1184

P
0,7657
0,4779

ns
ns

Voorkomen in de loop van het seizoen
De verdeling over het jaar wordt als bij de meeste andere ruiterachtigen gedomineerd door de herfstaantallen (fig. 127B). In juli zijn
gemiddeld 100 vogels aanwezig en dit aantal loopt op in augustus (tot gem.
130 ex.). Maxima van 175 en 180 vogels werden geteld in resp. augustus
1983 en 1986. Na augustus nemen de aantallen af en in november hebben
vrijwel alle Groenpootruiter s de Westerschelde verlaten. Gedurende de
wintermaanden werd soms een enkeling waargenomen. De voorjaarstrek vindt
vooral plaats in april en mei. In april verblijven gemiddeld 25 Groenpootruiters in de Westerschelde.
Trek in juni en juli betreft vooral adulten en in augustus zijn het
voornamelijk jonge vogels (Cramp & Simmons 1983). Het is onbekend of adul¬
ten in de herfst ruien in de Westerschelde.
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5.35 OEVERLOPER

Actitis hvpoleucos

De Oeverloper broedt langs rivieren en beken in grote delen van Europa
en Azle. In Scandinavia en Finland broeden ca. 850.000 paar en het zijn
vermoedelijk deze vogels die in Nederland tijdens de trektijd worden gezien. De overwinteringsgebieden liggen in Afrika en slechts een enkeling
overwintert in Nederland (Cramp & Simmons 1983, SOVON 1987).
Voedsel
Hoewel verschillende soorten kreeftachtigen, schelpdieren en wormen
als voedsel kunnen dienen bestaat de hoofdmoot veelal uit insekten (Cramp &
Simmons 1983).
Voorkomen in de Westerschelde
Uit de tellingen blijkt dat de Oeverloper sinds het seizoen 1980/81
algemener is geworden. Vooral in 1985/86 waren veel Oeverlopers aanwezig
met een maximum van 350 exemplaren in augustus 1985. Na dit jaar nemen
vooral de najaars-aantallen af. De in het voorjaar waargenoraen aantallen
zijn daarentegen toegenomen. Warden er in mei 1981 elf Oeverlopers opgemerkt, in mei 1988 varen dit er 90.
In Saeftinge is deze soort nu waarschijnlijk algemener dan in de jaren
vijftig. Maebe S< Van der Vloet (1956) vermelden dat ze zelden meer dan 15
Oeverlopers -waarnamen.
Voorkomen in de loop van het seizoen
De grootste aantallen Oeverlopers worden tijdens de najaarstrek geteld, vooral in juli en augustus (fig. 129). In juli verblijven er gemiddeld 70 Oeverlopers en in augustus 180. In September zijn de meeste Oever¬
lopers naar zuidelijker streken vertrokken. In oktober worden er gemiddeld
nog maar twee geteld. De eerste worden vervolgens weer in april vastgesteld. De voor jaarstrek speelt zich vender voornamelijk af in mei met
gemiddeld AO vogels. Het is opvallend dat in juni vrijwel geen Oeverlopers
gezien worden.
In het Braakmangebied zijn ook Oeverlopers waargenomen in november t/m
februari (Suetens et al. 1961).
5.36 STEENLOPER

