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 Samenvatting 
Seizoensmigratie is veelvoorkomend bij wadvogels. Het Waddengebied speelt internationaal 
een belangrijke rol als centraal punt op de Oost-Atlantische trekroute. Het is van belang dat 
de tussenstop die vogels maken in het Waddengebied zo efficiënt mogelijk verloopt. De 
Waddenzee is echter tevens een belangrijk toeristisch gebied. Dit samenspel van natuur- en 
recreatiebelang heeft effecten op vogels. De vogelsoort bij uitstek waar dergelijke effecten tot 
uitdrukking kunnen komen is de Rosse Grutto. Deze soort heeft een zeer beperkt 
tijdsbudget. De hoofdvraag van deze scriptie is welke invloed antropogene verstoring op de 
overlevingskans van Rosse Grutto’s kan hebben en welke maatregelen er beschikbaar zijn 
tegen verstoring. Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van een literatuuronderzoek. Er 
is in toenemende mate veel belangstelling voor verstoring in wetenschappelijke kringen. De 
verstoringsgevoeligheid van een vogelsoort is afhankelijk van een kosten-batenanalyse. De 
aard van de verstoringsbron speelt ook een grote rol. Door de getijdencyclus is de Rosse 
Grutto tijdens hoogwater extra kwetsbaar voor verstoring. Ook de grootte en het 
foerageergedrag maken de Rosse Grutto verstoringsgevoelig. Op korte termijn kan 
verstoring resulteren in een verminderde energieopname. Bovendien neemt de directe 
energie-uitgave toe. Op de lange termijn kan dit een verandering van strategie veroorzaken. 
Deze strategieverandering zorgt voor een lager reproductief succes. Daarom moeten er 
maatregelen genomen worden tegen verstoring. Het beschermen van gebieden waar Rosse 
Grutto’s verblijven wordt gecompromitteerd door de belangenverstrengelingen in het 
Waddengebied. Hoewel antropogene verstoring een grote bedreiging voor de Rosse Grutto 
is, kunnen er door het creëren van bewustzijn over verstoring grote successen geboekt 
worden. 
 



 

Abstract 
Seasonal migration is a widely occurring phenomenon in shorebirds. The Wadden Sea is an 
internationally important area, because of its centrality on the East-Atlantic flyway. It is 
important that the stopover of birds in the Wadden area is as efficiently as possible. The 
Wadden Sea, however, is also a very popular touristic site. The interplay of ecological and 
recreational importance affects birds. An exemplary bird species that could be affected by 
this interplay, is the Bar-tailed Godwit. This species is very time-constrained. The main 
question of this thesis is what the effect of anthropogenic disturbance has on the survival of 
the Bar-tailed Godwit and which anti-disturbance measures are available to minimize 
possible effects. This question is answered by means of a literary research. There is an 
increasingly big interest in disturbance in the scientific community. The vulnerability to 
disturbance of a bird species is dependent on a cost-benefit analysis. The source of 
disturbance is also an important factor. Because of its dependence on the tidal cycle, the 
Bar-tailed Godwit is very susceptible to disturbance during high tide. The size and foraging 
behaviour of the Bar-tailed Godwit also make it more vulnerable to disturbance. On the short 
term, disturbance can cause a lower intake of energy. Moreover, the energy expenditure 
increases. On the long term, this could result in a change of strategy. A change of strategy 
results in a lower reproductive success. Therefore, measures must be made to limit 
anthropogenic disturbance. The protection of important areas for Bar-tailed Godwits is 
compromised by conflicts of interests in the Wadden area. Even though anthropogenic 
disturbance is a severe threat to Bar-tailed Godwits, great successes can be achieved by 
creating awareness of disturbance. 



 5 

Inhoudsopgave 
 
I. Inleiding ....................................................................................... 6 

a. Migratie ....................................................................................... 6 

b. Waddenzee .................................................................................. 6 

c. Rosse Grutto................................................................................. 7 

II. Methode .................................................................................... 10 

a. Wetenschappelijke relevantie ........................................................... 10 

b. Literatuurstudie ............................................................................ 11 

III. Resultaten .................................................................................. 12 

a. Verstoring .................................................................................. 12 

b. Verstoring en de Rosse Grutto ......................................................... 13 

c. Gevolgen op korte termijn ............................................................... 14 

d. Gevolgen op lange termijn .............................................................. 15 

IV. Discussie ................................................................................... 16 

a. Belangen ................................................................................... 16 

b. Maatregelen ............................................................................... 16 

V. Conclusie ................................................................................... 18 

Literatuur ........................................................................................ 19 

  



 6 

 

