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Samenvatting  

 

Voor u ligt het rapport van het vogelwachtseizoen 
op Rottumerplaat van 2021. Het was het jaar van 
vijftig jaar Bomans en Wolkers, van een onstuimige 
start maar desondanks een succesvol broedjaar en 
van de vele tienduizenden vogels die hier hun wel-
verdiende rust vonden. Als vogelwachters mochten 
wij dit schouwspel vanaf de eerste rang meema-
ken.  
 
Volstrekt normaal 
Rottumerplaat fascineert, ontroert, verwondert, 
betovert. Dat bleek tijdens ons maandenlange ver-
blijf hier. Superlatieven te over. Toch went Rottu-
merplaat gek genoeg ook. Na vierenhalve maand 
voelt leven op dit ‘onbewoonde’ eiland volstrekt 
normaal. Wat het natuurlijk niet is. Ons avontuur, 
in maart op de valreep aangegaan, pakt op vele 
fronten positief uit. Het monitoren van de broed- 
en trekvogels is geslaagd, de contacten binnen 
Staatsbosbeheer en met de bemanning van de Har-
der verliepen prettig en zelf zijn we een vracht aan 
natuurkennis en -ervaring rijker. 
 
Stabiel broedweer 
Het seizoen startte begin april onstuimig. Drie da-
gen na onze vuurdoop bereikte het waterpeil bijna 
twee meter +NAP. De kwelder, inclusief de nesten, 
werd even zee. Een maand later, tijdens Bevrij-
dingsdag, hetzelfde verhaal. Weer spoelden de 
nesten, onder meer de lepelaarskolonie, onder en 
begonnen de vogels opnieuw. Daarna kregen ze 
ideaal stabiel broedweer, anderhalve maand lang, 
zonder harde wind, regen en overstromingen. Het 
broedseizoen pakte hierdoor succesvol uit. De 
broedresultaten spreken boekdelen: 84 jonge lepe-
laars, 17 jonge bruine kiekendieven, 28 jonge 
scholeksters rondom de Behuizing, 130 jongen van 
visdieven en noordse sterns. Allemaal vlogen ze 
uit, veilig en wel. 
 
Broedcycli vogels 
Geen dag op het eiland bleek saai. Imposant om 
zo’n broedseizoen op dagelijkse basis mee te ma-
ken. Zoals onze voorgangers zeiden: thuis ga je 
naar de natuur toe, hier leef je er middenin. Van 
baltsende vogels tot eieren, van kuikens tot crè-
ches: een broedseizoen is één lang enerverend ver-
haal, waarbij elke vogelsoort zijn eigen hoofdstuk 
schrijft. Neem de grauwe ganzen, die begin april 
massaal nestelden en waarvan de kuikens plots 
verdwenen. De eiders, die echt overal broedden en 
later crèches vormden. De bergeenden, die in ko-
nijnenholen kropen om te broeden. De bruine 

kiekendieven, die op zeven nesten hun jongen 
groot wisten te brengen. Een zogeheten ‘frus-
tisoort’ hadden we ook: de slechtvalk. Hier op Rot-
tumerplaat broedt deze snelste roofvogel niet in 
hoge nestkasten, maar op de grond. “Kan echt niet 
missen, zo’n nest”, zeiden onze voorgangers. Wel 
dus. Wij zoeken, talloze keren, maar tevergeefs. 
Onderwijl keek een slechtvalk vanaf een afstand 
rustig toe. Dat hij niet alarmeerde was een veeg te-
ken. Droevig nieuws: halverwege het seizoen von-
den we een dode volwassen slechtvalk. 
 
Ritme van het eiland 
Volgend jaar start weer een nieuwe broedcyclus. 
Met grotendeels dezelfde vogels. Lepelaars, schol-
eksters, noordse sterns: ze komen jaar na jaar op 
het eiland terug. Ringgegevens wijzen dat uit. Re-
peterende patronen zijn hier bepalend. Van broed-
cycli, eb en vloed, dag en nacht, leven en dood, de 
seizoenen. De kwelder zagen we transformeren 
van bruin en modderig, naar frisgroen, naar paars 
van het lamsoor en geel van de rolklaver. Op Rot-
tumerplaat manifesteert de natuur zich in al haar 
schoonheid. Maar bruut is die natuur ook. Oké, 
zeehonden ogen schattig en zonsondergangen zijn 
cliché-mooi. Maar tegelijkertijd is de dood tijdens 
het broedseizoen alom aanwezig. Treffend voor-
beeld: van de meer dan twaalfduizend meeuwen-
eieren groeien uiteindelijk tweeduizend jongen op. 
De rest sneuvelt. Nesten van roofvogels liggen be-
zaaid met prooien, tientallen dode zeehondenpups 
op het strand: ook dát is de natuur hier. 
 
Ervaringen delen 
Eindelijk, daar waren ze. In mei zagen we al wolken 
trekvogels in de verte, maar pas eind juli streken ze 
voor het eerst voor onze neus neer. Grote bruine 
vlekken op het wad, goed voor tienduizenden 
bonte strandlopers, kanoeten, wulpen en rosse 
grutto’s. Turend door telescopen, met klikkers in 
de hand, brachten we de wadvogels in kaart. De 
teller stopte tijdens de telling half augustus bij 
bijna honderdduizend wadvogels. We vinden het 
belangrijk om deze en andere ervaringen op Rottu-
merplaat te delen. Juist ook omdat Rottumerplaat 
een afgesloten gebied is. Met onze blog en @rottu-
merplaatje op Instagram deden we verslag. Via In-
stagram keken dagelijks bijna drieduizend mensen 
mee. Veel berichten leverden meer dan vijf- tot 
zeshonderd ‘likes’ op en tientallen enthousiaste en 
betrokken reacties. ‘Fijn dat jullie ons mee laten 
genieten’, schrijft één van de volgers. Hopelijk is 
het gelukt om te laten zien waaróm rust hier zo  
belangrijk is. 
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Geen bounty-eiland 
Bij het leven op een ‘onbewoond’ eiland ziet me-
nigeen een bounty-eiland voor zich, met strand-
stoelen en een cocktail. Dat beeld klopt niet hele-
maal. Als vogelwachters stond onze agenda vol. 
Bijna dagelijks voerden we tellingen uit – van 
vooral vogels en vlinders – anders verzamelden we 
zwerfafval of voerden we andere taken uit. Omdat 
Rottumerplaat zo groot is kostte een broedvogel-
ronde ons een dag of vier, en dat zes keer in het 
seizoen. Het inventariseren beviel. Het voelt zinnig 
om een bijdrage te leveren aan decennialange 
meetreeksen. Reden ook om ons best te doen. Als 
vogelwachters waren we niet van alle natuurmark-
ten thuis. Wat we niet wisten, vlogen we extern in. 
Onze vriendengroep barst van de natuurexperts, 
die maar al te graag hier hun kennis wilden inzet-
ten. Zo hielpen Roos en Edwin in een weekeinde 
met het determineren van plantensoorten – uitein-
delijk vonden we 167 soorten, een record tot dus-
ver door de vogelwachters tijdens een seizoen –  
en gingen Jan en Mark op zoek naar wilde bijen, 
nachtvlinders en andere insecten. Bedankt daar-
voor. 
 
Dertien big bags met afval 
Zeker, minpunten waren er ook. De hagelbuien be-
gin april, toen we op de open kwelder liepen. De 
ettelijke dazen, die ons bij zon en windstil weer be-
laagden. De vliegtuigen die te laag overkwamen en 
dat de piloot ‘toevallig’ net zijn transponder had 
uitgezet waardoor hij niet op het internet traceer-
baar was. Eenmaal werd tijdens de vogelwachters-
periode het afgesloten gebied betreden. Eind juli 

viel een zeeschouw droog op de Boschplaat. Groot-
ste ergernis was de aangespoelde troep. De eerste 
paarse My Little Pony was nog geinig. Ook de plas-
tic eend en de speelgoedverrekijker deden ons 
glimlachen. Maar na dertien grote big bags met 
door ons verzameld afval verging de lol. Nog altijd 
spoelden spullen uit de MSC Zoe aan, het schip dat 
begin 2019 meer dan driehonderd containers bo-
ven de Waddenzee verloor. Maar ook plastic fles-
sen vonden we in overvloed en extreem veel wens-
ballonnen. Gefeliciteerd nog met je verjaardag, 
jongedame van 21. 
 
Eerste rij 
Bij aanvang waren we al onder de indruk van het 
Waddengebied. Door onze tijd op Rottumerplaat is 
de band verder gegroeid. Vooral de dynamiek im-
poneert. Rottumerplaat mag vrij bewegen en doet 
dat naar hartenlust. Nieuwe duinen zagen we ont-
staan, die tijdens najaarsstormen weer zullen af-
slaan. Hoogtepunten in overvloed. Het eerste ster-
nennest, de kortteenleeuwerik als zeldzaamheid, 
de zeearend die echt álle vogels deed opschrikken, 
de eerste huiler: als vogelwachters zaten we de af-
gelopen maanden op de eerste rij. Wat fijn ook dat 
de buitendeur nooit op slot hoefde en dat we altijd 
een plons in zee konden maken.  
 
Addo van der Eijk & Frank Oosterhoff 
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1 Inleiding  
 
Rottumerplaat vormt samen met Rottumeroog en 
Zuiderduin (oftewel De Rottums) een belangrijk 
onderdeel van het internationale Waddengebied 
dat zich uitstrekt van Den Helder tot het Deense 
Esbjerg. Rond 1950 lag er een zandbank. Vanaf dat 
jaar startte Rijkswaterstaat met de aanleg van de 
Stuifdijk, zodat Rottumerplaat als werkeiland zou 
dienen bij de voorgenomen inpoldering van de 
Waddenzee. Deze plannen verdwenen van tafel. 
Mede dankzij de Stuifdijk groeide Rottumerplaat 
uit tot een eiland van een kleine duizend hectare. 
Na jaren van afkalven ontstonden langs het Noord-
zeestrand nieuwe duinen. De afkalving van de 
westzijde, waarbij de Kop van de Stuifdijk ieder 
jaar enkele tientallen meters korter wordt, is nog 
altijd aan de gang. 
 
In 1991 besloot eigenaar en beheerder Rijkswater-
staat tot het staken van de kustverdediging op de 
Rottums. Sindsdien wordt Rottumerplaat volledig 
aan het spel van zand, wind en water overgelaten. 
De Stuifdijk is echter robuust genoeg om het hart 
van het eiland nog een tijd op zijn plaats te hou-
den.  
 
Enigszins verscholen in de oostelijke Kop van de 
Stuifdijk staat de voormalige behuizing van de 
duinarbeiders. In de hoogtijdagen werkten hier 
door de week zo’n 20 tot 24 man aan het vastleg-
gen van de kustlijn door het planten van rijshouten 
schermen, het kruien van zand en het aanplanten 
van helm. Deze behuizing is nu in gebruik als 

vogelwachtershuis. Rottumerplaat is een van de ei-
landen in het Groninger deel van de Waddenzee 
waar jaarlijks gedurende het broedseizoen (april-
augustus) permanente bewaking plaatsvindt door 
vogelwachters. In 2021 gebeurde dat voor de 41e 
keer. De bewaking door vogelwachters gebeurt in 
opdracht van Staatsbosbeheer, die tegenwoordig 
het dagelijks beheer over de Rottums voert. 
 
Het vogelwachtseizoen van 2021 liep van 2 april 
tot en met 15 augustus. Eigenlijk zou het seizoen 
tot 13 augustus zijn, maar later is mede vanwege 
de opnamen voor Vroege Vogels besloten om het 
seizoen te verlengen tot 15 augustus. De eilanden 
en omgeving zijn onder de Wet Natuurbescher-
ming geplaatst. Het gebied heeft een Natura 2000-
aanwijzing en geldt als referentiegebied. Dat houdt 
in dat er niet meer gevist wordt op vissen, garnalen 
en schelpdieren. Zo kan de natuur zich ongestoord 
ontwikkelen en kan deze ontwikkeling vergeleken 
worden met de ontwikkelingen in de rest van de 
Waddenzee. Vanwege de gevoeligheid voor versto-
ring van trekvogels en zeehonden zijn Rottumer-
oog en Rottumerplaat voor publiek afgesloten vol-
gens art. 2.5 van de Wet natuurbescherming. 
 
Jaarlijks worden de waarnemingen en bevindingen 
van het betreffende vogelwachtseizoen op 
Rottumerplaat door de vogelwachters in een rap-
port samengevat. Tijdens het vogelwachtseizoen 
2021, waarvan dit rapport verslag doet, zijn zoge-
naamde weekoverzichten per mail aan Staatsbos-
beheer en de bemanning van de Harder verzon-
den. Alle gegevens van HVP-tellingen en broed-

Rottumerplaat op 4 augustus 2021. Foto Hans Verdaat van Wageningen Marine Research tijdens het tellen van zeehonden 
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vogelmonitoring zijn ingevoerd op het invoerpor-
taal (Avimap) van Sovon. De tellingen van de vlin-
derroutes zijn doorgegeven aan het Meetnet Vlin-
derstichting. Voor de aanpak van onze werkzaam-
heden in 2021 en de verslaglegging hebben wij met 
toestemming gebruik gemaakt van het vogelwach-
tersrapport van 2019 (Pot & Branderhorst, 2020) 
en het vogelwachtersrapport van 2020 (Brinkman 
& Ubels, 2021). 
 

1.1  Werkzaamheden 

 
Het takenpakket van de vogelwachters op Rottu-
merplaat bestaat globaal uit vier onderdelen: 

▪ Het in kaart brengen van de flora en fauna 
▪ Het registreren van verstoring door vlieg-

tuigen, boten en personen 
▪ Het ruimen van vuil tijdens het broedsei-

zoen 
▪ Het doen van verslag via de (sociale) me-

dia 
 
Naast de basistaken werd op verzoek van de on-
derzoekers en met toestemming van Staatsbosbe-
heer meegewerkt aan het CHIRP-onderzoek naar 
Scholeksters van Sovon (Bruno Ens), het Reproduc-
tiemeetnet Waddenzee voor noordse stern en vis-
dief van Sovon (Derick Hiemstra en Bram Ubels) en 
het lepelaarsonderzoek van de Rijksuniversiteit 
Groningen (Petra de Goeij). 
 

1.2 Betrokken overheidsdiensten 

 
Drie overheidsinstanties zijn betrokken bij het da-
gelijks beheer van de Rottums, te weten: Rijkswa-
terstaat, het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV) en Staatsbosbeheer. Rijks-
waterstaat is eigenaar en beheerder van de eilan-
den, de gebouwen en de het omringende water. 
De Waddenunit zorgt als dienst van het ministerie 
van LNV voor het vervoer en de bevoorrading van 
de vogelwachters. Staatsbosbeheer is sinds 2007 
verantwoordelijk voor het natuurbeheer op Rottu-
merplaat. 
 

1.3  Wettelijk kader en afspraken 

 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de internatio-
nale, nationale en provinciale verplichtingen en af-
spraken die zijn gemaakt over het beheer en de 
verantwoording ten aanzien van de biodiversiteit 
in de Waddenzee. Ook wordt ingegaan op de 
unieke positie die het gebied heeft voor met name 
trekvogels. Daarna volgt een meer praktische toe-
lichting op de monitoringsverplichtingen en -in-
spanning. Tot slot wordt ingegaan op het toezicht 

op Rottum en welke bijdrage de aanwezigheid le-
vert aan educatie, recreatie en Werelderfgoed-toe-
risme. 
 

 
Afval opruimen op Rottumerplaat 

Internationaal 
Rottumerplaat maakt deel uit van de internatio-
nale afspraken met betrekking tot de natuurbe-
scherming en -ontwikkeling van het natuurgebied 
Waddenzee in internationale context. De basis 
daarvoor is gelegd tijdens Convention on Migratory 
Species in Bonn (1979). Daarin namen de betrok-
ken landen, waaronder Nederland, de verplichting 
op zich onderzoek te doen aan trekvogels. Tijdens 
de driejaarlijkse conference is deze afspraak meer-
dere malen bevestigd (o.a. Ramsar convention). 
Het betreft wereldwijde afspraken, met name waar 
het trekvogels betreft. Deze afspraken gaan over 
samenwerking in beheer en monitoring langs de 
Oost-Atlantische trekroute en afspraken in de trila-
terale samenwerking voor de Waddenzee 
(http://www.waddensea-secretariat.org). De vo-
geltellingen op Rottumerplaat maken onderdeel uit 
van de dataverzameling. Het Trilateral Monitoring 
and Assessment Plan (TMAP) is daarvoor leidend. 
Periodiek wordt over de internationale monitoring-
resultaten gerapporteerd in het Quality Status Re-
port. De meest recente is uit 2017 (Kloepper et al., 
2017). 
 
Nederland heeft zich samen met Duitsland en De-
nemarken verplicht zorg te dragen voor bescher-
ming en ontwikkeling van de Outstanding Universal 
Values van het Unesco Natural World Heritage 
Waddensea (Common Wadden Sea Secretariat, 
2016). Monitoring van waarden en trends in soort-
ontwikkelingen en bescherming van die waarden is 
de basis van de toekenning van de Werelderf-
goedstatus. 
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Samenwerking vogeltrekroute 
In onderstaande punten uit de Toender Declara-
tion (Common Wadden Sea Secretariat, 2014) is de 
verplichting over de intensivering van de monito-
ring herbevestigd. Daarin staat onder meer dat Ne-
derland, Duitsland en Denemarken: 
14. Erkennen het mondiale belang van de Wadden-
zee voor trekvogelpopulaties, wat een belangrijk 
kenmerk is van het Werelderfgoed Waddenzee, en 
merken met zorg op dat veel populaties in aantal 
afnemen. 
15. Waarderen de vooruitgang die is geboekt bin-
nen het Waddenzee Flyway Initiative, zoals het 
consolideren van een netwerk voor de bescher-
ming van trekvogels, waaronder capaciteitsop-
bouw, monitoring en het ontwikkelen van status-
beoordelingen de Trilaterale Regeringsconferentie 
2014 op trekrouteniveau, in het leven geroepen als 
reactie op het besluit van het Werelderfgoedco-
mité om de samenwerking te versterken bij het be-
heer en onderzoek van de Afrikaans-Euraziatische 
vogeltrekroutes met de relevante staten. 
16. Komen overeen de samenwerking bij beheer 
en onderzoek van de Oost-Atlantische vogeltrek-
routes voort te zetten en waar nodig uit te brei-
den, samen met relevante gouvernementele en 
niet- gouvernementele organisaties. 

 
Het Trilaterale Monitorings- en BeoordelingsPro-
gramma (TMAP) en de ‘internationale flywayaf-
spraken’ staan aan de basis van de monitoringin-
spanning voor de Rottums. De gedeelde verant-
woordelijkheid is vastgelegd in de Beheerregeling 
Rottums 2017. Hierin staat: ‘Daarnaast is het minis-
terie namens het rijk verantwoordelijk voor het na-
komen van internationale afspraken op het vlak 
van natuur en biodiversiteit (Ramsar, OSPAR, Na-
tuurlijk Werelderfgoed, trilaterale afspraken Wad-
denzee, Natura 2000, KaderRichtlijnWater (samen 
met I&M), KRM (samen met I&M)) inclusief de bij-
behorende monitoringopgave).’ 
Als professioneel natuurbeheerder voldoen Rijks-
waterstaat, de Waddenunit van het Ministerie van 
LNV en Staatsbosbeheer met veel partners zoals 
Sovon, aan de verplichtingen. De ondergrens (ba-
seline) is vastgelegd in nationale operationele plan-
nen zoals het beheerplan Natura 2000 Waddenzee.  
 
Nationaal 
De Beheerregeling Rottum 2017 - in zichzelf een 
gedragen voortzetting van eerder gemaakte werk-
afspraken, tussen Rijkswaterstaat en Staatsbosbe-
heer, en met opdrachtgevers (LNV, I&W, provincie) 

Vogelwachters op pad op Rottumerplaat (foto: Harry Cock) 
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en betrokkenen (via BAKR) - zegt over de monito-
ring: 
1. Jaarlijks worden broedvogelkarteringen uitge-
voerd. Maandelijks worden maandmaxima van de 
aantallen wadvogels op de hoogwatervluchtplaat-
sen (HVP’s) vastgesteld. 
2. Jaarlijks wordt een soortenlijst voor hogere plan-
ten geactualiseerd. Om de 10 jaar lagere planten 
namelijk blad-, lever- en korstmossen. 
3. Op beide eilanden wordt jaarlijks via een vlinder-
route de dagvlinderdichtheid en aanwezige soor-
ten bepaald. 
4. Zeehonden, aanwezige zeehondenligplaatsen en 
reproductie worden jaarlijks bijgehouden. 
5. Incidenteel worden inventarisaties naar andere 
organismen uitgevoerd die mogelijk kunnen bijdra-
gen aan het beleid en beheer van de eilanden. 
6. Staatsbosbeheer voert de PQ's uit (gedetail-
leerde vegetatieopnames). 
7. Staatsbosbeheer monitort de habitatrichtlijn-
soort nauwe korfslak. Deze soort is op de kwelders 
van Rottumeroog en Rottumerplaat aangetroffen. 
8. Staatsbosbeheer monitort zeegrasvegetaties. 
9. Soorten en kernwaarden uit het Natura 2000-be-
heerplan (zie Rijkswaterstaat (2015) pagina 10 e.v.) 
10. SNL-doelsoorten en kwaliteitskenmerken. 
 

 
Figuur 1: Ruimtelijke conditie en monitoring parameters, 
methode en frequentie van Duin- en kwelderlandschap-
pen (BIJ12, 2020). 

 
Provinciaal 
Staatsbosbeheer heeft met de provincie Groningen 
afspraken gemaakt in het kader van de Subsidiere-
geling Natuur en Landschap (SNL) en aanvullende 
afspraken. Het vastgestelde Natuurtype is N01.02 
Grootschalig duin- en kwelderlandschap. De moni-
toringverplichting die daaraan is gekoppeld wordt 
beschreven in BIJ12 (2020). De procedurele ver-
plichtingen zijn in Figuur 1 weergegeven. 
 

 
Natuurlijke zandsculpturen 

1.4 Uitvoering monitoring 

 
Broedvogels 
De broedvogelinventarisaties op de Rottums zijn 
onderdeel van het nationale Netwerk Ecologische 
Monitoring (NEM) en het Trilateral Monitoring and 
Assessment Programma (TMAP), dat in de Wad-
denzee samen met Duitsland en Denemarken 
wordt uitgevoerd. Rijkswaterstaat is mede op-
drachtgever van het NEM (zie http://www.netwer-
kecologischemonitoring.nl/organisatie ) en partici-
peert ook in het trilaterale TMAP-programma. 
Meetdoel van het NEM is onder andere het leveren 
van betrouwbare populatieschattingen, trends en 
verspreidingsgegevens van broedvogels (en water-
vogels, zie onder), zowel landelijk als voor afzon-
derlijke Natura 2000-gebieden (bijvoorbeeld de 
Waddenzee). Rottumerplaat, Rottumeroog en Zui-
derduin zijn vaste telgebieden voor NEM/TMAP 
waar jaarlijks alle voorkomende broedvogels wor-
den geteld. Zonder die gegevens zou voor een aan-
tal belangrijke soorten gaten vallen en is het niet 
mogelijk de meetdoelen te behalen die 
NEM/TMAP stellen. 
 
Watervogels 
De kaders voor de watervogels zijn dezelfde als 
voor de broedvogels (NEM/TMAP). De opzet van 
deze tellingen is anders. Er is gekozen voor een op-
zet om 5-6 keer per jaar de hele Waddenzee inte-
graal te tellen, dus alle telgebieden te bezoeken. 
Tegelijk is er een serie gebieden nodig die tenmin-
ste eenmaal per maand worden geteld, om aan de 
hand van het seizoenspatroon een schatting te 
kunnen maken voor de hele Waddenzee over het 
hele jaar.  
 
 

http://www.netwerkecologischemonitoring.nl/organisatie
http://www.netwerkecologischemonitoring.nl/organisatie
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Handhaving en sociale controle 
Het toezicht, de handhaving en de vervolging van 
overtredingen wordt voor de hele Nederlandse 
Waddenzee momenteel als onvoldoende beoor-
deeld. Dit wordt gesignaleerd in de intentieverkla-
ring Handhaving (OBW december 2018, in het be-
heerplan Natura 2000 Waddenzee 2016), door de 
werkgemeenschappen kombergingen en de hand-
havers zelf. De volledige handhavingsketen start 
met voorlichten en bewustwording en sluit af met 
repressie.  
De vogelwachtposten van Rottumeroog en Rottu-
merplaat zijn belangrijke ‘ogen en oren’ voor dit 
gebied, van het oostpunt van Schiermonnikoog, Si-
monszand tot aan de Eems. Enerzijds omdat de vo-
gelwachters het gebied in de gaten houden, ander-
zijds omdat bij gebruikers van het omringende ge-
bied bekend is dat er toezicht is (preventieve wer-
king). Mede dankzij de vogelwachters en de hand-
havers krijgen de vogels en zeehonden op Rottu-
merplaat rust.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Voorlichting en educatie 
Er is een breed gedragen ontwikkeling om de kern-
waarden van de Waddenzee, waarmee ze is erkend 
als een UNESCO Natuurlijk Werelderfgoed Wad-
denzee, te promoten. In een goede balans tussen 
beschermen en beleven. Daarvoor is een trilaterale 
Werelderfgoed marketingstrategie afgesproken. 
De Gebiedsagenda Wadden 2050 (opvolger Struc-
tuurvisie Waddenzee 2006, in voorbereiding) en 
het Investeringskader Wadden (IKW 2016, 
https://www.investeringskaderwaddengebied.nl/) 
geven sturing. Actuele informatie over de waarden 
is nodig voor voorlichting, educatie en trots. Steeds 
meer wordt duidelijk dat narratieve communicatie 
in de 21e eeuw belangrijk is, onder meer via de so-
cial media (www.boswachtersblog.nl/rottum/ en 
Instagram). De vogelwachters zijn met hun lokale 
actuele kennis ambassadeurs van de Rottums. De 
interactieve communicatie van wadwachters op 
verschillende plekken in het Waddengebied, en in 
deze dus ook de vogelwachters van Rottumeroog 
en Rottumerplaat, is een cruciaal onderdeel van de 
borging van de Outstanding Universal Values. 
  

Figuur 2: Toponiemen Rottumerplaat 
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1.5 Topografie en geomorfologie  

 
Figuur 2 op de vorige pagina toont een satellietfoto 
waarop veelgebruikte namen of locaties op Rottu-
merplaat zijn weergegeven. De nummering van de 
Puindammen bij de Behuizing is te vinden in Figuur 
3. Rottumerplaat is continu in beweging, van afslag 
aan de Stuifdijk tot vorming van de Nieuwe Bin-
nenzee. De afslag van de Kop van de Stuifdijk is al 
decennialang gaande. Tussen 2012 en 2021 is 292 
meter van de Stuifdijk in de Lauwers verdwenen, 
zie Figuur 4. Tussen 2020 en 2021 was de afslag 23 
meter.  
 
 

Eind mei 2021 is met gps de buitenrand van het ei-
land gelopen. De route liep tijdens laagwater langs 
de rand van de zee. Figuur 5 toont de route (roze 
lijn) op satellietfoto’s uit 1985, 2005 en 2018. De 
foto’s laten duidelijk zien dat de westrand van het 
eiland naar het oosten schuift. De twee onderste 
foto’s wijzen uit dat het Noordwesterstrand naar 
het oosten is verschoven en dat de Oostkwelder in 
omvang is toegenomen.  
 

Figuur 3: nummering van de Puindammen rond de Behuizing. Ook de uitkijktoren is 
aangegeven 

Figuur 4: Afslag Kop van Stuifdijk tussen 2012 en 2021 
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Figuur 5: Buitenrand eiland (roze lijn) in 2021 op satel-
lietfoto’s uit 1985 (boven), 2005 (midden) en 2018 (on-
der) 

Ten noorden en zuiden van de Stuifdijk lagen in 
2021 aan de westzijde grote washovers. Deze 
washovers hebben zich in 2021 verder naar het 
oosten uitgebreid. De washovers zijn juni 2021 met 
een gps ingelopen. Figuur 6 toont de washovers op  
satellietfoto’s uit 2005 en 2018. De blauwe lijn 
geeft de grens van de washovers in 2021 aan. Fi-
guur 6 laat zien dat sinds 2005 een fors deel van de 
westzijde van Rottumerplaat is afgeslagen. Op de 
satellietfoto uit 2005 liggen ten westen van de hui-
dige washovers duinenrijen met aan de oostzijde 
duinvalleien. Door de washovers zijn deze duinval-
leien inmiddels grotendeels met zand overspoeld. 
Op de satellietfoto uit 2018 is te zien dat de 
washovers zich sindsdien naar het oosten hebben 
uitgebreid. Aan de noordzijde heeft zich een 
nieuwe washover ontwikkeld.  
 

  
 

 
Figuur 6: Ontwikkeling van washovers aan westzijde (bo-
ven van 2005, onder van 2018) 

 
De ‘haak’ die de Noordoostpunt vormt heeft zich 
de afgelopen jaren uitgebreid richting het oosten. 
Figuur 7 laat zien dat de punt tussen 2018 en 2021 
900 meter oostwaarts is aangegroeid. De blauwe 
lijn geeft de ingelopen gps aan in mei 2021. De sa-
tellietfoto is uit 2018.  
 

 
Figuur 7: Ontwikkeling Noordoostpunt (satellietfoto 
2018, blauwe lijn grens 2021) 

  



 

17 
 

1.6 Het weer tijdens het seizoen 

 
De weersomstandigheden wisselden gedurende 
het vogelwachtseizoen. De start in april was fris, 
met hagel en sneeuw en een nachttemperatuur 
van rond het vriespunt. Het KNMI maakt maande-
lijkse samenvattingen van de landelijke meteorolo-
gische gegevens. Voor de maanden april tot en met 
juli 2021 vatten wij de KNMI-samenvattingen in dit 
hoofdstuk kort samen. 
 
APRIL: Vrij zonnig en bijzonder koud  
Met een gemiddelde temperatuur van 6,7 °C ten 
opzichte van het langjarig gemiddelde van 9,8 °C 
was april een zeer koude maand. Het koufront pas-
seerde op 5 april en werd gevolgd door talrijke 
sneeuw- en hagelbuien, waar in de kustgebieden 
soms zware windstoten bij voorkwamen. In het 
noordoosten en oosten waren er plaatselijk 15 
vorstdagen en in Eelde kwam het zelfs tot 18 vorst-
dagen, een aantal dat in april niet meer is voorge-
komen sinds 1929 (19 vorstdagen). April kende een 
normale hoeveelheid neerslag. Met gemiddeld 
over het land 221 uren zon tegen een langjarig ge-
middelde van 196 uur was de maand vrij zonnig.  
 

