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‘Je kunt de Waddenzee alleen 
begrijpen in internationaal 
perspectief ’

De tijd dat veel mensen serieus dachten dat zwaluwen aan 
het eind van de zomer in de modder verdwenen om daar 
pas in het vroege voorjaar weer uit vandaan te kruipen, ligt 
gelukkig al een paar eeuwen achter ons. Tegelijk is het nog 
maar een halve eeuw terug dat zelfs biologen geen flauw idee 
hadden waar trekvogels dan wél precies naartoe gingen. De 
eerste kaartjes waarop de Waddenzee als het nauwe deel van 
een zandloper de noordelijke broedgebieden van verschil-
lende vogelsoorten met de zuidelijke overwinteringsgebieden 
verbindt, dateren uit 1974, vertelt Theunis Piersma, hoogle-
raar trekvogelecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en 
het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek 
der Zee op Texel. ‘Kees Swennen werkte van 1964 tot 1994 als 
bioloog op het NIOZ. Hij was naar mijn weten de eerste die 
met een kaartje kwam waaruit duidelijk wordt dat de Wad-
denzee een knooppunt van trekwegen is. Maar hij moest 
daarbij ook nog veel slagen om de arm houden, want gede-
tailleerde kennis over trekroutes was er zelfs toen nog niet.’

De drang om die trekroutes beter te leren kennen en te be-
grijpen heeft een belangrijk deel van het werk van Piersma 
beheerst. ‘Als student sloot ik mij aan bij een telgroep op 
Ameland. Daar discussieerden we tijdens het tellen van trek-
vogels al heel vaak over de plek waar al die vogels vandaan 
kwamen en waar ze naartoe gingen. We wilden het weten.  
Er waren toen al wel wat vage verhalen over “een spectaculair 
waddengebied” in Mauretanië, de Banc d’Arguin. Onder an-
dere de lepelaaronderzoeker van de toenmalige Rijksdienst 
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rosse grutto en kanoet)   
Foto hanneke dallmeijer

theunis piersma:



8 9

voor de IJsselmeerpolders, Ernst Poorter, had al eens gepro-
beerd om die plek vanaf de Canarische eilanden te bereiken. 
Maar zonder succes. Zijn antwoord “dat het toch nooit zou 
lukken”, op ons verhaal dat we daar ook graag heen zouden 
gaan, was natuurlijk alleen maar een dikke aanmoediging 
om het toch te proberen.’
In 1979 was het zover. Met hulp van Wim Wolff, het toenmalige 
hoofd van de afdeling estuariene ecologie van het Rijksinsti-
tuut voor Natuurbeheer, en Gerard Boere van Staatsbosbeheer 
(zie ook de portretten op pagina 37 en 122), vertrok student 
Piersma samen met Wiebe Altenburg, Meinte Engelmoer en 
Ron Mes voor het eerst naar een belangrijke plek in de buik 
van de zandloper: de Banc d’Arguin. Koos van Zomeren, toen 
nog werkzaam bij de Nieuwe Revu, zorgde voor de startfinan-
ciering. Het Prins Bernhard Fonds vulde het resterende gat.
Behalve lelijke virale en bacteriële infecties en ander licha-
melijk ongemak deden de vier studenten op die eerste primi-
tieve expeditie veel kennis, en nog veel meer nieuwe vragen 
op in Mauretanië. ‘De belangrijkste was wat in de biologische 
literatuur al snel The riddle of the Banc d’Arguin ging heten: hoe 
komen die onvoorstelbare hoeveelheden vogels op die plek 
aan voldoende energie? Voor ons biologen was het misschien 
wel een wetenschappelijk Luilekkerland, maar voor de vogels 
was het dat zeker niet. Als we de “uitgaven en inkomsten” 
voor de vogels daar op een rijtje zetten, dan zagen we heel 
veel zeegras maar slechts weinig schelpdieren en al bijna he-
lemaal geen wormen. Maar aan de andere kant van de balans 
zagen we wel heel veel “eiwit met vleugels”. Onder de streep 
bleven we dan ook met een tekort op de balans zitten.’ 

Pionierswerk	 	Piersma en collega’s wisten dat zij niets minder dan pio-
nierswerk aan het doen waren. ‘We stonden echt te stuiteren 
van de energie in die dagen.’ Met een vette grijns voegt 
Piersma daaraan toe: ‘Eerlijk gezegd waren we zelfs een 
beetje verbaasd dat, figuurlijk gesproken, het NOS-Journaal 
ons bij thuiskomst niet stond op te wachten op Schiphol om 
al onze verhalen te horen, zo belangrijk was in onze ogen 
onze ontdekkingsreis naar de Banc d’Arguin.’

Gele	vleugels	 	De eerste tastbare verbinding tussen ‘de Banc’ en de Wad-
denzee werd halverwege de jaren tachtig gevonden, 
herinnert Piersma zich. ‘Tijdens een tweede expeditie, in 
het vroege voorjaar van 1985, hadden we enkele rosse grut-
to’s gevangen en van een kleurtje voorzien. Met picrinezuur 
konden we de veren onder de vleugel zonder enig risico of 
ongemak voor de vogels geel kleuren. Later dat jaar zag tra-
ditioneel vogelvanger Joop Jukema tot zijn grote vreugde op 
de kwelder bij Paesens een rosse grutto met gele vleugels. 
Dat kon alleen maar een van de vogels zijn die wij een paar 
maanden daarvoor hadden gemerkt in West-Afrika!’

Joop Jukema (rechts) en Theunis Piersma bevrijden 
pasgevangen rosse grutto’s uit een wilsternet  
(Texel, mei 1989)  Fotogr a aF onbekend

De eerste schets van de Oost-Atlantische trek route met 
de Waddenzee als knooppunt en flessehals werd in 1974 
gemaakt door NIOZ-bioloog Cees Swennen 
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Arctis	 	De noordelijke verbinding met de Waddenzee – de bovenste 
bel van de zandloper – werd aan het eind van de jaren  
tachtig zichtbaar gemaakt. ‘Hugh Boyd, de baas van de  
Canadian Wildlife Service was voor ganzenonderzoek op  
bezoek geweest op Schiermonnikoog. Hij nam mij in 1989 
– ik was net begonnen aan mijn promotieonderzoek aan de 
energiebalans van trekkende kanoeten – voor het eerst mee 
naar de Canadese arctis, waar ik “onze” kanoeten uit de 
Waddenzee terugzag.’
Sinds die dagen staat de trekroute van miljoenen steltlopers, 
ganzen en andere trekvogels langs de oostoever van de At-
lantische Oceaan bekend als de ‘Oost-Atlantische Flyway’. 
Piersma: ‘Het was duidelijk dat de Waddenzee, daar op dat 
knooppunt, een cruciale rol moest spelen. Het was een let-
terlijke flessenhals op de kaart geworden. Maar was het ook 
een figuurlijke flessenhals? Hoe bepalend waren de condities 
hier voor de overleving van de vogels elders? Nu de contou-
ren van de zandloper in beeld waren gekomen, wilden we ook 
de zandkorreltjes gaan volgen.’

Kleurringen	 	Om de overleving van vogels door het hele jaar en langs 
de hele flyway te kunnen meten, begonnen de biologen 
met het aanbrengen van kleurringen aan de poten van de 
vogels. Piersma: ‘Ook dat stuitte in eerste instantie op de 
nodige scepsis bij collega’s. Velen riepen dat dit leuk was 
voor ganzen, lepelaars en andere grote vogels, maar dat dit 
bij relatief kleine vogels als de kanoet “geen enkele zin had”. 
Onze ervaringen waren al snel heel goed. Door de vogels van 
unieke kleurencombinaties aan beide pootjes te voorzien, 
konden we ze individueel gedurende hun leven volgen. In 
de beginjaren van het kleurringonderzoek hadden we jaar-
lijkse terugmeldpercentages van twintig tot dertig procent! 
Dus van iedere honderd vogels die wij merkten, zagen we in 
de loop van een jaar wel een kwart terug. Door de intensive-
ring van dit werk in de afgelopen vijf jaar, onder de vlag van 
het project Metawad, is dat percentage nu zelfs opgelopen 
tot 50%. We kunnen nu dan ook veel nauwkeuriger schat-
tingen van de overleving maken.’

Grabbelen	in	de		 	Al die jaren van kleurringen en waarnemen zijn als het 
grabbelen in de Gemeentelijke Basisadministratie op het 
stadhuis: hoe vaker je grabbelt, hoe beter het beeld dat je 
krijgt van de samenstelling van de bevolking. ‘Door dat ver-
volgens ook te koppelen aan de veranderingen van jaar op 
jaar, kunnen we ook steeds meer zeggen over de oorzaken 
van veranderingen in de overleving van soorten’, vult Piers-
ma aan. ‘We leren op welke momenten en op welke plaatsen 
de meeste kleurringen uit de populatie verdwijnen, waar de 
kwetsbare momenten in het leven van een trekvogel zitten.’ 

Kokkels	 	Het werk van Piersma wordt, hoe je het ook wendt of keert, 
door vriend en vijand ook verbonden met ‘de kokkelkwestie’. 
Rond de eeuwwisseling woedde er strijd tussen kokkelvis-
sers die massaal schelpdieren oogstten uit de Nederlandse 
Waddenzee, en biologen die daarin een groot gevaar herken-
den voor de trekvogels. ‘Die periode heeft uiteindelijk ook 
veel goede dingen opgeleverd’, stelt Piersma achteraf. ‘Een 
praktisch punt was de oprichting van het Waddenfonds, 
waaruit ook het project Metawad kon worden gefinancierd. 
Maar dankzij het onderzoek dat we al die jaren deden, is 
boven alles wetenschappelijk hard gemaakt dat de bodem-
beroerende visserij door de kokkelaars een negatief effect 
heeft gehad op de aanwas van bodemlevende organismen, 

Kanoet met de unieke combinatie R6WBBB  Foto jan van de k am

Ornithologische	
Basisadmini
stratie
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Vogelen met wiskunde

Als je het leven van een trekvogel ziet als 
een ketting, met als schakels de verschil-
lende gebieden waar hij voedsel en rust 
zoekt, dan ligt het erg voor de hand om 
ook te denken in termen van ‘de zwakste 
schakel’ die de kracht van de ketting be-
paalt. Maar dat concept van ‘een zwakste 
schakel’ of ‘een flessenhals’ in het leven 
van trekvogels strookt niet echt met het 
idee van natuurlijke selectie, vond de Rus-
sische bioloog en Metawad-onderzoeker 
Eldar Rakhimberdiev. Met behulp van wat 
basale wiskunde biedt hij het trekvogel-
onderzoek niets minder dan een compleet 
nieuw ecologisch paradigma. ‘Een dip in 
de overleving van vogels in een bepaald 
seizoen of op een bepaalde plaats laat al-
leen maar zien dat er problemen zijn waar 
de vogels zich nog niet aan hebben aange-
past’, aldus Rakhimberdiev.
De basis van het werk van Rakhimberdiev 
is gelegen in een oude, beruchte geschie-
denis: die van de kokkelvisserij in de weste-
lijke Waddenzee in de jaren 1998 tot 2003. 
‘Dat was een periode waarin kanoeten in 
het najaar te weinig voedsel konden vin-
den op het wad. Ik ben vervolgens gaan 
rekenen met de getallen rond de jaarlijkse 
overleving van de kanoeten per seizoen. 
Dat was mogelijk omdat we van tenminste 
15 jaar een continue dataset hebben van 
geringde en teruggemelde vogels.’
Gemiddeld genomen overleefden ieder 
jaar 81 van de 100 kanoeten: een overleving 
van 0,81. In de periode van intensieve kok-
kelvisserij daalde de overleving in het win-

terseizoen naar 0,78. In de zomer steeg de 
overleving juist naar 0,91. In de jaren nadat 
de kokkelvissers door de overheid waren 
uitgekocht verdwenen de seizoensverschil-
len weer en kwam de jaarlijkse overleving 
weer terug op 0,81.
‘Wat deze cijfers laten zien is dat de kanoe-
ten niet waren opgewassen tegen de pe-
riode van voedselschaarste in de Wadden-
zee’, zo verduidelijkt Rakhimberdiev. ‘Het 
hele idee dat er een permanente zwakste 
schakel zou kunnen bestaan op de trek-
route van een populatie wadvogels, dat 
strookt niet met de ideeën van draagkracht 
en natuurlijke selectie. Als er ineens ergens 
minder voedsel is, dan zal een populatie 
zich daarop moeten aanpassen en een 
nieuw evenwicht zoeken. Door de slechte 
voedselomstandigheden sterven meer vo-
gels. Daardoor vermindert de concurrentie, 

Eldar Rakhimberdiev  Foto julia k ar agicheva

‘Voor de lepelbekstrand loper wordt veel energie verspild aan relatief ongerichte bescherming.’  
Foto jan van de k am

wat weer leidt tot hogere overleving op 
andere momenten en plaatsen. Als je de 
overleving aldus uitmiddelt over het hele 
jaar, blijven de aantallen gelijk. Maar als de 
vogels niet kunnen compenseren voor de 
sterfte op een bepaald moment of op een 
bepaalde plek, dan zal de populatie afne-
men. Dus, wanneer de overleving op een 
bepaalde plaats of in een bepaald seizoen 
extreem veel lager is dan op andere plaat-
sen of andere tijden, dan betekent dat, dat 
daar problemen spelen waar de vogels nog 
geen antwoord op hebben.’
De nieuwe manier van denken over overle-
ving en sterfte in het leven van trekvogels 
heeft belangrijke consequenties voor de 
bescherming van deze dieren, stelt Rak-

himberdiev. ‘In oostelijk Azië wordt veel 
werk gedaan aan lepelbekstrandlopers, 
een soort die ernstig wordt bedreigd. Maar 
ik denk dat daar ook veel energie wordt 
verspild aan relatief ongerichte bescher-
ming. Door eerst onderzoek te doen aan de 
seizoensoverleving van deze soort, kun je 
ontdekken op welke plek en in welke tijd de 
vogel problemen ondervindt met de aan-
passing aan de omstandigheden. Als je dat 
weet, kun je heel gericht beschermings-
activiteiten inzetten op de enige tijden en 
plaatsen dat het zin heeft. Het is jammer 
dat er inmiddels zo weinig lepelbekstrand-
lopers zijn dat het meten van seizoensover-
leving waarschijnlijk niet meer mogelijk is.’

knooppunt waddenzee inleiding
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en daarmee op het voedsel van kanoeten en andere wadvo-
gels. Het is ook duidelijk geworden dat dit effect zich niet 
beperkt tot alleen het stukje wad rond het eilandje Griend, 
waar we een belangrijk deel van ons onderzoek deden.’ 
‘De laatste jaren kunnen we dankzij het onderzoek binnen 
Metawad laten zien dat wat er op Griend gebeurt ook een 
effect heeft op de toendra’s in Siberië en Canada, en op de 
vogels aan de rand van de Sahara in Mauretanië en aan de 
kusten van de Namibwoestijn in zuidelijk Afrika. Je kan de 
Waddenzee simpelweg niet los zien van wat er elders op de 
wereld gebeurt. Het is één groot “meta-ecosysteem”, dat je 
dus ook in samenhang zult moeten bestuderen.’

emeritus hoogleraar mariene biologie  
wim wolff

‘Wij arriveerden hier in  
een biologisch Luilekkerland’

‘Of ik iets zag in een wetenschappelijke expeditie naar een West-
Afrikaans waddengebied?’ Emeritus hoogleraar Mariene Biologie 
Wim Wolff herinnert zich nog als de dag van gisteren dat een groepje 
enthousiaste studenten bij hem aan het bureau verscheen van toen 
nog het Rijksinstituut voor Natuurbeheer. 

E en Franse pater, René de Naurois, 
had in 1959 melding gemaakt van de 

enorme aantallen broedvogels in Maureta-
nië, zoals diverse soorten reigers. Een Duitse 
tandarts beschreef vervolgens in 1968 ook 
de enorme hoeveelheden wadvogels voor de 
kust. De enige Nederlandse belangstelling 
tot dat moment ging uit naar de monniks-
robben die in de jaren zestig op de rotsen bij 
Cap Blanc waren geteld. Maar er moest veel 
meer te beleven zijn, meende het kwartet bij 
het bureau van Wolff. Uiteindelijk vertrok-
ken Wiebe Altenburg, Meinte Engelmoer, 
Ron Mes en Theunis Piersma in 1979 naar de 
Banc d’Arguin, voor een wetenschappelijke 
expeditie onder toeziend oog van Wolff, 
Staatsbosbeheer-waddenman Gerard Boere 
en de Groningse hoogleraar Rudi Drent.

Landrover
Een Engelse expeditie van de Universiteiten 
van Oxford en Cambridge had in 1973 een 
schatting gemaakt van 700.000 wadvogels 
rond de Banc d’Arguin. ‘Maar die deden het 

Mechanische kokkelvisserij bij Vlieland, gefotografeerd vanaf de kust met 
hoogwater (boven) en de diepe brede sporen die bij laagwater achterbleven 
(onder)  Foto’s martijn de jonge

Wim Wolff (rechts) en Abou Gueye 
bemonsteren het wadbodemleven van de 
Mauretaanse Banc d’Arguin in 1988  
Foto archieF wim wolFF

knooppunt waddenzee inleiding15
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Upwelling
De belangstelling van Wolff ging al die jaren 
vooral uit naar het grote geheel, de ‘metabanc’ 
als het ware. Een van de zaken die hij in de 
loop der jaren met hulp van diverse studenten 
in kaart kon brengen was de voedselkringloop 
voor de kust van Mauretanië. ‘We hebben een 
model gemaakt waarin schelpdieren profite-
ren van het voedselrijke water dat via upwel-
ling uit de diepe oceaan omhoog komt. Maar 
dat speelt verder uit de kust. In het wadden-
gebied van de Banc d’Arguin zelf heb je geen 
upwelling. De primaire productie bestaat 
daar uit zeegras en algen. In de loop der jaren 
hebben we een redelijke boekhouding kun-
nen opstellen van de stromen van voedings-
stoffen, van algen en zeegrassen, tot vogels, 
vissen en dolfijnen aan toe.’

On-ge-loof-lijk belangrijk 
Wolff kan niet genoeg benadrukken dat er 
alle reden is om het wetenschappelijk on-
derzoek in Mauretanië voort te zetten. ‘De 
natuur in het Nationaal Park Banc d’Arguin 
staat onder voortdurende druk van de visse-
rij. Die wordt tot nu toe tegengehouden met 
als argument dat dit gebied een kraamkamer 
zou zijn voor vissen die later elders in de 
kustzone gevangen kunnen worden. Voor 
garnalen hebben we die kraamkamerfunctie 
ook concreet aangetoond, maar voor veel 
vissen weten we dat eigenlijk nog steeds 
niet. En wat als het met die kinderkamer 
nogal zou tegenvallen?’
Als het niet voor de vissen is, dan doe je het 
wel degelijk voor de wadvogels, benadrukt 
Wolff. ‘De discussie over de zwakste schakel 
op de Oost-Atlantische trekroute is nog 
niet definitief beslist, en de plaats van die 

zwakste schakel of flessenhals zal van tijd tot 
tijd ook verschuiven. Maar de notie dat de 
Banc d’Arguin on-ge-loof-lijk belangrijk is, 
die moet je er in blijven stampen. Voor één à 
twee miljoen euro hou je daar een Nationaal 
Park in de lucht. Zet dat eens af tegen de 700 
miljoen die nu in het Nederlandse Wadden-
fonds zit. Mijn gezondheid staat het mij niet 
meer toe om er naartoe te gaan, maar ik zal 
het onderzoek rond de Banc d’Arguin altijd 
met warme belangstelling blijven volgen.’

op een veel te luxe manier’, wist Wolff al 
snel. ‘Die reden met een landrover langs de 
kust van Marokko naar beneden en telden 
vanuit de auto. Onze vier Groningse studen-
ten trokken te voet en met de traditionele 
bootjes van Imraguen-vissers het gebied in. 
Het rapport waar zij uiteindelijk mee thuis-
kwamen was dan ook stukken betrouwbaar-
der. Behalve de twee miljoen vogels die zij 
hadden geteld, hadden ze ook gekeken naar 
de draagkracht van het gebied, in de vorm 
van zeegras, en bodemleven zoals schelpdie-
ren. Het grote verschil dat zij toen konden 
meten tussen de draagkracht op een bepaald 
moment en de veel grotere voedselbehoefte 
van al die vogels, is een vraagstuk waar bio-
logen zich tot de dag van vandaag het hoofd 
over breken.’

Leeg onderzoeksstation
Pas in 1985, bij een tweede expeditie, ging 
Wolff ook zelf naar Mauretanië. ‘Onze 
conclusie was helder: met een gulden die 
we in West-Afrika besteedden, konden we 
meer doen dan met diezelfde gulden in 
onze Waddenzee. In ’85 konden we met geld 
van diverse instituten, ministeries en ook 
bedrijven als Shell onze intrek nemen in de 
gebouwtjes die al door Fransen in het dorpje 
Iwik waren neergezet. Let wel: de Fransen 
hadden wel een onderzoeksstation gebouwd, 
maar daar geen personeel gestationeerd. Dat 
gat hebben wij sindsdien gevuld. Biologisch 
gesproken arriveerden we daar in een Luilek-
kerland. De rijkdom, met name in vogelle-
ven, bleek ongekend.’

Wim Wolff op weg naar de wadden van Guinée-Bissau aan boord van de Noorse  
houten kotter Knud W.  Foto archieF wim wolFF
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Het ecosysteemonderzoek op Banc d’Arguin 
gaat door. Metawad-medewerkers Han Olff en 
Lenze Hofstee aan het werk op het zeegras van 
Banc d’Arguin, januari 2014   
Foto theunis Piersma
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Foto jan van de k am

de rotgans
knooppunt waddenzee

De rotgans is een echte 
zeegans, met een sterke 
voorkeur voor een zout 
bord zeegras bij het 
eten. Bij gebrek aan 
zeegras moet hij zijn 
kostje steeds vaker 
buiten de getijdezone 
op de kwelder zoeken 
of, in het geval van 
verruigende kwelders, 
op het boerenland. 
Terreinbeheerders 
hebben daarmee een 
goede sleutel in handen 
om de rotgans, én de 
boeren, te helpen. 
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Zeegans in een  
zoete wereld 

Wat is het dat een rotgans in de herfst naar het zeegras 
trekt? Wat het ook is, het moet onweerstaanbaar zijn.  
De tijden dat de Wieringers nog dijken bouwden van 
zeegras, en dat er na een storm rillen aangespoeld zeegras 
van meer dan een meter hoog langs de Waddenzee lagen, 
waren dan ook de tijden dat de rotganzen het meer dan 
goed deden. Uit de historische statistieken blijkt dat er 
in die rijke zeegrastijden zowel in Engeland als op het 
continent ’s winters onvoorstelbare aantallen rotganzen 
door jagers werden ‘geoogst’. 

Rotgans

De rotgans, Branta bernicla bernicla, is in 
alle denkbare opzichten een bijzondere 
gans. Om te beginnen is hij klein, nauwe-
lijks groter dan een wilde eend, maar toch 
een echte gans. De Nederlandse naam is 
een zogenoemde onomatopee: de rotgans 
roept zijn naam, ‘rot rot’. Van alle ‘Neder-
landse’ ganzen trekt hij het laatst in het 
voorjaar weg, en ook het verst weg om te 
broeden: naar Noord-Siberië. Niet in de 
laatste plaats is de rotgans een echte zee-
gans. Waar de meeste ganzensoorten zich 
tegenwoordig vooral voeden met ‘boeren-
gras’, geeft de rotgans voorkeur aan nat en 
zout zeegras en zeewier, en in het voorjaar 
aan verschillende planten op de zoute 

kwelders. In die zin is de rotgans de laatste 
van onze ganzen die zich nog in zijn na-
tuurlijke omgeving ophoudt; al verschijnt 
hij bij gebrek aan zeegras dus ook steeds 
vaker op het Engels raaigras van morrende 
boeren.

foto jan van de kam
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De aantallen van weleer bereikten door overbejaging een 
dieptepunt van nog maar een kleine 20 duizend vogels in de 
jaren zestig van de vorige eeuw. Ondanks een spectaculair 
herstel na beperking van de jacht, ligt vandaag de dag het 
aantal rotganzen nog steeds lager dan honderd jaar geleden. 
Sinds de jaren tachtig blijft het aantal rotganzen min of meer 
stabiel op 250 duizend exemplaren. In het begin van de jaren 
negentig was er even een piek van ruim 300 duizend, na en-
kele jaren met een goed broedsucces op de toendra, waarna 
de populatie weer iets afnam tot de huidige aantallen.

In	één	streep		 		Wanneer de rotganzen aan het eind van de zomer terug-
keren uit hun broedgebieden, trekt het grootste deel van 
de populatie in één streep naar de inmiddels schaarse zee-
grasvelden van West-Europa. Voor een deel liggen die in de 
oostelijke Waddenzee, in Duitsland en Denemarken. Een 
veel groter veld – misschien wel het grootste zeegrasveld 
van Europa – ligt in het Bassin d’Arcachon, iets ten zuid-
westen van Bordeaux. Op de zuidwaartse trek vliegen veel 
van de vogels dan ook precies dáár naartoe.
Wat de rotgans in ieder geval in het zeegras vindt is relatieve 
rust. Anders dan in de polders van de boeren kunnen ze er 
ongestoord eten. Maar het moet meer zijn dan rust alleen, 
dat de ganzen naar het zeegras trekt. Na het verdwijnen van 
het zeegras uit de Nederlandse Waddenzee, in de jaren dertig 
van de vorige eeuw, worden er nu verwoede pogingen gedaan 
om dit ‘wier’ weer terug te krijgen. De rotganzen zouden het 

Rotgansjagers op Wieringen aan het begin van de twintigste eeuw  
Foto archieF theo mulder

Grazende rotganzen op zeegras in de baai van Arcachon (Atlantische kust Frankrijk)  Foto wimke Fokkema

naar	het	zeegras

rotgansknooppunt waddenzee

Ganzenjacht	
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in, waar ze zich tegoed doen aan het raaigras voor de koeien. 
De kwelders en de polders lijken daarbij haast communice-
rende vaten: waar de aantallen in de loop van maart in de 
polders afnemen, nemen ze op de kwelders toe. Toch is die 
verschuiving van polder naar kwelder de laatste jaren  
minder duidelijk. Misschien komt dat omdat de kwelders  
te ruig worden.
Verschuiving van rotganzen van polder naar kwelder kan ook 
komen door verjaging. Zeker op Schiermonnikoog was dat 
effect de voorbije jaren duidelijk. Het poldergrasland is daar 
met 300 hectare zo beperkt, dat effectieve verjaging goed mo-
gelijk was. Zodra de boeren de ganzen daar intensief uit de 
polder verjaagden, namen ze met name op de kwelders van 
het buureiland Ameland toe. Nu er tegenwoordig niet meer 
verjaagd wordt, zie je op Schiermonnikoog weer een toename 
in de polder. De veel grotere rust in de eilandpolders maakt 
het rotganzen nu mogelijk op een klein stuk grasland steeds 
terug te keren en het gras zó kort te houden, dat het mals en 
aantrekkelijk blijft tot in mei.