I. Inleiding 

a. Migratie 
Seizoensmigratie is een veelvoorkomend verschijnsel bij de in Nederland 
voorkomende vogelsoorten. Grote afstanden tussen broedgebied en overwinterings-
gebied zijn daarbij geen uitzondering. Deze vorm van migratie komt voor in meerdere 
vogelorders, en de meeste steltlopers die in de Waddenzee voorkomen, migreren. 
Het grootste gedeelte van deze steltlopers broedt in de hoogarctische toendra van 
Noordoost-Canada, Groenland, Scandinavië en Siberië (Reneerkens et al. 2005). 
Een aantal subpopulaties van bijvoorbeeld de kanoet (Calidris canutus) en de Rosse 
Grutto (Limosa lapponica), migreren na de broedperiode vanuit deze uiterst 
noordelijke regionen zuidwaarts. In gebieden aan de West-Afrikaanse kust 
overwinteren soorten, welke in het voorjaar terugkeren naar het noorden. Deze 
migratieroute valt, samen met een aantal andere migratieroutes onder de Oost-
Atlantische trekroute. Deze trekroute bestaat uit de overlappende migratieroutes 
waar vele steltlopers jaarlijks langs migreren (van de Kam et al. 1999; Smit & 
Piersma 1989). 
 Hoewel sommige soorten ontzagwekkende afstanden in één doortocht af 
kunnen leggen, wordt door sommige soorten op zowel de voorjaar- als de 
najaarsmigratie een tussenstop gemaakt. Het is van belang dat deze tussenstop zo 
efficiënt mogelijk verloopt, zodat de migratie zo snel mogelijk hervat kan worden. 
Tijdens de voorjaarsmigratie kunnen territoriale soorten dan zo vroeg mogelijk een 
territorium veroveren (e.g. Aebischer et al. 1996; van de Kam et al. 1999; Kokko 
1999). Vroege aankomst in het broedgebied heeft voor sommige vogelsoorten 
daardoor een positieve invloed op broedsucces en broedseloverleving (McNamara et 
al. 1998; Smith & Moore 2005). In een korte periode moeten reserves weer 
aangevuld worden, daarna wordt de migratie richting de broedgebieden in het 
noorden hervat.  

b. Waddenzee 
De Waddenzee speelt een uitermate belangrijke rol in migratieroutes, vanwege de 
centrale ligging van de Waddenzee op de Oost-Atlantische trekroute (Figuur 1). Het 
gebied functioneert voor verscheidene steltlopersoorten voornamelijk als tussenstop- 
en overwinteringsgebied. Vooral de vogelsoorten die vanuit West-Afrika naar het 
hoge noorden trekken zijn van de Waddenzee afhankelijk om snel genoeg op te 
kunnen vetten. Bij het droogvallen van de wadplaten foerageren de vogels op 
schelpdieren, borstelwormen en krabbetjes in de bodem (Reneerkens et al. 2005). 
Tijdens hoogwater komen de dieren massaal samen op zogenaamde hvp’s, 
hoogwatervluchtplaatsen. Energie-inname door foerageren is niet of amper mogelijk, 
zodat vooral het beperken van energie-uitgave van belang is. Aangezien vele 
soorten ’s nachts ook foerageren worden de hoogwateruren bovendien benut als 
rust- en poetstijd, totdat de wadplaten weer droogvallen (Hötker 1995; van de Kam et 
al. 1999). 
 De Waddenzee staat echter niet alleen in de belangstelling vanwege het nut 
voor migrerende vogels. Waarschijnlijk is het gebied, mede door de hoge 
biodiversiteit en uitgestrektheid, ook een toeristische trekpleister. Jaarlijks bezoeken 
duizenden mensen uit binnen- en buitenland de waddeneilanden. Fietsen, wandelen, 
maar ook wadlopen en andere vormen van recreatie op en aan het water zijn aan de 



 7 

orde van de dag. Vooral in de lente en de zomer worden de eilanden druk bezocht, 
waarbij evenementen voor piekdruktes kunnen zorgen. Bovendien vinden met name 
op en rond de Vliehors op Vlieland allerhande militaire oefeningen plaats die voor 
verstoring zorgen (Spaans et al. 1996). Hierdoor rijst de vraag hoe de hoge 
dichtheden van migrerende vogels en eventuele verstoring door, onder andere, 
recreanten samen spelen. 
 

 
Figuur 1:  De Oost-Atlantische trekroute als trechter, met de centraal gelegen 
Waddenzee (uit: Reneerkens et al. 2005). 

c. Rosse Grutto 
Het voorbeeld bij uitstek van een vogelsoort die invloeden van antropogene 
verstoring zou kunnen ondervinden, is de Rosse Grutto (Limosa lapponica). Deze 
steltlopersoort wordt vanwege twee verschillende migratieroutes ingedeeld in twee 
subpopulaties. De Limosa lapponica taymyrensis migreert vanuit overwinterings-
gebieden in West-Afrika (voornamelijk de Banc D‘Arguin in Mauritanië) naar het 
broedgebied rond het Taymyr-schiereiland in Siberië (Drent & Piersma 1990; 
Scheiffarth et al. 2002). Deze subpopulatie maakt een tussenstop in het 
Waddengebied. De dieren verblijven ongeveer één maand (mei) in de Waddenzee 
om hun reserves aan te vullen en in hun broedkleed te ruien, waarna ze verder 
trekken. De andere subpopulatie, Limosa lapponica lapponica, broedt in het noorden 
van Scandinavië en gebruikt de Waddenzee en de Britse eilanden als 
overwinterings- en opvetgebied (Drent & Piersma 1990; Scheiffarth et al. 2002). Zie 
ook Figuur 2. 
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Figuur 2: Migratieroutes van de twee Rosse Grutto subpopulaties. De route van 
taymyrensis wordt in het blauw weergegeven, de route van lapponica in het geel. Het 
overlappende waddengebied is in het groen aangegeven (naar: Drent & Piersma 1990). 
 