MEI: Koud en vrij somber 
Met een gemiddelde temperatuur van 11,2 °C was 
mei een zeer koude maand. Na de bijzonder koude 
april is het toch wel uitzonderlijk te noemen. Mei 
kende een koud begin met zonnig en meest droog 
weer. In de periode van 3 t/m 5 mei trok er een ac-
tieve oceaandepressie via Groot-Brittannië en de 
Noordzee naar Scandinavië, waardoor het weer bij 
ons onstuimig werd met veel neerslag en wind. 
Vooral op 4 mei waaide het hard, met een storm-
achtige wind aan de kust en in het hele land zware 
windstoten tot ca. 90 km/uur.  
 
JUNI: Zeer warm en zonnig 
Na het zeer koude voorjaar barstte de zomer in 
juni los. Met een gemiddelde temperatuur van 
18,2 °C tegen normaal 16,2 °C was het de warmste 
junimaand sinds 1901. Met gemiddeld over het 
land 247 uren zon tegen 214 uur normaal was de 
maand zonnig. Vooral de eerste helft van de 
maand was zeer zonnig.  
 

 
 
 

 
Figuur 9: Neerslag in mm van 2 april tot 15 augustus 2021 in Lauwersoog (KNMI) 

 

Figuur 8: Percentage zonneschijn van 2 april tot 15 augustus 2021 in Lauwersoog (KNMI) 
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JULI: Aan de koele en sombere kant, met de nor-
male hoeveelheid neerslag 
Na de warmste junimaand sinds 1901 tapte het 
weer in juli duidelijk uit een ander vaatje, met een 
gemiddelde temperatuur van 18,0 °C tegen nor-
maal 18,3 °C was de maand aan de koele kant. 
Toch was het meteorologisch gezien een vrij nor-
male maand met wisselvallig ‘Hollands’ zomerweer 
en een vrij vlak temperatuurverloop, zonder grote 
uitschieters naar boven of beneden. Juli telde geen 
tropische dagen. Gemiddeld over het land viel er in 
juli ongeveer de normale hoeveelheid neerslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

AUG: Vrij koel, somber en aan de droge kant 
Augustus was vrij koel. De maand werd geken-
merkt door wisselvallig weer. Langdurig warm en 
standvastig zomerweer ontbrak, net als in juli. De 
eerste tien dagen werd het weer door lagedrukge-
bieden beheerst en waren er hier en daar flinke, 
meestal kortdurende buien. Van 11 tot en met 15 
augustus beleefden we de enige stabiele, vrij 
warme periode. De maand was met landelijk ge-
middeld ongeveer 170 uur zon (normaal 205 uur) 
somber. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Linker foto: overstroomde Zuid- en Noordkwelder op 5 april 2020, rechter foto: kwelders bij ‘normaal’ hoogwater 

Figuur 10: Temperatuurverloop van 2 april tot 15 augustus 2021 in Lauwersoog (KNMI) 
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1.7 Hoogwaterstanden 

 
Huibertgat, gelegen ten noordwesten van Rottu-
merplaat, is de dichtstbijzijnde locatie voor het be-
palen van de hoogwaterstanden. Het water bereikt 
hier het hoogste punt circa 25 minuten voor Rottu-
merplaat. Bij een waterstand van 130 cm. +NAP 
omringt het water de Puindammen en loopt een 
deel van de Zuidkwelder onder water. Bij 134 cm. 
+NAP loopt daarbij ook de Boschplaat en het 
Noordwesterstrand onder. Deze periode is het in 
totaal 33 keer voorgekomen dat de waterstand bo-
ven de 130 cm. +NAP kwam. Een overzicht van alle 
waterstanden boven de 130 cm. +NAP is weerge-
geven in Figuur 13. De tabel met de data is terug te 
vinden in Bijlage 1. De waterstand in Figuur 13 
kwam niet altijd overeen met die aan de oostzijde 
van het eiland. Op 5 mei gaf Huibertsgat bijvoor-
beeld 156 cm. +NAP aan, terwijl de hoogste golven 
bij de peilschaal in de Westgeul tot aan 180 cm. 
+NAP kwamen. Hoge golven kunnen van invloed 
zijn op het behoud van eieren en nesten. 
Op 5 april vond de hoogste waterstand in het vo-
gelwachtersseizoen plaats, namelijk 198 +NAP 
rond 16:00. Van 14:00 uur tot 18:30, dus 4,5 uur 
lang, was de waterstand boven 130 +NAP. De ste-
vige noordwestenwind stuwde het water op. Nage-
noeg de gehele Zuidkwelder stond onder water, 
net als de Oostplaat, de Oostkwelder, het P.C. Plein 
en het grootste deel van de Noordkwelder. Enkel 
de Stuifdijk en de duinen van het Noordrif, de Zuid-
westerduinen en het Zuidwesterstrand staken nog 
boven zee uit. Aan het einde van de Stuifdijk sloe-
gen golven tegen de dijk aan. Grote brokken met 
vegetatie vielen naar beneden. De bewakingsbor-
den bij de Kop van Stuifdijk, geplaatst op het 
strand, waren verdwenen en werden later her en 
der teruggevonden.  
 

 
Figuur 11: Maximale waterstand op 5 april 2020 van 198 
cm +NAP 

In eerdere verslagen van vogelwachters van Rottu-
merplaat staat vermeld dat bij een hogere water-
stand dan 130 +NAP de nesten op de Puindammen 
in gevaar komen. De panoramafoto’s van Figuur 12 

laten zien welk deel van de Puindammen overstro-
men bij 166 cm. +NAP op 4 mei, bij 142 cm. +NAP 
op 22 mei en 132 cm. +NAP op 17 juni. Zelfs bij 166 
cm. +NAP bleek het grootste deel van Puindam 1 
nog niet ondergelopen. 
 

 

 

 
Figuur 12: Boven 166 cm. +NAP op 4 mei, midden 142 
cm. +NAP op 22 mei en onder 132 cm. +NAP op 17 juni 

De eventuele schade aan de nesten bij de Puin-
dammen van een hoogwater boven de 130 cm. 
+NAP is onderzocht bij de waterstand van 142 cm. 
+NAP op 22 mei. Op 21 mei waren alle nesten met 
gps ingevoerd. In totaal vonden we 189 nesten, zie 
Tabel 1. Twee dagen na het hoogwater, op 24 mei, 
werden opnieuw de nesten op de Puindammen 
met gps in kaart gebracht. We vonden bijna even-
veel nesten, namelijk 190. Het effect van het hoog-
water op het totaal aantal nesten leek dus mee te 
vallen. Op 17 juni ondervonden de kuikens van 
sterns tijdens het hoogwater van 132 cm. +NAP 
geen hinder van de hoge waterstand, zo werd van-
uit de uitkijktoren geconstateerd. 
 

Soortnaam 21 mei 24 mei 

nes-
ten 

eie-
ren 

nes-
ten 

eie-
ren 

Visdief/ 
Noordse 
sterns 

149 323 152 320 

Kokmeeuw 33 77 25 57 

Scholekster 7 22 11 23 

Bontbek- 
plevier 

1 4 2 7 

Totaal 189 426 190 407 
Tabel 1: Vergelijking aantal nesten en eieren op en bij de 
Puindammen voor en na het hoogwater van 142 cm. 
+NAP op 22 mei  
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Figuur 13: Waterstanden Rottumerplaat vogelwachtersseizoen 2021 van minimaal 130 cm. +NAP (Bron: Rijkswaterstaat; 
locatie Huibertgat) 
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2 Toezicht 
 
Rottumerplaat en Rottumeroog maken deel uit van 
het Natura-2000 gebied ‘Waddenzee’ en vallen on-
der art. 2.5 van de Wet natuurbescherming (ex. ar-
tikel 20 Natuurbeschermingswet). Zonder vergun-
ning van bevoegd gezag (Gedeputeerde Staten van 
de Provincie Groningen) is de toegang tot het ei-
land verboden. In de periode van 15 mei tot en 
met 1 september zijn ook de tussenliggende zand-
platen en het geulsysteem tussen Rottumeroog en 
Rottumerplaat niet toegankelijk.  
 
Een van de kerntaken van de vogelwachters op 
Rottumerplaat is het bewaken van het eiland ter 
voorkoming van verstoring van flora en fauna. 
Luchtvaart, scheepvaart, wadlopers en vuil kunnen 
mogelijk verstoring veroorzaken. Wekelijks is een 
rapportage opgemaakt en naar Staatsbosbeheer 
en de bemanning van de Harder gestuurd. De 
weekrapportages staan vanwege de omvang niet 
in de bijlage. Ze zijn op te vragen bij de vogelwach-
ters en bij Jaap Kloosterhuis van Staatsbosbeheer. 
Ook staan ze op de computer van Staatsbosbeheer 
in de Behuizing in de directory 2021. In het geval 
van ernstige overtredingen is direct contact 

gezocht met Staatsbosbeheer en de schippers van 
de Harder. 
 

2.1 Luchtvaart 

 
Boven de gehele Waddenzee geldt voor de burger-
luchtvaart een minimale vlieghoogte van 450 me-
ter. Uitsluitend bij slecht zicht of bij de aanwezig-
heid van een wolkendek boven de 450 meter is la-
ger vliegen toegestaan. De minimale vlieghoogte is 
dan 300 meter. Aan de vogelwachters de taak om 
de vliegbewegingen boven Rottumerplaat in de ga-
ten te houden. In het geval de vlieghoogte niet vol-
doende leek en/of er sprake was van verstoring, 
werd het registratienummer van het toestel vast-
gelegd en het toestel indien mogelijk gefotogra-
feerd, bij voorkeur inclusief de horizon. Zo kan 
eventueel achteraf via een formule de vlieghoogte 
worden bepaald. Het vastleggen van de registratie-
nummers vergde een goed fototoestel met zoom-
lens. Gelijktijdig is getracht het vliegtuig of de heli-
kopter te lokaliseren via de websites www.flightra-
dar24.com en/of www.flightaware.com. Regelma-
tig werd een geobserveerd vliegtuig niet aangege-
ven op één of beide websites. Meerdere keren leek 
het erop dat de transponder was uitgezet. Dan ver-
dween een vliegtuig van de radar om er later el-
ders weer op te verschijnen. 

Gebiedsbord Rottum gesneuveld door storm 
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Tijdens het vogelwachtersseizoen kwamen gere-
geld vliegtuigen, straaljagers en helikopters over 
het eiland gevlogen. Met name op zonnige week-
enddagen waren sportvliegtuigen actief. In de vo-
gelwachtperiode van 2021 zijn in totaal 29 vliegtui-
gen, helikopters en straaljagers geregistreerd die, 
naar inschatting en/of gegevens van www.flightra-
dar24.com en www.flightaware.com, te laag vlo-
gen (Bijlage 2). Dit aantal ligt lager dan voorgaande 
jaren. In 2019 stond de teller op 58 vliegtuigen en 
of helikopters, in 2020 vlogen er 41 te laag en/of 
zorgden voor verstoring.  
 
De meeste vliegtuigen waarvan in 2021 werd inge-
schat dat ze 450 meter of lager vlogen zorgden niet 
voor zichtbare verstoring. Van meerdere te lage 
vliegbewegingen was het niet mogelijk om de ver-
storing waar te nemen omdat we geen zicht had-
den over het eiland, bijvoorbeeld omdat het vlieg-
tuig in de Behuizing werd gehoord. De radarbeel-
den en de gemaakte foto’s zijn opgeslagen op de 
computer van Staatsbosbeheer in de Behuizing. 
Nagenoeg alle waarnemingen zijn direct via whats-
app doorgegeven aan Jaap Kloosterhuis van Staats-
bosbeheer. De aanpak was om de vlieger zo snel 
mogelijk telefonisch te benaderen en te vertellen 
dat hij te laag vloog en waarom dat niet is toege-
staan. Elf keer heeft Kloosterhuis de vlieger en/of 
eigenaar te pakken gekregen, vaak via het vliegveld 
waar geland werd.  
 
Half juli bleek dat www.flightradar24.com en 
www.flightaware.com uitgaan van een gemiddelde 
luchtdruk van 1013 hPa. Voor vliegtuigen die hoger 
dan 3.500 ft vliegen wordt deze gemiddelde lucht-
druk gehanteerd. Vliegtuigen die in Nederland la-
ger dan 3.500 ft blijven, vragen voor vertrek de lo-
kale luchtdruk op om de hoogtemeter te kalibre-
ren. Voor de vliegtuigen die laag bij Rottumerplaat 
vlogen betekent dit dat een luchtdruk hoger dan 
1013 hPa invloed heeft op de minimaal aan te hou-
den hoogte van 450 meter. 1 hpa extra verlaagt de 
hoogte met 27 ft. Op terugwerkende kracht zijn 
voor alle laagvliegende vliegtuigen en helikopters 
de minimale waarde op de hoogtemeter opnieuw 
berekend, zie Bijlage 2. De luchtdruk in hPa is af-
komstig van het Meetstation Groningen en opge-
haald via www.buienradar.nl/nederland/weerbe-
richt/weergrafieken. Rekenvoorbeeld: het vliegtuig 
van 14 april vloog met een luchtdruk van 1031 hPa. 
Formule: 1500-((1031-1013)*27) = 1014 ft. Omre-
kenen naar meters, oftewel keer 0,3048, komt de 
minimaal aan te houden hoogte uit op 309 meter. 
Bij het achteraf berekenen van de minimaal aan te 
houden bleken twee vliegtuigen toch boven de 
toegestane grens te hebben gevlogen. Op 24 april 
vloog een sportvliegtuigen op 360 meter, terwijl de 

maximale hoogte 326 meter was. Op 17 juli vloog 
een vliegtuig op een hoogte van 360 meter, terwijl 
350 meter op de hoogtemeter toegestaan was. 
Deze twee vliegtuigen zijn verwijderd uit het over-
zicht in Bijlage 2. 
 

2.2 Wadlopers en scheepvaart 

 
Tijdens de vogelwachtersperiode is eenmaal het af-
gesloten gebied betreden door mensen zonder 
toestemming of vergunning, namelijk vanaf een 
drooggevallen platbodem. Op 23 juli was een zee-
schouw drooggevallen aan de westzijde van de 
Boschplaat langs de Lauwers. De platbodem lag op 
circa drie kilometer ten zuidwesten van de Behui-
zing in het afgesloten gebied. Twee mensen van de 
boot liepen over de Boschplaat. Ze waren afval aan 
het opruimen. De vogelwachter is naar de mensen 
toegelopen en heeft hen uitgelegd dat ze in zich in 
het afgesloten gebied bevonden. Vervolgens heeft 
de vogelwachter de mensen begeleid naar de zee-
shouw. Daar is met de mobiel de locatie bepaald 
van de zeeschouw, de contactgegevens gevraagd 
en aan de hand van de zeekaart verteld dat het zo-
geheten retentiegebied tot 1 september afgesloten 
is voor de pleziervaart. Het incident is vervolgens 
gerapporteerd aan Jaap Kloosterhuis van Staats-
bosbeheer en Jan Kostwinner van de Harder. Ge-
durende het seizoen zijn verder geen schepen in 
het verboden gebied gesignaleerd zonder een ver-
gunning. Rond Rottumerplaat zijn gedurende het 
gehele seizoen veelvuldig vissersschepen aanwe-
zig. Tussen 15 mei en 1 september mogen deze 
schepen niet binnen het Natura-2000 gebied Wad-
denzee begeven. Deze gebieden zijn dan afgeslo-
ten i.v.m. de geboorte van jonge gewone zeehon-
den. De Noordster had een vergunning om in het 
‘verboden gebied’ te varen voor een beperkt aan-
tal wadlooptochten. Met toestemming verbleef 
UQ4 in de buurt van het Schild voor onderzoek. 
Meerdere keren ging het schip van Geurt Busser 
voor anker bij het eiland. Hij had daarvoor toe-
stemming. Wat betreft wadlopers bleek uit foto’s 
op social media dat op 9 juli Wadloopcentrum Pie-
terburen op Simonszand geen afstand had gehou-
den van nesten van sterns. Op 14 juli is hierover 
contact opgenomen met Jan Kostwinner van de 
Harder. Hij heeft vervolgens contact opgenomen 
met provincie Friesland, Wadloopcentrum Pieter-
buren en de schipper van de Dolfijn. Afgesproken is 
dat ze gasten gaan vragen niet boven de vloedlijn 
te komen.  
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2.3 Zwerfafval 

 
In april is over het hele eiland zwerfafval opge-
ruimd. Opruimen was een continu proces. In het 
begin van het vogelwachtersseizoen gingen elk 
veldbezoek boodschappentassen mee, die onder-
weg werden gevuld en op strategische plekken 
neergezet. Met de tractor of de wadkar werden de 
boodschappentassen opgehaald. Tussen begin mei 
en eind juli is weinig tot geen vuil opgeruimd om 
verstoring van de broedvogels te voorkomen. Wel 
is het strand met de wadkar opgeruimd. Tijdens 
het vuilruimen zijn meerdere grotere stukken pa-
raffine gevonden op het strand. Deze stof mag, vol-
gens de huidige wetgeving, beperkt legaal worden 
geloosd door tankers op zee. 
 

 
Bigbags met afval verzameld in 2021 

Bij het vertrek half augustus waren in totaal der-
tien bigbags gevuld met zwerfvuil verzameld. Ge-
durende het vogelwachtseizoen van 2021 vonden 
we met enige regelmaat spullen van de MSC Zoe, 
zoals plastic My Little Pony figuurtjes, fietsspatbor-
den en plastic kaarsen. MSC Zoe verloor januari 
2019 342 containers met 3,2 miljoen kilo afval ten 
noorden van de Waddenzee, toen het schip in 
zwaar weer kwam. Een deel spoelde op de Wad-
deneilanden aan, de rest zonk naar de zeebodem. 
Nog altijd ligt een deel van de spullen in de Noord- 
en Waddenzee. 
 
 
 

Op 7 april 2021 verloor een vrachtschip vijf contai-
ners in zee boven Ameland. Op verzoek is uitgeke-
ken naar de containers, maar bij Rottumerplaat zijn 
ze niet aangetroffen. Eén van de containers be-
vatte aceton, een brandbare stof die onder meer 
wordt gebruikt om nagellak te verwijderen. 
 

3 Voorlichting en bezoekers 
 
Omdat Rottumerplaat onderdeel is van het Natura-
2000 gebied ‘Waddenzee’ en onder artikel 2.5 van 
de Wet natuurbescherming valt is de toegang tot 
het eiland zonder vergunning niet toegestaan. 
Voor alle bezoek dient vooraf een aanvraag te wor-
den gedaan. Tijdens de vogelwachtperiode ontvin-
gen we in totaal 26 keer bezoek. Al deze bezoeken 
zijn geregistreerd, samengevat in paragraaf 3.3, en 
in detail terug te vinden in Bijlage 3. Mede omdat 
het gebied niet toegankelijk is voor mensen werd 
de buitenwereld actief met blogs en foto’s op In-
stagram betrokken bij het eiland en het werk van 
de vogelwachters.  
 

3.1 Sociale media 

 
@Rottumerplaatje  
Tijdens ons verblijf op Rottumerplaat hebben we 
twee keer per dag een foto met begeleidende tekst 
geplaatst op Instagram, onder het speciaal hier-
voor bedachte en opgestarte account @Rottumer-
plaatje. In totaal zijn 250 posts met evenzoveel 
foto’s op het account gezet. Getracht is om de ei-
gen verwondering over te brengen en mensen te 
laten zien hoe bijzonder en waardevol Rottumer-
plaat is. Doel was het oproepen van enthousiasme 
voor natuur en het eiland. @Rottumerplaatje was 
erg populair met uiteindelijk bijna drieduizend vol-
gers. Het grote aantal volgers is mede verkregen 
door een actieve inzet, onder meer door In-
stagramgebruikers met affiniteit met de Wadden-
zee persoonlijk te benaderen en te laten weten dat 
het account bestaat. De posts werden veel ‘geli-
ked’, de populaire posts – zeehonden, lepelaars, 
lamsoor en jonge vogels – meer dan zeshonderd 
keer. Figuur 14 toont een collage van acht popu-
laire berichten. Meest populaire bericht met 677 li-
kes was van een gekleurringde scholekster met 
twee jongen op 1 juli. Op de tweede plaats ein-
digde de lepelaarjongen met 669 likes, op de derde 
plaats de zeehond op 13 juni met 653 likes, op de 
vierde de bontbekplevier met 630 likes op 31 juni. 
Veel volgers lieten positieve berichten achter. Uit 
de berichten sprak veel betrokkenheid en enthou-
siasme. Vragen van volgers zijn beantwoord.  
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Figuur 14: Populaire berichten op @Rottumerplaatje 
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Weblog 
Tijdens het vogelwachtersseizoen hebben we 
tweewekelijks gezorgd voor een blog op www.bos-
wachtersblog.nl/rottum over het werk van de vo-
gelwachters op Rottumerplaat. De titels en de 
leads van deze tweewekelijkse blogs waren: 
 
 
 

 
7 april: Onze vliegende en onstuimige start 
Dit broedseizoen aan ons – Frank Oosterhoff en 
Addo van der Eijk – de eer om de vogels van Rottu-
merplaat te beschermen en te tellen. Op Goede 
Vrijdag zetten we hier onze eerste wankele stap-
pen, na een onstuimige vaartocht vanaf de Eems-
haven. De eerste dagen geven Aaldrik Pot en Nico-
lette Branderhorst, onze voorgangers uit 2019, en 
Jaap Kloosterhuis van Staatsbosbeheer een spoed-
cursus Rottumerplaat. Ze bezorgen ons een vlie-
gende start. 
 

  
21 april: Geen mens te bekennen 
De spits is eraf. Bijna drie weken wonen we nu op 
dit bijzonder fraaie natuureiland. Op de meest 
noordelijke en misschien wel meest afgelegen plek 
van Nederland. Na talloze verkenningen en telron-
den krijgen we het eiland en haar bewoners in de 
vingers. We genieten enorm. Volg ons op Insta-
gram voor een dagelijks @Rottumerplaatje. 
 
 

 
5 mei: Het mysterie van de verdwenen ganzenkui-
kens 
Het broedseizoen start hier met de grauwe ganzen. 
Begin april zagen we bijna overal op Rottumerplaat 
ganzen op het nest zitten. Geregeld vloog een ou-
der verschrikt op. Drie weken later vinden we veel 
lege nesten, maar geen ganzenkuikens. Een myste-
rie. Waar zijn de kuikens gebleven? 
 

 
19 mei: Walviskadaver op Rottumerplaat 
Op Rottumerplaat ligt een bijzonderheid: een dode 
walvis. Normaliter wordt zo’n kadaver meteen op-
geruimd, maar op dit natuureiland mag de walvis 
ongestoord vergaan en ontbinden. Onderzoekers 
houden nauwgezet bij hoe dat proces verloopt. 
Vandaag komen Hans Verdaat en Martin Baptist, 
onderzoekers van Wageningen Marine Research, 
op bezoek voor hun maandelijkse metingen. Als vo-
gelwachters helpen we een handje mee. 
 

 
2 juni: Uitdaging: tellen van de meeuwenkolonies 
Duizenden meeuwen nestelen op het eiland, vooral 
zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Ze broe-
den hier gebroederlijk naast elkaar in kolonies. Het 
tellen van de meeuwen is een vak apart. Speelnes-
ten, inhoud van braakballen, vissersboten, het tij: 
ze spelen een rol bij de tellingen. 
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16 juni: Sterns ringen op Rottumerplaat 
De jonge sterns zijn uit het ei gekropen. Dichtbij ons 
huis lopen bij de puindammen kleine donzige pullen 
rond. De ouders maken veel kabaal en maken duik-
vluchten om indringers te verjagen. Eind mei kre-
gen we twee sternringers over de vloer. Meer dan 
vijftig sterns gaven ze een kleurring, zodat wij en 
anderen de ringen de komende jaren kunnen afle-
zen. Dankzij het ringwerk weten we waar de sterns 
verblijven en kunnen we ze hopelijk beter bescher-
men. 
 

 
30 juni: Meer dan honderdvijftig plantensoorten 
Velden met geel rolklaver, zilvergrijs zeealsum, 
rood en wit prikneus: de planten van Rottumer-
plaat geven het eiland kleur. De afgelopen weken 
steken overal planten de kop op die zand en zout 
kunnen verdragen. Rottumerplaat barst van de bij-
zondere planten. Dat komt omdat alle kwelderplan-
ten – bij gebrek aan kwelders in Nederland – zeld-
zaam zijn. Edwin van Hooff en Roos Veeneklaas, 
twee dierbare vrienden, helpen ons om de planten 
van Rottumerplaat in kaart te brengen. 
 

 
13 juli: ‘Lepelaars wijzen ons de weg’ 
De lepelaarskolonie behoort tot de pronkjuwelen 
van Rottumerplaat. De elegante witte vogels heb-
ben een voorjaar van extremen achter de rug. De 
kolonie overspoelde twee keer, maar herpakte zich. 

Recent telden we meer dan zeventig jongen, waar-
van dertig een kleurring kregen. Eind goed, al goed. 
Dankzij de ringen kunnen we hun levensverhaal 
volgen. Zodat de lepelaars ons kunnen vertellen 
hoe het met de natuur gesteld is. 
 

  
28 juli: 50 jaar later: omslag in denken 
Een jubileum. Vorige week, exact vijftig jaar gele-
den, struinde Jan Wolkers over het eiland. Godfried 
Bomans’ avontuur was net voorbij. De afgelopen 
halve eeuw vond in de Waddenzee een groene re-
volutie plaats. Tijdens het bezoek van de schrijvers 
was Rottumerplaat nog een werkeiland, bedoeld 
om de Waddenzee in te polderen. Nu is het een in-
ternationaal befaamd natuurgebied, een Werel-
derfgoed en krijgt de natuur de vrije hand. 
 

 
11 augustus: 136 dagen op een natuureiland 
Het broedseizoen zit erop. En daarmee ook ons 
avontuur. Rottumerplaat 2021 was het jaar van 
vijftig jaar Bomans en Wolkers, van een onstuimige 
start maar desondanks een succesvol broedjaar en 
van de vele tienduizenden vogels die hier hun wel-
verdiende rust vonden. Als vogelwachters mochten 
wij dit schouwspel vanaf de eerste rang meema-
ken. We blikken terug. 
 
 
De blogs zijn via de sociale media veelvuldig aange-
haald en gedeeld. Zo verspreidde Staatsbosbeheer 
de blog ‘50 jaar later: omslag in denken’ via haar 
eigen sociale media-kanalen, namelijk op 1 augus-
tus via Linkedin (43.219 volgers) en Twitter (48.066 
volgers) 
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Figuur 15: Twitterbericht Staatsbosbeheer over blog Rot-
tumerplaat 

 

3.2 Media 

 
Gedurende het verblijf op het eiland is meerdere 
malen regionale en nationale aandacht geweest 
voor Rottumerplaat en het werk van de vogelwach-
ters. De vogelwachters hebben zelf de volgende 
drie artikelen geschreven en daarbij beeldmateri-
aal aangeleverd: 
 

▪ Artikel ‘Leven als vogelwachter op Rottu-
merplaat’ in BLAD, 4 pagina’s, magazine 
over Noord-Groningen, julinummer 2021 

▪ Artikel ‘Groeten van Rottumerplaat’, 4 pa-
gina’s in Deur en Veur Oskerders (DEVO), 
maandelijkse informatiekrant door en 
voor Usquert, juli/augustus 2021 

▪ Artikel ‘Leven als vogelwachter op Rottu-
merplaat’, 2 pagina’s, DE KAAP, magazine 
voor donateurs van de Vrienden van Rot-
tum, juni 2021 

Foto’s Harry Cock bij expositie in Warffum 

2021 was ook een jubileumjaar. In juli was het een 
halve eeuw geleden dat de schrijvers Godfried 
Bomans en Jan Wolkers om de beurt een week op 
Rottumerplaat bivakkeerden. Vanuit de Breeden-
borg bij Warffum sprak Willem Ruis in 1971 dage-
lijks voor Hilversum 2 met de avonturiers op het ei-
land. Het werden iconische uitzendingen. Naar 
aanleiding van het jubileum startte juni 2021 de 
expositie ‘Rottumerplaat, 50 jaar later’ in het Spijs-
lokaal in Warffum. In de expositie reflecteerden 
drie kunstenaars, namelijk Babette Rijkhoff, Fieke 
Gosselaar en Harry Cock, met hun werken op het 
verlangen naar een onbewoond eiland. Voor deze 
tentoonstellingen bracht Harry Cock van 9 tot 10 
juni een bezoek aan het eiland om foto’s te nemen 
van de behuizing, het eiland en de vogelwachters. 
De foto’s van Harry Cock maakten onderdeel uit 
van de expositie. Daarnaast verschenen de foto’s 
op 6 juli in een 2-pagina-artikel in de Volkskrant. 
De website www.rottumerplaat50jaarlater.nl werd 
speciaal voor de expositie gemaakt.  
 
Het jubileum kreeg in diverse media aandacht. Zo 
verscheen een driedelige serie in het Dagblad van 
het Noorden, een artikel in de Noorderkrant en 
zond Omroep MAX de televisieserie ‘Alleen op een 
eiland’ uit met Hans Dorrestijn. Zes weken lang op 
dinsdagavond ontving Dorrestijn tijdens de uitzen-
ding een gast. De eerste aflevering, met gast Dieu-
wertje Blok, was maart 2021 voor het broedsei-
zoen opgenomen op Rottumerplaat. De overige vijf 
afleveringen waren opgenomen op de vogelwach-
terskeet van Staatsbosbeheer op de Boschplaat op 
Terschelling.  
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Figuur 16: Artikel Volkskrant met foto’s van Harry Cock 

Van 13 tot 15 augustus was Vroege Vogels te gast 
op Rottumerplaat voor een item in het pro-
gramma. Voor de uitzending die in het najaar van 
2021 wordt uitgezonden is één van de vogelwach-
ters geinterviewd. Vanuit Rottumerplaat gaf 
Menno Bentveld op 22 augustus kort verslag van 
zijn bezoek in het radioprogramma. Daarin werd 
ook de vogelwachter genoemd.  
 
