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Samenvatting/Summary 
Tussen 1972 en 2010 zijn door de wadvogel-telgroep Ameland in totaal 235 tellingen uitgevoerd 
van het aantal wadvogels op Ameland. Tijdens deze tellingen worden tijdens hoogwater de 
steltlopers, ganzen en eenden geteld die buiten- en binnendijks overtijen. 
 
In dit rapport worden voor 14 wadvogel soorten de aantallen van vóór het begin van de 
aardgaswinning (1972–1986) vergeleken met de ”huidige” aantallen in de periode 2005–2010. 
Vervolgens wordt geprobeerd de oorzaken van de waargenomen aantalsveranderingen vast te 
stellen. 
 
De gekozen soorten zijn twee soorten eenden, Eidereend en Bergeend, en 12 soorten 
steltlopers, Scholekster, Bontbekplevier, Zilverplevier, Goudplevier, Steenloper, Wulp, Rosse 
Grutto, Kluut, Tureluur, Groenpootruiter, Bonte Strandloper en Kanoet. Dit zijn allemaal soorten 
die voor hun voedsel afhankelijk zijn van het wad en waarvan er op Ameland regelmatig meer 
dan 100 individuen geteld worden. 
 
Onafhankelijk van de gaswinning hebben zich de afgelopen decennia grote veranderingen 
voorgedaan die van invloed zijn geweest op de wadvogels in de Waddenzee. Hierbij moet 
gedacht worden aan het verdwijnen van de mosselbanken, de mechanische kokkelvisserij, de 
handkokkelvisserij, de algehele verzanding van het wad, het verschijnen van de Japanse 
Oester, het verdwijnen van het nonnetje, de toegenomen wormen, en het toegenomen 
toerisme. 
 
Onder Oost-Ameland hebben we bovendien te maken met de daling van de diepe ondergrond 
tengevolge van de gaswinning, de compenserende sedimentatie die daardoor wordt 
veroorzaakt, een intensieve kokkelvisserij sinds 2005 en vrijwel geen herstel van de 
mosselbanken. 
 
Om te kunnen beoordelen of aantalsveranderingen van wadvogels op Oost-Ameland verband 
houden met de gaswinning, worden de resultaten voor Oost-Ameland daarom vergeleken met 
die voor enkele referentiegebieden. 
 
De gebruikte referentiegebieden zijn West-Ameland, Oost-Schiermonnikoog en de Boschplaat. 
Voor West-Ameland zijn evenveel tellingen beschikbaar als voor Oost-Ameland. West-Ameland 
heeft echter geen wantij en heeft daarom een ander karakter. De gebruikte gegevens van Oost-
Schiermonnikoog en de Boschplaat zijn afkomstig van het SOVON. 
 
Voor 12 van de 14 soorten zijn significante verschillen geconstateerd tussen de tijdvakken 
1972–1986 en 2005–2010. Deze verschillen betreffen het aantal overwinterende vogels en/of 
de in het voorjaar en nazomer doortrekkende aantallen. Vergelijken we de soorten die in aantal 
zijn toegenomen met de soorten die in aantal zijn afgenomen, dan komen de achteruitgang van 
de schelpdieren (mossel, kokkel en nonnetje), de verzanding van het wantij en het grotere 
aanbod aan wormen als de belangrijkste oorzaken van aantalsveranderingen op Oost-Ameland 
naar voren. 
 
Deze veranderingen in habitat en voedselaanbod zijn echter niet beperkt tot Oost-Ameland, 
maar spelen zich af op een grotere schaal. Het is dan ook niet verwonderlijk dat voor de meeste 
soorten de ontwikkeling op Oost-Ameland overeenkomt met die in de referentiegebieden. Dat 
geldt voor de Eider, Bergeend, Scholekster, Bontbekplevier, Zilverplevier, Goudplevier, Wulp, 
Rosse Grutto, Kluut en Groenpootruiter. Voor deze soorten zijn lokale factoren dus niet 
verantwoordelijk voor de waargenomen aantalsveranderingen. 
 
In vier gevallen komt een aantalsverandering op Oost-Ameland niet overeen met die in de 
referentiegebieden. 
 
Steenloper Het uitblijven van het herstel van mosselbanken op het wantij lijkt het gebied in de 
nazomer minder aantrekkelijk te maken. 
Kanoet De sterke verzanding van het wantij heeft bijgedragen aan de toename van de Kanoet 
in de winter. 
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Tureluur De oorzaak van de afname in de winter is onduidelijk, maar de afname treedt op 
zowel Oost- als West-Ameland op. 
Bonte Strandloper De oorzaak van de toename in de winter is onduidelijk. 
 
In hoeverre deze positieve en negatieve ontwikkelingen een (indirect) gevolg zijn van de 
gaswinning kunnen wij niet zeggen. Voorzover het verdwijnen van de slikvelden en de 
verzanding op het amelander wantij (deels) het gevolg zijn geweest van bodemdaling, kan 
gesproken worden van een positief effect op de overwinterende Kanoeten en een negatief 
effect op de Steenlopers in de nazomer. 
 
 
 
Between 1972 and 2010 the waterfowl counting group Ameland carried out a total of 235 
integral counts of the number of waterbirds on the Dutch Wadden Sea island Ameland. These 
counts were executed during high tide and all the waterbirds roosting in the polders, on the salt 
marshes and in the waterline on sandpits were counted. 
 
In this report we address the consequences of the extraction of natural gas under the eastern 
part of Ameland for the littoral waterbirds in that area. The extraction started in 1986, causing 
subterranean compaction, resulting in a subsidence dish with a radius of approximately 6 km (in 
areas not subject to flooding). 
 
A total of 14 species (2 ducks and 12 waders) is included in this study. All these species depend 
entirely on the intertidal mudflats in the Wadden Sea for their food supply. 
 
In Chapter 5.1.3 we compare, for each species on East-Ameland, the recent numbers in 2005–
2010 with the numbers in 1972–1986 (before the onset of natural gas extraction). In addition, 
changes in the number of birds over the same time period in three control areas are 
documented (West-Ameland, Boschplaat (eastern part of Terschelling) and East-
Schiermonnikoog). 
 
The natural environment of the Wadden Sea has changed dramatically over the past decades. 
Stable mussel beds disappeared, Cockle fisheries intensified, Japanese Oysters invaded the 
area, the density of the Baltic tellin decreased by 90%, while the densities of worms increased. 
In addition, the silt content of the substrate decreased over vast expanses. Tourism increased, 
now extending well beyond the traditional holiday season. 
 
Environmental developments specific for East-Ameland include, in addition to the 
materialization of a subsidence dish, compensating sedimentation within the subsidence dish, 
intensive cockle fisheries since 2005 (hand gathering) and a complete absence of newly 
established mussel beds within the confines of the subsidence dish. 
 
The disappearance of the mussel beds is given special attention, because of its ecological 
implications and while it affected the very character of the entire Dutch Wadden Sea. 
 
All stable mussel beds were destroyed by 1990, as a result of the fishery for mussel spat. 
Despite massive spat fall over extensive areas in some of the following years, stable mussel 
beds only reluctantly reappear in some parts of the Wadden Sea, but not in others. Most 
embryonic mussel beds disappear after a short time because they are not attached to a stable 
footing. It probably takes 3–4 generations of mussels, one packed upon the other, before an 
embryonic mussel bed gets stabilized. 
 
On East-Ameland, the numbers of 12 of the 14 selected bird species have changed significantly 
between 1972–1986 and 2005–2010. Most changes can be related to the disappearance of 
mussel beds, the decrease of silty areas, the decline of molluscs and the increase of worms. 
 
For 10 species the change of the number of birds on East-Ameland is consistent with those in 
the control areas. This indicates that the phenomena that drive these changes are not restricted 
to East-Ameland, but act on a much larger scale. 
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In four species there is a discrepancy between the trends on East-Ameland and those in the 
control areas. In these instances local changes in the environment may be responsible for the 
aberrant trends. 
 
The aberrant trends on East-Ameland and their probable causes are listed below. 
 
Ruddy Turnstone Large decline during autumn migration. The birds involved belong to the 
population breeding in Fenno-Scandinavia. The initial decline was caused by the loss of a large 
area of preferential feeding habitat when the mussel beds disappeared. Subsequent recovery 
did not occur because embryonic mussel beds fail to mature within the confines of the 
subsidence dish. 
 
Red Knot Numbers have increased in all seasons. This is probably related to a large decline of 
Knots in the western part of the Wadden Sea, due to a deterioration of the food supply in that 
area. Increase of the numbers during the winter contrasts with the developments in the control 
areas. The increase is probably related to the disappearance of silty substrates within the 
confines of the subsidence dish. This type of habitat is usually avoided by Knots. 
 
Common Redshank Numbers during the winter have declined, while the much larger numbers 
during autumn migration remained stable. Common Redshanks which spend the winter in the 
Wadden Sea belong to the subspecies robusta, which breeds in Iceland. This population is not 
in decline. The decrease of the Common Redshank is not restricted to East-Ameland. Numbers 
on West-Ameland did decrease to the same extend. By contrast, the numbers on the other 
islands remained stable or increased. It remains a mystery why the number of Common 
Redshanks wintering on Ameland declines. 
 
Dunlin The number of Dunlins wintering on East-Ameland has increased, while the numbers in 
the control areas decreased or remained stable. Dunlins may have profited from the increased 
abundance of worms in the Wadden Sea, but this should have affected the numbers in the 
control areas as well. Therefore, the cause of the increase of Dunlins during the winter on East-
Ameland remains unclear. 
 
Finally we raise two questions. The first is related to the possibility that compensating 
sedimentation may have contributed to the replacement of silty substrate by a more sandy 
substrate within the confines of the subsidence dish. The second addresses the possibility that 
compensating sedimentation may hamper the survival and maturation of embryonic mussel 
beds. 
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5.1.1. Inleiding 
Tussen 1972 en 2010 zijn door de wadvogel-telgroep Ameland in totaal 235 tellingen uitgevoerd 
van het aantal wadvogels op Ameland. Tijdens deze tellingen worden tijdens hoogwater de 
teltlopers, ganzen en eenden geteld die buiten- en binnendijks overtijen. s

 
Al snel bleek dat wadvogels die ten oosten van de veerdam bij Nes foerageren ook ten oosten 
van de veerdam overtijen, en vogels die ten westen van de veerdam foerageren ook ten westen 
van de veerdam overtijen (Kersten et al., 1997). Dat betekent dat de pleisterende wadvogels op 
Ameland twee ”getijdepopulaties” vormen met gescheiden voedselgebieden, die afzonderlijk 
tijdens hoogwater geteld kunnen worden. 
 
De wadvogels van Oost-Ameland zijn dus de wadvogels die foerageren en overtijen ten oosten 
van de veerdam bij Nes. Een fijnere gebiedsindeling is niet erg zinvol. Veel vogels die 
foerageren op het wad ten zuiden van de polder bij Buren, bijvoorbeeld, lopen en vliegen bij 
opkomend water naar het oosten en overtijen op de Hon (en worden op de Hon geteld tijdens 
hoogwater). 
 
5.1.1.1. Opzet van de monitoring 
In de eerste jaren na het begin van de gaswinning was de frequentie van de tellingen te laag om 
veranderingen snel te kunnen registreren (2–4 tellingen per jaar). Vanaf 2001 is daarom, op 
verzoek van de Begeleidingscommissie Monitoring Bodemdaling Ameland, het aantal tellingen 
erhoogd tot circa 10 per jaar. v

 
Het onderzoek beperkt zich tot die vogelsoorten die voor hun voedsel helemaal of grotendeels 
afhankelijk zijn van droogvallende platen in de Waddenzee. Potentieel ondervinden deze 
wadvogels de meeste hinder van een eventuele bodemdaling omdat hun voedselgebied tijdens 
laagwater dan minder lang toegankelijk is. Andere soorten watervogels, zoals herbivore ganzen 
en eenden die foerageren in de polders en op de kwelders, vallen buiten het bestek van dit 
onderzoek. 
 
Figuur 5.1.1 toont een schets van het voedselgebied van de wadvogels op Oost-Ameland. Dat 
strekt zich uit tussen het Pinkegat aan de oostpunt van het eiland, de veerdam bij Nes, en de 
aargeul vanaf de veerdam in de richting van het wantij (zie ook Kersten, 2001). v

 
Het grootste deel (2200 ha oftewel 73%) van dit voedselgebied ligt binnen de bodemdaling 
schotel. Alleen het gebied ten zuiden van de polder bij Buren ligt daarbuiten. Eerder onderzoek 
wees uit dat voor de meeste soorten wadvogels het wad binnen de bodemdaling schotel 
belangrijk is, belangrijker zelfs dan op basis van alleen het oppervlak verwacht mag worden 
(Kersten, 2001). 
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Figuur 5.1.1 De ligging van de NAM locatie en de bodemdalingsschotel in het foerageergebied onder Oost-Ameland. 

Overview of East-Ameland and the adjacent mudflats in the Wadden Sea. Within the feeding area of the 
littoral waterbirds, the approximate boundary of the subsidence dish is indicated as well as the center of 
the dish (NAM). 

 
5.1.1.2. Vraagstelling 
In dit rapport worden allereerst de aantallen wadvogels van vóór het begin van de 
aardgaswinning (1972–1986) vergeleken met de ”huidige” aantallen in de periode 2005–2010. 
Vervolgens wordt geprobeerd de oorzaken van de waargenomen aantalsveranderingen vast te 
stellen. 
 
Onafhankelijk van de gaswinning hebben zich de afgelopen decennia grote veranderingen 
voorgedaan die van invloed zijn geweest op de wadvogels in de Waddenzee. Hierbij moet 
gedacht worden aan het verdwijnen van de mosselbanken, de mechanische kokkelvisserij, de 
handkokkelvisserij en de algehele verzanding van het wad. 
 
Veel van deze veranderingen in habitat en voedsel hebben zich voorgedaan in de hele 
Waddenzee en niet alleen onder Ameland. Om te kunnen beoordelen of een 
aantalsverandering op Oost-Ameland verband houdt met de gaswinning, worden de resultaten 
voor Oost-Ameland daarom vergeleken met die voor enkele referentiegebieden. 
 
5.1.1.3. Referentiegebieden 
De gebruikte referentiegebieden zijn West-Ameland, Oost-Schiermonnikoog en de Boschplaat. 
 
Het voedselgebied van de wadvogels op West-Ameland ligt ten westen van de veerdam bij Nes 
en buiten het bereik van de bodemdaling schotel. Door de wadvogel telgroep Ameland wordt de 
telling van West-Ameland bijna altijd één dag na die van Oost-Ameland uitgevoerd. 
 
De gegevens van West-Ameland zijn dus heel geschikt om te vergelijken met die van Oost-
Ameland. Een bezwaar tegen West-Ameland als referentiegebied is dat er geen wantij ligt en 
dat het gebied daardoor een ander karakter heeft dan een ”oostpunt”. 
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Er is daarom besloten om ook de oostelijke telgebieden van Terschelling (Boschplaat) en 
Schiermonnikoog in de vergelijking te betrekken1. Het aantal beschikbare tellingen voor deze 
gebieden is kleiner dan dat voor Ameland, maar langjarige trends kunnen vergeleken worden 
met de ontwikkelingen op Oost-Ameland. Voor Boschplaat en Oost-Schiermonnikoog geldt dat 
zowel het wantij als het wad ten oosten daarvan deel uitmaken van het bijbehorend 
voedselgebied. In die zin lijken deze beide referentiegebieden op Oost-Ameland2. 
 
5.1.1.4. Opzet van dit rapport 
In hoofdstuk 5.1.2 worden de soorten benoemd die in de monitoring zijn betrokken en wordt de 
indeling van het jaar in seizoenen toegelicht. Tevens wordt de werkwijze tijdens de tellingen 
uiteengezet en wordt een overzicht gegeven van de uitgevoerde tellingen. Er wordt ingegaan op 
de verspreiding van de vogels tijdens hoogwater, het voorkomen van dubbeltellingen en de 
nauwkeurigheid van de telresultaten. 
 
In hoofdstuk 5.1.3 worden per soort de resultaten beschreven voor zowel Oost-Ameland als de 
drie referentiegebieden. De resultaten worden beknopt besproken. 
 
In hoofdstuk 5.1.4 worden de aantalsveranderingen op Oost-Ameland en in de referentie-
gebieden samengevat en voorzover dat mogelijk is in verband gebracht met de veranderingen 
in habitat en voedsel die zich de laatste decennia hebben voorgedaan. 

                                                      
1  De gebruikte gegevens zijn beschikbaar gesteld door het SOVON. 
2 De begrenzing van het voedselgebied behorend bij de wadvogels van Boschplaat en Oost- Schiermonnikoog is wel 

minder goed bekend dan voor Oost-Ameland. 
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5.1.2. Methode 
5.1.2.1. De soorten 
Zoals uiteengezet in de inleiding beperkt het onderzoek zich tot vogelsoorten die voor hun 
voedsel helemaal of grotendeels afhankelijk zijn van droogvallende platen in de Waddenzee. 
Een tweede eis is dat er regelmatig meer dan 100 individuen op Ameland worden 
waargenomen. 
 
We hebben dan te maken met 14 soorten, te weten: twee soorten eenden, Eidereend en 
Bergeend, en 12 soorten steltlopers, Scholekster, Bontbekplevier, Zilverplevier, Goudplevier, 
Steenloper, Wulp, Rosse Grutto, Kluut, Tureluur, Groenpootruiter, Bonte Strandloper en Kanoet. 
 
5.1.2.2. Hoogwatertelling 
Tijdens opkomend water worden de foeragerende vogels op natuurlijke wijze bij elkaar 
gedreven naar de hoogstgelegen delen van hun foerageergebied.  
 

 
Figuur 5.1.2 Hoogwatervluchtplaats van Scholeksters aan de rand van het Nieuwlandsreid, de begraasde kwelder 

tussen de Hon en de Kooiduinen. 
High tide roost of Oystercatchers on the Nieuwlandsreid; the grazed salt marsh in between the Hon and 
the Kooiduinen. 
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Figuur 5.1.3  Het foerageergebied onder Oost-Ameland met daarbij ruwweg aangegeven hoe de vogels zich met 

opkomend water concentreren en waar ze tenslotte met hoogwater heen gaan. Veel vogels overtijen op 
de Hon maar foerageren op het wantij of westelijk daarvan. 
Feeding areas of littoral waterbirds which roost on East-Ameland during high tide. Bold colors indicate 
the locations where birds congregate during incoming tide before they fly to their roosts. 

 
Figuur 5.1.3 laat voor Oost-Ameland zien waar die ongeveer liggen. Vandaar gaat het 
lopend of vliegend naar de hoogwatervluchtplaatasen. 
 
De verschillende soorten hebben zo hun eigen voorkeur voor bepaalde plaatsen. Zo overtijen 
Wulpen en Scholeksters zowel binnen- als buitendijks, maar Kanoeten, Bonte Strandlopers en 
Zilverplevieren vliegen vrijwel altijd naar open zandplaten. Tureluurs en Groenpootruiters 
hebben meestal ”eigen plekken”, plasjes op de kwelder, maar ook bepaalde weilanden in de 
polder, waar regelmatig overtijd wordt. 
 
Tijdens hoogwater verblijven de vogels op hoogwatervluchtplaatsen. De meeste soorten zitten 
dan in groepen die geteld kunnen worden door er op enige afstand langs te lopen. Daarbij wordt 
uiteraard gebruik gemaakt van dijken en duinen voor het verkrijgen van een goed overzicht. In 
de nazomer kunnen bepaalde soorten, die tijdens hoogwater op de kwelder of in de polder 
moeilijk zijn terug te vinden, beter tijdens de hoogwatertrek geteld worden. Dit geldt met name 
voor Rosse Grutto, Tureluur en Groenpootruiter. Deze soorten worden daarom tussen vier en 
één uur vóór hoogwater geteld, wanneer ze vanaf het wad naar de hoogwatervluchtplaats 
vliegen. 
 
In het geval van een hoge vloed of bij verstoring vliegen er wadvogels heen en weer tussen 
verschillende deelgebieden, bijvoorbeeld tussen het Nieuwlandsreid en de Hon. Het is dus zaak 
om overzichtelijke deelgebieden uit te kiezen die simultaan geteld worden. De wadvogel 
telgroep Ameland gebruikt sinds 1972 steeds dezelfde indeling in deelgebieden. 
 
De deelgebieden op Oost-Ameland zijn de Hon, het Nieuwlandsreid en de polder ten oosten 
van Nes. Op West-Ameland worden vier deelgebieden onderscheiden; de polder ten westen 
van de veerdam bij Nes tot aan de Balummerbocht, de polder ten westen van de 
Ballummerbocht, de buitendijkse kwelder bij Hollum en het Groene strand ten noorden van 
Ballum. Dit laatste deelgebied is recentelijk ontstaan en fungeert pas sinds 1990 als 
hoogwatervluchtplaats voor wadvogels die op het wad onder West-Ameland hun voedsel 
zoeken. Ook op West-Ameland zijn de hoogwatertellingen van de verschillende deelgebieden 
simultaan uitgevoerd, doorgaans 1 dag na de corresponderende telling op Oost-Ameland. 
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Figuur 5.1.4 Hoogwatertelling op de Hon in 1974. 

Counting birds during high tide on the Hon in 1974. 
 
De tellingen op de Boschplaat (Terschelling) en Oost-Schiermonnikoog zijn georganiseerd door 
SOVON in het kader van de (inter)nationale wadvogeltellingen. 
 
5.1.2.3. Nauwkeurigheid van de tellingen 
In de tachtiger jaren hebben wij uitvoerig onderzoek gedaan naar de fouten die gemaakt worden 
bij het tellen van wadvogels. Er moet daarbij onderscheid gemaakt worden tussen de gewone 
schattingsfouten bij het tellen van zittende of vliegende groepen vogels en de (veel grotere) 
fouten tengevolge van het missen of dubbeltellen van vogels (de zogenaamde terreinfouten). 
 
In Kersten et al. (1981) en Rappoldt et al. (1985) laten wij zien dat de toevallige fout (”standaard 
deviatie”) in getelde aantallen voor een waddeneiland in de orde van 20% ligt voor soorten 
waarvan meer dan 100 individuen aanwezig zijn. Dat is een acceptabele foutenmarge die het 
berekenen van maandgemiddelden niet in de weg staat. 
 
Voor schaarse soorten spelen terreinfouten een overheersende rol en daardoor is het 
telresultaat voor die soorten grillig en gemiddeld te laag. Mede daarom wordt in dit rapport geen 
aandacht besteed aan soorten die slechts in kleine aantallen doortrekken. 
 
5.1.2.4. Analyse van de aantallen 
Voor zowel het tijdvak 1972–1986 als het tijdvak 2005–2010 is voor de 14 soorten wadvogels 
op Oost- en West-Ameland het aantalsverloop gedurende het jaar gereconstrueerd. Dit is 
gedaan door per maand het gemiddelde aantal vogels te berekenen op grond van de 
beschikbare hoogwatertellingen. 
 
Tijdens de doortrekperiodes in voorjaar (maart-mei) en najaar (juli-september) verandert het 
aantal aanwezige vogels zo snel dat maandgemiddelden niet voldoen om een indruk te krijgen 
van het werkelijke aantalsverloop. Daarom is ervoor gekozen om tijdens de doortrekperiodes 
gemiddelde aantallen te berekenen over kortere periodes (per halve maand of per decade). 
Tabel 5.1.1 geeft een overzicht van het aantal beschikbare tellingen per periode. 
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Tabel 5.1.1 Aantal uitgevoerde hoogwatertellingen van het aantal wadvogels op Ameland, Boschplaat (Terschelling) 

en Oost-Schiermonnikoog. De tellingen van Schiermonnikoog en Terschelling zijn ten behoeve van dit 
rapport beschikbaar gesteld door het SOVON. 
Number of high tide counts available for each of four areas in the Wadden Sea (Am: Ameland (identical 
for East and West), Ter: Boschplaat and Sch: East-Schiermonnikoog). Counts were aggregated in 10 or 
15-day periods during migration and per month in the remainder of the year. 

 

Telperiode Tijdvak  
1972–1986 

Tijdvak  
1987–1999 

Tijdvak  
2000–2004 

Tijdvak  
2005–2010 

Maand dagen Am Ter Sch Am Ter Sch Am Ter Sch Am Ter Sch 
januari 1–31 14 10 11 12 12 13 5 5 5 5 6 6 
februari 1–28 3 0 6 4 3 4 1 1 1 0 0 0 
maart 1–15 1 1 2 1 1 2 1 0 0 2 1 1 
maart 16–31 6 1 6 0 0 0 2 1 1 2 0 0 
april 1–10 1 1 1 0 0 0 2 1 1 2 0 0 
april 11–20 5 0 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 
april 21–30 3 1 2 0 0 1 3 0 0 4 1 1 
mei 1–10 3 2 3 4 5 5 3 1 1 4 2 2 
mei 11–20 4 2 4 0 2 1 4 2 2 6 4 4 
mei 21–31 2 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 
juni 1–30 2 0 4 2 2 2 2 0 0 2 1 1 
juli 1–10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 
juli 11–20 2 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1 1 
juli 21–31 7 0 4 1 1 2 3 1 1 3 0 0 
augustus 1–10 5 1 0 2 0 1 1 0 0 3 1 1 
augustus 11–20 4 3 6 1 1 1 1 1 1 2 0 0 
augustus 21–31 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
september 1–15 6 3 7 2 3 4 3 2 2 4 5 5 
september 16–30 4 1 4 1 1 1 2 1 1 3 1 1 
oktober 1–31 4 1 4 3 3 2 2 1 1 1 0 0 
november 1–30 4 1 5 4 4 4 5 5 5 6 6 6 
december 1–31 4 3 4 1 3 4 2 2 2 1 1 1 

Totaal  87 32 80 39 42 47 49 24 24 60 30 30 

 
Vaak maken verschillende populaties van dezelfde soort gebruik van het waddengebied. Soms 
gaat het daarbij om verschillende verschillende ondersoorten (Rosse Grutto, Tureluur, Kanoet). 
Bij andere soorten zijn de vogels die in de Waddenzee overwinteren afkomstig uit een ander 
broedgebied dan de vogels die alleen tijdens de trek in de Waddenzee verblijven. 
 
Omdat tegengestelde aantals-ontwikkelingen van de verschillende populaties elkaar kunnen 
opheffen is besloten om geen gebruik te maken van een jaargemiddelde of een index daarvoor. 
In plaats daarvan worden de getelde aantallen geanalyseerd voor de volgende drie stadia in de 
jaarcyclus: 
 
Overwintering (januari) Bontbekplevier, Goudplevier, Rosse Grutto, Kluut en Groenpootruiter 
overwinteren niet of in verwaarloosbare aantallen op Ameland. Het aantal overwinterende 
Eiders is niet nauwkeurig vast te stellen omdat de vogels tijdens hoogwater niet naar het eiland 
komen. De resterende acht soorten overwinteren in aanzienlijke aantallen op het eiland. 
 
Voorjaarstrek (maart-mei) De vogels zijn op weg van een zuidelijker gelegen 
overwinteringsgebied naar het (sub)arctische broedgebied. Tijdens het verblijf in de Waddenzee 
worden in korte tijd grote vetreserves aangelegd. Bergeend, Kluut en Groenpootruiter worden in 
het voorjaar weinig waargenomen. Voor Eider, Scholekster, Wulp, Tureluur en Kanoet is de 
overgang van overwintering naar voorjaarstrek niet vast te stellen. Voor de overige zeven 
soorten kan het verloop van de voorjaarstrek uit het aantalsverloop worden afgeleid. 
 
Najaarstrek (juli-oktober) De vogels keren met hun jongen terugkeren uit het broedgebied. 
Veel vogels pleisteren dan voor langere tijd op Ameland, om hun slagpennen te ruien, voordat 
zij verder trekken naar het uiteindelijke overwinteringsgebied. Met uitzondering van de Eider kon 
voor alle soorten het verloop van de najaarstrek uit het aantalsverloop worden afgeleid. 
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De ontwikkeling van het aantal overwinterende vogels wordt geanalyseerd op grond van het 
gemiddelde van de jaarlijkse tellingen in januari. 
 
Tijdens de doortrekperiodes varieert het aantal aanwezige vogels zo snel dat het gemiddelde 
geen bruikbare maat oplevert om veranderingen tussen 1972–1986 en 2000-2004 te bepalen. 
Het maximum aantal waargenomen vogels is in potentie een betere maat, maar heeft het 
nadeel erg gevoelig te zijn voor incidenten (uitbijters). Uit praktische overwegingen is er daarom 
voor gekozen om voor iedere doortrekperiode het gemiddelde van de drie hoogste tellingen te 
bepalen. Hierdoor wordt het effect van uitbijters beperkt. Bij een eerdere analyse is gebleken 
dat het op die wijze berekende karakteristieke aantal een bruikbare maat is voor het aantal 
vogeldagen tijdens een doortrekperiode (Kersten, 2004). 
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5.1.3. Aantalsontwikkeling sinds 1972 
Voor iedere soort begint de bespreking met een overzicht over het aantalsverloop door het jaar, 
afzonderlijk voor Oost-Ameland en het referentiegebied West-Ameland. Dat aantalsverloop 
wordt in grafiek gebracht voor de tijdvakken 1972–1986 en 2005–2010, zoals bijvoorbeeld die in 
figuur 5.1.5 voor de Eider. De standaardfouten in deze grafieken geven een indruk van de 
betrouwbaarheid van de berekende gemiddelde aantallen. Afhankelijk van de soort laat het 
seizoensverloop doortrekpieken zien, een overwinterend aantal, of beide. 
 
Veranderingen in het overwinterende aantal en/of de doortrekpieken worden vervolgens 
gekwantificeerd. De ontwikkeling van bijvoorbeeld het aantal overwinterende vogels wordt 
beschreven door voor de tijdvakken 1972–1986, 2000–2004 en 2005–2010 het gemiddeld 
aantal overwinteraars te berekenen en die met elkaar te vergelijken. De maanden waarvoor het 
gemiddelde berekend wordt, worden per soort gekozen op basis van het seizoensverloop. 
 
Omdat doortrekkende vogels niet elk jaar in precies dezelfde periode in het Waddengebied 
pleisteren worden de doortrekpieken gekarakteriseerd met behulp van de hoogste getelde 
aantallen3 . In het onderschrift bij de grafieken is steeds te vinden wat er precies is berekend 
(zie bijvoorbeeld figuur 5.1.6). 
 
Per soort worden de resultaten tenslotte kort besproken in samenhang met de veranderingen 
die zich hebben voorgedaan op de Boschplaat en op Oost-Schiermonnikoog. Voor deze twee 
referentiegebieden zijn grafieken opgenomen in appendix 5.1. 
 
De waargenomen aantalsveranderingen worden in hoofdstuk 5.1.4 samengevat en verder 
bediscussieerd (zie tabel 5.1.3 en de uitleg in tabel 5.1.2). 
 
5.1.3.1. Eider 
De hoogste aantallen Eiders worden waargenomen tijdens het broedseizoen en de 
daaropvolgende ruiperiode (april–augustus) (figuur 5.1.5). ’s Winters blijven de vogels tijdens 
hoogwater op het fourageergebied en zijn dan vanaf het eiland moeilijk te zien. Het aantal dat 
vanaf het eiland geteld wordt is doorgaans gering en geeft geen goed beeld van het werkelijk 
aanwezige aantal. 
 
’s Zomers komen de vogels tijdens hoogwater wel naar het eiland. De zomeraantallen zijn niet 
alleen hoger maar ook beter reproduceerbaar dan de winteraantallen. Op Oost-Ameland 
worden veel meer Eiders geteld dan op West-Ameland. 
 
zomer 
Op Oost-Ameland zijn de maximale zomeraantallen sterk afgenomen in vergelijking met de 
periode 1972–1986 (figuur 5.1.6). Deze afname is statistisch significant (− 54%, p<0.05, 
Student T-toets, df=2). Op West-Ameland is de afname kleiner, maar ook statistisch significant 
(− 24%, p<0.05, Student T-toets, df=2). De afname op Oost-Ameland is significant sterker dan 
die op West-Ameland (p<0.05, χ2=102, df=1). 
 
vergelijking tussen gebieden 
De langjarige trends op de Boschplaat en Oost-Schiermonnikoog zijn ook negatief 
(appendix 5.1: Eidereend, zomer). Sinds 1980 is het aantal overzomerende Eiders in beide 
gebieden ongeveer gehalveerd, hetgeen goed overeenkomt met de afname op Oost-Ameland. 
De afname van de Eider beperkt zich dus niet tot Ameland. 
 

                                                      
3  Bij gebruik van een periodegemiddelde zouden veel aantallen meetellen die in feite ”naast de top” liggen. 
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Figuur 5.1.5  Aantalsverloop (maandgemiddelde met standaardfout) van de Eider op Oost-Ameland (boven) en 

West-Ameland (onder). 
Average numbers (monthly averages with standard errors) of Common Eiders during the year on East-
Ameland (top) and West-Ameland (bottom). 

 

 
Figuur 5.1.6 Maximum aantal overzomerende Eiders op Oost-Ameland (links) en West- Ameland (rechts) 

(gemiddelde van 3 hoogste tellingen: april–augustus) sinds 1972–1986. 
Maximum number of Common Eiders during the summer on East-Ameland (left) and West- Ameland 
(right) since 1972–1986 (average of 3 highest counts: April–August). 
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5.1.3.2. Bergeend 
Bergeenden zijn vooral talrijk in het najaar (september-november) wanneer zij terugkeren van 
de ruigebieden in de Duitse Bocht (figuur 5.1.7). ’s Winters is het aantal beduidend lager en 
van een voorjaarstrek is nauwelijks sprake. De aantallen op Oost-Ameland zijn ongeveer 
tweemaal zo hoog dan die op West-Ameland. 
 
winter 
Het aantal overwinterende Bergeenden (figuur 5.1.8) is op Oost-Ameland enigszins afgenomen 
in vergelijking met de periode 1972–1986, maar deze afname is niet significant (−28%, niet 
significant, Student T-toets, df=4). Op West-Ameland is er sprake van een geleidelijke afname 
sinds 1972–1986, maar het gaat hier om weinig vogels. 
 
najaar 
Het aantal doortrekkende Bergeenden tijdens de najaarstrek (figuur 5.1.9) is op Oost-Ameland 
ongeveer gelijk gebleven. Op West-Ameland is er mogelijk sprake van een minieme afname. 

 
Figuur 5.1.7 Aantalsverloop (gemiddelden met standaarddeviatie) van de Bergeend op Oost-Ameland (boven) en 

West-Ameland (onder). 
Average numbers (averages with standard errors) of Common Shelducks during the year on East-
Ameland (top) and West-Ameland (bottom). 
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Figuur 5.1.8 Gemiddeld aantal overwinterende Bergeenden (januari) op Oost-Ameland (links) en  West-Ameland 

(rechts) sinds 1972–1986. 
Average number of Common Shelducks in January on East-Ameland (left) and West- Ameland (right) 
since 1972–1986 

 

 
Figuur 5.1.9 Maximum aantal Bergeenden tijdens de najaarstrek op Oost-Ameland (links) en West-Ameland (rechts) 

(gemiddelde van 3 hoogste tellingen: september–november). 
Maximum number of Common Shelducks during autumn migration on East-Ameland (left) and West-
Ameland (right) (average of 3 highest counts: September–November). 

 
vergelijking tussen gebieden 
Zowel op de Boschplaat als op Oost-Schiermonikoog duidt de langjarige trend van het aantal 
overwinterende Bergeenden niet op een toename of afname (appendix 5.1: Bergeend a, 
winter). Het geringe aantal tellingen tijdens de najaarstrek suggereert een forse afname sinds 
1980 in beide referentiegebieden (appendix 5.1: Bergeend b, najaar). De ontwikkeling van het 
aantal Bergeenden op Oost-Ameland onderscheidt zich derhalve niet in negatieve zin van dat in 
andere delen van de Waddenzee. 
 