Van ringen tot loggers

Meer dan een eeuw na de eerste alumi-
nium ring om de poot van een vogel – de 
primeur was voor een Deense spreeuw – is 
het onderzoek via individueel herkenbare 
vogels met kleurringen gevorderd tot pure 
high tech. In 2008 maakte de groep van 
hoogleraar e-Ecologie, professor Willem 
Bouten van het Instituut voor Biodiversiteit 
en Ecosysteemdynamica van de Universi-
teit van Amsterdam, hun eerste ‘UvA-bits 
logger’: een apparaatje dat met teflon 
koordjes op de rug van een vogel kan wor-
den bevestigd. Inmiddels zijn de loggers 

zonder twijfel waarderen, want zodra er ergens een plukje 
zeegras lijkt te herstellen, duiken de vogels erop. Er is, naast 
de rust, dus blijkbaar ook iets in de voedingswaarde dat ze 
aantrekt. 

Betere	batterijen	 	De sterke voorkeur voor – Frans en ook Engels, Duits en 
Deens – zeegras blijkt al uit de aantallen die over de jaren in 
de verschillende gebieden worden geteld. Maar de precieze 
routes en volgordes van reisbestemmingen zijn pas relatief 
recent aan het licht gekomen, dankzij moderne techniek die 
op de rug van de vogels kan worden gehangen. Het is aan 
steeds lichtere en betere zendertjes, en vooral aan de steeds 
betere batterijen en zonnepaneeltjes op die zenders, te dan-
ken, dat de vogels van dag tot dag gevolgd kunnen worden.
Uit de zendergegevens blijkt dat de rotganzen in de loop van 
de winter vanuit hun rijk gevulde zeegrasrestaurants rich-
ting de Nederlandse Waddenzee druppelen. Daar storten 
ze zich van oudsher – sinds het verdwijnen van het zeegras, 
ruim een halve eeuw terug – op de kwelders van onder an-
dere Schiermonnikoog, Ameland en Terschelling. De laatste 
jaren trekken de vogels evenwel ook steeds meer de polders 

Rotgans met zender, inclusief zonnepaneeltjes  Foto adria an dok ter

Willem Bouten met een grutto die een logger 
draagt  Foto theunis Piersma

rotgansknooppunt waddenzee
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geëvolueerd tot kastjes ter grootte van 
een mini luciferdoosje van minder dan tien 
gram, inclusief een batterij, een zonnepa-
neeltje om die batterij op te laden, GPS en 
diverse andere sensoren, 32MB aan geheu-
gen om alle informatie op te slaan, en een 
klein zendertje om de informatie op gezet-
te tijden door te geven aan de antenne van 
de onderzoekers. Anders dan bijvoorbeeld 
satellietzenders hoeven de loggers van de 
UvA de informatie niet over grote afstand 

te verzenden, en kan er dus flink worden 
bespaard op de capaciteit en het gewicht 
van de batterij. Het enige nadeel is dat de 
vogels wel in de buurt van een antenne-
station moeten komen om hun geheimen 
prijs te geven. De loggers zijn dan ook met 
name geschikt voor trekvogels met ‘voor-
spelbaar’ gedrag. Zoals rotganzen, die in de 
winter vaak terugkeren op dezelfde gras-
velden of kwelders.

Dagbesteding	 	Dankzij de steeds betere en kleinere techniek van de GPS-
zenders, die vogels op hun rug kunnen meedragen, is 
inmiddels ook een gedetailleerd beeld ontstaan van de 
dagbesteding van de rotgans. Op de zeegrasvelden van Ar-
cachon hebben ze het overduidelijk goed. Ze leggen daar 
nauwelijks grote afstanden af. De hele dag kunnen ze zich 
op een relatief klein oppervlak tegoed doen aan voedsel van 
hun eerste keus, terwijl ze ’s nachts ook bijna letterlijk in 
hun bord eten kunnen slapen. Elders en later in het seizoen, 
in de Waddenzee, vliegen ze veel vaker op en neer tussen 
polder, kwelder of zee. 
Het moment van opvetten, in de loop van het voorjaar, stel-
len de vogels liefst tot het laatste moment uit. Op de kwelders 
hebben ze wat dat betreft niet heel veel keus. Daar begint het 
gewas pas in de loop van april te groeien. In de weken daarna 
moeten de vogels op de kwelder alle zeilen bijzetten om op 
tijd voldoende vet op te slaan voor de reis naar de toendra. 
Daarbij maken de kwelderganzen, met name rond Schier-
monnikoog, ook nog steeds gebruik van de relatieve rijkdom 
van het oostelijke wad, waar ze waarschijnlijk verschillende 
wieren eten, bij gebrek aan A-keus zeegras.
In de polders hebben ze het makkelijker. Daar zouden ze  
zich begin april al met volle kracht op het jonge gras  

kunnen storten. Toch stellen de vogels het échte opvetten 
uit tot de laatste paar weken voor vertrek, in de loop van mei. 
Zoals een topsporter pas kort voor een wedstrijd een bord 
pasta verorbert, vet de rotgans ook pas op het laatste moment 
op. Eerder vertrekken heeft toch geen zin, omdat de toendra 
dan nog schuil gaat onder een dikke laag sneeuw. En dat ex-
tra gewicht maakt de ganzen zelfs kwetsbaarder voor preda-
tie. Van een dikke vetlaag hebben de vogels bij het opvliegen 
zichtbaar hinder. Vlak voor vertrek naar het noorden hebben 
rotganzen een duidelijk langere aanloop nodig om los te ko-
men van de grond dan vroeger in de winter, wanneer ze niet 
zoveel vet bij zich dragen.

Predatoren op komst

De rotganzen hebben het nog relatief rus-
tig rond de wadden als het om predatoren 
gaat. Een enkele keer weet een slechtvalk 
of een havik een rotgans van anderhalve 
kilo te pakken, maar echt veel hebben de 
vogels niet van deze rovers te duchten. 
Wat dat betreft moeten de rotganzen 
meer vrezen voor de opkomst van de zee-
arend. Onder andere uit de gebieden rond 
de Oostzee is bekend dat zeearenden geen 
enkele moeite hebben met het slaan van 
zo’n klein gansje.

Ruige	kwelders	 	De afnemende populariteit van de kwelders is in veel 
gevallen goed te verklaren: de kwelders verruigen! Voor 
rotganzen lekkere planten als zeeweegbree, kweldergras 
en rood zwenkgras zijn relatief zoet. Maar die aantrekke-
lijke, zoete kwelderplanten maken steeds vaker plaats voor 

Zeearend heeft een rotgans verschalkt  
Foto martijn de jonge

rotgansknooppunt waddenzee
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taai strandkweek en slijkgras. Die trend is bijvoorbeeld 
duidelijk zichtbaar op de Boschplaat, op de oostpunt van 
Terschelling. Zaten daar tot enkele jaren terug in het vroege 
voorjaar met gemak 15 duizend rotganzen op de ontluiken-
de kwelderplanten, nu komen ze daar nauwelijks nog.
Ook van de kwelders langs de Friese en Groningse kust ver-
dwijnen steeds meer rotganzen. In plaats daarvan zoeken 
ze cultuurgrasland op dat zo dicht mogelijk bij de kust ligt. 
Dat komt meer voor op de Waddeneilanden dan in het bin-
nenland van Friesland of Groningen. Direct achter de dijken 
van Friesland en Groningen worden de ganzen ook veel meer 
verjaagd. Bovendien ondervinden de rotganzen daar meer 
concurrentie van brandganzen. Die zijn sterk in aantal toe-
genomen en komen ’s winters tegenwoordig in groepen van 
vele tienduizenden exemplaren in ons land voor. En terwijl 
brandganzen vroeger al in maart vertrokken uit Nederland, 
blijven ze nu tot begin mei. Ze zitten de rotganzen daarmee 
steeds meer in hun vaarwater. 

Vette vogels, veel jongen

Rotganzen keren aan het eind van de zo-
mer in gezinsverband terug uit de broedge-
bieden. Het is dan ook goed mogelijk om te 
checken welke vogels met de meeste jon-
gen terugkeren. Uit onderzoek met vogels 
die in de winter individueel herkenbaar zijn 
aan hun pootringen, blijkt een duidelijk 
verband tussen het vertrekgewicht uit de 
Waddenzee naar het noorden, en de kans 
om met nageslacht terug te keren. Hoe 
zwaarder bij vertrek, hoe meer jongen.

Flessenhals	in	 	Bij gebrek aan zeegras in Nederland hebben de rotganzen 
hier hun toevlucht gezocht tot polders of kwelders. Op de 
kwelders maken de vogels langere dagen om aan hun kostje 
te komen, en daarmee om op tijd te vertrekken naar de 
broedgebieden. In de polders lijken ze het relatief luxe te 
hebben. Er lijkt in onze omgeving dan ook niet direct een 
beperking te liggen om het aantal rotganzen verder te laten 
stijgen. Die beperking ligt mogelijk wel in het broedgebied. 
Een recente piek in het aantal rotganzen in de jaren negen-
tig volgde niet toevallig op een jaar met beter broedsucces 
op de toendra. Onderzoek aan het ‘metawad-systeem’ voor 
de rotgans draait dan ook voor een belangrijk deel om on-
derzoek aan lemmingen, sneeuwuilen, poolvossen en – niet 
in de laatste plaats – klimaatverandering op de toendra.

Meer	rust,	 	Meer nog dan andere ganzen heeft de rotgans behoefte aan 
rust. Deze kleine ganzen kunnen alleen iets met kort gras. 
Ze concentreren zich dan ook op beperkte stukken gras-
land, waar ze hun eigen stuk gras kunnen korthouden.
Met een cynische bril bekeken levert dat dan ook een goed 
recept voor boeren om van rotganzen af te komen: verjaag de 
vogels van je snelgroeiende gras, en voor je het weet is het gras 

licht normaal zwaar
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al zó lang dat ze er niets meer te zoeken hebben. Gezien vanuit 
de verantwoordelijkheid die Nederland heeft voor de overwin-
terende ganzen kan je het ook omdraaien: geef de vogels rust 
op een beperkt stuk grasland, en ze zullen daar blijven.
Daarnaast ligt een belangrijke sleutel op de kwelders. Wan-
neer de verruiging daar wordt bestreden, bijvoorbeeld met 
behulp van begrazing, zullen de vogels weer meer op de 
kwelders terecht kunnen en het boerenland in april en mei 
links kunnen laten liggen.

…	en	zeegras	 	Het herstel van het voedsel van eerste keus, zeegras, is een 
probleem waar beheerders zich al geruime tijd het hoofd over 
breken. Waar de oorzaken voor het verdwijnen van zeegras 
uit de Nederlandse Waddenzee al niet honderd procent dui-
delijk zijn, zijn de oplossingen voor herstel dat al helemaal 
niet. Er lopen diverse experimenten om zeegrasvelden terug 
te krijgen, maar vooralsnog zonder duidelijk succes. Hier en 
daar lijkt het zeegras al wel spontaan terug te komen. 
De nu nog rijke zeegrasvelden van bijvoorbeeld het Bassin 
d’Arcachon en de Golfe de Morbihan staan inmiddels ook on-
der druk van onder andere de industriële oesterteelt. Waar op 
het wad wordt geprobeerd het zeegras terug te krijgen, ligt 
het dan ook voor de hand om vooral ook het nog bestaande 
zeegras in Europees verband te beschermen.

Rotgansfestival

Waar ‘ganzen’ tegenwoordig op veel plaat-
sen een synoniem zijn geworden voor 
‘problemen’, heeft zeker de rotgans nog 
volop potentie als toeristentrekker. Het 
verhaal alleen al: zo’n kleine gans die in de 
loop van het voorjaar duizenden kilome-
ters naar de Siberische toendra trekt om 
daar razendsnel te broeden, om vervolgens 

aan het eind van de zomer weer terug te 
keren naar West-Europa. Onder andere in 
Sleeswijk-Holstein worden de rotganzen in 
het voorjaar dan ook geëerd met ‘Ringel-
ganstage’ en ook Vancouver Island, in Ca-
nada, kent een jaarlijks Brantfestival voor 
rotganzenliefhebbers. In de niet-culinaire 
zin van het woord.

Koeien op de begraasde kwelder van Schiermonnikoog  Foto ruth howison

Noordfriezinnen in klederdracht vieren de komst van rotganzen op hun eiland   
Foto archieF bart ebbinge

rotgansknooppunt waddenzee
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bioloog bart ebbinge

‘We hebben vaak te simpel  
naar de rotgans gekeken’

Bijna het hele professionele leven van bioloog Bart Ebbinge heeft 
in het teken gestaan van onderzoek aan ganzen: rotganzen in 
het bijzonder. De invloed van de jacht, de relatie met lemmingen, 
sneeuwuilen en middelste jagers, de voorkeur voor zeegras …  
Ebbinge was bij het slaan van veel van deze piketpalen betrokken. 

‘H et is eigenlijk te danken aan het 
late vertrek naar het noorden 

van de rotganzen, in het voorjaar, dat ik 
ooit op deze soort ben gedoken’, vertelt Eb-
binge. ‘In 1974 was ik student-assistent bij 
professor Rudi Drent in Groningen. In april 
en mei moesten derdejaars studenten toen 
ganzenonderzoek doen. De brandganzen, 
waar ik eerder aan had gewerkt, waren al 
vertrokken, maar de rotganzen waren er nog 
wel. Dus vandaar’, zo stelt hij nuchter vast. 
Na zijn afstuderen in 1975 kon Ebbinge het 
ganzenwerk in het kader van de vervangende 
dienstplicht voortzetten op Terschelling, 
bij het toenmalige Rijksinstituut voor Na-
tuurbeheer. ‘Ik was waarschijnlijk de enige 
dienstweigeraar met een wapenvergunning’, 
grapt hij, ‘voor het mogen bedienen van de 
kanonnetten wel te verstaan.’

Gesloten jacht
Die beginjaren van Ebbinge in het rotgan-
zenonderzoek werden gekenmerkt door 
toenemend gemopper van boeren, die vanaf 
1972 tot ver in het voorjaar bezoek kregen 
van steeds meer rotganzen op hun jonge 

gras. ‘Voor mijn promotieonderzoek heb ik 
onder andere gekeken naar de invloed van de 
jacht op deze vogels. Er werd verondersteld 
dat de vogels ooit waren verdwenen door de 
achteruitgang van hun favoriete voedsel, 

het zeegras, in de jaren dertig van de vorige 
eeuw. Hun plotselinge toename in de jaren 
zeventig, zonder terugkerend zeegras, werd 
dan ook niet goed begrepen. In Nederland 
zijn de vogels al sinds 1950 beschermd, en 
in Engeland sinds 1954. In Frankrijk werd 
uiteindelijk in 1966 de jacht gesloten, maar 
er was nog steeds nauwelijks sprake van enig 
herstel van de aantallen. “De jacht kon het 
dus niet zijn”, werd toen geroepen. Het ver-
dwijnen van het zeegras langs de Atlantische 
kust werd als belangrijkste oorzaak voor het 
ineenstorten van de rotganspopulatie ge-
zien. Maar de echte toename van de rotgan-
zen zette pas in toen ook de Denen de jacht 
in 1972 sloten.’
In de decennia die volgden zag Ebbinge de 
populatie groeien en groeien, tot er op som-
mige plaatsen een maximum in beeld leek 
te komen. ‘We ontdekten dat de kwelders 
favoriet waren in het voorjaar. Tegelijk is het 
voedselaanbod op de kwelder heel divers. 
Daardoor is er meer concurrentie tussen 
de vogels om de beste voedselplanten zoals 
zeeweegbree. We hebben gezien dat in de 
loop van de jaren de kwelders “vol” raakten, 
en een toenemend aantal rotganzen in mei 
uitweek naar de polders met raaigras op de 
Waddeneilanden, die steeds belangrijker  
zijn geworden.’

Middelste jagers en sneeuwuilen
Een belangrijk deel van de variatie in het 
broedsucces van de rotganzen is te verklaren 
door de conditie waarmee de dieren uit de 
Waddenzee vertrekken. Een nog belangrijker 
kracht is de inmiddels beroemde lemmin-
gencyclus. ‘Toch hebben we daar lange tijd 
veel te simpel naar gekeken’, benadrukt Eb-
binge, om daar in het ‘Cruyffiaans’ aan toe te 
voegen: ‘We kregen het pas door toen we het 
zagen, in het extreme lemmingenpiekjaar 
2005.’ Het bleek geen simpele kwestie van 

switchen tussen prooien door bijvoorbeeld 
poolvossen, als er veel lemmingen zijn. 
Weliswaar hebben de poolvossen tijdens een 
lemmingenpiek een overvloed aan voedsel, 
maar als ze de kans krijgen zullen ze ook 
dan nesten van rotganzen plunderen. Dat 
ze daar nauwelijks de kans toe krijgen komt 
doordat allerlei lemmingeters elkaar dwars 
zitten. In een lemmingenpiekjaar verjagen 
sneeuwuilen poolvossen uit hun territori-
um, waardoor voor rotganzen “safe havens” 
ontstaan. Die sneeuwuilen zouden op hun 
beurt vrijwel alle ganzenkuikens opeten, als 
middelste jagers, ook een lemmingeter, de 
uilen niet voortdurend aanvielen. Ook rond-
zwervende poolvossen worden niet met rust 
gelaten door de felle middelste jagers die 
alleen broeden als er veel lemmingen zijn. 
Zo beperken al die felle rovers elkaars mo-
gelijkheden in een lemmingenpiekjaar, en 
worden er dan veel kuikens van steltlopers 
en rotganzen groot.’
Ronduit enthousiast is Ebbinge over de 
ontwikkelingen in het zenderonderzoek 
van de afgelopen jaren. ‘Dankzij de zenders 
van het Metawad-onderzoek is veel extra 
informatie bovengekomen. Zo weten we nu 
dat de vogels in het najaar vaak in één ruk 
doortrekken naar de zeegrasvelden voor de 
Franse kust, om pas in het voorjaar bij ons 
te komen opvetten. Maar ook het bijna klas-
sieke onderzoek met behulp van kleurringen 
heeft zijn waarde nog bepaald niet verloren. 
Integendeel! Dankzij de website geese.org 
kunnen we binnenkort de tweemiljoenste 
waarneming bijschrijven, en weten we nu 
dat rotganzen wel veertig jaar oud kunnen 
worden. Sinds mijn pensioneren bij Alterra, 
de opvolger van het RIN, is de ondersteuning 
van dat kleurringprogramma de belangrijk-
ste taak waar ik mij nog mee bemoei.’

rotgansknooppunt waddenzee

Bart Ebbinge tijdens de vangst van de rotgans 
Foto ger ard müskens 
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rotganzenonderzoeker adriaan dokter

‘Keutels tellen op Terschelling’
Het was een koud voorjaar, en dat voel je, als je in maart elke dag 
úrenlang op de dijk door een telescoop naar rotganzen tuurt om te zien 
waar ze zitten en wat ze doen. Adriaan Dokter, rotganzenonderzoeker 
van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO), verbleef hiervoor in 
het voorjaar van 2013 samen met twee studenten van maart tot juni op 
Terschelling, in een degelijk vakantiehuisje in Midsland, gehuurd voor 
een zacht prijsje bij een betrokken Terschellinger. 

H et doel van deze koude oefening: 
het terugvinden van ganzen met  

een zendertje. Dokter: ‘Een jaar eerder had-
den we bij dertig mannelijke rotganzen een 
zender op hun rug gebonden. De mannen 
zijn nét een stukje groter dan vrouwtjes. Bo-
vendien dachten we toen dat mannetjes min-
der last zouden hebben van de rugzenders 
dan vrouwtjes bij de paring op de Siberische 
broedgronden.’ 
Van de dertig gezenderde mannen bleken 
er in 2013 zeven terug te zijn gekomen op 
Terschelling, mét een blokje vol waardevolle 
data op hun rug. ‘Hiermee begon het werk 
pas echt’, wist Dokter. ‘We bouwden een 
uitgebreid antennenetwerk in de Strieper-
polder, waar veel ganzen met een zendertje 
werden waargenomen. Daarmee zouden we 
de GPS-gegevens uit de ganzenloggers kun-
nen downloaden. Maar niet alle rotganzen 
met een zender hielden zich aan de regels. 
Een enkeling leek maar niet in de buurt van 
de in het oog springende antennes te willen 
komen. De jacht op de gezenderde ganzen 
was daarmee geopend! Met een stel mobiele 
antennes speurden we het hele eiland af, op 
zoek naar de ontbrekende ganzen. Het was 

een interessante, maar ook uitdagende sport 
omdat het niet alleen lastig is de antennes 
snel en zonder dat de ganzen het door heb-
ben neer te zetten, maar ze moeten daarna 
ook lang genoeg blijven zitten om alle data te 
downloaden. Als je dan net contact hebt met 
die ene vogel, en er vliegt opeens een blauwe 
reiger over, waardoor alles de lucht in gaat, 
dan is dat niet leuk! Al blijft een grote groep 
vliegende “rotjes” een fantastisch gezicht 
natuurlijk.’

Vangen met springstof
Bij het vangen van de ganzen werd Dokter 
indirect geholpen door de vele toeristen op 
Terschelling. Door het regelmatige bezoek 
zijn de vogels daar wat minder schuw dan 
op sommige andere plekken. Het vaste vang-
moment is rond 15 mei. Dan komt de ervaren 
vangkracht Gerard Müskens van Alterra naar 
Terschelling met zijn kanonnet. Rond deze 
datum staan de ganzen in de startblokken 
om naar hun broedgebieden te vliegen. Ze 
hebben zware hangkonten van de vetreser-
ves die ze in de Terschellinger polder hebben 
opgebouwd. Dat vet is de brandstof voor de 
meer dan vierduizend kilometer lange reis 

naar het Tajmyr-schiereiland in Siberië. 
Om de ganzen te lokken maken de onderzoe-
kers gebruik van piepschuimen rotganzen 
bij het net. Dokter: ‘Dat klinkt misschien 
kunstmatig, maar het werkt heel goed. In 
2012 hadden we een geweldige vangst. Een 
grote groep vogels landde bij de lokvogels en 
liep keurig tegen de wind in richting het net. 
Met een dreun van de kanonnen vloog het 
net over de groep argeloos grazende ganzen. 
We hadden ruim honderd ganzen onder het 
net, een beste vangst! Dat was nota bene 
bijna 1% van de totale Terschellinger voor-
jaarspopulatie van ruim 12.000 rotganzen.’
De ganzen werden allemaal gewogen en 
voorzien van kleurringen zodat ze indivi-
dueel gevolgd konden worden. Dokter: ‘Een 
gemiddelde gekleurringde Terschellinger 
rotgans wordt wel twintig keer per jaar afge-
lezen, vooral door enthousiaste vrijwilligers. 
Door deze enorm hoge afleesinspanning 
weten we nu dat de meeste rotganzen erg 
plaatstrouw zijn: 95% bezoekt Terschelling 
het volgende jaar opnieuw, de rest heeft het 
waarschijnlijk niet overleefd.

Scheidingen
Een aantal uitverkoren mannelijke ganzen 
werd bij het vangen dus niet alleen van 
kleurringen voorzien, maar ook van een 
zendertje. Na dat eerste ‘zenderjaar’ werden 
in 2013 en 2014 ook vrouwtjesganzen van 
zenders voorzien. ‘Het leek erop dat som-
mige gezenderde mannetjes door hun rug-
zakje minder in trek waren bij de vrouwen’, 
vertelt Dokter. ‘Sommige vrouwtjes zag ik 
terug met een andere man, en de zenderman 
kwam terug zonder jongen en zonder vrouw. 
Zulke echtscheidingen komen normaal wei-
nig voor. Het zou kunnen zijn dat mannetjes 
door het tuigje van de zender minder goed 
in staat zijn hun broedterritorium te verde-
digen tegen andere mannetjes, en daardoor 

ook hun partner verliezen. Misschien gingen 
sommige rotganzenvrouwen ervandoor met 
een ander omdat er momenteel een man-
nenoverschot is bij de rotganzen. Vrouwtjes 
kunnen dus kieskeurig zijn; de mannen 
staan voor ze in de rij. De vrouwtjes bleken 
wel goed met hun zender om te kunnen 
gaan, en kwamen allemaal terug naar Ter-
schelling met meerdere jongen. Eén vogel 
kwam zelfs met vier jongen terug.’

Keutels tellen
Naast het vangen van rotganzen deed Dokter 
allerlei aanvullende metingen in de polder. 
Dat ze in de polder grazen was al algemeen 
bekend, ook bij de boeren die soms klagen 
over de kleine ganzen, die ze – tegen een 
vergoeding – wel tolereren in hun polders. 
Hoevéél gras rotganzen eigenlijk opeten was 

rotgansknooppunt waddenzee
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wel bekend, maar niet hoe lang ze daarvoor 
moesten grazen. Dokter: ‘Met de zenders 
konden we voor het eerst exact volgen hoe 
lang de ganzen graasden per dag. Voor een 
ander puzzelstukje, hoeveel ze graasden, 
bleef ouderwets veldwerk onontbeerlijk. An-
ders dan bij schelpenetende steltlopers, kun 
je bij de plantetende rotganzen lastig zien 
hoeveel gras ze doorslikken. Daarom pasten 
we een alternatieve methode toe: we bepaal-

den het aantal keutels dat een gans liet val-
len, inclusief de tijd tussen de opeenvolgende 
keutels. Rotganzen laten elke drie of vier mi-
nuten wel een keutel vallen. Deze werden niet 
alleen geteld, maar later ook verzameld om te 
bepalen hoe hoog de begrazingsdruk was, en 
hoe goed de ganzen het gras verteerden, dus 
wat de kwaliteit van het poldervoedsel was. 
En dat poldergras bleek prima opvetmateri-
aal voor de lange reis naar Siberië!’

rotganzenonderzoeker wimke fokkema

‘Rotgans gaat voor zoet’
‘Serendipiteit’, schreef de Groningse wetenschapper Pek van Andel 
ooit, ‘dat is zoeken naar een speld in een hooiberg en er met de 
dochter van de boer uitkomen.’ Veel onderzoekers zullen daarover 
kunnen meepraten. Je zoekt het een, maar je vindt iets heel anders 
dat ook de moeite waard is. Het overkwam rotganzenonderzoekster 
Wimke Fokkema ooit op Schiermonnikoog, waar ze een veldcollege 
voor biologiestudenten moest begeleiden. 