 
 

 

3.3 Bezoekers 

 
Buiten de vogelwachters zelf is tijdens het seizoen 
26 keer door andere personen het eiland betreden. 
In totaal ging het om 74 mensen, waarbij vooral de 
bemanning van de Harder, Freek-Jan de Waal en 
Jan Kostwinner, meerdere keren op het eiland zijn 
geweest. Ook Jaap Kloosterhuis heeft het eiland 
meerdere keren bezocht. Drie keer waren onder-
zoekers van Wageningen Marine Research een 
paar uur op het eiland voor de monitoring van de 
dwergvinvis. Het eerste weekeinde begin april 
kwamen Aaldrik Pot en Nicolette Branderhorst, de 
vogelwachters van 2019, en Jaap Kloosterhuis 
Staatsbosbeheer voor het inwerkweekeinde. Om 
de week ging één van de vogelwachters een week-
einde van het eiland. Als vervanger kwamen tel-
kens één of meerdere personen op het eiland. 
Daarnaast hadden meerdere bezoeken te maken 
met het ringen van vogels. Zo zijn ringers op het ei-
land geweest voor scholeksters (twee keer), sterns 
en lepelaars. In het laatste weekeinde half augus-
tus kwamen tien extra mensen op het eiland; van 
Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de TV-crew 
voor opnamen voor het programma Vroege Vo-
gels. Een extra HVP-teller kwam het weekeinde 
mee voor de telling. 
 

Opname Vroege Vogels 



 

30 
 

4 Cultuurhistorie 
 
Rottumerplaat staat bekend als hét eiland waar de 
natuur haar eigen gang mag gaan. Kustvogels krij-
gen volop de ruimte en zeehonden mogen onge-
stoord hun jongen grootbrengen. Toch speelt de 
mens er een cruciale rol. De rechte Stuifdijk vormt 
de ruggengraat van het eiland. Die Stuifdijk is door 
mensenhanden aangelegd. Toen de duinarbeiders 
in 1953 arriveerden, troffen ze een kale zandplaat 
aan. Vandaar de naam, Rottumerplaat. Met man 
en macht transformeerden ze de plaat in een ei-
land. Met een stevige Stuifdijk, bedoeld als start 
om de Waddenzee in te polderen, waar in de  

luwte een groene kwelder kon ontstaan. Over de 
Waddennatuur vond daarna een omslag in denken 
plaats. De natuur steeg in aanzien en het besef 
ontstond dat de Waddenzee van onschatbare 
waarde is voor vogels, vissen en zeehonden. In 
plaats van beteugeld en ingepolderd krijgt de Wad-
dennatuur tegenwoordig een duw in de rug. Toch 
ging pas in 1984 definitief een streep door het in-
polderplan. Begin jaren negentig volgde het besluit 
om Rottumerplaat en Rottumeroog aan de natuur 
over te laten. Sporen van de strijd tegen het zee 
zijn nog als cultuurhistorische relicten op het ei-
land te zien. Op deze pagina’s een overzicht van 
enkele menselijke overblijfselen op Rottumerplaat.  

 
 
 
 
 

De stuifdijk als bepalend cultuurhistorisch relict op het 
eiland 

 

Aan de westzijde, waar ooit de stuifdijk lag, steken sprie-
ten van rijshoutschermen uit het strand 

 

 

Een spoorrail bij de behuizing, die nu de waslijn overeind 
houdt. Op het eiland reed vroeger een treintje 

 

Tractorsporen op de Zuidkwelder terwijl er al vele jaren 
niet meer wordt gereden 
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Het interieur in de behuizing ademt nog altijd de sfeer 
uit de jaren vijftig (foto: Harry Cock) 

Gang met tien slaapkamers voor de duinarbeiders 

 
Aan de oostzijde van de stuifdijk steken negen puindam-
men in zee. De karakteristieke rode stenen, typisch voor 
de Groninger klei en baksteenindustrie, komen van afge-
broken Noord-Groningse gebouwen 

 

 

De Romneyloods met de kenmerkende ronde vorm 
(foto: Harry Cock) 

Het oude aggregaat dat het nog altijd doet voor noodge-
vallen (foto: Harry Cock) 

Waarschijnlijk een overblijfsel van het spoor dat onder-
aan de stuifdijk lag om zand naar de eerste knik te bren-
gen, waar een stuk van de dijk was weggespoeld 
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5 Vogels 
 
In dit hoofdstuk wordt een compleet overzicht ge-
geven van de waargenomen vogelsoorten en het 
voorkomen daarvan binnen de vogelwachtersperi-
ode van begin april tot half augustus.  
 

5.1 Waargenomen vogelsoorten 

 
In de periode 2 april t/m 15 augustus werden in to-
taal 150 verschillende vogelsoorten vastgesteld. 
Tijdens het seizoen is wekelijks een overzicht van 
waargenomen vogelsoorten genoteerd, waarbij de 
in de veld verzamelde notities in een Wordbestand 
zijn bijgehouden. Elk hieronder beschreven soort 
begint met een tijdlijn die laat zien wanneer de 
soort in 2021 op Rottumerplaat is waargenomen. 
De volgorde van de vogelsoorten is gebaseerd op 
het gangbare overzicht in de vogelgidsen.  
 
De kleur van de gekleurde vakken in de tijdlijn 
geeft het volgende aan: 
 

 = wintergast of doortrekker 

 

 = broedvogel in 2021  

 

 = dood exemplaar 

 

 = (zeer) zeldzaam op Rottumerplaat 

 

 = schaars op Rottumerplaat 

 
De broedvogels worden wat betreft het aantal 
broedparen en eventueel het broedsucces nader 
uitgewerkt in paragraaf 5.3. Of een vogelsoort 
‘(zeer) zeldzaam’ of ‘schaars’ is, is overgenomen uit 
de uitgave Fauna van Rottum (Zekhuis & de Vries, 
2012) en vervolgens geactualiseerd op basis van 
gegevens uit waarneming.nl. Een vogelsoort is vol-
gens Zekhuis & de Vries schaars wanneer hij meer 
dan 50 en minder dan 100 keer is waargenomen. 
Een soort is (zeer) zeldzaam wanneer hij minder 
dan 5 keer is waargenomen. Alle historische be-
schrijven van vogelsoorten op Rottumerplaat in het 
overzicht zijn overgenomen uit de uitgave Fauna 
van Rottum (Zekhuis & de Vries, 2012), de website 
waarneming.nl en jaarrapportages van eerdere vo-
gelwachters op Rottumerplaat. Een overzicht van 
voor dit rapport gebruikte vogelwachtersverslagen 
is te vinden in de literatuurlijst in hoofdstuk 10.  
 

 
 
 
ROODKEELDUIKER 

                  
april mei juni juli aug 

 
Begin april zijn twee roodkeelduikers gezien boven 
de Noordzee. De eerste op 2 april vanaf de Harder 
tijdens de start van het vogelwachtersseizoen, de 
tweede op 9 april vanaf het eiland.  
 
NOORDSE STORMVOGEL 

                  
april mei juni juli aug 

 
Noordse stormvogels zijn enkel dood aangetroffen 
op het strand. Half april vonden we in twee weken 
tijd vier dode exemplaren in de vloedlijn. Later, in 
mei en juli, werden nog drie dode exemplaren ge-
vonden.  
 
JAN-VAN-GENT 

                  
april mei juni juli aug 

 
Jan-van-genten zijn vaker dood dan levend gezien, 
met name omdat tijdens het seizoen niet actief 
zeetrek is geteld. Op 8 mei vlogen vier jan-van-gen-
ten over de Noordzee richting het westen. Vier da-
gen later werd een jan-van-gent over zee gezien 
die naar het oosten vloog. In totaal zijn acht dode 
exemplaren gevonden op het strand. Bij een dode 
jan-van-gent zat een touw vast in de snavel, allicht 
de doodsoorzaak van de vogel.   
 
 
 

Vogelgriep op Rottumerplaat 
Tijdens het vogelwachtersseizoen waren in 
Noord-Nederland zorgen over vogelgriep bij 
onder meer ganzen en eenden. In het Wad-
dengebied werden veel dode vogels gevonden. 
De ziekte kan overspringen naar aaseters, zo-
als grote mantelmeeuwen en roofvogels. Dat 
komt doordat zij soms andere vogels opeten. 
Half april werden in de Dollard en het Lauwers-
meergebied kadavers van vooral brandganzen 
gevonden. In het Hunzedal overleed een jong 
van de zeearend door vogelgriep. Op Rottu-
merplaat zijn diverse kadavers aangetroffen 
die mogelijk zijn overleden aan vogelgriep. On-
der meer tientallen dode grote mantelmeeu-
wen, zilvermeeuwen, kleine mantelmeeuwen, 
eiders en rotganzen. Een nog levende brand-
gans is gezien met duidelijk symptomen van 
vogelgriep.  
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AALSCHOLVER 

                  
april mei juni juli aug 

 

 
Aalscholvers 

Hoewel niet op Rottumerplaat gebroed wordt wa-
ren aalscholvers het hele vogelwachtersseizoen op 
het eiland aanwezig. Half april werden tijdens de 
HVP-telling zestien aalscholvers geteld. De meeste 
aalscholvers zijn rustend op de stranden aangetrof-
fen, waarbij vooral de Oostpunt in trek was. In juli 
werden zowel volwassen als juveniele exemplaren 
gezien. Aalscholvers hebben op Zuiderduin ge-
broed.  
 
BLAUWE REIGER 

                  
april mei juni juli aug 

 
De blauwe reiger is tussen half april en half mei di-
verse keren waargenomen. Meestal eenlingen, 
soms twee of drie exemplaren. Op 27 april zagen 
we vier blauwe reigers richting het oosten vliegen. 
De blauwe reiger broedt niet op Rottumerplaat.  
 
KLEINE ZILVERREIGER 

                  
april mei juni juli aug 

 
Eind mei en eind juli is een kleine zilverreiger ge-
zien op Rottumerplaat. Beide vogels vlogen over. 
De kleine zilverreiger broedde in 2021 op Rottu-
meroog.  
 
 
 
 
 
 

LEPELAAR 

                  
april mei juni juli aug 

 

 
Jonge lepelaar 

De lepelaar was tijdens de hele periode aanwezig 
op Rottumerplaat. Op de Zuidkwelder bevond zich 
een lepelaarskolonie met in totaal zeventig nesten, 
waarover in paragraaf 5.3 uitvoerig wordt gerap-
porteerd. De kolonie bestond tijdens meerdere tel-
lingen uit circa 120 exemplaren, gedurende het 
broedseizoen aangevuld met 84 vliegvlugge jon-
gen. Eind juli liep de kolonie op de Zuidkwelder 
langzaam leeg, waarbij veel lepelaars in een grote 
groep in de buurt van de kolonie bij de Grote Slenk 
verbleven. Ook werden ze steeds vaker in het 
plasje op de Noordkwelder, maar ook in de West-
geul en de Oostgeul gezien. Half augustus zaten 
negentig exemplaren in de Nieuwe Binnenzee. 
 
Lotteren voor bepalen ringdatum 
Voor het plannen van een datum voor het ringen 
van jonge lepelaars was het nodig om te weten 
wanneer de jongen ‘ringbaar’ zouden zijn. Hiervoor 
is telefonisch contact geweest met Petra de Goeij, 
lepelaaronderzoeker van de Rijksuniversiteit Gro-
ningen. Lepelaars leggen volgens haar elke dag een 
ei. Na 21 dagen komen de jongen uit, waarna ze na 
twintig dagen ringbaar zijn. Op advies van De Goeij 
is de kolonie op 24 mei bezocht om de eieren te 
tellen en een aantal eieren van nesten met drie of 
vier eieren te ‘lotteren’. Lotteren is een methode 
om te bepalen wanneer een ei uitkomt. Daarvoor 
wordt het ei in een bak water gelegd. De lotter-
curve (Figuur 17), opgesteld door de Rijksuniversi-
teit Groningen en het Koninklijk Nederlands Insti-
tuut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), wijst uit dat 
als het ei gaat drijven het circa tien dagen duurt 
voordat het ei uitkomt. Staat het ei in een hoek van 
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bijvoorbeeld negentig graden dan duurt het nog 
twaalf dagen. In het veld werd een bakje en een 
thermoskan met lauwwarm water meegenomen. 
Dit heeft geen effect op de uitkomst van de eieren. 
 

 
Figuur 17: lottercurve lepelaar (RUG/NIOZ) 

Op 24 mei zijn zeven eieren gelotterd. Al die eieren 
gingen niet drijven en bleven op de bodem van het 
bakje liggen onder een hoek van 30 tot 45 procent. 
Dit betekende dat de eieren over circa 17-21 dagen 
zouden uitkomen. Vanaf 37-41 dagen zouden de 
jongen dan ringbaar zijn, dus tussen 30 juni en 4 
juli. Op basis van deze inschatting en een mogelijk-
heid van vervoer is besloten om de jonge lepelaars 
op 6 juli te ringen. Tijdens het bezoek op 24 mei 
werden vier piepjonge lepelaars aangetroffen. De 
jongen waren duidelijk pas net uit het ei gekropen. 
Deze jongen zijn half juni ringbaar. Jonge lepelaars 
zijn na zo'n vijf weken vliegvlug, dus rond 28 juni.  
 

 
Lotteren van lepelaarseieren om te bepalen wanneer de 
eieren uitkomen 

 

Ringen van lepelaars 

Ringen van lepelaars 
Op 7 juli kregen dertig jongen een ijzeren ring en 
een witte ring met inscriptie, die op afstand is af te 
lezen. Kleurringen maken het mogelijk om indivi-
duen te volgen, zowel in tijd als ruimte. Ringen van 
lepelaars gebeurt al dertig jaar in de Waddenzee 
en sinds 2016 ook op Rottumerplaat. Vanwege de 
coronamaatregelen vond het ringen met een rela-
tief kleine groep van zes mensen plaats: Theunis 
Piersma, Petra de Goeij, Marycha Franken van de 
Rijksuniversiteit Groningen, Jaap Kloosterhuis van 
Staatsbosbeheer en beide vogelwachters. De 
avond ervoor werd de kolonie van een afstand ge-
observeerd en een aanvalsplan opgesteld. Het plan 
was om de jonge lepelaars naar een vangkraal van 
schapengaas te drijven. De helft van de kraal stond 
op circa vijftig meter van de kolonie. Door met vijf 
mensen de groep lepelaars, elk vanuit een andere 
hoek, te benaderen, lukte het om een groep van 
veertig jonge lepelaars bij elkaar te houden. De 
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tweede helft van de vangkraal van schapengaas 
werd vervolgens opgehaald en is rondom de groep 
lepelaars geplaatst. De lepelaars bleven al die tijd 
op dezelfde plek. Rennen en vangen, met alle ver-
storing en stress van dien, was niet nodig. Vervol-
gens werden de lepelaars in een laag tentje gezet. 
In totaal zijn dertig exemplaren geringd. Ook is kots 
verzameld, het gewicht bepaald, lengte van tarsus 
en P8 (8e primary) opgemeten en bloed afgeno-
men voor onder andere sexe-bepaling en dieeton-
derzoek aan de hand van isotopen. Bijlage 14 geeft 
een overzicht van alle kleurringen die zijn aange-
bracht. Op 17 augustus werd een lepelaar van Rot-
tumerplaat met kleurcode W[NCS1]/a afgelezen 
door Dick Veenendaal in de Ruidhorn, een natuur-
gebied van Natuurmonumenten in Noord-Gronin-
gen aan de zeedijk. Het gebied ligt op zeventien ki-
lometer afstand van Rottumerplaat.  

 
 = verst afgelezen overwinteringsplekken  = ringlocatie  

Figuur 18: Afkomst en verste afgelezen overwinterings-
plekken van geringde lepelaars op Rottumerplaat 

Aflezen van ringen 
Op Rottumerplaat zijn in 2021 in totaal negentien 
ringen van lepelaars afgelezen. Veertien zijn in de 
lepelaarskolonie afgelezen, vijf tijdens het foerage-
ren in de geulen. De ringgegevens staan in Bijlage 
6. Op Figuur 18 laten de paarse pins zien waar de 
afgelezen lepelaars als jong zijn geringd. De kaart 

wijst uit dat verreweg de meeste lepelaars, name-
lijk elf exemplaren, van Schiermonnikoog komen. 
Slechts drie lepelaars waren ook op Rottumerplaat 
geboren. Andere lepelaars kwamen uit kolonies lig-
gend van Antwerpen tot het Duitse eiland Mellum. 
De jongste afgelezen lepelaar was drie jaar oud, de 
oudste negentig jaar oud. Op Figuur 18 geven de 
groene pins een beeld waar de afgelezen lepelaars 
hebben overwinterd. De punten op de kaart zijn de 
verste overwinteringsplekken in het zuiden. De 
meeste lepelaars overwinterden in Zuid-Europa in 
Portugal in Spanje. Eén afgelezen lepelaar is afgele-
zen in het Nationaal Park Banc d’ Arguin aan de 
westkust van Mauritanië. Een ander exemplaar 
overwinterde aan de kust in Marokko.  
 
KNOBBELZWAAN  

                  
april mei juni juli aug 

 
Knobbelzwanen zijn twee keer gezien. Half mei 
stond een groep van twaalf exemplaren op het 
wad. Begin juni was een groep van zes knobbel-
zwanen aanwezig in de Westgeul.  
 
GRAUWE GANS  

                  
april mei juni juli aug 

 

 
Grauwe ganzen 

De grauwe gans broedt vanaf 2005 op Rottumer-
plaat en neemt sindsdien sterk in aantal toe. De 
ganzen broeden vroeg in het seizoen, waarbij de 
nesten vaak hoog liggen op lage duinen en daar 
verscholen zijn in helmpollen en andere opgaande 
vegetatie. In 2021 zijn op Rottumerplaat 176 nes-
ten van grauwe ganzen geteld, ongetwijfeld een 
forse ondertelling van het totaal aantal nesten. Be-
gin april kwamen de eerste kuikens uit. Later in 
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april bleken nagenoeg alle nesten leeg en de kui-
kens verdwenen. Over dit ‘mysterie’ is op 5 mei 
een blog gepubliceerd op de website van Staats-
bosbeheer. In het volgende hoofdstuk, bij de para-
graaf broedvogels, wordt het verhaal van de ‘ver-
dwenen kuikens’ verder uitgediept. In mei en juni 
werden nog wel grauwe ganzen gezien, maar in 
kleinere aantallen. Grotere jonge ganzen werden 
slechts sporadisch waargenomen; onder meer in 
juni een ouder met drie grote jongen en een 
maand later een groot jong met twee adulte exem-
plaren. Tijdens de ruiperiode zijn op Rottumerplaat 
nauwelijks grauwe ganzen gezien. In juni en juli 
ruien grauwe ganzen de slagpennen en zoeken ze 
veilige rietmoerassen op. De vogels kunnen tijdens 
de ruiperiode niet vliegen. Ze leven verborgen in 
grote rietvelden waar ze voornamelijk riet eten. Op 
het eiland zijn geen grote rietvelden aanwezig. Na 
de ruitijd kunnen ze weer opduiken in de omgeving 
waar ze geboren zijn. Dit lijkt op Rottumerplaat be-
gin augustus het geval. Vanaf eind juni namen de 
aantallen weer toe. Tijdens de HVP-telling eind juni 
werden 44 grauwe ganzen geteld. Op 4 augustus 
zijn 350 grauwe ganzen gezien en tijdens de laatste 
HVP-telling op 14 augustus 542 grauwe ganzen, 
voornamelijk op de Zuidkwelder.  
 
GROTE CANADESE GANS  

 
In de tweede week van juni vlogen grote groepen 
grote Canadese ganzen over. De grootste groep be-
stond uit negentig exemplaren. Een groep van 
achttien ganzen verbleef een tijd op het Noordoos-
terstrand. Naast deze ruitrek, waarbij zich grote 
groepen ruiende vogels op open water vormen, 
trekken de in Europa levende grote Canadese gan-
zen niet of nauwelijks. De eerste anderhalve 
maand van het vogelwachtersseizoen werden op 
en rond het P.C. Plein vaak meerdere exemplaren 
gezien.  
 
NIJLGANS 

                  
april mei juni juli  aug 

 
De nijlgans broedde in 2021 met twee tot vijf paar 
op Rottumerplaat. De ganzen waren continu pro-
minent in het gebied aanwezig. Nagenoeg elke 
keer dat we in het veld kwamen, zagen we koppels 
lopen. Begin augustus werd een adulte vogel met 
zeven vliegvlugge jongen gezien op het strand bij 
de Kop van de Stuifdijk. Sovon geeft echter aan dat 
ouders hun jongen onmiddellijk na het uitkomen 
van de eieren wegleiden. De jongen kunnen dus 
van elders afkomstig zijn. 

BRANDGANS  

                  
april mei juni juli aug 

 
De brandgans overwintert op Rottumerplaat. In 
2021 verbleven tot half mei grote groepen op de 
Zuidkwelder. Tijdens de HVP-telling zijn er 711 
exemplaren geteld. Ook vonden we meerdere 
dode exemplaren (zie kadertekst over vogelgriep). 
Half mei vlogen grote groepen brandganzen langs 
het eiland op weg naar hun broedgebieden. Enkele 
dagen achter elkaar telden we vele duizenden 
brandganzen per dag. Daarna bleef een tiental 
exemplaren nog korte tijd op het eiland. Het hele 
seizoen verbleef één brandgans op het eiland. 
Meestal zagen we de gans bij het plasje op de 
Noordkwelder, maar hij is ook gezien bij een plas 
op de Zuidkwelder en op het strand. 
 
ROTGANS  

                  
april mei juni Juli aug 

 

  
Rotganzen 

De rotgans gebruikt Rottumerplaat als overwinte-
ringsgebied. In april zagen we op het eiland groe-
pen van honderden rotganzen. Ze zaten met name 
op de Zuidkwelder, maar ook tijdens laagwater op 
het wad. Tot half mei telden we er een groep van 
circa 250 rotganzen. Half mei begon de trek van 
rotganzen naar de arctische broedgebieden in Mid-
den- en Noord-Siberië. We zagen grotere groepen 
langs en over het eiland vliegen. Eind mei verbleef 
even een groep van bijna duizend rotganzen in de 
Oostgeul. Begin juni was nog slechts een handvol 
rotganzen aanwezig op het eiland. In juni en juli 
zijn sporadisch nog enkele exemplaren waargeno-
men op en rond het eiland.  
 

                  
april mei juni juli aug 
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BERGEEND 

                  
april mei juni juli aug 

 
De bergeend broedt op Rottumerplaat en is gedu-
rende het gehele seizoen op het hele eiland gezien. 
Begin april werden tijdens de HVP-telling 277 berg-
eenden geteld. De bergeenden vlogen in april in 
groepen of stonden als koppels bij elkaar. Later in 
het broedseizoen werden geen groepen meer ge-
zien, alleen koppels en losse individuen. Op Rottu-
merplaat broeden bergeenden in konijnenholen. 
Bij diverse holen zijn veren en pootafdrukken bij de 
ingang aangetroffen. Na het broedseizoen, vanaf 
half juni, gingen de bergeenden weer groepen vor-
men en werden de groepen vervolgens groter. Op 
10 juli zijn bij de HVP-telling 890 bergeenden ge-
teld. Twee keer zijn jongen gezien; op 10 juni en 20 
juli op de plas op de Noordkwelder. 
 

 
Bergeenden 

WILDE EEND 

                  
april mei juni juli aug 

 
De wilde eend broedt op Rottumerplaat, in 2021 
met zes broedparen. De eerste drie maanden wa-
ren wilde eenden volop aanwezig in het gebied. 
We zagen ze bijna dagelijks en vonden meerdere 
nesten. Begin mei troffen we op de Noordkwelder 
een moeder aan met negen kuikens. De perioden 
in juli op de tijdlijn dat er geen wilde eenden zijn 
waargenomen, hoeft niet te betekenen dat op het 
eiland geen wilde eenden aanwezig waren.  
 
 
 
 
 

KRAKEEND  

                  
april mei juni juli aug 

 
De eerste week van april zijn meerdere krakeenden 
op het eiland gezien. Daarna is deze soort niet 
meer waargenomen. In de tweede week van mei 
vonden we een dood exemplaar.  
 
PIJLSTAART  

                  
april mei juni juli aug 

 
Pijlstaarten bezoeken gedurende de winter grote 
wateren, waaronder het Waddengebied. Op Rottu-
merplaat broeden ze niet. Begin april zagen we 
tientallen koppels, vooral in de West- en Oostgeul, 
maar ook in de plassen op de kwelders en in de 
Binnenzee. Tijdens de HVP-telling op 3 april zijn in 
totaal 60 exemplaren geteld. De weken daarna 
nam het aantal af tot enkele koppels. Eind april za-
gen we een laatste koppel in de Westgeul. In de 
tweede week van mei troffen we de restanten aan 
van een dood mannetje. Tijdens de HVP-telling van 
14 augustus werden weer twaalf exemplaren ge-
teld.   
 
SLOBEEND  

                  
april mei juni juli aug 

 
In de eerste helft van april was de slobeend alom 
aanwezig in het gebied. Bij de eerste HVP-telling 
begin april zijn 49 slobeenden geteld, vooral in de 
plassen op de Noord- en de Zuidkwelder. Van slob-
eenden is bekend dat ze ’s winters brakke lagunes 
langs de kust en getijdengebieden bezoeken. Eind 
april zijn op de Noordkwelder zes paar gezien, be-
gin mei telden we er nog drie paar. Daarna is de 
slobeend nog twee keer gezien: op 23 juni vijf 
exemplaren in de Westgeul, waarbij de drie man-
nen in overgang naar eclipskleed waren, en op 8 
juli een wijfje in de Westgeul.  
 
SMIENT  

                  
april mei juni juli aug 

 
De smient is op Rottumerplaat een talrijke door-
trekker en wintergast. De eerste weken van april 
werden in 2021 op meerdere dagen enkele exem-
plaren gezien. Tijdens de eerste HVP-telling begin 
april zijn vier exemplaren geteld. Begin mei werd 
het laatste exemplaar waargenomen.  
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ZOMERTALING  

                  
april mei juni juli aug 

 
Op 24 juni was tijdens de HVP-telling een zomerta-
ling aanwezig bij Puindam 3. Het was de dertiende 
bekende waarneming op Rottumerplaat. In 1986 
broedde een paar zomertalingen op het eiland, 
met twee eieren en twee uitgevlogen jongen.  
 
WINTERTALING  

                  
april mei juni juli aug 

 
In april en begin mei werden groepen wintertalin-
gen op de kwelder waargenomen. Tijdens de eer-
ste drie HVP-tellingen zestig exemplaren op 3 april, 
72 exemplaren op 17 april en twintig exemplaren 
op 1 mei. De wintertalingen zaten vaak op de plas-
jes op de kwelder. Na de eerste week van mei is de 
soort tijdens het vogelwachtersseizoen niet meer 
gezien. Volgens Sovon vindt doortrek plaats tot in 
mei. De meeste wintertalingen in Nederland broe-
den in vennen en in mindere mate in plassen op de 
hoge zandgronden. 
 
TOPPER  

                  
april mei juni juli aug 

 
Op 19 juli werd een dood exemplaar gevonden in 
de vloedlijn. Het betrof een vers volwassen man-
netje in eclipskleed. 
 
EIDER  

                   
april mei  juni juli aug 

 
De eider broedt in grote getalen op Rottumerplaat, 
in 2021 zijn 245-383 broedpaar vastgesteld. Op 7 
april werd het eerste nest gevonden. In het nest la-
gen drie eieren. Het eerste 5-legsel werd 20 april 
gevonden. In de eerste twee weken van april nam 
het aantal volgens de HVP-tellingen toe van 274 
naar 933 eiders. In april verdwenen steeds meer 
wijfjes op het nest. Tijdens de tellingen nam het 
percentage vrouw af van 43 procent begin april, 
naar 27 procent begin mei en groeide vervolgens 
naar 59 procent half juni. De vrouwtjes die in april 
en begin mei nog niet op het nest zaten, werden 
vooral in de Oost- en Westgeul belaagd door vaak 
tientallen mannetjes die hun baltsroep lieten ho-
ren. Opmerkelijk was dat tijdens de HVP-telling van 
1 mei zich 2.168 eiders op het eiland bevonden, 
wellicht deels van elders omdat tijdens de overige 
tellingen het aantal rond de duizend exemplaren 
schommelde. Half mei werden 1.294 eiders geteld, 

op 27 mei 950. Begin mei zaten de mannetjes met 
name aan de oostzijde van het eiland – vooral op 
de Oostkwelder en Oostplaat – terwijl aan de west-
zijde meer wijfjes werden gezien. Later in het sei-
zoen verdween het gros van de mannetjes van het 
eiland. In de tweede week van mei ontstonden de 
eerste crèches met jongen. De crèches groeiden 
tot in totaal 92 pullen, maar namen vervolgens in 
aantal af. In totaal werden in 2021 circa zeventig 
eiders vliegvlug. Onderwijl groeiden aan de west-
zijde de groepen met wijfjes. Eind juli, na het 
broedseizoen, zaten tijdens de HVP-telling 1.360 
eiders aan de oostzijde van het eiland, vooral op en 
rond de Nieuwe Binnenzee. 
 

 
Eiders 

ZWARTE ZEE-EEND  

                  
april mei juni juli aug 

 
Zwarte zee-eenden zijn tijdens de eerste week van 
het vogelwachtersseizoen geregeld gezien. Groe-
pen tot maximum vijftien exemplaren vlogen rich-
ting het westen over zee. Later werd op 8 mei een 
groep van veertig vogels vliegend over zee naar het 
westen waargenomen, op 15 mei een groep van 
tachtig en begin augustus een groep van veertig 
exemplaren. Daarnaast zijn in totaal zes dode vo-
gels op het eiland gevonden.  
 
MIDDELSTE ZAAGBEK   

                  
april mei juni juli aug 

 
De middelste zaagbek is zes keer gezien op Rottu-
merplaat, verspreid over het seizoen. Telkens wa-
ren het groepen van vier tot tien exemplaren die 
langs het eiland vlogen.  
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ZEEAREND  

                  
april mei juni juli aug 

 
Op 21 april bleek plots hoeveel vogels op Rottu-
merplaat verblijven. Plots gingen ze allemaal de 
lucht in omdat een zeearend overvloog richting het 
oosten. Pas toen de zeearend voorbij was, kwam 
het eiland tot rust. De zeearend voelt zich steeds 
meer thuis in Nederland. Vijftien jaar geleden 
broedde de zeearend voor het eerst in ons land, in-
middels nestelt hij al op meer dan twintig plekken. 
Een week later zat een zeearend op de Boschplaat, 
waar hij geruime tijd op een viskist stond. Een 
derde zeearend is gezien in de tweede week van 
juni. Terwijl de roofvogel overvloog werd hij be-
laagd door sternen en meeuwen.  
 