5.1.3.3. Scholekster 
Na het broedseizoen neemt het aantal Scholeksters geleidelijk toe tot een maximum omstreeks 
september (figuur 5.1.10). Na september kan het aantal vogels door wegtrek en aankomst 
enigszins fluctueren, maar het aantal overwinterende vogels (januari) is ongeveer gelijk aan het 
maximum tijdens de najaarstrek. 
 
Vanaf februari neemt het aantal vogels af en er is geen duidelijke voorjaarstrek te 
onderscheiden. Het aantal Scholeksters op Oost-Ameland ligt in dezelfde orde van grootte als 
dat op West-Ameland. 
 
winter 
Het aantal overwinterende Scholeksters (figuur 5.1.11) is zowel op Oost- als op West- 
Ameland aanzienlijk afgenomen. Deze afname heeft zich geleidelijk voltrokken en inmiddels 
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(2005–2010) is het aantal overwinterende vogels in beide gebieden ruim gehalveerd ten 
opzichte van de periode 1972–1986. 
In beide gevallen is de afname statistisch significant (Oost-Ameland: − 56%, p<0.05, Student 
T-toets, df=4; West-Ameland: − 56%, p<0.05, Student T-toets, df=4). De afname op Oost-
Ameland is kwantitatief gelijk aan die op West-Ameland en het verschil tussen beide gebieden 
is dan ook niet significant (χ2=0.391, df=1). 
 
najaar 
Het maximum aantal Scholekster tijdens de najaarstrek (figuur 5.1.12) is zowel op Oost-
Ameland als op West-Ameland significant afgenomen sinds 1972–1986 (Oost-Ameland: 
− 59%, p<0.05, Student T-toets, df=2; West-Ameland: − 60%, p<0.05, Student T-toets, df=2) . 
 
De afname op Oost-Ameland is kwantitatief vrijwel gelijk aan die op West-Ameland en het 
verschil tussen beide gebieden is dan ook niet significant (χ2=2.066, df=1). 
 

 
Figuur 5.1.10 Aantalsverloop (gemiddelden met standaarddeviatie) van de Scholekster op Oost-Ameland (boven) en 

West-Ameland (onder). 
Average numbers (averages with standard errors) of Eurasian Oystercatchers during the year on East-
Ameland (top) and West-Ameland (bottom). 
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Figuur 5.1.11 Gemiddeld aantal overwinterende Scholeksters (januari) op Oost-Ameland (links) en West-Ameland 

(rechts) sinds 1972–1986. 
Average number of Eurasian Oystercatchers in January on East-Ameland (left) and West- Ameland 
(right) since 1972–1986 

 

 
Figuur 5.1.12 Maximum aantal Scholeksters tijdens de najaarstrek op Oost-Ameland (links) en West-Ameland (rechts) 

(gemiddelde van 3 hoogste tellingen: augustus–september). 
Maximum number of Eurasian Oystercatchers during autumn migration on East-Ameland (left) and 
West-Ameland (right) (average of 3 highest counts: August–September). 

 
vergelijking tussen gebieden 
Over de gehele linie is het aantal Scholeksters op Oost-Ameland beduidend afgenomen sinds 
het begin van de gaswinning (1972–1986). Een vergelijkbare afname heeft zich voorgedaan op 
West-Ameland. 
 
Ook de langjarige trends van het aantal Scholeksters op de Boschplaat en op Oost-
Schiermonnikoog zijn negatief (appendix 5.1: Scholekster a, winter en Scholekster b, najaar). 
De sterke afname van de Scholekster is duidelijk niet beperkt tot Oost-Ameland, maar strekt 
zich uit over een veel groter gebied. 
 
5.1.3.4. Bontbekplevier 
Bontbekplevieren komen op Ameland alleen voor tijdens de voorjaarstrek (mei) en de 
nazomertrek (augustus–september) (figuur 5.1.13). Het aantal overwinterende vogels is te 
verwaarlozen. In het voorjaar zijn de vogels minder talrijk dan in de nazomer. De aantallen op 
Oost-Ameland en West-Ameland zijn ongeveer even hoog. 
 
voorjaar 
Het maximum aantal Bontbekplevieren tijdens de voorjaarstrek is op Oost-Ameland nagenoeg 
gelijk gebleven en op West-Ameland sterk toegenomen (figuur 5.1.14). 
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De toename op West-Ameland wordt geheel veroorzaakt door de ontwikkeling van het Groene 
Strand, ten noorden van Ballum sinds 1990. Dit nieuwe gebied is blijkbaar zeer geschikt voor 
Bontbekplevieren. De vogels foerageren tijdens laagwater in de aangrenzende baai en maken 
geen gebruik van het wad onder West-Ameland. Op het wad onder West-Ameland is het aantal 
Bontbekplevieren tijdens de voorjaarstrek onverminderd laag (maximaal enkele tientallen). 
 
Om deze reden wordt de voorjaarsperiode voor de Bontbekplevier weggelaten uit de 
samenvattende tabel 5.1.3 in hoofdstuk 5.1.4. 
 

 
Figuur 5.1.13 Aantalsverloop van de Bontbekplevier op Oost-Ameland (boven) en West- Ameland (onder). 

Average numbers (averages with standard errors) of Common Ringed Plovers during the year on East-
Ameland (top) and West-Ameland (bottom). 
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Figuur 5.1.14 Maximum aantal Bontbekplevieren tijdens de voorjaarstrek op Oost-Ameland (links) en West-Ameland 

(rechts) (gemiddelde van 3 hoogste tellingen: mei). 
Maximum number of Common Ringed Plovers during spring migration on East-Ameland (left) and West-
Ameland (right) (average of 3 highest counts: May). 

 
nazomer 
Het maximum aantal Bontbekplevieren tijdens de nazomertrek is zowel op Oost-Ameland als op 
West-Ameland sterk toegenomen (figuur 5.1.15). De toename op Oost-Ameland heeft zich 
voornamelijk na 2004 voltrokken en is statistisch significant (+199%, p<0.05, Student T-toets, 
df=2). 
 
De toename op West-Ameland was al voor het jaar 2000 gerealiseerd en is eveneens 
significant (+61%, p<0.05, Student T-toets, df=2). De toename op Oost-Ameland is significant 
sterker dan die op West-Ameland (p<0.05, χ2=33.0, df=1). 
 

 
Figuur 5.1.15 Maximum aantal Bontbekplevieren tijdens de nazomertrek op Oost-Ameland (links) en West-Ameland 

(rechts) (gemiddelde van 3 hoogste tellingen: augustus– september). 
Maximum number of Common Ringed Plovers during autumn migration on East-Ameland (left) and 
West-Ameland (right) (average of 3 highest counts: August–September). 

 
vergelijking tussen gebieden 
Ook op de Boschplaat en op Oost-Schiermonnikoog is het aantal Bontbekplevieren tijdens de 
najaarstrek toegenomen (appendix 5.1: Bontbekplevier b, najaar). De aantalsontwikkeling op 
Oost-Ameland is dus in overeenstemming met die op de andere waddeneilanden. 
 
5.1.3.5. Zilverplevier 
De hoogste aantallen Zilverplevieren worden op Ameland waargenomen tijdens de nazomertrek 
(augustus–september). Tijdens de voorjaarstrek (mei) zijn de vogels doorgaans iets minder 
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talrijk en het aantal overwinteraars is nog lager (figuur 5.1.16). Op Oost-Ameland zitten 
ongeveer evenveel Zilverplevieren als op West- Ameland. 
 
winter 
Het aantal overwinterende Zilverplevieren is zowel op Oost-Ameland als op West- Ameland 
toegenomen (figuur 5.1.17). Op Oost-Ameland is de toename significant (+303%, p<0.05, 
Student T-toets, df=4), op West-Ameland niet (+41%, niet significant, Student T-toets, df=4). 
 

 
Figuur 5.1.16 Aantalsverloop van de Zilverplevier op Oost-Ameland (boven) en West- Ameland (onder). 

Average numbers (averages with standard errors) of Grey Plovers during the year on East- Ameland 
(top) and West-Ameland (bottom). 
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Figuur 5.1.17 Aantal overwinterende Zilverplevieren (maandgemiddelde: januari) op Oost-Ameland (links) en West-

Ameland (rechts) sinds 1972–1986. 
Average number of Grey Plovers in January on East-Ameland (left) and West-Ameland (right) since 
1972–1986. 

 
voorjaar 
De ontwikkeling van het aantal Zilverplevieren tijdens de voorjaarstrek is op Oost-Ameland en 
West-Ameland vrijwel identiek (figuur 5.1.18). In de periode 2000–2004 was er nog sprake van 
een toename ten opzichte van de periode 1972–1986, maar deze toename is sinds 2005 weer 
teniet gedaan (Oost-Ameland: +10%, niet significant, Student T-toets, df=2; West-Ameland: 
+12%, niet significant, Student T-toets, df=2). 
 
nazomer 
Het maximum aantal Zilverplevieren tijdens de nazomertrek (figuur 5.1.19) is op Oost-Ameland 
niet significant toegenomen (+17%, niet significant, Student T- toets, df=2). 
 

 
Figuur 5.1.18 Maximum aantal Zilverplevieren tijdens de voorjaarstrek op Oost-Ameland (links) en West-Ameland 

(rechts) (gemiddelde van 3 hoogste tellingen: mei). 
Maximum number of Grey Plovers during spring migration on East-Ameland (left) and West-Ameland 
(right) (average of 3 highest counts: May). 
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Figuur 5.1.19 Maximum aantal Zilverplevieren tijdens de nazomertrek op Oost-Ameland (links) en West-Ameland 

(rechts) (gemiddelde van 3 hoogste tellingen: augustus– september). 
Maximum number of Grey Plovers during autumn migration on East-Ameland (left) and West-Ameland 
(right) (average of 3 highest counts: August–September). 

 
Op West-Ameland is het aantal in de nazomer bijna verdubbeld (+84%, (p<0.05, Student 
T-toets, df=2). 
 
vergelijking tussen gebieden 
Het aantal Zilverplevieren wisselt van jaar op jaar nogal sterk. Dit bemoeilijkt het vaststellen van 
een significante aantalsverandering. Over de gehele linie lijkt er zowel op Oost-Ameland als op 
West-Ameland sprake te zijn van een toename, vooral in de winter. 
 
Ook op de Boschplaat en op Oost-Schiermonnikoog is het aantal overwinterende 
Zilverplevieren toegenomen (appendix 5.1: Zilverplevier a, winter). Ook in het voor- en najaar 
lijken de aantallen op Schiermonnikoog te zijn toegenomen, terwijl de tellingen voor de 
Boschplaat dat niet laten zien (appendix 5.1: Zilverplevier, voorjaar en najaar). 
 
5.1.3.6. Goudplevier 
Op Ameland is de Goudplevier vooral talrijk tijdens de voorjaarstrek (maart–april) 
(figuur 5.1.20). Tijdens de najaarstrek (augustus–oktober) zijn de aantallen beduidend lager en 
’s winters verblijven er maximaal enkele honderden vogels op het eiland. Tijdens de doortrek 
zitten tegenwoordig (tijdvak 2006–2010) op West- Ameland bijna tweemaal zoveel 
Goudplevieren als op Oost-Ameland. 
 
voorjaar 
Het maximum aantal Goudplevieren tijdens de voorjaarstrek (figuur 5.1.21) is zowel op Oost-
Ameland als op West-Ameland sterk toegenomen. Deze toename had zich reeds voltrokken 
voor 2000-2004 en is in beide gebieden significant (Oost-Ameland: +308%, p<0.05, Student T-
toets, df=2; West-Ameland: +319%, p<0.05, Student T-toets, df=2). 
 
De ontwikkelingen op Oost en West-Ameland zijn vrijwel identiek en statistisch niet van elkaar 
te onderscheiden (niet significant, χ2=0.450, df=1). 
 
najaar 
Het maximum aantal Goudplevieren tijdens de najaarstrek (augustus–oktober, zie 
figuur 5.1.22) is zowel op Oost- als op West-Ameland min of meer gelijk gebleven (Oost-
Ameland: −22%, niet significant, Student T-toets, df=2; West-Ameland: −5%, niet significant, 
Student T-toets, df=2). 
 
vergelijking tussen gebieden 
Op de Boschplaat en op Oost-Schiermonnikoog komen vrijwel geen Goudplevieren voor. Een 
vergelijking met deze gebieden is daarom niet mogelijk. 
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Figuur 5.1.20 Aantalsverloop van de Goudplevier op Oost-Ameland (boven) en West- Ameland (onder). 

Average numbers (averages with standard errors) of Eurasian Golden Plovers during the year on East-
Ameland (top) and West-Ameland (bottom). 

 
Figuur 5.1.21 Maximum aantal Goudplevieren tijdens de voorjaarstrek op Oost-Ameland (links) en West-Ameland 

(rechts) (gemiddelde van 3 hoogste tellingen: maart–april). 
Maximum number of Eurasian Golden Plovers during spring migration on East-Ameland (left) and West-
Ameland (right) (average of 3 highest counts: March–April). 
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Figuur 5.1.22 Maximum aantal Goudplevieren tijdens de najaarstrek op Oost-Ameland (links) en West-Ameland 

(rechts) (gemiddelde van 3 hoogste tellingen: augustus–oktober). 
Maximum number of Eurasian Golden Plovers during autumn migration on East-Ameland (left) and 
West-Ameland (right) (average of 3 highest counts: August–October). 

 
5.1.3.7. Steenloper 
Op Ameland overwinteren enkele 100-den Steenlopers. De vogels zijn het talrijkst tijdens de 
nazomertrek (juli–september) en voorjaarstrek (april–mei) (figuur 5.1.23). De aantallen op 
Oost-Ameland zijn doorgaans iets lager dan op West-Ameland. 
 
winter 
Het aantal overwinterende Steenlopers is zowel op Oost als op West-Ameland aanzienlijk 
toegenomen (figuur 5.1.24). De toename is in beide gebieden significant (Oost-Ameland: 
+426%, p<0.05, Student T-toets, df=4; West-Ameland: +523%, p<0.05, Student T-toets, df=4). 
De toename van het aantal overwinteraars heeft zich geleidelijk voltrokken en zet nog steeds 
door. 
 
voorjaar 
Het maximum aantal Steenlopers tijdens de voorjaarstrek (figuur 5.1.25) is op Oost-Ameland 
weinig veranderd (+30%, niet significant, Student T-toets, df=2) en op West-Ameland sterk 
toegenomen (+297%, p<0.05, Student T-toets, df=2). 
 
nazomer 
Het maximum aantal Steenlopers tijdens de nazomertrek op Oost-Ameland is sterk afgenomen, 
maar lijkt zich na 2004 weer enigszins te herstellen (figuur 5.1.26). De afname sinds 1972–
1986 is nog steeds significant (−54%, p<0.05, Student T-toets, 
df=2). 
 
Op West-Ameland heeft de afname na 1986 niet plaatsgevonden en is er na 2004 sprake van 
een duidelijke toename (+81%, p<0.05, Student T-toets, df=3.86). Uiteraard is het verschil 
tussen de ontwikkelingen op Oost en West-Ameland statistisch significant. 
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Figuur 5.1.23 Aantalsverloop van de Steenloper op Oost-Ameland (boven) en West- Ameland (onder). 

Average numbers (averages with standard errors) of Ruddy Turnstones during the year on 
East-Ameland (top) and West-Ameland (bottom). 

 
Figuur 5.1.24 Aantal overwinterende Steenlopers (maandgemiddelde: januari) op Oost-Ameland (links) en West-

Ameland (rechts) sinds 1972–1986. 
Average number of Ruddy Turnstones in January on East-Ameland (left) and West- Ameland (right) 
since 1972–1986. 
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Figuur 5.1.25 Maximum aantal Steenlopers tijdens de voorjaarstrek op Oost-Ameland (links) en West-Ameland 

(rechts) (gemiddelde van 3 hoogste tellingen: april–mei). 
Maximum number of Ruddy Turnstones during spring migration on East-Ameland (left) and West-
Ameland (right) (average of 3 highest counts: April–May). 

 

 
Figuur 5.1.26 Maximum aantal Steenlopers tijdens de najaarstrek op Oost-Ameland (links) en West-Ameland (rechts) 

(gemiddelde van 3 hoogste tellingen: juli–september). 
Maximum number of Ruddy Turnstones during autumn migration on East-Ameland (left) and West-
Ameland (right) (average of 3 highest counts: July–September). 

 
twee verschillende populaties 
De ontwikkeling van het aantal Steenlopers op Ameland is verschillend voor de verschillende 
eizoenen. s

 
De langs de kust van West-Europa overwinterende Steenlopers broeden in Groenland en in 
Noordwest-Canada. Deze populatie neemt sinds 2000 in aantal toe (Hornman et al., 2011). Die 
toename is in overeenstemming met de toename van het aantal overwinterende Steenlopers op 
owel Oost- als West-Ameland4. z

 
In de nazomer en vermoedelijk ook in het voorjaar hebben we niet alleen te maken met de 
overwinterende vogels, maar ook met Steenlopers die in Noord-Europa broeden. Die arriveren 
in juli in de Waddenzee en vliegen na een kort verblijf verder naar hun overwinteringsgebieden 
in West-Afrika (Kersten, 1996). De grootte van deze populatie is echter sterk afgenomen 
Wetlands International, 2006). (

 
In figuur 5.1.23 zien we dat de scherpe piek in juli van doortrekkende Europese Steenlopers 
inderdaad verdwenen is en vervangen is door een aantalspiek in september. Dat duidt erop dat 
het tegenwoordig in de nazomer dus vooral de aankomst betreft van vogels die in West-Europa 

verwinteren. o
 
                                                      
4  Deze toename kan niet verklaard worden door het ontstaan van het Groene Strand ten noorden van Ballum (zie 

Bontbekplevier), omdat hier zelden meer dan 100 Steenlopers worden waargenomen (doorgaans 0–20 vogels). 
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De doortrekpieken, die tegenwoordig dus een andere samenstelling hebben dan vroeger, zijn 
op West-Ameland duidelijk hoger geworden en op Oost-Ameland afgenomen (nazomer) of 
ongeveer gelijk gebleven (voorjaar). Voor de doortrekperiodes is er dus een verschil in 
aantalsontwikkeling tussen Oost- en West-Ameland. 
 
Ook op de Boschplaat en Oost-Schiermonnikoog lijkt het aantal overwinteraars vanaf 2000 toe 
te nemen (appendix 5.1: Steenloper a, winter). Er is geen duidelijke langjarige trend in het 
aantal Steenlopers in het voorjaar en in de nazomer (appendix 5.1: Steenloper b, voorjaar en 
Steenloper c, nazomer). 
 
5.1.3.8. Wulp 
Op Ameland overwinteren enkele 1000-den Wulpen (figuur 5.1.27). Vanaf februari neemt het 
aantal vogels geleidelijk af. Er is geen sprake van een duidelijke voorjaarstrek. De najaarstrek 
voltrekt zich in twee golven (juli–augustus en september– oktober). De eerste golf betreft vogels 
die op Ameland hun slagpenrui ondergaan. Het aantal overwinteraars is ongeveer gelijk aan het 
maximum aantal vogels tijdens de najaarstrek. Het aantal Wulpen op Oost en West-Ameland 
ligt in dezelfde orde van grootte. 
 
winter 
Het aantal overwinterende Wulpen (figuur 5.1.28) is op Oost-Ameland gelijk gebleven (+9%, 
niet significant, Student T-toets, df=4). Op West-Ameland is het aantal overwinteraars sterk 
toegenomen (+120%, p<0.05, Student T-toets, df=4). Deze toename op West-Ameland heeft 
zich al vóór het jaar 2000 voltrokken. 
 

 
Figuur 5.1.27 Aantalsverloop van de Wulp op Oost-Ameland (boven) en West-Ameland (onder). 

Average numbers (averages with standard errors) of Eurasian Curlews during the year on East-
Ameland (top) and West-Ameland (bottom). 
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Figuur 5.1.28 Aantal overwinterende Wulpen (maandgemiddelde: januari) op Oost-Ameland (links) en West-Ameland 

(rechts) sinds 1972–1986. 
Average number of Eurasian Curlews in January on East-Ameland (left) and West- Ameland (right) 
since 1972–1986. 

 

 
Figuur 5.1.29 Maximum aantal Wulpen tijdens de najaarstrek op Oost-Ameland (links) en West-Ameland (rechts) 

(gemiddelde van 3 hoogste tellingen: juli–oktober). 
Maximum number of Eurasian Curlews during autumn migration on East-Ameland (left) and West-
Ameland (right) (average of 3 highest counts: July–October). 

 
najaar 
Het aantal Wulpen tijdens de najaarstrek is zowel op Oost-Ameland als op West- Ameland niet 
significant veranderd (Oost-Ameland: −20%, niet significant, Student T-toets, df=2; West-
Ameland: +5%, niet significant, Student T-toets, df=2). 
 
vergelijking tussen gebieden 
De langjarige trends op de Boschplaat en Oost-Schiermonnikoog laten geen duidelijke 
veranderingen zien, noch in de winter noch in het najaar (appendix 5.1: Wulp a, winter en Wulp 
b, najaar). Dit komt overeen met de ontwikkelingen op Oost-Ameland en duidt erop dat de 
toename van het aantal overwinteraars op West-Ameland een lokaal verschijnsel is. 
 
5.1.3.9. Rosse Grutto 
De grootste aantallen Rosse Grutto’s worden op Ameland waargenomen tijdens de 
voorjaarstrek (april–mei) (figuur 5.1.30). Het aantal vogels tijdens de nazomertrek (juli–
augustus) is beduidend lager, terwijl het aantal overwinteraars te verwaarlozen is. Op Oost-
Ameland verblijven doorgaans minder Rosse Grutto’s dan op West-Ameland. 
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voorjaar 
Het maximum aantal Rosse Grutto’s tijdens de voorjaarstrek (april–mei, zie figuur 5.1.31) is 
zowel op Oost als op West-Ameland sterk toegenomen (Oost-Ameland: 
+207%, p<0.05, Student T-toets, df=2; West-Ameland: +242%, p<0.05, Student T-toets, df=2). 
 

 
Figuur 5.1.30 Aantalsverloop van de Rosse Grutto op Oost-Ameland (boven) en West- Ameland (onder). 

Average numbers (averages with standard errors) of Bar-tailed Godwits during the year on East-
Ameland (top) and West-Ameland (bottom). 

 

 
Figuur 5.1.31 Maximum aantal Rosse Grutto’s tijdens de voorjaarstrek op Oost-Ameland (links) en West-Ameland 

(rechts) (gemiddelde van 3 hoogste tellingen: april–mei). 
Maximum number of Bar-tailed Godwits during spring migration on East-Ameland (left) and West-
Ameland (right) (average of 3 highest counts: April–May). 
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Figuur 5.1.32 Maximum aantal Rosse Grutto’s tijdens de najaarstrek op Oost-Ameland (links) en West-Ameland 

(rechts) (gemiddelde van 3 hoogste tellingen: juli–september). 
Maximum number of Bar-tailed Godwits during autumn migration on East-Ameland (left) and West-
Ameland (right) (average of 3 highest counts: July–September). 

 
Het gaat daarbij om spectaculaire aantallen (in 2010: 15000 vogels op Oost-Ameland en 30000 
op West-Ameland) en aan deze toename lijkt vooralsnog geen einde gekomen. De 
ontwikkelingen op Oost-Ameland en West-Ameland verlopen geheel parallel. 
 
nazomer 
Het maximum aantal Rosse Grutto’s tijdens de nazomertrek (juli–augustus, zie figuur 5.1.32) is 
op Oost-Ameland min of meer gelijk gebleven (−6%, niet significant, Student T-toets, df=2). 
 
Op West-Ameland is er sprake van een significante toename, die zich vooral na 2004 heeft 
voltrokken (+58%, p<0.05, Student T-toets, df=2). 
 
vergelijking tussen gebieden 
De langjarige trends op de Boschplaat en Oost-Schiermonnikoog laten in het voorjaar ook een 
toename zien (appendix 5.1: Rosse Grutto a, voorjaar). Tijdens de nazomer is er noch op de 
Boschplaat noch op Oost-Schiermonnikoog sprake van een duidelijke trend in de aantallen 
(appendix 5.1: Rosse Grutto b, nazomer). De ontwikkeling van de aantallen op de Boschplaat 
en op Oost-Schiermonnikoog komt dus overeen met die op Oost-Ameland. 
 
5.1.3.10. Kluut 
Kluten worden vooral tijdens de doortrek op Ameland waargenomen (figuur 5.1.33). De 
voorjaarstrek (april–mei) is vaak moeilijk te onderscheiden en het gaat dan om kleine aantallen. 
Hogere aantallen worden waargenomen tijdens de najaarstrek die zich uitstrekt over een lange 
periode (juli–oktober). Het aantal overwinterende vogels is te verwaarlozen. 
 
In de periode 1972–1986 verbleven op Oost-Ameland hogere aantallen Kluten dan op West-
Ameland, tegenwoordig is dat omgekeerd. 
 
najaar 
Het maximum aantal Kluten tijdens de najaarstrek (figuur 5.1.34) is op Oost-Ameland sterk 
afgenomen (−82%, p<0.05, Student T-toets, df=2). Deze afname heeft zich reeds vóór het jaar 
2000 voltrokken en er is geen enkele aanwijzing dat het aantal zich inmiddels aan het herstellen 
is. 
 
Het aantal Kluten op West-Ameland is veel minder sterk afgenomen (−18%, niet significant, 
Student T-toets, df=2). De afname op Oost-Ameland is significant sterker dan die op West-
Ameland (p<0.05, χ2=101.9, df=1). 
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vergelijking tussen gebieden 
Ook op de Boschplaat en Oost-Schiermonnikoog is het aantal Kluten afgenomen. In beide 
gebieden gaat het om meer dan een halvering sinds 1980 (appendix 5.1: Kluut, najaar). De 
ontwikkeling van het aantal Kluten in deze referentiegebieden komt dus overeen met die op 
Oost-Ameland. 
 

 
Figuur 5.1.33 Aantalsverloop van de Kluut op Oost-Ameland (boven) en West-Ameland (onder). 

Average numbers (averages with standard errors) of Pied Avocets during the year on East- Ameland 
(top) and West-Ameland (bottom). 

 
Figuur 5.1.34 Maximum aantal Kluten tijdens de najaarstrek op Oost-Ameland (links) en West-Ameland (rechts) 

(gemiddelde van 3 hoogste tellingen: juli–oktober). 
Maximum number of Pied Avocets during autumn migration on East-Ameland (left) and West-Ameland 
(right) (average of 3 highest counts: July–October). 
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5.1.3.11. Tureluur 
De hoogste aantallen Tureluurs worden waargenomen tijdens de nazomertrek (juli – augustus, 
zie figuur 5.1.35). Het aantal overwinterende vogels is beduidend lager. De voorjaarstrek valt 
samen met het wegtrekken van de overwinteraars en wordt hierdoor gemaskeerd. Het gaat dan 
om relatief kleine aantallen. Het aantal Tureluurs op Oost-Ameland is doorgaans iets lager dan 
dat op West-Ameland. 
 
winter 
Het aantal overwinterende Tureluurs (figuur 5.1.32) is zowel op Oost- als op West- Ameland 
sterk afgenomen (Oost-Ameland: −72%, p<0.05, Student T-toets, df=4; West-Ameland: −80%, 
p<0.05, Student-T-toets, df=4). 
 
In beide gebieden heeft deze afname zich al voor het jaar 2000 voltrokken. De afname op Oost-
Ameland verschilt niet significant van die op West-Ameland (niet significant, χ2=5.01, df=1). 
 
nazomer 
Het maximum aantal Tureluurs tijdens de nazomer is zowel op Oost als op West- Ameland 
opmerkelijk constant gebleven (figuur 5.1.37). Er is dan ook geen sprake van een significante 
toename of afname. 
 
vergelijking tussen gebieden 
Op de Boschplaat en Oost-Schiermonnikoog is het aantal overwinterende Tureluurs niet 
afgenomen (appendix 5.1: Tureluur a, winter). Op de Boschplaat is zelfs sprake van een 
aanzienlijke toename. Blijkbaar staat de parallelle afname op Oost en West-Ameland op zichzelf 
en is er geen sprake van een afname op grotere schaal. 
 
Overwinterende Tureluurs in de Waddenzee behoren tot een andere ondersoort (Tringa totanus 
robusta ) dan de vogels die in de nazomer doortrekken (Tringa totanus totanus ) (Boere, 1976; 
Engelmoer, 2008). De trend voor deze populatie is stabiel/toenemend (Wetlands International, 
2006). De reden voor de afname van overwinterende Tureluurs op zowel Oost- als West-
Ameland is dus onduidelijk, maar het lijkt erop dat de oorzaak op Ameland zelf moet worden 
gezocht. 
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Figuur 5.1.35 Aantalsverloop van de Tureluur op Oost-Ameland (boven) en West-Ameland (onder). 

Average numbers (averages with standard errors) of Common Redshanks during the year on East-
Ameland (top) and West-Ameland (bottom). 

 
Figuur 5.1.36 Aantal overwinterende Tureluurs (maandgemiddelde: januari) op Oost-Ameland (links) en West-

Ameland (rechts) sinds 1972–1986. 
Average number of Common Redshanks in January on East-Ameland (left) and West- Ameland (right) 
since 1972–1986. 
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Figuur 5.1.37  Maximum aantal Tureluurs tijdens de nazomertrek op Oost-Ameland (links) en West-Ameland (rechts) 

(gemiddelde van 3 hoogste tellingen: juli–augustus). 
Maximum number of Common Redshanks during autumn migration on East-Ameland (left) and West-
Ameland (right)  (average of 3 highest counts: July–August). 

 
5.1.3.12. Groenpootruiter 
De hoogste aantallen Groenpootruiters worden op Ameland waargenomen tijdens de nazomer 
(juli–september, zie figuur 5.1.37). Tijdens de voorjaarstrek (april–mei) zijn de aantallen 
beduidend lager en ’s winters zijn de vogels geheel afwezig. De aantallen op Oost-Ameland en 
West-Ameland zijn ongeveer even hoog. 
 
voorjaar 
Het maximum aantal Groenpootruiters tijdens de voorjaarstrek (figuur 5.1.39) is op Oost-
Ameland niet significant toegenomen (+62%, niet significant, Student T- toets, df=2). 
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Figuur 5.1.38 Aantalsverloop van de Groenpootruiter op Oost-Ameland (boven) en West- Ameland (onder). 

Average numbers (averages with standard errors) of Common Greenshanks during the year on East-
Ameland (top) and West-Ameland (bottom). 

 

 
Figuur 5.1.39 Maximum aantal Groenpootruiters tijdens de voorjaarstrek op Oost-Ameland (links) en West-Ameland 

(rechts) (gemiddelde van 3 hoogste tellingen: april– mei). 
Maximum number of Common Greenshanks during spring migration on East-Ameland (left) and West-
Ameland (right) (average of 3 highest counts: April–May). 
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Figuur 5.1.40 Maximum aantal Groenpootruiters tijdens de najaarstrek op Oost-Ameland (links) en West-Ameland 

(rechts) (gemiddelde van 3 hoogste tellingen: juli–september). 
Maximum number of Common Greenshanks during autumn migration on East-Ameland (left) and West-
Ameland (right) (average of 3 highest counts: July–September). 

 
Op West-Ameland is de corresponderende toename wel statistisch significant (+85%, p<0.05, 
Student T-toets, df=2). De toename op Oost-Ameland verschilt niet significant van die op West-
Ameland (niet significant, χ2=0.587, df=1). 
 
Omdat de aantallen erg laag zijn wordt de voorjaarsperiode voor de Groenpootruiter weggelaten 
uit de samenvattende tabel 5.1.3 in hoofdstuk 5.1.4. 
 
nazomer 
Het maximum aantal Groenpootruiters tijdens de nazomertrek (figuur 5.1.40) neemt op Oost-
Ameland geleidelijk toe. Deze toename is statistisch significant (+60%, p<0.05, Student T-toets, 
df=2). 
Op West-Ameland is sprake van een niet significante afname (−16%, niet significant, Student T-
toets, df=2). Uiteraard is de toename op Oost-Ameland significant groter dan die op West-
Ameland (p<0.05, χ2=79.5, df=1). 
 
vergelijking tussen gebieden 
Op de Boschplaat en op Oost-Schiermonnikoog lijkt het aantal Groenpootruiters tijdens de 
nazomer evenals op Oost-Ameland te zijn toegenomen, maar het aantal beschikbare tellingen 
is beperkt (appendix 5.1: Groenpootruiter, nazomer). 
 
5.1.3.13. Kanoet 
Kanoeten kunnen gedurende het gehele jaar op Ameland worden waargenomen, maar het 
optreden is zeer grillig (figuur 5.1.41). Jaren met veel vogels worden afgewisseld door jaren 
met weinig of geen Kanoeten. 
 
De hoogste aantallen worden geteld tijdens de najaarstrek (augustus–november). 
’s Winters en tijdens de voorjaarstrek (april) zijn de aantallen aanzienlijk lager. Het gaat dan 
echter nog altijd om enkele duizenden vogels. De aantallen op Oost-Ameland en West-Ameland 
liggen in dezelfde orde van grootte. 
 
Een recent verschijnsel is het overzomeren van een groot aantal niet-broedende Kanoeten op 
West-Ameland. 
 
winter 
Hoewel het aantal van jaar op jaar sterk kan verschillen, is aantal overwinterende Kanoeten 
(figuur 5.1.42) op Oost-Ameland duidelijk toegenomen (+2939%, p<0.05, 
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Figuur 5.1.41 Aantalsverloop van de Kanoet op Oost-Ameland (boven) en West-Ameland (onder). 

Average numbers of Red Knots (averages with standard errors) during the year on East- Ameland (top) 
and West-Ameland (bottom). 

 

 
Figuur 5.1.42 Aantal overwinterende Kanoeten (maandgemiddelde: januari) op Oost-Ameland (links) en West-

Ameland (rechts) sinds 1972–1986. 
Average number of Red Knots in January on East-Ameland (left) and West-Ameland (right) since 1972–
1986. 

 
Student T-toets, df=4). Op West-Ameland is het aantal, niet significant, afgenomen (−79%, niet 
significant, Student T-toets, df=4). 
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voorjaar 
Het maximum aantal Kanoeten tijdens de voorjaarstrek (figuur 5.1.43) is zowel op Oost-
Ameland als op West-Ameland sterk toegenomen (Oost-Ameland: +2428%, p<0.05, Student T-
toets, df=2; West-Ameland: +305%, p<0.05, Student T-toets, df=2). 
 
Aan deze verschillen tussen Oost- en West-Ameland mag niet al te veel waarde worden 
gehecht, gezien het grillige optreden van de Kanoet (zie ook de grote standaarddeviaties). 
Bovendien gaat het om relatief kleine aantallen in vergelijking met de najaarstrek. Om die reden 
is de voorjaarsperiode voor de Kanoet weggelaten uit de samenvattende tabel 5.1.3 in 
hoofdstuk 5.1.4. 
 

 
Figuur 5.1.43 Maximum aantal Kanoeten tijdens de voorjaarstrek op Oost-Ameland (links) en West-Ameland (rechts) 

(gemiddelde van 3 hoogste tellingen: april). 
Maximum number of Red Knots during spring migration on East-Ameland (left) and West- Ameland 
(right) (average of 3 highest counts: April). 

 

 
Figuur 5.1.44 Maximum aantal Kanoeten tijdens de najaarstrek op Oost-Ameland (links) en West-Ameland (rechts) 

(gemiddelde van 3 hoogste tellingen: augustus–november). 
Maximum number of Red Knots during autumn migration on East-Ameland (left) and West-Ameland 
(right) (average of 3 highest counts: August–November). 

 
najaar 
Het maximum aantal Kanoeten tijdens de najaarstrek (figuur 5.1.44) is zowel op Oost-Ameland 
als op West-Ameland sterk toegenomen (Oost-Ameland: +824%, p<0.05, Student T-toets, df=2; 
West-Ameland: +413%, p<0.05, Student T-toets, df=2). Deze toename is reeds vóór het jaar 
2000 gerealiseerd. 
 