‘ W e moesten de studenten leren 
hoe je de osmolariteit, het ve-

zelgehalte en het zoutgehalte van planten 
kunt bepalen. Min of meer toevallig merkten 
we dat de planten die volgens eerder onder-
zoek veel werden gegeten door rotganzen, 
zoals zeeweegbree en ook gewoon kwelder-
gras, wél een hoge osmolariteit hebben, dus 
veel opgeloste stoffen, maar géén hoog zout-
gehalte. Rotganzen bleken dus een voorkeur 
te hebben voor zoete planten!’

Beschermen tegen uitdroging
Planten moeten zich in een zout milieu 
beschermen tegen ‘osmotische uitdroging’. 
Dat kunnen ze alleen maar doen door hun 
eigen osmotische waarde te verhogen, dus 
door opgeloste stoffen in hun cellen op te 
nemen. Dat kunnen zouten zijn, maar ook 
suikers. Fokkema: ‘Welke stoffen een plant 
opneemt hangt van de soort af. Zeeweegbree 
en kweldergras zijn relatief zoet, terwijl 
bijvoorbeeld zeekraal uitgesproken zout is. 

rotgans

Rotgans met een maaltje zeesla Foto jan van de k am 
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Dat blijkt nu dus vergaande consequenties te 
hebben voor de begrazing door rotganzen.’
De voorkeur van de rotgans voor de ene of 
de andere plant is in het verleden al door 
anderen gemeten, vertelt Fokkema. ‘Door de 
telescoop kun je vaak al zien welke planten 
ze eten. Daarnaast is ook in de uitwerpselen 
gekeken naar de onverteerbare celwanden. 
Daaraan kun je ook goed herkennen wat het 
dieet was.’

Ploeteren in de prut
Tijdens haar promotieonderzoek plaatste 
Fokkema enkele jaren achtereen onder an-
dere rasters op stukken van de kwelders bij 
het Willemsduin, op Schiermonnikoog. ‘Die 
voorjaren had ik een berenconditie’, lacht zij. 
‘Samen met mijn student-assistent Wendy 
moest ik met de fiets, met rollen gaas en pa-
len achterop over de kwelder naar de proef-
vlakjes hobbelen. Ik heb ook wel eens in mijn 
eentje met mijn fiets vastgezeten in de prut. 
Dan zit er dus niet veel anders op dan laar-
zen uit en op handen en voeten naar de kant 
ploeteren door het slik.’

Maar na al dat ploeteren heb je ook wat. 
‘Door die rasters konden we ganzen uit klei-
ne proefvlakjes houden. Dan bleek er ineens 
heel veel zoete zeeweegbree op te komen, 
wat elders dus blijkbaar kort werd gehouden 
door de grazende vogels. In ons onderzoek 
hebben we ook geconstateerd dat we in 
plantengemeenschappen met zoete soorten 
veel keutels vonden, en in stukken met zoute 
planten juist weinig keutels van rotganzen.’ 

Eiwit minder interessant
Planten kunnen op verschillende manie-
ren ‘osmotische stress’ ervaren, niet alleen 
door veel zout in het milieu, maar ook door 
droogte. ‘Daarom zie je dat ook planten op 
bijvoorbeeld de Serengeti, in Afrika, zich 
wapenen door extra opgeloste stoffen in hun 
cellen op te nemen’, aldus Fokkema. ‘Maar 
niet alle dieren hebben vervolgens dezelfde 
voorkeuren voor planten die extra suikers 
opnemen in plaats van zouten. In droge 
gebieden in Afrika zie je juist dat dieren als 
gnoes een voorkeur hebben voor zoute ge-
wassen, waarschijnlijk om hun eigen zout-
gehalte op peil te houden.’

Deze bevindingen hebben verschillende 
consequenties voor wetenschap, beheer en 
bescherming, stelt de onderzoekster. ‘Tot 
nu toe dachten biologen vooral in termen 
van eiwitgehalte, als het over interessante 
of minder interessante gewassen ging voor 
ganzen. Uit ons onderzoek blijkt dat dit 
feitelijk nauwelijks interessant is. Een plant 
kan nog zo’n hoog eiwitgehalte hebben, als 
hij daarnaast ook heel zout is vreet de rot-
gans hem niet. Ook het vezelgehalte was van 
ondergeschikt belang voor de ganzen.’
Het onderzoek is volgens Fokkema ook een 
steun in de rug voor beheerders die de diver-
siteit in hun kwelders willen behouden. ‘Op 
lage kwelders vindt je veel zeekraal, één ni-
veau daarboven meer zeeweegbree en kwel-
dergras, terwijl je dat op de hoge kwelders 
juist minder vindt. Die successie van lage 
naar hoge kwelders moet je dus behouden 

als het om steun voor de rotganzen gaat.’
Bij de bescherming van rotganzen is het ook 
belangrijk om goed naar dit soort subtiele 
voedselvoorkeuren te kijken, stelt Fokkema. 
‘Het maakt de vogels duidelijk uit! Waar-
schijnlijk hebben ze een verhoogde behoefte 
aan suikers om hun extreme trektochten te 
kunnen ondernemen. Je kunt dus niet zo-
maar zeggen dat de vogels wel ergens anders 
kunnen grazen als een gebied niet langer 
beschikbaar is. He ene gebied is het andere 
niet!’

Begraasde zeeweegbree met rotganzenkeutel 
 Foto doortje dall meijer 

Wimke Fokkema  Foto Peter de vries
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Rotganzen op boerenland  Foto rob buiter



40 41

De lepelaar heeft 
de naam vooral 
stekelbaarsjes en 
garnalen te eten. Uit 
onderzoek, onder 
andere aan de kots van 
jonge lepelaars, blijkt 
dat platvisjes veel 
belangrijker zijn. Met 
meer platvis op het wad 
zouden de aantallen 
broedende lepelaars 
op de Waddeneilanden 
dan ook verder kunnen 
groeien dan het ‘plafond’ 
dat nu op sommige 
plaatsen bereikt lijkt. 

I I

Foto jan van de k am

de lepelaar
knooppunt waddenzee
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Succesnummer 
op zoek naar platvis

Het moet voor een bioloog toch lekker zijn om af en toe 
ook onderzoek te doen aan een soort waar het goed mee 
gaat. De lepelaar is ontegenzeggelijk zo’n soort. De vogel 
zit nu al enkele tientallen jaren in de lift. Toch wreekt 
zich hier wat de beroemde Frans-Canadese visserij-
bioloog Daniel Pauly ooit noemde: het probleem van de 
verschuivende ijkpunten. Als je als lepelaarliefhebber 
denkt vanuit het dieptepunt in het aantal lepelaars uit 
de jaren zeventig – we hadden toen nog maar een paar 
honderd paartjes over in heel Nederland – dan leef je  
met de drieduizend broedparen van nu inmiddels wel  
in het Walhalla. 
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de lepelaarII

Lepelaar

De lepelaar, Platalea leucorodia, is een ty-
pisch Nederlandse vogel. Meer dan de helft 
van de West-Europese lepelaars broedt in 
ons land. In 2015 waren dat bijna driedui-
zend paren, en die populatie groeit. Lange 
tijd waren de ‘vosloze’ Waddeneilanden 
het laatste bolwerk voor lepelaars. Nu die 
langzaam vol beginnen te raken ontdekken 
de vogels dat ze op het vasteland eigen-
lijk ook best wel een veilige plek kunnen 

vinden. Op steeds meer plaatsen broeden 
lepelaars succesvol in de bomen!

lepelaar

Foto andreas trePte
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Een lijn verbindt de plaatsen waar eenzelfde 
vogel is gezien k a art benjamin gnep
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Gerekend vanuit de eeuw vóór dat dieptepunt, toen Neder-
land nog verschillende vogelrijke moerassen kende, is het nu 
nog steeds niet veel met de lepelaars. Om maar een vergelij-
king te nemen: de complete Europese populatie is nog maar 
net zo groot als alleen al het aantal grote sterns in de jonge 
kolonie van het Texelse natuurgebiedje Utopia.
Hét grote probleem van de lepelaars in de vorige eeuwen was 
predatie. Door de mens wel te verstaan. Of lepelaareieren wel 
of niet lekker zijn, daarover wordt anno nu getwist. Zeker is 
dat massa’s eieren in verschillende keukens of bakkerijen zijn 
geëindigd. Half volgroeide nestjongen waren in ieder geval 
een lekkernij. Het laatste duwtje kregen de vogels uiteinde-
lijk van predatie door vossen en andere grondrovers. 

Plafond	aan	 	Op een aantal plaatsen vlakt de groei in het aantal broe-
dende lepelaars langzaam af, wat duidt op een ‘plafond’. Op 
Schiermonnikoog bijvoorbeeld is er een omgekeerd verband 
tussen het aantal broedparen en het succes van al die nes-
telende vogels. Als er meer paartjes proberen te broeden, 
neemt het gemiddelde aantal jongen dat het tot volwassen 
vogel schopt per nest af. Die zogenoemde ‘dichtheidsaf-
hankelijkheid’ lijkt dus te betekenen dat er niet voldoende 
voedsel is voor die extra broedparen. Ruimte om nesten te 
bouwen kan in ieder geval het probleem niet zijn, die is er 
nog genoeg op de Waddeneilanden.
De eerste rem op de groei werkt mogelijk al in het nest zelf. 
In de kolonies waar nog steeds groei in zit, zoals op Ame-
land, is de conditie van de jongen, vlak voor het moment dat 
ze uitvliegen, meetbaar beter. In stabiele of krimpende kolo-
nies, waar de groei in het aantal broedparen er al uit is, is de 
conditie van die jongen gemiddeld genomen slechter. Dat zou 
dus kunnen betekenen dat de vogels daar tegen de beperkin-
gen van de omgeving zijn aangelopen.
Een tweede aanwijzing dat de rem op de groei van het aantal 
lepelaars voornamelijk in de Waddenzee zelf zit, en in min-
dere mate op andere plaatsen langs de trekroute, komt uit de 
overleving in de jaren na uitvliegen. Die rem werkt namelijk 

vooral op de jongste dieren, in het jargon van de onderzoe-
kers: de ‘1KJ’ vogel, die dus in hun ‘eerste kalenderjaar’ leven. 
Dat probleem is zichtbaar geworden doordat de afgelopen 
vijfentwintig jaar de levensloop van veel jonge lepelaars is 
gevolgd door ze van kleurringen te voorzien. In de recente ja-
ren, met méér broedparen, komen er per ouderpaar duidelijk 
minder 1KJ-vogels aan in de overwinteringsgebieden dan in 
de vroegere jaren, toen de populatie nog veel kleiner was. Ze 
sneuvelen al vóór, tijdens, of direct na hun eerste grote trek. 
Het lijkt of de vogels uit die ‘drukke jaren’ minder weerbaar 
uit de Waddenzee vertrekken.
Ook onder de ‘2 en 3KJ-vogels’, die de eerste winters van hun 
leven meestal nog in het zuiden blijven, is de overleving lager 
nu de aantallen broedvogels veel hoger zijn. Ook dit duidt  
op grenzen aan de groei, al is in dit geval niet duidelijk waar  
die grenzen liggen. Bij de lepelaars die het tot volwassen,  
‘4KJ-broedvogels’ hebben geschopt is de overleving ’s zomers 
in de Waddenzee niet sterk veranderd, ook niet na het toe-
nemen van de broedaantallen. Oude lepelaars voelen hun 
beperking elders.

Foeragerende lepelaars  Foto jan van de k am 

de	groei

lepelaarknooppunt waddenzee
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Vastgebakken,		 	De beperkingen voor volwassen vogels zouden heel goed in 
de overwinteringsgebieden kunnen liggen. De keuze voor 
een overwinteringsplek heeft namelijk zichtbare gevolgen 
voor de overleving van de lepelaars. Op de trek naar het 
zuiden, in de herfst, lijden de vogels nauwelijks verliezen. 
Maar van alle lepelaars die naar West-Afrika vliegen, waar 
ze voornamelijk op de Mauretaanse Banc d’Arguin overwin-
teren, overleeft ongeveer 20% de terugtocht naar Nederland 
niet. Die sterfte is veel hoger dan onder de vogels die uit 
Frankrijk of Spanje en Portugal moeten terugkomen. Daar-
van haalt slechts 5% de eindstreep niet.
Aan een trektocht naar en van Mauretanië zijn dus hoge 
kosten verbonden. Tegenover die hogere kosten staan geen 
overtuigende ‘baten’, want de overleving van de vogels die in 
Zuid-Europa blijven is over het hele jaar gemeten duidelijk 
beter. Bovendien hebben de Europese overwinteraars een be-
ter broedsucces, misschien wel omdat ze met een voorsprong 

aan het broedseizoen kunnen beginnen. Waarom een deel 
van de vogels er toch voor kiest om de Sahara over te steken 
is nog niet helemaal duidelijk. Het zou zomaar kunnen dat 
het een vastgebakken gewoonte is; eentje die ooit misschien 
voordelig was, maar die vandaag de dag niet goed meer uit-
pakt. Als de overleving van Europese overwinteraars jaar op 
jaar beter blijft, dan zou die vastgebakken gewoonte op ter-
mijn wellicht vanzelf uit de populatie verdwijnen.
Maar ontstaat dit probleem nu omdat de vogels het in Zuid-
Europa zo goed hebben, of hebben ze het in West-Afrika zo 
slecht? In ieder geval lijken de vogels in de winter moeite 
te hebben om voldoende op te vetten voor de trek van West-
Afrika naar het noorden. De condities zijn vooral boven de 
Sahara niet makkelijk. De vogels moeten regelmatig tegen 
een sterke noordoostpassaat opboksen. Er zijn zelfs aan-
wijzingen dat de windcondities boven noordelijk Afrika de 
laatste jaren ongunstiger zijn geworden voor vogels die naar 
Europa willen vliegen. En redden ze het niet in één ruk naar 
Zuid-Europa, dan hebben ze in de Westelijke Sahara en Ma-
rokko ook niet veel uitwijkplaatsen. De schaarse natuurge-
bieden langs de kust van Marokko staan daarbij ook nog eens 
onder druk van het oprukkende toerisme.
Tegenover die barre omstandigheden in Afrika staan steeds 
gunstiger condities in Zuid-Europa. In het zuiden van Spanje 
en Portugal zijn nieuwe gebieden met rijstbouw en visteelt 
ontwikkeld, waar de vogels volop van profiteren. 

Meer	dan	 	Onderzoek aan jonge lepelaars heeft een belangrijk plus-
punt: de kuikens kotsen je regelmatig onder als je ze uit het 
nest pakt. Voor de kuikens is dat uiteraard uit pure stress, 
maar voor de onderzoekers is die kots niets minder dan een 
‘gratis, representatief monster’ van het kuikendieet.
De kots van de jongen is overwegend roze. Na een eerste snelle 
scan zie je ook haast alleen garnaaltjes. Lange tijd is daarom 
gedacht dat het stapelvoedsel van de lepelaars op het wad 
moest bestaan uit garnaaltjes. Maar ga je nauwkeuriger in  
die roze smurrie kijken, dan kom je de resten van verrassend 

Duizenden lepelaars – Europese en Afrikaanse – overtijen samen met een mix van andere vogels 
tijdens hoogwater op het eilandje Arel op de Mauretaans Banc d’Arguin  Foto rob buiter 

garnalen	alleen

lepelaarknooppunt waddenzee
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veel andere prooien tegen. Er zitten vooral veel meer platvis-
jes en grondeltjes in dan aanvankelijk gedacht.
Een andere aanwijzing voor het gebalanceerde dieet van de 
lepelaars komt van het wad zelf. Wanneer onderzoekers daar 
met een plat schepnet zélf voor lepelaar speelden, vingen ze 
slechts garnalen. Niet zo vreemd natuurlijk, het wad zit er 
immers vol mee. Maar als de onderzoekers visten op plekken 
waar net nog lepelaars stonden te foerageren, dan vingen ze 
wél platvisjes. De lepelaars weten die schaarse prooien blijk-
baar goed te vinden!

Strikte	taak	 	Sinds 2012 vliegt een geselecteerd aantal lepelaars uit de 
kolonie van Schiermonnikoog met honderden euro’s aan 
elektronica op de rug. Dat gaat met name om loggers die heel 
gedetailleerd, om de zoveel minuten of uren – naar believen 
door de onderzoeker op afstand in te stellen – onder andere 
de exacte GPS-positie kunnen opslaan. De kleine kastjes van 
tien gram slaan die informatie op, om die even later aan een 
speciale antenne in de kolonie weer prijs te geven.
Tot nu toe zijn vooral mannetjes van zo’n ‘UvA-bits logger’ 
voorzien. Waarom dat zo is werd heel snel duidelijk na het 

analyseren van de eerste gegevens: er blijkt een strikte taak-
verdeling tussen de mannen en vrouwen in het broedseizoen. 
De vrouwtjes zitten vooral ’s nachts op het nest, de manne-
tjes overdag. En omdat de vogels eigenlijk alleen met goed 
fatsoen overdag op het nest gevangen kunnen worden, wer-
den er dus vooral mannen gevangen en gezenderd.

Rusten	of	 	Door naar de bewegingen van de vogels te kijken in korte 
tijdsintervallen kunnen de onderzoekers behoorlijk goed 
inschatten wat de vogels doen. Een beweging van minder 
dan twee kilometer per uur is gedefinieerd als ‘stilzitten’. 
Beweegt de logger sneller dan achttien kilometer per uur, 
dan is de vogel waarschijnlijk aan het vliegen. Alles daar-
tussen moet ‘lopen’ zijn geweest. 
Door dat ‘lopen’ vervolgens te koppelen aan de exacte positie 
op de kaart, kun je ook bedenken waaróm de lepelaar daar 
loopt. Is het in water, dan is het waarschijnlijk om voedsel te 
zoeken. Lopen op land betekent voor een lepelaar per defini-
tie: niet aan het voedselzoeken.
De foerageertijden laten tijdens het broedseizoen een opval-
lend patroon zien. Vóór en tijdens de fase dat er eieren in het 
nest liggen gebeurt er niet veel spannends met de etenstijden. 
Zodra de eieren uitkomen, neemt de foerageertijd sterk toe: 
er moeten jongen worden gevoerd! Na het uitvliegen van de 
jongen neemt de foerageertijd nóg verder toe. Dat is het mo-
ment dat de vogels moeten opvetten voor de trek.

Zoute	vrouwen,		 	Over het algemeen blijken de vrouwen hun voedsel vooral 
in zout water te zoeken. Dat heeft als groot voordeel dat 
ze vanaf de kolonies op ‘Schier’ niet ver hoeven te vliegen. 
De mannen zitten meer in zoetwater, onder andere ver van 
huis, in en rond het Lauwersmeer. Zodra de eieren zijn 
uitgekomen gaan de vrouwtjes ook wat meer in zoet wa-
ter voedsel zoeken, en ook iets vaker overdag. Dat hangt 
waarschijnlijk samen met de honger van de jongen. In zoet 
water vangen de vogels vaker visjes dan garnalen. Die ‘zoete 
prooien’ hebben vermoedelijk een betere kwaliteit voor het 
veeleisende kroost.

Dit gevangen lepelaarkuiken heeft een kotsbal geprodu-
ceerd op de laars van de dankbare onderzoekster  
Foto theunis Piersma

Promovenda Jeltje Jouta speelt voor lepelaar   
Foto rubén rodríguez olivares

verdeling

foerageren

zoete	mannen
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Postdoc Matthijs van der Geest koppelt gedrag van de lepelaar aan de registraties in de logger  
Foto rob buiter

Logger legt gedrag vast

Behalve GPS-posities, inclusief de hoogte, 
leggen de UvA-bits loggers nog veel meer 
informatie vast. Zo zitten er ook drie ‘ver-
snellingsmetertjes’ in het kleine kastje, 
die de bewegingen in drie verschillende 
richtingen kunnen registreren. De afgelo-
pen broedseizoenen zijn die geregistreerde 
bewegingen naast filmbeelden gelegd en 
geanalyseerd: als de vogel loopt te foera-
geren, met zijn snavel heen en weer zwie-
pend door het water, geeft dat een speci-
fiek patroon in de drie bewegingsmelder-
tjes; gooit de lepelaar een prooi omhoog 
om hem door te slikken, dan zie je weer 
een ander patroon in de geregistreerde 
bewegingen; vliegt de vogel, dan zeggen 
de piekjes in deze of gene lijn iets over de 
vleugelslagfrequentie… Door op die manier 
gedrag aan de geregistreerde bewegingen 
te koppelen kunnen de onderzoekers in de 
toekomst wellicht dat exacte gedrag van 

de vogels al uit de loggers halen, zonder 
ze daadwerkelijk te hoeven zien. Zo zou de 
logger misschien zelfs kunnen vertellen 
hoeveel prooien een vogel heeft gevangen. 
Of nog sterker: uit de vleugelslagfrequen-
tie – sneller voor zwaardere vogels, trager 
voor de lichtere – kan een indicatie voor 
het gewicht van de dieren worden gehaald, 
zonder ze daadwerkelijk te wegen.

Met	vis	door		  Het wad mag dan relatief wel vol garnalen zitten, de tijd 
dat lepelaars daarvan kunnen profiteren is toch beperkt. Bij 
hoogwater kunnen ze er niet terecht, maar op drooggeval-
len platen kunnen ze ook niets. Door hun specifieke manier 
van voedselzoeken, op hun hoge poten, heen en weer zwie-
pen met hun platte snavel, kunnen lepelaars maar korte tijd 
op een bepaalde plek terecht. Alleen bij het juiste bodempje 
water van om en nabij de twintig centimeter vinden ze hun 

Uren voor en na laag water
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Het aantal foeragerende lepelaars per plaats en per tijdstip ten opzichte van laagwater.  
Deze figuur laat zien dat lepelaars per moment maar een deel van het wadoppervlak 
gebruiken, afhankelijk van de waterhoogte. Het is bijvoorbeeld niet zo dat ze bij laagwater 
(dus bij ‘0’) het hele wad ter beschikking hebben. gr aFiek thomas oudman

‘Geloggerde lepelaar’  Foto roos Piek

het	plafond	…
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voedsel. Bovendien blijkt uit het ‘braakonderzoek’ rond de 
nesten dat de vogels vooral behoefte hebben aan platvissen 
en grondels. En die zijn een stuk schaarser dan garnalen. 
Het lijkt er dus op dat de sleutel tot écht herstel naar de 
aantallen van ooit schuilt in herstel van de platvissen op 
het wad.

…	of	de	boom	in	 	Ondertussen hebben de lepelaars zelf ook al andere groei-
markten gevonden. Waar de vossen de vogels ooit van het 
vasteland naar de Waddeneilanden dreven, zijn ze er achter-
gekomen dat broeden in de bomen ook een goede uitvlucht 
is. Onder andere in Spanje broeden lepelaars al langer in 
de bomen. Een dikke tien jaar terug begonnen ook enkele 
Nederlandse lepelaars hun nesten in een oude reigerkolonie 
te bouwen, in Haarlemmerliede. En ze maken bescheiden 
school. Onder andere in een reigerkolonie bij de Sloterplas 
in Amsterdam en in het bos van Wijckerslooth, in Oegst-
geest, broeden inmiddels ook lepelaars in de bomen.

oud-waddenbeheerder voor  

natuurmonumenten otto overdijk

‘Ik ben slechts een vrijwilliger  
in het lepelaaronderzoek’

Zeg ‘Otto Overdijk’ en je zegt ‘lepelaars’. En andersom. ‘Dat is eigenlijk 
al zo sinds 1982’, erkent Overdijk zelf. ‘Toen kwam ik als opzichter 
voor Staatsbosbeheer op Vlieland te werken. Het was een tijd dat 
deze vogels echt bijzonder waren. We hadden deze uitgesproken 
“deltavogels” vakkundig uit ons land weggepest. We bouwden hun 
leefgebieden vol, tastten het milieu aan, verpestten het slootwater, 
maakten stekelbaarsmigratie onmogelijk, … Als je dan als jonge 
boswachter op een eiland komt te werken waar nog een kleine kolonie 
zit, dan kan het niet anders dan dat je geraakt wordt.’

V anaf dag één betekende de fascinatie 
van Overdijk ook: ringonderzoek. 

‘Mijn toenmalige baas, Harry Horn, had 
een ringvergunning. We begonnen in die 
tijd dus ook met het kleurringen van jonge 
vogels. En als je dan in je vrije tijd aan het 
vogelen bent in het Lauwersmeergebied, en 
je ziet “jouw” vogels daar terug, dan doet dat 
echt wel wat. Niet veel later hoorde ik ook 
van mensen in Zeeland dat ze onze vogels 
zagen. Je wist uit de boekjes hoe het zat met 
trekvogels. Maar als je het dan zo aan den 
lijve ondervindt, dat is toch wat anders.’

Van de Nijl naar Mauretanië
Wat ‘de boekjes’ in die begindagen nog niet 
goed doorhadden was de exacte trekroute 
van de lepelaars in de winter, vertelt Over-
dijk. ‘Van Zinderen-Bakker had het in een 
beroemd boek over het Naardermeer, uit 

1942, nog over “de lepelaars, die uit de Nijldelta 
terugkeerden”. Pas in 1997, toen we voor het 
eerst met een expeditie van de Working Group 
of International Wader and Waterfowl, WIWO, 
naar de Banc d’Arguin gingen, en ik onze 
vogels ook dáár terugzag, toen wisten we pas 
echt waar ze in de winter bleven.’
Vervolgens reisde Overdijk ‘zijn’ lepelaars al 
die jaren in zijn vakanties achterna. Van de 
Franse westkust, via Spanje en Portugal, tot 
in West-Afrika aan toe. En al die tijd speurde 
hij onvermoeibaar naar ringen. Voor de bijna 
90 duizend waarnemingen die promovenda 
Tamar Lok gebruikte voor haar proefschrift 
over de overleving van lepelaars, staan twee 
waarnemers met kop en schouders boven-
aan. Overdijk tekende met een dikke 7.000 
waarnemingen voor de tweede plek; alleen 
zijn oude baas, Harry Horn, deed het met net 
8.000 waarnemingen nog beter.

Lepelaars broeden op steeds meer plaatsen in de bomen  Foto mark hessels
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Voorzichtig
Van lepelaarwaarnemingen kun je nooit 
genoeg hebben, van kleurringen wel, vindt 
Overdijk. ‘Ik krijg in het broedseizoen regel-
matig verzoeken van ringers, die meer en 
meer ringen willen hebben voor lepelaars. 
Maar ik hecht aan een stabiele opbouw van 
de geringde jaargangen en aan een voorzich-
tige werkwijze. Je moet ook niet per se overal 
vogels willen ringen. Wanneer je lepelaars 
gaat opzoeken rond een aalscholverkolonie 
bijvoorbeeld, loop je het risico dat de jonge 
aalscholvers in paniek uit het nest springen, 
alleen omdat jij daar beneden met de lepe-
laars bezig bent.’