Arenaria interpres

De in Nederland overwinterende Steenlopers broeden in Noordwest-Canada
en Groenland. Gedurende de trekperiode doen ook broedvogels van Scandinavie
en West-Rusland Nederland aan. De winterpopulatie in West-Europa en WestAfrika omvat 70.000 vogels. In Nederland overwinteren 6.300 Steenlopers en
in de Delta 2.000. (Cramp & Simmons 1983, Meininger et al. 198A, Smit &
Piersma 1989).
Voedsel
De Steenloper heeft een uitgebreid voedsel-spectrum dat afhankelijk is
van de plaats waar de vogel fourageert. Het bestaat uit insekten, schelp¬
dieren, kreeftachtigen, wormen en aas (Cramp & Simmons 1983).
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Verspreiding over de Westerschelde
De Steenloper vordt vrijwel uitsluitend waargenomen ten westen van de
lijn Hansweert-Perkpolder (fig. 130). Ze bevinden zich daar vooral op de
zuidoever van het estuarium. In januari wordt SIX aangetroffen tuseen Perkpolder en Terneuzen. De verdeling van de aantallen over de telgebieden is
goed vergelijkbaar van jaar op jaar (tabel 33).
Voorkomen in de Westerschelde
De Steenloper is een soort die door zijn biotoopkeus onderteld kan
Worden. Zo fourageren ze bij hoogwater verspreid op strekdammen en dijken.
Aangenomen kan worden dat het percentage gemiste vogels vergelijkbaar is
tussen de tellingen. Het voorkomen in de Westerschelde in de maanden Sep¬
tember t/m april (fig. 131A) was tot het seizoen 1985/86 vrij constant
maar nam vervolgens toe. Het januari-aantal (fig. 131B) vertoont tot 1981
grote schommelingen, terwijl het daarna ongeveer gelijk blijft.
In de verschillende telgebieden zijn de schommelingen groter (fig.
132). Op de Hooge Platen is het aantal vogeldagen de laatste drie seizoenen
klein, deze afname is significant (tabel 33). Tussen Vlissingen en Borssele
is het aantal vogeldagen vanaf het seizoen 1982/83 op een vrij hoog niveau.
In het telgebied Perkpolder-Terneuzen neemt het aantal vogeldagen van de
soort de laatste seizoenen ook significant toe (tabel 33) en tussen Terneu¬
zen en Breskens was het aantal van 1980/81 tot 1985/86 relatief klein.
Naast het voorkomen in de winter-maanden is het interessant om het
voorkomen te bekijken in voor- en najaar, dit betreft dan vooral de doortrekkende populatie uit Scandinavie en West-Rusland. Dit kan aan de hand
van de zes jaar waarin in deze maanden is geteld. Voor het najaar zijn de
maanden juli t/m September gebruikt, voor het voorjaar de maanden april
t/m juni. Het herfst-aantal is vanaf 1980 t/m 1987 meer dan verdubbeld. In
het voorjaar, wanneer dezelfde populatie doortrekt, daalden de aantallen
aanvankelijk maar later vertoonden ze een zelfde verloop als de najaarsaantallen. Doorgaans bedraagt het aantal vogeldagen in het voorjaar rond de
60% van het aantal vogeldagen in het najaar. Soms blijven overwinteraars
tot in april en dan is dat percentage groter. Het verloop van de winteraantallen vertoont een heel ander patroon, wat kan worden verklaard door de
andere oorsprong van de populatie.
Voorkomen in de loop van het seizoen
Het gehele jaar verblijft een flink aantal Steenlopers in de Wester¬
schelde (fig. 131C). De eerste doortrekkers worden al in juli geteld (gem.
150 ex.) maar de sterkste doortrek vindt plaats in augustus (gem. 370 ex.).
De aantallen in oktober en november bedragen gemiddeld 320 exemplaren, in
december zijn dit er slechts 230, in januari en februari 380. In maart ligt
het aantal meestal veel lager waarna een doortrek golf plaatsvindt in april
en mei. Enkele tientallen (onvolwassen) overzomeraars zijn in juni aanwezig.
De adulten van de Canadese- en Groenlandse-populatie bereiken eind
juli de Noordwesteuropese overwinteringsgebieden, de juvenielen volgen in
augustus. Volwassen vogels maken hier de rui door. In Groot-Brittanie is
doortrek geconstateerd in het voorjaar in april en mei. De Scandinavischeen Westrussische-populatie trekt door van begin juli tot eind September en
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in april en mei (Cramp & Simmons 1983).
Het aantalsverloop in de verschillende deelgebieden wordt getoond in
figuur 133. In gebieden in de monding van de Westerschelde zijn de aantallen vooral groot in het voor- en najaar, terwijl in de andere gebieden
vooral midden in de winter veel Steenlopers aanwezig zijn.
Op het Paulinaschor bleek dat de Steenloper vanaf 10 april tot 7 mei
1985 toenam en dat daarna de aantallen snel afnamen (meded. E. Marteijn).
Het is niet bekend waardoor de getelde aantallen van december op
januari toenemen. Mogelijk heeft dit te maken met de in Meininger et—ai.
(1984) genoemde verschuiving van fourageergedrag: in de nazomer vooral op
met wieren begroeide slikken en na het afsterven daarvan op dijkglooiingen
en mosselpercelen.
label 33. Steenloper. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en
overeenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de
Westerschelde. September t/m april. (ns = niet significant; * 0,01<p<0,05;
** 0,001<p<0,01; *** p<0,001)
Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88); 390
Maximum (1980/81 t/m 1987/88):
590

(januari)
(oktober 1980)

Trend in het aantal vogeldagen van September t/m april, Spearman Rank
Correlatie Coefficient (rg) per deelgebied en voor de gehele Westerschelde.
(n = aantal seizoenen)
Gebied
nr. Gebied
1
Hooge Platen
2
Vlissingen-Borssele
3
Borssele-Hansweert
4
Hansweert-Belg.grens
5
Saeftinge
7
Perkpolder-Terneuzen
8
Terneuzen-Breskens
T
Westerschelde totaal

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

n
7
12
14
14
13
6
9
7

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

•k

ns
ns
ns
ns
•k

ns
ns

% Vogeldagen
13.1
13,8
5,4
0,5
0,3
32.2
34,7
100%

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de
jaren (Kendall Coefficient of Concordance): w = 0,8611, n = 6, ***
Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren
tussen de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance).
Voor gebiedsnummers zie boven.
Vergeleken
Gebieden
alle
3.4.5
2 3 4.5

..