Mogelijk nemen de aantallen na 2004 weer enigszins af, maar vanwege de grote spreiding in de 
aantallen (vooral gedurende de periode 2000–2004) is het nog te vroeg om daar een uitspraak 
over te doen. De toename op Oost-Ameland is significant groter dan op West-Ameland (p<0.05, 
χ2=191.4, df=1). 
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vergelijking tussen gebieden 
Op de Boschplaat en op Oost-Schiermonnikoog Is het aantal Kanoeten in de winter en het 
najaar niet toegenomen (appendix 5.1: Kanoet a, winter en Kanoet b, najaar). De aantallen op 
Oost-Ameland ontwikkelen zich dus positiever dan die op de oostpunt van de andere eilanden. 
 
5.1.3.14. Bonte Strandloper 
Grote aantallen Bonte Strandlopers worden gedurende het gehele jaar op Ameland 
waargenomen, met uitzondering van de zomerperiode (figuur 5.1.45). ’s Winters zijn de 
aantallen doorgaans wat lager dan tijdens de voorjaarstrek (april–mei) en nazomertrek 
(augustus–september). De aantallen op Oost-Ameland en West-Ameland liggen in dezelfde 
orde van grootte. 
 
winter 
Het aantal overwinterende Bonte Strandlopers (figuur 5.1.46) is op Oost-Ameland duidelijk 
toegenomen (+322%, p<0.05, Student T-toets, df=4). Deze toename heeft plaatsgevonden vóór 
het jaar 2000. Op West-Ameland daarentegen lijkt het aantal overwinteraars te zijn afgenomen 
(−51%, niet significant, Student T-toets, 
df=4). 
 
voorjaar 
Het maximum aantal Bonte Strandlopers tijdens de voorjaarstrek is zowel op Oost als op West-
Ameland toegenomen (figuur 5.1.47). De toename op Oost-Ameland heeft plaatsgevonden 
vóór het jaar 2000 en is niet significant (+49%, Student T- toets, df=2). 
 
De toename op West-Ameland heeft zich pas na 2004 voorgedaan en is significant (+102%, 
p<0.05, Student T-toets, df=2). 
 
najaar 
Het maximum aantal Bonte Strandlopers tijdens de nazomertrek is zowel op Oost als op West-
Ameland afgenomen (figuur 5.1.48). De sterke afname op Oost-Ameland heeft plaatsgevonden 
na 2004 en is significant (−61%, p<0.05, Student T-toets, df=2). 
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Figuur 5.1.45 Aantalsverloop van de Bonte Strandloper op Oost-Ameland (boven) en West-Ameland (onder). 

Average numbers of Dunlins (averages with standard errors) during the year on East- Ameland (top) 
and West-Ameland (bottom). 

 

 
Figuur 5.1.46 Aantal overwinterende Bonte Strandlopers (maandgemiddelde: januari) op Oost-Ameland (links) en 

West-Ameland (rechts) sinds 1972–1986. 
Average number of Dunlins in January on East-Ameland (left) and West-Ameland (right) since 1972–
1986. 
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Figuur 5.1.47 Maximum aantal Bonte Strandlopers tijdens de voorjaarstrek op Oost-Ameland (links) en West-Ameland 

(rechts) (gemiddelde van 3 hoogste tellingen: april– mei). 
Maximum number of Dunlins during spring migration on East-Ameland (left) and West- Ameland (right) 
(average of 3 highest counts: April–May). 

 

 
Figuur 5.1.48 Maximum aantal Bonte Strandlopers tijdens de najaarstrek op Oost-Ameland (links) en West-Ameland 

(rechts) (gemiddelde van 3 hoogste tellingen: augustus– september). 
Maximum number of Dunlins during autumn migration on East-Ameland (left) and West- Ameland (right) 
(average of 3 highest counts: August–September). 

 
De minder sterke afname op West-Ameland heeft reeds vóór het jaar 2000 plaatsgevonden en 
is niet significant (−32%, niet significant, Student T-toets, df=2). De afname op Oost-Ameland is 
significant sterker dan die op West-Ameland (p<0.05, χ2=1196.1, df=1). 
 
twee verschillende populaties 
Overwinterende en doortrekkende Bonte Strandlopers in de Waddenzee behoren vrijwel 
allemaal tot dezelfde ondersoort Calidris alpina alpina. Het broedgebied van deze ondersoort 
strekt zich uit van Noord-Scandinavi¨e tot de monding van de Yenisey ten westen van het 
Taymyr Schiereiland (Engelmoer, 2008). 
 
Broedvogels uit het westelijke deel van dit enorme gebied trekken in augustus– september door 
en overwinteren ten zuiden van de Waddenzee. Broedvogels uit het oostelijke deel arriveren 
vanaf september en een deel van deze vogels overwintert in de Waddenzee. 
 
Er is veel overlap tussen beide sub-populaties tijdens de najaarstrek en de vogels zijn niet op 
individueel niveau te onderscheiden. Engelmoer (2008) laat echter zien dat het aandeel 
westelijk broedende vogels in de Waddenzee zijn afgenomen gedurende de aflopen decennia. 
 
Dat is in overeenstemming met de afname van de aantallen in augustus en het verschijnen van 
een smalle aantalspiek in september op zowel Oost- als West-Ameland (figuur 5.1.45). De 
septemberpiek is wat erover blijft als de vroeg doortrekkende en westelijk broedende vogels er 
niet meer zijn. 
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De overwinterende Steenlopers zijn dus de oostelijk broedende vogels. Die zijn op Oost-
Ameland in aantal toegenomen en op West-Ameland afgenomen. (niet significant). Voor de 
doortrekperiodes zijn er geen wezenlijke verschillen tussen Oost- en West-Ameland. 
 
De langjarige trend voor het najaar op zowel de Boschplaat als Oost-Schiermonnikoog is 
negatief (appendix 5.1: Bonte Strandloper c, najaar). In beide referentiegebieden 
is het aantal vogels ruim gehalveerd sinds 1980 en dit stemt redelijk overeen met de afnames 
op Oost en West-Ameland. Dit duidt erop dat de afname van de Bonte Strandloper tijdens de 
najaarstrek zich inderdaad afspeelt op grote schaal. 
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5.1.4. Bespreking van de resultaten 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van hoofdstuk 5.1.3 besproken tegen de achtergrond van 
veranderingen die zich sinds 1972–1986 hebben voorgedaan. 
 
Eerst wordt in hoofdstuk 5.1.4.1 een lijst opgesteld van de belangrijkste veranderingen die zich 
op Oost-Ameland hebben voorgedaan met betrekking tot habitat en voedsel van de wadvogels. 
Vervolgens worden de eerder in hoofdstuk 5.1.3 vastgestelde aantalsveranderingen 
samengevat in hoofdstuk 5.1.4.2. In een tabel wordt daarbij tevens aangegeven in hoeverre de 
aantalsveranderingen op Oost-Ameland consistent zijn met veranderingen in de 
referentiegebieden West-Ameland, Boschplaat en Oost-Schiermonnikoog. 
 
Tenslotte worden, voorzover dat mogelijk is, de veranderingen in habitat en voedsel in verband 
gebracht met de toename of afname van de verschillende soorten wadvogels. 
 
5.1.4.1. Veranderingen in het gebied 
Zowel met betrekking tot het habitat als het voedsel van de wadvogels hebben zich sinds 1972 
grote veranderingen voorgedaan. Veel daarvan hebben zich afgespeeld op een grotere schaal 
(gehele Waddenzee), maar sommige veranderingen zijn specifiek voor Oost-Ameland. De 
veranderingen die mogelijk van invloed zijn geweest op de ontwikkeling van de aantallen 
wadvogels op Oost-Ameland worden hieronder toegelicht. 
 
5.1.4.1.1. Gaswinning sinds 1986 
Sinds 1986 daalt de bodem onder Oost-Ameland ten gevolge van de gaswinning. De daling is 
het grootst in het centrum van de bodemdaling schotel en was hier in 2009 opgelopen tot 39 cm 
(Wang & Eysink, 2011). De bodemdaling is minder groot naarmate men verder van het winpunt 
verwijderd is. Op een afstand van 6 km van het winpunt zou, volgens de oorspronkelijke 
voorspelling, de totale bodemdaling na beëindiging van de gaswinning naar verwachting minder 
dan 4 cm bedragen (Eysink et al., 2000). In de 2009 bedroeg de cumulatieve daling op 6 km 
afstand inmiddels 6 cm (Wang & Eysink, 2011). 
 
Of de wadbodem aan het oppervlak daadwerkelijk daalt, hangt af van de balans tussen 
sedimentatie en erosie. Sinds 2000 wordt daarom de sedimentatie binnen de bodemdaling 
schotel gemeten; later zijn ook buiten de schotel sedimentatie metingen gestart (Krol, 2011). 
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Figuur 5.1.49  De Hon als ruige strandvlakte (1974) en de daarna ontstane kwelder ten zuiden van de opgestoven 

duinen (eind jaren negentig). 
The Hon used to be a vast area of sand with little or no vegetation. By 1974, some more vegetation had 
established itself (top) while dunes started to stabilize along the North Sea shore. Since then a salt 
marsh developed under the protection of these dunes (bottom, late 1990s). 

 
Het wadoppervlak blijkt zeer dynamisch te zijn: sedimentatie en erosie wisselen elkaar 
voortdurend af, maar netto is er sprake van een (compenserende) sedimentatie die het effect 
van de gaswinning volledig teniet doet. Ook buiten de bodemdaling schotel is er sprake van 
netto sedimentatie (Krol, 2011). 
 
Hoewel het effect van bodemdaling op de hoogteligging van het wadoppervlak gering lijkt, is er 
mogelijk wel een effect op de samenstelling van de bodem. Bij sterke sedimentatie hangt de 
bodemsamenstelling af van de aard van het aangevoerde sediment. Wanneer het aangevoerde 
materiaal voornamelijk uit zand bestaat, zal de bodem verzanden. Er zijn aanwijzingen voor 
zowel een grote zandaanvoer naar Oost-Ameland in de afgelopen decennia als voor verzanding 
van het wantij (zie hieronder). 
 
5.1.4.1.2. Ontstaan van duinen en kwelder op de Hon 
In 1968 was de Hon een meer dan 3 km lange zandvlakte met alleen enkele lage stuifduintjes. 
De begroeiing strekte zich niet veel verder uit dan de Oerderduinen, het toenmalige 
duinreservaat van het Fryske Gea op het Oerd. Sindsdien heeft de beschermende duinenrij 
langs het Noordzee strand zich in betrekkelijk korte tijd naar het oosten uitgebreid. Voor de 
vorming van deze duinenrij moet van elders een grote hoeveelheid zand zijn aangevoerd. 
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Figuur 5.1.50 Slikkig wad ten zuidwesten van het Oerd in 1974. 

Mudflat southwest of the Oerd (highest dune) in 1974. 
 
Ten zuiden van de duinenrij is een kwelder ontstaan (figuur 5.1.49) met slenken die op 
meerdere plaatsen de duinenrij doorbreken en bij hoge vloedstanden verbinding maken tussen 
Waddenzee en Noordzee. Deze kwelder breidt zich nog steeds naar het zuiden uit. Het 
oostelijke deel van de aangroeiende kwelder (buiten het reservaat van It Fryske Gea) is veel 
zandiger dan het westelijke deel. 
 
De wadvogels die op de Hon overtijen, doen dat in de waterlijn van de nu nog resterende 
zandvlakte op de oostpunt en vermijden over het algemeen de begroeide kwelder. Hoewel het 
grootste deel van de Hon tegenwoordig begroeid is, hebben we niet de indruk dat het aantal 
overtijende wadvogels beperkt wordt door gebrek aan ruimte op de resterende zandplaat. 
 
5.1.4.1.3. Verzanding van het wad 

In de jaren zeventig was het amelander wantij slikkiger dan tegenwoordig. Voorheen stond de 
oversteek vanaf de Friesche Kust naar Ameland bekend als een zware wadlooptocht. Het was 
ploeteren over mosselbanken en door de daarmee geassocieerde slikvelden (figuren 5.1.50 en 
5.1.51). Tegenwoordig loopt men voornamelijk over stevig wad, alleen bij de oost-west lopende 
geulen moet men nog even door diepe bagger. Deze bagger lijkt echter totaal niet op het 
sediment in de voormalige slikvelden. 
 
De slikvelden hadden een relatief hoog slibgehalte (de Glopper, 1967) en voetafdrukken van 
passanten bleven nog dagenlang zichtbaar. De huidige bagger langs de geulen is een smeuïge 
substantie die direct begint terug te vloeien in de afdruk, nadat men zijn been uit de bagger 
heeft getrokken. De voor slikvelden karakteristieke scherpe overgang tussen de bruine, 
zuurstofrijke toplaag en de eronder liggende pikzwarte, gereduceerde massa is in deze bagger 
niet zichtbaar. Hoewel er geen metingen zijn verricht, lijkt het te gaan om een dikke, grijze 
suspensie van voornamelijk zand en weinig slib, die waarschijnlijk nogal mobiel is, waardoor er 
weinig bodemleven (macrobenthos) in voorkomt. 
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Figuur 5.1.51 Mosselbank ten zuidwesten van het Oerd in 1974. 

Mussel bed southwest of the Oerd in 1974. 
 
Bij een vergelijking van sediment monsters uit de vijftiger jaren met die in de jaren negentig kon 
Zwarts (2004) nog geen verzanding van het amelander wantij vaststellen. Er was zelfs sprake 
van een toename van het slib gehalte. De vergelijking werd bemoeilijkt door het feit dat, bij de 
bemonstering in de jaren vijftig, de nabijheid van mosselbanken werd vermeden. Waarschijnlijk 
is hierdoor het slib gehalte op het wantij toen onderschat. Mogelijk is de verzanding pas 
begonnen na 1990 toen alle mosselbanken van het wantij waren verdwenen. 
 
De term verzanding moet in dit verband niet al te letterlijk worden opgevat. Het is beslist niet zo 
dat het wantij tegenwoordig uit zandwad bestaat. In het spectrum van puur slik naar puur zand, 
is een verschuiving opgetreden in de richting van meer zandig wad. Dit komt vooral omdat 
echte slikvelden op het wantij vrijwel zijn verdwenen. 
 
Veel slikvelden op het amelander wantij waren geassocieerd met mosselbanken. Stabiele 
mosselbanken hebben een sterk effect op de bodemgesteldheid in de nabije omgeving. Het slib 
gehalte van het sediment binnen een afstand van 150 meter rond een stabiele mosselbank is 
gemiddeld 15% hoger dan in de omgeving (Zwarts, 2004). 
 
Ten oosten van het wantij was het wad, zover ons geheugen rijkt, altijd al zandig. Het wad ten 
westen van het wantij (buiten de bodemdaling schotel) was vroeger redelijk zwaar begaanbaar 
en is dat nog steeds. Onder West-Ameland zijn ook slikvelden verdwenen, maar waarschijnlijk 
minder dramatisch dan op het wantij. Het wad direct ten westen van de veerdam bij Nes was 
vroeger vrijwel onbegaanbaar. Tegenwoordig lopen pierenspitters hier zonder grote problemen 
enkele honderden meters het wad op. 
 
Ongetwijfeld heeft het verdwijnen van de mosselbanken op het wantij bijgedragen aan de 
verzanding van het amelander wantij. Mogelijk speelt ook een compenserende sedimentatie in 
de bodemdaling schotel een rol evenals de toegenomen beschikbaarheid van zand ten gevolge 
van de zandsuppleties op het Noordzee strand. 
 
Ook op grotere schaal lijkt een geleidelijke verzanding van de Waddenzee plaats te vinden, 
vooral in de westelijke Waddenzee (Zwarts, 2004). Zo komt een typische strandvogel als de 
Drieteenstrandloper tegenwoordig in steeds grotere aantallen in de Waddenzee voor (van 
Turnhout & van Roomen, 2008). 
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5.1.4.1.4. Stabiele mosselbanken zijn verdwenen 
In de gehele Nederlandse Waddenzee zijn de droogvallende stabiele mosselbanken (figuren 
5.1.51 en 5.1.52) rond 1990 vernietigd door mosselvisserij (Beukema, 1993; Beukema & 
Cadee, 1996). Tijdens het vissen op mosselzaad werden stabiele banken, al dan niet bewust, 
stuk gevaren en raakten daardoor verspreid over een groter oppervlak. Hierdoor ontstonden 
mosselvelden die echter minder stabiel waren omdat de mossels niet meer diep in het substraat 
waren verankerd. Omdat de mossels in mosselvelden wel beter bereikbaar werden voor 
foeragerende vogels, was dit aanvankelijk gunstig voor mosseleters. Op Ameland nam het 
aantal Scholeksters en Eiders in de periode 1980–1990 dan ook spectaculair toe (Kersten et al., 
1997). 
 
Doordat mosselvelden niet diep in het substraat zijn verankerd, is een deel van deze velden 
verdwenen tijdens twee winterstormen in januari en februari 1990 (Ens, 2006). Het niet 
onaanzienlijke bestand dat de winterstormen overleefde, is gedurende het daaropvolgende 
seizoen weggevist (Beukema, 1993). Het is een treurige zaak dat het heeft kunnen gebeuren in 
Nederlands grootste natuurgebied, dat het meest kenmerkende habitat-type in korte tijd volledig 
is verdwenen. 
 
Voorheen lagen onder Ameland her en der mosselbank-complexen van verschillende grootte, 
ouderdom en hoogte. Vooral de banken op het wantij waren door hun uitgestrektheid 
indrukwekkend (figuren 5.1.51 en 5.1.52). Tijdens een kartering in 1978 waren deze banken 
nog steeds aanwezig (Dijkema, 1991; Dijkema et al., 1989), maar tegenwoordig liggen er alleen 
enkele banken vlakbij de friesche kust. 
 
Mossels waren vroeger het stapelvoedsel voor Eiders en Scholeksters in de Waddenzee. 
Daarnaast vormden complexen van mosselbanken met de ertussen liggende poeltjes en 
slikvelden een gevarieerd en voedselrijk habitat voor veel soorten die zelf geen mossels eten. 
Grote aantallen Steenlopers, Wulpen, Rosse Grutto’s en Bonte Strandlopers foerageerden in 
deze complexen  
 

 
Figuur 5.1.52 Mosselbank ten zuiden van de Kooiduinen rond 1982. 

Mussel bed south of the Kooiduinen (ca. 1982). 
 
Direct na het verdwijnen van de mosselbanken in 1990 is het aantal Eiders en 
Scholeksters op het eiland in korte tijd scherp gedaald (Kersten et al., 1997). 
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5.1.4.1.5. Moeizame terugkeer van stabiele mosselbanken 
Na 1990 ontstonden verspreid embryonale mosselbanken met een onderliggende kokkelbank 
als substraat (eigen waarneming). Pas na de goede broedval van 2001 waren weer grote 
oppervlaktes wad met mossels bedekt (Ens, 2006). Sindsdien verdwijnen en verschijnen 
embryonale mosselbanken overal op de wadplaten. Slechts een klein aantal embryonale 
banken overleeft tot het stadium van stabiele mosselbank, waar de levende mossels tot diep in 
het substraat zitten vastgehecht op tenminste drie tot vier generaties voorouders. 
 
Van herstel van de banken is tot op heden nauwelijks sprake. In de afgelopen 20 jaar zijn overal 
onder Ameland, vaak meerdere malen, embryonale mosselbanken ontstaan, maar stabilisatie 
heeft in beperkte mate alleen plaatsgevonden onder West-Ameland en buiten de bodemdaling 
schotel onder Oost-Ameland. 
 
In 2000 werd ten oosten van het amelander wantij een kleine (0.3 ha) mosselbank aangetroffen 
die zich al enigszins gestabiliseerd had. Er was sprake van een verticale opeenstapeling van 
één of twee opeenvolgende generaties (Kersten, 2001). In 2005 was ook deze beginnende 
mosselbank verdwenen. 
 
Het is niet duidelijk waarom embryonale mosselbanken zich op het amelander wantij niet 
kunnen handhaven. Onder Schiermonnikoog lijkt het herstel voorspoediger te verlopen, maar 
onder Terschelling gaat het ook moeizaam (mondelinge mededeling Bruno Ens). Daar ontstaan 
zelfs geen embryonale banken (Goudswaard et al., 2009). 
 
5.1.4.1.6. Mechanische kokkelvisserij 
Kokkels leven in de wadbodem en niet erbovenop zoals mossels. Kokkelbanken ontstaan daar 
waar broedval optreedt, een grillig verschijnsel dat soms geassocieerd wordt met koude winters. 
Gedurende de eerste twee jaar na de broedval groeien de kokkels snel, vooral ’s zomers 
(Kamermans & Kesteloo-Hendrikse, 2001). In de loop van de volgende twee tot vier jaar neemt 
de groeisnelheid af (Kamermans & Kesteloo-Hendrikse, 2001) en verdwijnt de kokkelbank 
langzaam tengevolge van predatie door vogels, visserij en andere oorzaken van sterfte 
(Rappoldt et al., 2003, hoofdstuk 4). Soms verdwijnen kokkelbanken sneller door bevriezing of 
een ziekte. 
 
Nadat de mosselbanken in 1990 waren verdwenen is de visserij op kokkels toegenomen. Vooral 
na de goede broedval van 1998 is ieder jaar een grote hoeveelheid kokkels opgevist totdat in 
2005 de mechanische kokkelvisserij is gestopt. 
 
De mechanische kokkelvisserij is gedetailleerd beschreven in Ens et al. (2004). Het was een 
grootschalige activiteit waarbij jaarlijks gemiddeld 3.8% van het totale wadoppervlak werd 
bevist. Omdat slechts een bescheiden deel van het wadoppervlak bedekt is met kokkels, 
vertegenwoordigde het beviste oppervlak gemiddeld 46% van het oppervlak aan kokkelbanken. 
Het bevissen van de banken gebeurde in stroken waartussen kokkels bleven liggen. Van het 
beviste oppervlak werd ongeveer 30% feitelijk leeggevist. 
 
Een kokkelbank is verscheidene jaren geschikt is voor bevissing. Bovenstaande percentages 
impliceren daarom dat vrijwel alle kokkelbanken in het voor visserij opengestelde deel van de 
Waddenzee (80% van het plaatoppervlak) werden bevist. 
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Figuur 5.1.53 Handkokkelvisserij bij de Hon in 2009 (foto Johan Krol). 

Hand gathering of cockles south of the Hon in 2009 (courtesy of Johan Krol). 
 
Naast een direct effect op de beschikbare hoeveelheid kokkelvlees voor vogels had de 
mechanische kokkelvisserij ook nadelige consequenties voor andere bodemdieren die door 
vogels gegeten worden (Piersma et al., 2001; Hiddink, 2003). 
 
Doordat tijdens het vissen een grote hoeveelheid sediment in suspensie werd gebracht, had de 
mechanische kokkelvisserij ook een effect op de wadbodem, zowel die van het beviste 
oppervlak als die in de nabije omgeving. 
 
5.1.4.1.7. Handkokkelvisserij 
Na het stoppen van de mechanische kokkelvisserij in 2005 is de handkokkelvisserij 
toegenomen. Inmiddels wordt jaarlijks 1.5% à 2% van het totale kokkelbestand weggevist5 . 
 
Het grootste probleem hiervan lijkt dat de lokale visserijdruk aanzienlijk groter is. De gehele 
vangst (procenten van het totale bestand in de Waddenzee) wordt immers weggevist uit slechts 
enkele rijke gebieden. De handkokkelvisserij heeft zich de laatste jaren geconcentreerd ten 
zuiden van Oost-Ameland en de Engelsmanplaat. De banken in dat gebied zijn meerdere jaren 
achtereen op intensieve wijze bevist (zie figuur 5.1.53), waardoor vermoedelijk een aanzienlijk 
deel van de kokkelbank ten zuiden van de Hon is weggevist. 
 
De precieze omvang van deze visserijdruk onder Oost-Ameland is echter nog steeds niet 
openbaar. 
 
5.1.4.1.8. Afname nonnetjes 
Terwijl de meeste soorten prooidieren sterk geconcentreerd voorkomen en op grote delen van 
het wad afwezig zijn, kwamen nonnetjes (evenals zeeduizendpoten) vrijwel overal op het wad 
voor. Het gebeurde niet vaak dat in een bodemmonster geen nonnetjes en zeeduizendpoten 
zaten. Al in de jaren tachtig van de vorige eeuw werd her en der een achteruitgang 
                                                      
5  Dit is gebaseerd op door de sector opgegeven percentages, te vinden bijvoorbeeld in 

http://www.visserijnieuws.nl/nieuws/7517-zekerheid-handkokkelvissersgespreider-beugelen.html. 
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geconstateerd. Deze zette door, met een korte opleving tussen 1997 en 2001. Daarna was er 
sprake van een versnelde afname. In 2008 was het bestand van nonnetjes in de Waddenzee 
nog slechts 10% van het bestand in 2000 (Goudswaard et al., 2009; Kesteloo et al., 2009; Smit 
et al., 2011). 
 
Een mogelijke oorzaak van de achteruitgang van het nonnetje is toename van de temperatuur 
van het zeewater met een indirect negatief effect op de overleving van de larven (Philippart et 
al., 2003). Het nonnetje was vroeger een belangrijke prooi voor veel soorten wadvogels. Met 
name voor de Kanoet, maar ook voor Scholekster, Wulp, Rosse Grutto, en Tureluur. 
 
5.1.4.1.9. Toename wormen 
Vrijwel overal in de Waddenzee is het aanbod aan wormen geleidelijk toegenomen en 
wadvogels die wormen eten zijn over de gehele linie in aantal toegenomen (met uitzondering 
van de Kluut) (Leopold et al., 2004; van Roomen et al., 2005). 
 
In de wadbodem komt een groot aantal soorten wormen voor. Als voedsel voor vogels is de 
zeeduizendpoot het belangrijkst. Scholeksters en Wulpen eten regelmatig wadpieren, maar 
deze prooi wordt niet altijd gewaardeerd. Met de verzanding is ook de schelpkokerworm 
toegenomen. Deze prooi wordt oa. door Wulpen gegeten. 
 
Wormen zijn de belangrijkste voedselbron voor Bontbekplevier, Zilverplevier, Goudplevier, 
Wulp, Rosse Grutto, Kluut, Tureluur en Bonte Strandloper. 
 
5.1.4.1.10. Verschijnen Japanse Oester 
De Japanse Oester is nauwelijks van belang als voedselbron voor wadvogels. Echter, de 
oesters vestigen zich vaak op mosselbanken en concurreren dan om voedsel met de mossels. 
Hierdoor kan het voortbestaan van de mosselbank in het gedrang komen. 
 
De oesters hebben de Waddenzee van west naar oost gekoloniseerd. Onder West- Ameland 
raakten rond 2000 enkele mosselbanken volledig overgroeid met oesters. Onder Oost-Ameland 
trad dat probleem pas na 2005 op (eigen waarneming). 
 
5.1.4.1.11. Toename van het toerisme 
Sinds de jaren zeventig is het toerisme in de Waddenzee toegenomen. In het bijzonder lijkt het 
seizoen met grote aantallen bezoekers te zijn verlengd. 
 
Wij hebben echter de stellige indruk dat het toegenomen toerisme niet heeft geleid tot een 
grotere verstoring van de hoogwatervluchtplaatsen op Ameland. De uitbreiding van het 
reservaat van het Fryske Gea op de Hon alsmede de sloot tussen de kwelder bij Hollum en de 
waddijk op West-Ameland hebben daaraan bijgedragen. 
 
Het aantal mensen dat het wad op gaat tijdens laagwater is nog altijd heel gering. Verstoring 
van foeragerende vogels door wandelaars op het wad komt op Oost-Ameland weinig voor. 
 
5.1.4.2. Veranderingen van het aantal wadvogels op Oost-

Ameland sinds 1972–1986 
Sinds 1972–1986 is het aantal van veel soorten wadvogels op Oost-Ameland sterk veranderd. 
Dat is uitvoerig besproken in hoofdstuk 5.1.3 en de resultaten zijn samengevat in tabel 5.1.3. 
De betekenis van de gebruikte symbolen is te vinden in tabel 5.1.2. De aantalsveranderingen 
komen grotendeels overeen met die in een eerdere analyse over de periode 2000–2004 
(Kersten, 2004). 
 
De veranderde aantallen op Oost-Ameland kunnen samenhangen met lokale veranderingen, 
maar ze kunnen ook het gevolg zijn van grootschalige veranderingen in de Waddenzee of van 
veranderingen in de populatie-grootte van de betreffende soorten die veroorzaakt worden door 
ontwikkelingen elders. In tabel 5.1.3 wordt de ontwikkeling van de aantallen op Oost-Ameland 
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daarom vergeleken met die in de referentie-gebieden West-Ameland, Boschplaat en Oost-
Schiermonnikoog. 
 
Tabel 5.1.2 De betekenis van de symbolen in de samenvattende tabel 5.1.3. 

Explanation of the symbols used in table 5.1.3. Symbols –, – –, and +, ++ for Ameland indicate a 
decrease and increase by a factor 1.25 respectively 2.0 (red if significant). Consistent and inconsistent 
trends between areas are indicated by green and red dots respectively. 

symbool betekenis 

− −  Een afname met meer dan 50% (een factor 2.0). 
Indien significant is het teken rood (−−) 

−  Een afname met meer dan 20% (een factor 1.25). 
Indien significant is het teken rood (−). 

~ Ongeveer  gelijk gebleven aantallen. 

+ Een toename met meer dan 25% (een factor 1.25). 
Indien significant is het teken rood (+). 

++ Een toename met meer dan 100% (een factor 2.0). 
Indien significant is het teken rood (++). 

f 
Langjarige trend is toenemend voor Boschplaat of 
Oost-Schiermonnikoog (zie grafiek in appendix 5.1). 

₩ 
Langjarige trend is afnemend voor Boschplaat of 
Oost-Schiermonnikoog (zie grafiek in appendix 5.1). 

•

Consistent en significant De verandering op Oost-Ameland is sig- nificant  en  het teken 
komt  overeen met dat voor tenminste twee van de drie referentiegebieden:  West-
Ameland, Boschplaat en Oost- Schiermonnikoog.  Bovendien is het teken in géén van de 
referentie- gebieden tegengesteld aan dat van Oost-Ameland. 

•

Consistent en niet significant De aantallen op Oost- en West- Ameland veranderen niet 
of de veranderingen zijn beide niet signifi- cant. Bovendien zijn de veranderingen op 
zowel de Boschplaat als op Oost-Schiermonnikoog niet tegengesteld aan die op Oost-
Ameland. 

•
Niet consistent Het teken van de verandering op Oost-Ameland is tegengesteld aan dat 
in tenminste één van de drie referentiegebieden. 

• Onduidelijk  Voldoet niet aan de criteria voor ”consistent” of ”niet consistent”. 
 
Voor de meeste soorten komt de ontwikkeling op Oost-Ameland overeen met die in de 
referentiegebieden, hetgeen er op duidt dat lokale factoren niet verantwoordelijk zijn voor de 
waargenomen verandering op Oost-Ameland. Dat geldt voor de Eider, Bergeend, Scholekster, 
Bontbekplevier, Zilverplevier, Goudplevier, Wulp, Rosse Grutto, Kluut en Groenpootruiter. 
 
5.1.4.2.1. Afgenomen aantallen 
Eider, Scholekster en Steenloper (in de nazomer), die voor hun voedsel deels afhankelijk waren 
van mosselbanken, kokkelbanken en nonnetjes, zijn sterk in aantal afgenomen. De Kluut, met 
een uitgesproken voorkeur voor zeer slibrijk wad, is nagenoeg verdwenen. 
 
5.1.4.2.2. Toegenomen aantallen 
Bontbekplevier, Zilverplevier, Goudplevier en Rosse Grutto zijn consistent in aantal 
toegenomen. Ook voor deze soorten geldt dus dat lokale veranderingen op Oost-Ameland 
daarbij geen rol lijken te spelen. 
 
Goudplevier en Rosse Grutto zijn wormeneters zonder voorkeur voor slibrijk wad. 
Bontbekplevier en Zilverplevier stonden bekend als soorten met een voorkeur voor slibrijk wad 
(Zwarts, 1976). Beide soorten zijn echter in eerste instantie wormeneters die blijkbaar bij 
voldoende voedselaanbod ook op zandiger wad uit de voeten kunnen. 
 
 
5.1.4.2.3. De aantalsontwikkeling verschilt tussen seizoenen 
Opvallend is dat de sterke toename van Goudplevier en Rosse Grutto in het voorjaar niet 
gepaard gaat met een duidelijke toename tijdens de najaarstrek. Ook de sterke afname van het 
aantal overwinterende Tureluurs en de sterke toename van het aantal overwinterende 
Zilverplevieren heeft niet geleid tot een corresponderende aantalsverandering tijdens de 
doortrek-perioden. 
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Het is onwaarschijnlijk dat lokale veranderingen op Oost-Ameland, die het gebied meer of 
minder geschikt maken voor de betreffende soorten, verantwoordelijk zijn voor zulke 
tegengestelde tendensen. Waarschijnlijk hebben we hier te maken met verschillende populaties 
van dezelfde soort waarvan de groottes zich niet in dezelfde richting ontwikkelen. 
 
Bij twee soorten in tabel 5.1.3 is zelfs sprake van een tegenstrijdige ontwikkeling in 
verschillende seizoenen. Het aantal overwinterende Steenlopers en Bonte Strandlopers is 
significant toegenomen, terwijl het aantal doortrekkers in de nazomer juist is afgenomen. 
 
Voor beide soorten betreft het hier inderdaad twee populaties waarvan er één uitsluitend 
doortrekt en de ander zowel doortrekt als overwintert in de Waddenzee. In hoofdstuk 5.1.3.7 
en hoofdstuk 5.1.3.14 wordt dit gedetailleerd beschreven. 
 
5.1.4.2.4. Een groot verschil met de referentiegebieden 
De meest in het oog springende verschillen tussen de aantalsontwikkeling op Oost-Ameland en 
die in de referentiegebieden betreffen Steenloper, Tureluur, Kanoet en Bonte Strandloper (zie 
ook tabel 5.1.3). Die worden hieronder besproken. 
 
Tabel 5.1.3 Overzicht van de veranderingen in het aantal wadvogels op Oost-Ameland en de referentiegebieden 

West-Ameland, Boschplaat en Oost-Schiermonnikoog. Voor verklaring van de symbolen zie tabel 4.1. 
Changes in the numbers of littoral waterbirds on East-Ameland (Oost) compared with the corresponding 
changes on West-Ameland (West), Boschplaat and East-Schiermonnikoog (Schier). For explanation of 
the symbols see table 4.1. 

soortnaam seizoen Oost West Boschplaat Schier Consistentie 
Eider zomer − −   ₩ ∼ • 

Bergeend winter −  − − ∼ ∼ • 
 najaar ∼ − ₩ ₩ • 

Scholekster winter − −  − − ₩ ₩ • 

 nazomer − −  − − ₩ ₩ • 

Bontbekplevier nazomer ++ + f f • 
Zilverplevier winter ++ + f f • 
 voorjaar ∼ ∼ ∼ f • 
 nazomer ∼ + ∼ f • 
Goudplevier voorjaar ++ ++ afwezig afwezig • 
 najaar −  ∼ afwezig afwezig • 
Steenloper winter ++ ++ f f • 
 voorjaar  ++ ₩ ∼ • 

 nazomer − −  + ∼ ∼ • 
Wulp winter  ++ ∼ ∼ • 
 najaar ∼ ∼ ∼ ∼ • 
Rosse Grutto voorjaar ++ ++ f f • 
 nazomer ∼ + ∼ ∼ • 
Kluut nazomer − −   ₩ ₩ • 

Tureluur winter − −  − − f ∼ • 
 nazomer ∼ ∼ afwezig f • 
Groenpootruiter nazomer + ∼ f f • 
Kanoet winter ++ − − ∼ afwezig • 
 najaar ++ ++ ∼ ∼ • 
Bonte Strandloper winter ++ − − ∼ ∼ • 
 voorjaar + ++ ∼ ∼ • 
 najaar − −  − ₩ ₩ • 
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Figuur 5.1.54 Een Steenloper die foerageert op krabbetjes tussen de mossels onderaan de dijk (foto Gerrit Kiekebos). 