Door de korte verblijftijd in het Waddengebied van de taymyrensis is de 
tijdsdruk aanzienlijk. De dieren van deze subpopulatie nemen dan ook meer risico’s 
door dichter bij bronnen van predatiegevaar (meestal de dijk) te foerageren. Ook 
foerageren ze op weilanden in de polder, om tijdens hoogwateruren toch te kunnen 
foerageren in plaats van te rusten. Tenslotte besteden ze naar verhouding meer tijd 
aan foerageren dan de lapponica subpopulatie (Duijns et al. 2009). Door deze 
maatregelen wordt een hogere opvetsnelheid behaald door de taymyrensis 
subpopulatie (Figuur 3). Er zijn zelfs aanwijzingen dat tijdsdruk een rol speelt in de 
hoge mate van seksuele dimorfie van de Rosse Grutto. De mannetjes, die 
waarschijnlijk eerder in het broedgebied moeten geraken dan de vrouwtjes, vertonen 
gedragspatronen die afwijken van de vrouwtjes. De mannetjes nemen meer risico’s 
dan de vrouwtjes door minder acht te nemen op predatiegevaar. Ze besteden een 
groter gedeelte van de tijd aan foerageren en hebben een hogere prooi-
innamesnelheid dan vrouwtjes (ongepubliceerde data S. Duijns). 
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Figuur 3: Buikprofielscore (een maat voor vetheid) van de twee Rosse Grutto 
subpopulaties in de lente van 2007 (uit: Duijns et al. 2009). 
 
Nederland heeft enkele nationale en internationale verplichtingen ter bescherming 
van de Rosse Grutto. Landelijk is er bijvoorbeeld de Flora- en Faunawet, een 
wetgeving die meerdere wetgevingen bundelt. De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn 
horen hier ook bij. De Flora- en Faunawet bestaat onder andere uit een zorgplicht 
voor alle planten en dieren en een aantal verbodsbepalingen. Verstoring van vaste 
rust- of verblijfplaatsen wordt hierin nadrukkelijk genoemd als verbod. Ook 
internationaal is Nederland verplicht de Rosse Grutto te beschermen. Onder de 
Bonn-conventie zijn een aantal grote verdragen gesloten, waaronder de Agreement 
on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds (AEWA). Hierin staat 
nadrukkelijk dat de deelnemende landen zich in moeten zetten voor zowel directe 
bescherming als conservatie en beheer van een bepaalde lijst migrerende soorten. 

Vanwege deze eigenschappen is onderzoek naar verstoringsinvloeden van 
groot belang voor de Rosse Grutto. Omdat de tijdsdruk bij deze soort dermate groot 
is, valt te verwachten dat effecten relatief groot zullen zijn en snel tot uitdrukking 
zullen komen. Vandaar dat de nadruk in deze scriptie zo sterk op de Rosse Grutto 
ligt. Welke invloed kan antropogene verstoring  hebben op de overlevingskans van 
Rosse Grutto’s en hoe kan deze invloed verkleind worden? 

Deze scriptie legt een aantal aspecten aan verstoring van wadvogels naast 
elkaar. Eerst wordt er uitgelegd wat er precies onder verstoring verstaan wordt, welke 
afwegingen belangrijk zijn bij verstoringsonderzoek. Vervolgens wordt het begrip 
verstoring in de context gebracht van het waddengebied en de Rosse Grutto. Daarna 
wordt gekeken naar potentiële directe en indirecte gevolgen van verstoring voor 
Rosse Grutto’s. Ten slotte wordt gekeken naar beschikbare maatregelen tegen 
verstoring. 
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II. Methode 

a. Wetenschappelijke relevantie 
Verstoring is een onderwerp waar veel onderzoek naar gedaan is. Het aantal 
publicaties betreffende verstoring en recreatie is sinds 1990 sterk toegenomen. Een 
zoekopdracht op Web of Science (een online zoekmachine voor wetenschappelijke 
literatuur) levert, aan de hand van gedetailleerdheid van de zoekopdracht, tot wel 
14740 resultaten op (Tabel 1). Hierbij neemt het aantal zoekresultaten toe naarmate er 
bredere zoektermen gebruikt worden. Het aantal stukken dat geschreven wordt over 
verstoring neemt sinds 1990 bovendien toe (Figuur 4). Hoewel verstoring in 
wetenschappelijke kringen veel aandacht geniet, is dit onderwerp toegespitst op 
steltlopers minder intensief bestudeerd. 