Tot aan 2014 was Overdijk behalve met rin-
gen en aflezen ook z’n meeste vrije tijd kwijt 
met het beheren van het ringschema voor de 
soort. ‘Ik zorgde ervoor dat andere ringers 
uit Nederland, België, Spanje, Duitsland, 
Denemarken, Hongarije, Kroatië, Servië, 
Griekenland, Turkije, Mauretanië, Tsjechië 
en Iran, tijdig hun door mij gemaakte, 
unieke kleurringcombinaties ontvingen. Ik 
beheerde ook de database met terugmeldin-
gen. Per jaar ontving ik tot 12.000 terugmel-
dingen die ik allemaal persoonlijk beant-
woordde met een life-history: wanneer is het 
dier geringd en waar en wanneer is hetzelfde 
dier nog meer gezien?’

Inmiddels moet Overdijk het wat rustiger 
aan doen, en wordt het lepelaarwerk voor 
een deel gedaan door andere leden van de 
Werkgroep. In het voorjaar van 2016 zaten 
er ringgegevens van op de kop af 16.254 
verschillende dieren in de database, die in 
totaal 154.674 keer waren teruggezien. Deze 
gegevens stelt de Werkgroep Lepelaar ter 
beschikking aan onderzoekers die daar echt 
wetenschappelijk mee aan de slag kunnen 
gaan.
 
Hobby
De vogels zijn al met al een tamelijk uit de 
hand gelopen hobby voor Overdijk. ‘Maar ik 
heb in mijn professionele verleden collega-
terreinbeheerders ook wel gerichte adviezen 
kunnen geven om de vogels te stimuleren. 
Ik herinner mij dat ik in de jaren tachtig een 
telefoontje kreeg van collega-terreinbeheer-
ders op Ameland, die toen nog zilvermeeu-
wen bestreden door eieren te rapen. “Hoe ze 

de lepelaars konden helpen?” was toen de 
vraag. Ik heb ze toen dringend geadviseerd 
om de zilvermeeuwen met rust te laten. De 
lepelaars gedijen juist goed binnen de be-
scherming van een grotere meeuwenkolonie. 
Sindsdien gaat het ook met de Amelandse 
lepelaars bergop.’

Super-vrijwilliger
Gevraagd naar zijn belangrijkste onbeant-
woorde vragen op lepelaargebied moet Over-
dijk lachen. ‘Ik heb natuurlijk wel een beetje 
onderzoekersbloed, maar ik ben uiteindelijk 
maar een amateur op dat gebied. In het hui-
dige onderwijs- en onderzoekslandschap 
kun je niet verwachten dat studenten of pro-
movendi enorme tijdreeksen verzamelen. Ik 
ben blij dat ik dat op het grensvlak van mijn 
hobby en mijn werk wél kan doen. Zie mij 
maar als een soort super-vrijwilliger in het 
lepelaaronderzoek.’

lepelaaronderzoeker petra de goeij

‘Speeddaten met lepelaarskuikens’
In mei beginnen de voorbereidingen voor de drukste week van het 
jaar. Petra de Goeij, lepelaaronderzoeker bij zowel de Rijksuniversiteit 
Groningen als het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor 
Onderzoek der Zee, begint aan haar jaarlijkse belronde langs de 
beheerders van de Waddeneilanden. Ze heeft contact met boswachters 
van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en It Fryske Gea, om 
te informeren naar de broedstatus van de lepelaars, want op alle 
eilanden bevindt zich tegenwoordig een substantiële broedkolonie. 

Otto Overdijk laat een zojuist gekleurringde en gezenderde lepelaar vrij  Foto Petr a de goeij
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H oewel sommige lepelaars al vroeg in 
april beginnen met broeden, leggen 

de meeste lepelaars pas iets later hun eieren. 
De boswachters houden de ontwikkelingen 
in hun kolonie nauwgezet in de gaten, om 
erachter te komen wanneer de meeste eieren 
uitkomen. Dit is meestal rond half mei. Dan 
begint het aftellen, want De Goeij’s jaarlijkse 
ontmoeting met lepelaarskuikens vindt 
plaats rond een leeftijd van 25 dagen. Op 
deze leeftijd worden de kuikens geringd en 
opgemeten.

Oerol
De lepelaars weten het meestal zó te timen 
dat de meeste kuikens op alle eilanden tege-
lijk rond 12 juni 25 dagen oud zijn. Dit valt 
vaak samen met de Oerolweek op Terschel-
ling. Dat betekent dat de lepelaaronderzoe-
kers Oerol moeten overslaan, óf ze combi-
neren het gewoon met het kuikenringen 
op Terschelling. ‘We wilden in 2013, na het 

ringen op de Boschplaat op Terschelling, zó 
graag een Oerolvoorstelling zien’, vertelt De 
Goeij, ‘dat we de boswachter zo gek kregen 
om ons na het ringen met een noodvaart over 
het eiland te rijden om ons af te zetten bij het 
gelegenheidstheater in het bos van West-Ter-
schelling. Daar stonden we dan, één minuut 
voordat de voorstelling begon, in onze vang-
kleren, volgepoept door de lepelaarskuikens 
en met kaplaarzen aan, maar dat mocht de 
pret van de voorstelling niet drukken.’

Randvoorwaarden voor het vangen
De voorbereidingen voor de vang- en ring-
week van de lepelaarskuikens nemen meer 
tijd in beslag dan het veldwerk zelf. Het veld-
werk moet in één week gebeuren om te zor-
gen dat het weer geen roet in het eten gooit. 
‘Naast het vangen en ringen wordt ook van 
elk kuiken de vleugellengte, de lengte van de 
tarsus, zeg maar de onderpoten, en het ge-
wicht bepaald. Met die metingen maken we 

een schatting van de kuikenconditie. Omdat 
we een vergelijking willen maken tussen de 
eilanden wil je zoveel mogelijk op hetzelfde 
moment deze metingen uitvoeren. Een paar 
dagen slecht weer kan er voor zorgen dat de 
lepelaarouders weinig kunnen vissen, wat 
direct een iets lagere kuikenconditie tot ge-
volg heeft’, stelt De Goeij. ‘Dit betekent dat 
we in één week moeten eilandhoppen langs 
alle vijf de Waddeneilanden plus Griend. 
Bovendien moeten ook de weerscondities 
in de vangweek goed zijn omdat de kuikens 
anders onderkoeld kunnen raken tijdens het 
ringen. En de beheerders van de eilanden 
moeten in deze periode ook beschikbaar 
zijn. Dit vergt een enorm strakke, maar ook 
flexibele planning. Tot nu toe is de vangweek 
altijd succesvol en meestal zonnig geweest!’

Succesvolle samenwerking
Het lepelaarskuikenonderzoek loopt sinds 
2011 en is tot stand gekomen dankzij de suc-
cesvolle samenwerking tussen beheerders 
en onderzoekers. ‘Bij aanvang van het pro-
ject waren de boswachters van de meeste 
eilanden nogal sceptisch, omdat ze bang 
waren voor teveel verstoring in de kolonies. 
Inmiddels is het tij gekeerd; na een aantal 
succesvolle jaren zijn ze inmiddels trots op 
“hun” gekleurringde kolonies en houden het 
wel en wee van de in hun kolonie geringde 
kuikens goed in de gaten. Sterker nog, be-
heerders zien nu zelfs de noodzaak van het 
onderzoek, omdat dit inzichten verschaft in 

de verschillen tussen de eilanden, wat weer 
een indicatie is van de voedselconditie rond-
om de eilanden. Bovendien geeft het aflezen 
van kleurringen inzicht in de overleving van 
lepelaars. Inmiddels is aangetoond dat de 
Waddenzee de beperkende factor is voor de 
overleving van de lepelaarskuikens langs de 
hele trekroute.’ 
De nauwe samenwerking tussen onderzoe-
kers en beheerders is een geweldig voorbeeld 
van hoe onderzoek direct kan bijdragen aan 
het formuleren van adviezen voor beheer, 
stelt De Goeij. ‘De samenwerking tussen on-
derzoekers en beheerders heeft ook een prak-
tische kant. De boswachters helpen, met nog 
twee andere eilanders, mee met het vangen 
van de lepelaars. Hiervoor zijn veel mensen 
nodig – wel zeven – om te voorkomen dat de 
lepelaarskuikens alle kanten oprennen voor-
dat ze gevangen kunnen worden.’
De Goeij zorgt zelf ook voor drie extra erva-
ren vangkrachten voor het ringen en wegen. 
De kuikens worden door de zeven vangers 
ingesloten en bijeengedreven. Meestal is dit 
niet moeilijk omdat ze vaak al in een zoge-
naamde crèche bijeenzitten. De ouders zijn 
dan al gevlogen en kijken het gebeuren vanaf 
een afstandje met lede ogen aan. Af en toe 
vliegt er een nieuwsgierige ouder over om 
te kijken wat er met het kroost gebeurt. Uit-
eindelijk is de klus in zo’n anderhalf uur ge-
klaard. Na deze speeddate met onderzoekers 
en beheerders kunnen de lepelaars en hun 
kuikens weer van hun eilandrust genieten.

Petra de Goeij met een vers geringde en gezenderde lepelaar  Foto el-hacen mohammed el-hacen

Lepelaars in een kolonie met aalscholvers  Foto albert henckel
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oud-staatsbosbeheerder harry horn

Domweg gelukkig in  
het lepelaarwerk
Samen met Otto Overdijk is Harry Horn al sinds de jaren tachtig de 
drijvende kracht achter de Werkgroep Lepelaar. ‘In eerste instantie  
was het vooral de makkelijke bereikbaarheid van de kolonies, die  
ons naar het lepelaaronderzoek trok’, zegt Horn. ‘Maar eenmaal 
gegrepen laten deze vogels je niet meer los.’ 

V an de lepelaar is het makkelijk hou-
den, vindt Horn. ‘Het is een mooi dier 

met een nog mooier verhaal. Trekvogels in 
het algemeen leveren al geweldige prestaties, 
en dat geldt zeker ook voor de lepelaars. Ik 
heb ooit op Vlieland een lepelaar geringd 
die ik enkele jaren daarna met eigen ogen in 
Mauretanië, op de Banc d’Arguin, weer op 
een hoogwatervluchtplaats zag staan. De 

zomer daarop zag ik het dier opnieuw in de 
kolonie op Vlieland, en twee jaar dáárna tij-
dens een nieuw bezoek aan de Banc d’Arguin 
stond die vogel op bijna dezelfde hoogwa-
tervluchtplaats. Dat zijn toch geweldige 
verhalen?’
Lepelaars kunnen behoorlijk oud worden, 
weet Horn inmiddels ook. ‘In 1982 ringde ik 
op de Boschplaat een jonge lepelaar die voor 

het eerst in 1986 in de kolonie op Vlieland 
ging broeden. Deze vogel kwam jaar op jaar 
terug. Het laatste broedseizoen dat ze werd 
gezien was ze dertig jaar oud. Ik weet niet 
wat haar geheim was. Misschien was het 
wel het feit dat deze vogel nooit in West-
Afrika is gezien. Voor zover we weten heeft 
ze altijd in Zuid-Europa overwinterd. Uit het 
promotieonderzoek van Tamar Lok is inmid-
dels bekend dat de vogels die níet helemaal 
doortrekken naar Afrika het gemiddeld iets 
beter doen.’
De basis van het werk van de groep bestaat 
al drie decennia uit ringen en aflezen. ‘De 
aanleiding was vooral onze nieuwsgierig-
heid. We hadden in die begindagen allerlei 
concrete vragen. Waar gaan onze lepelaars 
naartoe na het broedseizoen? Hoe oud wor-
den ze? Welke gebieden worden tijdens de 
trek gebruikt om “bij te tanken”? Hoe trouw 
zijn ze aan hun geboortegrond? Wat zijn de 
bedreigingen? En vooral: kunnen we door 
het beantwoorden van die vragen bijdragen 
aan de versterking van de populatie en het 
beschermen van de leefgebieden?’
De kring rond de werkgroep is in de loop 
der jaren fors uitgebreid. ‘Het fascinerende 
verhaal van de lepelaar werkt daarbij als 
een soort olievlek’, zegt Horn. ‘Veel mensen 
worden erdoor geraakt. Daardoor krijgen we 
ook van steeds meer mensen waarnemingen 
van kleurringen, wat het onderzoek enorm 
vooruit helpt.’

Plafond
De ontwikkelingen van de aantallen lepe-
laars in de verschillende waddenkolonies 
lijken inmiddels in enkele kolonies op een 
‘plafond’ te duiden. ‘Toch zitten we nog lang 
niet op de aantallen van vele jaren terug’, 
weet Horn. ‘In de tijd dat bijvoorbeeld het 
Haringvliet nog niet was afgesloten had je in 
de Biesbosch enorme kolonies. Grote delen 
van het platteland waren vooral ’s winters 

moeilijk toegankelijk, vanwege hoge grond-
waterstanden. Die situatie was natuurlijk 
prachtig voor onze moeras- en watervogels. 
Dat is nu wel anders. Tegelijk hebben deze 
vogels in het verleden wel bewezen dat ze 
snel nieuwe gebieden kunnen koloniseren 
als die geschikt zijn. We zien “onze” vogels 
tegenwoordig dan ook terug in kolonies op 
de Oost-Friese Waddeneilanden en ook in 
Denemarken en Groot-Brittannië.’ 
‘Mijn collega Otto Overdijk noemde zichzelf 
“slechts” een vrijwilliger in het lepelaaron-
derzoek. Voor mij geldt dat ook wel een beet-
je. Om alle verkregen informatie uit al die 
duizenden waarnemingen goed te kunnen 
analyseren moet je tegenwoordig over een 
hele goede statische kennis beschikken. Die 
kennis hebben wij niet en zullen wij ons ook 
niet meer eigen kunnen maken. Vandaar dat 
wij heel blij zijn met de contacten met men-
sen van de Rijksuniversiteit Groningen. Die 
kunnen hiervoor wel de nodige kennis leve-
ren. Als ik daar een bijdrage aan kan leveren 
door van hier tot in West-Afrika de vogels op 
te zoeken en hun ringen af te lezen, dan ben 
ik een gelukkig mens.’

Onder het toeziend oog van boswachter Oene 
de Jong voorzien Otto Overdijk en Harry Horn 
een jonge lepelaar van kleurringen 
Foto theunis Piersma 

Harry Horn noteert de afgelezen kleurringen  Foto rob buiter

lepelaarknooppunt waddenzee
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De Waddenzee speelt 
een belangrijke rol 
in het leven van de 
kanoet. De vogels 
staan daar wel steeds 
vaker voor lastige 
keuzes. Het beste 
voedsel zit immers op 
de plekken waar ook 
slechtvalken jagen …

I I I

Foto jan van de k am

de kanoet
knooppunt waddenzee



62 63

Calidris canutus
breeding
wintering

 1-10
11-25
 > 25

Red Knot

Wintergebied

Broedgebied
  1-10

11-25

    > 25

Kanoet Calidris canutus 

aa
nt

al
 co

nn
ec

tie
s

Kiezen tussen  
voedsel of veiligheid

Kunnen dertig- tot veertigduizend kanoeten zich 
ergens verstoppen? Dat was de vraag die zich rond 
de eeuwwisseling opdrong. De berichten vanaf het 
wad waren in die tijd immers bepaald niet vrolijk. 
Waar normaal in het najaar tienduizenden kanoeten 
samenkwamen rond het vogeleiland Griend, iets ten 
zuiden van Terschelling, waren dat er in 2002 nog  
geen twintig!
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de kanoetiii

kanoet

Kanoeten en kanoeten

Van de zes verschillende ondersoorten 
van de kanoet, Calidrius canutus, komen 
er twee in de Waddenzee voor: de Euro-
Canadese C.c. islandica, en de zogenoemde 
‘nominaat’ of Afro-Siberische kanoet,  
C.c. canutus. De eerste broedt op de toen-
dra’s van Groenland en Noordoost-Canada. 
Van de ongeveer 400 duizend islandica’s 
overwintert zeker een kwart bij ons. 
De canutus broedt op de toendra’s van 
Noord-Siberië, met uitzicht op de ijsvlakten 
van de Poolzee op het Tajmyr schiereiland. 
Deze ondersoort overwintert in West-Afri-
ka en tankt bij op het wad, zij het vooral 
in de Duitse bocht, niet te ver van de Elbe-
monding. Qua uiterlijk zijn de twee op het 

wad niet te onderscheiden. Alleen als je 
een kanoet bij ons ziet ruien, weet je zeker 
dat het een Euro-Canadees is. Canutus ruit 
in Afrika. 

Foto jan van de k am

Een lijn verbindt de plaatsen waar eenzelfde 
vogel is gezien k a art benjamin gnep



64 65

De afgelopen jaren van kanoetenonderzoek door onderzoe-
kers van het project Metawad hebben laten zien dat het kan. 
Kanoeten kunnen zich ‘verstoppen’, al is dat natuurlijk rela-
tief. Wanneer de vogels naar plekken gaan waar nauwelijks 
vogelonderzoekers zijn – of kunnen komen – dan blijven die 
vogels uit de statistieken.

Westwaartse	trek	 	Jaren van intensief onderzoek aan gekleurringde vogels ge-
ven inmiddels een beeld van hoe de kanoeten zich over de 
wereld bewegen. De Euro-Canadese kanoeten komen in de 
loop van augustus terug uit hun broedgebieden en strijken 
dan neer in de Waddenzee. Met name in de oostelijke Wad-
denzee zitten relatief veel schelpdieren in de bodem, en 
dat helpt natuurlijk om razendsnel de rui van lichaams- en 
vleugelveren door te maken.
Zodra de slagpennen zijn vernieuwd, zo rond eind oktober, 
vertrekken de kanoeten uit de oostelijke Waddenzee richting 

west. Via ‘hotspots’ als Griend, trekken ze door naar het 
Balgzand en steken voor een deel de Noordzee over naar het 
Engelse estuarium The Wash. Die baai aan de oostkust van En-
geland, zo’n tweehonderd kilometer pal ten noorden van Lon-
den, is weliswaar het grootste waddengebied van het Verenigd 
Koninkrijk, maar door Nederlandse waddenogen bekeken is 
het qua oppervlakte vergelijkbaar met maar één derde van het 
Nederlandse wad. Toch is het waarschijnlijk een sleutelplek 
voor kanoeten. Het is als de andere helft van een waterbed: 
waar vogels uit het westelijke wad verdwijnen, verschijnen ze 
in The Wash, en andersom. Na de westwaartse trek blijven de 
vogels de rest van de winter meestal op hun plek.

Vluchten	voor	 	De reden dat de kanoeten niet in het oosten blijven hangen, 
bij de aantrekkelijke, ruime voedselvoorraden, lijkt ook 
duidelijk. Uit de jarenlange, systematische bemonstering 
van de wadbodem in het kader van SIBES (zie ook p. 33), 
blijkt dat veel van het voedsel uitgerekend langs de oos-
telijke kusten ligt. Maar foerageren in de buurt van een 
Friese of Groningse kwelder is bepaald niet zonder risico. 
Daar kan een kanoet ieder moment worden verrast door 
een slechtvalk. Hun winteraantallen zijn in de afgelopen 
decennia behoorlijk toegenomen. In het najaar, tijdens de 

kanoetknooppunt waddenzee

Een wolk kanoeten bij een hoogwatervluchtplaats  Foto jan van de k am

Slechtvalken vormen een continue bedreiging voor vogels van het  
formaat kanoet  Foto jan van de k am

valken
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rui van de kanoeten, valt het nog mee met de dreiging van 
slechtvalken; die verblijven dan nog in hun noordelijke 
broedgebieden. De kanoeten lijken te weten dat ze op tijd 
weg moeten zijn voor de gevaarlijke overwinteraars. Ze 
zorgen er in ieder geval voor dat ze klaar zijn met de rui 
zodra de valken zo rond halverwege oktober arriveren. Het 
voorkomen van kanoeten is daarmee een optelsom van twee 
factoren: er moet voldoende voedsel in de bodem zitten, 
maar er moeten niet te veel valken in de lucht zijn!

Omgekeerd	 	Dat de slechtvalken daadwerkelijk een effect hebben op de 
verdeling van de kanoeten over het wad, blijkt wanneer de 
tellingen van valken naast die van steltlopers liggen. De 
verdeling van de aantallen kanoeten in de verschillende 
delen van het wad verlopen daarin omgekeerd evenredig 
met de aantallen slechtvalken. Waar de valken verschijnen, 
verdwijnen de steltlopers. 

Niet alleen de verdeling door het seizoen heen wordt ver-
klaard door valken en voedsel. Ook gedurende de dag kiezen 
de vogels tussen voedsel en veiligheid. Waar de droogvallende 
wadplaten rond Griend een rijk gevulde dis bieden, is het hoge 
kunstmatige duin op Griend ook een verraderlijke barrière, 
van waarachter de snelle slechtvalken tevoorschijn kunnen 
schieten. Eten doe je als kanoet bij laagwater dus misschien 
nog wel rond Griend, maar schuilen voor hoogwater, dat is 
een stuk relaxter op de open, kale zandvlakte van de zand-
plaat Richel, zeven kilometer ten noordwesten van Griend.

Onweerstaanbaar	 	Al in de jaren tachtig van de vorige eeuw liet vogelonder-
zoek langs de Friese kust zien dat kanoeten zich niet per se 
vertonen waar het beste voedsel is. Een brede strook van het 
wad langs de kust zat tjokvol met schelpdieren. Toch zaten 
de meeste vógels rond Griend, waar veel minder voedsel te 
vinden was. Alleen als het voedsel aan die relatief gevaar-
lijke Friese kust zo’n beetje het enige was waarmee de vogels 
voldoende snel op gewicht konden komen, lieten de kanoe-
ten zich verleiden om dichter bij de dijken te komen.
Later onderzoek met gekleurringde en gezenderde vogels op 
het West-Afrikaanse wad van de Banc d’Arguin liet zien dat 
het met name de jongere, onervaren vogels zijn die in de con-
currentie met oudere, ervaren vogels gedwongen worden om 
te foerageren op de plekken waar een hoger risico geldt. 

Wolven	op	 	De toegenomen invloed van de slechtvalken op het wad  
doet in zekere zin denken aan de rol van wolven in het 
Yellow stone National Park in de Verenigde Staten. In 1995 
werden daar opnieuw wolven geïntroduceerd na een afwe-
zigheid van zeventig jaar. In de afwezigheid van wolven 
waren de aantallen herten in het gebied enorm toegenomen. 
Hun invloed op de begroeiing was duidelijk te zien: grote 
gebieden waren compleet kaal gegeten.
Nadat de wolven terugkwamen, sneuvelden uiteraard zo 
nu en dan de nodige herten tussen de kaken van de roofdie-
ren. Veel groter was evenwel het effect op het gedrag van de 

texel

vlieland

terschelling

friesland

groningen

ameland
schiermonnikoog

De hoeveelheid voedsel voor kanoeten, zoals nonnetjes en kokkels, 
verschilt erg tussen verschillende wadplaten. Op deze kaart, 
gebaseerd op de SIBES metingen van 2013, zijn de gebieden met 
voldoende voedsel voor kanoeten rood gekleurd, en de gebieden 
zonder voedsel donkergroen.

Voedseldichtheid voor kanoeten op het wad  bron sibes-nioz, k a art thomas oudman

Grijze wolf  Foto wikimedia

evenredig

het	wad
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grazers. Ze gingen gebieden mijden waar ze verrast zouden 
kunnen worden door wolven, zoals valleien of kloven. Daar 
herstelde de vegetatie zich in een razend tempo. Bomen 
werden weer hoog en bepaalde open vlakten veranderden in 
bossen. Complete terreintypen die tientallen jaren afwezig 
waren geweest keerden terug.
Misschien brengen slechtvalken op een vergelijkbare manier 
een verdwenen dynamiek en variatie terug op het wad. Niet 
dat de ‘grazende’ kanoeten kaalslag onder schelpdieren op 
het wad hebben veroorzaakt, maar de hoge dichtheden van 
voedsel in de bodem langs de Friese en Groningse kwelders 
zouden wel deels verklaard kunnen worden door het gevaar 
dat de kanoeten daar ervaren. Immers, een wadplaat die door 
duizenden kanoeten wordt bezocht kan in korte tijd van kok-
keltjes en nonnetjes worden ontdaan. Meer slechtvalken – of 
ander verondersteld gevaar – betekent dan ook automatisch: 
meer plekken waar de kokkels en nonnetjes niet worden op-
gegeten, en daarmee: meer dynamiek op en in het wad.
Tegelijk is het zo dat, wil het wad net zo’n natuurlijk dyna-
misch systeem zijn als Yellowstone, er wel altijd plekken 
moeten zijn waar kanoeten veilig kunnen grazen. Het moet 
de slechtvalk dus niet overal gemakkelijk worden gemaakt. 
Iedere observatietoren, iedere camerapaal, maar ook iedere 
vaste boei waar een ‘mosselzaadvanginstallatie’ aan wordt 
bevestigd, is een potentiële uitkijkpost voor een slechtvalk, 
waar prooidieren als de kanoet dus voortaan weg zullen 
blijven.

Kokkelvisserij	 	Wanneer de Waddenzee als een onderdeel van een groter 
systeem wordt bekeken – een Metawaddensysteem waar 
dus ook de Franse en Engelse estuaria deel van uitmaken – 
is duidelijk dat tienduizenden kanoeten zich uiteindelijk 
niet écht kunnen verstoppen. Ze kunnen wel alternatieven 
zoeken wanneer het voedsel lokaal tijdelijk afwezig is. Dat 
probleem speelde rond Griend in twee belangrijke perioden: 
rond de jaren negentig en dus ook rond de eeuwwisseling. 
Intensieve bevissing door de mechanische kokkelvisserij 

Verlengd getij

Het ritme van schelpdiereters als de ka-
noet wordt gedicteerd door het getij. Bij 
hoogwater is hun voedsel onbereikbaar en 
zitten ze op de hoogwatervluchtplaatsen. 
Alleen bij laagwater is het buffet geopend. 
Het is niet overal op het wad op hetzelfde 
moment hoog- of laagwater. Het getij 
trekt als een golf over het wad. Dat biedt 
extra kansen voor de wadvogels. Als de 
ene plek nog (of weer) onbereikbaar is ge-
worden, kunnen ze wellicht op een andere 
plek terecht. Zo’n plek met extra kansen 
is bijvoorbeeld te vinden rond de Ballast-
plaat, net ten noordoosten van Harlingen. 