 
Zeearend belaagd door sterns en meeuwen 

VISAREND  

                  
april mei juni juli aug 

 
Op 22 juli vloog een visarend hoog over. De arend 
veroorzaakte paniek bij de lepelaars die zich had-
den verzameld bij de Grote Geul. Ook meeuwen 
gingen de lucht in.  
 
BRUINE KIEKENDIEF  

                  
april mei juni juli aug 

 
De bruine kiekendief was een dagelijkse verschij-
ning op het eiland. In totaal zijn zeven nesten ge-
vonden met zeventien vliegvlugge jongen. In juli 
vlogen de jongen over het eiland. Drie nesten lagen 
in de rietvelden aan de zuidzijde van de stuifdijk op 
de Zuidkwelder, een nest op de stuifdijk, twee nes-
ten in de duindoorns vlak ten noorden van de 

stuifdijk en een nest in het pitrusveld aan de 
noordwestzijde van de Noordkwelder.  
 

 
Jong bruine kiekendief 

BLAUWE KIEKENDIEF  

                  
april mei juni juli aug 

 
De eerste twee weken van april vloog een wijfje 
meerdere dagen langs de Stuifdijk, op 10 april 
vloog tevens een mannetje over het eiland. De 
blauwe kiekendief heeft in 2021 niet op Rottumer-
plaat genesteld. Het laatst bekende broedpaar van 
blauwe kiekendief dateert uit 1994. Op 17 mei 
2021 vloog nog een onvolwassen vrouwtje over.  
 
BUIZERD  

                  
april mei juni juli aug 

 
Gedurende het hele seizoen werden vrijwel dage-
lijks buizerds gezien. Op het eiland broedde twee 
paar, waarvan uit één nest uiteindelijk twee jongen 
vliegvlug werden.  
 
RUIGPOOTBUIZERD  

                  
april mei juni juli aug 

 
De ruigpootbuizerd is in april en begin mei vier 
keer waargenomen op het eiland. Ruigpootbui-
zerds overwinteren in ons land.  
 
SPERWER  

                  
april mei juni juli aug 

 
Tijdens de voorjaarstrek zijn meerdere sperwers 
waargenomen op het eiland. In de tweede week 
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van april joeg een sperwer bijna dagelijks rond de 
Behuizing. Eenmaal is gezien dat hij een merel te 
pakken kreeg. Ook bij het Middenbos en de Stuif-
dijk zijn jagende sperwers gezien. 
 
HAVIK 

                  
april mei juni juli aug 

 
Op 9 en 15 augustus is een havik gezien. Op 9 au-
gustus vloog hij bij het Middenbos weg.  
 
WESPENDIEF  

                  
april mei juni juli aug 

 
Op 6 en 7 juli liet een wespendief zich wegjagen 
door de sterns bij de Puindammen. 
 
TORENVALK  

                  
april mei juni juli aug 

 
In april werd drie keer een torenvalk waargenomen 
op het eiland. Op 6 augustus vloog weer een toren-
valk op het eiland rond. Ook bij de laatste HVP-tel-
ling op 14 augustus is een torenvalk waargenomen. 
 
SLECHTVALK  

                  
april mei juni juli aug 

 
Anders dan voorgaande jaren lijkt het erop dat de 
slechtvalk in 2021 niet op Rottumerplaat heeft ge-
broed. Wel werden slechtvalken in 2021 vaak 
waargenomen, vooral op het Noordrif, maar ook in 
de Zuidwesterduinen. Bij beide locaties zaten de 
slechtvalken vaak op een gebiedsbord van Staats-
bosbeheer op het strand. Niet alleen solitaire indi-
viduen werden gezien, ook paren. Na de derde 
week van april leken de slechtvalken wekenlang 
verdwenen van het eiland. Het vermoeden rees 
dat het broedsel was mislukt door het hoogwater 
van 1,98 meter +NAP op 5 april. Op 19 mei vonden 
we een dode slechtvalk op de Boschplaat. Ook in 
het najaar werd door de bemanning van de Harder 
een dode slechtvalk op Rottumerplaat gevonden. 
 
SMELLEKEN  

                  
april mei juni juli aug 

 
Begin april werd twee keer een smelleken waarge-
nomen bij de Puindammen toen de vogels richting 
het westen vlogen. Op 9 mei vloog een exemplaar 
weg richting oost.  
 

KWARTEL 

                  
april mei juni juli aug 

 
Op 28 mei zagen Bram Ubels, vogelwachter op Rot-
tumerplaat in 2020 en werkzaam bij Sovon, en 
Hans Verdaat, onderzoeker van Wageningen Ma-
rine Research, vanaf de Harder een kwartel vlie-
gen. De vogel landde op het eiland. Het was de 
zesde bekende waarneming van de soort op Rottu-
merplaat. Alle waarnemingen dateren van 2003 en 
later.  
 
WATERHOEN  

                  
april mei juni juli aug 

 
Op 17 mei landde een waterhoen in het Midden-
bos. Het was de tiende gemelde waarneming van 
de soort op Rottumerplaat. 
 
SCHOLEKSTER 

                  
april mei juni juli aug 

 

 
Scholekster met ring en twee jongen 

Scholekster zijn tijdens het hele vogelwachterssei-
zoen op nagenoeg het gehele eiland gezien. Begin 
april werden tijdens de eerste HVP-tellingen 1.266 
scholeksters geteld. Scholeksters hebben in 2021 
over nagenoeg het hele eiland gebroed. In totaal 
zijn 144 territoria vastgesteld. Voordat ze gingen 
broeden, hield een groep van veertig scholeksters 
zich dagelijks op tussen Puindam 3 en 4. Toen het 
broedseizoen startte, verdween deze groep van 
deze locatie. De geringde exemplaren van de groep 
zijn vervolgens dicht in de buurt gaan broeden. Het 
eerste scholeksternest is op 7 mei gevonden aan 
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de rand van de Noordkwelder en het P.C. Plein. 
Daarna nam het aantal broedende vogels snel toe. 
Opmerkelijke vondst waren twee nesten op de 
zuidzijde van de Boschplaat. De zogeheten ‘soos’ 
met daarin een groot aantal juveniele, nog niet-
broedende scholeksters, bevond zich in mei en juni 
overwegend aan de noordzijde van de Oostgeul. 
Tijdens HVP-tellingen zijn er 450 tot 600 scholek-
sters geteld. In de tweede helft van juli nam het 
aantal tijdens hoogwater overtijende scholeksters 
op het eiland snel toe. Tijdens de HVP-telling van 
eind juli werden op de Oostkwelder en Oostplaat 
3.600 exemplaren geteld. Wellicht zijn dit scholek-
sters die in het binnenland van Noord-Nederland 
hebben gebroed en vervolgens in de Waddenzee 
overwinteren. Scholeksters die in het Waddenge-
bied broeden blijven meestal in de buurt van hun 
broedgebied (Ens en al., 2019). Op Rottumerplaat 
is dat het geval, zo wijzen ringaflezingen uit.  
 
Ringen project CHIRP  
Op verzoek van het project CHIRP (Cumulative Hu-
man Impact on biRd Populations), een landelijk on-
derzoek van Sovon, zijn in 2021 extra inspanningen 
geleverd om scholeksters te ringen en scholekster-
ringen af te lezen. Een belangrijk doel van het  
project CHIRP is om de oorzaken van de landelijke 
afname van scholeksters te achterhalen en maatre-
gelen voor te stellen die het tij kunnen keren. René 
Vos en Rafaella Porcu hebben twee keer op Rottu-
merplaat scholeksters geringd, namelijk van 25 tot 
28 mei en van 25 tot 28 juni. Alle geringde vogels 
zijn gewogen en opgemeten. Op Rottumerplaat 

zijn tot dusver in totaal 61 scholeksters geringd, de 
eerste in 2016. In 2021 zijn achttien scholeksters 
op het eiland geringd, waarvan zes tijdens het 
weekeinde eind mei. Tijdens het tweede week-
einde zijn tien pullen geringd. Het ringen vond be-
wust plaats aan de oostzijde van de Stuifdijk, om-
dat daar de grootste kans bestaat dat de ringen 
vervolgens ook worden afgelezen.  
 

Wegen van scholekstereieren 

Aflezen van ringen 
Van de 61 geringde scholeksters op Rottumerplaat 
zijn tijdens het vogelwachtersseizoen 51 scholek-
sters afgelezen aan de oostzijde van de stuifdijk, 
voornamelijk vanuit de uitkijktoren, bij de nesten 

Figuur 19: ringgegevens afgelezen scholeksters Rottumerplaat (  aflezingen van op Rottumerplaat geringde vogels 

  ringlocatie   aflezingen van elders van de afgelezen scholeksters) 
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en in de soos aan de Oostgeul en de soos bij de uit-
kijktoren. De ringgegevens staan in Bijlage 6. Nage-
noeg alle in 2021 afgelezen scholeksters zijn de af-
gelopen jaren alleen op Rottumerplaat gezien. Dit 
geeft aan dat de vogels zeer honkvast zijn. Van de 
51 scholeksters is één vogel ook op Terschelling af-
lezen en één op het Friese vasteland. Achttien af-
gelezen ringen waren elders geringd. Op 7 augus-
tus is een ring uit Noorwegen gezien. De vogel had 
een groene ring met inscriptie, dit type ring wordt 
alleen in Noorwegen gebruikt. Vanwege de afstand 
bleek het niet mogelijk om de ring af te lezen. Ook 
is dezelfde dag een scholekster gezien met een 
gele vlag-ring, met aan de andere poot een gele 
marker. Deze vogel is geringd op de Lofoten in 
Noorwegen. Ook deze ring kon verder niet afgele-
zen worden. Ook zijn twee scholeksters afgelezen 
met een oranje vlag-ring, met aan de andere poot 
een rode marker. Deze vogels zijn in Polen geringd. 
Beide aflezingen zijn doorgegeven aan het betref-
fende ringproject.  
 

 
Ringen van jonge scholekster 

De afgelezen vogels die op Rottumerplaat zijn ge-
ringd zijn van alle jaren vanaf 2016, behalve uit 
2020, toen vanwege corona niet geringd is. De el-
ders geringde scholeksters zijn op diverse locaties 
geringd, waaronder Schiermonnikoog, Drachten en 
Ameland. De vogels zijn in de tussenliggende jaren 
op meerdere locaties in Noord-Holland, Groningen 
en Friesland afgelezen. Op 22 juli werd een ge-
ringde scholekster BLY-BYY7 dood gevonden op 
Puindam 5, vlak bij de plek waar hij zeven weken 
eerder in 2021 geringd was. De vogel was sterk 
vermagerd. De negen andere in 2021 geringde pul-
len zijn tijdens het seizoen later in goede gezond-
heid aangetroffen. 
 
 

Burgerlijke stand scholeksters 
Van de zestig voor CHRIP in 2021 gevolgde nesten 
aan de oostzijde van de stuifdijk zaten op zes nes-
ten één of twee geringde scholeksters. Stelletjes 
die waren gevormd waren onder meer BLG-WPBJ 
met BLG-WPBN, BLG-WNG0 met BLG-WNG4 en 
BLG-WPB5 met RB-BPOP. In veel gevallen was het 
zicht op de nesten echter zodanig matig dat moei-
lijk was vast te stellen welke vogels op welk nest 
zaten. Ook lagen de nesten vaak dichtbij elkaar. 
Van dertien geringde scholeksters bleek het moge-
lijk om het broedsucces vast te stellen.  
 
KLUUT  

                  
april mei juni juli aug 

 
Meerdere keren zijn op het eiland kluten waarge-
nomen; begin mei twee exemplaren in de Binnen-
zee, eind mei vier stuks op dezelfde locatie en ook 
eind juli zijn acht exemplaren in de Binnenzee ge-
teld. Een dag later zaten twaalf kluten in de West-
geul, mogelijk deels dezelfde groep. Op 29 juli wer-
den tien exemplaren geteld in de Binnenzee. Die 
groep groeide in augustus tot een maximum van 
42 exemplaren in en rond de Oostgeul. 
 
BONTBEKPLEVIER  

                  
april mei juni juli aug 

 

 
Bontbekplevier 

Bontbekplevieren werden gedurende het hele sei-
zoen waargenomen. In het begin en eind als door-
trekker, daar tussenin als broedvogel. De voor-
jaarstrek, wanneer volgens Sovon hoog noordelijk 
broedende vogels ons land passeren, piekte half 
mei, toen een groep van 450 vogels een paar da-
gen op het eiland verbleef. Daarvoor, vanaf begin 
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april, werden geregeld groepen van circa dertig vo-
gels gezien. Als broedvogel broedde de soort op 
twee locaties op het eiland: op en rond de Puin-
dammen en op het schelpenstrand bij het Zuidwes-
terstrand. In totaal zijn negen jongen gesignaleerd. 
In augustus waren opnieuw grote aantallen op 
doortrek. Tijdens de HVP-telling van 14 augustus 
werden 1.336 exemplaren geteld. Op 30 mei is 
door Derick Hiemstra en Bram Ubels een bontbek-
plevier op het nest geringd bij de Puindammen. De 
vogel met de kleurring W63 is later op 29 juni op 
nagenoeg dezelfde locatie afgelezen.  
 
STANDPLEVIER  

                  
april mei juni juli aug 

 
De strandplevier is eenmaal waargenomen, name-
lijk op 16 april rond Puindam 1. Eerdere jaren 
broedde de strandplevier op het eiland. In 2021 
konden geen territoria worden vastgesteld.  
 
ZILVERPLEVIER  

                  
april mei juni juli aug 

 
De aantallen zilverplevieren tijdens de voorjaartrek 
pakten relatief laag uit. Begin april werden tijdens 
de HVP-telling 16 zilverplevieren geteld, twee we-
ken later zelfs geen. Begin mei verbleven tijdens 
hoogwater soms groepen tot tweehonderd exem-
plaren op het eiland. In juni en juli overzomerden 
kleine aantallen op Rottumerplaat. Eind juli kwa-
men de eerste vogels aan uit de broedgebieden. 
Op 31 juli werden tijdens de HVP-telling 268 zilver-
plevieren geteld en tijdens de telling van 14 augus-
tus 1.160 exemplaren. Een jaar eerder, in 2020, 
groeide de aantallen vervolgens gestaag tot een 
maximum van 6370 op 18 september. 
 
GOUDPLEVIER  

                  
april mei juni juli aug 

 
Op 4 augustus werd de eerste goudplevier gezien 
op het wad tegenover de uitkijktoren. Het aantal 
groeide tot twintig exemplaren tijdens de laatste 
HVP-telling op 14 augustus. 
 
KIEVIT  

                  
april mei juni juli aug 

 
De kievit werd drie keer waargenomen, op 3 april, 
13 mei (drie exemplaren) en 30 mei (twee exem-
plaren). Alle keren zaten de vogels op de Noord-
kwelder.  

KANOET  

                  
april mei juni juli aug 

 
De kanoet was in april de grote afwezig op Rottu-
merplaat. Tijdens hoogwater gebruikten de kanoe-
ten, maar ook andere wadvogels, het eiland nau-
welijks als hoogwatervluchtplaats. Af en toe wer-
den in de verte, richting het vasteland, wolken met 
wadvogels gezien. Tijdens de HVP-tellingen in april 
en mei bleef het aantal beperkt tot tien of twintig 
exemplaren. De eerste twee tellingen werden zelfs 
geen kanoeten gezien. Buiten de HVP-tellingen ge-
bruikte op 6 mei een groep van tweeduizend kano-
eten het eiland om er te overtijen. In juni en juli 
waren kleine aantallen kanoeten op het eiland aan-
wezig. In augustus nam het aantal sterk toe tot 880 
exemplaren tijdens de HVP-telling eind juli en 
4.110 exemplaren tijdens de telling van half augus-
tus, hoofdzakelijk op de Boschplaat.   
 

  
Kanoeten 

DRIETEENSTANDLOPER  

                  
april mei juni juli aug 

 
De eerste helft van april waren drieteenstrandlo-
pers in kleine aantallen aanwezig. Op de Noordzee-
stranden, vooral bij het Noordrif, werden 135 
exemplaren geteld. In de tweede helft van april 
verdween de soort uit beeld. Tijdens de voorjaars-
trek in mei werden bijna dagelijks kleine groepen 
gezien van maximaal zes exemplaren. Vanaf half 
juli waren drieteenstrandlopers weer in groepen te 
zien op het eiland, ditmaal in fraai zomerkleed. Be-
gin augustus waren er driehonderd aanwezig, tij-
dens de laatste HVP-telling werden 570 exempla-
ren geteld. 
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Drieteenstrandlopers 

PAARSE STRANDLOPER 

                  
april mei juni juli aug 

 
Op 2 en 3 augustus is een paarse strandloper waar-
genomen op de Boschplaat. Het was de vijftiende 
gemelde waarneming op Rottumerplaat.  
 

 
Paarse strandloper 

KLEINE STRANDLOPER 

                  
april mei juni juli aug 

 
Op 13 en 14 augustus werd een kleine strandloper 
waargenomen in de Binnenzee; de eerste dag één, 
de tweede dag drie exemplaren.  
 

 
 
 

BONTE STRANDLOPER  

                  
april mei juni juli aug 

 
Net als bij de andere wadvogels bleef het aantal 
bonte strandlopers tijdens de voorjaarstrek be-
perkt. Tijdens de eerste HVP-telling begin april 
werden nog 889 bonte strandlopers geteld, maar 
slechts 31 exemplaren twee weken later. Ook tij-
dens de derde HPV-telling bevond zich een be-
scheiden groep van zevenhonderd bonte strandlo-
pers op het eiland. Na eind mei verdween de vogel 
richting de arctische broedgebieden. Eén exem-
plaar, met een manke poot, bleef achter op het ei-
land. Begin juli keerden de eerste vogels terug. 
Daarna nam het aantal toe tot tienduizend vogels 
tijdens de HVP-telling eind juli en ruim zestigdui-
zend tijdens de afsluitende HVP-telling.  
 
KROMBEKSTRANDLOPER 

                  
april mei juni juli aug 

 
Op 29 juli zaten vijf krombekstrandlopers tussen de 
bonte strandlopers in de Binnenzee.  
 
STEENLOPER   

                  
april mei juni juli aug 

 
Gedurende nagenoeg het gehele seizoen waren 
steenlopers te zien op het eiland, hoofdzakelijk 
met hoogwater op de Puindammen. Tijdens de 
HVP-telling begin april werden negentig exempla-
ren geteld. Later nam het aantal af tot een handvol 
vogels. In juli groeide het aantal weer snel. Op 25 
juli werden 125 steenlopers op de Puindammen 
geteld, in de laatste week van het vogelwachters-
seizoen zijn 250 exemplaren geteld.  
 
WITGAT  

                  
april mei juni juli aug 

 
Tijdens de voorjaarstrek van witgatjes, die van half 
maart tot half mei loopt, is eenmaal een overvlie-
gend exemplaar gezien. Bij de najaarstrek, die 
piekt in juli en augustus, zijn vier tot zes witgatjes 
op de Noordkwelder en bij de Behuizing waargeno-
men.  
 
BOSRUITER 

                  
april mei juni juli aug 

 
Op 15 augustus zag Mark Zekhuis twee bosruiters 
op de Zuidkwelder.  
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OEVERLOPER  

                  
april mei juni juli aug 

 
Oeverlopers zijn tijdens de voorjaars- en najaars-
trek gezien. De voorjaarstrek van oeverlopers be-
gint half april en is eind mei vrijwel voorbij. In to-
taal zijn in mei vier exemplaren gezien. Tijdens de 
najaarstrek, die vooral juli en augustus beslaat, 
werden meerdere dagen tot maximaal zes exem-
plaren waargenomen.  
 
TURELUUR  

                  
april mei juni juli aug 

 
Tureluurs waren het hele seizoen aanwezig op het 
eiland. In 2021 broedde er 37 paar, vooral op de la-
gere delen van de Zuidkwelder langs de kwelder-
kreken. Bij de eerste HVP-telling begin april wer-
den 71 tureluurs geteld, hoofdzakelijk rond de 
Puindammen en bij de ingang van de Grote Slenk. 
Later in april verspreidden de vogels zich over het 
eiland en zaten nog slechts enkele exemplaren bij 
de Puindammen. In juni verzamelden de tureluurs, 
waarvoor het broedseizoen erop zat, zich in de 
Westgeul en de Grote Slenk. Eerst enkele tiental-
len, later werden er vierhonderd tureluurs geteld, 
waaronder ook juveniele vogels.  
 
ZWARTE RUITER  

                  
april mei juni juli aug 

 
Op 1 mei is, tijdens de HVP-telling, een zwarte rui-
ter waargenomen. In augustus zijn meerdere keren 
zwarte ruiters gezien. Tijdens de laatste HVP-telling 
zijn 26 exemplaren geteld.  
 
GROENPOOTRUITER  

                  
april mei juni juli aug 

 
In april en mei werden enkele waarnemingen van 
groenpootruiters gedaan, vaak in de Oostgeul en 
de Binnenzee. Met een maximum van zeven vogels 
op 7 mei. Tijdens de HVP-telling van 15 mei wer-
den 63 exemplaren geteld. Van de laatste week 
van mei tot 10 juli werd de soort niet waargeno-
men. Vanaf die dag tot het einde van het vogel-
wachtersseizoen was de soort met enkele tiental-
len vogels aanwezig tot maximum 54 exemplaren 
tijdens de HVP-telling van 14 augustus. 
 
 
 
 

GRUTTO  

                  
april mei juni juli aug 

 
Begin april vloog een grutto over bij de Westgeul. 
Op 17 april trok een grutto roepend over bij de Be-
huizing.  
 
ROSSE GRUTTO  

                  
april mei juni juli aug 

 

  
Rosse grutto’s 

In april en begin mei verbleven kleinere aantallen 
rosse grutto’s op Rottumerplaat; 64 vogels werden 
geteld tijdens de HVP-telling begin april, slechts ze-
ven tijdens de telling van 17 april. Vaak zaten bij 
hoogwater de groepen rosse grutto’s niet dicht bij 
het eiland. Uitzondering op de regel was 6 mei 
toen een grote groep van 1.200 rosse grutto’s te 
zien was. Op 22 mei is op verzoek van Roeland 
Blom, post-doctoral researcher van het Koninklijk 
Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee 
(NIOZ), een steekproef gedaan van de geslachts-
verhouding. Voor zijn onderzoek bij het NIOZ naar 
voedselvoorkeur van rosse grutto’s toegespitst op 
verschillen tussen de geslachten probeert Blom zo-
veel mogelijk een beeld te krijgen van de verhou-
ding man/vrouw verspreid over het waddengebied. 
Voor Rottumerplaat zijn de volgende gegevens 
doorgegeven: 289 mannetjes, 170 vrouwtjes en 
156 nog in winterkleed of juveniel. Nadat de soort 
in juni en begin juli nauwelijks is gezien, nam het 
aantal vanaf half juli toe. Op 22 juli werden 130 
exemplaren geteld, op 14 augustus 2.860 rosse 
grutto’s. 
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WULP  

                  
april mei juni juli aug 

 
De wulp is het gehele seizoen waargenomen op 
Rottumerplaat. Begin april vloog tijdens de storm 
een grote groep van meer dan driehonderd vogels 
boven de Zuidwesterduinen. Later in april zaten 
kleinere groepen op het eiland. Tijdens het broed-
seizoen waren de broedende wulpen duidelijk 
zicht- en hoorbaar. In totaal zijn zeven territoria 
vastgesteld. In de loop van juni namen de aantallen 
toe van 350 exemplaren op 12 juni tot 848 op 24 
juni. In juli en augustus bleef het aantal toenemen 
tot een maximum tijdens het vogelwachterssei-
zoen van zesduizend wulpen half augustus. 
 
REGENWULP  

                  
april mei juni juli aug 

 
In het begin van het seizoen is de regenwulp spora-
disch gezien en aan het einde regelmatig. De re-
genwulpen zaten in het voorjaar veel rond de Puin-
dammen. Aan het eind zaten ze vooral langs de 
Oostgeul. Half juli zat een groep van elf regenwul-
pen bij de Binnenzee. Bij de laatste HVP-telling half 
augustus zijn 108 exemplaren geteld. 
 
HOUTSNIP  

                  
april mei juni juli aug 

 
In april is de houtsnip drie keer waargenomen op 
het eiland. Ook zijn resten van meerdere geplukte 
houtsnippen gevonden op de Stuifdijk en in de 
Zuidwesterduinen.  
 
WATERSNIP  

                  
april mei juni juli aug 

 
Watersnippen zijn tot begin mei meerdere keren 
gezien, telkens opvliegend op de Zuid- of de 
Noordkwelder. Tijdens het broedseizoen waren 
geen watersnippen op Rottumerplaat afwezig. Op 
13 augustus werd een groepje van dertien exem-
plaren gezien in de Binnenzee. 
 
BOKJE  

                  
april mei juni juli aug 

Gedurende het seizoen werden vier bokjes gezien, 
alle vier begin april opvliegend op de Zuidkwelder 
of het Noordrif.  
 
 

KEMPHAAN   

                  
april mei juni juli aug 

 
Tijdens de HVP-telling op 1 mei zijn twee kempha-
nen geteld. Ze lieten zich zien bij Puindam 1. 
 
DWERGMEEUW  

                  
april mei juni juli aug 

 
Op 16 mei zijn vier dwergmeeuwen waargenomen 
aan de zuidzijde bij de Behuizing. Eind april is twee 
keer een dwergmeeuw gezien op de Eems vanaf de 
Harder. Deze laatste exemplaren op de Eems wor-
den niet als waarnemingen op Rottumerplaat gere-
kend. 
 
DRIETEENMEEUW  

                  
april mei juni juli aug 

 
In de eerste week van april vonden we twee dode 
exemplaren op het strand. 
 
KOKMEEUW  

                  
april mei juni juli aug 

 

Kokmeeuwen op de Oostkwelder 

In de eerste week van april waren ze overal op het 
eiland aanwezig, zowel in zomer- als in winter-
kleed. In de maand april nam het aantal toe. Tij-
dens de eerste HVP-telling op 3 april zijn 132 kok-
meeuwen geteld, twee weken later 219 kokmeeu-
wen en weer twee weken later, op 1 mei, 367 
exemplaren. Kokmeeuwen broedden in 2021 op 
drie locaties op het eiland: op Puindam 2 en 3, aan 
de zuidelijke rand van de Zuidkwelder en langs de 



 

47 
 

Grote Slenk. In totaal zijn er 103 broedpaar vastge-
steld. In de loop van juli nam het aantal kokmeeu-
wen op het eiland fors toe van enkele honderden 
vogels tot een maximum van 5.475 tijdens de HVP-
telling van 31 juli. Op 26 juli vlogen plots duizenden 
kokmeeuwen boven de Stuifdijk, wellicht door de 
korte periode in het jaar dat vliegende mieren bo-
ven de grond komen. Na korte tijd was het 
schouwspel over. Op 15 juli is bij Puindam 1 een 
kleuring (SM1P) van een kokmeeuw afgelezen. De 
vogel was op 16 december 2018 in Zagreb in Kroa-
tie geringd.  
 

 
 = ring afgelezen  = ringlocatie  

Figuur 20: herkomst geringde kokmeeuw  

STORMMEEUW  

                  
april mei juni juli aug 

 
De stormmeeuw broedt op Rottumerplaat en is ge-
durende het gehele seizoen op het eiland gezien. 
Tijdens de eerste HVP-telling begin april zijn 108 
exemplaren geteld. Stormmeeuwen hebben in 
2021 in twee kleine kolonies gebroed, namelijk op 
de lage Zuidkwelder en in het kweldergebied van 
het Noordrif. Op het P.C. Plein stond geregeld een 
tiental stormmeeuwen. Eind juli zaten 331 storm-
meeuwen bij Puindam 1, half augustus werden 
4.590 stormmeeuwen geteld, voornamelijk op het 
wad tegenover de uitkijktoren. 
 
 
 
 
 
 

ZWARTKOPMEEUW  

                  
april mei juni juli aug 

 
Tijdens de HVP-telling op 10 juli is een adulte 
zwartkopmeeuw gezien. Op 22 juli is tevens een 
exemplaar waargenomen op Puindam 1.  
 
PONTISCHE MEEUW  

                  
april mei juni juli aug 

 
In de laatste week van april zag Rik Winters op een 
foto van een groep meeuwen in de Nieuwe Bin-
nenzee een pontische meeuw. Sinds de uitgave van 
Zekhuis en de Vries (2012) is de pontische meeuw 
van een ‘zeer zeldzame dwaalgast’ naar een 
‘schaarse’ doortrekker en wintergast gedegra-
deerd.  
 
ZILVERMEEUW  

                  
april mei juni juli aug 

 
De zilvermeeuw was als broedvogel alom aanwezig 
op het eiland. Op Rottumerplaat broedden zilver-
meeuwen en kleine mantelmeeuwen in veertien 
gemengde kolonies. In 2021 zijn 948 broedpaar 
vastgesteld. Het eerste nest met eieren van een 
grote meeuw is op 22 april gevonden. Een maand 
later lagen in de meeste nesten in de kolonies drie 
eieren. In juni bevonden zich relatief weinig zilver-
meeuwen zich buiten de kolonies. In de derde 
week van juni liepen overal in de kolonies jongen 
rond. De juveniele vogels stonden later, vanaf de 
eerste week van juli, vaak op het strand. Op het 
strand en in de kolonies zijn begin augustus in to-
taal 506 juveniele kleine manteleeuwen geteld (zie 
5.2.2.).  
 
KLEINE MANTELMEEUW  

                  
april mei juni juli aug 

 
De kleine mantelmeeuw was als broedvogel alom 
aanwezig op het eiland. Op Rottumerplaat broed-
den zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen in 
veertien gemengde kolonies. In 2021 zijn 3.098 
broedpaar vastgesteld. Het eerste nest met eieren 
van een grote meeuw is op 22 april gevonden. Een 
maand later lagen in de meeste nesten drie eieren. 
In juni zaten weinig kleine mantelmeeuwen buiten 
de kolonies. In de derde week van juni liepen 
overal in de kolonies jongen rond. De juveniele vo-
gels stonden later, vanaf de eerste week van juli, 
vaak op het strand. Op het strand en in de kolonies 
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zijn begin augustus in totaal 1.517 juveniele kleine 
manteleeuwen geteld (zie 5.2.2.). 
 