Na een intensieve zoektocht is er alsnog veel literatuur beschikbaar over 
antropogene verstoring van wadvogels, voornamelijk in de zogenaamde grijze 
literatuur. De specifieke koppeling tussen antropogene verstoring en het beperkte 
tijdsbudget van migrerende vogels wordt echter minder vaak gemaakt. Deze scriptie 
probeert aan de hand van de Rosse Grutto dit hiaat te vullen. Bovendien wordt er 
over het algemeen weinig aandacht besteed aan eventuele maatregelen tegen 
humane verstoring. Dit aspect wordt in deze scriptie behandeld, om uiteindelijk tot 
een advies aan de beherende partijen van deze gebieden te leiden.  
 
Tabel 1: Een overzicht van het aantal zoekresultaten bij verschillende zoekopdrachten 
Zoekopdracht Resultaten 
disturb* / agitat* / stress* & wader* / shorebird* / charadriiform* & recreat* 
/ pastime* / holiday* 

14740 

disturb* / agitat* & wader* / shorebird* & recreat* / pastime* 11214 
disturb* / agitat* / stress* / scare* & wader* / shorebird* / charadriiform* / 
waterfowl* & recreat* / pastime* / holiday* / vacation* 

8451 

disturb* 1461 
disturb* & wader* 59 
disturb* & wader* & recreat* 9 
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Figuur 4: Het aantal artikelen per jaar dat gepubliceerd wordt over verstoring en 
recreatie neemt sinds 1990 toe. Zoekresultaten verkregen met Web of Science. 
 

b. Literatuurstudie 
De informatie in deze scriptie is verkregen door middel van een literatuurstudie. De 
wetenschappelijke publicaties die voor deze scriptie zijn gebruikt, komen zowel uit 
boeken als digitale bronnen. Alle tastbare literatuur is afkomstig uit de bibliotheek van 
de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen in Haren, aangesloten bij de 
Rijksuniversiteit Groningen. De digitale literatuur is verkregen door het gebruik van 
verschillende zoekmachines op het internet. In eerste instantie is voornamelijk het 
eerder genoemde Web of Science gebruikt, maar ook andere zoekmachines als 
Wiley InterScience en in een enkel geval Google zijn aangewend.  
 Belangrijke begrippen uit literatuur over verstoring worden samengevat en 
uitgelegd. Ook wordt er het één en ander uitgelegd over de Rosse Grutto zelf, 
bijvoorbeeld over migratie, foerageergedrag, en energiehuishouding. Er wordt een 
theoretische achtergrond geschetst, om vervolgens te kijken hoe deze kennis in de 
praktijk aangewend kan worden. De reden voor het schrijven van deze scriptie is het 
leveren van een bijdrage ter vermindering van verstoring. Daarom wordt gekeken 
hoe onderzoeken naar verstoring en wadvogels kunnen helpen om de Rosse Grutto 
hier beter tegen te beschermen. 

Het begrip verstoring wordt in deze scriptie veel gebruikt. In verschillende 
literatuur wordt verstoring anders gedefinieerd. Voor de doeleinden van deze scriptie 
is gekozen voor de volgende omschrijving: alle reacties van gedragsmatige of 
fysiologische aard ten gevolge van aanwezigheid van mensen, die zonder deze 
aanwezigheid niet zou plaatsvinden (Krijgsveld et al. 2008, Spaans et al. 1996). 
Variabelen voor deze aard van verstoring zijn goed onderzocht en relatief 
gemakkelijk waar te nemen. Er wordt specifiek gekeken naar verstoring door mensen 
(antropogene verstoring). Hoewel predatoren en op predatoren gelijkende vogels ook 
een bron van verstoring kunnen zijn, wordt daar in deze scriptie niet naar gekeken. 
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III. Resultaten 
 

a. Verstoring 
De reactie van een vogel op een verstoringsbron is afhankelijk van een aantal 
factoren. Een vogel vlucht van een verstoringsbron omdat deze een potentieel 
predatiegevaar representeert. De reactie op een verstoringsbron is dus in principe 
adaptief: buiten de mens om betekent een grote vogel in de lucht, of een ander 
naderend object predatiegevaar. Vluchten voor zo’n verstoringsbron kan dan goed uit 
tegenover het alternatief. Tegelijkertijd gaat vluchten ten koste van foerageertijd, en 
is -vooral vliegen- erg kostbaar in termen van energie (van de Kam et al 1999; 
Spaans et al. 1996). Het is in principe een kosten-batenanalyse waarvoor een aantal 
factoren afgewogen moeten worden:  

- voedselbeschikbaarheid en individuele gesteldheid 
- aanwezigheid van en afstand tot alternatieve voedselbronnen in de omgeving 
- risico van predatie 
- groepsgrootte 
- investeringen in de locatie (territorialiteit, gebiedskennis, aanwezigheid van 

nest of jongen) 
 