Ruddy Turnstone eating a small shore crab, captured between seaweed and mussels attached to the 
base of the dike (courtesy of Gerrit Kiekebos). 

 
Steenloper 
Op Oost-Ameland is de Steenloper tijdens de nazomer sterk afgenomen, terwijl dit in de 
referentiegebieden niet het geval is. Op West-Ameland is de soort zelfs toegenomen 
(tabel 5.1.3). De trends op de Boschplaat en Oost-Schiermonnikoog zijn onduidelijk6 . Daarom 
wordt hier alleen naar Oost- en West-Ameland gekeken. 
 
De situatie wordt gecompliceerd doordat we te maken hebben met twee doortrekkende 
populaties die overlappen in de tijd (zie ook hoofdstuk 5.13.7). Maar het komt erop neer dat de 
doortrekkende aantallen zich op Oost-Ameland minder gunstig hebben ontwikkeld dan op West-
Ameland. Blijkbaar is er op Oost-Ameland iets veranderd ten nadele van de Steenloper. Een 
verklaring hiervoor moet gezocht worden op het voedselgebied. 
 
Steenlopers scharrelen vaak rond op mosselbanken op zoek naar krabbetjes en andere 
kleinere prooien die zich verbergen tussen de mossels. In de nazomer vormen mosselbanken 
waarschijnlijk het belangrijkste voedselgebied voor Steenlopers in de Waddenzee7. 
 
Het verdwijnen van de mosselbanken en het feit dat zij zich op het amelander wantij niet 
hersteld hebben (in tegenstelling tot West-Ameland) kan het verschil tussen Oost en West-
Ameland in de nazomer verklaren. 
 
Tureluur 
Het aantal overwinterende Tureluurs is zeer sterk afgenomen, zowel op Oost-Ameland als op 
West-Ameland. In schril contrast hiermee is in de referentiegebieden sprake van een toename 
(Boschplaat) en een gelijkblijvend aantal (Oost-Schiermonnikoog). 
 
Overwinterende Tureluurs in de Waddenzee behoren tot de ondersoort Tringa totanus robusta. 
Deze ondersoort broedt voornamelijk op IJsland en de populatiegrootte is stabiel of neemt 
mogelijk licht toe (Wetlands International, 2006). 
                                                      
6 Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt door het geringe aantal tellingen en door het kleine aantal Steenlopers in deze 

gebieden (zie Appendix A: Steenloper c, nazomer). 
7  Steenlopers foerageren ook op dijktaluds en strekdammen (Leopold et al., 2004). Op Ameland lijkt dat ’s winters meer 

te gebeuren dan ’s zomers (eigen waarneming), mogelijk omdat krabben zich ’s winters terugtrekken in dieper water 
en daardoor op mosselbanken dus minder voedsel beschikbaar is. 
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Het is volstrekt onduidelijk waarom overwinterende Tureluurs het op heel Ameland zo slecht 
doen, terwijl de populatiegrootte niet afneemt, evenmin als het aantal overwinteraars in de 
omliggende gebieden. De afname kan niet worden toegeschreven aan specifieke veranderingen 
op het wad onder Oost-Ameland omdat het aantal op West-Ameland net zo sterk is afgenomen 
(zie figuur 5.1.36). 
 
Kanoet 
Het aantal overwinterende Kanoeten op Oost-Ameland is sterk toegenomen. Op West-Ameland 
verlopen de aantallen grillig en zijn (niet-significant) afgenomen. Op Oost-Schiermonikoog komt 
de soort ’s winters nauwelijks voor, en ook op de Boschplaat is geen toename opgetreden (zie 
tabel 5.1.3). 
 
De toename op Oost-Ameland houdt mogelijk verband met een enorme afname in de westelijke 
Waddenzee, waar meer dan de helft van het oorspronkelijke voedselgebied tegenwoordig 
onvoldoende voedsel bevat (Kraan et al., 2009). Mogelijk is een deel van de vogels uit de 
westelijke Waddenzee verhuisd naar Oost-Ameland, waar het habitat voor de Kanoet gunstiger 
is geworden door het verdwijnen van de mosselbanken en de slikvelden. 
 
Vergeleken met het grote aantal Kanoeten dat verdwenen is uit de westelijke Waddenzee, is de 
toename op Oost-Ameland gering (ook in vergelijking tot de aantallen op de Boschplaat (zie 
appendix 5.1: Kanoet a, winter). Feit blijft, dat de Kanoeten verhuisd zijn naar Oost-Ameland en 
niet naar de omliggende gebieden. Blijkbaar was de voedselsituatie op Oost-Ameland gunstiger 
dan in de nog beschikbare delen van de referentie-gebieden. 
 
Bonte Strandloper 
Op Oost-Ameland is het aantal overwinterende Bonte Strandlopers sterk toegenomen. Op 
West-Ameland is het aantal daarentegen afgenomen, terwijl het aantal overwinteraars op de 
Boschplaat en op Oost-Schiermonnikoog van jaar op jaar sterk wisselt, maar geen duidelijke 
trend vertoont (zie appendix 5.1: Bonte Strandloper a, winter). 
 
Deze discrepantie tussen de ontwikkelingen op Oost-Ameland en die in de referentie-gebieden 
suggereert dat de toename op Oost-Ameland aan lokale factoren kan worden toegeschreven. 
 
Verzanding van het wad en een grotere beschikbaarheid van kleine wormen hebben de 
toename misschien mogelijk gemaakt. Maar beide verschijnselen spelen zich ook op een veel 
grotere schaal af en hebben in de referentie-gebieden niet geleid tot een toename van het 
aantal overwinteraars. 
 
Het blijft dus onduidelijk waarom het aantal overwinterende Bonte Strandlopers juist op Oost-
Ameland is toegenomen. 
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Discussie 
Vergelijken we de soorten die in aantal zijn toegenomen met de soorten die in aantal zijn 
afgenomen, dan komen de achteruitgang van de schelpdieren (mossel, kokkel en nonnetje), de 
verzanding van het wantij en het grotere aanbod aan wormen als de belangrijkste oorzaken van 
aantalsveranderingen op Oost-Ameland naar voren. 
 
Deze veranderingen in habitat en voedselaanbod zijn echter niet beperkt tot Oost-Ameland, 
maar spelen zich af op een grotere schaal. Het is dan ook niet verwonderlijk dat met betrekking 
tot de aantallen wadvogels, veel van de op Oost-Ameland geconstateerde veranderingen ook 
hebben plaatsgevonden in de referentiegebieden. 
 
In vier gevallen komt een aantalsverandering op Oost-Ameland niet overeen met die in de 
referentiegebieden. 
 
Steenloper Het uitblijven van het herstel van mosselbanken onder Oost-Ameland lijkt 

het gebied in de nazomer minder aantrekkelijk te maken. 
Kanoet De sterke verzanding van het wantij heeft bijgedragen aan de toename van 

de Kanoet in de winter. 
Tureluur De oorzaak van de afname in de winter is onduidelijk, maar de afname 

treedt op zowel Oost- als West-Ameland op. 
Bonte Strandloper De oorzaak van de toename in de winter is onduidelijk. 
 
Veranderingen in habitat en voedselaanbod die specifiek zijn voor Oost-Ameland betreffen: 
daling van de diepe ondergrond door gaswinning, een compenserende sedimentatie, 
verzanding van het wantij, geen herstel van stabiele mosselbanken op het wantij en een relatief 
intensieve handkokkelvisserij sinds 2005. 
 
In hoeverre de hierboven genoemde positieve en negatieve ontwikkelingen het gevolg zijn van 
ieder van deze factoren kunnen wij niet zeggen. Voorzover het verdwijnen van de 
mosselbanken en slikvelden op het amelander wantij (deels) het gevolg zijn geweest van 
bodemdaling, kan gesproken worden van een positief effect op de overwinterende Kanoeten en 
een negatief effect op de Steenlopers in de nazomer. 
 
In tegenstelling tot elders in de Waddenzee zijn embryonale mosselbanken op het amelander 
wantij steeds verdwenen voordat zij zich hadden gestabiliseerd. Het is mogelijk dat de relatief 
intensieve kokkelvisserij aan dit probleem bijdraagt (de kokkels die vaak het substraat vormen 
van een embryonale bank worden weggevist). Wij vragen ons verder af of de grote 
(compenserende) sedimentatie op het wad onder Oost-Ameland kan hebben geleid tot een 
extra zandig karakter en of het ontstaan van de stabiele ondergrond van een mosselbank wordt 
bemoeilijkt door de sterke sedimentatie in het gebied. 
 



59  

Monitoring effecten van bodemdaling op Ameland-Oost oktober 2011
 

 
 

Dankwoord 
Wij danken het Natuurcentrum Ameland voor de bemiddeling en ondersteuning sinds 2000, 
waardoor het mogelijk werd het aantal wadvogeltellingen op het eiland aanzienlijk te verhogen. 
Bij de totstandkoming van dit rapport hebben de opmerkingen van Johan Krol, Joop Marquenie 
en Meinte Engelmoer tot belangrijke verbeteringen geleid. 
 
Namens de telgroep Schiermonnikoog verleende Klaas van Dijk toestemming om de gegevens 
van Oost-Schiermonnikoog te gebruiken. Marc van Roomen verleende toestemming om de 
gegevens van de Boschplaat te gebruiken. Het SOVON maakte de gegevens van de 
Boschplaat en Oost-Schiermonnikoog beschikbaar ten behoeve van een vergelijking met Oost-
Ameland.  
 
Wij danken Gerrit Kiekebos, Johan Krol en Madelein Marquenie voor hun foto’s.  
 
Tenslotte bedanken wij Gerda Allersma, Pieter Baak, Hans Baltussen, Jan Beekman, Anne 
Beijaard†, Mientje Beijaard, Niek van de Berk, Vincent van de Berk, Ruud van Beusekom, Fred 
Bonten†, Ben Braster, Nelly van Brederode, Ans Broersen, Hanneke Broersen, Peter Brouwer, 
Jan Bunnik, Gerard Bunnik, Clément Carrière, Marjan Crombach, Arend van Dijk, Dick van 
Dorp, Meinte Engelmoer, Peter Esselink, Jaques den Exter, Stan Fritschy, Ilva Goedhart, Jan 
Grootenhuis, Jeroen Helmer, Wouter Helmer, Olof van Hoorn, Anton Horn, Jeffrey Huizenga, 
Hans Huybrechts, Theo Jager, Theo Janus, Jan & Thea de Jong, Joop de Jong, Jan van der 
Kamp, Richard Kiewiet, Els Kloosterman, Johan Krol, Lucien van Kroonenburg†, Peter 
Laarakker, Hans van de Linde, Frits Oud, Tim den Outer, André Peerenboom†, Mirjam 
Peerenboom, John Peerenboom, Eddy Pelster, Theunis Piersma, Menso Rappoldt, Peter 
Rappoldt, Lammert de Ree, Richard de Ree, Rien Reijnen, Leo Reyerink, Marsel Roelofs, Hans 
Roersma, Kees van Scharenburg, Cor Smit, Tom van Spanje, Laurens Stortelder†, Marlies van 
Stralen†, Hans Stuart, Hans Titulaer, Sjraar Truien, Gerben van Veldhuizen, Theo van Velp, 
Hadewijch Verhoeven, Judith Verhoeven, Volkert Vintgens, Carla Visser, Willem Visser, Dick 
Visser, Peter van Vliet, Han van Vliet, René Vos, Rinalous Weel, Anne Weeseman, Ingrid 
Weissenhorn, Frans van de Woude, Wim van de Zande, Piet Zegers en Kees Zoon voor hun 
bijdrage aan de wadvogeltellingen op Ameland. 
 



60  

Monitoring effecten van bodemdaling op Ameland-Oost oktober 2011
 

 
 

Referenties 
Beukema, J. J., 1993. Increased mortality in alternative bivalve prey during a period when the 
tidal flats of the Dutch Wadden Sea were devoid of mussels. Netherlands Journal of Sea 
Research 31, 395–406. 
 
Beukema, J. J., Cadee, G. C., 1996. Consequences of the sudden removal of nearly all mussels 
and cockles from the Dutch Wadden Sea. Marine Ecology 17, 279–289. 
 
Boere, G. C., 1976. The significance of the Dutch Waddenzee in the annual life cycle of arctic, 
subarctic and boreal waders. Part 1. the function as a moulting area. Ardea 64, 210–291. 
 
de Glopper, R., 1967. Over de bodemgesteldheid van het waddengebied. Tjeenk 
Willink, Zwolle, The Netherlands. 
 
Dijkema, K., 1991. Towards a habitat map of the Netherlands, German and Danish 
Wadden Sea. Ocean and Shoreline Management 16, 1–21. 
 
Dijkema, K., van Tienen, G., van Beek, J., 1989. Habitats of the Netherlands, German and 
Danish Wadden Sea. Technical report, Research Institute for Nature Management, Texel, The 
Netherlands. 24 maps. 
 
Engelmoer, M., 2008. Breeding origins of wader populations utilizing the Dutch Wadden Sea. 
Fryske Akademy, Leeuwarden, the Netherlands. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. 
 
Ens, B., 2006. The conflict between shellfisheries and migratory waterbirds in the Dutch 
Wadden Sea. In: Boere, G. C., Galbraith, C. A., Stroud, D. A. (Eds.) Waterbirds around the 
world, pp. 806–811. The Stationary Office, Edinburgh. 
 
Ens, B. J., Smaal, A. C., de Vlas, J., 2004. The effects of shellfish fishery on the ecosystems of 
the Dutch Wadden Sea and Oosterschelde. final report of the second phase of the scientific 
evaluation of the Dutch shellfish fishery policy (EVA-II). Technical report, Alterra, Wageningen, 
the Netherlands. Alterra– rapport 1011. 
 
Eysink, W., Dijkema, K., van Dobben, H., Slim, P., de Vlas, J., Sanders, M., Wiertz, J., 
Schouwenberg, E., 2000. Monitoring effecten bodemdaling op Ameland-Oost; evaluatie na 13 
jaar gaswinning. Technical report, NAM, Assen. 
 
Goudswaard, P., Jansen, J., van Zweeden, C., Kesteloo, J., van Stralen, M., 2009. 
Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen in de 
Waddenzee in het voorjaar van 2009. Technical report, Wageningen IMARES, Yerseke. 
Rapport C092/09. 
 
Hiddink, J., 2003. Effects of suction-dredging for cockles on non-target fauna in the Wadden 
Sea. Journal of Sea Research 50, 315–323. 
 
Hornman, M., Hustings, F., Koffijberg, K., van Winden, E., SOVON Ganzen- en 
Zwanenwerkgroep, Soldaat, L., 2011. Watervogels in Nederland in 2008/2009. Technical report, 
SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen. SOVON- monitoringsrapport 2011/03, 
Waterdienst-rapport BM 10.24. 
 
Kamermans, P., Kesteloo-Hendrikse, J. J., 2001. Voortgangsverslag deelproject H2 van EVA-II: 
Schattingen van groei en sterfte van de kokkel ten behoeve van de extrapolatie van 
voorjaarsinventarisaties naar bestandsgroottes in het najaar. Technical report, Wageningen 
IMARES, voorheen RIVO, Yerseke, the Netherlands. RIVO Rapport. 
 
Kersten, M., 1996. De najaarstrek van steenlopers door de Waddenzee. Limosa 69, 
141–142. 
 
Kersten, M., 2001. Aantallen en verspreiding van wadvogels op Oost-Ameland. 
Technical report, Natuurcentrum Ameland, Nes, Ameland. 67 pp. 
 
Kersten, M., 2004. Verandering van het aantal wadvogels op Oost-Ameland sinds het begin van 
de gaswinning in 1986. Technical report, Natuurcentrum Ameland, Nes, Ameland. 36 pp. 



61  

Monitoring effecten van bodemdaling op Ameland-Oost oktober 2011
 

 
 
 
Kersten, M., Rappoldt, C., Smit, C., 1981. Over de nauwkeurigheid van wadvogeltellingen. 
Limosa 54, 37–46. 
 
Kersten, M., Rappoldt, K., van Scharenburg, K., 1997. Wadvogels op Ameland. 
In: Versluys, M., Engelmoer, R., Blok, D., van der Wal, R. (Eds.) Vogels van 
Ameland, pp. 56–87. Friese pers boekerij,, Leeuwarden, The Netherlands. 
 
Kesteloo, J., Poelman, M., Jansen, J., van Zweeden, C., 2009. Het kokkelbestand in de 
nederlandse kustwateren in 2009. Technical report, Wageningen IMARES, Yerseke. Rapport 
C051/08. 
 
Kraan, C., van Gils, J., Spaans, B., A.Dekinga, Bijleveld, A., van Roomen, M., Kleefstra, R., 
Piersma, T., 2009. Landscape-scale experiment demonstrates that Wadden Sea intertidal flats 
are used to capacity by molluscivore migrant shore- birds. J. Anim. Ecol. 78, 1259–1268. 
 
Krol, J., 2011. Wadplaatsedimentatie bij Ameland 2000–2010. In prep. 
 
Leopold, M., Smit, C., Goedhart, P., van Roomen, M., van Winden, A., van Turnhout, C., 2004. 
Langjarige trends in aantallen wadvogels, in relatie tot de kokkelvisserij en het gevoerde beleid 
in deze. In: Eindverslag EVA II (evaluatie schelpdiervisserij tweede fase, deelproject C2. Alterra 
rapport 954, SOVON- onderzoeksrapport 2004/07, Wageningen. 
 
Philippart, C., van Aken, H., Beukema, J., Bos, O., Cadee, G., Dekker, R., 2003. 
Climate-related changes in recruitment of the bivalve Macoma baltica. Limnology and 
Oceanography 48, 2171–2185. 
 
Piersma, T., Koolhaas, A., Dekinga, A., Beukema, J., Dekker, R., Essink, K., 2001. 
Long-term indirect effects of mechanical cockle-dredging on intertidal bivalve stocks in the 
Wadden Sea. Journal of Applied Ecology 38, 976–990. 
 
Rappoldt, C., Ens, B. J., Bult, T. P., Dijkman, E. M., 2003. Scholeksters en hun voedsel in de 
Waddenzee, rapport voor deelproject B1 van EVA-II, de tweede fase van het 
evaluatieonderzoek naar de effecten van schelpdiervisserij op natuurwaarden in de Waddenzee 
en Oosterschelde 1999-2003. Technical report, Alterra, Wageningen, the Netherlands. Alterra–
rapport 882. 
 
Rappoldt, C., Kersten, M., Smit, C., 1985. Errors in large-scale shorebird counts. 
Ardea 73, 13–24. 
 
Smit, C. J., Brinkman, A. G., Ens, B. J., Riegman, R., 2011. Voedselkeuzes en draagkracht: de 
mogelijke consequenties van veranderingen in de draagkracht van Nederlandse kustwateren op 
het voedsel van schelpdieretende wad- en watervogels. Technical report, IMARES Wageningen 
UR, Wageningen. Rapport in voorbereiding. 
 
van Roomen, M., van Turnhout, C., van Winden, E., Koks, B., Goedhart, P., Leopold, M., Smit, 
C., 2005. Trends van benthivore watervogels in de Nederlandse Waddenzee 1975-2002: grote 
verschillen tussen schelpdiereters en wormeneters. Limosa 78, 21–38. 
 
van Turnhout, C., van Roomen, M., 2008. Drieteenstrandlopers in Nederland: steeds meer wad-
, steeds minder strandvogel? Limosa 81, 1–9. 
 
Wang, Z., Eysink, W., 2011. Monitoring effecten van bodemdaling op Ameland. Technical 
report, Deltares, Delft, The Netherlands. In prep. 
 
Wetlands International, 2006. Waterbird population estimates - fourth edition. Wetlands 
International, Wageningen, The Netherlands. 
 
Zwarts, L., 1976. Vogels van het brakke getijgebied. Bondsuitgeverij van de Jeugdbonden voor 
natuurstudie, Amsterdam. 
 
Zwarts, L., 2004. Bodemgesteldheid en mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee. 
Technical report, RIZA, Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rapport RIZA/2004.028. 



62  

Monitoring effecten van bodemdaling op Ameland-Oost oktober 2011
 

 
 

Bijlage 5.1 A Grafieken voor de Boschplaat en Oost-
Schiermonnikoog 

Op de volgende bladzijden zijn de SOVON tellingen van de Boschplaat en van Oost-
Schiermonnikoog in grafiek gebracht. De voor de verschillende soorten gebruikte perioden voor 
het karaketeriseren van de aantallen in ”winter”, ”voorjaar” en ”nazomer” zijn te vinden in Tabel 
A.1 hieronder. 
 
Tabel 5.1.4 Gehanteerde datumgrenzen voor ieder seizoen en iedere soort ten behoeve van de selectie van 

tellingen uit de SOVON-data. Tijdens de de doortrekperiodes zijn de grenzen zo scherp gekozen dat 
verwacht mag worden dat de aantallen binnen het gekozen interval dicht bij de aantalspiek zullen 
liggen. 
Data selection for Boschplaat and East-Schiermonnikoog. During the migration periods, criteria used for 
data selection differ between species because their timing of migration differs. Data were selected 
within a time interval when peak numbers can be expected. For every species the dates which delineate 
these time intervals is given below. 

seizoen winter zomer voorjaar najaar 

Eider  apr–aug   
Bergeend januari   oktober 
Scholekster januari   september 
Bontbekplevier   15 mei–5 juni 20 aug–20 sep 
Zilverplevier januari  10 mei–30 mei 20 aug–30 sep 
Goudplevier januari  maart november 
Steenloper januari  20 apr–20 mei 20 juli–10 aug 
Wulp januari   sep–okt 
Rosse Grutto   20 apr–20 mei 20 jul–20 aug 
Kluut    sep–okt 
Tureluur januari   10 jul–31 jul 
Groenpootruiter    10 jul–10 aug 
Kanoet januari   10 aug–30 sep 
Bonte Strandloper januari  10 apr–10 mei 10 aug–30 sep 
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Samenvatting/Summary 
• Het overstromingsrisico wordt gedefinieerd als de kans dat een broedpoging in de kwetsbare 

periode (eieren of kleine jongen) met een zodanige hoge waterstand wordt geconfronteerd 
dat de eieren of jongen dat niet overleven. In deze studie wordt het overstromingsrisico van 
Scholekster nesten op een deel van de kwelder van Ameland gekwantificeerd en (1) 
vergeleken met het overstromingsrisico op de kwelder van Schiermonnikoog (waar geen 
bodemdaling als gevolg van gaswinning plaatsvindt), en (2) wordt het overstromingsrisico 
geprojecteerd in het verleden en in de toekomst onder scenario’s met en zonder 
bodemdaling.  

• Het huidige overstromingsrisico wordt berekend aan de hand van getijgegevens, 
nesthoogtemetingen en legdatummetingen, vergelijkbaar aan de berekeningen door Van de 
Pol et al. (2010b). Toekomstig overstromingsrisico wordt geschat aan de hand van 
gesimuleerde getijgegevens en gesimuleerde kweldermaaiveldhoogte. De getijgegevens 
worden gesimuleerd op basis van een extrapolatie van de trend in de onder Ameland 
gemeten hoogwaterstanden in de periode 1971 t/m 2008. Veranderingen in maaiveldhoogte 
worden berekend met het model van Van Wijnen & Bakker (2001). 

• Het overstromingrisico voor de periode 1986-2008 bedraagt gemiddeld 23% op Ameland en 
ligt daarmee een fractie hoger dan het risico op Schiermonnikoog van 19% over dezelfde 
periode. Zonder de extra bodemdaling op Ameland zou het risico op Ameland in deze 
periode 12% hebben bedragen en daarmee onder dat van Schiermonnikoog hebben 
gelegen. 

• Als gevolg van hoogwaterniveaustijging, zal in de toekomst, zelfs zonder extra bodemdaling, 
volgens de modelvoorspellingen het overstromingsrisico op Ameland nog aanzienlijk verder 
toenemen naar 37% in 2009-2025 en 41% in 2026-2050. Met bodemdaling als gevolg van 
gaswinning liggen deze getallen ongeveer 20% hoger: 60% in 2009-2025 en 65% in 2026-
2050. Dit is een gevolg van het feit dat de bodemdaling in het onderzoeksgebied volgens de 
modelvoorspellingen niet op korte termijn gecompenseerd wordt door opslibbing waardoor 
nesten lager komen te liggen. 

• De huidige resultaten zijn sterk afhankelijk van de aanname dat de Scholeksters zich niet 
zullen aanpassen wat betreft legdatum en nestplaatskeuze, als ook van de 
modelvoorspellingen van maaiveldhoogteverloop en de geschatte hoogwaterniveaustijging. 
We geloven niet dat Scholeksters steeds in dezelfde nestkuil broeden, maar we weten dat 
Scholeksters vele tientallen jaren oud kunnen worden en extreem trouw zijn aan hun 
broedterritorium op de kwelder.  

• De schatting van de hoogwaterniveaustijging betreft een extrapolatie op basis van de 
metingen in de periode 1971-2008. Er is geen rekening gehouden met het feit dat de 
extreme hoogwaterstanden sneller toenemen dan de gemiddelde hoogwaterstand. Ook met 
de voorspelde versnelling van de zeespiegelstijging is geen rekening gehouden. Een 
sterkere stijging van hoogwaterniveaus zal de overstromingsrisico’s naar verwachting verder 
doen toenemen. 

• In het model van Van Wijnen en Bakker (2001) is opslibbing alleen afhankelijk van de 
hoogteligging t.o.v. gemiddeld hoogwater (via de inundatiefrequentie). De metingen aan 
opslibbing (hoofdstuk 3) laten echter zien dat ook de afstand tot de wadrand en tot kreken 
een groot effect heeft op opslibbing. Een nauwkeuriger beschrijving van opslibbing in relatie 
tot de afstand tot de wadrand en de slenk, naast hoogteligging, zou dus mogelijk tot een 
betere voorspelling van maaiveldhoogteverloop kunnen leiden. Daarnaast is inklinking een 
belangrijke parameter. Door deze inklinking voorspelt het model van Van Wijnen & Bakker 
(2001) dat de eilandkwelders de zeespiegelstijging niet kunnen bijhouden en op den duur 
(eeuwen) zullen verdrinken. 

• In de periode 2008-2011 produceerden de Scholeksters in de studiegebieden op Ameland 
en Schier gemiddeld 0,17, respectievelijk 0,20 vliegvlugge kuikens per broedpaar per jaar. 
Dit ligt beneden het voor Schiermonnikoog vastgestelde niveau van 0,35 vliegvlugge kuikens 
dat een paar per jaar moet grootbrengen om de populatie in stand te houden. We 
vermoeden dat voor Ameland een vergelijkbare waarde geldt. 

• Op Schiermonnikoog is de kans dat de Scholeksters 0,35 of meer vliegvlugge jongen 
grootbrengen verwaarloosbaar bij een overstromingsrisico van 40%. De voor Ameland 
voorspelde overstromingsrisico’s voor de periode 2009-2050 liggen hier ver boven en een 
populatieafname van de Scholekster in het studiegebied op Nieuwlands Reid lijkt dan ook 
vrijwel zeker. In essentie voorspellen we dat een belangrijk deel van het studiegebied op het 
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Nieuwlands Reid ongeschikt wordt als broedgebied voor de Scholekster als gevolg van 
zeespiegelstijging en bodemdaling. Het lijkt aannemelijk dat de Scholekster niet van een 
territoriale soort in een kolonievogel zal veranderen, die zich in kolonies zal concentreren op 
de overgebleven hogere delen, maar dat het aantal territoria zal afnemen. 

• Door de toename in overstromingsfrequentie tijdens het broedseizoen worden 
eilandkwelders naar verwachting steeds minder aantrekkelijk als broedgebied voor 
Scholeksters in vergelijking tot eilandpolders.  

• Scholeksters nemen bijna overal in het waddengebied af in aantal en er zijn geen 
aanwijzingen dat de afname sterker is geweest op de oostpunt van Ameland, in vergelijking 
tot de oostpunten van Schier en Terschelling (hoofdstuk 5.4). Het tegendeel is eerder het 
geval. Een groot aantal factoren ligt ten grondslag aan die Waddenzeebrede afname en het 
toegenomen overstromingsrisico is daar vrijwel zeker één van (Ens et al. 2011). Onderzoek 
en monitoring moet zich de komende jaren richten op het kwantificeren van de bijdrage aan 
de populatieafname van het toegenomen en naar verwachting toenemende 
overstromingsrisico van de Scholeksters die op de kwelder broeden en de rol die 
bodemdaling daarin speelt. 

 
 
 
• We define flooding risk as the probability that a breeding attempt during the vulnerable 

period (eggs or small chicks) meets with water levels that are so high that the chicks or eggs 
do not survive. In this study, we quantify the flooding risk of Oystercatcher nests on a part of 
the saltmarsh of Ameland (Nieuwlands Reid) and (1) we compare this risk to the flooding risk 
on the saltmarsh of Schiermonnikoog (where there is no soil subsidence due to gas 
extraction), and (2) we project this flooding risk in the past and into the future for scenario’s 
with and without soil subsidence. 

• The current flooding risk was calculated on the basis of measurements of the tide, nest 
height and laying date, similar to the calculations by Van de Pol et al. (2010b). Future 
flooding risks were estimated on the basis of simulated tidal data and simulated surface 
elevations. We extrapolated tidal data on the basis of the trend in the high tids measured 
near Ameland between 1971 and 2008. To calculate changes in surface elevation, we used 
the model of Van Wijnen & Bakker (2001). 

• During the period 1986-2008, the flooding risk on Ameland averaged 23%, which is slightly 
above the risk of 19% for Schiermonnikoog in the same period. Without soil subsidence, the 
risk on Ameland would have been 12% during this period, which is below the risk on 
Schiermonnikoog. 

• Due to the predicted increase in high tide level, we expect an increased flooding risk on 
Ameland of 37% in 2009-2025 and 41% in 2026-2050, even in the absence of soil 
subsidence. If we include soil subsidence, the modelled risk will be even higher: 60% in 
2009-2025 and 65% in 2026-2050. This is due to the fact that soil subsidence is not fully 
compensated by an increase in sedimentation according to the model predictions, so that 
nest heights are reduced. 

• The results strongly depend on the assumption that Oystercatchers will not adapt laying date 
and choice of nest site, as well as on the model predictions for surface elevation and high 
tide levels. We do not believe that Oystercatchers breed in the same nest year after year (as 
our assumption on nest site fidelity would seem to indicate), but we do know that 
Oystercatchers can become very old (over 40 years) and are extremely faithful to their 
nesting territory on the saltmarsh. 

• The increase in high tide level is based on an extrapolation of the measurements in the 
period 1971-2008. Our extrapolation did not include the fact that the increase in extreme 
high tides is steeper than the increase in mean high tide. Nor did we take into account that 
the rate at which sea level rises is expected to increase. Clearly, if high tide levels increase 
faster than we assumed on the basis of our extrapolations, than flooding risk will increase 
even further. 

• In the model of Van Wijnen & Bakker (2001) sedimentation only depends on elevation with 
respect to mean high tide (via the frequency of inundation). However, the measurements on 
sedimentation (chapter 3) show that sedimentation is higher close to creeks and the edge of 
the saltmarsh. A better prediction of changes in surface elevation can be obtained if this 
effect would be included in the model calculations. In addition, shrinkage of the clay layer is 
a very important parameter. Shrinkage is at the heart of the prediction of the model of Van 
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Wijnen & Bakker (2001) that saltmarshes on Wadden Sea islands will not be able to keep up 
with sea level rise and will drown over a period of centuries. 

• During the period 2008-2011 Oystercatchers in the study areas on Ameland and 
Schiermonnikoog fledged respectively 0.17 and 0.20 chicks per pair per year. This is below 
the value of 0.35 fledglings per pair per year that is necessary for a stable population, 
determined for Schiermonnikoog. We assume that a similar value applies to Ameland. 

• On Schiermonnikoog the probability that a pair of Oystercatchers fledges 0.35 chicks or 
more is negligible when the flooding risk exceeds 40%. The flooding risks predicted for 
Ameland for the year 2009-2050 are well above this level. Thus, a decline in the study 
population on Nieuwlands Reid seems very likely. Basically, we predict that large parts of the 
study area will become unsuitable as breeding area for Oystercatchers as a result of sea 
level rise and soil subsidence. We do not expect Oystercatchers to change into a colonial 
species, concentrating in colonies on the higher parts of the saltmarsh. Instead, we expect 
the number of territories to decrease. 

• The increase in flooding risk during the breeding season will reduce the attractiveness of the 
saltmarsh as a breeding area compared to the polders for the Wadden Sea islands. 

• Oystercatchers are declining nearly everywhere in the Wadden Sea are, and there are no 
indications that the decline has been stronger on the eastern part of Ameland, in comparison 
to the eastern parts of Schiermonnikoog and Terschelling (chapter 5.4). On the contrary, the 
reverse seems the case. The decline has many causes, almost certainly including the 
increased flooding risk (Ens et al. 2011). In the coming years, research and monintoring 
should focus on quantifying the contribution to the population decline of the expected 
increase in flooding risk experienced by saltmarsh breeding Oystercatchers, and the role of 
soil subsidence in this increase. 
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5.2.1. Introductie 
In het kader van de evaluatie van de gaswinning onder Ameland is een risico-analyse 
uitgevoerd van het overstromingsrisico van Scholeksternesten op een kweldergebied op 
Ameland dat onderhevig is aan bodemdaling door gaswinning en een vergelijkbaar 
kweldergebied op Schiermonnikoog, dat niet onderhevig is aan bodemdaling door gaswinning. 
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten en de stappen die ondernomen zijn om het risico te 
berekenen. 
 
Nesten van Scholeksters die zich op de kwelders bevinden kunnen overstroomd raken tijdens 
extreem hoogwater als gevolg van stormen tijdens het broedseizoen. Dit treedt de laatste jaren 
steeds vaker op en kan leiden tot verlies van een groot aantal legsels in een gegeven seizoen 
(van de Pol et al. 2010b). Bodemdaling door gaswinning op Ameland kan mogelijk leiden tot 
een hogere overstromingsfrequentie, waardoor ook een hoger nestverlies verwacht mag 
worden als de vogels niet uitwijken naar hogere gronden of andere broedtijden. 
 
Hoger gelegen nesten hebben uiteraard minder kans om overstroomd te raken dan lager 
gelegen nesten. Het overstromingsrisico is naast nesthoogte ook afhankelijk van het moment in 
het seizoen. Nesten die eerder in het seizoen actief zijn hebben minder kans om te worden 
overspoeld dan latere nesten, omdat de overstromingsfrequentie toeneemt tegen het einde van 
het broedseizoen (van de Pol et al. 2010b); hele vroege nesten lopen ook een verhoogd risico, 
omdat de overstromingsfrequentie dan ook hoger is. 
 
Een kwelder ecosysteem is dynamisch, en kent sedimentatie, erosie, en inklinking. Tezamen 
bepalen die het maaiveldhoogteverloop van de kwelder (Ollf et al. 1997; Van Wijnen en Bakker 
2001). De hoeveelheid opslibbing wordt o.a. bepaald door inundatiefrequentie1, en 
inundatiefrequentie wordt bepaald door de maaiveldhoogte van de kwelder ten opzichte van het 
gemiddeld hoogwater (hierna GHW). Naarmate een kwelder in de loop van de tijd hoger komt te 
liggen door opslibbing, is de inundatiefrequentie lager, en wordt er ook minder slib aangevoerd, 
waardoor het systeem in evenwicht komt. Bij bodemdaling onder de kwelder, mag verwacht 
worden dat de inundatiefrequentie van de kwelder, en als gevolg daarvan ook de jaarlijkse 
opslibbing, zal toenemen. Het verwachte overstromingrisico kan niet direct gerelateerd worden 
aan de huidige en verwachte bodemdaling, maar moet gecorrigeerd worden voor opslibbing. 
Een toenemende hoogwaterniveaustijging (figuur 5.2.1) compliceert dit proces. 
Modelberekeningen en gegevens verkregen uit het bodemdalingsonderzoek op Ameland 
suggereren dat de opslibbing op lange termijn de huidige hoogwaterniveaustijging niet overal op 
de kwelder kan bijhouden (Van Wijnen en Bakker 2001). Het effect van bodemdaling op het 
overstromingsrisico van Scholeksternesten in de toekomst dient dus gekwantificeerd te worden 
met in achtneming van de huidige en voorspelde hoogwaterniveaustijging, en de verwachte 
respons van de kwelders. 
 