GROTE MANTELMEEUW  

                  
april mei juni juli aug 

 
De grote mantelmeeuw was het hele seizoen op 
Rottumerplaat aanwezig, maar vaak zagen we bijna 
alleen onvolwassen exemplaren. Tijdens de eerste 
HVP-telling zijn bijvoorbeeld negen exemplaren ge-
teld, allen onvolwassen. Van april tot eind juli werd 
slechts enkele keren een volwassen exemplaar ge-
zien. Vanaf begin augustus was een volwassen 
exemplaar vaste gast op het eiland. Gedurende het 
seizoen zijn meer dan tien dode exemplaren ge-
vonden, mogelijk met vogelgriep als doodsoorzaak. 
Twee dode exemplaren hadden een ring om. Beide 
waren geringd op kleine eilanden voor de zuidkust 
van Noorwegen, zie Figuur 21. Eén dier was tevens 
afgelezen in IJmuiden en de plaats Lowestoft aan 
de westkust van het Verenigd Koninkrijk. Eind mei 
werd een nest van de grote mantelmeeuw ontdekt 
op de Zuidkwelder. Later liepen er drie jongen 
rond.  
 

 
 = ringen afgelezen  = ringlocatie   = vondst (dood)  

Figuur 21: ringgegevens grote mantelmeeuwen 

DWERGSTERN  

                  
april mei juni juli aug 

 
Half april arriveerden de eerste dwergsterns. Bij de 
Puindammen 2 en 3 zaten twee sterns kort op het 
strand. De weken erna groeide het aantal tot maxi-
maal 37 exemplaren. Op 29 mei lagen de eerste 

eieren aan de voet van Puindam 1. In totaal zijn op 
die locatie vijf nesten geteld, die allemaal misluk-
ten. Ook op het oostpunt van de Oostplaat werden 
drie nesten gevonden. Van 29 mei tot 1 juni kwa-
men Derick Hiemstra en Bram Ubels op het eiland 
om sterns te ringen. Daarbij hebben ze op 30 mei 
ook een dwergstern geringd met kleurring G NAB. 
De ring is 3 juni afgelezen bij Puindam 1. De aantal-
len dwergsterns bleven in 2021 relatief laag. In 
2020 werden half juli nog 791 dwergsterns geteld. 
De vogelwachters van Rottumeroog troffen op het 
buureiland rond 2 juli 82 pullen van de dwergstern. 
Tijdens de laatste HVP-telling werden op Rottu-
merplaat wel weer 260 exemplaren geteld.  
 

 
Geringde dwergstern  

ZWARTE STERN   

                  
april mei juni juli aug 

 
Op 5 mei zat een zwarte stern op het strand tussen 
Puindammen 2 en 3. In juli zaten er eerst drie 
sterns, later bevond een groep van 37 zwarte 
sterns zich op de Oostpunt. Ook zijn in juli twee 
exemplaren op het P.C. Plein gezien. In augustus 
hing een groep van veertig exemplaren rond op het 
Noordzeestrand.  
 
VISDIEF  

                  
april mei juni juli aug 

 
Visdieven broedden in 2021 op drie locaties op het 
eiland: de grootste kolonie met veertig nesten be-
vond zich op Puindam 3, een kolonie lag op de 
rand van de Zuidkwelder en ook op de Oostpunt 
ontstond een kolonie. In totaal zijn in 2021 65 
broedpaar vastgesteld. In de maand april nam het 
aantal visdieven toe. In de tweede week van mei 
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werden tijdens een storm vijfhonderd visdieven ge-
teld bij de Puindammen. Rond half mei begon op 
Puindam 3, waar de visdieven bij elkaar nestelden, 
de eilegfase. De twee andere kolonies startten la-
ter, rond eind mei. Half juni miegelde het op de 
Puindammen van de pullen van sterns, waarvan 23 
pullen van visdief. Eind juni nam vooral de kolonie 
op de Zuidkwelder sterk in aantal toe. Op 20 juni 
werden er 90 sterns geteld. Wellicht hadden zich 
sterns van elders naar deze locatie verplaatst. Eind 
juli en begin augustus vlogen de jonge sterns uit en 
werd het weer stiller bij de kolonies.  
 
Ringen van visdieven 
Van 28 tot 31 mei kwamen Derick Hiemstra en 
Bram Ubels op het eiland om sterns te ringen. In 
totaal hebben ze zes nieuwe visdieven geringd met 
een kleurring. De vogels werden gevangen met een 
klapnet. Een overzicht van alle aangebrachte kleur-
ringen is te vinden in Bijlage 14. Drie van deze rin-
gen zijn op 17 juni later tijdens het vogelwachters-
seizoen op dezelfde locatie afgelezen, namelijk W-
AR0, W-AR3, W-AR9. Ook W-EC5 is dezelfde dag af-
gelezen bij Puindam 3.  
 
NOORDSE STERN  

                  
april mei juni juli aug 

 

 
Noordse stern 

Op 15 april werden de eerste noordse sterns gesig-
naleerd op het eiland. Ze vlogen richting het oos-
ten. Twee weken later vestigden de eerste paren 
zich op de Puindammen. Noordse sterns, in 2021 
156 broedpaar, broedden vooral op Puindam 2 en 
3, op de strandjes tussen de puindammen en op/in 
de Gobimatten bij de betreffende puindammen. 
Eind mei werden er 131 nesten geteld. Eind mei 

werd ook een tweede locatie met 25 nesten gevon-
den, namelijk op de Oostplaat. 
 
Ringen van noordse sterns 
Van 29 mei tot 1 juni kwamen Derick Hiemstra en 
Bram Ubels op het eiland om sterns te ringen. In 
totaal hebben ze 47 noordse sterns geringd. De vo-
gels werden met een klapnet gevangen. Een over-
zicht van de aangebrachte ringen staat in Bijlage 
14. Daarnaast vingen ze tien noordse sterns die el-
ders eerder waren geringd; twee op Griend, de rest 
bij de Eemshaven door Hiemstra. Tijdens het rin-
gen werden bij nesten vijf wildcamera’s geplaatst, 
om daarna te kijken of op de foto’s de ringen wa-
ren af te lezen. Op deze wijze is het gelukt om van 
een aantal noordse sterns de ring af te lezen. Eén 
geringde stern kwam van Griend, het vogeleiland 
tussen Harlingen en Terschelling. Zes ringen bleken 
in de Eemshaven geringd. In 2018 zijn bij de Eems-
haven door Hiemstra geolocators aangebracht bij 
jonge sterns. Een unicum, omdat tot dan toe alleen 
volwassen vogels een zender kregen. Deze geolo-
cators zijn op Rottumerplaat niet bij sterns aange-
troffen, maar wel een oudere geolocator bij een 
volwassen vogel. De vraag was echter of op de 
oude geolocator nog bruikbare gegevens stonden. 
Het lukte niet om de geolocator aan te sluiten op 
de computer. De geolocator is vervolgens opge-
stuurd naar de fabrikant.   
 
Aflezen van ringen 
Tijdens het seizoen zijn door de vogelwachters 34 
kleurringen van noordse sterns afgelezen, zie Bij-
lage 6. Zeventien van deze sterns waren in 2021 
geringd op Rottumerplaat en acht waren op Griend 
geringd. Van de overige sterns was bij het schrijven 
van het rapport nog geen feedback ontvangen. Bij-
zonder was de vangst door Derick Hiemstra van de 
noordse stern die in 1990 was geringd op de 
Noord-Friese kwelder. De vogel van 31 jaar met 
ring K874628 was destijds door zijn vader geringd.  
 
GROTE STERN  

                  
april mei juni juli aug 

 
De grote stern is gedurende het seizoen sporadisch 
gezien in wisselende aantallen. Op 9 april zagen we 
het eerste exemplaar, twee weken later hingen op-
eens tien grote sterns in de lucht bij de uitkijkto-
ren. Rond half juli nam het aantal plots snel toe. 
Onder de groepen bevonden zich ook juveniele 
sterns. Op 13 juli werden zeventig grote sterns ge-
zien, waarvan 24 juveniele bij de Puindammen. 
Twee dagen later zaten er 167, waarvan 103 juve-
niele grote sterns. Begin augustus werden op een 
dag 520 grote sterns geteld op de stranden. Van 
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vijf vogels zijn bij de Puindammen de kleurringen 
afgelezen. Vier grote sterns waren geringd in Ne-
derlandse kolonies van de Slijkplaat in het Haring-
vliet en één exemplaar kwam van het natuurgebied 
Utopia op Texel. Een elders op het eiland gevon-
den dode grote stern bleek geringd op het Duitse 
Waddeneiland Baltrum. Eén van de geringde sterns 
bleek eerder afgelezen in Namibië.  
Onderzoek wijst uit dat grote sterns uit de Voor-
delta dispersie vertonen naar het westen en het 
noorden tot in Duitsland en Denemarken (Fijn et al. 
2011). Rottumerplaat lijkt een gebied waar de 
voorbereiding op de trek plaatsvindt. Na het 
broedseizoen verplaatsen de vogels zich vanaf de 
Voordelta naar de meest voedselrijke gebieden van 
de Noordzee vanwege de grote hoeveelheid be-
schikbare prooidieren. Hierdoor kunnen ze snel 
voldoende energie vergaren en de juveniele vogels 
foerageertechniek aanleren om de trek naar de 
overwinteringsgebieden te kunnen volbrengen 
(Fijn et al. 2011). Volgens Stienen (2005) bestaat er 
een mogelijkheid dat de vogels potentiële broed-
gebieden voor volgend jaar inspecteren. Deze ‘ont-
dekkingstochten’ vanuit het Haringvliet vinden 
plaats binnen het Deltagebied, maar ook tot in het 
Waddengebied (Stienen, 2005). 
 

 
 = ringen afgelezen  = ringlocatie   

Figuur 22: grote sterns afgelezen op Rottumerplaat 

ALK 

                  
april mei juni juli aug 

 
Op het Noordwesterstrand lag in april een verre-
gaand ontbonden exemplaar van een alk in de 
vloedlijn. 
 

ZEEKOET  

                  
april mei juni juli aug 

 
In april werd een waarneming van een levende 
zeekoet gedaan. De vogel dobberde op zee bij de 
Kop van de Stuifdijk. Daarnaast werden negen 
dode zeekoeten gevonden op het strand. 
 
POSTDUIF  

                  
april mei juni juli aug 

 
In de derde week van april verbleef een postduif 
een dag bij de Behuizing. Op basis van het ring-
nummer (nl19 1603357) is telefonisch contact op-
genomen met de eigenaar. De postduif bleek een 
dag eerder losgelaten in Parijs met als einddoel 
Hoek van Holland. Een afwijking dus, volgens de ei-
genaar vanwege de stevige wind uit het zuiden. 
Van de zestig losgelaten duiven mistten er nog 
twee. Dezelfde week vonden we de resten van een 
andere postduif in het nest van de buizerd. Ook 
deze postduif had een ring, maar het lukte niet om 
de ring uit het nest te halen. Na het broedseizoen 
konden we de ring niet meer vinden. In juni zagen 
we een groep van vier postduiven en een Franse 
postduif. Ook in juli troffen we een postduif aan bij 
de Behuizing en een dood exemplaar in de vloed-
lijn.  
 
HOUTDUIF  

                  
april mei juni juli aug 

 
De houtduif broedde in 2021 met drie paar op het 
eiland. Dit maakt dat houtduiven vaak werden 
waargenomen. Begin april zijn ook groepen hout-
duiven gezien, onder meer een groep van vijftien 
exemplaren in de bomen rond de Behuizing.  
 
HOLENDUIF  

                  
april mei juni juli aug 

 
In 2021 broedde een paar holenduiven in een ko-
nijnenhol op de Stuifdijk. In april, mei en juni werd 
een paar meerdere keren gezien, vooral bij het 
Middenbos  
 
TURKSE TORTEL  

                    
april mei juni juli aug 

 
Gedurende het vogelwachtseizoen is negen keer 
een waarneming van een Turkse tortel gedaan. Op 
27 april zagen we twee exemplaren, een dag later 
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drie Turkse tortels. Meerdere keren werd de vogel 
ook gehoord. 
 
KOEKOEK  

                  
april mei juni juli aug 

 
In de maand mei hingen veelvuldig koekoeken 
rond bij de Behuizing. Eerst een enkel exemplaar, 
later langere tijd een paartje. De koekoeken wer-
den ook gehoord. Vanaf begin juni tot half juli ble-
ven de koekoeken buiten beeld. Daarna vloog een 
jonge koekoek dagelijks rond de Behuizing en de 
Stuifdijk. De jonge koekoek is gezien in gezelschap 
met witte kwikstaarten. De witte kwikstaart staat 
bekend als een van de belangrijkste waardvogels 
voor de koekoek. 
 
VELDUIL  

                  
april mei juni juli aug 

 
Gedurende het seizoen is drie keer een velduil 
waargenomen; op 13 april op de stuifdijk ten wes-
ten van de behuizing, op 15 mei bij het Middenbos 
en op 19 mei op de Zuidkwelder.  
 
RANSUIL  

                  
april mei juni juli aug 

 
Eind april is een dood exemplaar gevonden op de 
Stuifdijk.  
 
NACHTZWALUW 

                  
april mei juni juli aug 

 

 
Nachtzwaluw (foto: Bram Ubels) 

Op 30 mei werd een nachtzwaluw waargenomen in 
een boom bij de behuizing. Het was de zesde ge-
melde waarneming van een nachtzwaluw op Rot-
tumerplaat.  
 
GIERZWALUW  

                  
april mei juni juli aug 

 
Op 29 mei werd op Rottumerplaat de eerste gier-
zwaluw gezien, op 2 juni volgde een tweede waar-
neming. In de tweede week van juni bevond zich 
een groep van tien gierzwaluwen bij de Kop van de 
Stuifdijk. Begin juli, eind juli en in de tweede week 
van augustus vlogen gierzwaluwen over. 
  
GROTE BONTE SPECHT  

                  
april mei juni juli aug 

 
De grote specht is een zeldzame doortrekker op 
het eiland. In 2021 is op 7 juli een juveniel exem-
plaar gezien vanuit de behuizing in de tuin. Het was 
het achttiende gemelde exemplaar op het eiland.  
 
VELDLEEUWERIK  

                  
april mei juni juli aug 

 
Bij de start van het vogelwachtersseizoen waren de 
veldleeuweriken al overal aan het zingen. De hoog-
ste dichtheid aan zingende veldleeuweriken be-
vond zich in het oostelijke deel van het Noordrif. 
Tot aan het einde van het seizoen, al in mindere 
mate, lieten de veldleeuwerikken zich daar horen.  
 
STRANDLEEUWERIK   

                  
april mei juni juli aug 

 
De strandleeuwerik is in Nederland in het winter-
halfjaar aan de kust te vinden. In de eerste helft 
van april zagen we bij elk bezoek aan de westzijde 
van Rottumerplaat groepen strandleeuweriken. 
Soms groepen van twee tot vijf exemplaren, maar 
af en toe ook een groep van 25 vogels.  
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Strandleeuwerik 

KORTTEENLEEUWERIK 

                  
april mei juni juli aug 

 
Op 14 mei ontdekte Rik Winters, een weekeinde te 
gast op het eiland, een kortteenleeuwerik aan de 
noordzijde van de Stuifdijk westelijk net voorbij de 
Behuizing. De soort is tot en met 18 mei waargeno-
men op het eiland en staat te boek als zeldzame 
dwaalgast. Volgens waarneming.nl zijn het jaar 
voorafgaand aan de ontdekking vijf kortteenleeu-
weriken in Nederland gezien. De waarneming is 
circa de zeventigste voor Nederland en moet voor 
beoordeling worden ingediend bij de Commissie 
Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA). De 
CDNA heeft de indiening aangenomen. De kort-
teenleeuwerik was niet eerder waargenomen op 
Rottumerplaat, wel volgens de CDNA in 1994 op 
Rottumeroog.  
 

 
Kortteenleeuwerik (foto: Rik Winters) 

OEVERZWALUW 

                  
april mei juni juli aug 

 
In een steile afslag aan de noordzijde van de Stuif-
dijk net voorbij de Eerste Knik bevond zich een ko-
lonie oeverzwaluwen. In totaal werden er op 20 
juni twintig bewoonde nesten geteld. Op 15 april 
zagen we er de eerste oeverzwaluw, waarna het 
aantal de weken erna toenam. Het is mogelijk dat 
deze waarnemingen ook doortrekkers betrof, want 
volgens Sovon vindt doortrek plaats tot diep in 
mei. Niet alle gegraven gaten, circa dertig in totaal, 
bleken na inspectie bewoond. In juli zijn met een 
wildcamera filmopnames gemaakt van enkele ga-
ten. Op talloze beelden waren jongen te zien die 
bedelden bij hun ouders naar voedsel. In juli en de 
eerste helft van augustus bleven oeverzwaluwen te 
zien op het eiland. Wellicht waren het de lokale 
broedvogels.  
 
HUISZWALUW  

                  
april mei juni juli aug 

 
Op 28 en 29 mei vloog een huiszwaluw rond de Be-
huizing.  
 
BOERENZWALUW  

                  
april mei juni juli aug 

 
Anders dan voorgaande jaren maakte de boeren-
zwaluw in 2021 geen gebruik van de aangeboden 
kunstmatige nestgelegenheden rond de Behuizing. 
Wel werden talloze boerenzwaluwen gezien tot 
half juni. Van boerenzwaluwen is bekend dat ze in 
het voorjaar langs de kust trekken. Meerdere ke-
ren hebben we boerenzwaluwen zien vliegen. 
Vooral op 27 april was een drukke dag met trek-
kende zwaluwen. Vanaf 4 augustus vlogen weer 
boerenzwaluwen op het eiland. Dit waren door-
trekkers of vogels van Rottumeroog waar boeren-
zwaluwen in 2021 hebben gebroed. 
 
GRASPIEPER  

                  
april mei juni juli aug 

 
Graspiepers komen op Rottumerplaat voor als 
broedvogels en als doortrekker. Vooral in april 
vond een massale doortrek plaats van noordelijke 
vogels. Deze hielden zich veelal in groepen tot tien 
exemplaren op. Eind april vonden we een eerste 
nest met vier eieren op de Noordkwelder. In mei 
werden talloze exemplaren zingend waargenomen. 
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Op basis van de telrichtlijnen van Sovon zijn uitein-
delijk tachtig territoria op het eiland vastgesteld. 
  
BOOMPIEPER  

                  
april mei juni juli aug 

 
Boompiepers zijn onregelmatig waargenomen tij-
dens het vogelwachtersseizoen: half april vloog 
een boompieper bij de Behuizing, half mei verble-
ven twee exemplaren drie dagen bij de Behuizing 
en eind mei en begin juni zat een boompieper bij 
het Middenbos.  
 
ROODKEELPIEPER  

                  
april mei juni juli aug 

 
Op 17 mei vloog een roepend exemplaar over het 
eiland. 
 
WITTE KWIKSTAART  

                  
april mei juni juli aug 

 
Witte kwikstaarten zijn iedere dag waargenomen. 
Ze zaten over het hele eiland en vaak ook bij de Be-
huizing. In het begin van het seizoen trokken groe-
pen van zo’n elf exemplaren door. In totaal zijn op 
het eiland zeven broedparen vastgesteld. In de 
derde week van juni zijn de eerste jongen gezien. 
Daarna vlogen veel jongen rond. Vanaf juli verza-
melden zich groepjes, veelal met jonge vogels.  
Eind mei zat een witte kwikstaart met een kleuring 
rond de Behuizing. De vogel (ringcode geel A48) is 
in Noorwegen geringd.   
 

 
Witte kwikstaart met ring (foto: Bram Ubels) 

 

ROUWKWIKSTAART  

                  
april mei juni juli aug 

 
In de eerste week van april was twee dagen een 
rouwkwikstaart te zien bij de drinkbak bij de Behui-
zing. Een week later is een rouwkwikstaart gezien 
aan de westzijde van het eiland, waarna op 30 april 
weer een rouwkwikstaart kwam drinken in de 
drinkbak. Half juni zat een rouwkwikstaart met jon-
gen op de Puindammen.  
 
GELE KWIKSTAART  

                  
april mei juni juli aug 

 
Tijdens het seizoen is twaalf keer een gele kwik-
staart gezien. Het lijkt aannemelijk dat deze waar-
nemingen voornamelijk trekkers betroffen, omdat 
gele kwikstaarten tot in mei kunnen doortrekken. 
Uiteindelijk is op basis van de telrichtlijnen van 
Sovon één territorium vastgesteld op het eiland.  
 
NOORDSE KWIKSTAART  

                  
april mei juni juli aug 

 
Op 21 mei is vanuit de uitkijktoren een noordse 
kwikstaart gezien op de Puindammen. Volgens 
Sovon piekt de doortrek doorgaans halverwege 
mei. 
 
WINTERKONING  

                  
april mei juni juli aug 

 
Winterkoningen werden vooral in april veelvuldig 
waargenomen. Wekenlang was het een vaste gast 
rond de Behuizing, maar ook op andere locaties op 
de Stuifdijk. Naast een zingende vogel in het Mid-
denbos op 17 mei is de vogel vanaf begin mei tot 
20 juli niet meer gezien op het eiland. Die dag zong 
een winterkoning bij de Behuizing.  
 
HEGGENMUS  

                  
april mei juni juli aug 

 
Tijdens het seizoen werden op drie locaties heg-
genmussen veelvuldig gehoord en gezien, namelijk 
bij de Behuizing, het Kraaienbos en het Middenbos. 
Nadat de vogel drie weken lang buiten beeld bleef, 
werden vanaf half juni plots meerdere zingende 
heggenmussen rond de Behuizing waargenomen.  
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ROODBORST  

                  
april mei juni juli aug 

 
Tot de tweede week van mei was de roodborst een 
dagelijkse gast bij de Behuizing. Ook onderlangs de 
Stuifdijk werden geregeld roodborsten gezien. Ge-
broed heeft de roodborst niet op Rottumerplaat. 
Wel werd op 6 augustus tijdens een regenbui weer 
een roodborst gezien.  
 
BLAUWBORST  

                  
april mei juni juli aug 

 
Op 13 april werd een zingende witsterblauwborst 
gezien en gehoord in de duindoorn aan de noord-
westzijde van de Noordkwelder. Eind mei vond een 
waarneming van een zingende blauwborst plaats in 
het Middenbos. Het was de zesde en zevende ge-
melde waarneming van een blauwborst op Rottu-
merplaat. Eerdere waarnemingen dateerden uit 
1995, 2004 en 2020. In 2020 zijn in de tweede helft 
van augustus en in september drie blauwborsten 
op het eiland gezien.  
 

 
Blauwborst 

GEKRAAGDE ROODSTAART  

                  
april mei juni juli aug 

 
De eerste waarneming van een gekraagde rood-
staart dateerde van 17 april. De vogel vloog op bij 
de vijver naast de Behuizing. Op 1 mei zat een 
mannetje bij het Middenbos, waarna een ge-
kraagde roodstaart zich dagenlang ophield rond de 
Behuizing. Eind mei bevond een exemplaar zich bij 
het Middenbos.  
 

ZWARTE ROODSTAART 

                  
april mei juni juli aug 

 
In het begin van het broedseizoen, de eerste drie 
weken van april, werden zwarte roodstaarten veel-
vuldig gezien op het eiland, vooral rond de Behui-
zing. Na de derde week leek de soort van het ei-
land verdwenen. Tot half juni een juveniel exem-
plaar bij de Behuizing opdook. Vervolgens verble-
ven er de rest van het seizoen meerdere juveniele 
vogels, maar ook volwassen mannetjes en vrouw-
tjes. De zwarte roodstaarten zaten geregeld in de 
schuur.  
 
TAPUIT  

                  
april mei juni juli aug 

 
In de maanden april en mei hielden meerdere ta-
puiten – vaak zes exemplaren – zich op aan de 
noordzijde van de Stuifdijk, vlak na de Eerste Knik. 
Ook aan de westzijde van de Stuifdijk, net na de 
Vierde Knik, werden meerdere keren tapuiten ge-
zien. Wellicht waren dit doortrekkers. Volgens 
Sovon vindt doortrek tot in juni plaats. Vlak na de 
Eerste Knik zat een paartje veelvuldig in de ope-
ning van een konijnenhol. Tapuiten maken gebruik 
van konijnenholen om in te broeden. Bij het konij-
nenhol werden pootafdrukken tot twintig centime-
ter in het hol aangetroffen. Ook werd dicht bij de 
locatie een zingend exemplaar waargenomen. Op 
basis van het zingend exemplaar stelt de autoclus-
tering van Sovon een territorium vast. Op 11 juni is 
in de buurt van het konijnenhol een adult gezien. 
Daarna waren de tapuiten van het eiland verdwe-
nen, terwijl ze ervoor bijna dagelijks werden ge-
zien. Ook zijn geen jongen waargenomen. In de 
tweede week van augustus is voor het eerst weer 
een tapuit waargenomen op het eiland. Op 10 au-
gustus vloog op de plek bij het konijnenhol weer 
een tapuit op.  
 
ROODBORSTAPUIT   

                  
april mei juni juli aug 

 
De roodborsttapuit is op Rottumerplaat een door-
trekker. In april zaten meerdere paren, minimaal 
drie, langs de Stuifdijk. Half mei werd er ook een 
vrouwtje gezien. In 2021 zijn geen territoria vastge-
steld, onder meer omdat zangactiviteit niet is 
waargenomen. Ook andere aanwijzingen voor 
broeden, zoals balts, nestbouw, alarm en uitgevlo-
gen jongen, ontbraken. 
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Roodborsttapuit  

PAAPJE  

                  
april mei juni juli aug 

 
Eind mei is meerdere keren een paapje waargeno-
men langs de Stuifdijk.  
 
ZANGLIJSTER  

                   
 april mei juni juli aug 

 
Tijdens de voorjaarstrek werden tot half mei meer-
deren keren zanglijsters gezien langs de Stuifdijk. 
Vaak één tot vier exemplaren die op doortrek wa-
ren. De soort is niet als broedvogel vastgesteld. 
 
KOPERWIEK  

                  
april mei juni juli aug 

 
Tijdens de voorjaarstrek werden tot half mei tal-
loze keren meerdere exemplaren waargenomen in 
de bosjes op de Stuifdijk en bij de Behuizing. Vaak 
vlogen de koperwieken in gezelschap van kramsvo-
gels en andere lijsterachtigen.  
 
GROTE LIJSTER  

                  
april mei juni juli aug 

 
Op 27 juli landde een grote lijster op een tak bij de 
drinkbak bij de Behuizing.  
 
 
 
 
 
 

KRAMSVOGEL  

                  
april mei juni juli aug 

 
Tijdens de voorjaarstrek zijn meerdere kramsvo-
gels langs de Stuifdijk gezien. Vaak in kleinere groe-
pen van circa vijf exemplaren die even op het ei-
land bleven hangen. De kramsvogels vlogen veelal 
in gemengde groepen met zanglijsters en koper-
wieken. Op 19 april vloog een grotere groep van 
twintig vogels richting het oosten.  
 
BEFLIJSTER  

                  
april mei juni juli aug 

 
Op 1 mei is een beflijster waargenomen in het Mid-
denbos tussen een groep lijsters. De weken erna 
tot half mei zijn meerdere beflijsters gezien. Alle-
maal op doortrek langs de Stuifdijk.  
 

 
Beflijster 

MEREL  

                  
april mei juni juli aug 

 
Merels trekken door op Rottumerplaat en broeden 
op het eiland. Deze eeuw is vier jaar, waaronder in 
2021, een territorium vastgesteld. Volgens Sovon 
vindt doortrek in het voorjaar vooral tussen half 
maart en eind april plaats. In 2021 werden in april 
bijna dagelijkse merels gezien; vooral rondom de 
Behuizing, maar ook elders langs de stuifdijk. De 
doortrek duurde op Rottumerplaat tot half mei, 
want ook in de eerste twee weken van mei werden 
merels waargenomen.  
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TUINFLUITER  

                  
april mei juni juli aug 

 
Tijdens de BMP-ronden zijn twee zingende tuinflui-
ters ingevoerd; half mei en eind mei aan beide uit-
einden van het Middenbos. Ook in het Kraaienbos 
is half mei een tuinfluiter waargenomen.  
 
ZWARTKOP  

                  
april mei juni juli aug 

 
De eerste zwartkop is gezien op 20 april bij de Be-
huizing. Later in april werd een mannetje er dage-
lijks waargenomen en geregeld ook in andere bos-
schages langs de Stuifdijk. Eind mei zijn drie zin-
gende zwartkoppen waargenomen; twee bij de be-
huizing en één aan de westzijde van de stuifdijk. 
Nadat de soort meer dan een maand buiten beeld 
bleef, werd half juli een zingende zwartkop ge-
hoord in het Middenbos.  
 
BRAAMSLUIPER  

                  
april mei juni juli aug 

 
In mei werden op drie data één tot twee zingende 
braamsluipers waargenomen, waarvan de eerste 
op 8 mei. De braamsluipers zijn gezien bij het 
Kraaienbos, de Behuizing en het Middenbos.  
 
GRASMUS  

                  
april mei juni juli aug 

 
De eerste grasmus is waargenomen op 8 mei, 
waarna de soort met regelmaat werd waargeno-
men langs de Stuifdijk. Op 14 mei werd een eerste 
zingend exemplaar gehoord.  
 
RIETZANGER  

                  
april mei juni juli aug 

 
In mei zijn drie rietzangers waargenomen; de eer-
ste na de Eerste Knik op de Stuifdijk, de tweede en 
derde eind mei bij de Behuizing.  
 
BOSRIETZANGER  

                  
april mei juni juli aug 

 
Op 27 mei zijn twee zingende bosrietzangers waar-
genomen in het Middenbos. Een week later zat 
een zingend exemplaar bij de Behuizing.  
 

 
Bosrietzanger (foto: Bram Ubels) 

 
SPRINKHAANZANGER  

                  
april mei juni juli aug 

 
Op 26 mei zong een sprinkhaanzanger bij de Behui-
zing. De soort is op Rottumerplaat in 1990 vastge-
steld als broedvogel. In 2021 broedde de soort niet 
op het eiland.  
 
KLEINE KAREKIET  

                  
april mei juni juli aug 

 
Bij het Kraaienbos zong op 9 juni een kleine kare-
kiet.  
 