De afweging van deze factoren bepaalt de verstoringsgevoeligheid van een 
vogelsoort (Krijgsveld et al. 2008). Een vogel die een lage voedselbehoefte heeft (al 
behoorlijk opgevet) zal het zich beter kunnen permitteren te vluchten van potentieel  
gevaar. Een erg vette vogel zal minder wendbaar zijn, waardoor voorzichtigheid 
geboden is. Deze twee factoren vergroten de verstoringsgevoeligheid van vettere 
vogels. Als er voldoende alternatief foerageergebied beschikbaar is waar verstoring 
minder is, zal een vogel ook eerder vluchten (Krijgsveld et al. 2008). Het effect van 
groepsgrootte op de verstoringsafstand is wat minder eenvoudig te voorspellen. In 
een grote groep kan gevaar eerder opgemerkt worden (collectieve detectie). Het 
risico in een grote groep daadwerkelijk gepredeerd te worden is echter kleiner (risico 
spreiding). Bovendien kan juist door de groepsgrootte minder makkelijk 
geïnterpreteerd worden of er echt gevaar heerst. Deze factoren spelen op elkaar in, 
waardoor de doorslag uiteindelijk gegeven wordt door de verstoringsbron (Bednekoff 
& Lima 1998). 

De verstoringbron is dus een buitengewoon belangrijke factor voor 
verstoringsgevoeligheid van vogels. De intensiteit van de verstoringsbron is een 
eerste factor. Een grote groep mensen zal eerder verstorend werkend dan een kleine 
groep mensen. Ten tweede zijn de duur en frequentie van verstoring erg belangrijk. 
Hoe frequenter en langer verstoringen, hoe groter het verstoringseffect. De 
voorspelbaarheid van een verstoringsbron is ook van belang. In het geval van de 
Wadden zouden fietsers die doorfietsen minder verstorend zijn dan bijvoorbeeld 
fietsers die stoppen, afstappen en een  stukje op de vogels af lopen. Ten slotte 
speelt simpelweg het type verstoringsbron een rol. Verstoringsbronnen die erg 
lawaaiig en groot zijn en snel bewegen resulteren sneller in langdurige verstoringen. 
De verblijftijd in het gebied en de gelijkenis met natuurlijke predatoren zouden verder 
nog een rol kunnen spelen (Krijgsveld et al. 2008). 

In de praktijk resulteren de kosten-batenanalyse, samen met de aard van de 
verstoringsbron in een meetbare gemiddelde verstoringsafstand voor een vogelsoort. 
Een soort die dicht benaderd kan worden zou dan minder verstoringsgevoelig zijn 
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dan een soort die al snel verstoord gedrag vertoont. Deze parameter is vrij 
gemakkelijk onder veldomstandigheden te meten. Hoewel lokale omstandigheden 
een grote rol spelen, zijn er wel enkele vaste wetmatigheden voor de 
verstoringafstand. De verstoringsafstand is soortspecifiek, neemt toe met 
lichaamsgrootte, is groter voor carnivore dan herbivore vogels, groter voor in groepen 
foeragerende vogels dan voor meer solitaire vogels, waarbij geldt dat de 
verstoringsafstand toeneemt met groepsgrootte (Blumstein 2006; Krijgsveld et al. 
2008; Laursen et al. 2005). Het gevaar is echter dat men verstoringsgevoeligheid kan 
onderschatten: juist vogels die zicht dicht laten benaderen kunnen het misschien “erg 
moeilijk hebben”. Hoewel het predatiegevaar aanzienlijk is, laat de vogel zich toch 
benaderen of kan het zich niet veroorloven weg te vliegen. Dit moet ook altijd in 
gedachte gehouden worden wanneer men spreekt van “gewenning” aan mensen 
door vogels (Spaans et al. 1996). 
 

b. Verstoring en de Rosse Grutto 
De Rosse Grutto heeft, zoals eerder beschreven een zeer beperkte tijd om op te 
vetten. Dit betekent dat de voedselbehoefte tijdens het verblijf in de Waddenzee in 
de maand mei erg groot is. Deze soort leeft voornamelijk van borstelwormen, welke 
in het waddenslib voorkomen en is daardoor minder afhankelijk van dag- nachtcyclus 
dan van de eb- en vloedcyclus. Tijdens hoogwateruren kunnen de dieren daardoor 
niet foerageren op de wadplaten (Reneerkens et al. 2005). Hiervoor kan 
gecompenseerd worden doordat sommige taymyrensis vogels op emelten 
(langpootmuglarven) foerageren op weilanden in de polder (Duijns et al. 2009).  