                                                      
1 De afstand tot de sedimentbron is ook belangrijk bij de bepaling van de opslibbing blijkt uit hoofdstuk 3. In het door 

ons gebruikte model van Van Wijnen en Bakker (2001) speelt alleen hoogteligging een rol. 
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Figuur 5.2.1 Gemiddelde hoogwaterstanden (ronde bolletjes – getrokken lijn) en de 5% en 95% percentielen van 

gemeten hoogwaterstanden tussen 1971 en 2008 voor Ameland en Schiermonnikoog gedurende het 
hele jaar. De extreme hoogwaterstanden (95% percentiel) stijgen sneller dan de gemiddelde 
hoogwaterstanden op zowel Ameland als Schiermonnikoog. 
Average 5th and 95th percentiles of measured high tide between 1971 and 2008 for the islands of 
Ameland and Schiermonnikoog during the entire year. Extreme high tide (95% percentile) appears to 
increase faster than average high tide on both islands. 

 
In deze studie wordt het overstromingsrisico van Scholeksternesten op Ameland 
gekwantificeerd en (1) vergeleken met het overstromingsrisico op de kwelder van 
Schiermonnikoog (waar geen extra bodemdaling plaats vindt), en (2) geprojecteerd in het 
verleden en in de toekomst voor scenario’s met en zonder bodemdaling als gevolg van 
gaswinning. Ook wordt het broedsucces van de beide populaties vergeleken. 
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5.2.2. Methodes 
Om het overstromingsrisico te schatten, is gebruik gemaakt van het model dat is ontwikkeld 
door van de Pol et al. (2010b). In dit model wordt het overstromingsrisico van een nest 
berekend aan de hand van getijdegegevens, nesthoogte en het moment in het seizoen (datum 
van eerste eileg per broedpoging). Bij het bepalen van het overstromingsrisico in het verleden 
en in de toekomst, is rekening gehouden met hoogwaterniveaustijging, opslibbing en inklinking 
van de kleilaag. Hiervoor is het door Van Wijnen en Bakker (2001) ontwikkelde model gebruikt. 
In een tweede stap is dit model uitgebreid met de gerealiseerde en voorspelde bodemdaling. 
 
5.2.2.1. Overstromingrisico model 
In het model van van de Pol et al. (2010b) wordt ervan uitgegaan dat als hoogwater (HW) meer 
dan 15 cm boven een gegeven nesthoogte van een actief nest is, dit gelijk staat aan mislukking 
van het nest. Een overstroomd nest is een nest dat gedurende zijn broedduur (bepaald aan de 
hand van eilegdatum en broedduur) minstens één keer overspoeld geraakt is. De kans hierop 
(q) wordt als volgt berekend:  
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s d
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= − −∏ )p  (1) 

hierbij is s eilegdatum, d de broedduur (=42 dagen), en pej de kans dat het een actief nest met 
gegeven nesthoogte e op dag j van een broedseizoen overspoeld raakt. 
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Voor de broedduur d is een periode van 42 dagen genomen (van de Pol et al., 2010b; 28 dagen 
voor het uitkomen van de eieren + 14 dagen in de kritieke kuikenfase). Voor de risicoberekening 
wordt geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat nesten kunnen mislukken om andere 
redenen (bijv. predatie; sterfte van een van de ouders, etc.). 
  
5.2.2.2. Opslibbing model 
Het model van Van Wijnen en Bakker (2001) voorspelt het verloop van kwelderhoogte (Et) op 
de lange termijn als een functie van opslibbing en inklinking (in cm). Opslibbing (A) kan word 
bepaald aan de hand van overstromingsfrequentie (Stoddard et al. 1989; Van Wijnen & Bakker 
2001), en overstromingfrequentie kan worden berekend aan de hand van het hoogteverschil 
tussen maaiveldhoogte van kwelder en gemiddeld hoogwater (GHW; Olff et al. 1997). Inklinking 
(S) van de kleilaag kan worden benaderd door de empirische lineaire relatie tussen jaarlijkse 
inklinking en kleidikte zoals beschreven in Van Wijnen en Bakker (2001). Het model: 
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kan dynamisch gesimuleerd worden om het maaiveldhoogteverloop (Et) over tijd te benaderen. 
Coëfficiënten onder formule 3 zijn afkomstig van Olff et al. (1997) en Van Wijnen en Bakker 
(2001), en zijn weergegeven in tabel 5.2.1. Als startjaar (Et=0) is voor het Amelandse 
studiegebied het jaar 1893 genomen – dit is het moment van aanleg van de Kooi-Oerd stuifdijk. 
Voor Schiermonnikoog is uitgegaan van een kwelderleeftijd van 200 jaar (Olff et al. 1997). Het 
gemiddeld hoogwaterverloop tGHW

)
 is gebaseerd op schattingen van een lineaire relatie tussen 

gemiddeld hoogwater en jaartal (zie paragraaf 5.2.2.3 gegevens). 
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Tabel 5.2.1. Coëfficiënten bij het opslibbing model van Van Wijnen en Bakker (2001). 

parameter waarde uitleg 

δ  -0.18 coëfficiënt inklinking irt kleidikte (mm per cm klei) 
g  0.056 coëfficiënt inundatiefrequentie irt kleidikte (cm-1) 
c  0.026 coëfficiënt opslibbing irt inundatiefrequentie (mm) 
f  706 maximum aantal hoogwaterstanden per jaar (#) 

h  0.4 constante (mm) 
 
Om effecten van jaarlijkse bodemdaling (Bi) mee te nemen in de berekeningen wordt het model 
voor Ameland herschreven als  

( )1 /10t t t t tE E A S B+ = + − −  (4) 
waarbij Bt de jaarlijkse waargenomen en voorspelde bodemdaling is als gevolg van gaswinning 
(in mm; zie figuur 5.2.2). 
De verdeling van nesthoogtes is vervolgens met behulp van het opslibbingsmodel geprojecteerd 
naar verleden (1971-1985) en toekomst (2009-2025 en 2026-2050). Daarbij is aangenomen dat 
de geografische locaties van de nesten constant blijven. Dit is herhaald voor een model met en 
zonder invloed van bodemdaling (formules 3 en 4). Hiervoor zijn nesthoogtes eerst 
geprojecteerd naar het verleden, en van daaruit naar het heden en de toekomst, om zo te 
simuleren hoe het huidige overstromingsrisico geweest zou zijn bij afwezigheid van 
bodemdaling. 
 
5.2.2.3. Gegevens 
Eilegdata van Scholeksters zijn verzameld op de kwelder van Schiermonnikoog als onderdeel 
van een populatiestudie die in 1983 werd begonnen (Ens et al. 1992). In 2008 is er in opdracht 
van de NAM ook een populatiestudie begonnen op het Nieuwlandsreid op Ameland. De 
volgende eilegdata zijn gebruikt: Schiermonnikoog (2008-2009, n=452) en Ameland (2009-
2011; n=58). Deze verschillen nagenoeg niet van elkaar (Kruskal-Wallis chi-squared = 0.4042, 
df = 508, p-value = 0.5249; figuur 5.2.4). Er wordt van uitgegaan dat de verdeling representatief 
is voor alle legsels van het gehele broedseizoen. Ook zijn er in beide locaties hoogtemetingen 
van scholeksternesten uitgevoerd (Ameland 2009, n=150; Schiermonnikoog 2008, n=126), 
alsmede van de bredere omgeving volgens een semi-gridpuntsystematiek in de twee 
studiegebieden (zie figuur 5.2.3 voor Ameland). Alle hoogtemetingen zijn met behulp van 
DGPS opgenomen. Hoogtemetingen van Scholeksternesten ten opzichte van GHW verschilden 
niet significant (Kruskal-Wallis chi-squared = 0.893, df = 275, p-value = 0.345) tussen de twee 
eilanden (Figuur 5.2.5). Ook tussen de jaren (2009-2011) verschillen nesthoogtes op Ameland 
niet van elkaar (Kruskal-Wallis chi-squared = 0.89, df = 148, p-value = 0.64) 
Gridpunthoogtemetingen zijn gebruikt om door middel van ruimtelijke interpolatie (universal 
kriging; Pebesma 2004, Bivand et al. 2008; figuur 5.2.3) hoogtecontouren te creëren van het 
studiegebied op Ameland. 
Verdelingen van legdatum en nesthoogte zijn benaderd door kernel-density berekeningen 
(Silverman 1986). Dit is een goede manier om meertoppige verdelingen frequentieverdelingen 
te benaderen. Vervolgens zijn voor elke variabele 10.000 willekeurige waardes getrokken 
(figuur 5.2.6). Hierbij is in navolging van van de Pol et al. (2009) verondersteld dat er geen 
relatie is tussen de hoogteligging van een nest en de legdatum. Voor deze aanpak is gekozen 
omdat er maar voor een klein deel van de beschikbare nesten zowel legdatum als nesthoogte 
bekend was, en om zo een grotere steekproef van beide variabelen te verkrijgen.  
Getijde gegevens zijn gebruikt van de dichtst bij elk van de twee broedlocaties gelegen 
meetstations (voor Ameland: meetstation Nes, en voor Schiermonnikoog: meetstation 
Schiermonnikoog) om voor elk eiland het huidige (1986-2008) en voormalige (1971-1985) 
overstromingrisico te berekenen. Deze aanpak wijkt af van de analyses in van de Pol et al. 
(2010b) waarbij voor het overstromingsrisico het gemiddelde van de 10 dichtstbijzijnde 
meetstations is gebruikt. Het toekomstige overstromingsrisico is gebaseerd op simulaties van 
dagelijks hoogwater. In eerste instantie is een model gefit met een lineaire jaartrend component 
(de langetermijn hoogwaterniveaustijging), een sinusfunctie met constante golfperiode van 18.6 
jaar (saros cyclus effect op gemiddelde zeespiegel; zie figuur 5.2.7), en een “cyclic cubic 
regression spline” functie van dagnummer (1-365) om seizoen (winter-zomer) variatie te 
ondervangen. Op deze wijze is getracht het langetermijngedrag van het getijde proces te 
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benaderen. Gebaseerd op deze coëfficiëntschattingen is het gemiddelde hoogwater van 2009 
tot eind 2050 geprojecteerd. In tweede instantie zijn willekeurige trekkingen (met terugleggen) 
uit de residuen van dit model gemaakt, en met de voorspelde hoogwater waarden gesommeerd 
(figuur 5.2.7). Voor de risicoberekeningen zijn voorspellingen en residuen alleen voor de 
periode van 1 april (dag 91) tot 7 september (dag 250) genomen. Deze periode bestrijkt de 
volledige broedperiode (begindatum vroegste legsel tot voorspelde uitkomstdatum laatste 
legsel). Een impliciete veronderstelling in deze aanpak is dat toekomstige afwijkingen van 
dagelijks hoogwater van het veronderstelde gemiddelde hoogwater vergelijkbaar zijn met de 
reeds waargenomen afwijkingen. 
 

 
Figuur 5.2.2 Waargenomen (1987-2009; doorgetrokken lijn) en voorspelde (2025 en 2050; onderbroken lijn) 

bodemdaling in het studie gebied op de kwelder van Ameland. Lijnen tussen de voorspelde 
bodemdaling zijn verkregen door lineaire interpolatie. 
Observed (1987-2009 solid line) en predicted (2025 and 2050; dashed line) soil surface subsidence in 
the study area on Ameland. Lines connecting the predicted subsidence are obtained by linear 
interpolation. 

 
Informatie over bodemdaling in het Amelandse studiegebied is verkregen uit het Excel 
rekenbestand van de NAM (hoofdstuk 1.2.3) en van toekomstvoorspellingen (hoofdstuk 1). In 
het studiegebied heeft tot op heden een daling plaatsgevonden van ongeveer 20 cm. In 2025 
wordt verwacht dat deze zal toenemen tot 28 cm, en in 2050 tot 32 cm (zie figuur 5.2.2). 
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Figuur 5.2.3 Locatie van Scholeksternesten in de periode 2009-2011 (oranje punten) in het studiegebied op de 

kwelder Neerlands Reid op Ameland en hoogte contouren (m +NAP) zoals verkregen door interpolatie 
via kriging van de gemeten gridpunten (kleine rode punten, zie tekst voor uitleg). Achtergrond: Google 
Maps.  
Location of Oystercatcher nests in 2009-2011 (orange points) in the study area on Ameland and surface 
elevation (in meters above NAP) as obtained by kriging interpolation (see text for details). Background: 
Google Maps. 
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Figuur 5.2.4 Verdeling van legdatum van het eerste ei op Ameland (doorgetrokken lijn) en Schiermonnikoog 

(onderbroken lijn). 
Distribution of laying dates on the islands of Ameland (solid line) and Schiermonnikoog (dashed line). 

 

Figuur 5.2.5 Links: Verdeling van nesthoogtes van Scholeksters ten opzichten van GHW op Ameland 
(doorgetrokken lijn) en Schiermonnikoog (onderbroken lijn). Rechts: Verdeling van nesthoogtes op 
Ameland in 2009, 2010 en 2011. 
Right: Distribution of nest heights of Oystercatchers in relation to mean high tide on Ameland (solid line) 
and Schiermonnikoog (dashed line). Left: Dsitribution of nest heights on Ameland in each year. 
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Figuur 5.2.6 Frequentie verdeling van waargenomen legdatum (A) en nesthoogte (B) , en gesimuleerde legdatum 

(C) en nesthoogte (D). Lijnen in A en B geven de kernel density benadering van de verdelingen. 
Waardes op de Y-as geven de fractie van de populatie weer. 
Distribution of observed laying dates (A) and nest heights (B), and simulated start breeding dates (C) 
and nest heights (D). Lines in A and B depict kernel density approximations of the distributions. Y-axis 
values represent fraction of population. 
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Figuur 5.2.7 Waargenomen (1971-2008; zwarte punten) en gesimuleerde (2009-2050; grijze punten) maximale 

dagelijkse hoogwater op Ameland tussen 1 april en 7 september. Waargenomen gegevens zijn 
afkomstig van meetstation Nes. Rode lijn: jaarlijkse gemiddelde; zwarte lijn: trendlijn; blauwe lijn 
voorspelde trend (lineair trend component plus sinus golf effect). Het gemiddelde kan voorspeld worden 
volgens: 

( )1-604.642 + 0.363 3.245 sin 18.6 2 ( )y jaar jaar cc dagnummerπ−= ∗ + ∗ ∗ ∗ ∗ +  
Observed (1971-2008; black points) en simulated (2009-2050; grey points) daily high tide on Ameland 
between 1st of April and 7 September. Red line depicts mean observed high tide, black line: average 
linear trend; blue line: predicted average high tide (linear trend component plus a sine wave function). 
 

 
Figuur 5.2.8 Gemiddelde kans op extreem hoogwater (hoogwater > gemiddeld hoogwater +50cm ) voor Ameland 

(open rondjes) en Schiermonnikoog (rode punten) gedurende het broedseizoen. Curven zijn gefitte thin-
plate regression splines (Ameland: doorgetroken lijn, Schiermonnikoog:onderbroken lijn). Gegevens 
afkomstig van meetstations Nes en Schiermonnikoog. 
Average probability of extreme high tide ( high tide > mean high tide + 50cm) for Ameland (open circles) 
and Schiermonnikoog (red points) during the breeding season. Curves represent fitted thin-plate 
regression splines (Ameland: solid line; Schiermonnikoog: dashed line). 
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5.2.3. Resultaten 
5.2.3.1. Huidig overstromingsrisico in Ameland en 

Schiermonnikoog. 
Nesthoogte en legdatum zijn zeer vergelijkbaar tussen Ameland en Schiermonnikoog (figuren 
5.2.4 en 5.2.5). Dat gelt ook voor hoogwater seizoenspatronen (figuur 5.2.8). Dit betekent dat 
gegevens van Ameland en Schiermonnikoog goed gebruikt kunnen worden om een vergelijking 
te maken.  
Het huidige overstromingsrisico van Scholeksternesten op de kwelders van Ameland en 
Schiermonnikoog wordt weergegeven in figuur 5.2.9. Hieruit blijkt dat de verdelingen van 
nesthoogte en legdatum een vergelijkbare positie innemen binnen de overstromingsrisico 
contouren. Desondanks is het overstromingsrisico voor Ameland gemiddeld wat hoger (23%) 
dan voor Schiermonnikoog (19%). In figuur 5.2.10 wordt het risico ruimtelijk weergegeven. 
Daaruit is af te leiden dat de meest risicovolle locaties binnen het studiegebied vermeden 
worden. Dit wordt bevestigd als we de nesthoogtes relateren aan de gemiddelde hoogte van het 
omliggend terrein (figuur 5.2.11). Voor individuele nesten is er een grote overlap tussen 
gemeten nesthoogtes en de betrouwbaarheidsintervallen rond de geïnterpoleerde hoogte van 
het omliggende terrein, wat betekent dat er geen hard bewijs is dat het betreffende nest hoger 
ligt dan de directe omgeving. Wanneer echter alle nesten samen worden genomen dan blijken 
de nesten gemiddeld 10,9 cm hoger (met standaardfout van 1,33 cm) te liggen dan het 
gemiddelde omliggende gebied en dit verschil is zeer significant (p-waarde << 0.001).  
 

 
Figuur 5.2.9 Overstromingsrisico van Scholeksternesten op Ameland en Schiermonnikoog (1986-2008) voor 

gegeven nesthoogte en legdatum. Boxplot kruisen representeren legdatum en nesthoogte verdelingen 
voor elk eiland.  
Flooding risk of Oystercachter nests on Ameland and Schiermonnikoog (1986-2008) for given nest 
height and laying date. Boxplots represent distributions of laying dates and nest height (in cm above 
mean high tide) for each island.  
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Figuur 5.2.10 Overstromingsrisico van Scholeksternesten op Ameland.  

Flooding risk of Oystercacher nests on Ameland. 
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Figuur 5.2.11 Gemeten nesthoogte van Scholeksters ten opzichte van hoogtecontouren volgens interpolatie van 

gridpunthoogtemetingen in de omgeving. Horizontale assen geven de 95% betrouwbaarheidsintervallen 
van de geschatte hoogte voor elke locatie. De rode lijn geeft de gemiddelde nesthoogte ten opzichte 
van maaiveldhoogte.  
Measured nest heights of Oystercatchers in relation to interpolated elevation in the area. Horizontal 
lines present the 95% confidence levels of the interpolated surface elevation. Red line depicts average 
difference between nest heights and surface elevation. 

 
5.2.3.2. Kwelderhoogteverloop 
Figuur 5.2.12 geeft het berekende maaiveldhoogteverloop weer van het studiegebied op 
Ameland voor verschillende hoogtecontouren onder 4 scenario’s. Bij een 
hoogwaterniveaustijgingscenario van 0.36 cm jr-1 (zie figuur 5.2.7) dreigen op lange termijn 
delen van de kwelder onder de GHW spiegel te vallen (vergelijk in figuur 5.2.12 de panelen 
rechts en links boven met elkaar), nog afgezien van bodemdaling. Opslibbing is volgens de 
modelvoorspellingen weliswaar hoger op de lage delen van de kwelder, maar kan desondanks 
op de lange termijn (een halve eeuw) de hoogwaterniveaustijging niet bijhouden.  
Het opslibbingsmodel voorspelt onder het scenario van hoogwaterniveaustijging en 
bodemdaling voor de periode 1993-2010 een gemiddelde opslibbing (At) van ongeveer 8.12 
mm yr-1 voor delen van de kwelder onder 146cm +NAP, en 3,6 mm per jaar voor delen van de 
kwelder met een hoogte tussen 146 en 160 cm +NAP. Voor dezelfde periode bedraagt de 
gemeten opslibbing gemiddeld 8,9 mm voor delen van de kwelder tussen 112 en 146 cm +NAP, 
en gemiddeld 3,53 mm voor delen van de kwelder tussen 146 en 160 cm +NAP (zie tabel 3.1.4 
in hoofdstuk 3.1), wat zeer vergelijkbaar is! 
 
Het effect van bodemdaling (sinds 1986) is zichtbaar op het maaiveldhoogteverloop van de 
kwelder. In afwezigheid van hoogwaterniveaustijging voorspelt het model dat deze op langere 
termijn hersteld wordt (figuur 5.2.12 links onder). Onder het gecombineerde effect van 
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hoogwaterniveaustijging én bodemdaling geldt dit niet. Delen die onder GHW dreigen te komen 
bereiken dit punt tientallen jaren eerder dan zonder bodemdaling (vergelijk figuur 5.2.12 rechts 
boven en onder).  
  

 
Figuur 5.2.12 Tijdsprojecties van de maaiveldhoogte volgens het model van Van Wijnen en Bakker (2001) voor 

verschillende maaiveldhoogtes boven GHW (20,40,60,80 en 100 cm). Figuurtjes boven geven weer hoe 
maaiveldhoogte verandert zonder bodemdaling. Figuurtjes onder geven het maaiveldhoogteverloop met 
inpassing van de waargenomen (1987-2009) en voorspelde (2009-2050) bodemdaling. Figuurtjes 
rechts en links geven het maaiveldhoogteverloop onder hoogwaterstijgingregime van respectievelijk 0 
cm yr-1 en 0.36 cm yr-1. Onderbroken blauwe en rode lijnen vertegenwoordigen het gemiddelde 
hoogwater (GHW).  
Time projections of surface elevation according to the model of Van Wijnen and Bakker (2001) for a 
number of elevations above mean high tide (20, 40, 60, 80 and 100 cm). Plots at the top present 
surface elevation in a the absence of soil subsidence. Plots at the bottom present surface elevation 
including measured (1987-2009) and predicted soil subsidence (2009-2050). Plots on the left present 
the situation in the absence of sea level rise, while on the right under a scenario of 0,36 cm year-1 high 
tide level rise. Dashed red and blue lines represent mean high tide. 

 
5.2.3.3. Overstromingsrisico in het verleden en in de toekomst 
Het geschatte overstromingsrisico op Ameland is volgens de berekeningen toegenomen sinds 
de periode 1871-1985, en zal nog verder toenemen (figuur 5.2.13 en 14). Zonder bodemdaling 
wordt hier het overstromingsrisico geschat van 37% in 2009-2025, oplopend naar 41% in 2026-
2050. Dit is een gevolg van hoogwaterniveaustijging. Als ook bodemdaling wordt meegenomen 
verhoogt het overstromingsrisico van 60% in de periode 2009-2025 tot 65% in de periode 2026-
2050. In beide perioden is het overstromingsrisico 15% hoger dan berekend voor 
Schiermonnikoog (figuur 5.2.15). 
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Figuur 5.2.13 Overstromingskans van Scholeksternesten in het studiegebied op Ameland onder wel (rechts) of geen 

(links) bodemdaling scenario’s voor vier tijdvakken. Boxplots representeren de 5, 25, 50, 75 en 95 % 
percentielen en rode lijnen verbinden de gemiddeldes over elk tijdvak. 
Flooding risk of Oystercatcher nests on Ameland with (right) and without (left) predicted soil subsidence 
averaged over four time periods. Boxplots represent 5, 25, 50, 75 and 95% percentiles while red lines 
connect average values. 
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Figuur 5.2.14 Overstromingsrisicocontouren van Scholeksternesten voor vier tijdvakken op Ameland op basis van 

legdatum en nesthoogte tav GHW. Boxplot kruisen representeren legdatum en nesthoogte verdelingen 
onder waargenomen en voorspelde bodemdaling en hoogwaterniveaustijging. Rode punten geven de 
voorspelde mediane nesthoogte en legdatum in afwezigheid van bodemdaling. Contouren in de 
onderste twee figuren zijn gebaseerd op simulaties (zie tekst). 
Flooding risk contours of Oystercatcher nests for four time periods on Ameland based on laying dates 
and nest height in relation to mean high tide. Boxplots represent distributions of laying dates and nest 
height (in cm above mean high tide) for each island. Orange points represent predicted medians under 
absence of soil subsidence. Contours on the bottom two graphs are based on simulations. 
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Figuur 5.2.15 Gemiddeld overstromingsrisico voor nesten en kuikens van Scholeksters berekend voor vier 

verschillende perioden. Er is een onderscheid gemaakt tussen Ameland met en zonder bodemdaling 
(rode punten in figuur 5.2.13) en Schiermonnikoog. 
Flooding risk for nests and chicks of Oystercatchers averaged for four periods. Calculations apply to the 
study area on Ameland with and without soil subsidence (red dots in figure 5.2.13) and 
Schiermonnikoog. 

 
5.2.3.4. Broedsucces 
Het aantal vliegvlugge kuikens dat de Scholeksters in het studiegebied op Schiermonnikoog 
jaarlijks groot brengen verschilt sterk van jaar tot jaar (figuur 5.2.16). Om de populatie in stand 
te houden is een jaarlijkse reproductie nodig van 0,35 vliegvlugge jongen per paar (van de Pol 
et al. 2010a). Sinds halverwege de jaren negentig ligt de kuikenproductie steeds onder dit 
niveau en de populatie op de kwelder van Schiermonnikoog neemt ook al jaren af. Sinds 2008 
wordt ook het broedsucces op de kwelder van Ameland gemeten, maar er zijn nog onvoldoende 
gegevens voor een volledige demografische analyse. In de periode 2008-2011 is het 
broedsucces in beide gebieden zeer vergelijkbaar (figuur 5.2.16). Gemiddeld 0,17 en 0,20 
vliegvlugge kuikens per jaar voor respectievelijk Ameland en Schiermonnikoog. Het verschil is 
statistisch niet significant (Pairwise Student t-test, t=0,853, df=3, P=0,46). Dit aantal vliegvlugge 
kuikens ligt beneden het voor Schiermonnikoog vastgestelde kritische niveau van 0,35 
vliegvlugge kuikens per paar per jaar.  
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Figuur 5.2.16 Jaarlijkse productie van vliegvlugge kuikens per paar voor het studiegebied op de kwelder van 

Schiermonnikoog voor de periode 1984-2011 en voor het studiegebied op de kwelder van Ameland 
voor de periode 2008-2011. De rode lijn is de kuikenproductie die volgens van de Pol et al. (2010a) 
nodig is om de populatie op peil te houden.  
Annual production of fledglings per pair for the study area on the saltmarsh of Schiermonnikoog for the 
period 1984-2011 and for the study area on the saltmarsh of Ameland for the period 2008-2011. The 
red line depicts the fledgling production needed for a stable population according to van de Pol et al. 
(2010a). 
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5.2.4. Conclusies en discussie 
5.2.4.1. Verschillen in overstromingsrisico tussen Ameland en 

Schier 
De basisparameters voor de berekeningen van overstromingsrisico (verdeling eilegdatum, 
verdeling nesthoogte t.o.v. GHW, overstromingsfrequentie) verschillen niet tussen de 
studiegebieden op Schiermonnikoog en Ameland, wat de vergelijkbaarheid van 
overstromingsrisico tussen de eilanden ten goede komt. Desondanks is het gemeten 
overstromingsrisico iets lager op Schiermonnikoog dan op Ameland. De hier berekende 
overstromingsrisico’s zijn een beetje lager dan vermeld in van de Pol et al. (2010b), die zich 
deels op dezelfde data baseerde. Reden hiervoor is waarschijnlijk dat in de huidige studie de 
getijdegegevens van uitsluitend Schiermonnikoog en Ameland (meetstation Nes) zijn gebruikt 
voor de berekeningen voor respectievelijk Schiermonnikoog en Ameland, en niet van de rest 
van de Waddenzee.  
 
5.2.4.2. Voorspelde toename overstromingsrisico 
Het overstromingsrisico is verhoogd sinds 1971 vanwege toenemende hoogwaterniveaustijging. 
In de toekomst zal het overstromingsrisico verder toenemen (figuur 5.2.13), uitgaand van een 
doorgaande lineaire trend in de stijging van het gemiddelde hoogwaterniveau (voor Ameland 
geschat in deze studie op 0,36 cm jr-1). Berekeningen met het model van Van Wijnen en 
Bakker (2001) laten zien dat opslibbing op lange termijn die stijging van het hoogwaterniveau 
niet zal kunnen bijhouden, zodat het hoogteverschil tussen nesten en gemiddeld hoogwater 
verkleind wordt. De huidige en voorspelde bodemdaling veroorzaakt in feite een versnelling van 
dit proces. Daarmee wordt ook het overstromingsrisico met nog eens 20% verhoogd in 2050. 
Daarbij is nog geen rekening gehouden met een algemene stijging van de zeespiegel zoals die 
voor de komende eeuw verwacht wordt. In dit document is uitgegaan van de stijging van de 
hoogwaterniveaus zoals die sinds 1971 is waargenomen door de meetstations bij respectievelijk 
Ameland en Schiermonikkoog, en die is geëxtrapoleerd tot 2050, in een periode waarin in 
Nederland nog geen versnelling in de stijging van het gemiddelde zeewaterniveau kon worden 
waargenomen. De stijging van het gemiddelde zeewaterniveau is al ongeveer 100 jaar 
constant, met ca 1,8 mm per jaar. Dat is de helft van de door ons gebruikte stijging van GHW, 
die dus misschien aan de hoge kant is. Echter, de extreme hoogwaterstanden stijgen veel 
sneller dan GHW (zie figuur 5.2.1 en de elektronische bijlage bij Van de Pol et al. 2010b) en 
het zijn de extreme hoogwaterstanden die het overstromingsrisico bepalen. In dat opzicht is 
onze berekeningswijze dus aan de conservatieve kant. Een versnelling van de 
zeespiegelstijging zal de overstromingsrisico’s waarschijnlijk nog sterker verhogen. 
 
5.2.4.3. Voorspelling van de verandering in maaiveldhoogte 
Behalve voorspelde veranderingen in hoogwater, zijn de veronderstellingen die ten grondslag 
liggen aan de geschatte veranderingen in maaiveldhoogte als gevolg van 
hoogwaterniveaustijging en bijbehorende compensatie door opslibbing natuurlijk ook zeer 
belangrijk voor de uitkomst. Een belangrijke parameter is inklinking. De dikte van de kleilaag 
neemt toe naarmate de kwelder ouder wordt, maar daarmee neemt ook de inklinking toe 
(figuren 3 en 4 in Van Wijnen & Bakker 2001). Die toenemende inklinking ligt aan de basis van 
de voorspelling van het model dat de eilandkwelders op den duur (eeuwen) de 
zeespiegelstijging niet kunnen bijhouden en zullen verdrinken. Dit onderstreept het belang van 
een goede meting van deze parameter (zie figuur 3.1.53 in bijlage 3.1 H van dit rapport). 
De waargenomen opslibbing is zeer vergelijkbaar met de hier voorspelde, wat vertrouwen geeft 
in de huidige simulatieresultaten. Er is natuurlijk wel ruimte voor verbetering van de huidige 
berekeningen. Het opslibbingmodel van Van Wijnen en Bakker (2001) kan vermoedelijk 
verbeterd worden door het toevoegen van een effect van afstand tot de wadrand en de slenk. 
De metingen op Ameland maken aannemelijk dat de afstand tot het wad of tot kreken ook een 
groot effect heeft op de snelheid van opslibbing (hoofdstuk 3). Ook in onderzoek op de kwelders 
van de Dollard werd vastgesteld dat opslibbing niet alleen afnam met hoogte, maar ook met de 
afstand tot de hoofkreek en vaak ook met afstand tot zijkreken (Esselink et al. 1998). 
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5.2.4.4. Zijn kwelders veranderd in een ecologische val voor de 

Scholekster? 
Een van de belangrijkste veronderstellingen die aan de huidige berekeningen ten grondslag 
liggen is dat Scholeksters niet veranderen wat betreft de geografische locatie van hun nesten, 
de start van de eileg (s) en de broedduur (d) over de hele periode 1971-2050. De berekeningen 
veronderstellen dus dat de Scholeksters zich niet aanpassen aan het toenemende risico. De 
metingen laten echter zien dat Scholeksters op dit moment binnen het gebied waar ze broeden 
de hogere en minst risicovolle delen van de kwelder kiezen om te broeden (zie figuren 10 en 
11), wat adaptatie suggereert. Het ligt ook voor de hand dat vogels broeden op plekken waar ze 
met succes jongen kunnen grootbrengen. Het probleem is dat broedplaatsen zelden in alle 
opzichten optimaal zijn. De beste broedplekken hebben: (1) laag predatierisico, (2) laag 
vertrappingsrisico, (3) laag overstromingsrisico, (4) hoog voedselaanbod voor jongen, (5) hoog 
voedselaanbod voor de ouders. Risico’s moeten altijd tegen elkaar worden afgewogen. Zo 
hebben Scholeksters die op de rand van de kwelder broeden het hoogste broedsucces 
vanwege de korte afstand tot het voedsel (Ens et al. 1992), maar ze lopen wel een hoger 
overstromingsrisico dan Scholeksters die hoger op de kwelder broeden (van de Pol et al. 
2010b). De vraag is hoe snel de Scholeksters hun habitatvoorkeur kunnen aanpassen als de 
overstromingsrisico’s toenemen, terwijl de andere risico’s gelijk blijven. Het feit dat 
overstromingen een zelden voorkomende extreme gebeurtenis zijn maakt zo’n aanpassing aan 
het toegenomen risico extra moeilijk. Dit speelt zowel voor de eenmaal gevestigde 
Scholeksters, als de Scholeksters die zich nieuw vestigen. Een extra probleem voor de eenmaal 
gevestigde Scholeksters is dat ze alleen binnen het eigen territorium de hogere delen kunnen 
opzoeken (en dat klaarblijkelijk ook doen). Scholeksters zijn zeer plaatstrouw en kunnen niet 
zomaar van territorium veranderen (Ens et al. 1996). Om al deze redenen is de aanname dat 
Scholeksters gebonden zijn aan een vaste geografische locatie te rechtvaardigen. 
Door de toename in overstromingsfrequentie tijdens het broedseizoen worden eilandkwelders 
naar verwachting steeds minder aantrekkelijk als broedgebied voor Scholeksters in vergelijking 
tot eilandpolders. Misschien moeten eilandkwelders in de huidige condities wel als ecologische 
val worden aangemerkt. 
 