De hoogte van de wadplaten is daar zo 
gunstig, dat de kanoeten daar van een voor 
de Waddenzee unieke ‘getijverlenging’ 
kunnen profiteren. Uitgerekend rond die 
plaats wordt gesproken over zoutwin-
ning in de diepe bodem. De bodemdaling 
die dat tot gevolg zal hebben kan grote 
gevolgen hebben voor de beschikbare hoe-
veelheid voedsel voor kanoeten en andere 
wadvogels. Iedere centimeter die de wad-
platen daar dalen zal zich direct vertalen 
in een beperking van de tijd die de vogels 
kunnen gebruiken om te eten.

Kanoeten zoeken de wadplaten op met veel voedsel én weinig dreiging  Foto jan van de k am

kanoetknooppunt waddenzee



70 71

zorgde in die perioden voor een langdurige dip in het aantal 
kokkeltjes, maar ook in het aantal nonnetjes. Die laatste 
schelpdieren zijn vanwege hun dunnere schelp het favoriete 
voedsel van kanoeten.
Met de kennis uit het Metawad-project is duidelijk geworden 
dat het verdwijnen van de kanoeten rond Griend in de eerste 
jaren van deze eeuw een lokaal effect was. Nadat de mechani-
sche kokkelvisserij per 2005 werd verboden op het wad, her-
stelde niet alleen het aantal kokkels zich, maar vooral ook het 
aantal nonnetjes. De kanoeten die enkele jaren van de radar 
waren verdwenen keerden terug van hun alternatieve over-
winteringsgronden in de westelijke Waddenzee. 

Compensatie	van	 	Systematische tellingen van de hele populatie, zowel via 
daadwerkelijke tellingen als via kleurringonderzoek, laten 
zien dat de populatie als geheel de laatste drie decennia niet 
achteruit is gegaan. De overleving in het winterseizoen op 
het wad ging weliswaar achteruit, maar tegelijk ging de over-

Kanoeten of kleurringen tellen?

Tegenwoordig worden op gezette tijden 
alle vogels op de hoogwatervluchtplaatsen 
(waar de vogels dus wachten tot de wad-
platen weer beschikbaar zijn om voedsel te 
gaan zoeken) geteld. Maar de aantallen ka-
noeten hoeven vandaag de dag niet meer 
overal en altijd fysiek geteld te worden. In 
plaats daarvan kunnen de onderzoekers 
soms ook gebruik maken van de ‘truc met 
de door de populatie gemengde kleurrin-
gen’. Onder andere in de Waddenzee zijn 
veel kanoeten voorzien van kleurringen 
waarmee ze individueel herkenbaar zijn. Op 
een plek waar veel kanoeten samenkomen, 
zoals tijdens de voorjaarstrek op IJsland, 
hoef je ‘alleen maar’ te kijken hoeveel pro-
cent van de vogels een kleurringetje heeft, 
om daaruit de totale populatie op een 
betrouwbare manier te kunnen berekenen. 
Die methode werkt uiteraard alleen als 

de geringde kanoeten netjes door de hele 
populatie gemengd worden, dus als een 
voldoende groot deel van de hele populatie 
op enig moment op één plek samenkomt. 
Dat is onder andere het geval voor de Euro-
Canadese kanoeten, die in de Waddenzee 
worden gekleurringd, en op IJsland of in 
Noord-Noorwegen worden teruggezien. 
De ondersoort canutus, die op de Banc 
d’Arguin in Mauretanië wordt gekleurringd, 
kan tijdens de trek naar het noorden in de 
Duitse Waddenzee visueel worden ‘bemon-
sterd’. De aantallen kanoeten die de afgelo-
pen jaren uit de kleurringen werden afge-
leid komen goed overeen met de tellingen 
die SOVON Vogelonderzoek Nederland al 
vele jaren bijhoudt. Sinds de jaren negentig 
schommelt het aantal Euro-Canadese ka-
noeten steevast tussen 350 duizend en 400 
duizend, volgens beide methoden.

Het aantal geringde vogels in een populatie is een handige steekproef om de totale aantallen  
te berekenen  Foto jan van de k am

Dode kokkels op een door kokkelvissers omgewoelde wadbodem bij Vlieland  Foto martijn de jonge
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leving in het zomerseizoen iets omhoog. De extra sterfte op 
het wad zou je daarmee kunnen zien als een griepepidemie 
in een bejaardentehuis: de individuen die toch al wat zwak-
ker waren leggen als eerste het loodje. In andere perioden zal 
de sterfte vervolgens iets omlaag gaan, omdat de zwakste 
individuen al tijdens de moeilijker tijden zijn gesneuveld.
Wat de ervaring rond Griend ook laat zien, is dat de Wadden-
zee niet los gezien kan worden van de andere gebieden waar 
de vogels in andere fases van hun leven zitten. Zolang er aan-
trekkelijke alternatieve gebieden voorhanden zijn, en zolang 
de vogels zelf flexibel genoeg zijn, kunnen ze een lokale aan-
tasting van het systeem blijkbaar nog opvangen.

Flexibele magen

De flexibiliteit van een kanoet laat zich vrij 
goed meten met een echoapparaat. Een 
licht aangepaste versie van de echo die de 
verloskundige gebruikt om een ongeboren 
vrucht in beeld te brengen, kan ook de 
grootte van de spiermaag van een kanoet 
meten. Die grootte blijkt afhankelijk van 
het voedsel dat de vogels kunnen vinden: 
hoe dikker de schelp van de prooidieren 
op een bepaalde plek, hoe groter de spier-
maag noodgedwongen moet worden. 
Kanoeten slikken schelpdieren in hun ge-
heel in, om ze vervolgens te kraken in de 
spiermaag. Tegelijk hangt de grootte van 
de spiermaag ook samen met de reislust 
van de vogels. De reislustiger types zijn de 
fijnproevers onder de kanoeten. Als het 
hoogkwalitatieve voedsel met veel vlees 
en dunne schelpen lokaal op is, zullen zij 

op zoek gaan naar andere plekken waar dit 
nog wel voorradig is. Hierdoor kunnen de 
reislustige types het met een kleinere maag 
af, waar de thuisblijvers een grote maag 
krijgen door het overgebleven voedsel van 
lagere kwaliteit te kraken (zie ook p. 75).

Herstel	 	Waar de kokkel- en nonnetjesbestanden rond Griend zich 
lijken te herstellen, zijn de schelpdieren op de iets weste-
lijker gelegen Waardgronden nog bepaald niet terug op het 
niveau van weleer, zo blijkt uit de systematische jaarlijkse 
bemonstering in het kader van het project SIBES. Tot in de 
jaren zestig waren de Waardgronden dé plek waar de hand-
matig werkende schelpdiervissers hun oogst haalden. Hier 
lagen de hoge dichtheden! Waar het nu op die plek precies 
aan schort is nog de vraag, maar de alarmbel voor het be-
heer en het onderzoek is duidelijk hoorbaar. Weliswaar zijn 
de aantallen Euro-Canadese kanoeten min of meer stabiel 
op een kleine 400 duizend exemplaren, maar daarmee 
blijven de aantallen in zo’n enorm groot gebied nog steeds 
hangen op een fractie van wat het ooit geweest is. 
Zoals het succes van Yellowstone ligt in de plekken waar her-
ten ook zonder wolven gras kunnen vinden, zo zou herstel 
van het rijke bodemleven van de Waardgronden de potentie 
van het wad voor foeragerende steltlopers aanzienlijk kun-
nen vergroten. Naast de gevaarlijke kusten waar slechtvalken 
heersen, zouden de Waardgronden een enorme vergroting 
geven van een weidse en daarmee veilige Waddenzee. 

Engels	onderzoek	 	De dynamiek van de kanoeten heeft ook laten zien dat er 
dringend behoefte is aan waarnemingen van kleurringen 
buiten de Waddenzee. Met name The Wash, waar de vogels 
naartoe gaan in de loop van de winter, is een blinde vlek in 
het aantal terugmeldingen van gekleurringde kanoeten.
Naast waarnemingen van vogels, al dan niet met kleurrin-
gen, is er ook behoefte aan informatie over het voedsel in 
andere tijden en gebieden dan het Nederlandse wad in het 
najaar. De monsterklus van SIBES, waarbij op alle droogval-
lende delen van de complete Waddenzee, om de vijfhonderd 
meter de wadbodem is geïnventariseerd op schelpdieren, 
wormen en andere mogelijke prooidieren voor vogels, wordt 
nog nergens op een vergelijkbare schaal herhaald. Toch is die 
basale informatie onmisbaar om de ecologie van wadvogels 
te begrijpen. 

NIOZ-onderzoeker Anne Dekinga meet met een 
echo de maaggrootte van een kanoet   
Foto theunis Piersma
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De kennis over kanoeten in onze Waddenzee betreft voor het 
allergrootste deel de Euro-Canadese ondersoort. De onder-
soort die in Siberië broedt, op de Mauretaanse Banc d’Arguin 
overwintert en in het voorjaar de Duitse Waddenzee door-
trekt is nog een relatief blinde vlek in het Waddenonderzoek. 
Met name tijdens de najaarstrek blijven deze kanoeten gro-
tendeels uit beeld. Dat zou suggereren dat ze dan de Wadden-
zee overslaan, en misschien wel in één ruk de negenduizend 
kilometer van de toendra naar de tropen afleggen. Rond de 
Banc d’Arguin worden vele canutus-kanoeten van kleurrin-
gen voorzien, maar terugmeldingen uit het waddengebied, 
laat staan uit de broedgebieden, zijn op zijn best schaars te 
noemen.

allert bijleveld 

‘Toon mij uw maag en  
ik zeg u wie u bent’ 

In de psychologie bestaan veel varianten op de relatie tussen 
persoonlijkheid en een of ander uiterlijk kenmerk, tot de inhoud van 
iemands boekenkast of zelfs de koelkast aan toe. Bij de kanoet lijkt het 
vooral de grootte van de maag die iets verraadt over de aard van het 
beestje, zegt Allert Bijleveld, ecoloog aan het NIOZ.

‘I n de wetenschappelijke literatuur 
duikt sinds enige tijd een populaire 

hypothese op, die zegt dat de grootte van 
de spijsverteringsorganen bepalend is voor 
de persoonlijkheid van de vogel’, vertelt 
Bijleveld. ‘Wij hebben met behulp van expe-
rimenten en langlopend veldonderzoek laten 
zien dat die relatie eigenlijk andersom is: 
karakter bepaalt de maaggrootte.’
In de Waddenunit van het NIOZ zetten de 
onderzoekers een kunstwad van ongeveer 
zeven bij zeven meter groot helemaal onder 
water. In die bak water plaatsten zij een vijf-
tal bakken met zand, van één bij één meter, 
waarop de vogels konden landen. ‘Vervol-
gens gingen we turven’, vertelt Bijleveld. 
‘Hoe lang prikt een vogel naar voedsel in de 
zandbakken? En hoeveel bakken doorzoekt 
de kanoet, alvorens hij erachter komt dat er 
in geen van de bakken voedsel zit?’
 
Echometingen
Tijdens dat turven kwam Bijleveld erachter 
dat er een behoorlijk verschil bestaat tus-
sen de ene of de andere vogel. ‘De uitersten 
waren een kanoet die één of twee keer in 
de eerste de beste bak waar hij ging zitten 

prikte en vervolgens bleef zitten waar hij zat. 
Het andere eind van het spectrum was een 
vogel die wel bijna 80% van de tijd bezig was 
met voedselzoeken en die van de ene naar de 
andere bak vloog.’
De duur van voedselzoeken en het aantal 
bakken dat werd bezocht bleek een betrouw-
bare maat voor ‘exploratief gedrag’. Keek 
Bijleveld vervolgens met een echoapparaat 
naar de grootte van de spiermaag, dan zag 
hij: hoe groter de maag, hoe minder explora-
tief de vogel.

Allert Bijleveld  Foto rob buiter

NIOZ-onderzoeker Sander Holthuijsen bemonstert de wadbodem voor het SIBES-project  
Foto rob buiter

kanoetknooppunt waddenzee
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Vervolgens manipuleerden Bijleveld en colle-
ga’s de grootte van de maag van hun kanoe-
ten. Gaven ze de vogels alleen maar kokkels, 
met een relatief dikke, harde schelp, dan 
werd de spiermaag binnen een week een stuk 
groter. Voerden ze vooral mosselvlees zonder 
schelp, dan werd de maag vanzelf kleiner. 
‘Herhaalden we de test met de zandbakken 
na de manipulatie van de maaggrootte, 
dan veranderde er hoegenaamd niets aan 
het gedrag. Met andere woorden: de maag-
grootte was niet bepalend voor het type 
exploratiegedrag.’
 
Langlopend veldonderzoek
De experimenten werden vervolgens beves-
tigd in het veld, waar de in het lab gemeten 
en geteste dieren werden losgelaten. Daar 
zagen de onderzoekers aan de teruggemelde 
ringen dat de meest exploratieve dieren met 
de kleinste magen inderdaad het snelste het 
gebied verlieten. ‘We hebben onze gegevens 
vervolgens ook kunnen staven aan de jaren-
lange metingen die al beschikbaar waren uit 
het veld. Daarbij zijn de vogels niet alleen 
geringd, maar is vaak ook hun maaggrootte 
gemeten. Het blijkt dat we de vogels met de 
kleinste magen het minst vaak op dezelfde 
plek terugzagen. De kleine magen doken tot 
in Engeland en Duitsland op.’

Volgens Bijleveld is de gevonden relatie tus-
sen maaggrootte en karakter goed verklaar-
baar. ‘Vogels die veel rondvliegen hebben 
automatisch ook een grotere kans om gepakt 
te worden door predatoren zoals een slecht-
valk. Het loont dan om lichter en wendbaar-
der te zijn, dus om een kleinere maag te heb-
ben en ook minder vet.’
Er is ook een relatie met het type prooien dat 
de vogels kunnen vinden. ‘Vogels die explo-
ratief zijn, dus die veel rondvliegen van de 
ene naar de andere wadplaat, hebben meer 
kans om de A-kwaliteit prooien te vinden, 
zoals nonnetjes met een dunne schelp. Die 
kunnen zich dan ook ‘veroorloven’ om er een 
kleinere spiermaag op na te houden.’
 
Erfelijk
De hypothese dat maaggrootte het karakter 
bepaalt mag dan volgens Bijleveld wel zijn 
verworpen, helemaal sluitend heeft hij het 
verhaal nog niet, vindt de onderzoeker. ‘Het 
is vooral nog de vraag hoe het karakter ont-
staat. Onderzoek aan andere vogelsoorten, 
zoals koolmezen, laat zien dat persoonlijk-
heid ook voor een deel erfelijk is, maar dat 
is bij deze vogels lastig te onderzoeken. Ze 
planten zich in ieder geval niet in gevangen-
schap voort, zoals koolmezen dat wel doen.’
‘Het zou al een stap in de goede richting 
zijn om ook de ‘jeugdjaren’ van de kanoeten 
te kunnen onderzoeken’, aldus Bijleveld. 
‘Op IJsland kun je in de nazomer kanoeten 
vangen die datzelfde jaar op de Groenlandse 
toendra uit het ei zijn gekropen, dus nog 
voordat ze voor het eerst met het voedsel en 
de gevaren van de Waddenzee in aanraking 
komen. Dan kom je in ieder geval weer een 
stapje dichter bij de factoren die wellicht 
het karakter in het vroege leven vormen. En 
daarmee kom je ook weer wat dichter bij het 
begrijpen van de voedselecologie van deze 
vogels.

piet van den hout 

‘Urenlang turen door de telescoop 
meer dan de moeite waard’

Hoe reageren kanoeten op roofvogels? Worden er veel opgegeten? 
Gedragen ze zich anders om roofvogelaanvallen te voorkomen? Dat 
waren de vragen waarmee Piet van den Hout, onderzoeker bij het 
NIOZ, in 2002 voor het eerst in het exotische zustergebied van de 
Waddenzee, de Banc d’Arguin in Mauretanië kwam. ‘Eigenlijk wilde 
ik deze vragen gewoon “thuis” beantwoorden, in onze Waddenzee. 
Maar dat gebied is zó groot, en de verspreiding van steltlopers zó 
onvoorspelbaar, dat we een alternatieve locatie langs de trekroute 
van de kanoet moesten zoeken.’ Zo belandde Van den Hout in 
een afgelegen veldstation bij het dorpje Iwik, aan de rand van de 
zinderende Sahara. 

O p het eerste gezicht lijkt daar niets 
dan zand te zijn, met af een toe een 

plukje groen, maar achter de lage duintjes 
schuilt een verrassing: eindeloos uitge-
strekte zeegrasvelden kleuren de wadplaten 
groen, en het gekwetter van duizenden 
steltlopers komt je tegemoet. Ze zijn net 
gearriveerd uit de Waddenzee en zoeken nu 
op het wad naar eten bij temperaturen van 
meer dan 40°C.

Slachtoffers
Langs de lange waterlijn van het schierei-
land waar Iwik op ligt, zoekt Van den Hout 
in die dagen vooral prooiresten van valken. 
Deze zoektochten leveren met name een 
stapel vleugels op. ‘Dat is wat een valk laat 
slingeren na het oppeuzelen van een sma-
kelijke steltloper. Op de Banc d’Arguin zijn 
er drie soorten valken die het op steltlopers 

Piet van den Hout houdt de wacht bij de 
kanoeten op de Banc d’Arguin, en stelt zo vast 
hoe vaak valken de kanoeten verstoren met 
verassingsaanvallen  Foto theunis Piersma

kanoetknooppunt waddenzee

Een kanoet die harde schelpen eet krijgt 
vanzelf een grotere maag  Foto jan van de k am
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voorzien hebben: slechtvalk, lannervalk en 
barbarijse valk. Aan de vleugelresten van de 
slachtoffers kan je bepalen om welke soorten  
het gaat en of het volwassen of jonge vogels 
zijn. Omdat we tegelijkertijd, behalve aan-
valsfrequentie en -succes, ook de totale aan-
tallen levende steltlopers op het wad telden, 
konden we uitrekenen hoe groot de kans is 
dat een steltloper door een valk wordt  
gepakt. Die kans was behoorlijk klein!’

Valken in actie
Weinig mensen hebben het geluk een valk 
in actie te zien. Een slechtvalk kan met een 
duikvlucht van wel 350 kilometer per uur 
een prooi te grazen nemen. De vangst is dus 
vaak al voorbij voordat je je ogen of kijker 
erop kan richten. Omdat Van den Hout pre-
cies wilde bepalen hoe vaak een valk in actie 
komt heeft hij, bij elkaar opgeteld, maan-
denlang achter een telescoop doorgebracht. 
‘Het was een kwestie van urenlang wachten 
totdat er een volgende aanval kwam. En dan 
was het plots, binnen een paar minuten 
gebeurd. Weer een “bontje” verschalkt. Het 
vergt geduld, maar de beloning is groot en 
soms zie je opmerkelijke dingen. Zo had 
een slechtvalk op een gegeven moment een 
stern gegrepen. Maar hij had de kracht van 
zijn tegenstander onderschat. Door een 
wilde beweging wist de stern zich aan de 
greep van de valk te ontworstelen. Hij vloog 
een stukje en viel verzwakt neer op het wad. 
Een makkelijke prooi zou je denken, maar 
de slechtvalk, die gewend is om vanuit de 
lucht te jagen, wist zich geen raad met de 
gestrande zeevogel. Steeds als de stern weer 
de kracht vond om een stukje te vliegen 
kwam de valk in actie, maar hij leek over-
tuiging te missen. Uiteindelijk wist de  
stern te ontkomen!’

Carrière
Ondanks de kleine daadwerkelijke pakkans, 
blijkt alleen al de aanwezigheid van jagende 
valken genoeg om het gedrag van álle ka-
noeten te beïnvloeden. Om zo min mogelijk 
risico te lopen blijken kanoeten zelfs rijke 
voedselgebieden te mijden als daar meer ge-
vaar dreigt. Ook passen ze de tijden waarop 
ze voedsel zoeken aan, om zo min mogelijk 
risico te lopen. ‘Ik was dan ook verbaasd toen 
ik tijdens het aflezen van kleurringen kleine 
groepjes kanoeten langs de waterlijn, aan 
de rand van de Sahara zag lopen. Dat leek 
juist een heel gevaarlijke plek voor kanoeten, 
want valken houden graag hun poten droog 
en rusten op de kant. Vandaar vallen ze aan, 
waarbij ze, laag over duintjes scherend, vo-
gels proberen te verrassen.’
De ‘waaghalzen’ bleken met name jonge 
kanoeten, terwijl de volwassen vogels veilig 
midden op het wad naar eten zochten. ‘Wan-
neer beide groepen, jonge en volwassen 
vogels, samenkwamen bij opkomend water, 
zag ik fikse ruzies tussen de vogels. De vol-
wassenen waren ronduit agressief tegen de 
jongeren. Bij laag water beperkten de jongen 
zich tot plekken dichter aan de kant om niet 
gestoord te worden door de bazige ouderen. 
Door deze groepjes verstotenen jaar na jaar 
te volgen zag ik dat deze vogels niet voor de 
rest van hun leven veroordeeld waren tot 
een leven als buitenstaander. Met het ouder 
worden wisten meer en meer vogels zich te 
handhaven tussen de “gevestigde orde” op de 
veilige plekken ver uit de kant. Die carrière 
begon vaak al in hun tweede levensjaar. Dit 
soort observaties zijn uniek en eigenlijk al-
leen maar mogelijk dankzij de grote gekleur-
ringde kanoetenpopulatie langs de Oost-
Atlantische trekroute. Alleen door het jaar 
na jaar volgen van bekende individuen krijg 
je dit soort bijzondere fenomenen in beeld.’
 

knooppunt waddenzee

 In een wendbare groep vliegende 
kanoeten heeft een slechtvalk 

nauwelijks kans  Foto jan van de k am  ” 
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Na een broedseizoen 
op de toendra trekt de 
drieteenstrandloper 
in het najaar naar 
een strand van 
twintigduizend 
kilometer lengte: 
grofweg de strook 
tussen de Waddenzee 
in het noorden en 
Kaapstad in het zuiden. 
Maar niet alle stukken 
daartussen zijn even 
aantrekkelijk, laat 
staan even gunstig 
voor de overleving.

Drieteentjes op een Ghanees Strand Foto jeroen reneerkens 

drieteenstrandloper
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Drieteenstrandloper

De ‘drieteen’, Calidris alba, is een van de 
bekendste steltlopers. Niet in de laatste 
plaats komt dat door zijn brede versprei-
ding. In de winter zijn ze op bijna alle 
Nederlandse stranden aan de vloedlijn te 
vinden. Binnen de Oost-Atlantische drie-
teentjes bestaan twee broedpopulaties: 
één die op Groenland broedt, en één die de 
Siberische toendra’s opzoekt. Behalve in 
hun zomerse voorkomen – en daarmee in 
hun trekrichting naar het noorden – zijn de 

twee niet te onderscheiden; niet genetisch 
en al helemaal niet in uiterlijk.
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De kosten en baten  
van een verre reis

Wanneer een drieteenstrandloper aan het eind van 
de zomer vanuit het noorden bij het Waddeneiland 
Griend neerstrijkt, ligt er een onvoorstelbare baaierd 
aan doorreisopties. Een deel van de vogels wil zo snel 
mogelijk opvetten om door te vliegen naar Afrika. Een 
ander deel doet het rustiger aan, ververst de veren op het 
wad, en blijft liever op de frisse stranden van West-Europa 
overwinteren. Maar het maakt uiteindelijk natuurlijk 
nogal uit of je ver vliegt voor een tropische winter, of 
weinig kilometers maakt voor een koude hap.  
Wat bepaalt die drastische keuzes? 
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Foto jeroen reneerkens 
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drieteenstrandloper

Een lijn verbindt de plaatsen waar eenzelfde 
vogel is gezien k a art benjamin gnep
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Inmiddels is dat beeld bijgesteld. Het uitgestrekte, vlakke 
en natte wad rond Griend lijkt vooral een goede bron van 
garnaaltjes. Daarnaast zit de Groenlandse populatie van drie-
teentjes ook duidelijk in de lift, wat de toename van de vogels 
rond Griend in de trektijd kan verklaren.

Russen	op	het	  Of er ook Siberische broedvogels op Griend komen is nog niet 
echt duidelijk. Siberische terugmeldingen van in Europa ge-
ringde drieteenstrandlopers ontbreken, net als waarnemingen 
op Griend van vogels die op Tajmyr geringd zouden kunnen  

Bij hoogwater drommen de drietenen samen op de strandwal aan de westzijde van Griend   
Foto jeroen reneerkens 

Griend	als		  In het najaar komen met de drieteentjes uit Groenland niet 
alleen de vogels, maar ook de verschillende strategieën op 
Griend samen. Precies dáár begint de zogenoemde radiatie 
van de vogeltjes. Griend is in het najaar als een sproeikop 
die drieteentjes verspreidt over grote delen van Afrika en 
Europa. De enige indicatie die vogelonderzoekers op dit mo-
ment kunnen krijgen van de reisplannen van de vogels, is 
vooralsnog te halen uit de plek van de rui. Hebben de vogels 
haast, en houden ze zich alleen maar bezig met opvetten, 
dan trekken ze door naar West-Afrika of nog zuidelijker. 
Ruien ze op het wad, dan ligt de eindbestemming in Noord-
Afrika of in Zuid- of West-Europa, soms slechts op enkele 
kilometers van Griend, op de Noordzeestranden van de 
Waddeneilanden. 

…	als	trechter	…	  In het voorjaar zijn de bewegingen omgekeerd. Dan is Griend 
als het nauwe stuk van een trechter, waar vogels uit heel 
veel verschillende bestemmingen worden samengeperst in 
één smalle route: van het wad via IJsland naar Groenland. 
De verschillende herkomsten verraden zich dan door de 
aankomsttijden op Griend: eerst komen de vogels uit West-
Europa en Noord-Afrika, dan die uit zuidelijk Afrika. De 
vogels uit West-Afrika zijn de laatste om het wad aan te doen 
en door te vliegen naar de broedgebieden. 