De afhankelijkheid van de eb- en vloedcyclus brengt een groter 
verstoringsrisico mee. Wanneer het laagwater is, kunnen de vogels wellicht vluchten 
naar een nabij gelegen geschikt foerageergebied. Tijdens hoogwater zijn de dieren 
toegewezen op hoogwatervluchtplaatsen. Wanneer ze daar verstoord worden, zijn er 
weinig nabijgelegen alternatieven beschikbaar. De gemiddelde vliegtijd voor Rosse 
Grutto’s per hoogwaterperiode is gemiddeld  ongeveer 160 seconden (Spaans et al. 
1996). De verstoringsafstand voor Rosse Grutto’s is, berekend uit verschillende 
bronnen, geschat op 122 meter (Krijgsveld et al. 2008). De eb- en vloedcyclus maakt 
steltlopers in het algemeen en dus ook de Rosse Grutto in het bijzonder gevoelig 
voor verstoring. Een andere factor die de Rosse Grutto erg verstoringsgevoelig 
maakt, is de relatief grote omvang van de vogels, aangezien deze behoort tot één 
van de grotere steltlopers in het waddengebied (Reneerkens et al. 2005). Bovendien 
foerageert de Rosse Grutto in erg grote groepen op het wad, een eigenschap die 
verstoringsafstand ook vergroot.  

Hoewel verstoring van vogels wettelijk verboden is (Flora- en faunawet), 
komen recreanten regelmatig binnen of zeer dicht bij de verstoringsafstand van 
Rosse Grutto’s. Zo loopt op Terschelling een belangrijk, veelgebruikt fietspad buiten 
de zeedijk langs. Langs sommige belangrijke hoogwatervluchtplaatsen loopt het 
fietspad ruim binnen de 122 meter verstoringsafstand. In hetzelfde gebied worden 
foeragerende Rosse Grutto’s tot binnen 100 meter afstand van de dijk waargenomen 
(persoonlijke observaties). Bovendien begint de recreatiedrukte in het gebied juist op 
gang te komen in de maand mei, wanneer de tijdsdruk voor de Rosse Grutto’s het 
hoogst is. Er zijn veel vrije dagen en feestdagen in mei (meivakantie, koninginnedag), 
waardoor de drukte op het eiland aanzienlijk groter wordt (Figuur 5). 
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Figuur 5: Jaarlijkse fluctuaties in de aanwezigheid van Rosse Grutto’s en recreatiedruk. 
Weergegeven zijn per maand de gemiddelde dichtheid van vogels op het wad bij 
laagwater (stippen) tegen de rechter Y-as en tegen de linker Y-as het aantal 
veerbootpassagiers naar Terschelling (horizontaal gearceerde staven) en het aantal 
wadlopers (diagonaal gearceerde staven). (uit: Spaans et al. 1996) 
 

c. Gevolgen op korte termijn  
Als een vogel verstoord wordt, vinden er onmiddellijk een aantal reacties plaats. Een 
in de wadbodem foeragerende vogel zal opkijken, en even moeten stoppen met 
foerageren (Metcalfe 1984). Hierdoor gaat kostbare foerageertijd verloren. De Rosse 
Grutto, al beperkt in beschikbare foerageertijd door de getijdencyclus, zal hier 
moeilijk of niet voor kunnen compenseren. Dit resulteert in een direct verminderde 
energieopname (Krijgsveld et al. 2008). Ook inwendig vinden er direct reacties plaats 
wanneer vogels verstoord worden. Zo is bij ganzen aangetoond dat de hartslag 
verdubbelt wanneer een vogel oplettend gedrag vertoont, en zelfs verviervoudigt (tot 
de zelfde hartslag tijdens vliegen) bij een schrikreactie (Ely et al. 1999).  

Wanneer de verstoring zo groot wordt dat de vogel wegvliegt, gaat er nog 
meer energie verloren.  Zoals eerder gezegd, is vliegen een erg kostbare bezigheid. 
In de tijd dat een vogel vliegt, wordt er minstens tien keer zo veel energie besteed als 
tijdens basaal metabolisme. Dit steekt schraal af tegen de drie tot vijf keer basale 
metabolische energie van foerageergedrag (van de Kam et al. 1999). Dit geldt nog 
meer voor Rosse Grutto’s op een hvp. De dieren zijn dan aan het rusten en 
minimaliseren energie-uitgaven, maar moeten bij verstoring ineens erg veel energie 
verbruiken. Bij veelvoudige verstoring op de hvp kunnen de vogels zelfs het gebied 
voor langere tijd verlaten (Spaans et al. 1996). Ten slotte kunnen vogels door 
antropogene verstoring het gebied verlaten waar de afweging tussen predatierisico 
en voedselinnamesnelheid optimaal was geweest in afwezigheid van mensen 
(Metcalfe & Furness 1984). 