5.2.4.5. Populatieontwikkelingen van de Scholekster 
De in de periode 2008-2011 op Ameland en Schiermonnikoog gemeten broedsuccessen lijken 
sterk op elkaar. Op Schiermonnikoog is de kans dat de Scholeksters voldoende jongen groot 
brengen verwaarloosbaar bij een overstromingsrisico van 40% of hoger. De voor Ameland 
voorspelde toekomstige overstromingsrisico’s liggen hier ver boven en een populatieafname 
van de Scholekster in het studiegebied op Ameland lijkt dan ook vrijwel zeker. In essentie 
voorspellen we op basis van de berekeningen dat een belangrijk deel van het studiegebied op 
het Nieuwlands Reid ongeschikt wordt als broedgebied voor de Scholekster als gevolg van 
zeespiegelstijging en bodemdaling. In theorie zouden de Scholeksters van een sterk territoriale 
soort kunnen veranderen in een kolonievogel, die in kolonies broedt op de overgebleven hogere 
delen. Dat lijkt ons niet waarschijnlijk. Onze verwachting is dat het aantal territoria zal afnemen.  
Scholeksters nemen bijna overal in het waddengebied af in aantal en er zijn geen aanwijzingen 
dat de afname sterker is op de oostpunt van Ameland, in vergelijking tot de oostpunten van 
Schier en Terschelling (hoofdstuk 5.4). Volgens de in hoofdstuk 5.4 gepresenteerde analyses 
is het tegendeel eerder het geval, al kunnen bij dat laatste wel vraagtekens worden geplaatst 
(zie hoofdstuk 5.4). Een groot aantal factoren, zowel in de broedtijd als daarbuiten, ligt 
waarschijnlijk ten grondslag aan de huidige Waddenzeebrede afname en het toegenomen 
overstromingsrisico is daar vrijwel zeker één van (Ens et al. 2011). In de periode 1986-2008 
verschilden de overstromingsrisico’s op de kwelder van Ameland en Schiermonnikoog niet veel 
van elkaar. De verschillen tussen Schier en Ameland zijn het sterkst voor de voorspellingen 
over de toekomstige ontwikkelingen. Onderzoek en monitoring moet zich de komende jaren 
richten op het kwantificeren van de bijdrage aan de populatieafname van het toegenomen en 
naar verwachting toenemende overstromingsrisico van de Scholeksters die op de kwelder 
broeden en de rol die bodemdaling door gaswinning daarbij speelt. 
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Samenvatting/Summary 
In deze studie worden broedkolonies op de kwelder De Hon op Oost-Ameland gevolgd sinds 
2006. Hierin is vooral aandacht voor de Lepelaar (Platalea leucorodia) en in mindere mate voor 
een kleine kolonie van Visdieven (Sterna hirundo ) en Kokmeeuwen (Larus ridibundus). De 
situering van de kolonies, de hoogteligging en het overstromingsrisico worden gekwantificeerd 
en in relatie met bodemdaling gebracht. Lepelaars broeden sinds 1994 op Oost-Ameland en het 
aantal broedparen is gegroeid tot ruim 100 paar sinds 2009. Het merendeel van de lepelaars 
begint in april met broeden en heeft in juni uitvliegende jongen. Maar de soort heeft het 
vermogen om eind juni een (vervolg)legsel te beginnen en dan in augustus uitvliegende jongen 
te hebben. 
In de vijf broedseizoenen hebben de lepelaars 4 verschillende plaatsen voor hun broedkolonies 
gebruikt. Twee kolonies die vrij dicht bij de Waddenzee liggen op een maaiveldhoogte van 130 
cm +NAP (K1 en K2 genoemd) genieten de voorkeur. Een voor overstromingen veel veiliger 
kolonie (K3 genoemd) die op 185 cm +NAP en verder van de wadrand ligt, wordt vooral later in 
het broedseizoen gebruikt door broedparen die eerder in de voorkeurkolonies een vergeefse 
broedpoging hebben gedaan.  
De bodemdaling (sinds 1986) door gaswinning bedraagt in de voorkeurkolonies 25 cm maar dit 
wordt deels gecompenseerd door opslibbing waardoor er in de praktijk een verlaging van 5 cm 
optreedt. Sinds de lepelaars daar broeden (1994) is het maaiveld vrijwel niet in hoogteligging 
veranderd. Wat wel sterk veranderd is zijn hoge waterstanden in het broedseizoen. De 
voorkeurkolonies overstromen bij een waterstand van ongeveer 150 cm +NAP (getijstation Nes) 
en de gevolgen voor de nesten worden echt dramatisch bij een waterstand van 160 cm +NAP. 
Het zijn juist deze waterstanden die in het decennium 1991-2000 in de maand juni niet 
voorkwamen en die in het decennium 2001-2010 maar liefst 12 maal. Dit doet regelmatig veel 
nesten mislukken door overstroming. Maar hierbij moet worden bedacht dat ook slecht weer 
(kou, regen, wind) op zich regelmatig tot grote sterfte onder kleinere nestjongen leidt. 
Het overstromingsrisico voor de lepelaarnesten is met een model (van de Pol, 2010) 
gekwantificeerd aan de hand van metingen van de nesthoogte, getijdegegevens en legdatum. 
Daarbij is ook een schatting van het toekomstige overstromingsrisico gemaakt op basis van 
gesimuleerde waterstanden en maaiveldhoogten van de kwelder. De hooggelegen kolonie K3 
heeft in 2010 en ook in de toekomst nauwelijks een overstromingsrisico. De voorkeurkolonies 
K1 en K2 hebben in 2010 een overstromingsrisico van ruim 50% en zonder bodemdaling zou 
dat halveren naar ruim 25%. De simulatie van het risico in 2050 (na afloop van gaswinning en 
bodemdaling) geeft een kans op overstroming van 80% in K1 en K2 terwijl het zonder 
bodemdaling 60% zou zijn. Deze modelschattingen zijn sterk afhankelijk van de aanname dat 
de lepelaars zich niet zullen aanpassen wat betreft de legdatum en nestplaatskeuze en van de 
met een onzekerheid omgeven modelvoorspelling van ontwikkeling van de maaiveldhoogte en 
hoogwaterstanden. Wat de locatiekeuze van lepelaars betreft lijken er goede 
uitwijkmogelijkheden te zijn elders op de kwelder waar ook nu al gebruik van wordt gemaakt 
(K3). Bovendien is de soort is erg flexibel wat betreft de legdatum en kunnen ook late legsels 
(juni) succesvol zijn. De grootste onzekerheid met betrekking tot hun toekomstig broedsucces 
lijkt het klimaat te zijn. Met name het uitblijven van junistormen met waterstanden >160 cm 
+NAP zou het broedresultaat sterk verhogen. Of en in hoeverre het broedresultaat van de 
Lepelaar op De Hon momenteel toereikend is om de populatie in stand te houden is onbekend 
omdat de broedbiologie op Ameland niet gevolgd wordt. Aanvankelijk zijn de broedparen 
uiteraard van elders gekomen en import van elders kan nog steeds voorkomen, maar indien ook 
bedacht wordt dat lepelaars bij voorkeur terugkeren naar de kolonie waar zij geboren zijn en 
gezien het stijgende aantal broedparen lijkt de toekomst van de Lepelaar op Oost-Ameland 
voorlopig niet in gevaar. 
 
 
 
In this study breeding colonies on the saltmarsh De Hon at East-Ameland are monitored since 
2006. Most attention is given to the Spoonbill (Platalea leucorodia) and much less to one small 
mixed colony of Common tern (Sterna hirundo) and Black-headed gull (Larus ridibundus). The 
location of the colonies, the height and the flooding risk were quantified and related to soil 
subsidence. 
Spoonbills are breeding at East-Ameland since 1994 and the number of pairs increased to over 
100 pairs since 2009. Most of the spoonbills start breeding in April and has fledglings in June. 
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But the species can also start a (second)nest in June and then the young leave the colony in 
August. 
In the five breeding seasons the spoonbills used 4 different places for their colonies. Two 
colonies (called K1 and K2) at a ground level of 130 cm +NAP (Amsterdam Zero) and close to 
the Wadden Sea, are in favor. A much safer (less flooding risk) colony (called K3) at a ground 
level of 185 cm +NAP is mostly used late in breeding season by pairs who first had a fruitless 
breeding attempt in one of the favorable colonies. 
The soil subsidence (since 1986) due to gas extraction is 25 cm in the favorable colonies but 
this is partly compensated by sedimentation at the saltmarsh and the net lowering is only 5 cm. 
Since the start of the breeding of spoonbills in 1994 the ground level remained almost 
unchanged. But a great deal in water levels in breeding season has changed. The favorable 
colonies K1 and K2 are flooded at a water level of about 150 cm +NAP and the consequences 
for the nests are really dramatic at a level >160 cm NAP. Particularly these water levels showed 
a strong increase to 12 times in the decennium 2001-2010. This causes mass failure of nests 
but also bad weather (coldness, rain, wind) alone can lead to high mortality of young chicks. 
The flooding risk for the spoonbills is quantified with a model (van de Pol, 2010) using 
measurements of nest level, tidal data and laying date. Also an estimate of flooding risks in 
future is modeled using simulated water levels and ground levels. The high and safe colony K3 
has almost no risk in 2010 or in future (2025 and 2050). The favorable colonies K1 and K2 have 
in 2010 a flooding risk of over 50% and without soil subsidence this would be just over 25%. 
The simulation of the risk in 2050 (after end of gas extraction and soil subsidence) gives a 
chance of flooding of 80% in K1 and K2 where it would be 60% without subsidence. These 
model estimates are strongly dependent of the assumption that spoonbills will not change their 
laying date and field location for their breeding colonies and have an uncertainty for the 
predicted water levels and ground levels. When looked at the location choice of spoonbills there 
seem to be good alternative locations which are now already used (K3). Moreover the species is 
quite flexible in regard to laying date and late eggs (June) can produce young spoonbills. The 
biggest uncertainty for their breeding success seems to be the climate. In particular the absence 
of summer storms in June with water levels >160 cm +NAP could much improve the breeding 
result. If and to what extent the breeding result of the Spoonbill at De Hon at this moment is 
good enough to maintain the population is unknown because breeding biology is not monitored. 
At the start in 1994 the breeding pairs came from elsewhere and immigration of birds may still 
play a role but if realized that spoonbills prefer breeding in the colony where they were born and 
looking at the increasing number of pairs the future of spoonbills at East-Ameland is not at stake 
for the time being. 
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5.3.1. Inleiding 
5.3.1.1. Aanleiding onderzoek 
Bij het laatste symposium in 2005 is aangekondigd dat in de volgende rapportage aandacht zou 
worden geschonken aan de broedvogels in het bodemdalingsgebied op Ameland. Daarom heeft 
de Bodemdalingscommissie vanaf 2006 een onderzoek opgestart. Daarin wordt gekeken naar 
de ligging, hoogteligging en overstromingsrisico van broedkolonies op De Hon. Met dit 
onderzoek wordt tevens recht gedaan aan de zorg van de terreinbeheerder, It Fryske Gea, waar 
het vermoeden bestond dat mede als gevolg van bodemdaling een meer frequente 
overspoeling van de lepelaarskolonie optrad. Dit onderzoek betreft vooral Lepelaar en in veel 
mindere mate Visdief en Kokmeeuw. Overigens broeden ook duizenden paren Zilvermeeuw en 
Kleine Mantelmeeuw in hetzelfde gebied maar zij zijn niet direct in dit onderzoek betrokken. 
 

 
Figuur 5.3.1 De Hon beslaat de oostpunt van Ameland ten oosten van de Oerderduinen die links op de luchtfoto 

(Google foto 2005) nog net zichtbaar zijn. Het bestaat uit een kwelder met een aantal slenken vanaf de 
wadzijde en aan de noordzijde natuurlijk gevormde gekerfde duinen en ten noorden daarvan een 
strandvlakte met embryonale duinen. 
The Hon area covers the eastern tip of Ameland (Google picture 2005). It includes a saltmarsh on the 
Wadden Sea side and north of that an serrated dune barrier and a beach plain with growing embryonic 
dunes (Google picture 2005). 

 
5.3.1.2. Gebiedsbeschrijving 
Het gebied de Hon op Oost-Ameland is een zeer jong gebied en nog steeds een dynamisch 
gebied. Tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw was het gebied ten oosten van de 
Oerderduinen een vlakke onbegroeide zandplaat. Na het aanleggen van de stuifdijk langs het 
strand in de jaren zestig van de vorige eeuw tot paal 23 (NAM locatie) ontwikkelde zich ook ten 
oosten daarvan een duinenrij (De Jong et. al., dit rapport). In de luwte van die duinen vond 
vanaf de wadzijde slibafzetting plaats met een kweldervegetatie tot gevolg. Het begroeide deel 
van de Hon strekt zich 2.5 km oostwaarts van het Oerd uit en is 400 tot 600 meter breed. Al 
decennia lang heeft op het strand ten noorden van De Hon een gebied gelegen met lage 
embryonale duintjes. Deze hebben alle overspoelingen tijdens winterstormen altijd getrotseerd 
maar groeiden ook niet. Dat veranderde in 2007. Sindsdien groeien de duintjes fors in hoogte 
en heeft het begroeide strandgebied zich ook in oostelijke richting uitgebreid. Sinds 2010 
overspoelen deze duintjes niet meer tijdens een stormtij. Wel vormen zich enkele stroomgeulen 
door het gebied die aansluiten op al langer bestaande stormvloedgeulen tussen de duintjes van 
de Hon, en loopt er een oost-west stroomvallei langs de voet van de hoge duinen die daardoor 
onderstroomd raken en eroderen. Of het vrijkomende zand ten goede komt aan de embryonale 
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duintjes of tussen de duinen door op de kwelder spoelt is onduidelijk. Het kwelderdeel van De 
Hon is ongeveer 40 jaar oud en de effecten van bodemdaling op de vegetatie en 
hoogteontwikkeling vormen onderdeel van dit rapport (Dijkema et. al., hoofdstuk 3.1).  
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5.3.2. Broedparen Lepelaar 
Sinds het dieptepunt van ongeveer 150 broedparen van de Lepelaar in Nederland eind zestiger 
jaren van de vorige eeuw is zowel het aantal broedparen (figuur 5.3.2) als het aantal kolonies 
(figuur 5.3.3) sterk toegenomen. Daarbij heeft een verschuiving plaatsgevonden van de 
vastelandskolonies naar de Waddeneilanden. Bijna tweederde van de inmiddels meer dan 2000 
broedparen van de Lepelaar broedt tegenwoordig op de Waddeneilanden, dit is deels ‘gestuurd’ 
door de predatie van lepelaarlegsels door vossen in vastelandskolonies. 
 

 
Figuur 5.3.2 Aantalsontwikkeling in aantallen broedparen van de Lepelaar in 

Nederland vanaf 1970. Bron: www.sovon.nl. 
Development of breeding pairs Spoonbill in The Netherlands 
since 1970. 

 

 
Figuur 5.3.3 Verspreiding van de broedkolonies van de Lepelaar over 

Nederland in periode 2005-2008. Bron: www.sovon.nl.  
Distribution of Spoonbill colonies over The Netherlands in the 
period 2005-2008. Source: www.sovon.nl. 

 

http://www.sovon.nl/
http://www.sovon.nl/
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Ameland was het laatste Waddeneiland dat door Lepelaars werd gekoloniseerd, in 1994. De 
ontwikkeling van het aantal broedparen ging t/m 2005 vrij aarzelend met jaarlijks een kleine 
toename tot 30-40 paar. Daarna ging het ineens snel en steeg het aantal paar tot boven de 100 
in 2009. Sindsdien stabiliseerde het aantal op een niveau rond de 110 paar (tabel 5.3.1., 
figuur 5.3.4). Ook in 2011 lag het aantal paar rond dit getal (mond. med. F. Oud). Van de 
broedbiologie van de Lepelaar op Ameland is weinig bekend. Terreinbeheerder It Fryske Gea 
staat geen onderzoek toe in de broedtijd. De eigen terreinmedewerkers tellen de nesten enkele 
malen per seizoen en naast het aantal broedparen en de nestlocaties sinds 2006 zijn er geen 
gestandaardiseerde dataseries beschikbaar. 
 
Tabel 5.3.1 Aantalsontwikkeling in aantallen broedparen van de Lepelaar op De Hon. 

Temporal changes in the number of breeding pairs of the Spoonbill at De Hon. 

 Kolonie 
aantal 

 
Jaar Broedpaar 
1994 ? 2 
1995 ? 2 
1996 ? 11 
1997 ? 16 
1998 ? 24 
1999 ? 21 
2000 ? 29 
2001 ? 37 
2002 ? 17 
2003 ? 32 
2004 ? 38 
2005 ? 33 
2006 3 47 
2007 3 77 
2008 1 76 
2009 3 104 
2010 4 106 
2011 2 110 

 

 
 
Figuur 5.3.4 Aantalsontwikkeling van broedende lepelaars op de Hon (bron: Oerd 

bewakingsverslagen It Fryske Gea 1994 t/m 2010). 
Temporal changes in the breeding numbers of Spoonbill at De Hon. 

 

R2=0,97 
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5.3.3. Resultaten monitoring broedkolonies. 
5.3.3.1. Situering van de broedkolonies 
Het broedgebied van de koloniebroeders wordt sinds 2006 bezocht en met DGPS ingemeten na 
het uitlopen van de laatste jonge lepelaars. Jaarlijks betrfet het 1-4 kolonies van de Lepelaar en 
1 kleine gemengde kolonie van Visdief en/of Kokmeeuw. Figuur 5.3.7 geeft een overzicht van 
de ligging van de kolonies in de periode 2006-2010. De nesten van de Lepelaar zijn 
gegroepeerd in 4 verschillende kolonies die K1 t/m K4 zijn genoemd. De lepelaars hebben een 
sterke voorkeur voor K1 en K2. Daar bevinden zich de meeste nesten. In K3 wordt soms in klein 
aantal (<10) vanaf het begin van het broedseizoen gebroed maar deze plaats wordt vaak 
gebruikt voor vervolglegsels als er bij K1 en K2 door overstroming een mislukte broedpoging is 
geweest. Van ieder nest wordt de XYZ-coördinaat van de nestkom ingemeten (figuur 5.3.5) en 
er wordt met een 10x10 m grid de hoogteligging van het maaiveld van de kolonie opgenomen. 
In 2009 is de dikte (=hoogte van de nestkom boven maaiveld) van de lepelaarnesten met een 
liniaal opgemeten (figuur 5.3.6) en in 2010 is van elk nest de dikte aan de XYZ coördinaat van 
de betreffende nestkom gekoppeld zodat ook de exacte maaiveldhoogte onder de nestkom 
berekend kan worden. De kokmeeuwen/visdieven gebruiken ieder jaar dezelfde broedlocatie 
maar alleen in 2007 zijn daar een aantal nesten ingemeten. Op de broedlocatie zijn tot nu toe 
alle broedpogingen mislukt. In de overige jaren waren de nesten aan het eind van het 
broedseizoen van de Lepelaar al verdwenen en is alleen de hoogteligging van het maaiveld met 
een 10x10 m grid ingemeten. 
 

 
Figuur 5.3.5. De XYZ coördinaat van de nestkom van de nesten en een grid over het 

maaiveld van de kolonie wordt jaarlijks aan het eind van het 
broedseizoen ingemeten met een DGPS apparaat. 
The XYZ coordinates of the nests and a grid of the groundlevel over the 
colony is measured every year at the end of breeding season. 
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Figuur5.3.6 De nestdikte (= hoogte nestkom boven maaiveld) wordt sinds 2009 samen met de DGPS data 

van de nestkom verzameld. 
Thickness (= height of nestbowl above groundlevel) of the Spoonbill nests is measured since 
2009. 

 

 
Figuur 5.3.7 Overzicht van de ligging van alle nesten in de periode 2006 – 2010 op een luchtfoto van 2010.  

Overview of all nests in period 2006 -2010 on aerial view of 2010. 
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Tabel 5.3.2 Samenvatting van de meetdata van de broedkolonies. - = niet gemeten 

Summary of measured data of the breeding colonies. - = no measurement 

2006 K1 K2 K3 K4 KM K1 
Nest aantal 15 23 14   - 
Z gem NAP 1,40 1,55 2,06   - 

Z SD 0,05 0,05 0,18   - 
MV aantal 48 69 53   67 

MV gem NAP 1,31 1,44 1,88   1,30 
MV SD NAP 0,06 0,08 0,20   0,07 

2007 K1 K2 K3 K4 KM K1 
Nest aantal 21 40 15   6 
Z gem NAP 1,30 1,33 1,81   1,22 

Z SD 0,04 0,05 0,15   0,05 
MV aantal 47 81 25   54 

MV gem NAP 1,22 1,26 1,81   1,14 
MV SD NAP 0,06 0,06 0,14   0,07 

2008 K1 K2 K3 K4 KM K1 
Nest aantal   56     - 
Z gem NAP   1,38     - 

Z SD   0,05     - 
MV aantal   85     - 

MV gem NAP   1,32     - 
MV SD NAP   0,07     - 

2009 K1 K2 K3 K4 KM K1 
Nest aantal 26 38 5   - 
Z gem NAP 1,41 1,44 1,97   - 

Z SD 0,06 0,08 0,20   - 
Nestdikte cm 15,04 12,29 20,50   - 
Nestdikte SD 6,04 5,80 3,87   - 

MV aantal 49 61 36   48 
MV gem NAP 1,29 1,33 1,85   1,17 
MV SD NAP 0,06 0,05 0,16   0,10 

2010 K1 K2 K3 K4 KM K1 
Nest aantal 29 31 27 12 - 
Z gem NAP 1,34 1,37 1,97 1,30 - 

Z SD 0,06 0,06 0,10 0,04 - 
Nestdikte cm 14,62 13,52 14,30 11,67 - 
Nestdikte SD 5,00 6,58 5,57 4,10 - 

MV aantal 40 65 28 27 30 
MV gem NAP 1,28 1,31 1,82 1,29 1,17 
MV SD NAP 0,07 0,05 0,13 0,07 0,07 

 
5.3.3.2. Nestdikte van Lepelaar 
In de Lepelaar kolonies valt op dat sommige nesten vlak op het maaiveld liggen terwijl andere 
nesten op een toren van takken liggen meer dan 30 cm boven het maaiveld. Wat betreft het 
droog houden van eieren of jongen tijdens een overstroming kan die 30 cm hoogte een 
belangrijk voordeel zijn (figuur 5.3.8). Anderzijds is het goed denkbaar dat met name in de fase 
met kleine jongen het leven op een hoog nest duidelijk minder aangenaam is tijdens een 
zomerstorm (kou, wind, regen). Het is bekend dat slecht weer in de fase van kleine jongen (< 2 
weken) ook zonder overstroming tot grote sterfte kan leiden (mond. med. F. Oud / IFG). 
Gemiddeld zijn de nesten 13,5 tot 15 cm dik (tabel 5.3.2). Alleen in K3 lag de dikte in 2009 fors 
hoger op 20,5 cm maar dat betreft een klein aantal nesten. De nestdikte in K2 in 2009 was het 
laagst met gemiddeld 12,3 cm. Gezien het kleine aantal waarden zijn de nestdiktes van K3 in 
2009 buiten beschouwing gelaten en zijn de overige nestdiktes tegen elkaar getoetst op 
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significantieverschil (tabel 5.3.3). Dan blijkt dat de nestdikte van K2 in 2009 toch significant 
lager is dan de nesten van K1 in 2009 en 2010 en die van K3 in 2010. En er is geen verschil ten 
opzichte van K2 en K4 in 2010. Het lijkt dus alsof K2 en K4 gemiddeld lagere nesten hebben 
dan K1 en K3. Gezien de korte reeks (2 jaar) en het ontbreken van broeddata van deze nesten 
kan op dit moment niet gezegd worden of deze dunnere nesten een ecologische achtergrond 
hebben of toch op toeval berusten. 
 
Tabel 5.3.3 Toetsing (Kruskal-Wallis) van verschil van de nestdikte tussen de kolonies en de gemeten jaren 2009 

en 2010. Oranje arcering is significant verschillend. 

Nestdikte K1 2010 K2 2009 K2 2010 K3 2010 K4 2010
K1 2009 0,82 0,01 0,17 0,39 0,07 
K1 2010   0,02 0,29 0,50 0,09 
K2 2009     0,49 0,04 0,93 
K2 2010       0,36 0,60 
K3 2010         0,13 

 

 
Figuur 5.3.8 Overstroming van de kwelder in K1 op 7 september 2006 bij een +156 cm NAP stand bij het 

getijstation Nes. Op 19 mei 2006 gingen 35 nesten verloren in K1 bij een waterstand van + 157 
cm NAP bij getijstation Nes. Lage nesten zijn geïnundeerd, hoge niet. 
Flooding of groundlevel of colony K1 at 7 September 2006 with waterlevel of +156 cm NAP 
(Amsterdam Zero) at tidal station Nes. Low nests are inundated, high nests stay dry. On 19 may 
2006 35 nests were lost with waterlevel of +157 cm NAP (Amsterdam Zero) at tidal station Nes. 

 
5.3.3.3. Broedkolonies en bodemdaling 
De 4 broedkolonies van de Lepelaar en de enige kolonie van Visdief/Kokmeeuw liggen allen 
binnen de bodemdalingscontour. Met het NAM-model Ameland_GRIDS_2010 (hoofdstuk 1) 
kan per kolonie een jaarlijks verloop van de bodemdaling gegeven worden (figuur 5.3.9). Het 
NAM model loopt t/m 2009 en de waarde voor 2010 is ingeschat op basis van de voorgaande 
reeks. De waarden voor 2025 en 2050 zijn geschat op basis van bodemdaling 
contourtekeningen. 
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Figuur 5.3.9 Opgetreden (t/m 2009) en voorspelde bodemdaling in 2025 en 2050 in de broedkolonies. 

Getrokken lijnen zijn verwachte trendlijnen. Verticale lijn markeert komst van Lepelaar op De 
Hon.  
Actual (up to 2010) and predicted soil subsidence in 2025 and 2050 in the breeding colonies. 
Lines are trendlines.Vertical line marks first breeding of Spoonbill on Ameland 

 
Tabel 5.3.4 Opgetreden (t/m 2010) en verwachte (2025 en 2050) bodemdaling op de locaties waar de 

broedkolonies zich bevinden.  
Actual subsidence (up to 2011) and expected (2025 and 2050) soil subsidence in the breeding colonies. 

 Bodemdaling cm
Lepelaar 2010 1994-2010 2025 2050

K1 27,1 15,1 35 36 
K2 28,1 15,7 36 37 
K3 21,6 11,9 29 31 
K4 26,3 14,7 34 35 

Visdief/Kokmeeuw         
KM K1 25,7 14,5 32 35 

 
5.3.3.4. Broedkolonies en opslibbing 
Op De Hon, net als alle kwelders, blijft na een overstroming met zeewater een dun laagje fijn 
sediment (klei) achter. Daardoor hoogt een kwelder in de loop van jaren op. Lager gelegen 
delen van een kwelder overstromen vaker en hogen sneller op dat hoger gelegen delen die 
minder vaak overstromen (hoofdstuk 3.1). In het gebied waar de broedkolonies zich bevinden 
worden al meer dan 20 jaar sedimentatiemetingen verricht en er zijn daarom goede waarden 
beschikbaar voor de opslibbing per kolonie (tabel 5.3.5). Transect 9, (hoofdstuk 3, 
figuur 3.1.9) dat van zuid naar noord over het midden van De Hon gelegen is, vormt een goede 
bron voor vergelijking met de broedkolonies. Voor de Visdief / Kokmeeuw kolonie kan worden 
gerekend met een ophoging van 9,3 mm/per jaar (PQ 9.4). Voor K3 met 1,5 mm/per jaar (PQ 
9.14) en voor de kolonies K1, K2 en K4 met 8,9 mm/per jaar (lage kwelder).  
 
De totale opslibbing op de kwelder waar de kolonies liggen kan goed berekend worden t/m 
2010 (tabel 5.3.6). In deze tabel staat ook de opslibbing tot 2025 en 2050 waarbij gebruik is 
gemaakt van de huidige opslibbing snelheid. Of dit in 2025 en 2050 ook werkelijk het geval is 
hangt van meerdere factoren af. De belangrijkste zijn de hoogteligging en de zeespiegel die 
samen de overstromingsfrequentie en daarmee de opslibbing bepalen. Indien het maaiveld in 
2025 en 2050 veel hoger komt te liggen zal de overstromingsfrequentie afnemen. Daar staat 
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tegenover dat in de toekomst een hogere zeespiegel verwacht wordt vanwege 
klimaatverandering. De rol die bodemdaling door gaswinning in dit geheel speelt neemt 
langzaam af. Naar verwachting zal er nog ongeveer 9 cm toekomstige daling in de kolonies 
plaatsvinden (tabel 5.3.4). 
 
Tabel 5.3.5 Jaarlijkse opslibbing per kolonie (Dijkema, dit rapport). 

Annual sedimentation per colony (Dijkema, this report). 

Lepelaar Kokmeeuw / 
Visdief 

K1 K2 K3 K4 KM K1
8.9 mm/j 8.9 mm/j 1,5 mm/j 8.9 mm/j 9.3 mm/j 

 
Tabel 5.3.6 Totale opslibbing per kolonie. De voorspelde opslibbing in 2025 en met name die in 2050 is met een 

behoorlijke onzekerheid omgeven. Waarschijnlijk loopt de huidige opslibbingsnelheid niet op hetzelfde 
niveau door tot 2050. 
Total sedimentation per colony. The predicted sedimentation in the years 2025 and 2050 is quite 
uncertain because the actual sedimentation rate will probably not last until 2050. 

 Opslibbing cm
Lepelaar 1986-2010 1994-2010 2025 2050

K1 22,3 14,2 35,6 57,9 
K2 22,3 14,2 35,6 57,9 
K3 3,8 2 60 97,5 
K4 22,3 14,2 35,6 57,9 

Visdief         
KM K1 23,3 14,9 37,2 60,5 

 
 
5.3.3.5. Broedkolonies en de hoogtebalans van bodemdaling 

en opslibbing 
De in de paragrafen 5.3.3.3 en 5.3.3.4 gepresenteerde bodemdaling en sedimentatie bepalen 
het verloop van de hoogteligging van het maaiveld. In hoeverre de sedimentatie de 
bodemdaling kan compenseren wordt duidelijk als de bodemdaling van de sedimentatie wordt 
afgetrokken. 
 
Een grafische weergave van deze som voor alle 4 Lepelaar kolonies in de periode 1986-2010 
staat in figuur 5.3.10 gegeven. In figuur 5.3.11 wordt de hoogtebalans van de Visdief / 
Kokmeeuw kolonie gegeven. Alles samenvattend blijkt in de periode 1986-2010 alleen het 
maaiveld in lepelaarkolonie K3 behoorlijk te dalen met bijna 18 cm. In de overige 4 kolonies blijft 
de maaivelddaling beperkt tot enkele centimeters (tabel 5.3.6). Indien de periode 1994-2010 
genomen wordt, de lepelaars broeden sinds 1994 op De Hon, is het maaiveld sindsdien bijna 10 
cm gedaald in kolonie K3 en in de overige kolonies is de hoogteligging van het maaiveld 
nauwelijks veranderd. In 2025 is het maaiveld in K3 23 cm gedaald en is er in de overige 
kolonies sprake van ongeveer 5 cm ophoging. In 2050 blijft het maaiveld in K3 vrijwel op 
dezelfde hoogte als in 2025 en zijn de overige kolonies 25-30 cm in hoogte gestegen 
(figuur 5.3.12). 
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Tabel 5.3.7 Hoogtebalans per kolonie. De waarden van 2025 en 2050 zijn met onzekerheid omgeven, vooral 

vanwege de opslibbing (5.3.3.4).  
Height balance per colony. The values of 2025 and 2050 are with an unknown error margin, mostly 
because of the sedimentation (5.3.3.4).  
 

 Hoogtebalans cm 
Lepelaar 1986-2010 1994-2010 2025 2050

K1 -4,9 -0,9 0,6 25,3 
K2 -5,9 -1,5 -0,4 24,8 
K3 -17,9 -9,5 -23,0 -17,2
K4 -4,1 -0,5 1,6 26,3 

Visdief         
KM K1 -2,5 0,4 5,2 29,4 

 

 
Figuur 5.3.10 Grafische weergave van sedimentatie en bodemdaling en de resulterende hoogtebalans in de 4 Lepelaar 

kolonies in 1986-2010. 
Graphical display of sedimentation, subsidence and the resulting heightbalance in the 4 spoonbill colonies 
during 1986-2010. 

 



108  

Monitoring effecten van bodemdaling op Ameland-Oost oktober 2011
 

 
 

 
Figuur 5.3.11 Grafische weergave van sedimentatie en bodemdaling en de resulterende hoogtebalans in 

Visdief/Kokmeeuwkolonie in 1986-2010.  
Graphical display of sedimentation, subsidence and the resulting heightbalance in the Common 
tern/Black headed gull colony during 1986-2010. 

 

 
Figuur 5.3.12 Hoogtebalans van bodemdaling en opslibbing in periode 1986-2050 in alle broedkolonies.  

Height balance of subsidence and sedimentation in period 1986-2050 in all breeding colonies 
 
5.3.3.6. Broedkolonies en maaiveldhoogte 
Naast het met DGPS inmeten van de XYZ coördinaat van de nestkom van de nesten is ook 
steeds per kolonie een 10x10 m DGPS grid gemeten van het maaiveld. Daarbij is gezorgd dat 
alle nesten binnen het grid vielen (tabel 5.3.8). Figuur 5.3.13 laat een boxplot verdeling zien 
van alle gridmetingen per kolonie per jaar. Gemiddeld over alle jaren ligt het maaiveld in K1 op 
1,27 m +NAP. Het maaiveld van K2 ligt gemiddeld op 1,33 m +NAP waarbij 2006 opvalt met 
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1,44 m +NAP. Het maaiveld van K3 ligt gemiddeld op 1,85 m+NAP, deze kolonie ligt op de 
bovenrand van de kwelder. Hier is het terrein nogal variabel in hoogte (figuur 5.3.13). Kolonie 
K4 is alleen in 2010 gebruikt en het maaiveldniveau is vergelijkbaar met dat van K1 en K2. 
Deze drie kolonies liggen allen op de lage kwelder (Dijkema, Hoofdstuk 3.1). De Visdief 
/Kokmeeuw kolonie ligt in de onderzoeksperiode gemiddeld op slechts 1,21 m +NAP waarbij 
deze waarde ook nog hoog uitvalt vanwege de meting van 2006. Waarom die waarde nogal 
hoger ligt ten opzichte van de overige drie jaren is niet goed duidelijk. Waarschijnlijk is het grid 
destijds niet helemaal juist neergelegd. Meer waarde moet worden gehecht aan de metingen 
sinds 2007 die allen rond 1,15 m +NAP uitkomen. Daarmee ligt dit gebied vanwege jaarlijkse 
overstromingen eigenlijk te laag om succesvol broeden van beide soorten mogelijk te maken. 
Het stukje kwelder waarop de Visdief / Kokmeeuw kolonie gevestigd is bestaat nog maar enkele 
decennia. Het heeft zich vanaf 1986 ontwikkeld (De Vlas, 2005).  
 
Tabel 5.3.8 Samenvatting van de hoogtedata van het maaiveld in de broedkolonies. 

Overview of groundlevel data of all breeding colonies. 
 K1 

2006 
K1 

2007 
K1 

2009 
K1 

2010 
K2 

2006 
K2 

2007 
K2 

2008 
K2 

2009 
K2 

1010 
K3 

2006 
K3 

2007 
K3 

2009 
K3 

2010 
K4 

2010 
KM1 
2006 

KM1 
2007 

KM1 
2009 

KM1 
2010 

N 48 47 49 40 69 81 85 61 65 53 25 36 28 27 67 54 48 30 

Min 1,19 1,12 1,17 1,18 1,18 1,1 1,16 1,15 1,16 1,54 1,58 1,52 1,58 1,17 1,13 0,98 0,88 1,06 

Max 1,46 1,39 1,42 1,52 1,66 1,43 1,58 1,47 1,44 2,38 2,08 2,27 2,09 1,44 1,52 1,35 1,29 1,27 

Gem 1,31 1,22 1,29 1,28 1,44 1,26 1,32 1,33 1,31 1,88 1,81 1,85 1,82 1,29 1,30 1,14 1,17 1,17 

SD 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 0,06 0,07 0,05 0,05 0,20 0,14 0,16 0,13 0,07 0,07 0,07 0,10 0,07 

Median 1,30 1,20 1,28 1,27 1,43 1,25 1,31 1,33 1,31 1,87 1,82 1,82 1,83 1,28 1,30 1,14 1,20 1,18 

25 pctil 1,27 1,18 1,25 1,22 1,40 1,21 1,27 1,30 1,28 1,72 1,65 1,73 1,72 1,22 1,24 1,10 1,11 1,11 

75 pctil 1,33 1,25 1,33 1,33 1,48 1,31 1,36 1,36 1,35 2,00 1,91 1,99 1,92 1,35 1,34 1,18 1,26 1,23 

 

 
Figuur 5.3.13 Boxplot van de maaiveldhoogte van alle kolonies.  