SPOTVOGEL  

                  
april mei juni juli aug 

 
Op 29 mei zijn op één dag vier spotvogels waarge-
nomen op de Stuifdijk. Een paar dagen later zat 
een zingend exemplaar in het Middenbos.  
 
FITIS  

                  
april mei juni juli aug 

 
Half april lieten de eerste fitissen zich zien en op 20 
april ook horen. Dit kunnen deels ook trekkers zijn, 
omdat volgens Sovon tot half mei noordelijke trek-
kers kunnen passeren. Op basis van zingende man-
netjes werden in 2021 op het eiland vijf broedpa-
ren vastgesteld. Tot in de derde week van juni wer-
den de fitissen bijna dagelijks zingend in het gebied 
aangetroffen. 
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TJIFTJAF  

                  
april mei juni juli aug 

 
Tjiftjaffen lieten zich tot half juli bijna dagelijks zien 
en vooral horen in de bosschages langs de Stuifdijk. 
Op basis van zingende mannetjes werden zes 
broedparen vastgesteld. Na enkele weken dat de 
soort op het eiland niet werd gezien of gehoord, 
liet een tjiftjaf zich op 11 augustus bij de Behuizing 
zien en horen. 
 
GOUDHAAN  

                  
april mei juni juli aug 

 
Op 11 april werd de eerste goudhaan op doortrek 
gezien bij de Behuizing. De weken erna in april 
werden bijna dagelijks goudhanen waargenomen, 
waarna begin mei nog enkele exemplaren werden 
gezien.  
 
GRAUWE VLIEGENVANGER  

                  
april mei juni juli aug 

 
Vanaf 9 mei zaten bijna continu één of twee 
grauwe vliegenvangers bij de Behuizing en soms 
ook langs de Stuifdijk. In augustus is de soort weer 
meerdere keren gezien. 
 
BONTE VLIEGENVANGER  

                  
april mei juni juli aug 

 

  
Bonte vliegenvanger 

Op 9 mei werd het eerste mannetje bonte vliegen-
vangers waargenomen in de tuin bij de behuizing. 
De twee weken daarna was de vogel er een 

dagelijkse gast. Eind mei werd weer een mannetje 
meerdere dagen dagelijks gezien in de tuin.  
 
PIMPELMEES  

                  
april mei juni juli aug 

 
Op 13 april zat een pimpelmees bij de behuizing.  
 
BOOMKRUIPER 

                  
april mei juni juli aug 

 
Op 10 en 11 juli zat een boomkruiper bij de behui-
zing. Hij is er gezien en gehoord. Het was de acht-
ste gemelde waarneming op Rottumerplaat. 
 
GRAUWE KLAUWIER  

                  
april mei juni juli aug 

 
Op 29 mei werd op de Stuifdijk, ten westen van het 
Middenbos, een vrouwtje grauwe klauwier gezien. 
Een dag later zat op dezelfde plek een baltsend 
paartje. Het paar is ook 30 mei nog gezien, maar 
daarna niet meer als paartje. Wel is vier dagen la-
ter, op 3 juni, een vrouwtje waargenomen bij de 
Behuizing. Volgens waarneming.nl zijn voor Rottu-
merplaat de afgelopen tien jaar zes individuen in-
gevoerd. Voor het eerst deze eeuw betrof het een 
volwassen mannetje én vrouwtje. 
 

 
Paartje grauwe klauwieren 
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EKSTER  

                  
april mei juni juli aug 

 
De ekster is een soort die tot de dagelijkse avifauna 
van Rottumerplaat behoort. Steevast waren ek-
sters aanwezig op de Stuifdijk en rond de Behui-
zing. Vermoedelijk ging het gedurende het seizoen 
om dezelfde vogels. De maximale groepsgrootte 
betrof acht exemplaren. In 2021 zijn twee territoria 
vastgesteld, maar ondanks intensief afzoeken werd 
op en langs de Stuifdijk geen nest van een ekster 
gevonden. Vanaf 10 juni doken jonge vogels op 
rond de Behuizing. Ook bij de Stuifdijk werden 
daarna jongen gezien.   
 
KAUW  

                  
april mei juni juli aug 

 
Kauwen leven in groepen. Begin april werden bij 
het Middenbos groepen van zo’n twintig kauwen 
gezien. Op 7 mei vloog een kauw weg uit een konij-
nenhol tussen het Kraaienbos en het Middenbos. 
Bij de ingang lagen veertjes van een kauw. Tussen 
half mei en half juni zijn rond het nesthol bijna da-
gelijks kauwen waargenomen. In de tweede week 
van juni vloog er een groep van negen exemplaren, 
wellicht jongen. Daarna leken de kauwen van het 
eiland verdwenen.  
 
ZWARTE KRAAI  

                  
april mei juni juli aug 

 
De zwarte kraai broedde in 2021 met zeven tot 
acht paar op Rottumerplaat. Alle nesten bevonden 
zich op of langs de Stuifdijk. De vele broedparen 
maakte dat de soort gedurende het broedseizoen 
overal op het eiland te zien was. Op 17 april zaten 
in totaal 22 zwarte kraaien op de Noordkwelder. 
Gezien het aantal niet louter broedvogels, maar 
ook kraaien op trek. Waarschijnlijk waren dit niet-
territoriale kraaien die zich in groepen verzamelen. 
Van de 31 eieren in de nesten werden uiteindelijk 
zeventien jongen vliegvlug. In de tweede week van 
juni vlogen overal langs de stuifdijk jonge kraaien. 
In het begin leken ze nog een voorkeur te hebben 
voor de directe omgeving van hun nest. Op 28 juli 
vonden we een dood exemplaar in de Zuidkwelder.  
 
SPREEUW  

                  
april mei juni juli aug 

 
Spreeuwen broeden al jaren niet op Rottumer-
plaat. Daarvoor ontbreekt geschikt broedbiotoop 

op het eiland. In 2006 was het laatste broedgeval 
in een nestkast. Daarvoor waren ze tussen 1984 en 
1987 vier jaar als broedvogel vastgesteld. In 2021 
waren ze wel veelvuldig aanwezig; de eerste week 
in april in groepen van twee tot vijftien exempla-
ren. Daarna slechts een enkele waarneming. Half 
juni zagen we plots groepen jonge spreeuwen. Het 
aantal nam binnen een paar dagen toe tot 250 
exemplaren. Van spreeuwen is bekend dat uitge-
vlogen jongen onmiddellijk met hun ouders ver-
trekken naar voedselrijke terreinen. Tot half augus-
tus zaten groepen spreeuwen op het eiland.  
 

 
Spreeuwen 

ROZE SPREEUW  

                  
april mei juni juli aug 

 
De roze spreeuw is een zeer zeldzame dwaalgast 
op het eiland. Van 24 tot 27 juni werd een roze 
spreeuw gezien in een groep spreeuwen. De groep 
vloog tussen de Behuizing en de Eerste Knik van de 
Stuifdijk. Ook landde de groep geregeld op de 
kwelder. Op 9 juli werd een nieuw exemplaar 
waargenomen in een groep spreeuwen bij de vijver 
naast de Behuizing. Het waren de vierde en vijfde 
gemelde waarnemingen op het eiland. Roze 
spreeuwen die in ons land worden gezien, broeden 
in Zuidoost-Europa en West-Azië. Ongeveer een-
maal per acht tot tien jaar vinden invasies plaats in 
Europa. Volgens waarneming.nl leek in 2021 
sprake van een voorjaarsinflux. In juni en juli wer-
den ze langs de hele kust gezien.  
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WIELEWAAL  

                  
april mei juni juli aug 

 
In het laatste weekeind van mei is een wielewaal 
gezien en gehoord bij de Behuizing. Het was de 
dertiende gedocumenteerde waarneming van de 
soort op Rottumerplaat. 
 
VINK  

                  
april mei juni juli aug 

 
Op 3 april bevond zich een mannetje vink rond de 
Behuizing. Daarna werden vinken, vooral man-
netjes, ook zingend, waargenomen bij de Behuizing 
en eenmaal op de Stuifdijk. Vanaf de tweede week 
van mei is de vink niet meer gezien op het eiland. 
Op het laatst liet de vink weer van zich horen. 
 
KEEP  

                  
april mei juni juli aug 

 
De eerste kepen van het seizoen werden op 17 
april waargenomen bij de vijver naast de Behui-
zing. De kepen lieten zich nog drie dagen zien. La-
ter, tussen eind mei en begin juni, bevond een 
zwartgemaskerd mannetje zich een paar dagen bij 
de Behuizing.  
 
KNEU  

                  
april mei juni juli aug 

 

 
Kneu 

De kneu is op Rottumerplaat waargenomen tijdens 
de voorjaarstrek en als broedvogel. De voorjaars-
trek van de kneu begint volgens Sovon half maart 

en piekt rond half april, waarbij begin mei de laat-
ste trekkers kunnen passeren. Begin april zagen we 
regelmatig doortrekkers in groepen, op het 
Noordrif zelfs een groep van grofweg honderd 
exemplaren. Tot begin mei zagen en hoorden we 
dagelijks vogels bij de Behuizing, en troffen we ze 
overvliegend over de Stuifdijk. Tijdens de broedtijd 
– datumgrenzen van 25 april t/m 20 juli – zijn in to-
taal vier broedpaar vastgesteld. Vooral rond de Be-
huizing was de kneu een dagelijkse verschijning.  
 
SIJS  

                  
april mei juni juli aug 

 
Vanaf 7 juni bevond zich een sijs meerdere dagen 
rond de behuizing.   
 
KLEINE BARMSIJS  

                  
april mei juni juli aug 

 
Van de barmsijs is bekend dat late trekkers, zowel 
in groepen als zingende vogels, tot diep in mei kun-
nen trekken. In de tweede helft van mei werden 
drie keer overvliegende exemplaren gezien. Begin 
juni zat nog een kleine barmsijs bij de Behuizing. 
De soort nestelt op de Waddeneilanden, maar niet 
op Rottumerplaat. Eind juni werd nog een exem-
plaar aangetroffen bij de Behuizing.  
 
PUTTER 

                  
april mei juni juli aug 

 
Putters doen Rottumerplaat aan tijdens de voor-
jaarstrek naar het oosten. Driemaal werd een put-
ter gezien, op 18 april bevond zich één exemplaar 
rond de Behuizing, even later zaten vier exempla-
ren bij de Behuizing en eind mei werd een putter 
gehoord rond de Behuizing.  
 
RIETGORS 

                  
april mei juni juli aug 

 
Rietgorzen broeden op Rottumerplaat, maar doen 
het gebied tijdens de vogelwachtersperiode ook 
aan tijdens de voorjaarstrek. De voorjaarstrek 
speelt zich grotendeels af in maart en de eerste 
helft van april. Het begin april waargenomen kop-
pel rietgorzen op de Stuifdijk en het exemplaar op 
de Noordrif kunnen doortrekkers zijn. Dat geldt 
ook voor de meerdere waarnemingen, waaronder 
een groep van drie mannen, rond half april. Vanaf 
half april, de datumgrens van de telrichtlijnen van 
Sovon, zijn vijf territoria vastgesteld.  
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BOSGORS 

                  
april mei juni juli aug 

 
Op 27 mei is bij de vijver naast de Behuizing een 
bosgors ontdekt. Het betrof een zingend adulte 
man in zomerkleed. De bosgors is een zeldzame 
dwaalgast. Het was de derde gemelde waarneming 
op Rottumerplaat. Bosgorzen worden hoofdzake-
lijk gezien in september en oktober langs de kust 
(dus in winterkleed) en is volgens dutchavifauna.nl, 
de site van de Commissie Dwaalgasten Neder-
landse Avifauna (CDNA), eerder in 1994 en 2007 op 
Rottumerplaat waargenomen. Volgens waarne-
ming.nl zijn het jaar voorafgaand aan de ontdek-
king tien bosgorzen in Nederland waargenomen.  
 

 
Bosgors 

 

5.2 Broedvogels   

 

5.2.1 Telmethodieken 

 
BMP-methode Sovon 
De meeste broedvogelsoorten zijn in 2021 op Rot-
tumerplaat geïnventariseerd volgens de BMP-me-
thode (Sovon, 2016). Uiteindelijk zijn zes volledige 
BMP-ronden uitgevoerd. Punt van discussie blijft 
hoe het totale onderzoekgebied het beste kan wor-
den opgedeeld. Eerdere vogelwachters kozen voor 
een vaste telroute door het gebied. Pot & Brander-
horst stelden in 2019 vijf deelgebieden vast, waar-
bij ze per keer een deelgebied in kaart brachten. In 
2021 is de aanpak met deze deelgebieden losgela-
ten. Elke BMP-ronde is het hele eiland bezocht, 
maar niet volgens een vaste route. De ene keer is 
er bijvoorbeeld voor gekozen om het Noordrif 
apart te bezoeken, een andere keer werd op een 

dag het Noordrif met de Noordkwelder en de Zuid-
westerduinen gecombineerd. De BMP-tellingen 
vonden zoveel mogelijk tijdens laagwater plaats 
om niet bij hoogwater de overtijende vogels te ver-
storen. De Stuifdijk en de bosschages rond de Be-
huizing zijn, indien mogelijk, ’s ochtends bij zons-
opkomst bezocht.  
 
Voor het invoeren van de gegevens is gebruikge-
maakt van app Avimap op de door Staatsbosbe-
heer beschikbaar gestelde tablet. De verschillende 
bezoeken werden telkens gekoppeld aan een 
hoofdbezoek. Aanvullende waarnemingen zijn na-
derhand toegevoegd aan de BMP-ronde. Dit waren 
alleen relevante nieuwe soorten die in de periode 
rond de BMP-ronden waren gezien of soorten op 
‘nieuwe’ plekken, zoals de twee nesten van schol-
eksters ver ten zuiden van het eiland op het wad. 
Dubbeltellingen zijn op deze wijze vermeden. 
 
Eerste ronde, uitgevoerd tussen 5 en 10 april. In 
deze ronde lag de focus vooral op de grauwe gans 
vanwege de datumgrens van 15 april. Ook roofvo-
gels en vooral veldleeuweriken zijn in ingevoerd. 
Tweede ronde, uitgevoerd tussen 21 en 25 april. 
Tijdens deze ronde de resterende grauwe ganzen 

Hogere nesten inkijken met spiegel  
Voor het bekijken van de nesten in de bomen 
en hogere struiken hebben we gebruik ge-
maakt van een lange stok met daaraan een 
spiegel. De eerste keer hebben we langs de 
Stuifdijk alle nesten in kaart gebracht. Dit is ge-
daan op het moment dat de bomen en strui-
ken nog geen bladeren hadden. Nesten die we 
niet op naam konden brengen zijn in Avimap 
ingevoerd als Chileense Flamingo. Deze soort 
is later uit het systeem verwijderd.  
 

 
Met een spiegel aan een stok in een nest kijken 
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geïnventariseerd ondanks de al verstreken datum-
grens. Verder tal van andere soorten, zoals de veld-
leeuwerik, ingevoerd. 
Derde ronde, uitgevoerd tussen 3 en 10 mei. In 
deze periode begonnen de eiders met broeden.  
Vierde ronde, uitgevoerd tussen 17 en 20 mei. 
Deze ronde de focus gelegd op het definitief in 
kaart brengen van de meeuwenkolonies en overige 
kolonievogels. Speciale aandacht voor de graspie-
per vanwege de periode vanaf 15 mei voor adult in 
broedbiotoop. Daarnaast speciale aandacht voor 
tureluur en scholekster op de kwelder.  
Vijfde ronde, uitgevoerd tussen 1 en 4 juni. Speci-
ale aandacht voor bergeend, tureluur en scholek-
ster. 
Zesde ronde, uitgevoerd in de week rond 14 juli. 
Speciale aandacht voor tapuit vanwege de periode 
vanaf 10 juni voor adult in broedbiotoop. Alle 
waarnemingen zijn ingevoerd op de datum van 14 
juli. 
 
Een aparte nachtronde is niet over het gehele ter-
rein gelopen. Wel is enkele keren tijdens en na 
zonsondergang rond de Behuizing en op de Stuif-
dijk geluisterd naar het geluid van waterrallen. De 
waterral is echter niet waargenomen.  
 
Andere telmethoden  
De BMP-methode is erop gericht om in verschil-
lende rondes op basis van territoria het aantal 
‘waarschijnlijke’ broedparen vast te stellen. Voor 
een aantal soorten op het eiland was deze me-
thode niet toereikend. Voor de bergeend, zilver-
meeuw, kleine mantelmeeuw en eider zijn andere 
methoden toegepast om het aantal broedpaar te 
bepalen. De werkwijze van de methoden staan per 
soort beschreven.  
 
Nesten in AviNest 
Behalve in Avimap zijn veel nesten ook ingevoerd 
in de app AviNest. AviNest maakt het mogelijk om 
nestgegevens direct in het veld in te voeren. De 
app is afgestemd op de Nestkaart-systematiek van 
Sovon. Het Meetnet Nestkaarten is gestart in 1995 
als belangrijke aanvulling op de broedvogelmonito-
ring. Broedbiologische gegevens zijn van belang om 
de oorzaken van aantalsveranderingen te achter-
halen of eventueel zulke veranderingen al in een 
vroeg stadium te zien aankomen (‘early warning’). 
Van de volgende soorten zijn nesten ingevoerd: 
scholekster, buizerd, bruine kiekendief en zwarte 
kraai. Elk ingevoerd nest is meerdere keren be-
zocht, in elk geval in de eifase, de jongenfase en 
een nacontrole om te bepalen of de jongen waren 
uitgevlogen of dat het nest mislukt was. Bij de 
grote soorten is het nest tussen de tien en veertien 
dagen bezocht.  

Wel/niet meetellen van twijfelgevallen 
Op basis van een analyse van beschikbare vogel-
wachtersrapportages bleek dat voor het wel of niet 
meetellen van broedvogels door de vogelwachters 
andere keuzes zijn gemaakt. Het gevolg is dat de 
waarden in de tijdreeksen niet altijd gebaseerd zijn 
op dezelfde aannames en in dat geval niet volledig 
onderling vergelijkbaar zijn. De autoclustering van 
Sovon blijkt niet altijd overeen te komen met de 
waarneming van de vogelwachters in het veld. Het 
komt meerdere keren voor dat de autoclustering 
van Sovon één of meerdere waarnemingen clustert 
als een territorium, terwijl de vogelwachters met 
zekerheid kunnen stellen dat op het eiland geen 
paar heeft gebroed. De onduidelijkheid doet zich 
vooral voor met zangvogels op Rottumerplaat. De 
door Sovon per soort opgestelde datumgrenzen 
hebben onder meer het doel doortrekkende - en 
dus niet lokaal-broedende - vogels uit de data te 
filteren. Na het ingaan van de datumgrenzen is de 
kans op een doortrekker relatief klein. Op Rottu-
merplaat is in het voorjaar vanwege de geografi-
sche ligging echter sprake van late doortrek van 
zangvogels. Het komt daarom relatief vaak voor 
dat doortrekkers zich (zingend) op het eiland op-
houden, ook ná het ingaan van de datumgrenzen, 
maar na één of een paar dagen weer vertrokken 
zijn. Voor het broedseizoen van 2020 kozen de vo-
gelwachters ervoor gekozen om deze zangvogel-
soorten niet mee te nemen in de broedvogeltel-
ling, terwijl deze soorten onder meer in 2019 wél 
zijn aangegeven als broedvogels. De in 2020 niet-
meegetelde soorten, hoewel ze wél binnen de da-
tumgrenzen waren waargenomen zijn: zomertor-
tel, zwartkop, tuinfluiter, kleine karekiet, bosriet-
zanger, spotvogel, fitis en huismus. Neem de fitis. 
In 2020 is deze soort niet meegerekend, maar 
vanaf 2000 heeft op Rottumerplaat volgens de mo-
nitoring in tien jaren wél één of meerdere fitissen 
op het eiland gebroed. In 2006 en 2007 werd de fi-
tis, net als in 2020, bewust niet meegenomen. In 
het vogelwachtersverslag van 2007 staat hierover: 
‘Bij de inventarisatie van de zangvogels is rekening 
gehouden met de doortrek van soorten zoals fitis 
en tjiftaf. Tot laat in het voorjaar kunnen deze nog 
doortrekken en tijdens hun verblijf op het eiland 
zingen. Net als in voorgaande jaren werden zin-
gende vogels (broedcode 4 of lager) alleen als 
broedvogel aangemerkt als aannemelijk was dat 
het gedurende meerdere weken hetzelfde individu 
betrof.’ 
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Om over dergelijke situaties voor 2021 en voor de 
toekomst duidelijkheid te verschaffen is contact 
opgenomen met Dirk Dijkshoorn, ecoloog van 
Staatsbosbeheer, en Jelle Postma, meetnet coördi-
nator van Sovon. Sovon en Staatsbosbeheer heb-
ben voor Rottumerplaat de volgende richtlijnen 
opgesteld:  
 

▪ Wijk bij sterke vermoedens dat de soort 
NIET op het eiland broedt af van de auto-
clustering van Sovon en verwijder in het 
rapport het territorium uit de broedvogel-
telling.  

▪ Bekijk bij twijfel extra of de waarneming 
wel in geschikt broedbiotoop is en wees 
vooral bij zingende vogels in de doortrek-
periode extra kritisch. Bij lagere broedco-
des 1, 2 en 3 bij voorkeur pas territorium 
aannemen als vogel twee keer op de-
zelfde plek heeft gezongen met tussenpe-
riode van minimaal 10 dagen. 

▪ Houd bij redelijke twijfel vast aan de BMP-
methode en de autoclustering.  

▪ Probeer bij ‘sterke vermoedens’ en bij 
‘twijfel’ om uitsluitsel te krijgen in het veld 
en beschrijf in het rapport uitvoerig de ge-
maakte keuzes, zodat deze duidelijk zijn 
voor toekomstige vogelwachters op Rot-
tumerplaat. Bij zeldzame soorten kan het 
zinvol zijn om meer zekerheid te verkrij-
gen door gedurende langere tijd het ge-
drag te observeren (van afstand) of een of 
enkele dagen later opnieuw een waarne-
ming te doen. 

 
Op basis van bovenstaande richtlijnen is in 2021 
voor de volgende vogelsoorten ervoor gekozen om 
ze NIET als broedpaar te rekenen, terwijl de auto-
clustering van Sovon ze wel als territorium heeft 
vastgesteld: boerenzwaluw, bonte vliegenvanger, 
bosrietzanger, grauwe klauwier, grote stern, kleine 
karekiet, rietzanger, roodborst, blauwborst, rood-
borsttapuit, slechtvalk, tuinfluiter, vink en wiele-
waal. Al deze soorten staan in onderstaand over-
zicht als nul broedpaar aangegeven. Per soort is 
aangegeven waarom de keuze is gemaakt. De bear-
gumentering is begin augustus 2021 voorgelegd 
aan Dirk Dijkshoorn van Staatsbosbeheer. Hij is ak-
koord gegaan met de gemaakte keuzes. Naar aan-
leiding van de gevoerde discussies willen Staats-
bosbeheer en Sovon de specifieke telrichtlijnen 
voor de Rottums aanscherpen, zodat meer duide-
lijkheid ontstaat over het wel of niet meenemen 
van twijfelgevallen. 
 
 

Daarnaast zijn er broedvogels van Rottumerplaat 
waarvan in 2021 geen geldig territorium vastge-
steld kon worden, ook niet door de autoclustering 
van SOVON, maar in eerdere jaren wel. Het betrof 
de volgende soorten: kievit, kluut, krakeend, 
smient, strandplevier, velduil, waterral, winterta-
ling en zwartkopmeeuw. Behalve de waterral zijn 
deze soorten wel in 2021 waargenomen. Omdat 
het niet-voorkomen van deze broedvogels in 2021 
relevante informatie is, komen deze soorten in on-
derstaand overzicht wel aan bod.  
 

5.2.2 Soortbesprekingen 

 
In totaal zijn in 2021 44 broedvogelsoorten op het 
eiland vastgesteld. In deze paragraaf worden de 
soorten verder uitgewerkt. Onder het aantal 
broedpaar staat de ‘hoogst’ waargenomen broed-
code in de telrichtlijnen van Sovon. Een zingende 
vogel (code 2) telt, zoals de telrichtlijnen aangeven, 
hoger dan een paartje (code 3). Bij elke soort staat 
een grafiek met de aantalsontwikkeling van 2000 
tot en met 2021. De paarse balk staat voor het 
aantal vastgestelde territoria in 2021. De licht-
groene delen van balken geeft aan als het aantal 
territoria tussen twee getallen ligt. De onderlig-
gende data in de grafieken zijn terug te vinden in 
Bijlage 13. De kaarten met locaties van de territoria 
zijn van een aantal soorten opgenomen, alleen 
wanneer het relevant werd geacht. De meeste 
kaarten met territoria zijn gegenereerd via de por-
tal van Sovon (portal.sovon.nl). Voor de overige 
stippenkaarten verwijzen we naar het invoerpor-
taal van Sovon waar de kaarten van de inventarisa-
tiejaren ingezien kunnen worden. Bij de beschre-
ven soorten in deze paragraaf staan ook de soor-
ten waarvan de autoclustering van Sovon één of 
meerdere territoria heeft vastgesteld, maar die 
desondanks op nul zijn gezet. Ook zijn enkele 
broedvogels vermeld die in voorgaande jaren wél 
zijn waargenomen, maar in 2021 niet.  
 
Alle historische beschrijvingen van broedvogels op 
Rottumerplaat zijn overgenomen uit de uitgave 
Fauna van Rottum (Zekhuis & de Vries, 2012),  
Het SOVON-rapport ‘Broedvogelmonitoring op de 
Rottums in 2006-2017’ (Postma & Koffijberg, 2019) 
en de jaarrapportages van eerdere vogelwachters 
op Rottumerplaat die beschikbaar waren op het ei-
land. Een overzicht van voor dit rapport gebruikte 
vogelwachtersverslagen is te vinden in de litera-
tuurlijst in hoofdstuk 10.  
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Grauwe gans  
Aantal broedpaar 2021: 176 
Broedcode: 16 (Nest met jongen) 
Methode: nestentelling 
 

 
 
De grauwe gans is een relatieve nieuwkomer op 
Rottumerplaat. De gans broedt er vanaf 2005. 
Sindsdien neemt het aantal exponentieel toe. De 
grauwe gans broedt vroeg in het seizoen. De nes-
ten liggen vaak verstopt in helmpollen en andere 
opgaande vegetatie. De meeste broedende vogels 
vlogen op wanneer we in de buurt kwamen, soms 
gebeurde dit pas op het laatste moment. Begin 
april zijn tijdens de eerste BMP-ronde de broe-
dende grauwe ganzen in kaart gebracht door op 
het hele eiland de nesten in te voeren in Avimap. 
De ganzen zaten al op de nesten toen het vogel-
wachtersseizoen startte. Bij de eerste BMP-ronde 
werden in totaal 144 ganzennesten geteld. Tijdens 
de tweede ronde van 21 april tot 26 april zijn 32 

extra nesten ingevoerd. Dit zijn nesten waarvan 
met absolute zekerheid kon worden gesteld dat ze 
in de eerste ronde niet waren meegenomen. Met 
deze extra nesten komt het totaal aantal territoria 
van grauwe ganzen in 2021 op 176. Dit is een mini-
mumaantal. Tijdens de BMP-ronden zijn ongetwij-
feld nesten over het hoofd gezien. Ook later in het 
seizoen zijn nog talloze nieuwe nesten waargeno-
men. Deze zijn niet meer meegenomen in de BMP-
telling. 
 

 
Kuikens grauwe ganzen 

Gevolgen hoogwater van 5 april 
Op 5 april stond nagenoeg de hele Zuidkwelder tij-
dens hoogwater onder water. De waterstand was 
1,98 meter boven NAP. Alleen de Stuifdijk en de 

Figuur 23: In Avimap ingevoerd nesten van grauwe ganzen  
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hogere delen van de Zuidwesterduinen, de zuid-
zijde van de Zuidkwelder en de duinen bij het 
Noordrif staken boven het water uit. In totaal was 
de waterstand 4,5 uur lang boven 130 +NAP, de 
grens waarboven de Zuidkwelder begint onder te 
lopen. Tijdens een controle enkele dagen later van 
een drietal eerder getelde nesten van grauwe gan-
zen op de lagere delen van de Zuidkwelder bleek 
dat de nesten waren verlaten, wellicht door het 
hoogwater. Bij een viertal andere nesten lagen één 
of meerdere eieren naast het nest. Tijdens de 
BMP-ronde bleek echter dat het totaal aantal over-
stroomde nesten beperkt was gebleven. De nesten 
van grauwe ganzen lagen nagenoeg allemaal op 
hoger gelegen delen, zoals op de Stuifdijk, in de 
Zuidwesterduinen en op het Noordrif.  
 
Reproductie 
In 2019 is door de vogelwachters op Rottumerplaat 
van alle aangetroffen nesten van grauwe ganzen 
het aantal eieren genoteerd. De gemiddelde legsel-
grootte bedroeg in 2019 5,3 eieren per nest. Op 
basis van dit gemiddelde wordt het totaal aantal 
eieren in 2021 op 795 stuks geschat. Het hoogst 
geteld aantal eieren in een nest was in 2021 tien.  
Het eerste nest werd aangetroffen op 6 april in de 
duinen aan de zuidzijde van de Zuidkwelder. In het 
nest zaten vijf kuikens. Tijdens de tweede BMP-
ronde beek dat nagenoeg alle nesten leeg waren. 
Schaalresten in de nesten wezen uit dat de kuikens  
waren uitgekomen. Er werden nauwelijks geroofde 
nesten gevonden. Ook lagen er weinig niet-uitge-
komen eieren. Het betekent dat minimaal vele 
honderden ganzenkuikens op het eiland aanwezig 
hadden moeten zijn. Bij de tweede BMP-ronde 
bleek dat niet het geval. In totaal werden tijdens 
de ronde slechts 38 ganzenkuikens geteld, waarvan 
dertien in de branding van de Noordzee. Eerder 
werden al meerdere kuikens met een ouder in de 
branding gezien.  
 