 
Verstoring heeft op de korte termijn zo een dubbel effect: er gaat foerageertijd 
verloren waardoor de directe energie-inname afneemt en er gaat energie verloren 
door fysiologische en gedragscomponenten die energetisch kostbaar zijn. 
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d. Gevolgen op lange termijn  
Tijdens aanhoudende verstoringen, zal een individu van strategie veranderen. 
Aangezien er constant een afweging gemaakt moet worden tussen foerageer-
efficiëntie en gevaarontwijking, zal de foerageerefficiëntie afnemen ten gunste van 
gevaarontwijking. In het geval van daadwerkelijk predatiegevaar, is dit de strategie 
die op de lange termijn zorgt voor het hoogste reproductieve succes (Metcalfe & 
Furness 1984). In het geval van antropogene verstoring komt deze berekening 
echter niet uit. Mensen vormen in werkelijkheid geen groot predatiegevaar, waardoor 
gevaarontwijking ten koste van foerageerefficiëntie een verspilling is. Op lange 
termijn kan deze strategieverandering dus uitpakken in een lager reproductief 
succes. Juist in een tijd dat er opgevet moet worden, neemt de energie-inname af en 
de energie-uitgave toe. 
 Om voor deze verminderde energie-inname te compenseren, moet 
gefoerageerd worden met een hogere snelheid. Het blijkt echter dat een hogere 
innamesnelheid wegens beperkingen in voedselbeschikbaarheid en verterings-
snelheid niet mogelijk is (van de Kam et al. 1999). Bovendien is het de vraag of er 
überhaupt verder op gevaarontwijking ten gunste van foerageerefficiëntie bespaard 
kan worden. De taymyrensis subpopulatie hanteert deze strategie immers al. Een 
andere wijze om te compenseren is door langere tijd te wachten voordat de reis naar 
het broedgebied hervat wordt. Dit resulteert in een latere aankomst in het 
broedgebied. Zoals eerder uitgelegd is een vroege aankomstdatum gecorreleerd met 
een hoog broedsucces, andersom betekent late aankomst dan waarschijnlijk een 
lager broedsucces. Al met al is er weinig compensatie mogelijk en zal verstoring voor 
de Rosse Grutto, door een verminderde energieopname, resulteren in een 
verminderd reproductief succes. 
 Hoewel de wormenetende wadvogels de afgelopen jaren in aantallen 
toenamen, lijkt er langzamerhand een einde aan die groei te komen (Hustings et al. 
2008). De negatieve invloed die verstoring op reproductief succes heeft, zou een 
meespelende factor kunnen zijn in deze stabilisatie. Om te voorkomen dat de 
stabilisatie omslaat in een afname, moet een verergering van verstoring voorkomen 
worden. Het aantal dieren in de lapponica subpopulatie was in 2002 stabiel. De 
taymyrensis subpopulatie, de dieren die het sterkst gelimiteerd worden in opvettijd, 
laat een afname zien (Wetlands International 2002). Kortom: de lange 
termijngevolgen van verstoring op de Rosse Grutto zouden een sterke negatieve 
invloed kunnen hebben op de vogelstand. Verstoring moet zo veel mogelijk 
tegengegaan en voorkomen worden. 
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IV. Discussie 
 

a. Belangen  
De grootste moeilijkheid die het treffen van maatregelen tegen verstoring in de 

weg zit, is de enorme belangenverstrengeling in het Waddengebied. Zo wordt ook op 
Vlieland de toegang tot bepaalde gebieden voor toeristen ontzegd. De militaire 
oefeningen op het eiland, gaan echter gewoon door. Hoewel er geen mensen in het 
gebied mogen komen, kunnen er helikopters en straaljagers erg laag overvliegen. 
Het spreekt voor zich dat bescherming tegen verstoring op deze manier weinig helpt. 

Ook op Terschelling komen dergelijke tegenstrijdigheden voor. Zo is de 
Noordsvaarder, een grote zandplaat van hoge ecologische waarde, sinds 1924 een 
Staatsnatuurmonument. Grenzend aan de Noordsvaarder, ligt echter het Groene 
Strand. Dit gebied is een buitengewoon populair recreatiegebied. ’s Zomers ligt het 
vol met badgasten. Er mag bovendien zelfs in bepaalde periodes gekitesurft worden. 
Kitesurfers veroorzaken buitengewoon veel verstoring voor vogels. De goede 
beschermingsmaatregelen van de Noordsvaarder worden teniet gedaan door de 
gebrekkige bescherming van het Groene Strand. 
 Zo zijn er in het Waddengebied nog vele andere situaties waar een 
buitengewoon tegenstrijdig beheer gevoerd wordt. Het laatste, en misschien wel 
meest relevante voorbeeld, is de dijk aan de zuidzijde van Terschelling. Deze dijk 
aan de Waddenzeekant wordt beheerd door Wetterskip Fyslân. Deze organisatie is, 
met de slogan “Skjin wetter en droege fuotten” (schoon water en droge voeten, 
Wetterskip Fryslân 2009), meer gericht op veiligheid van de inwoners achter de 
dijken dan op natuurbescherming. Vanwege de noodzaak van onderhouds-
werkzaamheden aan de dijk en waarschijnlijk het logistieke belang van het fietspad, 
is een toegangsverbod geen optie. Dit betekent dat er geen actie ondernomen wordt 
tegen verstoring van hvp’s. 