Boxplot of groundlevel of all colonies. 
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Figuur 5.3.14 Situering van de broedkolonies op hoogtekaart van 1999 (AHN1).  
Location of breeding colonies on height map of 1999.  
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5.3.4. Broedkolonies en waterstanden in de periode 
april t/m juni 

Het maaiveld van de broedkolonies is maar weinig gedaald sinds het begin van de bodemdaling 
in 1986 en het maaiveld is sinds de Lepelaars in 1994 zijn gaan broeden zelfs vrijwel op 
hetzelfde niveau is gebleven (5.3.3.5). Toch bestaat de indruk dat mislukking van nesten door 
overstroming de laatste jaren vaker aan de orde is. Daarom zijn van het getijstation in de 
Waddenzee bij Nes de waterstandsdata vanaf 1971onder de loep genomen voor de periode 
april t/m juni. Bekend is dat de kolonies K1, K2 en K4 bij een waterstand van getijstation Nes 
>150 cm +NAP (figuur 5.3.8) serieuze problemen krijgen. Voor de Kokmeeuw/Visdief kolonie 
KM1 is dat waarschijnlijk al het geval bij een waterstand van 130 cm+ NAP. De Lepelaarkolonie 
K3 ligt veel hoger (tabel 5.3.3.7) en ligt verder van de wadrand af ( 500 m) en is bijna als een 
duinvoetgebied te beschouwen (figuur 5.3.14). Hier is tot nu toe nooit een overstroming in het 
broedseizoen geconstateerd. In tabel 5.3.9 staan de overschrijdingsfrequenties voor de 
afgelopen 4 decennia opgesplitst in stappen van 10 cm vanaf 130 cm +NAP. Een grafische 
weergave staat in figuur 5.3.15. Hieruit blijkt dat met name de lagere waterstanden van 130 tot 
160 cm in de jaren tachtig frequenter voorkwamen, weer minder frequent werden in de jaren 
negentig en het afgelopen decennium weer zijn toegenomen in frequentie. De stijgende trend is 
het sterkst voor de lagere waterstanden (>130 cm). Boven de 160 cm +NAP is geen stijging 
meer te zien in de loop van de tijd. Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat het ook met 
de toename van hoge waterstanden in de loop van de jaren wel meevalt voor de broedkolonies.  
 
Tabel 5.3.9 Overschrijdingsfrequentie van waterstanden bij getijstation Nes gedurende 4 decennia in de periode 

april t/m juni. Waterstanden in cm +NAP.  
Exceeding frequency of waterlevels (in cm above Amsterdam Zero level) at tidal station Nes in Wadden 
Sea during 4 decennia in the period April – June. 

cm +NAP 
>> 

>130 >140 >150 >160 >170 >180 >190 >200 

1971-1980 62 41 25 21 11 8 5 4 
1981-1990 129 72 39 23 16 9 4 2 
1991-2000 98 55 33 21 9 6 4 3 
2001-2010 141 67 35 23 15 9 6 3 
 

 
Figuur 5.3.15 Grafische weergave van overschrijdingsfrequentie van waterstanden bij getijstation Nes gedurende 4 

decennia in de periode april t/m juni. Waterstanden in cm +NAP. 
Graph of exceeding frequency of waterlevels (in cm above Amsterdam Zero level) at tidal station Nes in 
Wadden Sea during 4 decennia in the period April – June. 

 
Maar dat beeld verandert als er gekeken wordt naar de verschillende maanden in het 
broedseizoen (figuur 5.3.16) voor waterstanden > 160 cm +NAP. Dan blijkt het laatste 
decennium (2001-2010) in april en mei zelfs vrij rustig ten opzichte van de andere decennia 
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maar is de maand juni veel onstuimiger dan de voorgaande decennia (figuur 5.3.17). Een 
verklaring hiervoor valt buiten dit onderzoek maar veranderde weersomstandigheden lijken voor 
de hand te liggen. Teneinde het overstromingsrisico in het broedseizoen met gebruikmaking 
van alle voornoemde variabelen te analyseren is dit voor de lepelaar in een modelmatige 
aanpak uitgewerkt in de volgende paragraaf. Hierbij is gebruik gemaakt van waterstands-
gegevens van het getijstation Nes die uitgedrukt zijn ten opzichte van Gemiddeld Hoog Water 
(GHW) dat op 113 cm +NAP bepaald is. Een waterstand van 160 cm +NAP komt dus overeen 
met 47 cm +GHW. 
 

 
Figuur 5.3.16 Frequentie van waterstanden >160 cm +NAP getijstation Nes verdeeld per 

decade in het broedseizoen van april t/m juni. 
Frequency of waterlevels >160 +NAP (Amsterdam Zero) of tidal station Nes per 
decade in breeding season (Apr–Jun).  

 

 
Figuur 5.3.17 Frequentie van waterstanden >160 cm +NAP (Nes) in juni gedurende de afgelopen 

4 decennia.  
Frequency of waterlevels >160 cm +NAP (Amsterdam Zero) in June during the four 
last decennia. 
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5.3.5. Kwantificering van het overstromingsrisico voor 
de Lepelaar op De Hon 

5.3.5.1. Gebruikte gegevens 
Het overstromingsrisico is geschat met gebruikmaking van het model dat door van de Pol et al. 
(2010) is ontwikkeld en dat ook voor de risicoanalyse voor Scholeksters in hoofdstuk 5.2 is 
gebruikt. In dit model wordt het overstromingsrisico van een nest berekend aan de hand van de 
getijdegegevens, nesthoogte en de datum van het broedseizoen (datum van eerste ei per 
broedpoging).  
Het overstromingsrisico is berekend voor elke kolonie afzonderlijk, voor de huidige en 
toekomstige situatie met gebruikmaking van de reeds waargenomen en voorspelde 
bodemdaling (bijlage 5.3. B) en opslibbing. Hierbij is rekening gehouden met opslibbing en 
inklinking van de kleilaag met behulp van het door van Wijnen en Bakker (2001) ontwikkeld 
model (opslibbing model). Daarnaast wordt ook rekening gehouden met stijging van het 
gemiddeld hoogwaterniveau.  
In het gebruikte model mislukt een lepelaarsnest als de waterstand (HW getijstation Nes) meer 
dan 15 cm hoger is dan de nesthoogte. Een nest mislukt als het tijdens de broedduur (bepaald 
met legdatum en broedduur) minstens één maal overstroomt. Voor de broedduur wordt een 
periode van 46 dagen aangehouden (25 dagen eieren en 21 dagen kwetsbare jongen). Voor de 
gebruikte formules in het model wordt verwezen naar hoofdstuk 5.2.2 en de coëfficiënten die 
gebruikt/aangenomen zijn staan in tabel 5.2.1. Het overstromingsrisico in het verleden, dus 
voordat er gas werd gewonnen en bodemdaling optrad, is (in tegenstelling tot de Scholekster in 
hoofdstuk 5.2) niet berekend, aangezien er pas sinds 1994 Lepelaars op De Hon broeden 
(figuur 5.3.4). Er worden twee scenario’s uitgewerkt, zonder of met bodemdaling. Om het 
overstromingsrisico in afwezigheid van bodemdaling te berekenen wordt een schatting gemaakt 
van de maaiveldhoogte van elke kolonie in afwezigheid van bodemdaling. Hiervoor worden de 
waargenomen bodemdaling en de voorspelde kwelder werking daarop (opslibbing en inklinking) 
gebruikt. In essentie worden huidige maaiveldhoogten gebruikt, en volgens het opslibbing 
model teruggerekend naar de beginperiode van het ontstaan van de kwelder (=40 jaar oud, dus 
1969). Van daaruit word het maaiveldhoogteverloop voor de zelfde locaties weer naar het 
heden en de toekomst gerekend, deze keer zonder bodemdaling. De huidige maaiveldhoogtes 
onder de nesten zijn verkregen dmv Kriging-interpolatie van de gridpuntenmetingen (5.3.3.6) 
van maaiveldhoogte rondom en in de kolonie, waarbij aangenomen is dat die maaiveldhoogte 
niet verschilde tussen jaren. Reden hiervoor is dat er onvoldoende data zijn waarbij de gemeten 
nesthoogte (afstand van bovenkant nest tot maaiveld) en maaiveld hoogte per nest aan elkaar 
gekoppeld waren. Gegevens over de legdatum zijn niet beschikbaar voor Ameland, maar deze 
worden gesimuleerd. Hierbij is gebruik gemaakt van percentielen van de legdatum gemeten op 
Schiermonnikoog om legdatum gegevens te simuleren. De percentielen zijn genomen uit van de 
Pol et al. (2010), (5%: 1 April, 25%: 7 April, 50%: 14 April, 75%: 28 April en 95%: 2 Juni). Met 
deze gegevens is een cumulatieve lognormale verdeling gefit (figuur 5.3.18) en die is gebruikt 
om 10.000 willekeurige trekkingen te maken (figuur 5.3.19).  
Gegevens over de nesthoogten zijn beschikbaar voor elke kolonie afzonderlijk. Waarbij er 
aangenomen wordt dat de nesthoogte en de legdatum ongecorreleerd zijn. Voor elke kolonie, 
worden de waargenomen verdelingen benaderd door een kernel density (Silverman 1986). 
Deze worden vervolgens gebruikt om nesthoogten te simuleren (10000 willekeurige trekkingen) 
om zo een voldoende steekproef te waarborgen. 
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Figuur 5.3.18 Waargenomen (open punten) en geschatte (rode lijn) cumulatieve fractie van legdatum (gegegevens 

van de Pol et al. 2010). Parameters van de log-normale verdeling: μ= 2,6305 en σ = 1,006.  
Actual (open circles) and estimated (red line) cumulative fraction of laying date (data from van de Pol et 
al. 2010). Parameters of the log-normal distribution: μ= 2,6305 en σ = 1,006. 
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Figuur 5.3.19 Gesimuleerde verdeling van legdatum van Lepelaars volgens een log-normale verdeling met μ= 2,6305 

en σ = 1,006.  
Simulated distribution of laying date of Spoonbills according to a log-normal distribution with μ= 2,6305 
en σ = 1,006. 

 
5.3.5.2. Resultaten modelberekening 
5.3.5.2.1. Huidig risico met en zonder bodemdaling 
Het huidige overstromingsrisico voor alle 4 kolonies samen wordt weergegeven in figuur 5.3.20 
waarbij de waterstand is uitgedrukt ten opzichte van Gemiddeld Hoog Water (GHW) . Dit 
gemiddelde is bepaald op 113 cm +NAP op basis van de waterstanden in de periode april t/m 
augustus. Hieruit blijkt dat de overstromingskans rond de 50% (groene kleur) ligt en dat de 
lepelaars hun succeskans iets kunnen vergroten door 3 weken later te gaan broeden, maar 
vooral door de nesthoogte te verhogen (hogere plaats kiezen of hogere nesten bouwen). 
Indien het risico per kolonie wordt geschat ontstaat een veel gedifferentieerder beeld 
(figuur 5.3.21, tabel 5.3.10). Bij kolonie K3 is er niks aan de hand. Deze dieren zitten hoog en 
droog en de nesten overstromen niet. Bij K1 en K2 is de situatie onderling vergelijkbaar, het 
huidige risico ligt tussen 50-60% en zou zonder bodemdaling halveren naar 25-32%. Kolonie K4 
loopt het meeste risico met ruim 60% kans en zonder bodemdaling 45% kans op overstroming. 
Voor K1, K2 en K3 geldt dat de lepelaars het risico op overstroming vooral kunnen verkleinen 
door de nesthoogte toe te laten nemen. 
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Tabel 5.3.10 Overstromingsrisico (%) volgens modelberekening in situatie met en zonder bodemdaling.  

Flooding risk (%) calculated by model for situation with and without soil subsidence. 

% kans 1986-2009 2010-2025 2026-2050
K1 57 84 83 
K1 zonder 32 55 66 
K2 51 75 79 
K2 zonder 25 46 58 
K3 4 11 24 
K3 zonder 0 0 4 
K4 66 92 90 
K4 zonder 45 68 78 
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Figuur 5.3.20 Overstromingkans van lepelaarnesten genomen over alle kolonies, voor gegeven nesthoogte (in cm 

t.o.v. GHW) en legdatum. Getijde gegevens 1986-2009. Boxplot kruisen representeren legdatum en 
nesthoogte verdelingen. Het risico minstens eenmaal overstroomd te raken varieert van 0 (blauw) tot 1 
(rood). 
Flooding probability of Spoonbill nests over all colonies for given nestlevel (in cm above Mean High 
Tide) and laying date. Tidal data 1986-2009. Boxplot crosses represent laying date and nestlevel 
distributions. The risk to be flooded at least once varies from 0 (blue) to 1 (red). 
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Figuur 5.3.21 Overstromingskans van lepelaarnesten voor elke kolonie, voor gegeven nesthoogte (in cm t.o.v. GHW) 

en legdatum. Getijde gegevens 1986-2009. Boxplot kruisen representeren legdatum en nesthoogte 
verdelingen. Rode punten geven de mediaan overstromingskans in afwezigheid van bodemdaling. Het 
risico minstens eenmaal overstroomd te raken varieert van 0 (blauw) tot 1 (rood).  
Flooding probability of Spoonbill nests per colony for given nestlevel (in cm above Mean High Tide) and 
laying date. Tidal data 1986-2009. Boxplot crosses represent laying date and nestlevel distributions. 
Red dots present median flooding probability without soil subsidence The risk to be flooded at least 
once varies from 0 (blue) to 1 (red). 

 
5.3.5.2.2. Toekomstig risico met en zonder bodemdaling 
Het geschatte overstromingsrisico zal in de toekomst nog toenemen. Per kolonie is het 
toekomstige risico met het model geschat en weergegeven in figuur 5.3.22 en tabel 5.3.10. 
Ondanks het feit dat de meeste bodemdaling inmiddels heeft plaatsgevonden, blijkt het risico 
nog wel toe te nemen tot 2025 maar deze stijging is vergelijkbaar met de situatie zonder 
bodemdaling. Daarna tot 2050 stabiliseert het risico met bodemdaling en neemt zonder 
bodemdaling nog enigszins toe. In 2050 ligt het risico voor K1 en K2 rond de 80%; zonder 
bodemdaling zou dit rond de 60% liggen. K4 loopt in 2050 zelfs 90% risico; zonderbodemdaling 
zou dit rond de 80% liggen. 
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Figuur 5.3.22 Overstromingskans van Lepelaarnesten in het studiegebied op Oost-Ameland voor elke kolonie en voor 

drie tijdvakken, onder wel (rode lijn) en geen (blauwe lijnen) bodemdaling.  
Flooding probability for Spoonbill nests in the study area at East-Ameland for each separate colony and 
for three time periods, with (red line) and without (blue line) soil subsidence. 
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5.3.6. Conclusies en discussie. 
Lepelaars broeden sinds 1994 op De Hon en het aantal paren bedraagt inmiddels (2010) 
ongeveer 110 paar (figuur 5.3.4). 
Lepelaars op De Hon hebben in de periode 2006-2010 gebruik gemaakt van 4 plaatsen voor 
hun broedkolonies. Daarbij is een sterke voorkeur voor de kolonies K1 en K2 (figuur 5.3.7) 
waar de overgrote meerderheid van de ruim 100 paren in het voorjaar begint te broeden. De 
iets lager gelegen (hoger overstromingsrisico) kolonie K4 is alleen in 2010 gebruikt. Opvallend 
is dat de veel hoger gelegen (minimaal overstromingsrisico) kolonie K3 vrijwel uitsluitend 
gebruikt wordt voor vervolglegsels of zeer late broedsels. Indien broedparen in K1, K2 of K4 
mislukken door overstroming hebben ze ineens een sterke neiging om in K3 opnieuw te 
beginnen. Een voorbeeld daarvan is 2010. Op 19 juni 2010 waren de vroegst geboren jongen 
net vliegvlug toen een waterstand van 183 cm +NAP alle andere nesten in K1, K2 en K4 deed 
mislukken. Vervolgens begonnen 27 paren opnieuw in K3 in de laatste decade van juni en 
zorgen voor 50 uitgevlogen jongen (1,85 j/per paar). Dit fenomeen heeft zich in de 
onderzoeksperiode met wisselend succes vaker voorgedaan. Waarom de broedparen niet direct 
aan het begin van het broedseizoen kiezen voor de veilige kolonie K3 is voer voor speculaties. 
Een klein aantal (<15) paren Visdief en/of Kokmeeuw doet jaarlijks een broedpoging op 
dezelfde laaggelegen plaats maar brengt hier nooit jongen groot vanwege jaarlijkse 
overspoeling. 
Ondanks de bodemdaling van ongeveer 25 cm (5.3.3.3) is het maaiveld door opslibbing op de 
plaatsen van de broedkolonies slechts ongeveer 5 cm gedaald. In de periode 1994-2010 (sinds 
1994 broeden lepelaars op De Hon) is het maaiveld in de kolonies nauwelijks veranderd. 
Hiervan uitgezonderd is K3 waar in die periode bijna 10 cm daling optrad (18 cm sinds 1986) 
maar K3 ligt veel hoger en verder van de wadrand en overspoeling in het broedseizoen komt 
hier tot nu niet voor. Wel een grote verandering is te zien in de waterstanden in het 
broedseizoen. Mogelijk is dit een effect van klimaatverandering. Het maaiveld in de kolonies K1 
en K2 ligt op 130 cm +NAP (5.3.3.6) en overstroomt ongeveer vanaf een waterstand boven 150 
cm +NAP ten opzichte van het getijstation Nes en de problemen worden serieus voor nesten bij 
een waterstand >160 cm +NAP (figuur 5.3.8). Het zijn juist deze waterstanden > 160 cm +NAP 
die in de decade 2001-2010 een grote toename lieten zien in de maand juni ten opzichte van de 
voorgaande 3 decades (figuur 5.3.17). In de eerste decade (1991-2000) in de geschiedenis 
van de broedende lepelaars op Ameland werden ze in juni geen enkele maal getroffen door 
>160 cm waterstanden. In de decade 2001-2010 maar liefst 12 maal! 
Het overstromingsrisico voor de lepelaars is geschat met een model (van de Pol, 2010) waarin 
gebruik gemaakt wordt van de getijdegegevens van het station Nes, de nesthoogte en de tijd in 
het broedseizoen. Hieruit blijkt nauwelijks een risico voor K3. K4 heeft een risico op 
overstromen van ruim 60% en zonder bodemdaling zou dat 45% zijn. De belangrijkste kolonies 
K1 en K2 hebben een overstromingsrisico van ruim 50% en dat zou zonder bodemdaling 
halveren naar ruim 25%. Het model schat ook het risico in 2050, wanneer de gaswinning al 
jaren voorbij is en de bodemdaling ook gestopt is. Dan zou het risico in K1 en K2 op ongeveer 
80% liggen en zonder opgetreden bodemdaling zou dit 20% lager liggen. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat deze extrapolatie met de nodige onzekerheid omgeven is. Het risico kan 
meevallen indien de stijging van het GHW niet lineair doorloopt en toch afbuigt. Het kan ook 
tegenvallen indien de zeespiegel (en daarmee mogelijk ook GHW) door klimaatverandering 
sneller gaat stijgen dan de huidige 2 mm/jaar.  
De lepelaars kunnen het overstromingsrisico sterk verminderen indien zij de hoogteligging van 
de nesten zouden weten te verhogen. Alhoewel zij hogere nesten zouden kunnen bouwen lijkt 
het kiezen van een hoger gelegen maaiveld voor een kolonie een betere oplossing. In de 
praktijk zou dat ook kunnen op De Hon. De lepelaars maken reeds gebruik van de veel hoger 
gelegen en erg veilige kolonie K3, maar doen dit vooral voor vervolglegsels als de nesten in K1 
en K2 mislukt zijn. Er is dan ook regelmatig nestsucces in K3 met soms tientallen uitgevlogen 
jongen. Van lepelaars is bekend dat zij pas op hun vierde levensjaar beginnen met broeden en 
erg plaatstrouw zijn aan hun geboortegrond. Of dat op termijn ook resulteert in broedparen die 
vanaf het begin van het broedseizoen kiezen voor K3 omdat zij daar geboren zijn moet nog 
worden afgewacht. Overigens is het niet juist om alleen naar het overstromingsrisico te kijken 
als bedreigende factor voor nestsucces bij lepelaars. Een extreme hoogwaterstand is altijd 
gekoppeld aan harde wind en meestal aan lage temperaturen en regen en het is onduidelijk wat 
uiteindelijk de doodsoorzaak van nestjongen is. Voor nesten in de eifase zal overstroming van 
de nestkom wel de belangrijkste oorzaak van mislukking zijn bij dergelijke weersomstandig-
heden. Zelfs zonder hoge waterstanden kan een slechtweerperiode van enkele dagen zorgen 
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voor een grote slachting in nesten met kleinere jongen. Een voorbeeld hiervan is de voor 
overstroming veilige kolonie K3 waar op 20 juli 2011 50 (vervolg)nesten lagen. Hieruit waren op 
dat moment 6 jongen in de veren en bijna vliegvlug. Deze liepen gezond rond. Bijna alle 
nestjongen van dat moment, tientallen, lagen dood in het nest na enkele dagen slecht weer.  
Een gewenste vergelijking tussen de lepelaarkolonies van Schiermonnikoog en Ameland bleek 
helaas nog niet mogelijk. Voor Schiermonnikoog ontbraken voldoende data van de nesthoogte 
en maaiveldhoogte van de kolonies. Voor Ameland ontbraken de broeddata (eerste eileg en 
broedsucces) van de kolonies. Er zijn afspraken gemaakt tussen de terreinbeheerders en 
verschillende onderzoekers om de datasets van beide eilanden de komende jaren aan te vullen 
en een vergelijking tussen Ameland (met bodemdaling) en Schiermonnikoog (zonder 
bodemdaling) mogelijk te maken. 
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Bijlage 5.3 A Maaiveldhoogten in broedkolonies op De Hon in cm +NAP. 
K1 2006 K1 2007 K1 2009 K1 2010 K2 2006 K2 2007 K2 2008 K2 2009 K2 2010 K3 2006 K3 2007 K3 2009 K3 2010 K4 2010 KM1 2006 KM1 2007 KM1 2009 KM1 2010

1,31 1,18 1,32 1,201 1,29 1,23 1,46 1,32 1,311 1,54 1,63 1,99 1,821 1,221 1,4 1,13 0,95 1,111
1,21 1,19 1,37 1,221 1,43 1,25 1,45 1,4 1,301 1,71 1,81 1,81 1,631 1,211 1,37 1,07 1,13 1,081
1,24 1,16 1,4 1,201 1,32 1,24 1,42 1,34 1,271 1,71 1,64 1,99 1,701 1,381 1,32 1,1 1,22 1,111
1,26 1,22 1,29 1,201 1,47 1,25 1,58 1,34 1,381 1,68 1,65 1,62 1,921 1,351 1,39 1,14 1,19 1,151
1,32 1,3 1,3 1,181 1,47 1,27 1,25 1,39 1,371 1,74 1,91 1,82 1,891 1,441 1,44 1,15 1,03 1,171
1,22 1,33 1,37 1,241 1,34 1,31 1,26 1,29 1,381 2 1,58 1,89 1,741 1,361 1,35 1,19 1,11 1,191
1,28 1,23 1,39 1,271 1,33 1,35 1,31 1,26 1,301 1,57 1,63 1,84 1,801 1,231 1,52 1,27 1,27 1,191
1,27 1,21 1,33 1,241 1,35 1,31 1,36 1,28 1,321 1,83 1,86 1,78 1,841 1,281 1,41 1,19 1,23 1,191
1,27 1,22 1,36 1,331 1,37 1,37 1,42 1,4 1,291 2 1,9 1,76 1,991 1,321 1,3 1,15 1,22 1,091
1,27 1,19 1,42 1,261 1,4 1,33 1,39 1,31 1,281 1,77 1,82 1,68 1,931 1,271 1,26 1,18 1,29 1,121
1,31 1,15 1,37 1,331 1,42 1,32 1,46 1,33 1,291 1,99 1,9 2,07 1,731 1,211 1,26 1,13 1,27 1,071
1,32 1,12 1,33 1,331 1,37 1,28 1,42 1,28 1,291 1,74 1,64 1,77 1,961 1,231 1,38 1,1 0,88 1,071
1,3 1,22 1,3 1,301 1,37 1,24 1,39 1,35 1,311 1,67 1,7 1,82 1,821 1,211 1,34 1,1 0,92 1,061

1,33 1,19 1,26 1,311 1,35 1,22 1,27 1,32 1,291 2 1,83 1,52 1,591 1,271 1,3 1,09 1,27 1,181
1,37 1,16 1,33 1,291 1,18 1,2 1,3 1,35 1,371 1,78 1,71 1,75 1,821 1,221 1,29 1,05 1,27 1,151
1,32 1,16 1,25 1,221 1,43 1,23 1,2 1,33 1,311 1,75 1,95 1,68 1,831 1,331 1,29 1,03 1,27 1,251
1,28 1,21 1,31 1,271 1,44 1,2 1,32 1,35 1,291 1,86 1,91 1,77 1,891 1,371 1,31 1,09 1,24 1,261
1,38 1,17 1,34 1,311 1,44 1,16 1,33 1,32 1,331 1,71 1,93 2,01 1,921 1,311 1,36 1 1,25 1,241
1,27 1,2 1,39 1,421 1,37 1,17 1,31 1,31 1,231 1,95 1,63 1,59 1,871 1,321 1,44 1,11 1,2 1,221
1,39 1,2 1,31 1,371 1,41 1,18 1,31 1,31 1,261 1,65 1,78 2 1,741 1,171 1,31 1,15 1,29 1,251
1,3 1,19 1,33 1,521 1,41 1,25 1,19 1,3 1,221 1,82 1,88 1,79 2,041 1,181 1,38 1,14 1,22 1,251

1,32 1,19 1,27 1,351 1,43 1,32 1,33 1,33 1,311 2,07 2,03 1,99 2,091 1,301 1,29 1,23 1,23 1,211
1,29 1,19 1,26 1,311 1,47 1,27 1,41 1,33 1,321 1,99 2,08 1,7 1,931 1,361 1,18 1,24 1,2 1,271
1,27 1,16 1,31 1,221 1,39 1,35 1,27 1,47 1,341 1,87 1,99 1,87 1,891 1,191 1,18 1,16 1,11 1,081
1,19 1,17 1,3 1,261 1,36 1,32 1,32 1,43 1,361 1,57 1,77 1,8 1,691 1,231 1,22 1,25 1,03 1,121
1,28 1,18 1,24 1,231 1,33 1,43 1,21 1,42 1,361 1,66 1,72 1,711 1,381 1,24 1,35 1,05 1,251
1,25 1,16 1,27 1,271 1,47 1,36 1,29 1,37 1,371 2,22 2 1,621 1,341 1,31 1,29 1,11 1,191
1,3 1,25 1,32 1,241 1,47 1,32 1,29 1,37 1,331 1,82 1,83 1,581 1,3 1,11 1,16 1,231

1,33 1,17 1,25 1,321 1,4 1,29 1,32 1,25 1,241 1,89 1,95 1,2 1,19 1,14 1,161
1,45 1,13 1,24 1,281 1,42 1,21 1,33 1,23 1,251 2,01 2,06 1,13 1,15 1,25 1,161
1,46 1,2 1,27 1,331 1,34 1,26 1,2 1,28 1,311 2,01 2,27 1,24 1,13 1,29
1,38 1,2 1,27 1,361 1,41 1,17 1,37 1,15 1,281 1,93 2,1 1,14 1,14 1,2
1,43 1,19 1,28 1,241 1,49 1,2 1,37 1,3 1,351 1,73 2,02 1,22 1,17 1,26
1,33 1,25 1,31 1,221 1,4 1,17 1,32 1,32 1,331 1,97 1,79 1,38 1,12 1,23
1,29 1,2 1,31 1,201 1,53 1,22 1,32 1,33 1,341 1,96 1,69 1,31 1,2 1,26
1,3 1,2 1,28 1,201 1,47 1,16 1,28 1,35 1,351 1,78 1,68 1,35 1,14 1,19

1,31 1,24 1,28 1,201 1,43 1,19 1,18 1,41 1,381 1,75 1,26 1,2 1,15
1,27 1,24 1,22 1,251 1,42 1,19 1,27 1,34 1,351 2,28 1,26 1,09 1,11
1,26 1,39 1,24 1,271 1,44 1,25 1,25 1,37 1,341 2,19 1,29 1,14 1,18
1,28 1,27 1,25 1,331 1,5 1,34 1,23 1,29 1,341 1,87 1,27 1,16 1,11
1,34 1,31 1,2 1,45 1,32 1,36 1,24 1,441 2,27 1,26 1,09 1,12
1,28 1,36 1,18 1,52 1,35 1,31 1,28 1,321 2,28 1,23 1,19 1,11
1,37 1,32 1,17 1,5 1,29 1,36 1,31 1,291 2,38 1,27 1,16 1,12
1,42 1,3 1,2 1,52 1,29 1,46 1,25 1,261 1,68 1,24 1,18 1,06
1,29 1,3 1,2 1,55 1,27 1,39 1,34 1,311 1,93 1,24 1,19 1,19
1,28 1,23 1,24 1,46 1,31 1,29 1,36 1,221 2,2 1,25 1,11 1,09
1,28 1,26 1,24 1,41 1,27 1,31 1,37 1,241 1,99 1,21 1,14 1,27
1,35 1,27 1,37 1,27 1,31 1,33 1,321 1,88 1,22 1,05 1,29

1,26 1,51 1,25 1,28 1,36 1,351 1,67 1,33 1,05
1,53 1,27 1,27 1,35 1,361 1,71 1,29 1,01
1,52 1,1 1,22 1,37 1,351 1,84 1,38 0,98
1,49 1,24 1,23 1,35 1,341 1,99 1,31 1,16
1,46 1,17 1,19 1,25 1,351 2 1,31 1,12
1,46 1,21 1,29 1,3 1,291 1,24 1,17
1,47 1,2 1,33 1,24 1,271 1,31
1,5 1,24 1,31 1,35 1,161 1,36

1,45 1,23 1,38 1,35 1,281 1,33
1,4 1,32 1,29 1,31 1,291 1,34

1,51 1,27 1,34 1,34 1,361 1,36
1,48 1,27 1,16 1,38 1,261 1,33
1,47 1,31 1,26 1,34 1,291 1,3
1,61 1,24 1,32 1,311 1,3
1,4 1,4 1,33 1,281 1,3
1,4 1,31 1,34 1,281 1,23
1,4 1,35 1,3 1,231 1,27

1,65 1,34 1,39 1,27
1,66 1,25 1,25 1,19
1,42 1,21 1,24
1,48 1,23 1,31

1,2 1,3
1,23 1,34
1,23 1,28
1,18 1,34
1,23 1,35
1,18 1,35
1,27 1,37
1,19 1,26
1,29 1,26
1,29 1,3
1,35 1,36
1,35 1,32

1,3
1,37
1,35
1,36  
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Bijlage 5.3 B Waargenomen en voorspelde bodemdaling (in 
mm) voor elke Lepelaar kolonie. Waarden 
tussen 2009 en 2025, en tussen 2025 en 2050 
zijn d.m.v. lineaire interpolatie berekend. 

Jaartal
K1 K2 K3 K4

1986 -3 -3 -2 -3
1987 -11 -11 -8 -10
1988 -20 -20 -15 -19
1989 -38 -39 -31 -37
1990 -57 -59 -47 -55
1991 -69 -71 -56 -67
1992 -88 -91 -71 -85
1993 -106 -110 -86 -103
1994 -120 -124 -97 -116
1995 -131 -135 -105 -126
1996 -144 -150 -115 -139
1997 -159 -165 -127 -153
1998 -172 -179 -137 -167
1999 -185 -193 -147 -179
2000 -197 -204 -157 -190
2001 -206 -214 -165 -199
2002 -213 -222 -171 -207
2003 -222 -231 -177 -215
2004 -232 -241 -186 -225
2005 -240 -249 -192 -232
2006 -246 -256 -197 -238
2007 -253 -263 -204 -245
2008 -259 -269 -208 -251
2009 -264 -275 -212 -256
2010 -269 -279 -216 -261
2011 -274 -284 -221 -266
2012 -280 -290 -226 -272
2013 -285 -295 -231 -277
2014 -291 -301 -236 -282
2015 -296 -306 -241 -287
2016 -301 -311 -246 -293
2017 -307 -317 -251 -298
2018 -312 -322 -255 -303
2019 -318 -328 -260 -308
2020 -323 -333 -265 -314
2021 -328 -338 -270 -319
2022 -334 -344 -275 -324
2023 -339 -349 -280 -329
2024 -345 -355 -285 -335
2025 -350 -360 -290 -340
2026 -350 -360 -291 -340
2027 -351 -361 -292 -341
2028 -351 -361 -292 -341
2029 -352 -362 -293 -342
2030 -352 -362 -294 -342
2031 -352 -362 -295 -342
2032 -353 -363 -296 -343
2033 -353 -363 -296 -343
2034 -354 -364 -297 -344
2035 -354 -364 -298 -344
2036 -354 -364 -299 -344
2037 -355 -365 -300 -345
2038 -355 -365 -300 -345
2039 -356 -366 -301 -346
2040 -356 -366 -302 -346
2041 -356 -366 -303 -346
2042 -357 -367 -304 -347
2043 -357 -367 -304 -347
2044 -358 -368 -305 -348
2045 -358 -368 -306 -348
2046 -358 -368 -307 -348
2047 -359 -369 -308 -349
2048 -359 -369 -308 -349
2049 -360 -370 -309 -350
2050 -360 -370 -310 -350

Kolonie
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5.4. Trendontwikkeling van broedvogels op Oost-
Ameland in vergelijking met Oost-Terschelling 
en Oost-Schiermonnikoog 
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Samenvatting/Summary 
Van de broedvogelsoorten waarvan voldoende gegevens voorhanden zijn om trends te 
berekenen zijn deze vergeleken tussen Oost-Ameland (met bodemdaling door gaswinning) en 
twee controlegebieden zonder bodemdaling door gaswinning (Oost-Terschelling en Oost-
Schiermonnikoog).  
 
Alle trends, zowel positief als negatief verschillend tussen de onderzoeksgebieden, worden 
vergeleken en besproken. Vanuit het voorzorgprincipe zijn met name de trends van belang die 
sterk afwijken in het effectgebied in vergelijking met de controlegebieden. Voor de soorten 
waarbij dit het geval is, is in meer detail gekeken hoe de trends zich ten opzichte van elkaar 
verhouden. Het bleek in geen enkel geval eenduidig te gaan om een afwijkende negatieve trend 
op Ameland vergeleken met de controlegebieden. Alleen de Noordse Stern laat op Ameland 
een minder positieve trend zien dan in de controlegebieden. Van een aantal andere soorten is 
de trend op Ameland vergelijkbaar met de trends in de controlegebieden of zit deze er tussen in 
(Blauwe kiekendief, Eider, Kievit, Kokmeeuw), dus licht minder positief. Voor de overige soorten 
is de trend positiever (of minder negatief) op Ameland in vergelijking met de controlegebieden. 
Of hier mogelijk sprake is van een causaal verband kan zonder verdere analyse niet worden 
vastgesteld. 
 
Deze resultaten geven in ieder geen aanleiding om aan te nemen dat de tot heden opgetreden 
bodemdaling een meetbaar negatief effect heeft gehad op de broedvogels die in deze analyse 
zijn betrokken. Daarbij moet worden aangetekend dat niet alle berekende trends even 
betrouwbaar zijn als gevolg van een relatief gering aantal monitoring plots, gaten in de 
meetreeksen en het feit dat niet voor waarnemereffecten gecorrigeerd kon worden.  
 
Voor soorten met een duidelijk negatieve trend op alle in de analyse betrokken eilanden wordt 
een externe oorzaak van de achteruitgang verondersteld. We pleiten echter wel voor een goede 
monitoring van langlevende soorten aangezien veranderingen in deze populaties soms 
bijzonder traag verlopen en effecten in de toekomst op dit moment nog niet uitgesloten kunnen 
worden. In het geval van de Scholekster zijn toekomstige negatieve effecten zelfs aannemelijk 
(zie hoofdstuk 5.2 over het overstromingsrisico van nesten). 
 
 
 
We compared the trend in the number of breeding pairs on the eastern part of Ameland (subject 
to soil subsidence due to gas extraction) with the number of breeding pairs in reference areas 
without soil subsidence due to gas extraction (the eastern parts of Terschelling and 
Schiermonnikoog), for bird species with sufficient data. 
 