…	en	als	  Op Griend worden in de trektijd rond de twintigduizend 
drieteentjes ‘geteld’, of beter gezegd: berekend uit de dicht-
heden van vogels met kleurringen. Bij benadering is dat 
13% van de hele Groenlandse populatie, die dus – naar 
conservatieve schatting – ruim 200 duizend vogels telt. De 
ontdekking van de functie van Griend als smeltkroes voor 
drieteentjes uit veel verschillende richtingen, rond het jaar 
2011, was een verrassing voor de onderzoekers. In eerste in-
stantie leek het dat de drieteentjes werden getrokken door 
de toegenomen ‘verzanding’ van het wad; slib maakte plaats 
voor grovere zandkorrels, waar meer wormen in zitten: het 
veronderstelde ‘stapelvoedsel’ van drieteentjes op het wad. 

sproeikop	…	

drieteenstrandloperknooppunt waddenzee
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wad?
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zijn. De enige indicatie dat er heel misschien ook nog wel eens 
wat Russen op het wad zitten, is een afwijkende wegvliegrich-
ting. Wanneer de drietenen in het voorjaar op trek gaan, kiezen 
ze nagenoeg allemaal een westnoordwestelijke richting. Heel af 
en toe zijn er wat vogels die richting het oosten vertrekken, wat 
zou kunnen duiden op een Aziatische bestemming.
De genetica gaat hier in ieder geval geen helderheid geven. 
Anders dan bijvoorbeeld bij de kanoeten verschillen de ge-
nen van de Groenlandse en Siberische broedvogels niet noe-
menswaardig. Dat beperkte genetische verschil is niet alleen 
jammer voor de onderzoekers die de herkomst van vogels 
graag zouden achterhalen. Het laat ook zien dat de versprei-
dingsgeschiedenis van de drietenen sinds de laatste ijstijd  

heel anders is verlopen dan van de kanoeten. Die hebben op 
Groenland en in Siberië wél duidelijk te onderscheiden gene-
tische lijnen ontwikkeld.

De	kosten	van	 	Drieteenstrandlopers die er voor kiezen om ’s winters naar een 
Ghanees strand te vliegen, in plaats van naar de Nederlandse 
Noordzeekust, doen daarvoor een flinke investering in reiskos-
ten. In ruil daarvoor komen ze op stranden terecht waar ze meer 
dan tien keer zoveel voedsel kunnen vinden als bij ons. Waar 
Nederlandse drieteentjes dan ook 80% van de dag bezig zijn met 
voedselzoeken, kunnen ze het in Ghana in de helft van de tijd. 
Toch is het niet noodzakelijk een Luilekkerland op het Gha-
nese strand. De vogels lijken daar meer dan de helft van de  

drieteenstrandloperknooppunt waddenzee

Drieteentjes arriveren op hun hoogwatervluchtplaats  Foto jeroen reneerkens 
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dag te kunnen ‘niksen’, maar misschien is dat vooral nood-
zakelijke tijd voor de vertering van de ‘zaagjes’, Donax pulchel-
lus, die ze daar eten. Dat zijn prooien met harde schelpen. In 
Nederland voeden de drietenen zich vooral met wormen. Die 
zijn weliswaar niet zo talrijk als de schelpen in Ghana, maar 
wel een stuk makkelijker te verteren.

Liever	nóg	verder	 	Een deel van de drietenen vliegt na de tropische zones van 
West-Afrika nóg verder door, naar de stranden ten zuiden 
van de evenaar. Die onvoorstelbare investering voor zo’n 
klein vogeltje – een drieteen weegt een ons met een volle,  
of de helft met een bijna lege ‘tank’ – blijkt de moeite waard. 
Uit de analyses van de overleving, die kan worden berekend 
uit de terugmeldingen van vogels met kleurringen, springen 
bijvoorbeeld de overwinteraars van de Walvisbaai in Namibië 
er gunstig uit.

De genen uit het dieet

Met hulp van Finse insectenkenners zijn de 
Metawad-onderzoekers erin geslaagd de 
menukaart van drieteenstrandlopers op 
Groenland in kaart te brengen. De Finnen 
hadden van nagenoeg alle soorten insec-
ten en spinnen op de Groenlandse toendra 
‘genetische merkers’ beschikbaar. Van al 
die merkers kwam een aanzienlijk deel ook 
terug in de poep van de gevangen drie-
teenstrandlopers. Dat betekent dus dat de 
drietenen blijkbaar van bijna alle beschik-
bare geleedpotigen eten.
Het was nog niet mogelijk om precies te 
analyseren hoevéél de vogels eten van wel-

ke geleedpotigen, maar de eerste signalen 
suggereren al wel dat verschillende soor-
ten Diptera als prooi voor drieteentjes be-
langrijker zijn dan bijvoorbeeld voor bonte 
strandlopers. Die orde van ‘tweevleuge-
ligen’ lijkt ook meer dan andere insecten 
vroeger te pieken door het veranderende 
klimaat. Toch lijkt dat de drieteentjes voor-
lopig niet te deren. Ook al komen de jon-
gen nu uit ná de insectenpiek, hun groei en 
overleving is niet wezenlijk veranderd. Ook 
na de piek is er nog eten zat. De kuikens 
hebben meer te duchten van predatoren, 
zoals poolvossen en kleinste jagers.

De toendra van Groenland: het zomerse domein van de drieteenstrandloper  Foto jeroen reneerkens Op de Nederlandse stranden leven drieteenstrandlopers vaak als aaseters, bijvoorbeeld door de 
aangespoelde Amerikaanse zwaardschedes leeg te eten  Foto rob buiter

drieteenstrandloperknooppunt waddenzee



90 91

Van alle reisbestemmingen van drieteentjes, bieden de tropi-
sche zones rond West-Afrika de slechtste kans op overleving. 
Dat zijn ook de vogels die in het voorjaar het laatst aankomen 
in de Waddenzee en vervolgens in de broedgebieden. Uit on-
derzoek aan andere West-Afrikaanse overwinteraars, zoals 
de kanoet, blijkt dat de vogels daar ook de meeste moeite 
hebben met opvetten. Ze vertrekken ook met het geringste 
gewicht naar het noorden.
De vogels die helemaal doorvliegen naar zuidelijk Afrika –  
na West-Afrika is dat nog eens 3.500 kilometer doorploeteren –  
doen het ongeveer net zo goed als de collega’s die in West-
Europa blijven. Ze komen ook min of meer tegelijk aan in de 
Waddenzee en in de broedgebieden. 
Maar als het niet veel uitmaakt of je in de gematigde zones 
van zuidwestelijk Europa blijft, of je vliegt helemaal door 
naar zuidelijk Afrika, waarom zou je dan toch die enorme 
investering doen in een gevaarlijke vliegreis? Blijkbaar kan 
het uit. Misschien is de reis wel minder gevaarlijk dan altijd 
gedacht, en bepaalt de hoeveelheid voedsel in het voorjaar  

Héél veel vrijwilligers

Het onderzoek aan de drieteenstrand-
lopers heeft een belangrijke troef in 
handen: een legertje van meer dan 
tweeduizend (!) mensen die waarne-
mingen van kleurringen doorgeven. Ze 
worden daarbij geholpen door de rela-
tief goede benaderbaarheid van de vo-
gels en ook door de digitale fotografie. 
Het is vandaag de dag een relatief koud 
kunstje om op een mooie winterdag 
drieteentjes langs de vloedlijn te foto-
graferen en achteraf op de computer 
de precieze volgorde van de eventuele 
ringetjes te achterhalen.

Naast de grote hoeveelheid incidentele 
waarnemingen die op die manier worden 
doorgegeven, zitten er ook de nodige ‘veel-
schrijvers’ onder de drieteenwaarnemers, 
vooral uit Engeland, Frankrijk en Neder-
land. Die sturen maandelijks enkele tiental-
len waarnemingen van kleurringcombina-
ties, waarmee de burgerlijke stand van de 
populatie steeds beter in beeld komt. De 
meest zuidelijke waarnemer van die elite-
eenheid is Mark Boorman uit Namibië. Hij 
woont vlakbij de Walvisbaai, waar, waar hij 
– naast flamingo’s – regelmatig geringde 
vogels ziet en noteert.

drieteenstrandloperknooppunt waddenzee

Mark Boorman  Foto Peter bridgeFord

Rond Griend hebben de drieteentjes ook te duchten van jagende boomvalken  
Foto bart loonstr a
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het jaarlijks overlevingssucces en de kansen op nageslacht 
enkele weken later in Groenland. Voor een hoge dichtheid aan 
voedsel, waarmee een drieteen zich meer dan goed kan vol-
vreten voor de trek, vliegen ze blijkbaar net zo makkelijk naar 
Namibië als naar Nederland.

Strandloper boven de woestijn

Drieteentjes vliegen hoogst waarschijnlijk 
in één doelbewuste streep naar hun strand 
van keuze. Zo is in het zuiden van Noor-
wegen ooit een vogel gefotografeerd die 
vijf dagen later weer werd gezien op een 
strand in Ghana. Die vlucht van hemels-
breed zesduizend kilometer kan de vogel 
onmogelijk gemaakt hebben door de veel 
langere route langs de kustlijn te volgen. 

In plaats daarvan moet hij dus linea recta, 
over de woestijn naar West-Afrika zijn ge-
vlogen. Ook met behulp van radarbeelden 
is al gezien dat vogels vanuit Ghana pal 
naar het noorden wegvliegen in het vroege 
voorjaar. Daar vinden de strandlopers de 
eerste paar duizend kilometer dus geen 
strand, maar hooguit woestijn als ze onver-
hoopt naar de grond zouden moeten.

Gewoon	bijzonder	 	Zo ‘gewoon’ als de drieteen misschien lijkt, zo onduidelijk 
is de achtergrond van zijn succes. De populatie zit al sinds 
de jaren zeventig in de lift, maar waarom? Het belang van 
het wad, of meer precies: het belang van de droogvallende 
platen rond Griend, is pas relatief kort bekend. Toch is het 
maar de vraag of dáár de sleutel van het succes ligt. Het zou 
ook goed kunnen dat de beperkende factor voor deze vogels 
in de overwinterings- of broedgebieden ligt, en dat daar dus 
ook de verklaring voor de toename gezocht moet worden.
Het bijzondere van de wetenschap rond deze strandloper is, 
dat hij ook in zijn broedgebied wordt onderzocht. Anders dan 
bij andere Arctische steltlopertjes, zijn de nesten van de drie-
teen relatief makkelijk te vinden, en komen ze ook nog eens 
in vrij hoge dichtheden voor.

drieteenstrandloperknooppunt waddenzee

Drietenen en steenlopers op het strand van Iwik, Mauretanië  Foto jeroen reneerkens
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Een van de verrassingen uit dat broedgebied is het broedsys-
teem van de drieteentjes. Of beter gezegd: het ontbreken van 
een broedsysteem. Alle denkbare combinaties komen voor. 
Wanneer een eerste legsel mislukt door een rovende poolvos 
of een andere predator, proberen sommige paartjes het nog 
een keer in dezelfde samenstelling. Andere vogels zijn meer 
promiscue. Soms heeft een mannetje één of meer vrouwtjes, 
en ook een vrouwtje kan er meerdere mannen op na houden. 
In het ene nest bebroedt alleen de vader of moeder de eieren, 
in andere nesten helpt de partner mee. Of beter: één van de 
partners. Het kan zomaar zijn dat een mannetje zorgt voor 
één van zijn eigen kuikens en verder nog twee van een  
andere man.

Griend	als	 	Al is het nog niet helemaal duidelijk waaróm het zo is, 
maar dát Griend een belangrijke rol speelt in het leven van 
de drieteen is zonneklaar. Garnalen lijken een sleutelrol te 
spelen, maar die zitten op veel meer plekken op het wad dan 
rond Griend alleen. Is het misschien de morfologie van de 

drieteenstrandloperknooppunt waddenzee

Op onze stranden zijn drietenen vaak aaseters, maar voor de vogels aan deze gestrande potvis op Texel 
konden beginnen, werd hij door de gemeente ‘opgeruimd’  Foto robert marc lehmann

Ligt de beperking voor drieteenstrandlopers misschien in hun broedgebied? Foto jeroen reneerkens

indicator

droogvallende platen rond het eiland, die als een relatief 
uitgestrekte platte pannenkoek vrij lang nat en beschikbaar 
blijven? Binnen de dynamiek van het wad rust er in ieder  
geval een zware druk op de beheerders van het eiland om  
die specifieke eigenschappen van het wad rond Griend  
te bewaren. 
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jeroen reneerkens 

‘Niets mooiers dan zingende  
drietenen op de toendra’

Aan de noordoostkust van het land met de laagste bevolkingsdichtheid 
ter wereld ligt het Deense veldstation Zackenberg. Een aantal blauw 
geschilderde houten hutten lijkt willekeurig in het uitgestrekte 
landschap van Groenland te zijn geplaatst. Eindeloze leegte, omringd 
door schilderachtige bergen met sneeuwwitte toppen. Je kunt er 
alleen komen met een tweemotorig vliegtuigje dat speciaal voor 
onderzoekers hier naartoe vliegt. ‘Maar die lange reis naar deze 
afgelegen plek is zeker de moeite waard’, bezweert bioloog Jeroen 
Reneerkens van de Rijksuniversiteit Groningen. 

‘Z odra je het vliegtuig uitstapt wordt 
je al beloond door een bijzonder 

welkomskoor: zingende drieteenstrandlo-
pers. Nou ja, zingen, het klinkt eigenlijk 
meer als paddengeknor, maar het blijkt wel 
effectief. Mannetjes lokken zo nieuwsgierige 
vrouwtjes, om vervolgens te knokken om het 
aantrekkelijkste vrouwtje te veroveren. Al-
léén in de broedgebieden kun je dit baltsge-
drag van drieteenstrandlopers waarnemen.’ 

Uniek broedonderzoek
Reneerkens bestudeert al bijna tien jaar het 
wel en wee van de drieteenstrandlopers. 
Daarvoor volgt hij ze langs de hele trekweg, 
van de palmstranden in Ghana tot op de 
Groenlandse toendra. Sinds 2007 komt hij 
jaarlijks in Groenland. ‘De drieteenstrandlo-
per is de enige steltloper uit de Waddenzee 
die langs de gehele trekroute wordt bestu-

deerd’, weet Reneerkens. ‘Je wordt je bewust 
van de extreme condities waaraan drieteen-
strandlopers zich wagen: van ijzige toendra’s 
tot de gure Waddenzeestranden en extreme 
woestijnhitte in Mauretanië.’

Door het – voor steltlopers unieke – onder-
zoek in de broedgebieden krijgt Reneerkens 
een volledig beeld van hoe omstandigheden 
langs de trekroute de voortplanting op de 
toendra beïnvloeden en vice versa. ‘Uit waar-
nemingen in de Waddenzee blijkt dat vogels 
uit verschillende overwinteringsgebieden 
niet allemaal tegelijk aankomen in het voor-
jaar. De Europese en Namibische overwinte-
raars komen als eerste aan, terwijl de West-
Afrikaanse vogels soms wel acht tot dertien 
dagen later op de toendra zijn. Dit verschil 
halen ze niet meer in. Dat lijkt nu nog geen 
probleem omdat er volop insecten zijn, waar 
zowel de ouders als jongen zich aan tegoed 
kunnen doen. Maar de insectenpiek schuift 
op. Door de opwarming van de aarde gaat 
dit op Groenland behoorlijk snel, met 1,7 dag 

per jaar. Sinds 2000 komen de jongen zelfs al 
ná de insectenpiek uit. Het kan dus zijn dat 
de kuikens van Afrikaanse laatkomers over 
een aantal jaar niet genoeg voedsel meer 
kunnen vinden op de arctische toendra.’

Uitdaging
Onderzoek op de toendra is een behoor-
lijke uitdaging. Wanneer Reneerkens begin 
juni aankomt op Groenland is de toendra 
nog grotendeels bedekt onder een dik pak 
sneeuw. ‘Het vinden van drieteenstrandlo-
pernesten is dan een behoorlijke klus, vooral 
als die sneeuw begint te smelten zak je al 
lopend steeds weg en moet je snelstromend 
smeltwater oversteken. Daar komt nog bij 
dat de vogels in hun bonte zomerkleed zó 
goed gecamoufleerd zijn dat ze niet opvallen 
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Jeroen Reneerkens  Foto steFan sand

Een broedende drieteen heeft een uitstekende schutkleur op de toendra  Foto jeroen reneerkens
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tussen de toendraplanten. Dat is maar goed 
ook, want er zijn genoeg roofdieren die het 
op de drieteenstrandlopers en hun kuikens 
voorzien hebben: poolvossen en ook vogels 
als kleine jagers.’
Om de nesten te vinden kamt Reneerkens 
de toendra nauwkeurig uit met behulp van 
vrijwilligers. ‘Die zijn echt onmisbaar voor 
het vinden van de nesten, het ringen van 
kuikens en al het andere veldwerk dat je niet 
alleen afkunt’, stelt Reneerkens. ‘Wanneer er 
een drieteenstrandloper opvliegt is er vaak 
een nest dichtbij. Blijken er inderdaad eitjes 
op de toendra te liggen, dan proberen we de 
ouders te vangen en te kleurringen. Gemid-
deld vinden we in één seizoen dertig nesten. 
Het record is zestig. Daarvoor moeten we 
dagelijks wel gemiddeld twintig kilometer 
afleggen. Te voet, over de zompige toendra 
op vrij steile berghellingen, waar in geen vel-
den of wegen een afgebakend wandelpad te 
vinden is. Aan het eind van een veldseizoen 
op Groenland heb ik bijna duizend kilometer 
te voet afgelegd.’ 

Poolvossen, lemmingen en muskusossen
Begin juli bezoekt Reneerkens de nesten 
om te kijken of de eieren zijn uitgekomen 
of om te constateren dat ze geroofd zijn. De 
grootste eier- en kuikenrovers zijn de pool-
vossen. Het aantal nesten dat in een seizoen 
daadwerkelijk wordt leeggeroofd blijkt op 
sommige plekken op de Groenlandse toen-
dra samen te hangen met de hoeveel lem-
mingen van dat jaar. Die kleine knaagdieren 
vertonen een onder biologen bijna spreek-
woordelijke cyclus, die nog slecht wordt 
begrepen. ‘In ieder geval zien we eens in de 
drie of vier jaar ineens héél veel lemmingen. 
In zo’n “lemmingenjaar” hebben de poolvos-
sen genoeg aan de lemmingen en worden 
drieteenstrandlopers met rust gelaten. 

Muskusossen kunnen – na hun dood – lokaal 
óók de overleving van poolvossen verhogen, 
waardoor ze op deze plekken minder afhan-
kelijk zijn van de lemmingen, met minder 
pieken in de lemmingencyclus als gevolg. 
De karkassen van muskusossen wegen bijna 
400 kilo. Ze zijn een welkome aanvulling op 
het winterdieet van de poolvos, waardoor er 
méér vossen de winter overleven, wat weer 
slecht nieuws is voor de drietenen.’ 
Ondanks de gevaren op de toendra weten 
talloze drieteenstrandlopers hun jongen 
succesvol groot te brengen. De aandoenlijke, 
pluizige kuikens doen zich tegoed aan de in-
sectenrijkdom ter voorbereiding op een lan-
ge reis. Enkele maanden nadat Reneerkens ze 
in juli op de toendra ringde worden de eerste 
alweer waargenomen. ‘Voor sommige is dat 
zelfs in Namibië, na een vliegreis van twaalf-
duizend kilometer. On-vóór-stelbaar!’

ringlezer jelle loonstra

‘Ineens bleek Griend een trefpunt 
voor drieteenstrandlopers’

Het overviel hem nogal, in dat najaar van 2011. Tijdens zijn toenmalige 
taak als vogelteller op het eilandje Griend zag Jelle Loonstra tot 
zijn verbazing naast de gebruikelijke duizenden rosse grutto’s en 
kanoeten ineens ook een grote groep drieteenstrandlopers op de 
hoogwatervluchtplaats staan. Wel vier- tot vijfduizend vogels.  
‘Voor zover ik tot dat moment wist, werden er bijvoorbeeld in de 
jaren tachtig maar enkele honderden drieteenstrandlopers op en 
rondom Griend waargenomen. Daarvoor zelfs nóg minder. Een 
historisch boek over Griend uit de jaren dertig vermeldde maar  
een sporadische drieteen.’

T ussen de grote groep drieteenstrand-
lopers zag Loonstra ook verrassend 

veel vogels met kleurringen. Binnen enkele 
uren had hij er wel vijftig afgelezen. Naast 
vier kleurringen, twee per poot, worden 
steltlopers bij het kleurringen doorgaans 
ook voorzien van een vlag: een iets langere, 
uitstekende pootring. Aan de kleur van de 
vlaggen kon hij zien waar de steltlopers 
waren geringd. ‘Ik zag daar rode vlaggen 
uit Ghana, witte uit Mauretanië, gele uit 
Nederland, groene uit IJsland en Groenland 
en blauwe uit Portugal en Engeland. Dit 
betekende dat op Griend drieteenstrand-
lopers van over de hele trekroute op het-
zelfde moment bij elkaar kwamen. Ineens 
bleek Griend een wereldwijd trefpunt voor 
drieteenstrandlopers!’

Geen straf
Het noodzakelijke vervolgonderzoek was 
geen straf voor Loonstra. Het onbewoonde 
waddeneilandje Griend is een van de laatste 
ongerepte plekken van Nederland. Op het ei-
landje van een hectare of zestien staat alleen 
een permanente hut op palen waar de on-
derzoekers tijdelijk wonen, en dat is het dan 
ook. Verder zijn er vooral vogels: tienduizen-
den steltlopers die er bijtanken voor en na 
de trek, en in het broedseizoen duizenden 
meeuwen en sterns die er nesten hebben.
In 2012, ’13, én ’14 verbleef Loonstra opnieuw 
een aantal maanden op Griend, van juli tot 
en met september. Zijn voornaamste taak: 
kleurringen lezen en steltlopers tellen. Het 
grootste deel van de tijd bracht hij er alleen 
door. ‘Heerlijk rustig’, grapt hij. ‘Na het stan-
daard ontbijt van een Griendonderzoeker 
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– havermout – ging ik iedere dag het wad op, 
waarnemingen van drietenen sprokkelen. 
Het zijn snelle, bewegelijke vogels die je het 
beste tijdens de rust op de hoogwatervlucht-
plaats kan waarnemen.’ 
Ook andere steltlopers volgt hij. Zo heeft hij 
in 2013 en 2014 meer dan duizend gekleur-
ringde kanoeten afgelezen. ‘Je moet het liefst 
vóór de vogels op de HVP zijn, dan stoor je 
ze minder en soms kun je dan héél dichtbij 
komen. Soms stond ik wel zes uur achtereen 
in het water en liep ik een rondje rondom 
Griend om zo heel makkelijk vanuit het 
water alles af te lezen. Drieteenstrandlopers 
staan vaak heel erg lang op de HVP. Ze eten 
rondom Griend vooral garnalen, en die lij-
ken moeilijk te vangen in stromend, afgaand 
water.’ Sommige zeebewoners zijn nieuws-
gierig naar dit wonderlijke gedrag van de 
ringlezer, zo blijkt uit een ontmoeting van 
Loonstra met een grijze zeehond. ‘Die kwam 
vlakbij mijn telescoop boven water om een 
kijkje te nemen. Dat was best even schrik-
ken, want deze zeehonden kunnen wel meer 
dan twee meter lang worden.’ 

Ruien of niet
Het intensieve veldwerk op Griend heeft 
nieuwe inzichten opgeleverd in de ecologie 
van de drieteenstrandloper. Zo ontdekten 
Loonstra en collega’s dat je aan het wel of 
niet ruien van drieteenstrandlopers op 
Griend kunt zien waar ze overwinteren. Bij 
een kleurringsessie in het najaar van 2012 
werden met één schot van een kanonnet 
maar liefst 360 drieteenstrandlopers gevan-
gen. Daarna werd bij het aanbrengen van 
kleurringen bepaald of vogels op dat mo-
ment hun verenkleed aan het wisselen waren 
of niet. Dit ruien is heel duidelijk te zien aan 
de vleugelveren die op dat moment soms 
compleet ontbreken. Diezelfde winter nog 
bleek dat de vogels die op Griend ruiden,  

ten noorden van de Sahara overwinterden.  
De niet-ruiende vogels, die zich in plaats  
van te investeren in een nieuw verenkleed 
concentreerden op het vergaren van vol-
doende lichaamsreserves voor de trek, wer-
den verder weg teruggezien: Mauretanië, 
Ghana en Namibië. Kleurringonderzoek 
geeft dus niet alleen inzicht in waar vogels 
heen vliegen en overwinteren, maar ook in 
het bijbehorende gedrag.

Klaar voor de trek
Na de steltlopers maandenlang intensief 
gevolgd te hebben ziet Loonstra ze onrustig 
worden. Op een windstille nazomeravond 
vliegen er her en der wat groepjes omhoog. 
Ze willen in zuidwestelijke richting vliegen, 
maar strijken toch weer onrustig neer op het 
wad, alsof ze nog moed moeten verzamelen. 
Na een tijdje lijkt het definitieve besluit dan 
toch genomen; ze vertrekken en verdwijnen 
aan de horizon. De grote reis zuidwestwaarts 
is begonnen.

Jelle Loonstra zoekt kleurringen onder de 
drietenen op de hoogwatervluchtplaats  
Foto jeroen reneerkens

Foto bart loonstr a
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Rosse grutto’s 
gebruiken het wad om 
in het voorjaar bij te 
tanken voor de vlucht 
naar de broedgebieden. 
Het lijkt erop dat ze 
daarbij het onderste 
uit de kan halen. Voor 
een vogel is sneller 
opvetten simpelweg 
niet mogelijk. Dat 
lukt natuurlijk alleen 
als de wadbodem 
voldoende voedsel te 
bieden heeft.

Vknooppunt waddenzee

Foeragerende rosse grutto  Foto jan van de k am

rosse grutto
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Bijtanken onder 
hoogspanning

Om rosse grutto’s te zien rond het wad, moet je in de 
winter naar de westelijke Waddenzee. Het Balgzand, 
Richel, Griend, … dat zijn dan de plekken. In het voorjaar, 
wanneer ook de exemplaren uit West-Afrika hier 
arriveren, raakt de hele Waddenzee gevuld met rosse 
grutto’s. De slechtvalken die in de winter het oostelijke 
wad onveilig maakten, zijn in het voorjaar al naar de 
broedterritoria vertrokken. Daardoor heerst dan op het 
hele wad de benodigde relatieve rust voor rosse grutto’s 
om wormen te zoeken.
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Rosse grutto

Naast de ‘Vogel des Vaderlands’, de grutto, 
Limosa limosa, is er ook de rósse grutto, 
Limosa lapponica. De eerste is een typische 
weidevogel, de andere een wadden- en 
toendravogel. In de Waddenzee komen 
twee ondersoorten van de rosse grutto 
voor. De – naar grove schatting – hooguit 
400 duizend exemplaren van de onder-
soort die op het Tajmyr-schiereiland in 
Siberië broedt, en in West-Afrika overwin-
tert, L. l. taymirensis, gebruiken de Wad-
denzee ‘slechts’ als tussenstation.
De ondersoort L. l. lapponica kent een 
populatie van – eveneens naar grove schat-
ting – ruim honderdduizend dieren, die in 
de westelijke Waddenzee overwinteren 

en in Noord-Scandinavië broeden. Behalve 
naar voorkomen zijn de twee ondersoorten 
alleen fysiek te onderscheiden door ze de 
maat te nemen, maar zelfs dan is er nog 
overlap in de lichaamsmaten van de twee 
ondersoorten.