Op de foerageerplaatsen op de wadplaten een flinke afstand van de kust, 
hebben de Rosse Grutto’s hoogstwaarschijnlijk weinig last van antropogene 
verstoring. De kustlijn ligt daar immers ver buiten de verstoringsafstand van de 
Rosse Grutto en het wadlopen komt pas op gang na het broedseizoen (zie wederom 
Figuur 5). Hetzelfde valt echter niet te zeggen over de hvp’s. Deze gebieden liggen 
binnen zeer korte afstand van een buitendijks fietspad, dat tijdens de maand mei 
intensief gebruikt wordt, waardoor verstoring aan de orde van de dag is (persoonlijke 
observaties). 

.  

b. Maatregelen 
Ter vermindering van verstoringsgevolgen worden meerdere maatregelen 
voorgesteld in de literatuur. Het meest voor de hand liggend is het algeheel 
verbieden van toegang tot belangrijke vogelgebieden. Deze maatregelen heeft een 
hoge potentie om verstoring te verminderen en wordt dan ook vaak voorgesteld 
(Chan & Dening 2007; Helbing 1989). Op Terschelling wordt bijvoorbeeld toegang tot 
de Boschplaat aan het publiek gedeeltelijk ontzegd tussen 15 maart en 15 augustus. 
Wegens de belangenverstrengeling in het Waddengebied draagt het beperken van 
toegang tot een gebied in de praktijk weinig bij aan het voorkomen van verstoring. 
Het is echter wel een goed uitvoerbare maatregel: vaak staan er al hekken op de 
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dijken om schapen op hun plaats te houden. Het sluiten van deze hekken is een 
kleine moeite. Op bijvoorbeeld Texel, in het natuurgebied de Schorren, worden op 
deze manier fietspaden al tijdelijk afgesloten. 

Een andere maatregel tegen verstoring, zou het plaatsen van hekken of 
barrières zijn tussen het fietspad en hvp’s. Het blijkt dat vogels die door een hek 
gescheiden worden van mensen, zich net zo gedragen als onverstoorde vogels 
(Ikuta & Blumstein 2003). De praktische consequenties voor dergelijke maatregelen 
zijn echter ook niet erg aantrekkelijk. Het is ongetwijfeld buitengewoon kostbaar om 
een dergelijke constructie op te trekken. Bovendien zou het de werkzaamheden aan 
de dijk bemoeilijken. Tenslotte zou een gigantisch hek nogal een smet in het oog zijn, 
terwijl het nou juist te doen is om het beschermen van natuurwaarden. 

De meest pragmatische oplossing voor dit specifieke probleem is een relatief 
eenvoudige: informatieborden. Het is een beproefde, veel toegepaste techniek om 
verstoring te voorkomen (bijvoorbeeld Chan & Dening 2007). De informatieborden 
zouden idealiter op het fietspad staan, enkele honderden meters voordat men 
daadwerkelijk in de buurt komt van de hvp’s. Dit om afstappen, kijken, en het 
benaderen van de hvp’s door recreanten te voorkomen. De kosten en nadelen voor 
deze maatregel zou voor Wetterskip Fryslân niet onoverkomelijk moeten zijn, temeer 
omdat er langs de dijk al informatieborden staan en er ook voor evenementen 
uitzonderingen gemaakt worden. Zo werd voor een fotowedstrijd tijdens de “Maand 
van de Aarde” een twaalftal grote, gele National Geographic-kaders op Terschelling 
geplaatst, zowel binnen- als buitendijks(Figuur 6). 

 

Figuur 6: Één van de borden die in het kader van de Maand van de Aarde bij een hvp op 
Terschelling stond 
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V. Conclusie  
 
Hoewel antropogene verstoring van Rosse Grutto’s in het waddengebied ernstige 
consequenties kan hebben, is er gelukkig een eenvoudige maatregel voorhanden. 
Een relatief simpele maatregel kan een grote vermindering in verstoring van de 
Rosse Grutto ten gevolge hebben. Natuurwaarden komen minimaal in het geding, 
toeristen kunnen juist een positieve impuls krijgen door extra te leren over het 
gebied, verstoring van de Rosse Grutto, maar ook van andere wadvogels nemen af 
en de beheerders van de dijk kunnen zich blijven concentreren op hun eigen 
prioriteiten. Het plaatsen van informatieborden is de beste oplossing (Tabel 2). 
Financiën voor deze maatregel zouden bijvoorbeeld bij de Waddenvereniging 
gehaald kunnen worden. Er zou ook een campagne gevoerd kunnen worden om 
bewustzijn over verstoring te creëren bij de beherende instanties in het 
Waddengebied. 

Tabel 2: Maatregelen ter vermindering van verstoring 
Maatregel Uitvoerbaarheid Bescherming in de praktijk Oordeel 

Toegang verbieden + - +/- 

Hekken -- + - 

Informatieborden ++ +/- + 
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