All trends differing between areas (both positive and negative) are compared and discussed. 
Special attention is paid to those species where the trend in the impact area is very different 
from the trend in the control areas. We did not find a single instance of a species that showed a 
negative trend on Ameland, which compared unfavourably to the trend in the control areas. We 
found one species, the Arctic Tern, which showed a positive trend on Ameland, but this trend 
was less positive compared to the trend on the other islands. For several species the trend on 
Ameland was comparable to the trend in the control areas, or it was intermediate between the 
two control areas. This was the case for Hen Harrier, Common Eider, Lapwing and Black-
headed Gull. For all other species, the trend on Ameland was more positive (or less negative) 
compared to the reference areas. Whether there is a causal relationship between soil 
subsidence and the generally more positive development of the number of breeding pairs 
compared to control areas requires further study. 
 
Irrespective of the outcome of such a study, there is certainly no evidence at present that soil 
subsidence has had a measurable negative impact on the number of breeding pairs of the 
selected species. It should be noted though that in several cases the reliability of the trends is 
low, because of the small number of monitoring plots involved, substantial interruptions in the 
time series, and the fact that we could not correct for observer effects. 
 
For species showing a clear negative trend on all three islands, an external cause, unrelated to 
soil subsidence, seems likely. We nevertheless advise to continue monitoring, especially of 
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long-lived species, as in population change can be slow in long-lived species and negative 
impacts of soil subsidence in the future cannot be excluded. In fact, for the Oystercatcher such 
negative impacts seem likely in the future (see chapter 5.2 on the flooding risk of nests). 
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5.4.1. Inleiding 
De gaswinning in het Ameland-veld heeft bodemdaling in het oosten van Ameland tot gevolg en 
daarmee gepaard gaande veranderingen in morfologie en hydrologische condities. Deze 
veranderingen kunnen leiden tot veranderingen in het ecologisch functioneren van het 
bodemdalingsgebied. Inundatie van de valleien op Ameland is toegenomen en ontwikkeling in 
de hoogte van de middenkwelder loopt achter op wat werd verwacht. De vegetatie op de 
kwelder van Ameland vertoont geen regressie en nauwelijks successie terwijl de kwelders van 
Terschelling en Schiemonnikoog wel veroudering tonen. De wadplaten ten zuiden van Ameland 
zijn eerder in hoogte gestegen dan gedaald en er zijn geen significante verschillen in 
bodemfauna aangetoond (Begeleidingscommissie Monitoring Bodemdaling Ameland 2005).  
 
Voor broedvogels kunnen zowel directe als indirecte effecten van bodemdaling relevant zijn. 
Een direct effect kan zijn dat door bodemdaling het overstromingsrisico voor op de grond 
broedende vogels toeneemt. Een indirect effect kan zijn dat de veranderingen in inundatie en 
vegetatie van invloed zijn op het voedselaanbod of de nestgelegenheid en daarmee indirect een 
effect hebben op vogelaantallen. Zonder de indirecte gevolgen voor vogels van eerder 
genoemde veranderingen in inundatie en vegetatie exact te kennen kan wel gekeken worden of 
genoemde veranderingen samenvallen met een verandering in vogelaantallen. 
 
De directe effecten op het overstromingsrisico van nesten op de kwelder door zeewater worden 
in paragraaf 5.2 en 5.3 van dit hoofdstuk beschreven. In onderliggende paragraaf wordt 
specifiek gekeken naar de trendontwikkelingen van broedvogels op de oostpunt van Ameland in 
vergelijking met gelijksoortige gebieden zonder bodemdaling. Aangezien de start van de 
gaswinning ongeveer samenvalt met de start van de langjarige meetreeksen van SOVON 
Vogelonderzoek Nederland kan voor de situatie op Ameland geen vergelijking gemaakt worden 
van de trend voor en na de start van de gaswinning. Het is bij deze evaluatie dus vooral van 
belang om een vergelijking te kunnen maken met referentiegebieden zonder bodemdaling. 
Hierbij wordt de trend van broedvogels op de oostpunt van Ameland (ondermeer met gegevens 
van de Hon) vergeleken met de trends van broedvogels op de oostpunt van Terschelling en de 
oostpunt van Schiermonnikoog.  
 
Het Waddengebied is een zeer dynamisch systeem en het isoleren van mogelijke effecten van 
bodemdaling door gaswinning vraagt binnen een dergelijk systeem om bijzondere aandacht. 
Het is van belang om veranderingen in broedvogelaantallen over een lange periode te bekijken 
zodat fluctuaties kunnen worden begrepen. Ook moeten deze trends vergeleken kunnen 
worden met zorgvuldig gekozen referentiegebieden. Met opzet is gekozen voor een vergelijking 
met de oostpunten van Terschelling en Schiermonnikoog, omdat die gebied qua habitat redelijk 
vergelijkbaar zijn met Ameland, en omdat ze in de directe nabijheid van Ameland liggen. 
 
Voor meerjarige monitoringsgegevens voor het effectgebied en de referentiegebieden, wordt 
gebruik gemaakt van gegevens verzameld in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring 
(NEM). De kwaliteit van de monitoringprogramma’s van het NEM wordt jaarlijks door het CBS 
beoordeeld (CBS 2007). 
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5.4.2. Methodiek 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de (1) wijze van monitoring van vogels 
door SOVON, (2) de geselecteerde gebieden, (3) de selectie van soorten en (4) de gevolgde 
statistische analyse. 
 
5.4.2.1. De wijze van monitoren 
De opzet van de broedvogelmonitoring in de Waddenzee verschilt per soortgroep. Algemeen 
verspreid voorkomende soorten als Scholekster, Kievit en Veldleeuwerik worden jaarlijks in een 
vaste selectie van steekproefgebieden geteld die verspreid over de Waddenzee liggen en 
representatief worden geacht voor het gebied als geheel (het zogenaamde Broedvogel 
Monitoring Project – BMP; van Dijk 2004). Koloniebroedvogels (Lepelaar, meeuwen en sterns) 
en zeldzame soorten (o.a. Kluut, Strandplevier, Bontbekplevier) worden jaarlijks integraal in het 
hele Waddengebied geteld (onderdeel van het Landelijk Soortonderzoek Broedvogels – LSB; 
van Dijk et al. 2004). De resultaten van dit projectonderdeel leveren dus een jaarlijkse 
populatieschatting op van de in de Waddenzee broedende soorten. Zowel BMP als LSB zijn 
onderdeel van het nationale Netwerk Ecologische Monitoring (van Dijk et al. 2007; van Strien 
2007). Een belangrijk deel van de steekproefgebieden en alle zeldzame soorten en 
koloniebroedvogels worden tevens geteld in het kader van het Trilateral Monitoring and 
Assessment Program (TMAP). TMAP is onderdeel van de trilaterale samenwerking in de 
Waddenzee (Koffijberg et al. 2006). De hier besproken broedvogelgegevens hebben betrekking 
op de jaren 1986-2009 (sommige soorten of locaties vanaf 1990).  
 
Het veldwerk voor de broedvogelkarteringen in de Waddenzee wordt volgens de 
gestandaardiseerde richtlijnen van het broedvogelmeetnet van SOVON uitgevoerd. Voor de 
algemene soorten in de steekproefgebieden worden daarvoor gemiddeld vijf bezoeken in de 
periode april-juni gebracht, waarbij alle territorium-indicatieve waarnemingen (zang, balts, etc.) 
op kaarten worden ingetekend en na afloop van het seizoen worden gecombineerd (zie van Dijk 
et al. 2004 voor details). Koloniebroedvogels en zeldzame soorten worden elk met 
soortspecifieke methoden geteld, waarbij in een bepaald gebied jaarlijks dezelfde werkwijze 
wordt gehanteerd om het aantal broedparen of territoria te bepalen (zie van Dijk et al. 2004). 
Het veldwerk wordt uitgevoerd door vrijwilligers, veldmedewerkers van SOVON en 
medewerkers van terreinbeheerders als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. 
 
5.4.2.2. Selectie effectgebied en controlegebieden 
Uit het nationale meetnet broedvogels zijn alle steekproefgebieden, telgebieden en 
kolonielocaties geselecteerd die binnen de invloedssfeer van de bodemdaling op Ameland 
vallen. Dit gebied betreft voornamelijk kwelders en duinen. Vervolgens zijn steekproefgebieden, 
telgebieden en kolonielocaties van kwelders en duinen op de oostpunten van Terschelling en 
Schiermonnikoog geselecteerd. De referentiegebieden zijn vergelijkbaar wat ecologie en 
geomorfologie betreft. Bovendien zijn ze vrijwel even groot als het effectgebied op Ameland (zie 
figuur 5.4.1). 
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Figuur 5.4.1 Selectie monitoringsgebieden op de oostpunt van Terschelling, Ameland, en Schiermonnikoog en het 

aantal getelde jaren.  
Selection of monitoringplots on the east point of Terschelling, Ameland and Schiermonnikoog, and the 
number of years counted. 

 
5.4.2.3. Selectie soorten 
Er is gekozen om de trends te beschouwen van de soorten die worden geteld in het kader van 
TMAP. In dit programma wordt van een groot aantal broedvogels de populatieontwikkeling 
gemonitord om zo uitspraken te kunnen doen over het reproducerende vermogen van 
vogelpopulaties in de Waddenzee (Koffijberg et al. 2006). Deze selectie geeft een goed beeld 
van de typische Waddensoorten en hierbij worden zowel zeldzame als algemene soorten en 
koloniebroedende en niet-koloniebroedende soorten meegenomen. 
 
5.4.2.4. Trendberekening en Statistische analyse 
De trendberekeningen zijn gebaseerd op tijdreeksen van aantallen broedvogels per plot of 
kolonie. Het aantal plots per eiland en het aantal plotjaren waarvan gegevens beschikbaar zijn 
om trends te berekenen zijn weergegeven in tabel 5.4.1. Hieruit blijkt dat het niet voor alle 
soorten mogelijk is om een vergelijking in trends tussen de eilanden te maken omdat sommige 
soorten niet op alle locaties voorkomen. De soorten Bonte Strandloper, Middelste Zaagbek, 
Dwergstern en Strandplevier zijn niet als broedvogel waargenomen in de geselecteerde 
monitoringsplots op dit deel van Ameland. Deze soorten zijn niet meegenomen in de analyse. 
Soorten die wel op Ameland maar op slechts een van de referentiegebieden zijn aangetroffen 
worden wel meegenomen als de aantallen getelde vogels hoog genoeg zijn om een trend te 
bepalen. 
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Tabel 5.4.1 Het aantal plots per eiland en per TMAP-soort waarvan gegevens gebruikt zijn om trends te analyseren. 

Tussen haakjes wordt het aantal plotjaren (unieke plot-jaar combinaties) gegeven. “n.v.” geeft aan dat 
de soort in deze selectie van telgebieden niet is vastgesteld. Het getal tussen haakjes zegt alleen iets 
over het aantal unieke datapunten, en niets over de teldekking aangezien de grootte van de telgebieden 
varieert.  
Number of unique plots per island and per TMAP-species used for analysing trends. The number of 
plot-years (unique plot-year combinations) is given between brackets, “n.v.” means that this species 
was not found within this selection of plots. The number between brackets refers to the number of 
unique data points only and gives no information on the monitoring coverage as size of plots can vary.  

Soort Ameland Schiermonnikoog Terschelling 
Bergeend 2 (35) 8 (63) 7 (96) 
Blauwe Kiekendief 1 (23) 2 (26) 1 (20) 
Bontbekplevier 2 (35) 1 (13) 3 (49) 
Bonte Strandloper n.v. n.v. 1 (20) 
Brandgans 1 (12) 1 (13) n.v. 
Dwergstern n.v. 1 (25) 2 (49) 
Eider 4 (39) 7 (43) 7 (91) 
Grote Mantelmeeuw 1 (23) 1 (13) 3 (43) 
Grote Stern 1 (24) 4 (98) 3 (74) 
Grutto 2 (35) 4 (28) 6 (81) 
Kievit 2 (35) 8 (63) 6 (85) 
Kleine Mantelmeeuw 4 (97) 8 (167) 10 (208) 
Kleine Zilverreiger 1 (23) 1 (13) 1 (11) 
Kluut 2 (36) 5 (46) 6 (84) 
Kokmeeuw 2 (44) 7 (139) 8 (145) 
Lepelaar 1 (25) 1 (24) 3 (72) 
Middelste Zaagbek n.v. 1 (7) n.v. 
Noordse Stern 2 (49) 6 (142) 4 (96) 
Scholekster 2 (35) 8 (63) 7 (96) 
Stormmeeuw 3 (68) 8 (142) 9 (179) 
Strandplevier n.v. 2 (26) 3 (49) 
Tureluur 2 (35) 8 (63) 7 (96) 
Velduil 2 (35) 3 (37) 5 (70) 
Visdief 2 (47) 9 (162) 7 (155) 
Wulp 2 (35) 8 (63) 7 (96) 
Zilvermeeuw 4 (91) 8 (155) 10 (200) 
Zwartkopmeeuw 1 (25) 1 (24) 1 (24) 

 
Het doel van de statistische analyse is om statistisch te onderbouwen of de trends in aantallen 
broedvogels tussen deelgebieden significant van elkaar verschillen. Voor elke soort worden 
twee vergelijkingen gemaakt; (i) tussen Oost-Ameland en Oost-Terschelling, (ii) tussen Oost-
Ameland en Oost-Schiermonnikoog.  
 
Per soort en per locatie zijn trendindexen berekend met het programma TRIM (Pannekoek & 
van Strien 2001). TRIM gebruikt een Generalized Linear Model (GLM) welke uitgaat van een 
Poisson verdeling van de afhankelijke variabele (aantal broedvogels), en een logaritmische 
relatie tussen aantal en tijd. Hierbij is een model gebruikt met jaar en plotnummer als 
onafhankelijke variabelen. Gebaseerd op deze modellen zijn de jaarlijkse indexen per soort en 
per eiland berekend. 
 
Om te toetsen of er verschillen in trends zijn tussen de drie eilanden, is een Mixed Effects 
Generalized Linear Model (GLMM) gebruikt (Pinheiro & Bates 2000). Hierbij is een Poisson 
verdeling verondersteld en een logaritmische relatie tussen aantal en tijd. Als afhankelijke 
variabele is het aantal van een bepaalde soort per jaar genomen. Deze afhankelijke variabele 
wordt getoetst met de onafhankelijke categorische variabele ’eiland’, een lineaire trend voor 
‘jaartal’, en de interactie tussen eiland en jaartal. Daarnaast is ‘plotnummer’ als onafhankelijk 
‘random effect’ meegenomen. Een significante interactie is geïnterpreteerd als een significant 
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verschillende log lineaire trend tussen twee locaties. In de resultaten worden beide 
vergelijkingen gegeven en geïnterpreteerd (Ameland vs Terschelling, en Ameland vs 
Schiermonnikoog).  
 
Omdat er meerdere tests worden uitgevoerd (voor elke soort, en tussen de locaties), is de kans 
dat er een significant effect optreedt op grond van toeval vrij hoog. Hiervoor wordt een 
Bonferroni correctie toegepast. Dit betekent dat het significantieniveau wordt aangepast van α = 
0.05 naar α c = α / N , waar N het aantal toetsen is. p-waardes < α c worden als significant 
verschil geïnterpreteerd, daarboven niet meer. 
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5.4.3. Resultaten 
In tabel 5.4.2 worden de resultaten van de trendanalyse samengevat. Eerst wordt voor elke 
soort per eiland een getal gegeven dat de trend beschrijft (log-lineaire trend coëfficiënt met 
standaard error). De kan positief, negatief of neutraal zijn (zie ook de figuren 5.4.4 t/m 5.4.7). 
De P-waarde in de kolom daarnaast geeft aan of deze trend significant is, bij veel fluctuaties om 
de trend kan bijvoorbeeld niet met zekerheid de richting van de trend worden vastgesteld. De 
laatste twee kolommen geven aan of er een verschil in de trends tussen Ameland-Terschelling 
en Ameland-Schiermonnikoog gevonden is. Bij een P-waarde lager dan 0.05 is er een 
significant verschil. Let wel, deze analyse zegt niets over de aantallen vogels, maar alleen of de 
trend van een soort verschilt tussen locaties. Als een trend op twee locaties afnemend is kan 
deze toch verschillen omdat op de ene locatie de aantallen sneller afnemen dan op de andere 
locatie. 
 
In de figuren is de geïndexeerde jaarlijkse groeifactor en een gefitte trendlijn per soort en per 
locatie gegeven. Deze figuren helpen bij het visualiseren van de trends op de verschillende 
locaties. Voor locaties met veel nul-waarnemingen kon geen betrouwbare groeifactor bepaald 
worden maar wel een trendlijn. 
 
Tabel 5.4.2 Resultaten van GLMM modellen van trends van de geselecteerde TMAP-soorten op de drie eilanden. 

Gegeven wordt de log-lineaire trend coëfficiënt (en standaardfout), P-waarden (Bonferroni gecorrigeerd) 
van trend en P-waarden van het verschil in trend tussen Ameland en Terschelling, en tussen Ameland 
en Schiermonnikoog. Voor steekproefgroottes zie tabel 5.4.1. 
Results of the GLMM models of the trends of TMAP-species on the three islands. The log-linear trend 
coefficient (and standard error), significance (P-values after Bonferroni correction) of trend and 
significance of the difference between Ameland and Terschelling, and between Ameland and 
Schiermonnikoog are given. For sample sizes see table 5.4.1. 

Soort Trend 
Oost-
Ameland- 

Trend  
Oost-
Schierm.  

Trend 
Oost-
Tersch.  

P waarde 
trend 
Ameland 

P waarde 
trend 
Schierm. 

P 
waarde 
trend 
Tersch. 

P waarde 
verschil 
Am. – 
Tersch. 

P waarde 
verschil 
Am. – 
Schier. 

Bergeend -0.003 
(0.003) 

-0.027 
(0.009) 

-0.034 
(0.007) 

1.000 0.053 0.000 0.000 0.227 

Blauwe 
Kiekendief 

-0.141 
(0.030) 

-0.152 
(0.207) 

-0.136 
(0.102) 

0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Eider -0.073 
(0.003) 

-0.511 
(0.009) 

-0.016 
(0.002) 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Grutto -0.043 
(0.015) 

-0.203 
(0.093) 

-0.191 
(0.028) 

0.109 0.740 0.000 0.000 1.000 

Kievit -0.03 
(0.01) 

0.007 
(0.024) 

-0.115 
(0.015) 

0.059 1.000 0.000 0.000 1.000 

Kleine 
Mantelmeeuw 

0.165 
(0.001) 

0.111 
(0.001) 

-0.003 
(< 0.001) 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Kluut -0.014 
(0.010) 

-0.076 
(0.021) 

-0.082 
(0.012) 

1.000 0.008 0.000 0.001 0.199 

Kokmeeuw -0.007 
(0.002) 

0.058 
(0.001) 

-0.204 
(0.005) 

0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 

Lepelaar 0.193 
(0.008) 

0.122 
(0.003) 

0.090 
(0.003) 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Noordse 
Stern 

0.014 
(0.010) 

0.034 
(0.005) 

0.224 
(0.014) 

1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 

Scholekster -0.014 
(0.002) 

-0.051 
(0.004) 

-0.087 
(0.002) 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Stormmeeuw 0.049 
(0.002) 

-0.011 
(0.003) 

-0.125 
(0.005) 

0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 

Tureluur 0.004 
(0.009) 

-0.007 
(0.011) 

-0.081 
(0.004) 

1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 

Visdief 0.060 
(0.003) 

0.029 
(0.002) 

0.037 
(0.003) 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Wulp 0.113 
(0.013) 

0.017 
(0.013) 

-0.060 
(0.008) 

0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 

Zilvermeeuw 0.023 
(< 0.001) 

0.006 
(0.001) 

-0.088 
(0.001) 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
Voor een aantal soorten waren geen gegevens beschikbaar om de vergelijking te kunnen 
maken omdat deze niet als broedvogel zijn aangetroffen binnen één van de deelgebieden. Dit 
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geldt voor de soorten Bonte Strandloper, Dwergstern, Middelste Zaagbek en Strandplevier. 
Daarnaast was het voor schaarse soorten (lage aantallen in waarnemingen) of voor soorten met 
sterk onderbroken tijdsreeksen niet mogelijk om betrouwbare trends te berekenen. Dit geldt 
voor de soorten: Bontbekplevier, Brandgans, Grote Mantelmeeuw, Grote Stern, Kleine 
Zilverreiger, Velduil en Zwartkopmeeuw. 
 
5.4.3.1. Bespreking trends  
Veel van de gevonden trends verschillen significant tussen Ameland en tenminste één van de 
controlegebieden. Opvallend is echter ook dat het in veel gevallen om een verschil in de 
steilheid van de trend gaat en niet om een verschil in richting van de trend (positief versus 
negatief ofwel een toename versus een afname). Zo zijn de trends van Lepelaar overal positief 
en voor Scholekster overal negatief (figuur 5.4.6). 
 
Vanuit het voorzorgprincipe zijn met name de trends belangwekkend die een sterkere negatieve 
(of minder positieve) trend weergeven in het effectgebied vergeleken met één of beide 
controlegebieden. Dit kan een indicatie kunnen zijn van een verslechtering van het leefgebied 
van deze soorten als gevolg van bodemdaling door gaswinning. Vanuit het voorzorgprincipe is 
het wenselijk alert te zijn op dergelijke ontwikkelingen.  
 
Wanneer we de trends beschouwen van de geselecteerde soorten valt op dat voor veel soorten 
de trend van de geïndexeerde jaarlijkse groeifactor positiever of minder negatief is op Ameland 
vergeleken met de controlegebieden. Dit geldt voor de soorten Bergeend, Grutto, Kleine 
Mantelmeeuw, Kluut, Lepelaar, Scholekster, Stormmeeuw, Tureluur, Visdief, Wulp en 
Zilvermeeuw.  
 
Van een kleinere groep soorten is de trend op Ameland vergelijkbaar met de controlegebieden 
of zit de trend hier tussenin. Het gaat hierbij om Blauwe Kiekendief, Eider, Kievit en Kokmeeuw. 
Er worden voor Blauwe Kiekendief vergelijkbare afnemende trends gevonden voor de drie 
gebieden, die niet significant van elkaar verschillen, maar de aantallen zijn laag. Eider en Kievit 
laten trends met sterke aantalsfluctuaties zien maar desalniettemin wel een duidelijke 
trendrichting die op alle locaties overwegend negatief is. In het geval van de Kokmeeuw op 
Schiermonnikoog is er duidelijk sprake van het opkomen en verdwijnen van een een of meer 
grote kolonies. Dit speelt ook enigszins, maar in mindere mate, op Oost-Terschelling. 
 
De enige soort waarvan de trend op Ameland minder positief is dan in beide controlegebieden 
is Noordse Stern. Daarbij is wel sprake van een opvallend sterk gepiekt patroon in de trend 
index op alle eilanden.  
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5.4.4. Discussie en conclusies 
5.4.4.1. Hoe betrouwbaar zijn de berekende trends? 
Voor meerjarige monitoringsgegevens voor het effectgebied en de referentiegebieden, wordt 
gebruik gemaakt van gegevens verzameld in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring 
(NEM). Het is hierbij van belang te vermelden dat de vogelmonitoring in het kader van NEM niet 
is opgezet met als doel om zeer lokale effecten op trends te signaleren. Bij een gerichte vraag 
omtrent trendontwikkelingen in een relatief kleine gebied moeten bij voorkeur over meer 
replica’s (in dit geval meerdere unieke plot-jaar combinaties) gegevens worden verzameld. 
 
Veel van de in dit onderzoek berekende trend indices laten sterke fluctuaties zien. Zeker voor 
langlevende territoriale soorten als de Scholekster zijn dergelijke sterke fluctuaties 
onaannemelijk en waarschijnlijk het gevolg van gebrekkige data. Die data worden namelijk 
gekenmerkt door tijdseries met gaten en daarnaast ook binnen monitoringplots soms sterke 
aantalsveranderingen tussen jaren (zie figuur 5.4.2). In de zeer intensieve lange termijn studie 
aan Scholeksters op Schiermonnikoog worden alle dieren individueel gemerkt en worden alle 
territoria nauwkeurig ingetekend. Scholeksters hebben een zeer hoge overleving en keren jaar 
na jaar terug naar hetzelfde territorium. In die lange-termijn studie zien wij dan ook dat de 
aantallen broedparen maar zeer geleidelijk veranderen en helemaal geen sterke fluctuaties 
laten zin (zie figuur 5.4.3). 
 

 
Figuur 5.4.2 Aantal vastgestelde territoria van de Scholekster in de in het kader van dit onderzoek geselecteerde 

BMP-plots op de oostpunt van Schiermonnikoog in de periode 1993-2010. 
Number of Oystercatcher territories in the selected BMP plots on Schiermonnikoog in the years 1993-
2010. 
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Figuur 5.4.3 Aantal vastgestelde territoria van de Scholekster in de lange-termijn studie aan individueel gemerkte 

Scholeksters op de onbeweide kwelder van Schiermonnikoog in de jaren 1984-2010. Weergegeven is 
het aantal territoria van hoge kwaliteit (hokker), lage kwaliteit (wiper) en het totaal.  
Number of territories of Oystercatcher in the long-term population study of Oystercatcher on the 
saltmarsh of Schiermonnikoog for the years 1984-2010. Depicted are the number of high quality 
territories (“hokker”), low quality territories (“wipper”) and the total number of territories. 

 
De sterke aantalsfluctuaties in eenzelfde BMP plot zijn onwaarschijnlijk voor de Scholekster, 
maar kunnen natuurlijk wel degelijk een natuurlijke oorzaak hebben. Ze kunnen ook te maken 
hebben met verschillen tussen waarnemers. Zo weten wij dat in BMP-plot 4235 op Ameland in 
2001 in totaal 936 Stormmeeuwen werden geteld door een specifieke waarnemer, terwijl in 
andere jaren door andere waarnemers altijd minder dan de helft van dit aantal broedparen werd 
vastgesteld. Dit is de oorzaak van de sterke piek in de berekende index voor 2001 op Ameland. 
In dit geval is vrijwel zeker sprake van een waarnemer effect. Omdat we per eiland maar een 
paar plots hebben was het niet mogelijk om statistisch voor dergelijke waarnemer effecten te 
controleren.  
 
Samenvattend: de hier gepresenteerde berekeningen hebben te lijden van kleine steekproeven, 
tijdseries met gaten en waarnemereffecten waarvoor niet gecorrigeerd kan worden. Ze zijn op 
het randje van wat mogelijk is met de beschikbare data. 
 
5.4.4.2. Voor- en nadelen van een constante groeifactor 
Om de trends te kunnen vergelijken is uitgegaan van een constante groeifactor. Dit is niet altijd 
bevredigend. In het geval van de Lepelaar is er sprake van een groeiende populatie met een 
duidelijke afvlakking op Schiermonnikoog en een beginnende afvlakking op Terschelling, terwijl 
er op Ameland nog geen aanwijzing is voor een afvlakking in de trend. Dat hangt waarschijnlijk 
samen met het feit dat de Lepelaars zich later op Ameland hebben gevestigd dan op de andere 
eilanden, waardoor de Amelandse kolonies nog steeds toeneemt, terwijl elders de aantallen het 
plafond al hebben bereikt. In de Nederlandse Waddenzee als geheel lijkt het einde van de groei 
in zicht en wordt verwacht dat het aantal broedparen zal stabiliseren op 1375 (Lok et al. 2009). 
 
5.4.4.3. Is er een effect van bodemdaling door gaswinning? 
Vanuit het voorzorgprincipe zijn de trends interessant die sterk afwijken in het effectgebied 
(Oost-Ameland) in vergelijking met de controlegebieden (Oost-Terschelling en Oost-
Schiermonnikoog). Voor de soorten waarbij dit het geval was, is in meer detail gekeken hoe de 
trends zich ten opzichte van elkaar verhouden. Het bleek in geen enkel geval eenduidig te gaan 
om een afwijkende negatieve trend op Ameland vergeleken met de controlegebieden. Alleen de 
trend van de Noordse Stern onderscheidt zich op Ameland in negatieve zin in vergelijking tot de 
twee andere eilanden, met dien verstande dat de trend op Ameland minder positief is in 
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vergelijking tot de controle gebieden. Van een aantal andere soorten is de trend op Ameland 
vergelijkbaar met de trends in de controlegebieden of zit deze er tussen in (Blauwe kiekendief, 
Eider, Kievit, Kokmeeuw). Voor de overige soorten is de trend positiever (of minder negatief) op 
Ameland in vergelijking met de controlegebieden. 
 
Betekent dit dat bij veel soorten broedvogels bodemdaling een positief effect heeft gehad op de 
aantallen broedparen? Dat kan niet worden uitgesloten, maar zonder grondige analyse kunnen 
daarover geen uitspraken worden gedaan. Voor een dergelijke analyse moet de beschikbare 
kennis over de broedbiologie van de betreffende soorten worden geïnventariseerd en 
vergeleken met de tijdens de monitoring waargenomen veranderingen in vegetatie, vernatting 
etc, als gevolg van bodemdaling. Hiervoor ontbraken de tijd en de middelen. 
 
5.4.4.4. Aanbevelingen 
Het feit dat voor een aantal soorten geen trend berekend kon worden, betekent niet dat deze 
soorten geheel afwezig zijn in de geselecteerde deelgebieden, maar wel dat deze aantallen te 
laag zijn om een betrouwbare trend te berekenen (zoals bijvoorbeeld voor Bontbekplevier). We 
hebben voor deze deelrapportage bewust gekozen voor het analyseren van trends en niet de 
harde aantallen vogels omdat trends beter onderling vergeleken kunnen worden en een 
sterkere voorspellende waarde hebben. Dit heeft als consequentie dat in totaal minder soorten 
konden worden betrokken in de analyse. Dit probleem speelt vooral hier een rol omdat gewerkt 
is met relatief kleine gebieden. Als het gehele eiland in de analyse wordt meegenomen vergroot 
dat wel de power van de analyse. Dit is echter geen optie omdat de oost- en westzijde van de 
eilanden sterk verschillen in geomorfologie en habitats. De keuze om het effectgebied vrij exact 
te bepalen is ons inziens nog steeds goed verdedigbaar, al heeft dit als consequentie dat de 
steekproeven erg klein worden. Er kan in de toekomst gekozen worden voor de optie om het 
effectgebied te vergelijken met gegevens uit het hele TMAP-gebied, al blijft hierbij het probleem 
van een relatief klein effectgebied bestaan. Bovendien heeft een vergelijking met veel meer 
gebieden in de internationale Waddenzee het nadeel dat ver uit elkaar liggende gebieden met 
elkaar vergeleken worden. Hierbij spelen andere factoren mee die apart in beschouwing moeten 
worden genomen, zoals verschillend in de ontwikkelingen van mosselbanken in verschillende 
delen van de internationale Waddenzee. De power van de analyse kan wel vergroot worden 
door soortgroepen met een vergelijkbare ecologie samen te voegen of focussen op soorten die 
broeden in het gebied dat het meest beïnvloedt wordt door bodemdaling en waarvan de 
broedomstandigheden wijzigingen door bodemdaling. De conclusie wordt dan niet meer op 
soortniveau getrokken maar er kan met meer zekerheid iets over een ecologisch relevante 
groep gezegd worden. 
 
Bij een brede monitoring van de Waddenzee is het van belang veel verschillende soorten mee 
te nemen om de volledige bandbreedte aan relevante soorten te beschouwen. Voor zeer 
gerichte vragen over het succes van broedvogels is het informatiever om in meer detail te kijken 
naar enkele relevante soorten en dan vooral gericht op de directe voorspeller van het succes, 
namelijk hoeveel kuikens uitkomen, die zelf weer succesvol tot broeden komen. Juist deze 
parameters geven inzicht in de interactie tussen de aanwezigheid van een soort en de 
ecologische kwaliteit van de omgeving. In het kader van het Reproductiemeetnet Waddenzee 
(opgegaan in TMAP) wordt broedsucces gemonitord in een groot aantal gebieden in de 
Waddenzee (van Kleunen et al. 2010). Het broedsucces heeft een belangrijke signaalfunctie 
voor het voortbestaan van populaties, met name van langlevende soorten zoals meeuwen en 
Scholeksters; zie ook Van Turnhout et al. (2008). Langlevende soorten hebben meestal een 
laag broedsucces en het duurt een aantal jaren voor de weinige jongen die grootgebracht 
worden zelf tot broeden komen. Directe meting van het broedsucces is dus belangrijk voor het 
vroegtijdig signaleren van negatieve veranderingen bij langlevende soorten waar dergelijke 
ontwikkelingen zich pas na enkele jaren in de populatieomvang manifesteren (‘early warning’). 
Voor de Scholekster is berekend dat het overstromingsrisico van de nesten mede door 
bodemdaling is toegenomen op Ameland en de voorspelling is dat de omvang van dit effect in 
de komende decennia sterk zal toenemen (zie hoofdstuk 5.2). 
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Dankwoord 
 
Een woord van dank gaat uit naar de waarnemers in het veld zonder wie rapporten als deze niet 
tot stand zouden kunnen komen. De tellingen van de broedvogels op de eilanden worden 
uitgevoerd door vrijwilligers en de terreinbeherende organisaties; Staatsbosbeheer, It Fryske 
Gea en Natuurmonumenten.  
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Figuur 5.4.4 Geïndexeerde jaarlijkse groeifactor (punt per jaar) en de gefitte trend (rode lijn) voor Bergeend, Blauwe 

Kiekendief, Eider en Grutto. Let op dat de indexen op de x-as sterk kunnen verschillen tussen de 
figuren. Van links naar rechts de trends voor Oost-Ameland, Oost-Schiermonnikoog en Oost-
Terschelling.  
Indexed growthfactor per year (point per year) and the fitted trend (red line) for Common Shelduck, Hen 
Harrier, Common Eider and Black-tailed Godwit. Note that the indexes on the x-axes can vary strongly 
between figures. Left to right; trends for East-Ameland, East-Schiermonnikoog and East-Terschelling. 
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Figuur 5.4.5 Geïndexeerde jaarlijkse groeifactor (punt per jaar) en de gefitte trend (rode lijn) voor Kievit, Kleine 

Mantelmeeuw, Kluut en Kokmeeuw. Let op dat de indexen op de x-as sterk kunnen verschillen tussen 
de figuren. Van links naar rechts de trends voor Oost-Ameland, Oost-Schiermonnikoog en Oost-
Terschelling.  
Indexed growth factor per year (point per year) and the fitted trend (red line) for Northern Lapwing, 
Lesser Black-backed Gull, Avocet and Black-headed Gull. Note that the indexes on the x-axes can vary 
strongly between figures. Left to right; trends for East-Ameland, East-Schiermonnikoog and East-
Terschelling. 
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Figuur 5.4.6  Geïndexeerde jaarlijkse groeifactor (punt per jaar) en de gefitte trend (rode lijn) voor Lepelaar, Noordse 

Stern, Scholekster en Stormmeeuw. Let op dat de indexen op de x-as sterk kunnen verschillen tussen 
de figuren. Van links naar rechts de trends voor Oost-Ameland, Oost-Schiermonnikoog en Oost-
Terschelling.  
Indexed growth factor per year (point per year) and the fitted trend (red line) for Eurasian Spoonbill, 
Arctic Tern, Oystercatcher, Common Gull. Note that the indexes on the x-axes can vary strongly 
between figures. Left to right; trends for East-Ameland, East-Schiermonnikoog and East-Terschelling. 
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Figuur 5.4.7 Geïndexeerde jaarlijkse groeifactor (punt per jaar) en de gefitte trend (rode lijn) voor Tureluur, Visdief, 

Wulp en Zilvermeeuw. Let op dat de indexen op de x-as sterk kunnen verschillen tussen de figuren. Van 
links naar rechts de trends voor Oost-Ameland, Oost-Schiermonnikoog en Oost-Terschelling.  
Indexed growth factor per year (point per year) and the fitted trend (red line) for Common Redshank, 
Common Tern, Eurasian Curlew and Herring Gull. Note that the indexes on the x-axes can vary strongly 
between figures. Left to right; trends for East-Ameland, East-Schiermonnikoog and East-Terschelling. 
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