Gebrek aan voedsel 
Navraag bij Berend Voslamber, de ganzenexpert 
van Nederland en voorheen werkzaam bij Sovon, 
leerde dat de grauwe ganzen naar alle waarschijn-
lijkheid met hun kuikens naar zee waren ver-
trokken. Dat ganzenfamilies na het broeden tien 
tot vijftien kilometer kunnen verkassen naar een 
beter opgroeigebied is volgens hem bekend. Broe-
den ze in een gebied waar niets te eten is, vaak een 
moeras, dan trekken ze met hun piepjonge kuikens 
al snel weg naar hun opgroeigebied. Gangbaar is 
dit overigens niet. Het gros van de ganzenkuikens 
in Nederland groeit op in de buurt van hun nest. 
Daar scharrelen ze tweeëneenhalve maand rond, 
tot ze begin juli zelf kunnen vliegen. Kwelders 
staan erom bekend dat de plantengroei veel later 

in het seizoen tot ontwikkeling komt. Komen de ei-
eren op Rottumerplaat uit, dan is de kwelder nog 
dor en zonder mals gras. Ook in de duinen groeide 
enkel oneetbaar helmgras. De reden dat de ganzen 
met hun kuikens vertrekken lijkt dan ook een ge-
brek aan beschikbaar voedsel.  
 

 
Ganzenkuikens op het strand 

Lastige oversteek  
Rondom Rottumerplaat ligt zee, met de Groningse 
kust op dertien kilometer afstand, Schiermonnik-
oog op zeventien kilometer en Borkum op dertien 
kilometer. De oversteek is gevaarlijk, enerzijds 
door stroming en golven, anderzijds door rovende 
meeuwen. Meerdere vogelwachters zagen al hoe 
kuikens in zee ten prooi vielen aan meeuwen. Na-
vraag bij Arjan Hendriks, beheerder van Het Gro-
ninger Landschap van meerdere kwelderpercelen 
langs de Groningse kust, leerde dat hij in april en 
mei 2021 meerdere koppels grauwe ganzen in en 
bij de Klutenplas heeft waargenomen. Het zou kun-
nen dat deze ganzen van Rottumerplaat kwamen, 
maar zeker is dat niet. De Klutenplas is een binnen-
dijks brak natuurgebied ten zuiden van Rottumer-
plaat. Het aantal neemt de afgelopen jaren volgens 
hem toe. Hendriks schatte het aantal grauwe gan-
zen met kuikens in 2021 bij de Klutenplas op twin-
tig tot dertig exemplaren.  
  
Tijdens de derde BMP-telling begin mei vlogen nog 
altijd grauwe ganzen op van hun nest, maar veel 
minder dan begin april tijdens de eerste BMP-
ronde. Op 25 mei is nog een nest van een grauwe 
gans gevonden met een ei en een kuiken. Begin 
juni waren nauwelijks nog grauwe ganzen op het 
eiland aanwezig. 
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Nijlgans  
Aantal broedpaar 2021: 2-5 
Broedcode: 15 (Nest met eieren) 
Methode: Sovon-territoriumkartering & eigen tel-
ling 
 

 
 
De nijlgans broedt sinds 2014 op Rottumerplaat. 
Inmiddels heeft de soort definitief voet aan de 
grond gekregen op het eiland. Verspreid over het 
eiland hielden zich in 2021 meerdere paren op die 
bij benadering alarmeerden. De autoclustering van 
Sovon berekende op basis van de ingevoerde waar-
nemingen een totaal van twee broedparen. Op het 
eiland liepen echter met zekerheid vijf verschil-
lende paren rond. Op 25 april werd een nest met 
zeven eieren gevonden op de Noordkwelder. Op 1 
mei liep een nijlgans met vier pullen halverwege de 
Eerste Knik en de Tweede Knik bij de Stuifdijk op 
de Zuidkwelder. Begin augustus werd een adulte 
vogel met zeven jongen gezien op het strand bij de 
Kop van de Stuifdijk. De telrichtlijnen van Sovon 
geven aan dat ouders hun jongen onmiddellijk na 
het uitkomen van de eieren wegleiden. Paren met 
jongen kunnen dus van elders afkomstig zijn. 
 

 
Jonge bergeend 

Bergeend 
Aantal broedpaar 2021: 47-73 
Broedcode: 15 (Nest met eieren) 

Methode: Sovon-territoriumkartering en tellingen paren 
en solitaire vogels 
 

 
 
In 1920 was de bergeend een talrijke broedvogel 
op Rottumeroog. De voogd hield destijds in kunst-
holen een bergeendenboerderij voor de handel in 
siervogels. In het wild nestelden destijds slechts 
enkele exemplaren (Braaksma, 1966). De bergeend 
nam vanaf 2011 snel toe als broedvogel op Rottu-
merplaat. Na 2017 daalde het aantal broedende 
bergeenden weer. De reden van de fluctuatie zou 
kunnen zijn dat de vogelwachters kozen voor een 
andere methodiek om de broedende bergeenden 
in kaart te brengen. Voor het inventariseren van 
broedende bergeenden lijkt geen enkele methode 
een betrouwbare indicatie te geven van het werke-
lijke aantal broedparen. Dit stellen zowel Van Nus 
(2014) als Pot & Branderhorst (2019) in eerdere 
verslagen van vogelwachters op Rottumerplaat. 
Mus zocht in 2014 naar nesten van bergeenden 
door in alle konijnenholen op het eiland na te gaan 
of er sporen, zoals borstveertjes, prenten en eires-
ten, waren te vinden. Deze methode was in 2021 
te arbeidsintensief en verstorend, gezien het grote 
aantal konijnenholen en de verstoring van broe-
dende bergeenden en eiders. 
 
Bergeenden in BMP-tellingen 
Voor het in kaart brengen van de broedende berg-
eenden zijn in 2021 drie methoden toegepast. Als 
eerste zijn alle aangetroffen paren tijdens de BMP-
ronden ingevoerd in Avimap. Volgens Pot & Bran-
derhorst (2019) lijkt dit de enige, relatief eenvou-
dige, reproduceerbare methode, ook al stellen ze 
dat veel gepaarde stellen niet tot broeden komen. 
Tijdens de eerste twee BMP-ronden in april zijn de 
bergeenden niet meegenomen, vanwege de da-
tumgrens van 30 april. De autoclustering van 
Sovon kwam uiteindelijk uit op 47 broedparen. 
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Figuur 24 laat zien waar de territoria met deze me-
thode zijn vastgesteld.  
 

 
 = geldig territorium / = telgebied   

Figuur 24: territoria bergeend 

Bergeendtellingen tijdens hoogwater 
Tweede methode was het tellen van de bergeen-
den tijdens hoogwater. Op advies van de vogel-
wachters van 2019 zijn integrale bergeendentellin-
gen uitgevoerd. De vijf tellingen zijn gedaan tijdens 
hoogwater en gecombineerd met de HVP-tellingen. 
De telling van 15 april werd gedaan om de aan-
name van Pot & Branderhorst dat bergeenden ge-
paard rondlopen te controleren. Dit bleek niet het 
geval. Van de steekproef van 171 individuen waren 
21 bergeenden (12%) solitair en dus niet gepaard.  
 
Aangezien bij de bergeend alleen het vrouwtje 
broedt, kan het aantal alleenstaande (wakende) 
mannetjes in mei/begin juni een maat zijn voor het 
aantal paren dat daadwerkelijk tot broeden komt. 
Tijdens tellingen op 8, 15 en 27 mei is van alle 
bergeenden genoteerd of het om paren of om soli-
taire individuen ging. Het aantal broedparen is met 
deze methode berekend op basis van het aantal al-
leenstaande mannetjes, zie de aanbeveling van Pot 
& Branderhorst (2019). Op 27 mei werd het hoogst 
aantal solitaire mannen geteld, namelijk 73 exem-
plaren. Afgaande op bovenstaande theorie zouden 
er in 2021 73 broedparen zijn geweest. Deze me-
thode gaat ervan uit dat solitaire vogels ook 

mannen zijn. Volgens Brinkman en Ubels (2020) 
betroffen de solitaire vogels inderdaad vaker man-
nen dan vrouwen, maar niet uitsluitend. Het aantal 
broedparen valt met deze methode hoger uit dan 
de 47 broedpaar uit de BMP-monitoring. Een ver-
klaring hiervoor kan zijn dat tijdens laagwater, 
wanneer de meeste BMP-tellingen zijn uitgevoerd, 
talloze broedparen bergeenden zich dicht bij het 
eiland op het wad bevonden. Deze paren zijn tij-
dens de BMP-tellingen niet meegenomen, maar bij 
de HVP-tellingen tijdens hoogwater hoogstwaar-
schijnlijk wel.  
 

 
Bergeend 

Rekenen met paren of mannen? 
Opvallend is dat de telrichtlijn van Sovon niet re-
kent op basis van solitaire mannen, maar op basis 
van het aantal paren in broedbiotoop. Wordt met 
de gegevens in Tabel 2 gerekend met het aantal  
getelde paren, dan valt het aantal broedpaar veel 
hoger uit, namelijk tussen 84 en 109. Sovon waar-
schuwt echter dat in kustgebieden veel niet-broe-
dende vogels rondhangen. Soms zelfs de helft van 
de aanwezige paren. Omdat deze vogels veelal 
paarsgewijs optrekken en ook baltsen, zijn ze bij 
een reguliere telling nauwelijks van broedvogels te 
onderscheiden. Uiteindelijk is ervoor gekozen om 
voor het bepalen van het aantal broedparen de 
eerste twee methoden aan te houden, dus 47-73 
broedpaar. 

 

Aantal bergeenden 15 april 8 mei 15 mei 27 mei 13 juni 

Totaal aantal  - 261 233 157  

steekproef 171 261 233 157  

Paren  75 109 90 84 63 

Solitaire individuen 21 43 53 73 29 
Tabel 2: aantal paren en solitaire individuen bergeenden 
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Bewoonde nesten  
In het veld zijn twee door bergeenden bewoonde 
nesten gevonden. Bergeenden broeden op Rottu-
merplaat in konijnenholen. De Stuifdijk en de dui-
nen lijken daarmee de belangrijkste broedplaatsen 
voor deze soort. Vaak zat ook wat wit dons rond de 
ingang van deze konijnenholen. Het eerste nest is 
op 12 mei aangetroffen op de Stuifdijk ter hoogte 
van het Middenbos. Uit het hol vloog een berg-
eend weg. Bij de ingang lagen zowel veren als 
pootafdrukken. Begin juni is op het Noordrif een 
nest gevonden in het konijnenhol.  
 
Reproductie 
Op 10 juni werd voor het eerst een jong van een 
bergeend waargenomen, namelijk op een plas op 
de Noordkwelder. Een ouder beschermde het jong. 
Op 20 juli zijn op een andere plas op de Noord-
kwelder acht jonge bergeenden geteld. Het lage 
aantal jongen was opvallend. Gezien het aantal 
nesten waren meer jongen verwacht op het eiland. 
47-73 broedparen betekent zo’n vijfhonderd pul-
len. Predatie zal zeker een rol spelen, maar dit ver-
klaart wellicht niet het lage aantal. Naar de oorza-
ken blijft het nog gissen. Een optie is uiteraard ook 
dat pullen over het hoofd zijn gezien. 
 

Wilde eend 
Aantal broedpaar 2021: 6 
Broedcode: 15 (Nest met eieren) 
Methode: Sovon-territoriumkartering 
 

 
 
Het aantal broedende wilde eenden neemt sinds 
de eeuwwisseling stelselmatig af. In 2021 zijn zes 
broedparen vastgesteld. Tijdens de BMP-ronden 
zijn binnen de datumgrenzen de aangetroffen 
wilde eenden ingevoerd in Avimap, in totaal twin-
tig waarnemingen. Tijdens de eerste BMP-ronde is 
op 7 april een nest van een wilde eend gevonden 
met twaalf eieren op de Noordkwelder. Ook werd 
een nest gevonden van een grauwe gans met 
daarin een ei van een wilde eend. 
 

 
 = geldig territorium / = telgebied   

Figuur 25: territoria wilde eend 

Naast de BMP-ronden is op advies van Pot & Bran-
derhorst getracht om het aantal broedparen van 
wilde eend te bepalen op basis van het totaal aan-
tal aanwezige mannetjes en wijfjes. Tijdens vier 
HVP-tellingen zijn de mannetjes en de vrouwtjes 
apart geteld. Omdat de resultaten te veel afwijken 
van de BMP-ronden – op 1 mei werden bijvoor-
beeld zeventien mannetjes en twee wijfjes geteld – 
is ervoor gekozen om deze methode niet te gebrui-
ken voor het bepalen van het aantal broedpaar.  
 

Datum telling Aantal  
mannetjes 

Aantal  
wijfjes 

17 april 8 4 

1 mei 17 2 

15 mei 6 2 

27 mei 16 12 
Tabel 3: aantal mannetjes en wijfjes wilde eenden  
tijdens vier HVP-tellingen 

Reproductie 
Begin mei troffen we op de Noordkwelder een 
moeder aan met negen kuikens. Andere jonge 
wilde eenden zijn niet gezien, maar er is ook niet 
gericht naar gezocht. 
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Krakeend 
Aantal broedpaar 2021: 0 
Methode: Sovon-territoriumkartering 
 

 
 
De krakeend is eerder in 2014 en 2019 als broedvo-
gel vastgesteld op Rottumerplaat. In 2019 konden 
naast de waarneming van twee paartjes geen be-
wijzen worden gevonden voor het broeden. In 
2021 heeft de krakeend niet gebroed op het ei-
land. Begin april, buiten de datumgrenzen, zijn in 
2021 wel krakeenden waargenomen op het eiland.  
 

Slobeend 
Aantal broedpaar 2021: 3 
Broedcode: 3 (Paar in geschikt broedbiotoop) 
Methode: Sovon-territoriumkartering 
Rode Lijst: kwetsbaar 
 

 
 
De slobeend lijkt in opkomst als broedvogels op 
Rottumerplaat. Na een eerste vermoedelijk broed-
geval in 1998 en 2014 werden in 2015 twee nesten 
van slobeenden gevonden. In 2021 werden tijdens 
de BMP-ronden op de Noordkwelder na de datum-
grens van 20 april in een plas twee keer drie paren 
slobeenden aangetroffen en ingevoerd in Avimap. 
De autoclustering van Sovon stelt op basis hiervan 
drie territoria vast. Concrete aanwijzingen voor 

nesten, zoals alarm, afleidingsgedrag en wijfje met 
kleine jongen, zijn niet waargenomen.  
 

Smient 
Aantal broedpaar 2021: 0 
Methode: Sovon-territoriumkartering 
Rode lijst: Gevoelig 
 

 
 
De smient is een schaarse broedvogel in Neder-
land. In 2019 is een territorium vastgesteld op ba-
sis van een waaks mannetje op 23 mei, maar wer-
den geen nest en jongen gezien. In 2021 heeft de 
smient niet gebroed op het eiland. Begin april, ver 
vóór de datumgrenzen van 15 mei t/m 10 juli, zijn 
wel meerdere smienten gezien op het eiland.  
 

Wintertaling 
Aantal broedpaar 2021: 0 
Methode: Sovon-territoriumkartering 
Rode lijst: Kwetsbaar 
 

 
 
De wintertaling is een zeer schaarse broedvogel op 
Rottumerplaat. In 1998 hebben op Rottumerplaat 
mogelijk twee paren gebroed. In 2019 vermoedde 
op 24 mei het gedrag van een vrouwtje dat ze op 
dat moment jongen had. De jongen zijn echter niet 
waargenomen. In 2021 broedde de wintertaling 
niet op het eiland.  
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Eider 
Aantal broedpaar 2021: 245-383 
Broedcode: 16 (Nest met jongen) 
Methode: nesten tellen & NIOZ-methode 
Broedsucces: 0,18-0,28 jongen per paar 
 

  
 
Eiders broeden in Nederland voornamelijk in de 
Waddenzee. In 2018 ging het in Nederland volgens 
cijfers van Sovon om 3.233 paar. Sinds 1990 is er 
landelijk en de in Waddenzee een matige afname. 
De negatieve trend bedraagt gemiddeld -3% per 
jaar (Koffijberg et al., 2020). Het aantal broedvo-
gels in de Waddenzee bereikte tussen 1990 en 
2018 geen enkel jaar de geformuleerde instand-
houdingsdoelstelling van 5.000 paar in het Natura 
2000-beheerplan voor de Waddenzee.  
 
 
 

Geen goede methode beschikbaar 
Het bepalen van het aantal broedende eiders blijkt 
geen sinecure. Voor advies over de telling is con-
tact opgenomen met Kees Koffijberg, onderzoeker 
van Sovon. Hij stelt dat Sovon geen goede me-
thode beschikbaar heeft voor het tellen van eiders, 
mede omdat het tellen van nesten veel risico ople-
vert voor verstoring. Jaar op jaar worden volgens 
Koffijberg de eiders met verschillende methoden 
geteld, waardoor de resultaten lastig onderling te 
vergelijken zijn. Dit geldt zeker voor Rottumer-
plaat. Zo is een aantal jaar een steekproef van nes-
ten op een deel van de Stuifdijk geëxtrapoleerd 
naar de hele stuifdijk. De aantallen laten dan ook 
behoorlijke schommelingen zien.  
 
Methode nesten tellen 
In 2021 zijn de eiders op Rottumerplaat met twee 
methoden in kaart gebracht. Tijdens het lopen van 
de tweede en derde BMP-ronde zijn de aangetrof-
fen nesten ingevoerd. Deze nesten zijn niet bewust 
opgezocht, maar bij ‘toeval’ ontdekt tijdens de 
BMP-ronden. De nesten zijn in Avimap ingevoerd. 
Uiteindelijk zijn op deze wijze 245 nesten inge-
voerd, waarvan 186 nesten tijdens de tweede 
BMP-ronde en 59 nesten tijdens de derde BMP-
ronde. Daarna zijn geen nesten meer ingevoerd. 
Tijdens de derde BMP-ronde zijn alleen nesten in-
gevoerd waarvan met zekerheid kon worden ge-
steld dat ze niet eerder waren geregistreerd. Het 
werkelijke aantal nesten op het eiland zal zeker ho-
ger liggen, omdat de wijfjes vaak pas op het laatste 
moment opvliegen en tijdens de BMP-ronden van-
wege de verstoring lang niet het gehele gebied is 

Figuur 26: In Avimap ingevoerd nesten van eiders 
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bezocht. Het is nagenoeg onmogelijk en zeker on-
wenselijk om op deze wijze alle nesten van eiders 
in kaart te brengen. Het aantal van 245 nesten is 
aangehouden als minimumaantal broedpaar in 
2021. Figuur 26 laat zien dat de nesten vooral op 
de hogere delen van het eiland lagen. Op de lagere 
delen van de kwelders zijn nagenoeg geen nesten 
aangetroffen. 
 
Tweede methode 
Een tweede uitgevoerde methode om het aantal 
broedpaar te bepalen is door het NIOZ ontworpen 
(Duiven & Zuidewind, 1995). Het aantal broedende 
vrouwen wordt dan berekend aan de hand van de 
volgende formule: 
 
aantal adulte mannen - (getelde vrouwen - getelde 
jonge mannen)  
 
Deze methode doet een aantal aannames, name-
lijk: 

▪ dat de verhouding man:vrouw altijd 1:1 is; 
▪ dat op het moment van de telling broe-

dende wijfjes op het nest zitten en dus 
niet worden geteld; 

▪ dat omdat jonge wijfjes in tegenstelling 
tot de mannetjes niet herkenbaar zijn, 
wordt het aantal jonge mannetjes ge-
bruikt als proxy voor het aantal jonge 
vrouwtjes. Dit gaat ook weer uit van een 
verhouding man:vrouw altijd 1:1, waarvan 
bekend is dat dit niet het geval is.  

 
Voor deze methode vonden op Rottumerplaat tij-
dens het seizoen zeven integrale eidertellingen 
plaats. Deze tellingen zijn vaak gecombineerd met 
de HVP-tellingen. Tijdens de tellingen zijn alle ei-
ders geteld, waarbij onderscheid is gemaakt tussen 
adulte mannen, juveniele mannen en wijfjes. De 
tellingen zijn uitgevoerd tijdens hoogwater. De re-
sultaten van de tellingen, zie Tabel 4, zijn gestuurd 
naar Kees Koffijberg en gevraagd is om een bereke-
ning om het aantal broedende eiders te bepalen.  

 
Tussen 8 april en 1 mei nam het percentage wijfjes 
op Rottumerplaat af van 42,7% tot 26,9%. Vervol-
gens nam het percentage weer toe tot 58,58 op 13 
juni. Opmerkelijk was grote aantal eiders tijdens de 
telling op 1 mei, namelijk 2.168 exemplaren. Wel-
licht waren dit deels vogels van elders, bijvoor-
beeld van Rottumeroog, Zuiderduin of Schiermon-
nikoog. Veel eiders zaten destijds op het Noord-
oosterstrand, de Noordoostpunt en de Oostpunt. 
Voor de berekening heeft Koffijberg uiteindelijk en-
kel de gegevens van 15 april, 8 mei en 15 mei ge-
bruikt. De eerste telling van 8 april vond hij aan de 
lage kant, de telling van 1 mei vond hij te hoog en 
bij de tellingen van 27 mei en 13 juni vond hij de 
verhouding mannen/wijfjes scheef. Van de drie 
overgebleven tellingen is het gemiddelde geno-
men. Met deze methode kwam het aantal broed-
paar uit op 383.  
 
Het aantal broedpaar in 2021 met beide methoden 
van 245-383 is beduidend lager dan voorgaande ja-
ren. De meting in 2020 van >133 broedpaar laten 
we buiten beschouwing, omdat het vogelwachters-
seizoen vanwege corona pas na het broedseizoen 
startte. Een jaar eerder, in 2019, kwam het aantal 
broedpaar uit op 775, meer dan het dubbele van 

Tijdens de derde BMP-ronde van 3 tot en met 
10 mei is van twintig eerder ingevoerde nesten 
bepaald wat de stand van zaken was. De twin-
tig nesten waren willekeurig in het veld uitge-
kozen, maar wel verspreid over het eiland in 
verschillende biotopen. We vonden de vol-
gende verschillen: gelijk aan vorige keer (9), 
leeg zonder eieren (6), plus 1 ei (2), plus 3 eie-
ren (1). Twee nesten konden we niet terugvin-
den. Deze steekproef laat zien dat begin mei al 
een groot aantal nesten leeg was en de pullen 
waren uitgekomen.  

 

Steekproef 8 april 15 april 1 mei 8 mei 15 mei 27 mei  13 juni 

Totaal aantal eiders - 871 2.168 1.229 1.294 950 1.150 

Totaal steekproef 647 871 2.168 1.229 1.294 950 1.089 

Waarvan adulte man-
nen 

367 529 1.694 850 851 403 450 

Waarvan juveniele 
mannen 

4 12 19 2 28 0 1 

Waarvan wijfjes 276 330 455 377 415 547 638 

Percentage vrouw 42,65% 37,88% 26,85% 30,67% 47,21% 57,57% 58,58% 

Berekend met formule 95 211 1.258 475 464 -144 -187 
Tabel 4: Integrale eidertellingen op Rottumerplaat 
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2021. Het verschil in aantal is te wijten aan een an-
dere methode en formule. De gehanteerde me-
thode in 2019 is eerder door Bart Ebbinge en Door-
tje Dalmeijer, beide vogelwachters op Rottumer-
plaat, ontwikkeld. Ze berekenden het ‘maximaal’ 
aantal broedparen aan de hand van het aantal 
vrouwtjes dat ‘verdwijnt’ in de loop van het broed-
seizoen. Op 7 april berekenden ze een maximaal 
aantal vrouwtjes van 990, op 4 mei een aantal van 
215, waarmee het aantal verdwijnende vrouwtjes 
775 bedroeg. Wordt deze methode toegepast in 
2021, dan ligt het maximumaantal vrouwtjes op 13 
juni met 638 en het minimum op 15 april op 330, 
waarmee het aantal verdwijnende vrouwtjes uit 
zou komen op 308. Probleem met deze methode is 
dat uitgegaan wordt dat het aantal mannetjes con-
stant blijft. Dat is niet het geval.  
 
Reproductie  
Van 213 nesten is in het veld bijgehouden hoeveel 
eieren in het nest lagen. De gemiddelde legsel-
grootte bedroeg 4,0 ei. Dit komt overeen met de 
tellingen van de vogelwachters in 2019. Het groot-
ste aandeel (72 nesten, 35%) bestond uit 5-legsels, 
gevolgd door 4-legsels (68 nesten, 34%). Het groot-
ste legsel bestond uit acht eieren. 
 

 
Figuur 27: legselgrootte eider (n=213) 

Op 6 mei werd voor het eerst een moeder met pul-
len gezien. Ze liep op de Zuidkwelder met drie pul-
len. Ook voor het tellen van het aantal pullen gin-
gen we te rade bij Kees Koffijberg van Sovon. Eer-
dere jaren (zie Tabel 6) zijn op het eiland bijna da-
gelijks de pullen geteld, waarna de tellingen bij el-
kaar zijn opgeteld. De vogelwachters kwamen op 
deze wijze op aantallen pullen van 1.472 in 2005 
en zelfs 3.037 in 2015. Koffijberg gaf aan dat het 
optellen van dagelijkse tellingen niet een goede 
methode is. Hij adviseerde om eind juni of begin 
juli eenmalig een integrale pullentelling uit te voe-
ren. Dan is immers duidelijk hoeveel pullen daad-
werkelijk vliegvlug worden. De eerste weken is de 
sterfte onder pullen groot.  
 

 

Jaar 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 

Datum vondst eerste 
nest 

16 
april 

9  
april 

20 
april 

8  
april 

13 
april 

12 
april 

14 
april 

13 
april 

- 7 april 
(3 ei) 

Datum eerste ei (bere-
kend) 

14 
april 

7  
april 

18 
april 

 8 april 7 april 11 
april 

10 
april 

- 5 april 

Datum eerste 5-legsel   3 mei  13 
april 

12 
april 

18 
april 

19  
april  
 

- 20 april 

Datum laatste ei   22 juni  12 mei 10 mei 31 mei 28 mei  10 juni 

Datum eerste kuiken 11 mei 5 mei 18 mei  2 mei 5 mei 11 mei 5 mei - 6 mei 

Datum laatste kuiken   20 juli   19 juli 4 juni 6 juli 18 
juni 

3 juli 

Tabel 5: Data vondst eerste eieren en kuikens en laatste eieren en kuikens, vanaf 2005 

 

Jaar 2005 2007 2008 2009 2010 2013 2015 2016 2017 2019 2020 2021 

Totaal aantal  
kuikens 

1472 824 855 1392 807 743 3037 - - 777 - - 

Maximum op één 
dag 

- - - - 116 98 237 80 116 62 8 92 

Tabel 6: Aantal eiderkuikens opgeteld van alle dagen en maximum op een dag vanaf 2005 
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Figuur 28: Aantalsontwikkeling pullen eiders 

 
Crèche met juveniele eiders 

In week 19 (10-16 mei) ontstonden en groeiden de 
eerste crèches. Op 23 mei werden de crèches ge-
teld met in totaal zeventig pullen. Het maximum-
aantal pullen op een dag, namelijk 92, werd op 27 
mei tijdens de HVP-telling geteld. Vanaf eind mei 
namen de aantallen in de crèches niet toe, eerder 
af. Overal op het eiland bevonden zich alsmaar 
grotere groepen van alleen vrouwtjes, zonder of 
met een enkel mannetje. De integrale pullentelling 
is uitgevoerd op 24 juni. In totaal zijn toen drie crè-
ches geteld met in totaal 63 nagenoeg vliegvlugge 
eiders en negen jongere exemplaren. Van de crè-
che van negen jongen waren er twee weken later 
zeven vliegvlug, waarmee het totaal aantal vlieg-
vlugge eiders uitkomt op zeventig. Daarmee be-
draagt het broedsucces in 2021, uitgaande van 245 
broedpaar, 0,28 jong per jaar, en uitgaande van 
383 broedpaar, 0,18 jong per paar. Kanttekening 
bij deze berekening is dat de tellingen van het aan-
tal broedpaar en overlevende pullen tamelijk onbe-
trouwbaar zijn. 
 
Met een broedsucces van 0,18-0,28 jongen per 
paar beleefde de eider in 2021 op Rottumerplaat 
een slecht broedjaar, wat onvoldoende lijkt om 

een stabiele populatie te handhaven. Voor een sta-
biele populatie is 0,4 tot 1 jong per jaar nodig. Het 
lage broedsucces past in het algemene beeld van 
eiderkuikens op Rottumerplaat en is iets dat zich al 
langere tijd afspeelt. Ook de afgelopen twee jaar, 
in 2019 en 2020, werden weinig tot geen overblij-
vende kuikens waargenomen. Niet alleen op Rottu-
merplaat, ook elders in de Waddenzee is het 
broedsucces van eiders aan de lage kant (Koffijberg 
et al., 2017).  
 

Lepelaar 
Aantal broedpaar 2021: 54-70 
Broedcode: 16 (Nest met jongen) 
Methode: nesten tellen  
Broedsucces: 1,20-1,55 jongen per paar 
 

 
 
Halverwege de jaren negentig broedde op Rottu-
merplaat voor het eerst een lepelaar. Vanaf begin 
deze eeuw nam het aantal lepelaars op het eiland 
toe. De kolonie bevindt zich op de Zuidkwelder. 
Deze maakt onderdeel uit van de circa vijftig kolo-
nies in Nederland, met in 2019 volgens Sovon een 
landelijke populatie van 3650-3750. De groei op de 
Rottums valt samen met de ontwikkeling in de ko-
lonie op de Oostkwelder van Schiermonnikoog 
(Postma & Koffijberg, 2019). Eerdere jaren werden 
op Rottumerplaat naast de grote kolonie op de 
Zuidkwelder ook enkele nesten aan de zuidzijde 
van de Stuifdijk aangetroffen. In 2021 was dat laat-
ste niet het geval.  
 
Locatie op Rottumerplaat 
In 2021 zijn op Rottumerplaat 54-70 paar tot broe-
den gekomen. Gedurende het vogelwachterssei-
zoen is de kolonie zes keer bezocht. Een aantal 
keer was dat nodig als voorwerk voor het ringen 
van jonge lepelaars. Deze gelegenheden waren te-
vens geschikte momenten om de kolonie in kaart  
te brengen en gegevens te verzamelen. Om de ver-
storing te minimaliseren is telkens zo kort mogelijk 
de kolonie bezocht.   
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Tijdens het eerste bezoek op 12 april werden elf 
lege nesten aangetroffen zonder eieren. Het is mo-
gelijk dat deze nesten daarvoor mislukt waren van-
wege het hoogwater van 5 april, toen het waterpeil 
1.98 meter +NAP bereikte. Zekerheid is niet te ge-
ven, omdat de kolonie niet eerder in het seizoen is 
bezocht. Bij het volgende bezoek op 3 mei werden 
56 nesten met eieren gevonden, met in totaal 133 
eieren. Deze nesten zijn met een gps in het veld in 
kaart gebracht. De lepelaars lieten zich tot nabij 
naderen en waren snel weer terug op het nest 
toen we klaar waren met de telling. Het bezoek 
duurde in totaal een kwartier.  
 