Vergeleken
Jaren
^
^
78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88
0,1015 0,6154
73/74 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88
0,2223 0,7848
73/74 t/m 75/76, 77/78 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88
0,1360 0,8744

ns
ns
ns
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6. OVERIGE WATERVOGELS
Naast de uitgebreid behandelde soorten komen ook tal van andere soorten
vatervogels voor, maar in kleinere aantallen. Deze soorten werden altijd
ineegeteld. Meeuwen werden echter bij de tellingen vaak niet geteld terwijl ze
wel in grote groepen aanwezig zijn. In dit hoofdstuk volgt een korte bespreking van een aantal regelmatig voorkomende soorten. Echte zeldzaamheden
blijven buiten beschouwing.
6.1 ROODKEELDUIKER

Gavia stellata

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

Platalea leucorodia

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

Anser fabalis

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

Branta bernicla

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

Anas strepera

Krakeenden worden vooral op zoete wateren rond de Westerschelde gezien.
Het gaat om enkele tientallen vogels. Het hele jaar door kunnen Krakeenden
waargenomen worden maar vooral in de wintermaanden zijn de grootste aantallen
aanwezig. Gemiddeld over de jaren tachtig was het maximum 45 exemplaren
(februari). In februari 1986 (tijdens vorst) werden maar liefst 115 vogels
geteld, ongetwijfeld vogels die naar het onbevroren water van de Westerschel¬
de uitweken.
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6.6 TAFELEEND

Avthva ferina

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

Bucephala claneula

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

Pluvialis apricaria

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

Nuraenius phaeopus

De Regenwulp maakt in de maanden april t/m September gebruik van de
Westerschelde. De soort is echter niet algemeen, in april waren gemiddeld 40
vogels aanwezig en in juli en augustus resp. 46 en 41 vogels. Een maximum
van 120 exemplaren werd geteld in april 1981. De Westerschelde is als slaapplaats voor grotere aantallen Regenwulpen belangrijk (Paulinaschor en Saeftinge). Van deze slaapplaatsen kunnen tot 1500 exemplaren gebruik maken
(meded. E. Marteijn).
6.10 WITGATJE

Tringa ochropus

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

Tringa glareola

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

Uria aalge

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

Larus sp.

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

Sterna sp. en Chlidonias sp.

Sterns komen vrijwel uitsluitend in het zomerhalfjaar voor in de Wester¬
schelde. Het gaat daarbij om vijf soorten die regelmatig worden waargenomen:
Grote Stern, Visdief, Noordse Stern, Dwergstern en Zwarte Stern. Behalve de
laatste soort broeden deze sterns ook in de Westerschelde en het zijn voor
een groot deel de broedvogels die worden geteld. Het voorkomen van deze
soorten kan beter aan de hand van het aantal broedparen worden besproken.
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7. BROEDVOGELS
Dit hoofdstuk bevat een bespreking van enkele soorten broedvogels van de
Westerschelde. De soorten die besproken worden zijn voor de Westerachelde en
andere dynamische kustgebieden karakteristieke soorten. Bovendien zijn deze
soorten sinds 1979 In vrijwel de gehele Westerschelde geinventariseerd
(Meininger 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986a, 1987, 1988a en 1989).
Enkele aanvullingen werden ontleend aan Buise St Tombeur (1988). De resultaten
van deze inventarisaties worden per soort in tabellen gepresenteerd. In de
tabellen wordt, naast het aantal broedparen, het kwart-inventarisatie-blok
(KW.BL.) en het habitat type waarin genesteld wordt genoemd. Voor een
verklaring van de habitat-codes zie tabel 34. De kwart-blokken worden
verkregen door de atlasblokken (Staatsbosbeheer 1981) te verdelen in vier
kwart atlasblokken. Het blok linksboven krijgt als toevoeging een 1, rechtsboven een 2, linksonder een 3 en rechtsonder een 4.
Andere soorten broedvogels die ook karakteristiek zijn voor een estuarium, zoals Bergeend, Scholekster en Tureluur, zijn buiten beschouwing gelaten
omdat deze soorten niet systematisch geteld zijn. De tabellen zijn ontleend
aan een data-base, aanwezig bij Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren (P.L.
Meininger) en opgezet voor een monitoring programme dat ook in de komende
jaren zal worden voortgezet.
Tabel 34. Verklaring van de codes voor habitat-typen.
1.
2.
3.
4.