Foto jan van de k amEen lijn verbindt de plaatsen waar eenzelfde 
vogel is gezien k a art benjamin gnep
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In vergelijking met de wadvogels die schelpdieren eten, gaat 
het met wormeneters als de rosse grutto in de Nederlandse 
Waddenzee relatief goed. Zeker in het westen van de Wad-
denzee zijn de aantallen de afgelopen jaren gegroeid, al ging 
dat deels ten koste van de aantallen in andere delen van 
het wad en in Engeland. Die verschuiving in de aantallen 
volgde waarschijnlijk in grote lijnen een verschuiving in het 
voedselaanbod. 

Nonstop	vliegers	 	De rosse grutto’s die in West-Afrika overwinteren (L.l. tai-
myrensis) vliegen in het vroege voorjaar in één hoge streep 
naar de Waddenzee. Uit de waarnemingen van vogels in 
Mauretanië en Nederland blijkt dat de vogels welhaast in 
de kortst mogelijke tijd, dus zonder tussenstops, naar het 
noorden moeten vliegen om op tijd hier te zijn. Rond de 
Banc d’Arguin wordt in die tijd gezien dat de steltlopers 
zich tegen de noordwest passaat omhoog worstelen, om op 
hoogtes tot wel acht kilometer de juiste wind te zoeken om 
naar de Waddenzee te vliegen. In jaren dat het lastig lijkt 
om de goede wind op de juiste hoogte te benutten, doen vo-
gels wat langer over de trek en maken waarschijnlijk, net als 
kanoeten die geen goede winden kunnen vinden, vaker een 
tussenstop, bijvoorbeeld in Frankrijk.
De snelle noordwaartse trek is afhankelijk van een uitge-
kiende energievoorziening. De vogels vertrekken uit West-
Afrika met precies genoeg vet in de tank om de Waddenzee te 
bereiken. Extra brandstof in de tank zou misschien niet eens 
in het voordeel van de vogels werken. Het zou ze nóg zwaar-
der en minder wendbaar maken, waardoor de pakkans door 
bijvoorbeeld een slechtvalk hoger zou worden.

Kleine	mannen,		 	In veel vogelgevallen zijn mannen groter of mooier dan vrou-
wen. Er moet ieder voorjaar immers flink worden geknokt 
om de gunsten van vrouwen. Dat maakt de druk om je te 
onderscheiden van andere mannen groot. Toch zijn er genoeg 
vogelsoorten waar die vlieger niet opgaat. Onder andere bij de 
rosse grutto is juist de vrouw de grotere sekse. De drijvende  

kracht is in dat geval waarschijnlijk niet de competitie om de 
beste partners, maar bijvoorbeeld de competitie om de rijkste 
voedselgronden. Misschien moeten vrouwen meer energie op-
slaan voor de eileg, en strijden ze daarbij om het beste voedsel? 
Of misschien zijn grotere vrouwen wel beter in staat om eieren 
warm te houden? Of misschien ligt het ‘probleem’ toch weer 
bij de mannen, en kiezen de vrouwtjes de lichtste mannen die 
daarmee de meest wendbare luchtacrobaten zijn tijdens het 
baltsen in de lucht? Hoe het ook zij: bij rosse grutto’s heeft de 
evolutie ervoor gezorgd dat de vrouwen 20% groter zijn dan de 
mannen en zelfs een 25% langere snavel hebben.

Die verschillen in grootte en in snavellengte hebben grote 
consequenties voor het dieet, en daarmee ook voor de gebie-
den waar de vogels voorkomen. Zeker in de winter, wanneer 
de prooien dieper in de grond zitten, hebben vogels met  

rosse gruttoknooppunt waddenzee

Bij rosse grutto’s is de vrouw groter dan de man, maar de man is ’s zomers  
mooier gekleurd  Foto jan van de k am

grote	vrouwen
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langere snavels een voordeel. De vrouwen komen daarmee, in 
grote lijnen, in andere gebieden voor dan de mannen.
Toch is het niet altijd gunstig om een zo lang mogelijke sna-
vel te hebben. Zeker voor kuikens, die op de toendra zonder 
hulp van ouders insecten uit de begroeiing moeten plukken, 
is een té lange snavel weer niet handig. De uiteindelijke sna-
vellengte is waarschijnlijk dan ook het resultaat van een ba-
lans tussen liefst een lange snavel in de winter, en liefst een 
korte, wendbare snavel in voorjaar en zomer, in de jeugdjaren 
van de vogels. 

Half	pondje	vet	 	Wanneer de rosse grutto’s rond 1 mei op het wad aankomen 
wegen ze nog maar twee ons, dat wil zeggen: de vrouwtjes. 
Een krappe maand later, wanneer ze verder vliegen richting 
Tajmyr (de vogels die hier al waren vliegen richting Scandi-
navië) is hun gewicht meer dan verdubbeld. Dat betekent dat 
ze ongeveer tien gram vet per dag moeten opslaan. Het is dan 
ook geen verrassing dat de rosse grutto’s tijdens hun verblijf 
in mei bij ons niet veel anders doen dan eten.
Net als op het wad worden ook iets verder naar het zuiden, 
rond Castricum, rosse grutto’s gevangen. Of om het in het 
jargon van de vogelvangers te zeggen: de rosse grutto’s zijn 

daar naar beneden gefloten met geluidsopnames. Rond 
Castricum zijn dat per definitie de vogels die nog niet heb-
ben getankt, en die dus een goede indicatie geven van het 
aankomstgewicht. Sinds de jaren tachtig zijn ook gegevens 
beschikbaar uit de vele trektellingen, die door een flink leger 
vrijwilligers worden verzameld op verschillende strategisch 
gekozen trektelposten. Die geven een goede indicatie over het 
moment dat de grote golf van rosse grutto’s hier aankomt. 
Daaruit is van jaar tot jaar te berekenen hoeveel tijd de vogels 
hebben om op tijd op gewicht te zijn voor de laatste etappe 
van de trek naar de broedgebieden. 
Dat moment van vertrek naar het noorden lijkt redelijk vast 
te liggen. Ook als de vogels later zijn aangekomen, vertrekt 
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Vrouwen
Mannen Het lichaamsgewicht van 

rosse grutto’s die gevangen 
zijn op het wad tijdens hun 
tussenstop, op weg van Afrika 
naar de broedgebieden. Rosse 
grutto’s die eind mei worden 
gevangen, zijn gemiddeld bijna 
twee keer zo zwaar als de de 
dieren die begin mei worden 
gevangen, vlak na aankomst. 
Ze zijn eind mei volgetankt 
voor vertrek naar Siberië. 
gr aFiek thomas oudman

Tijdens de laatste etappe van West-Afrika naar de Waddenzee worden deze rosse grutto’s met geluiden  
naar de netten van het ringstation in de duinen bij Castricum gelokt  Foto arnold wijker

rosse gruttoknooppunt waddenzee

per	maand
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het complete peloton op min of meer hetzelfde moment naar 
de broedgebieden. Je wilt immers niet het risico lopen achter-
aan in de rij aan te moeten sluiten bij het verdelen van de bes-
te broedplekken of de aantrekkelijkste partners. Maar als je 
later bent aangekomen op het wad, betekent dat bijna onher-
roepelijk dat je met een minder gevulde tank verder vliegt.

Slecht	gevulde	 	In het project Metawad is heel precies gekeken hoe groot de 
risico’s zijn van een slecht gevulde tank op de noordwaartse 
trek. Wanneer de kansen van late en vroege vogels naast el-
kaar worden gezet, blijkt duidelijk dat de overleving van de 
lichte vogels een stuk lager is dan van de zware. Toch zijn dat 
niet per se de zwakkere vogels; het lijkt eerder een kwestie 
van botte pech. Even een keer onvoorziene tegenwind tijdens 

rosse gruttoknooppunt waddenzee

Snavelevolutie in sneltreinvaart

Het onderscheid tussen de twee onder-
soorten van de rosse grutto wordt ieder 
jaar een beetje moeilijker. Waar de lappo-
nica-vrouwen normaal gesproken duidelijk 
langere snavels hebben, worden die iedere 
generatie een stukje korter. Ze komen 
daarmee steeds meer in de range van de 
snavellengte van de taimyrensis-vrouwen 
te liggen.
Vrouwen hebben hoe dan ook een langere 
snavel dan de mannen. En zo’n langere 
snavel biedt de nodige voordelen. Diepere 
prooien zijn wel bereikbaar voor de vrou-
wen, niet voor de mannen. Het is daarmee 
een vreemd gegeven dat de snavels in de 
loop der tijd niet nóg langer worden, maar 
juist korter.
Een mogelijke verklaring is te vinden in de 
relatief strenge winters van bijvoorbeeld 
2006 en 2010. De vogels met de relatief 
kortere snavels trekken vóór de winter va-
ker naar het relatief warme estuarium van 
The Wash, in Engeland, waar de prooien 
ook wat minder diep zitten. Als de winter 
dan gemiddeld streng uitvalt, heeft dat 
meer effect op de vogels met de iets lan-
gere snavels die op het wad zijn gebleven, 
dan op de vogels met de kortere snavels in 
The Wash.
Het effect van die natuurlijke selectie is 
groot! Wanneer je de ‘selectiedruk’ op de 
snavel, van een strenge winter via een 
wiskundig model uitdrukt in een getal, dan 
komt de daadwerkelijk gemeten verande-
ring in de snavellengte uit op bijna datzelf-

de getal. Met andere woorden: de evolutie 
in snavelverkorting verloopt bijna met de 
maximaal mogelijke snelheid.
Of er ook een nadeel zit aan het hebben 
van een langere snavel – anders dan het 
‘culturele’ nadeel dat de vogels met de lan-
gere snavel blijkbaar traditioneel meer ri-
sico nemen door in de winter op het Neder-
landse wad te blijven – dat blijft enigszins 
onduidelijk. Evenmin duidelijk is waarom de 
snavellengte van de mannen niet meetbaar 
verandert in een periode dat de snavels van 
de vrouwen wel snel korter worden. 
Wat de razendsnelle evolutie in snavel-
lengte in ieder geval wél duidelijk maakt is 
dat noch ‘omgeving’ noch de ‘genetica’ van 
een vogel absolute waarden zijn. Blijkbaar 
kan een soort zich redelijk snel aanpassen; 
niet alleen door het gedrag aan te passen 
en naar The Wash te vliegen als het koud 
wordt, maar ook door in korte tijd daad-
werkelijk de fysieke eigenschappen van de 
soort aan te passen.

tank:	meer	
sterfte

Traditionele ‘vogelflappers’ proberen rosse grutto’s naar hun net te lokken  
Foto rob buiter

De snavel van de mannen is 20% korter dan die 
van de vrouwen Foto jan van de k am
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de reis van Mauretanië naar Nederland, en je komt zomaar 
een paar dagen later aan op het wad. Wanneer die late vogels 
het wél halen, dan hebben ze in het volgende jaar weer pre-
cies dezelfde kansen op overleving als de vroegere vogels.
Wrang genoeg is die informatie ook af te leiden uit het van-
gen en ringen van de vogels. Een vogel die in het net van een 
traditionele ‘flapper’ belandt, verliest na het ringen, meten 
en wegen natuurlijk wat tijd en loopt zo enige achterstand 
op bij het tanken. In het jaar van vangen is hun gemiddelde 
overleving dan ook wat lager. Maar de eenmaal gekleur-
ringde vogels hebben het volgende jaar weer eenzelfde kans 
op overleving als de andere vogels.

Broodnodige	rust	 	De berekeningen van de overleving van rosse grutto’s laten 
één ding overduidelijk zien: iedere dag en ieder uur dat 
verloren gaat voor het eten, heeft mogelijk gevolgen voor de 
kans om in goede gezondheid in het najaar weer naar het 
zuiden te kunnen vliegen. De onrust die bijvoorbeeld  

onwetende wadlopers in het Waddengebied veroorzaken, zal 
in deze tijd van het jaar een effect hebben op de overleving 
van de rosse grutto’s. Ook de onrust die predatoren, zoals 
slechtvalken, veroorzaken zou de overleving indirect on-
gunstig moeten beïnvloeden.

Steeds	eerder	 	Het lijkt erop dat de rosse grutto’s steeds een beetje eerder 
naar de broedgebieden vertrekken. Die wijziging in het reis-
schema zou veroorzaakt kunnen worden door de eerdere 
smelt van de Siberische sneeuw, en daarmee een vervroeging 
van de voedselpiek in het broedgebied. Ieder jaar smelt de 
sneeuw in de Noord-Europese en Siberische broedgebieden 
ongeveer een halve dag eerder.
De vogels komen evenwel niet eerder aan in de Waddenzee. 
Dat zou betekenen dat ze nóg sneller zouden moeten opvet-
ten om op tijd te zijn, maar dat lijkt simpelweg niet mogelijk. 
Tien gram vet per dag is zo’n beetje het maximale dat de vo-
gels kunnen opslaan. Zelfs onder experimentele omstandig-
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Verstoring op het wad kan nét het verschil betekenen tussen wel of niet voldoende bijtanken   
Foto jan van de k am

Rosse grutto in het broedgebied  Foto jan van de k am

naar	noord
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heden, wanneer de vogels met extra rijk voedsel werden 
bijgevoerd, ging de groeisnelheid niet wezenlijk omhoog. 
Uit metingen rond Balgzand, waar al vele jaren systematisch 
wadpieren worden geteld, blijkt dat er wel een licht positief 
effect is van wadpieren op rosse grutto’s. Meer wadpieren ge-
ven een iets snellere groei van de vogels, maar de potentiële 
winst is beperkt. Het potentiële verlies is wel evident: wor-
den op het wad veel wadpieren geoogst voor bijvoorbeeld de 
sportvisserij, dan is het denkbaar dat dit gevolgen heeft voor 
de vulling van de tank van de rosse grutto’s.
De vraag blijft waarom de vogels wél eerder vertrekken uit de 
Nederlandse Waddenzee, maar niet eerder aankomen in de 
broedgebieden. Heeft dat misschien te maken met de Scan-
dinavische collega’s, die hier in april nog zitten, en waarmee 
‘de Russen’ niet graag socialiseren? Is de wind op een eerder 
moment niet gunstig? Het zijn belangrijke open vragen voor 
een rosse grutto-onderzoeker.

traditioneel vogelflapper joop jukema

‘Zo snel als die rosse grutto’s  
opvetten, dat is echt prachtig!’

‘Wilsterflapper’ Joop Jukema had in zijn leven toch al de nodige 
goudplevieren en kemphanen in zijn handen gehad, maar wat hij in 
de jaren tachtig in de Peazemerlannen, een polder ten westen van het 
Lauwersmeer meemaakte, dat was van de buitencategorie. 

‘I k had gezien dat daar in het voorjaar 
behoorlijke aantallen rosse grutto’s 

foerageerden in de weilanden. Het was ook 
een geweldige hoogwatervluchtplaats. Ik 
was dan ook benieuwd of ik die vogels op 
dezelfde manier kon vangen als de goudple-
vieren en de kemphanen: met een slagnet, 
lokvogels, en met geluiden uit mijn wilster-
fluit. Dat bleek heel goed te gaan. Wat heet: 
die eerste jaren ving ik zomaar tweehonderd 
tot vijfhonderd vogels in één maand!’
De toename van het gewicht van de vogels 
die hij in een maand ‘flapte’ was helemaal een 
openbaring voor Jukema. ‘Binnen één maand 
verdubbelde hun gewicht zo’n beetje. De 
mannetjes gingen van twee naar vier ons, de 
vrouwtjes van een half naar een heel pond. Je 
voelde bij wijze van spreken gewoon dat de 
tank werd bijgevuld om de 4.500 kilometer 
naar Siberië in één ruk te overbruggen. Het is 
bijna onvoorstelbaar dat ze biologisch in staat 
zijn om zo’n gewichtstoename te realiseren.’

Emelt
De sleutel voor dat succes leek te liggen in 
de vele emelten, de larven van langpoot-

muggen, die in het gras van de polder bij 
Paesens huisden. ‘Dat was tenminste de ver-
onderstelling van onderzoeker Leo Zwarts’, 
herinnert Jukema zich. ‘Waar de vogels in 
de winter vooral wormen eten, doen ze zich 
hier in het voorjaar tegoed aan de explosie 
van emelten. Toen ik dertig jaar terug begon 
met dit ringonderzoek werd de polder nog 
relatief intensief begraasd. Nadat het beheer 
van de polder overging naar It Fryske Gea 
werd er extensiever beheerd, en daar houden 
emelten niet van. In de eerste tien jaar van 
mijn onderzoek zag ik de aantallen rosse 
grutto’s dan ook enorm kelderen.’

rosse gruttoknooppunt waddenzee

In de winter leven rosse grutto’s onder andere in de mangroves langs de kust van West-Afrika 
Foto jan van de k am

Joop Jukema  Foto rob buiter
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Definitief gegrepen door de rosse grutto 
ging Jukema ook op andere plaatsen achter 
deze vogels aan. ‘Theunis Piersma nodigde 
mij uit om ook op Texel te gaan vangen en 
later kwamen daar nog twee weken in mei op 
Terschelling bij. Daar waren de resultaten al 
net zo spectaculair. Terschelling is dankzij 
de rosse grutto’s nu een vaste voorjaarsva-
kantie geworden voor mij en mijn vrouw. 
Ook op Ameland heb ik al een aantal sei-
zoenen rosse grutto’s geflapt. We ringen de 
vogels op de verschillende plaatsen ook met 
kleurringen, waardoor we de enorme plaats-
trouw aan de verschillende gebieden kunnen 
vastleggen.

Zandplaten
Ook in de nazomer trekken de rosse grutto’s 
massaal door, maar dan zijn de vangsten een 
stuk minder, vertelt Jukema. ‘In deze periode 
foerageren de vogels bij gebrek aan emelten 
niet op het grasland, maar op de meer open 
hoogwatervluchtplaatsen op de Noordvaar-
der aan de westkant van Terschelling. Met 
mijn traditionele slagnet kan ik niet veel uit-

richten op dat soort zandplaten. Ik heb echte 
graslandpercelen nodig met begroeiing om 
de boel goed te camoufleren.’
Toch wil traditioneel vogelvanger Jukema 
zijn succes niet alleen uitdrukken in de aan-
tallen gevangen vogels. ‘Het gaat mij vooral 
om het onderzoek. Onder andere voor het 
onderzoek van Sjoerd Duijns hebben we in-
middels 5.500 verschillende kleurringcom-
binaties aangebracht. Daardoor is duidelijk 
geworden dat hier twee populaties door-
trekken. Vóór 1 mei zijn de rosse grutto’s al 
langs getrokken die onderweg zijn naar de 
Witte Zee, in het noordwesten van Rusland. 
De vogels die na 1 mei hier komen opvetten 
moeten wat meer geduld hebben; die gaan 
helemaal door naar Tajmyr, in het noorden 
van Siberië. In de nazomer, zo rond augus-
tus, komen die twee populaties elkaar hier 
weer tegen in het Waddengebied, maar ook 
dan zie je een groot verschil. De vogels uit 
Tajmyr ruien hier bijvoorbeeld niet, maar 
vetten in een korte tijd op, om vervolgens 
snel door te vliegen naar West-Afrika, waar 
ze overwinteren. De rosse grutto’s van de 
Witte Zeepopulatie blijven overwinteren in 
het Waddengebied en beginnen meteen de 
vleugelpennen te ruien.

De nazomertrek van de rosse grutto is voor 
Jukema hoe dan ook een minder drukke pe-
riode. Niet dat hij ze niet probeert te vangen. 
‘Ik trek er in augustus echt wel op uit, maar 
ik vang dan bij lange na niet de aantallen 
die ik in mei vang. Vorig jaar nog geen tien 
vogels. Dit jaar nóg minder. Maar ja, zo rond 
oktober komen de goudplevieren weer, dus 
dan krijg ik het nog druk genoeg.’

veldonderzoeker job ten horn 

‘Ringen aflezen wordt  
op een gegeven moment  
bijna een obsessie’

De opwinding is voelbaar achter de ‘skûle’, het windscherm waar de 
traditionele Friese vogelvangers Joop Strikwerda en Bram van der Veen 
zich achter verschuilen in een Texels veld, vlakbij Oudeschild. 

V ijftig meter verderop staat een groepje 
plastic rosse grutto’s in het gras met 

daartussen één levende vogel op een soort 
wipje. Als Van der Veen aan een touwtje trekt 
beweegt de wip op en neer en begint de vogel 
te fladderen. In combinatie met de lokroep die 
Strikwerda uit zijn traditionele houten fluit 
laat horen moet dat een groepje rosse grutto’s, 
hoog in de lucht, naar een slagnet lokken 
dat verstopt in het gras, bovenwinds van de 
lokvogels klaarligt. De rosse grutto’s houden 
hun vleugels stil … zeilen een tijdje boven de 
lokvogels … draaien nog een rondje … maar 
vliegen uiteindelijk toch door. ‘Ze willen niet 
best zakken vandaag’, moppert Strikwerda.
‘Het is toch geweldig dat deze vogelvangers 
op zo’n manier duidelijk contact kunnen 
maken met wilde vogels’, zegt Job ten Horn 
bewonderend. ‘Fascinerend vind ik dat.’ Sa-
men met onder andere Anne Dekinga vormt 
Ten Horn het ‘team van ogen, oren en han-
den in het veld’ voor de NIOZ-onderzoekers 
binnen Metawad. Vandaag is hij stand-by 
om de eventueel te vangen rosse grutto’s van 
kleurringen te voorzien en ook een bloed-
monstertje te nemen.

Ten Horn is sinds 2009 vast verbonden 
aan het NIOZ. Daarvoor kwam hij al op het 
instituut voor stages tijdens zijn opleiding 
Kust- en Zeemanagement aan Van Hall La-
renstein in Leeuwarden en voor de opleiding 
Bos- en Natuurbeheer van datzelfde insti-
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Een rosse grutto wordt voorzien van een 
unieke kleurringcode  Foto jan van de k am

Job ten Horn  Foto rob buiter
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tuut in Velp. ‘Al tijdens mijn opleiding in 
Velp was ik altijd bezig met ringen aflezen. 
Onderzoeker Frank Majoor ringt al jaren de 
kokmeeuwen in parken in Arnhem. Die pro-
beerde ik dan weer af te lezen. Later zijn daar 
door mijn stage gekleurringde scholeksters 
bij gekomen en vervolgens door het verdere 
onderzoek de grutto’s, de rosse grutto’s en 
de andere geringde vogels.’

Camper
‘Ik ben echt een veldwerker’, stelt Ten Horn. 
‘Ik heb nu ook de leiding over een project ge-
kregen om ons laboratorium te certificeren 
volgens ISO. Dat hoort er natuurlijk bij en is 
ook heel nuttig voor het aantrekken van on-
derzoeksopdrachten. Maar als ik heel eerlijk 
ben: zet mij maar gewoon buiten, het hele 
jaar door. Daar ben ik op mijn best. Ik ben 
ook niet geschikt om de onderzoeksgegevens 
uiteindelijk op te schrijven in een artikel.’  
Toch is Ten Horn wel degelijk gefascineerd 
door de vele uitkomsten van het weten-
schappelijk onderzoek. ‘Neem deze rosse 
grutto’s. Met onderzoeker Sjoerd Duijns ben 
ik bijvoorbeeld in een camper grote delen 
van Europa doorgereisd om de voedselvoor-
keuren van mannen en vrouwen van deze 
vogels te bekijken. Dan leer je dat de grotere 
vrouwen heel andere gebieden uitkiezen dan 
de kleinere mannen, want de vrouwen gaan 
voor de dikkere wadpieren, de mannen voor 
de kleinere prooien.’

Het wad lezen
Echt in zijn element is Ten Horn als hij rin-
gen kan aflezen. ‘Gewoon, in mijn eentje, 
desnoods in een waadpak, tot mijn middel 
in het opkomende water bij een hoogwa-
tervluchtplaats bij Griend. Als je voldoende 

geduld hebt komen de vogels gewoon naar 
je toe en kun je op je gemak de verschillende 
individuen noteren. Op een gegeven mo-
ment wordt dat bijna een obsessie. Na al die 
jaren heb ik ook het idee dat ik de wadbodem 
als het ware kan lezen. Dan loop je op een 
stuk wad en dan zie je gewoon aan de bodem 
waarom dat een aantrekkelijke plek is voor 
de ene of de andere vogelsoort. Je ziet de 
hoopjes pseudofeces van de bodemdieren, 
je ziet de hoeveelheden en de grootte van de 
kokkels variëren ... Tegelijk loop je ook wel 
eens op plekken waar je je afvraagt waarom 
daar wel goed voedsel lijkt te zijn, maar de 
vogels wegblijven. Dan wil je ook dat com-
plete plaatje begrijpen.’ 

Slag
Ten Horn wordt onderbroken door opge-
wonden gefluit van de Friese vogelflappers. 
Waar de groepjes rosse grutto’s vandaag al-
leen maar hoog over lijken te komen, is een 
eenling nu toch gevaarlijk dicht bij het net 
gekomen. Als de vogel laag genoeg, tegen de 
wind in op het groepje lokvogels aanvliegt, 
trekken de flappers het net in één ruk dicht 
en hebben ze eindelijk beet. ‘Gisteren had-
den we ruim twintig vogels in een paar sla-
gen’, zegt Strikwerda. ‘Maar goed, dit is er in 
ieder geval weer één.’ 
Geroutineerd voorziet Ten Horn de vogel 
van een zorgvuldig gekozen combinatie van 
kleurringen, verzamelt een bloedmonster en 
ook een veertje. ‘Mogelijk kunnen we daar 
ooit nog isotopenonderzoek aan doen om te 
zien wat deze vogel waar heeft gegeten.’ Een 
paar minuten later vliegt de vogel met fleu-
rig gekleurde poten alweer weg, richting het 
wad. Klaar om hopelijk ooit weer afgelezen 
te worden.

 

projectleider sibes anne dekinga

 ‘Het is wat je noemt  
een monsterklus’

Sinds 2008 wordt de bodem van alle droogvallende delen van de 
Waddenzee systematisch onderzocht op bodemleven: ieder jaar 4.500 
monsterpunten. ‘We bouwen hiermee een dataset op die ieder jaar 
waardevoller wordt’, zegt Anne Dekinga, een van de projectleiders.

E ierrekken vol met genummerde grote 
schelpen, kratten vol met flesjes, ge-

vuld met roze gekleurde wormpjes tussen 
schelpengruis, rekken vol met kleine buisjes 
die weer gevuld zijn met gedroogde of zelfs 
verbrande bodemmonsters … en een tiental 
onderzoekers die geconcentreerd alles we-
gen, op naam brengen, coderen en noteren. 
‘Dit is wat er in het laboratorium overblijft 
van een week of acht veldwerk per jaar, 
verspreid over 4.500 monsterpunten op de 
droogvallende delen van onze Waddenzee’, 
zegt Anne Dekinga. Samen met NIOZ-colle-
ga’s Sander Holthuysen en Job ten Horn leidt 
Dekinga sinds 2008 het project Synoptic 
Intertidal Benthic Surveys of the Wadden 
Sea, kortweg: SIBES.

De basis voor SIBES werd eigenlijk al in de 
jaren zeventig gelegd. Toen begon het NIOZ 
met de monitoring van het bodemleven op 
een paar vaste punten op het wad. Aan het 
eind van de jaren tachtig kwam daar het 
onderzoek van vogelonderzoeker Theunis 
Piersma rond Griend bij. ‘Zeker dat project 
van Theunis rond Griend was wetenschap-

pelijk ingestoken, maar ook maatschappelijk 
relevant, zegt Dekinga. ‘We keken niet zo-
zeer naar schelpen, we keken naar vogelvoer! 
We ontdekten hoe bodemberoerende acti-
viteiten, zoals de schelpdiervisserij, het bo-
demleven en daarmee de kansen voor vogels 
beïnvloedden. Gaandeweg werd dat project 
steeds verder uitgebreid en ook steeds bre-
der. In 1993 onderzochten we voor het eerst 
systematische “grids”: monsterpunten op 
een vaste lijn en afstand.’
De grote stap naar bemonstering van de héle 
Waddenzee, een oude droom van de onder-
zoekers, werd in 2008 mogelijk gemaakt 
door de Nederlandse Aardolie Maatschap-
pij. Dekinga: ‘De NAM heeft beloofd alleen 
“met de hand aan de kraan” naar gas te boren 
onder de Waddenzee. Daarvoor moeten ze 
dus weten hoe het bodemleven er uit ziet en 
hoe het eventueel verandert. Zij financieren 
daarom een groot deel van ons project in het 
oostelijke deel van de Waddenzee. Het pro-
gramma voor Zee- en Kustonderzoek, ZKO, 
van onderzoeksfinancier NWO, betaalde de 
bulk van het westelijke deel en het NIOZ be-
taalt de rest.’

knooppunt waddenzee sibes
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Stuiteren
Verdeeld over zes tot acht weken in het jaar 
proberen de SIBES-onderzoekers alle 4.500 
monsterpunten langs te lopen of te varen. 
Wat dat in de praktijk betekent blijkt op 
een dag met harde wind aan boord van het 
onderzoeksschip de RV Navicula. Gewapend 
met een GPS-ontvanger trekken onderzoe-
kers in rubberbootjes van monsterpunt naar 
monsterpunt. Zo’n bootje vergemakkelijkt 
het werk aanzienlijk, met al het materiaal 
dat de onderzoekers mee moeten sjouwen. 
Met een grote pvc-buis steken ze enkele 
decimeters van de bovenste bodemlaag uit 
de grond, om die vervolgens in een zeef 
te sorteren. Verschillende diergroepen en 
verschillende dieptes verdwijnen in verschil-
lende potjes die zorgvuldig gecodeerd en 
genoteerd worden.

Wanneer op een volgend traject de wind van 
‘hard’ ‘stormachtig’ is geworden geeft de 
schipper van de Navicula geen toestemming 
meer om vanuit rubberbootjes te werken. 
De onderzoekers trekken nu in vier duo’s te 
voet over de drooggevallen plaat, om in tus-
senpozen van vijfhonderd meter hun routine 
af te werken. ‘En met de oogst zijn we vervol-
gens de hele winter zoet’, verzekert Dekinga. 
‘De Waddenzee is tegenwoordig vooral veel 
zandiger dan vroeger’ weet Dekinga inmid-
dels. ‘In het westelijke wad heb je geen grote 
mosselbanken meer die het fijne slib vast-
houden. En op zandige bodems vestigen zich 
ook niet zo makkelijk nieuwe schelpdieren, 
dus dat systeem houdt zichzelf in stand. 
Schelpdieretende vogels zoals de kanoet 
hebben het dan ook slecht op het wad.  
Wormeneters als de rosse grutto of de drie-
teenstrandloper komen op de zandige platen 
wel veel beter aan hun trekken.’

Voor het probleem van de ‘verzanding’ van 
het wad zou de Japanse oester nog wel eens 
een onverwachte zegen kunnen betekenen, 
denken de SIBES-onderzoekers. Op steeds 
meer plaatsen blijkt dat oesterbankjes wor-
den overwoekerd door mosselen. En ook 
een andere exoot, de Amerikaanse zwaard-
schede, houdt de gemoederen bezig. ‘Op een 
gegeven moment zagen we ineens heel veel 
zwaardschedes’, vertelt Dekinga. ‘Er werd 
toen ook van verschillende kanten geroepen 
dat dit goed alternatief voer zou zijn voor 

eidereenden, bij gebrek aan mosselen. Maar 
of dat werkelijk zo is, dat is nog maar de 
vraag. Na de winter vinden we vooral veel 
dode zwaardschedes.’
Dekinga: ‘De waarde van dit soort langeter-
mijnonderzoek is niet te overschatten. Het 
is niet alleen essentieel voor het in de gaten 
houden van de “NAM-hand aan de gas-
kraan”. Ook voor andere ecologische proces-
sen geldt: hoe langer dit project loopt, hoe 
waardevoller het wordt.’

knooppunt waddenzee

Anne Dekinga (rechts) bouwt een tijdelijke opstelling om de precise bewegingen van gezenderde 
wadvogels over het SIBES ‘voedselgrid’ te meten  Foto theunis Piersma

De Navicula, het waddenonderzoeksschip van het NIOZ, is de uitvalsbasis van heel veel onderzoek 
aan de trekvogels van het open wad  Foto theunis Piersma

sibes



122 123

oud-diplomaat en trekvogelonderzoeker  
gerard boere

  ‘Vogelonderzoek is  
internationale verplichting’

Ook al is hij al ruim tien jaar met pensioen, tot op de dag van 
vandaag is Gerard Boere nog druk met onderzoek en bescherming 
van trekvogels, al zit hij tegenwoordig niet meer zo veel achter 
vergadertafels als in zijn dagen bij de overheid. ‘Maar’, zo waarschuwt 
hij, ‘behalve bevlogen onderzoekers in het veld heb je in dit werk ook 
echte vergadertijgers nodig!’

E en van de finest moments van Gerard 
Boere had plaats in Bonn, in 1979. 

Op dat moment werd onder de vlag van de 
Verenigde Naties de Convention on Migratory 
Species getekend, het verdrag dat de bescher-
ming van trekvogels regelt. Boere was daar 
de onderhandelaar namens Nederland. ‘Te 
weinig mensen realiseren zich dat in dat 
verdrag ook een keiharde verplichting is 
opgenomen om onderzoek te doen aan trek-
vogels’, zegt Boere. ‘Maar als bijvoorbeeld 
natuurbeschermingsorganisaties daar bij 
de overheden wél op zouden aandringen, 
dan nog zijn de ruim honderd landen die 
de Bonn-conventie in 1985 hebben geratifi-
ceerd, helaas vaak geneigd om dit verdrag 
als een soft law te zien. Er is geen juridische 
knuppel in de conventie opgenomen voor 
het geval partijen zich niet aan de afspraken 
houden. Hooguit zou je tijdens de driejaar-
lijkse conference of parties die bij de conventie 
hoort, landen aan de schandpaal kunnen 
nagelen. Maar voor effectieve naming and 

shaming zijn die vergaderingen helaas veel te 
bureaucratisch.’
Bureaucratie, verdragen, conferences of par-
ties, … trekvogelonderzoeker en diplomaat 
in ruste Gerard Boere heeft in zijn carrière 
zijn portie wel gehad. In 1971 studeerde 
Boere af in de zoögeografie en paleontologie. 
Vervolgens promoveerde hij op het inter-
nationale belang van de Waddenzee voor 
de verschillende (sub)arctische steltlopers. 
Daarbij was hij ook van jongs af aan actief in 
het ringonderzoek. ‘Tot voor kort had ik bij 
ons huis in Frankrijk ook een eigen constant 
effort site voor ringonderzoek, maar daar ben 
ik nu toch mee gestopt. Je wordt toch een 
dagje ouder.’
Naast dat veldwerk was dus ook de politiek 
en het bestuurswerk een dikke rode draad 
in zijn carrière. ‘Die politiek is belangrijker 
voor het trekvogelonderzoek dan veel men-
sen zich realiseren. Om de trekvogels langs 
de route waar ook de Waddenzee in ligt ef-
fectief te beschermen heb je de landen van 

de Arctis tot aan Zuid-Afrika nodig. Dan is 
het wel handig als je goede contacten hebt 
in die landen met de sleutelfiguren langs de 
route. En hoe zacht het verdrag soms ook 
mag lijken, ook zo’n verdrag van Bonn kan 
dan echt een verschil maken.’
Behalve ‘Bonn’ is ook de status van de Wad-
denzee als Werelderfgoed cruciaal, zegt 
Boere. ‘Ook het Werelderfgoedverdrag van 
UNESCO heeft misschien geen keiharde ju-
ridische stok om landen mee te slaan. Maar 
als een gebied van de lijst wordt afgevoerd 
omdat de bescherming niet goed is geregeld, 
zoals bijvoorbeeld met een deel van de Elbe 
in Duitsland is gebeurd, dan wordt dat op 
het politieke toneel als een enorme blamage 
gezien. Dat willen landen echt niet laten 
gebeuren!’

Dankzij of ondanks
Het is zeker niet dankzij de Nederlandse 
politiek dat de Waddenzee nog steeds als 
Werelderfgoed mag worden betiteld, stelt 
Boere. ‘De verantwoordelijke ministers roe-
pen steeds dat Nederland zo veel doet aan 
onderzoek en bescherming van het wad. 
Maar soms lijkt dat vooral ondanks het 
ministerie van Economische Zaken, waar 
dit gebied onder valt. Voor het Programma 
Internationaal Natuurbeheer zitten er nog 
twee of drie mensen op het ministerie met 
een zeer beperkt budget en ook het Pro-
gramma Naar een Rijke Waddenzee heeft nog 
wat beperkte fondsen. We stoppen wel geld 
en energie in het Antarctica-verdrag, maar 
onze directe ecologische relatie is met de 
Arctis. Het is nog dankzij het goede ganzen-
onderzoek van bijvoorbeeld Bart Ebbinge dat 
we nu een waarnemersplaats hebben in de 
Arctische Raad. Maar verder?’
Boere erkent dat zijn opvolgers zacht gezegd 
in een krappere tijd leven dan hij destijds. 
‘Natuurlijk, wij hadden het luxer, want er 

was meer budget. Maar wij hadden ook onze 
politieke obstakels. En toch, zelfs midden 
in de Koude Oorlog was er via de trekvogels 
een actief lijntje naar de Sovjet Unie. Zelfs 
de grootste apparatsjiks wisten dat de vogels 
ook gewoon van oost naar west en weer terug 
trokken. Het had zelfs niet veel gescheeld of 
de Ramsar-conventie, voor de bescherming 
van internationale wetlands, was niet naar 
de Iraanse plaats genoemd waar dat verdrag 
in 1971 werd getekend, maar naar Leningrad. 
De inval van de Russen in Tsjecho-Slowakije 
heeft uiteindelijk toch verhinderd dat we het 
nu over de Leningrad-conventie hebben.’
Als nestor van de bescherming van de Wad-
denzee roept Boere de overheid dan ook op 
om het onderzoek aan trekvogels te koeste-
ren. ‘Omgekeerd moeten de trekvogelonder-
zoekers zelf continu blijven wijzen op het 
belang van hun werk. Noem ‘Bonn’, noem 
het Werelderfgoed, en noem alle andere re-
levante verdragen, als je bij NWO een beurs 
aanvraagt. Ken de wetten en scherm ermee!’ 

Gerard Boere tijdens veldwerk op de steppes 
in Kazachstan  Foto archieF ger ard boere
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‘Wetenschappelijk  
verantwoorde bescherming’

Is het eigenlijk erg als er van de vele vogels op het wad een 
stuk of wat soorten verdwijnen? De – voor een vogelliefheb-
ber toch tamelijk botte – vraag lijkt Piersma niet eens echt 
te verbazen. ‘Voor heel veel mensen is een kanoet of een 
bonte strandloper inderdaad één pot nat. Sterker nog, tij-
dens de maandelijkse wadvogeltellingen noteren de kenners 
deze twee soorten soms ook samen als “boka’s”, wanneer 
ze bijvoorbeeld door tegenlicht van de zon het verschil niet 
goed kunnen zien. Er zijn dus zonder twijfel ook mensen 
die er niet echt wakker van zullen liggen als we op enig mo-
ment alleen nog maar bontjes zouden hebben op het wad, 
en geen kanoeten meer. Ik heb dat wel eens vergeleken met 
de bescherming van ons cultureel erfgoed. We hebben als 
land “besloten” dat we het belangrijk vinden dat we zowel 
het ‘Meisje met de parel’ van Vermeer als de ‘Nachtwacht’ 
van Rembrandt behouden, en dus steken we jaarlijks flinke 
bedragen in respectievelijk het Mauritshuis en het Rijksmu-
seum. Maken we ook de keuze om de biodiversiteit in onder 
andere de Waddenzee te beschermen?’, zo vraagt Piersma 
zich zuiver retorisch af.
‘Toch is er wel degelijk meer dat ons dwingt om ons te ver-
diepen in de bescherming van de natuur van onder andere 
het wad’, benadrukt hij. ‘Om te beginnen zijn er natuurlijk de 
nationale wetten en internationale verdragen waar we ons ju-
ridisch aan hebben gebonden. En dat is niet voor niks, want 
deze vogels fungeren ook als kanaries in verschillende kolen-
mijnen. De kwestie rond de kokkelvisserij op het wad en het 
tijdelijke verdwijnen van de kanoeten rond de eeuwwisseling 
draaide uiteindelijk om veel meer dan alleen het stukje wad 
rond Griend. De kanoeten waren hier een indicatie dat er op  

theunis piersma:
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een veel grotere schaal van alles aan de hand was – en is  – op 
het wad. En nee, dan hoef je niet per se van de kanoet te hou-
den om toch de waarde van dit onderzoek in te zien. De mijn-
werkers van weleer hielden misschien ook niet van kanaries.’

Beschermen	 	‘Bij bescherming van de natuur is goed onderzoek totaal 
onmisbaar’, benadrukt de hoogleraar. ‘Wetenschap is geen 
apart zijspoortje, maar een wezenlijk onderdeel van de cyclus 
van ontdekken tot beschermen.’
Die goede wetenschap moet volgens Piersma aan drie belang-
rijke kenmerken voldoen. ‘Ten eerste vergt goede wetenschap 
een lange adem. Hoe langer je het onderzoek volhoudt, hoe 
beter het beeld dat je krijgt. De jaarlijkse bemonstering van 
de wadbodem in het kader van het project SIBES is daar een 
goed voorbeeld van. Pas als je op heel veel plaatsen en gedu-
rende heel veel jaren de bodem minutieus onderzoekt, kun je 
aantonen dat de wadbodem verandert, en dat er grote plaat-
selijke verschillen zijn in de manier waarop de wadbodem 
verandert.’
Daarnaast is voor trekvogelecoloog Piersma ook de fysieke 
schaal van onderzoek niet snel te groot. ‘Dat geldt binnen het 
wad, maar ook op internationale schaal. Geen stukje wad is 
gelijk. En daarbij is de Waddenzee dus een onderdeel van een 
veel groter, wereldomvattend systeem. Het onderzoek van 
de Metawad-onderzoekers heeft dat nog eens overduidelijk 
bevestigd.’
‘Tot slot zie ik het ook als de plicht van de wetenschap om 
goede verhalen te vertellen. Persoonlijk vind ik het bevre-
digen van mijn nieuwsgierigheid al heel inspirerend. Maar 
uiteindelijk wil je die kennis toch ook delen. Zo bieden de 
verhalen die in dit boek zijn opgetekend een heel tastbaar 
en bruikbaar handvat voor terreinbeheerders en overheden 
om aan onze plicht tot bescherming te voldoen. Dankzij het 
onderzoek in het project Metawad hebben we fundamentele 
inzichten verworven in de grensoverschrijdende problemen 
van wadvogels. Voor iedere soort kunnen we steeds beter 
aangeven waar het om draait.’ 

Rotgans:	stop	 	Met zijn uitgesproken voorkeur voor zeegras lijkt de be-
scherming van die typische ‘zeegans’, de rotgans, in eerste 
instantie misschien lastig. Er wordt immers al heel lang 
geprobeerd om het verdwenen zeegras in de Nederlandse 
Waddenzee terug te krijgen; nog zonder al te veel succes. 
‘Maar de rotganzen geven zelf het alternatief al aan’, stelt 
Piersma. ‘De vogels hebben in onze omgeving alternatieven 
gevonden op de kwelders en uiteindelijk ook op het gras 
van de boeren. Nu is de relatie tussen boeren en ganzen een 
lastige in ons land. Toch vraagt de rotgans niet veel van het 
agrarisch land. Deze vogels blijven per definitie op een be-
perkt stuk land, omdat ze alleen op continu kortgegraasd 
gras de juiste voeding kunnen vinden.’
Nog beter zou het zijn wanneer ze ook weer meer op de kwel-
ders terecht kunnen. ‘Het onderzoek in het kader van Meta-
wad heeft laten zien dat de ganzen een voorkeur hebben voor 
de relatief zoete kwelderplanten als zeeweegbree, kwelder-
gras en rood zwenkgras. Die komen nu op veel plaatsen in de 
verdrukking door de verruiging en de successie op de kwel-
ders. Wanneer op delen van de kwelder de successie wordt 
vertraagd, bijvoorbeeld met behulp van uitgekiende begrazi-
ng, dan zou dat de rotganzen ten goede komen. Tegelijk is het 
ook duidelijk dat de belangrijkste beperking voor deze vogels 
op dit moment waarschijnlijk eerder in de broedgebieden ligt 
dan bij ons. Goede “lemmingenjaren”, met dus ook een beter 
broedsucces voor de rotganzen, vertalen zich direct in hogere 
aantallen ganzen in de winter bij ons.’ 

Lepelaar:	platvis	 	‘Bij de start van Metawad dachten we even dat de lepelaar 
aan zijn plafond zou zitten in de Waddenzee: de groeicurves 
vlakten in diverse kolonies af’, zo memoreert Piersma. ‘In-
middels hebben we gezien dat er nog wel degelijk groei in zit, 
omdat lepelaars ook op nieuwe plekken gaan broeden, zoals 
op Griend en Rottum. Voor een deel is die groei gestoeld op 
de vele garnaaltjes op het wad, maar de sleutel tot échte groei 
lijkt te liggen bij platvissen. Waar de lepelaar vroeger werd 
afgeschilderd als een garnalen- en stekelbaarzeneter, hebben
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  we ontdekt dat platvisjes waarschijnlijk minstens zo be-
langrijk zijn. Willen we ooit terugkeren naar de aantallen 
lepelaars van meer dan een eeuw terug, dan zullen de vogels 
meer platvis moeten kunnen vinden rond het wad. Hun ei-
gen inventiviteit om weer in de bomen te gaan broeden op 
het vasteland, en daar dus ook in aantal toe te nemen, doet 
daar niets aan af.’

Kanoet:	lang	 	Uit het Metawad-onderzoek aan kanoeten is duidelijk geble-
ken dat niet alle schelpdieren automatisch kanoetenvoer zijn, 
stelt Piersma. ‘Kokkeltjes kunnen op sommige plaatsen in 
zulke hoge dichtheden liggen dat ze elkaar beconcurreren, en 
zo meer schelp dan vlees hebben. Dat maakt ze voor kanoeten 
minder aantrekkelijk. Ook kunnen de schelpdieren op plek-
ken liggen waar de kanoeten zich continu bedreigd voelen 
door bijvoorbeeld slechtvalken, wat het voedsel ook relatief 
nutteloos maakt.’
De beste plekken voor kanoeten zijn uitgestrekte systemen 
van wadplaten die stukje bij beetje vol- en leeglopen met het 
getij: zodra de ene plek niet meer bereikbaar is door het stij-
gende water, schuiven de vogels een stukje op naar de volgen-
de plaat, waar ze nog wel een tijdje vooruit kunnen. In die zin 
is iedere verandering die de bereikbaarheid van de wadplaten 
aantast een potentiële bedreiging voor schelpeneters als de 
kanoet. Zowel zeespiegelstijging als bodemdaling rond het 
wad – al gaat het maar om centimeters – gaan ten koste van 
de bereikbaarheid van het wad voor vogels. Ook de aanleg van 
allerlei constructies op en bij de westelijke Waddenzee zou 
rustplaatsen kunnen bieden aan de slechtvalken die de Wad-
denzee op dit moment weer bevolken. Ze maken daardoor 
grote delen van het wad ongeschikt voor kleinere steltlopers 
als de kanoet. Wat dat betreft zijn de uitgestrekte wadden ten 
zuiden van Vlieland, de Waardgronden, op het eerste gezicht 
ideaal. Ze bieden alles wat een kanoet zoekt; maar tegenwoor-
dig geen voedsel meer! Nog maar een halve eeuw geleden 
gold dit als een van de rijkste stukken van het wad. Zou het 
niet mogelijk zijn om die bodemrijkdom terug te krijgen?’

Drieteenstrand	 	Ook bij de drieteenstrandloper heeft het werk van het 
Metawad-team een eerdere misvatting kunnen rechtzetten. 
Piersma: ‘Aanvankelijk dachten we dat het de verzanding van 
het wad was, die de drieteentjes in de kaart speelde. Maar 
door urenlange observaties aan de groeiende groep doortrek-
kende en ruiende vogels rond Griend, hebben we geleerd dat 
deze vogels op het wad eerder profiteren van garnaaltjes dan 
van verzandende bodems met de bijbehorende prooien. De 
vogels worden daarbij rond Griend geholpen door de speci-
fieke karakteristieken van het wad. De platen liggen daar als 
relatief uitgestrekte, vlakke pannenkoeken tussen de grotere 
geulen. Na het afgaande tij blijven daar dus lange tijd grote 
vlakten met nat wad achter, waar de vogels de kans krijgen 
om achter garnaaltjes aan te jagen. Ook voor de drieteen geldt 
behoud van de bereikbare, uitgestrekte wadplaten dus als de 
belangrijkste bescherming.’
Na een herfst op het wad trekken veel drieteenstrandlopers 
door naar de Nederlandse stranden. Daar moeten ze het heb-
ben van kleine wormen, aas in de aanspoelsels van Ameri-
kaanse zwaardschedes, en heel soms een potvis. De waarde 
van die stranden voor de drieteentjes wordt aan de andere 
kant beperkt door wandelaars en honden.’

Rosse	grutto:		 	‘Het onderzoek aan de rosse grutto heeft ons geleerd dat deze 
vogels nu al het maximale uit het wad halen dat voor hen 
mogelijk is. Ze moeten het vooral hebben van emelten en 
wormen op het land en van de pieren op het wad. Iedere ver-
andering die ten koste gaat van de dichtheid van dat voedsel 
zal deze vogels dan ook kunnen raken’, aldus Piersma. ‘Tege-
lijk is de dichtheid aan wadpieren op dit moment geen echt 
probleem. Zeespiegelstijging of bodemdaling zijn voor de 
rosse grutto wel een reëlere bedreiging. De beoogde zoutwin-
ning onder de Ballastplaat bij Harlingen zou deze vogels dan 
ook zonder twijfel raken.’
‘Zeker de rosse grutto laat zien dat we moeten doorgaan met 
onderzoek. De verandering van het klimaat raakt het arctische 
broedgebied van deze vogels nu al zichtbaar. De Siberische 
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sneeuw smelt ieder jaar een beetje vroeger, waarmee de piek 
in het voedsel voor de jonge rosse grutto’s ook steeds een 
beetje eerder komt. Hoe ziet het er over vijf jaar uit? Alleen 
door de vogels te blijven volgen kunnen we de veranderingen 
tijdig herkennen.’

Waddenonder	 	Het onderzoek rond de vogels van de Nederlandse Waddenzee 
is inmiddels ook al een typisch Nederlands exportproduct 
geworden, stelt Piersma niet zonder trots. ‘Zoals de Wad-
denzee een knooppunt en een tankstation is voor trekvogels 
die de oostelijke oever van de Atlantische Oceaan volgen, zo 
is de Gele Zee dat voor de vogels langs de westelijke oever van 
de Stille Oceaan. Door onderzoek aan de kanoeten en de rosse 
grutto’s die tussen Siberië en het noordwesten van Australië 

heen en weer trekken, hebben we overtuigend kunnen laten 
zien dat de inpolderingen van de “wadden” naast de Gele Zee 
een directe bedreiging zijn voor trekvogels. En de Chinese 
overheid heeft zich gevoelig getoond voor die boodschap! Er 
is daar waardering voor solide onderzoek dat de consequen-
ties van ons handelen voor de natuur laat zien.’

Evolutie	aan	 	Het lijdt voor Piersma geen enkele twijfel: het onderzoek aan 
de trekvogels en de ecologie rond de Waddenzee, en de hele 
keten die daaraan vast zit moet doorgaan. ‘Het liefst zou ik 
dit onderzoek zo snel mogelijk richting Engeland exporte-
ren. Er liggen rond het “Engelse wad” van The Wash heel veel 
open vragen rond de ecologie van onder andere rosse grutto’s 
en kanoeten.’
‘Maar ook rond ons eigen wad is er nog zo vreselijk veel te 
ontdekken. We pellen steeds meer laagjes af van de vogels, 
en iedere keer zien we iets nieuws. We krabben nu net aan 
de buitenkant van de “evolutionaire laag”. We leren dat de 
snavellengte van rosse grutto’s en kanoeten bijna verandert 
waar we bijstaan. Het zou goed zijn om een soort vast net-
werk van waarneemposten rond het wad te hebben, waar we 
jaar op jaar een steekproef van de verschillende vogelsoorten 
met kleurringen en zendertjes kunnen volgen. Ik geloof op-
recht dat we ons in de toekomst nog heel vaak gaan verbazen. 
Er komt op dit moment kennis van het wad waar de bijna 
spreekwoordelijke snavels van de Darwinvinken op de Gala-
pagoseilanden wel eens bij zouden kunnen verbleken.’
Naast zijn overduidelijke opwinding over de vooruitgang 
in de wetenschap, lijkt Piersma toch ook vooral enthousiast 
over de mogelijkheden om die kennis te vertalen naar de 
praktijk. ‘Voor wie het wil zien, schuilen in deze wetenschap 
de knoppen waar beheerders en bestuurders aan kunnen 
draaien om de natuur op een aantoonbaar goede manier te 
beschermen.’

zoek	als	export
product

het	werk

Waarnemingen aan wadvogels: een Nederlands exportproduct  Foto theunis Piersma
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