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

7.1 KLUUT

Recurvirostra avosetta

In de Westerschelde broeden jaarlijks tussen de 300 en 400 paar Kluten
(tabel 35). De Kluut bereikte in 1982 een maximum van 465 paar. Ook in het
Veerse Meer was 1982 een recordjaar (Stuart 1988). Vanaf het begin van de
jaren tachtig neemt de Westerschelde-populatie enigzins af, terwijl het
aantal Kluten in het gehele Deltagebied lichtelijk toeneemt (Meininger
1988b, 1989). Van 1987 op 1988 vond in de Westerschelde zelfs een flinke
vermindering plaats van het aantal broedparen. Dit verschil is veroorzaakt
doordat veel Kluten een zeer geschikte broedplaats vonden in het Markiezaat,
het Zoommeer en het afgesloten Krammer-Volkerak. Ook vogels uit de Westerschelde zijn (tijdelijk?) verhuisd naar deze nieuwe gebieden. Van de gehele
Delta-populatie broedt ongeveer 20Z in de Westerschelde.
Het belangri jkste broedgebied voor de Kluut in de Westerschelde is
Saeftinge. Doorgaans broedt daar 50 a 60% van de Westerschelde-populatie.
Juist hier verminderde het aantal: van 190 in 1987 tot 15 in 1988. Op de
Hooge Platen broedt ongeveer 10 a 20% van het totaal.
Het aantal Kluten is in natuurlijke terreinen vrij constant, op de
opgespoten gebieden broeden kort na de aanleg flinke aantallen inaar deze
nemen na enige tijd af doordat dergelijke terreinen begroeid raken of in
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gebruik worden genomen bijvoorbeeld zoals de opgespoten terreinen in het
Sloegebied. In 1981 broedden daar 57 paar, in 1988 vijf.
Langs de Beneden-Schelde tot Antwerpen broedden in 1981 358 paar Kluten,
voornamelijk op opgespoten terreinen (Voet et al. 1982). Hiervan nestelden
327 paar op de linkeroever, vooral in het gebied Kallo-Doel, op de rechteroever broedden 31 paar. In de jaren 1979, 1980 en 1982 kwam het aantal in dit
gebied niet uit boven de 275 (Meininger 1983).
De Kluut is een van de broedvogels waarvoor de Westerachelde van
internationale betekenis is omdat er meer dan 100 paar broeden (Osieck &
Braakhekke 1986).
Tabel 35. Kluut. Aantal broedparen langs de Westerschelde. - “ geen broedparen. Toelichting en bronnen; zie inleiding van dit hoofdstuk.
GEBIED

KW.BL HAB 1979 1980 1981

Zwln (Nederlands deel)
Spuikom Ritthem
Rammekenshoek, reservaat
Grote Gat, Nieuwland
Sloekreek noord
Sloekreek + opgesp.terreln
Scheldepoort
Oud Breskenspolder
Orngeving Total
Nieuw Karreveld EllewoutsdiJk

47574
48333
48334
48341
48342
48342
48343
48414
48442
48454

2
3
1
1
1
3
3
1
3
1

Uienfabriek Baarland
Hansweert Dost
Zwartegatsekreek
Hooge Platen
Karrevelden Borsse1e-El1.diJk
Inlaag Ellewoutsdijk
Zuldgors, blnnendljks
Kleine Eendachtpolder
Schor Waarde (binnendijks)
Frederikapolder, Rllland
Bath: voormallg schor
Spuikanaal brug-brug
Bath (grens)
Braakman Noord
Nieuw Neuzen II (DOW)
Nieuw NeuzenI
Westersch.dijk Margharetapl.

48473
48482
48512
48531
48552
48552
48561
48574
49423
49424
49434
49434
49543
54144
54151
54152
54162

3
3
1
2
1
1
1
1
1
1
4
3
3
3
3
3
1

Spuikom Terneuzen
Saeftinge (algemeen)

54163
55131

3
2

TOTAAL

1982 1983 1984i 1985 1986 1987 1988

2

3

3

1
2

55

57

5
38

5
24

2

2

3

3

3

15
18

3
14

11

5

8

10

10

8

6
4

1
1

2
11

1

2

2

20

68

32

20

24

24

5

6

2

10

6

3

2

1

1

1

7

4

4

54

29

62

66

53

53

55

6

6

6

5

9

10

9

21

14

19

10

4

4

6

3

21

10

6

12

10

2

2

4

2

3

7
4

5
17

16

10

10

2

3

3

152

220

275

413

5

11

3

■5

13

12

1

46

56

18

14

16

10

3

15

7

1

1
3

6

3

2

1

263

230

225

2
220

5

210

210

190

15

397

465

396

441

395

332

316

143