Op 4 en 5 mei bereikte het hoogwater 1,66 meter 
+NAP. Vanaf de uitkijktoren werd geconstateerd 
dat een groot deel van de Zuidkwelder onderliep. 
Vanwege de grote afstand was het echter niet ze-
ker dat de lepelaarskolonie onder water stond. Het 
spande erom. Op 19 mei tijdens het volgende be-
zoek aan de kolonie werden 51 nesten geteld met 
in totaal 81 eieren. Het bezoek duurde in totaal 
dertien minuten. Wat opviel was het verschil in 

legselgrootte met het vorige bezoek. Op 3 mei la-
gen er 33 nesten met drie of vier eieren, op 19 mei 
waren het er nog maar acht nesten, zie Figuur 30. 
Het aantal nesten met één ei was toegenomen van 
elf naar 24 nesten. Het gros van de lepelaars was 
blijkbaar opnieuw begonnen met het leggen van ei-
eren. Het leek er toch op dat het hoogwater een 
effect op de kolonie had gehad. Tijdens het tellen 
van de nesten op 24 mei bleek dat veel 1-legsels 
waren toegenomen tot 3-legsels. In totaal werden 
54 nesten geteld met drie of vier eieren en slechts 
één nest met één ei.  
 
Broedsucces 
Het ringen van lepelaars op 6 juli is gecombineerd 
met het bepalen van het broedsucces. In totaal 
werden 72 nagenoeg vliegvlugge jongen geteld, 
plus een aantal kleine kuikens. Het aantal getelde 
eieren en kuikens is een ondertelling omdat niet 
alle nesten vanwege de verstoring zijn bekeken. 
Volgens Petra de Goeij, lepelaaronderzoeker van 
de Rijksuniversiteit Groningen, zouden de kleine 

Figuur 29: locatie van lepelaarskolonie tijdens de telling van 3 mei 



 

74 
 

kuikens een lage overlevingskans hebben. Op 28 
juli werd de kolonie opnieuw bezocht voor een na-
controle. De verwachting was dat de kolonie leeg 
zou zijn, maar tot verassing van de vogelwachters 
liepen er jonge lepelaars rond. Twaalf vliegvlugge 
lepelaars werden geteld, die op basis van telefo-
nisch advies van De Goeij opgeteld worden bij het 
eerdere aantal van 72 vliegvlugge jongen. Het to-
taal kwam daarmee op 84 vliegvlugge jongen in 
2021. Tijdens de nacontrole werden geen 54 of 56 
nesten geteld, zoals in mei, maar zeventig nesten. 
Al deze nesten waren duidelijk in het veld herken-
baar. Uitwerpselen en andere sporen gaven aan 
dat de nesten waren gebruikt. Van de zeventig nes-
ten bleken er negen niet leeg. In zeven nesten la-
gen nog (warme) eieren, in twee nesten in totaal 
drie kuikens. Op 11 augustus waren alle vogels 
vliegvlug op één nest na, waarin een vers kuiken en 
twee eieren lagen.  
 
Bepalen broedpaar en -succes 
De vraag was welke meting het aantal broedpaar 
aan moest geven: de 54 of 56 nesten in mei of de 
zeventig nesten eind juli? De telrichtlijnen van 
Sovon stelt het volgende: ‘minimaal eenmaal be-
zette nesten tellen, bij voorkeur in de tweede helft 
van mei’ en ‘wanneer het tellen in het broedsei-
zoen onmogelijk of onwenselijk is, dan kan dit 
soms na afloop van het broedseizoen alsnog 
plaatsvinden. Tel de duidelijk gebruikte nesten.’ 
Sovon lijkt daarmee een voorkeur uit te spreken 
voor de meting van 54 nesten op 24 mei. De Goeij 
was echter van mening dat de zeventig nesten, ge-
teld eind juli, een beter beeld geeft van het aantal 
broedpaar in 2021. Bij herlegsels wordt weliswaar 
een nieuw nest gebouwd, waardoor het totale aan-
tal gebruikte nesten toeneemt, maar het is volgens 
haar onduidelijk of de herlegsels door dezelfde pa-
ren plaatsvinden. Lepelaars zijn bepaald niet 

partnertrouw en een herlegsel kan ook met een 
nieuwe lepelaar van elders uit de Waddenzee wor-
den gemaakt. Eerdere vogelwachtersrapportages 
op Rottumerplaat, onder meer uit 2004, 2005, 
2016, 2017, 2019 en 2020, geven aan dat in die ja-
ren telkens de nacontrole is gebruikt voor het be-
palen van het aantal broedpaar. In samenspraak 
met Dirk Dijkshoorn en Jaap Kloosterhuis van 
Staatsbosbeheer is ervoor gekozen om beide waar-
den te noteren, dus een aantal broedpaar van 54-
70 aangezien niet vast te stellen is of de aanvul-
lende nesten zijn gebouwd door lokale vogels (2e 
nest) of late nieuwkomers. 
 

 
Lepelaars in de kolonie 

Succesvol broedseizoen in Waddengebied 
Met 84 vliegvlugge jongen komt het broedsucces in 
2021 uit op 1,20-1,55 jong per paar. Het broedsei-
zoen van 2021 is volgens De Goeij niet alleen zeer 
succesvol op Rottumerplaat, maar ook in de rest 
van het Waddengebied. Het seizoen kwam door de 
koude maand april en de overstromingen van 
kwelders laat op gang, een maand later dan 

Figuur 30: legselgrootte en aantal jongen tijdens bezoeken aan lepelaarskolonie 
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normaal, maar het stabiele rustige weer in de vol-
gende maanden, zonder veel regen, wind, storm 
en extreem hoogwater, maakte dat nagenoeg alle 
jongen vliegvlug zijn geworden. Tijdens het bezoek 
van 28 juli werd slechts één dood jong gevonden, 
wat volgens De Goeij opvallend weinig is.  
 

Waterral 
Aantal broedpaar 2021: 0 
Methode: Sovon-territoriumkartering 
 

 
 
Tussen 2003-2005 en 2013-2018 broedde jaarlijks 
een paartje waterrallen rond de Behuizing. In 2020 
werden geen waterrallen gezien bij de Behuizing, 
maar op de Zuidkwelder. Juli 2020 is daar een 
vliegvlugge waterral waargenomen. In 2021 zijn 
geen waterrallen gehoord of gezien op Rottumer-
plaat.  
 

Bruine kiekendief  
Aantal broedpaar 2021: 7 
Hoogste Broedcode: 16 (Nest met jongen) 
Methode: nestentelling 
Broedsucces: 2,52 jong per paar 
 

 
 
Bruine Kiekendieven broeden in Nederland voorna-
melijk in het westen en noorden, en dan vooral 
in moerassen maar regionaal ook in akkerland. 
Landelijk is de broedpopulatie (900-1200 in 2013-

2015 volgens Sovon) met ongeveer een derde ge-
krompen sinds 1990. Het Waddengebied doet het 
relatief goed. In het Waddengebied is de trend op 
de wat langere termijn (1990- 2015) stabiel, in na-
genoeg alle andere regio’s is een afname geregi-
streerd (Boele et al. 2017). Op de Rottums is de 
soort vanaf de jaren negentig toegenomen met in 
1995 de eerste vestiging van een broedpaar op 
Rottumerplaat (Postma & Koffijberg, 2019). 
 

 
Juveniele bruine kiekendief 

 
Figuur 31: locaties nesten van bruine kiekendieven 

Locaties nesten 
Tijdens het broedseizoen van 2021 was de bruine 
kiekendief een dagelijkse verschijning. Het aantal 
broedparen is vastgesteld door het lokaliseren van 
de nesten. Deze nesten zijn gevonden door de kie-
kendieven goed te observeren en te bepalen waar 
ze neerstreken. Drie nesten bevonden zich in de 
rietvelden aan de zuidzijde van de Stuifdijk op de 
Zuidkwelder, een nest lag op de Stuifdijk, een nest 
lag in de duindoorns vlak ten noorden van de Stuif-
dijk dicht bij de Kop van de Stuifdijk en een nest lag 
in het zeerusveld aan de noordwestzijde van de 
Noordkwelder. Veel later in het seizoen, op 5 juli, is 
een zevende nest gevonden aan de westkant van 
het Middenbos. Uit het nest vlogen twee 
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vliegvlugge jonge kiekendieven op. Het is niet be-
kend hoeveel eieren en kuikens eerder in het nest 
aanwezig waren. 
 
Reproductie 
Alle zeven nesten van bruine kiekendieven zijn in-
gevoerd in AviNest en waar mogelijk om de tien 
dagen bezocht om gegevens te verzamelen. Figuur 
32 laat voor zes nesten – het zevende nest is pas 
later gevonden – het nest- en broedsucces zien. De 
meeste nesten met eieren werden op 6 mei gevon-
den. Uiteindelijk lagen in zes nesten dertig eieren 
waarvan in drie nesten een maximumaantal van 
zes eieren. Op 28 mei werd het eerste jong gezien, 
twee dagen later was in hetzelfde nest een tweede 
jong uit het ei gekropen. In totaal vlogen uit alle ze-
ven nesten zeventien vliegvlugge jongen uit, waar-
mee het broedsucces 2,52 jong per paar bedraagt. 
Eind juli werd één vliegvlug jong dood aangetroffen 
nabij het nest. 
 

 
Figuur 32: nest- en broedsucces bruine kiekendieven 

Buizerd  
Aantal broedpaar 2021: 2 
Broedcode: 16 (Nest met jongen) 
Methode: nestentelling 
Broedsucces: 1 jong/paar 
 

 
 
De buizerd broedt sinds 2009 of 2011 op Rottu-
merplaat. De uitgave ‘Fauna van Rottum’ spreekt 

van 2011, terwijl in de vogelwachtersverslagen 
2009 wordt aangegeven als eerste jaartal. De eer-
ste jaren was sprake van één broedgeval, later van 
twee of drie. In 2021 werden op en vlak langs de 
Stuifdijk twee nesten gevonden die zijn ingevoerd 
in Avimap en AviNest. Op 6 mei troffen we het eer-
ste nest aan met drie eieren. Het nest bevond zich 
in een abeel in het Kraaienbos. Op 18 mei lagen in 
het nest nog maar twee eieren en op 1 juni bleek 
tijdens een controle het nest leeg. Meerdere keren 
zagen we een buizerd van het nest opvliegen. Het 
tweede nest werd half mei gevonden met drie pul-
len. Het nest bevond zich in een vlier aan de west-
zijde van de Stuifdijk. Twee weken later waren nog 
twee pullen in leven. Half juni waren beide kuikens 
groot en gereed om uit te vliegen. In het nest za-
gen we resten van konijnen en een geringde post-
duif.  
 

 
Figuur 33: locaties nesten van buizerd 

Slechtvalk 
Aantal broedpaar 2021: 0 
Autoclustering Sovon: 1 
Methode: nesten tellen 
 

 
 
Op Rottumerplaat broeden slechtvalken niet in een 
speciaal opgehangen slechtvalkkast, maar op de 
grond tussen pollen helm. Jarenlang waren Rottu-
merplaat en Zuiderduin de enige plekken waar ze 
in Nederland op de grond broedden. Inmiddels 
nestelen ze ook op Terschelling en Vlieland op de 
grond. In de jaren 60 was Rottumerplaat een van 
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de drie plaatsen in het land waar de soort nog 
broedde. Daarna verdween de broedvogel lange 
tijd van het eiland. Vanaf 2004 broedt de roofvogel 
bijna jaarlijks op het eiland. In 2019 en 2020 wer-
den zelfs twee nesten aangetroffen, zowel op het 
Noordrif als in de Zuidwesterduinen. In 2021 zijn 
op Rottumerplaat talloze keren individuen en pa-
ren slechtvalken waargenomen, zowel bij het 
Noordrif als de Zuidwesterduinen. Bij beide loca-
ties zaten de slechtvalken vaak op een gebiedsbord 
van Staatsbosbeheer op het strand.  
 

 
Slechtvalk 

Op basis van de ingevoerde gegevens tijdens de 
BMP-ronden stelt de autoclustering van Sovon één 
broedpaar vast. Desondanks is het zeer onwaar-
schijnlijk dat de slechtvalk in 2021 op het eiland 
heeft gebroed. Na de derde week van april leken 
de slechtvalken wekenlang van het eiland verdwe-
nen. Het vermoeden rees dat het broedsel was 
mislukt door het hoogwater van 1,98 meter +NAP 
op 5 april. Uiteindelijk zijn geen nesten aangetrof-
fen. Volgens mondelinge mededelingen van voor-
gaande vogelwachters en van Dirk Dijkshoorn van 
Staatsbosbeheer laten broedende slechtvalken zich 
op Rottumerplaat duidelijk zien en horen. Ze alar-
meren fel en maken duikvluchten boven indrin-
gers, wanneer ze in de buurt van het nest komen. 
Bij het nest ligt het volgens hen bezaaid met prooi-
resten, waardoor het nest van een afstand duide-
lijk zichtbaar is. In 2021 is op het Noordrif - waar de 
meeste slechtvalken zijn waargenomen - diverse 
keren gericht naar deze aanwijzingen gezocht, 
waarbij het terrein systematisch is doorkruist. 
Meerdere keren is een plek bezocht waar een 
slechtvalk neerstreek, echter zonder nestvondst. 
Mogelijke oorzaak dat in de Zuidwesterduinen 
geen slechtvalk heeft gebroed is de vondst op 19 
mei van een dode slechtvalk op de Boschplaat. Ook 

in het najaar van 2020 werd door de bemanning 
van de Harder een dode slechtvalk op Rottumer-
plaat gevonden.  
 

Scholekster 
Aantal broedpaar 2021: 144 
Broedcode: 16 (Nest met jongen) 
Methode: Sovon-territoriumkartering 
Broedsucces: 0,46 - 0,60 jong/paar (n=60 oostzijde 
stuifdijk) 
 

 
 
Op Rottumerplaat vertoont het aantal broedende 
scholeksters vanaf 2013 een dalende trend. Van 
2000 tot 2013 nam het aantal broedpaar er nog 
toe. De trend in de hele Waddenzee vertoont sinds 
1990 een neergaande lijn, met een afname van ge-
middeld 4% per jaar (Koffijberg et al. 2017). 
 

 
Scholekster 

Bepalen territoria 
Tijdens de BMP-ronden zijn binnen de datumgren-
zen de aangetroffen scholeksters ingevoerd in Avi-
map, in totaal 383 records. Autoclustering komt op 
basis hiervan uit op 144 broedparen. Het eerste 
scholeksternest werd gevonden op 7 mei op de 
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grens tussen de Noordkwelder en het P.C. Plein. In 
het nest lagen drie eieren. De weken daarna nam 
het aantal nesten in de buurt van de Behuizing snel 
toe. Eind mei en in de eerste week van juni zijn vijf 
nesten gevonden op de Oostpunt. Opmerkelijke 
vondst waren de twee nesten op de zuidzijde van 
de Boschplaat, circa 1,7 kilometer ten zuidwesten 
van de Behuizing. De nesten lagen op lage verho-
gingen van schelpen en Engels Slijkgras. Bij een la-
ter bezoek bleken beide nesten verdwenen. 
 
Project CHIRP  
Op verzoek van het project CHIRP (Cumulative Hu-
man Impact on biRd Populations), een landelijk on-
derzoek van Sovon, zijn in totaal zestig nesten van 
scholeksters ingevoerd in AviNest en vervolgens in-
tensief gevolgd. Een belangrijk doel van het project 
CHIRP is om de oorzaken van de landelijke afname 
van scholeksters te achterhalen en maatregelen  
voor te stellen die het tij kunnen keren. De zestig 
ingevoerde nesten lagen vanaf de oostzijde van de  
Stuifdijk, inclusief de Puindammen, tot en met de 
Eerste Knik, zie Figuur 34. Eind mei zijn van de aan-
wezige nesten 71 eieren gewogen en het formaat 
bepaald. Op basis van het gewicht en het formaat  

 
 = geldig territorium / = telgebied   

Figuur 35: territoria scholeksters 

berekende AviNest de te verwachten uitkomstda-
tum. De uitkomstdata lagen tussen 13 en 19 juni. 
Half juni kwam inderdaad het gros van de eieren 
van scholeksters uit.  
 
 

Figuur 34: zestig ingevoerde nesten in AviNest van scholekster bij de Behuizing (● = locatie nest, ● = vliegvlug jong) 
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Reproductie 
De gemiddelde legselgrootte (n=61) bedroeg 2,43 
ei. De eerste pull werd op 5 juni waargenomen aan 
de noordzijde van de Stuifdijk. De zestig in AviNest 
ingevoerde nesten waren álle nesten rondom de 
Behuizing. In de derde week van juli zijn bij de nes-
ten vanaf de Stuifdijk in totaal 28 jongen geteld die 
nagenoeg vliegvlug waren. Figuur 34 laat zien waar 
de jongen zijn waargenomen. Jongen van scholek-
sters blijven de eerste periode in de buurt van hun 
nest. Met zestig nesten bedraagt het broedsucces 
0,46 jong per paar. Veertien van de zestig nesten 
waren pas laat in het seizoen, na 10 juni, gestart. 
Daarvan kon niet met zekerheid worden bepaald of 
het wellicht herlegsels betroffen. Tellen we de nes-
ten als herlegsels dan bedraagt het broedsucces 
0,60 jong per paar. Op basis van de tellingen stel-
len we het broedsucces vast op 0,46 - 0,60 jong per 
paar. Dit geldt voor de broedende scholeksters 
vanaf de Eerste Knik van de Stuifdijk tot en met de 
Puindammen, niet voor de rest van Rottumerplaat. 
De veertien latere nesten bleken minder succesvol. 
Eind juli zijn bij de Puindammen twee scholeksters 
van een week oud gezien. De eieren moeten rond 
30 juni gelegd zijn. Pas de laatste week van augus-
tus zouden ze eventueel vliegvlug worden. Omdat 
het vogelwachtersseizoen half augustus afloopt, is 
niet bekend of deze jongen inderdaad vliegvlug zijn 
geworden. De twee nesten op de Boschplaat wa-
ren niet succesvol. Van de vijf nesten op de Oost-
punt bleek eind juli dat in elk geval één scholek-
sterjong nagenoeg vliegvlug was geworden.   
 

 
Figuur 36: legselgrootte scholekster 

Een broedsucces van 0,46 - 0,60 jong/paar bete-
kent een succesvol broedseizoen. Een broedsucces 
van 0,35 jong per paar is jaarlijks nodig om de po-
pulatie op peil te houden (Koffijberg et al. 2017).  
In eerdere jaren lag het broedsucces op Rottumer-
plaat aanmerkelijk lager, namelijk 0,05 jong/paar in 
2017 (n=17 nesten), 0,5 jong/paar in 2018 (n=20 
nesten) en 0,13 jong/paar in 2019 (n=30 nesten). 
Het broedsucces is die jaren bepaald op basis van 
geobserveerde paren. Predatie van grote meeu-
wen en wegspoelen door hoge vloed speelde in die 
jaren veel nesten parten.  

Van de tien in 2021 geringde pullen zijn er negen in 
goede gezondheid later aangetroffen, vaak al te-
gen vliegvlugge leeftijd aan. Slechts één pul heeft 
het niet gered, deze is 25 dagen na het ringen ge-
vonden. Wat betreft het aantal succesvolle jongen 
is 2021 verreweg het beste jaar is sinds 2016, de 
start van CHIRP op Rottumerplaat. 
 
De grens van 0,35 jong per paar wordt in de Wad-
denzee al vele jaren niet bereikt. Van 2005 tot 
2016 lag het gemiddelde van gebieden in het Wad-
dengebied waar het broedsucces is bepaald rond 
de 0,1 en 0,2 jong per paar. Geen enkel jaar kwam 
uit boven de 0,3 jong per paar (Koffijberg et al. 
2017). Waarnemingen tijdens broedvogelkarterin-
gen lijken aan te geven dat in het Waddengebied in 
grote regio’s amper jongen worden grootgebracht. 
Als oorzaak van mislukken worden vaak gemeld 
predatie en overstromingen tijdens zomerstormen. 
De magere broedresultaten in de Nederlandse 
Waddenzee komen overeen met de situatie in 
Duitsland en Denemarken (Koffijberg et al. 2017).  
 

Kluut  
Aantal broedpaar 2021: 0 
Methode: Sovon-territoriumkartering 
 

 
 
De soort vestigde zich op Rottumerplaat in 1994 
met één paar, daarna werden rond het jaar 2000 
grotere aantallen broedvogels vastgesteld. Met 
een maximum van achttien broedpaar in 1998 en 
17 in 2001. Sinds 2006 blijft het aantal broedpaar 
beperkt. Tijdens de BMP-ronden zijn in 2021 twee 
keer waarnemingen van kluut ingevoerd in Avi-
map. Volgens de telrichtlijnen van Sovon was ech-
ter geen sprake van een territorium. In de periode 
tussen de BMP-ronden zijn geen kluten waargeno-
men op het eiland. Wellicht betroffen de waarne-
mingen passanten.  
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Bontbekplevier  
Aantal broedpaar 2021: 5 
Broedcode: 16 (Nest met jongen) 
Methode: nestentelling en Sovon-territoriumkarte-
ring 
Broedsucces: 0,8 jong/paar 
Rode lijst: Kwetsbaar 
 

 
 
Bontbekplevieren broeden in Nederland voorna-
melijk in het Wadden- en het Deltagebied. Lande-
lijk kwam de schatting voor de populatie in 2019 
volgens Sovon uit op 330-390 broedpaar. In het 
Waddengebied is de laatst tien jaar sprake van een 
matige afname (Postma & Koffijberg, 2019). Op 
Rottumerplaat zijn de aantallen redelijk stabiel. 
 

 
Bontbekplevier met jong 

Locaties Rottumerplaat 
Op Rottumerplaat broedde de bontbekplevier in 
2021 op twee locaties op het eiland: op en rond de 
Puindammen en op het schelpenstrand bij het 
Zuidwesterstrand. Het eerste nest werd aangetrof-
fen op 1 mei op Puindam 3. Het nest met vier eie-
ren verdween een paar dagen later. Op 21 en 24 
mei werden op de onderrand van de GOBI-matten 

in de buurt van Puindam 3 twee nesten gevonden. 
17 juni is op dezelfde Puindam nog een nest aange-
troffen. De autoclustering van Sovon komt uit op 
vier broedpaar, terwijl bij de Puindammen op het-
zelfde moment vier verschillende broedparen zijn 
gesignaleerd. Van deze vier broedpaar hadden er 
twee reeds jongen en lagen er twee nieuwe nes-
ten. Vanwege het andere paar bij het Zuidwester-
strand wordt het totaal aantal broedpaar op vijf 
vastgesteld. Het nest op het schelpenstrand van 
het Zuidwesterstrand is ondanks meerdere pogin-
gen niet gevonden. Wel is er later meerdere keren 
een jong waargenomen.  
 
Broedsucces 
In totaal zijn zes nesten ingevoerd in AviNest en 
vervolgens bijgehouden. Bij het Zuidwesterstrand 
is een jong gesignaleerd, bij de Puindammen en de 
Gobi-matten zijn in totaal acht jongen geteld. Bin-
nen een week was daarvan één jong verdwenen. 
Later in het seizoen bleven daarvan drie exempla-
ren over, namelijk één op bij Zuidwesterstrand en 
drie bij de Puindammen. Het broedsucces bedraagt 
daarmee 0,8 jong per paar. 
 

Strandplevier  
Aantal broedpaar 2021: 0  
Methode: Sovon-territoriumkartering 
Rode lijst: Bedreigd 
 

 
 
De strandplevier heeft deze eeuw twaalf jaren ge-
broed op Rottumerplaat. Tijdens het vogelwach-
tersseizoen van 2021 is echter geen strandplevier 
op het eiland binnen de datumgrenzen waargeno-
men. Dit ondanks meerdere specifieke zoekacties 
op locaties waar in eerdere jaren strandplevieren 
zijn gelokaliseerd. Vooral de schelpenstranden bij 
het Noordrif en het Zuidwesterstrand zijn hiervoor 
talloze keren bezocht.   
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Kievit 
Aantal broedpaar 2021: 0  
Methode: Sovon-territoriumkartering 
 

 
 
De kievit is tot 2016 jaarlijks als broedvogel vastge-
steld, hetzij in lage aantallen. Ook vóór 2000 was 
de kievit op Rottumerplaat een jaarlijkse broedvo-
gel. In 2021 heeft de soort niet op het eiland ge-
broed. Wel zijn enkele kieviten waargenomen op 
het eiland, maar volgens de telrichtlijnen van 
Sovon was geen sprake van een één of meerdere 
territoria. 
 

Wulp  
Aantal broedpaar 2021: 7  
Broedcode: 7 (Alarmeren/angstkreten) 
Methode: Sovon-territoriumkartering 
Rode lijst: Kwetsbaar 
 

 
 
De wulp is vanaf 2001 broedvogel op Rottumer-
plaat. Het aantal broedende wulpen nam vervol-
gens toe tot zeven paar in 2012. Sindsdien blijft het 
aantal min of meer stabiel. Wulpen waren tijdens 
de broedperiode van 2021 duidelijk zicht- en hoor-
baar. Tijdens de BMP-ronden zijn de alarmerende 
wulpen in Avimap ingevoerd. De vogels alarmeer-
den vooral bij het Noordrif, de westzijde van de 
Noordkwelder en de Zuidwesterduinen. De auto-
clustering van Sovon komt uit op zeven broedpaar. 

Er zijn geen nesten gevonden en ook geen jonge 
vogels waargenomen. 
 

 
 = geldig territorium / = telgebied   

Figuur 37: territoria wulp 

Tureluur  
Aantal broedpaar 2021: 37 
Broedcode: 15 (Nest met eieren) 
Methode: Sovon-territoriumkartering 
Rode lijst: Gevoelig 
 

 
 
De tureluur neemt sinds 2012 in aantal toe op Rot-
tumerplaat. Het aantal fluctueert sindsdien sterk. 
In 2021 kwam de autoclustering van Sovon uit op 
37 broedpaar. De toename op Rottumerplaat loopt 
niet in de pas met de landelijke broedvogeltrend. 
Volgens Sovon is landelijk sinds 1990 sprake van 
een significante afname van <5% per jaar. Nage-
noeg alle alarmerende tureluurs zijn waargenomen 
op de lagere delen van de Zuidkwelder, zie Figuur 
38, met name langs de kwelderkreken. Het eerste 
nest werd gevonden dicht bij de kolonie van lepe-
laars op 24 mei en bevatte vier eieren. Op dezelfde 
dag werd een tweede nest gevonden op de lagere 
delen van de Zuidkwelder met eveneens vier eie-
ren. Later in het seizoen zijn veel jonge tureluurs 
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waargenomen, vooral in de Westgeul en de Grote 
Slenk.  
 

 
 = geldig territorium / = telgebied   

Figuur 38: territoria tureluur 

Kokmeeuw  
Aantal broedpaar 2021: 103 
Broedcode: 16 (Nest met jongen) 
Methode: nestentelling 
Broedsucces: 0,18 jong/paar (n=33 bij puindam-
men) 
 

 
 
Kokmeeuwen broeden vrijwel jaarlijks op Rottu-
merplaat in wisselende aantallen. De kokmeeuw 
kent een matige afname in het Waddengebied en 
op de Rottums als geheel is er sprake van een 
sterke afname vanaf 2006. In 2006 waren de 
maxima op Rottumerplaat 220 paar en op Rottu-
meroog 204 paar (Postma & Koffijberg, 2019). In 
2021 broedden de kokmeeuwen op drie locaties 
op het eiland: op Puindam 2 en 3, aan de zuidelijke 
rand van de Zuidkwelder en langs de grote geul 
door de Zuidkwelder. De eerste nesten van kok-
meeuwen werden in week 18 op Puindam 3 gevon-
den. Op Puindam 2 en 3 zijn op 31 mei 33 nesten 

geteld met in totaal 77 eieren. Later in het seizoen, 
in week 20, ontstond een nieuwe kolonie op het 
lage deel van de Zuidkwelder tegen het wad aan. 
Op 17 juni zijn daar 21 nesten van kokmeeuwen 
geteld met in totaal 34 eieren. Een week later ont-
stond een nieuwe kolonie op de Zuidkwelder aan 
de noordzijde van de Grote Slenk. Hier werden op 
4 juni 49 nesten met in totaal 110 eieren geteld.  
 

 
Figuur 39: locatie van kolonies kokmeeuw 

 
Kokmeeuwnest belaagd door sterns 

Legselgrootte 
De gemiddelde legselgrootte (n=101) bedroeg 1,8 
ei. De helft van de nesten waren 3-legsels, een 
kwart 1-legsel en een kwart 2-legsels. Van de twee 
kolonies op de Zuidkwelder zijn geen waarnemin-
gen verricht om het broedsucces te bepalen. Van-
wege de hogere kweldervegetatie waren de jongen 
er lastig te vinden. Bij de Puindammen werd 
slechts een beperkt aantal kuikens, naar schatting 
zes stuks, vliegvlug. Veel nesten op de Puindam-
men waren een paar dagen later alweer geroofd, 
mogelijk door zilvermeeuwen die geregeld langs-
kwamen om eieren en jongen te roven. Met 33 
nesten zou het broedsucces op de Puindammen 
uitkomen op een schamele 0,18 jong/paar. De lo-
catie leek kortom weinig geschikt voor kokmeeu-
wen om te broeden.  
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Figuur 40: legselgrootte kokmeeuw 

Stormmeeuw  
Aantal broedpaar 2021: 36 
Broedcode: 15 (Nest met eieren) 
Methode: luchttelling  
 

 
 
Na een groei vanaf de eeuwwisseling piekte het 
aantal broedende stormmeeuwen in 2007 met 128 
broedpaar. Vervolgens nam het aantal af. Net als 
voor de kokmeeuw was daarna sprake van een 
sterke afname. De laatste jaren lijkt de storm-
meeuw bezig met een voorzichtige opmars. 
 
Locatie van kolonies 
Stormmeeuwen broedden in 2021 in kleine kolo-
nies, namelijk op de Zuidkwelder en het Noordrif. 
De kolonies lagen bij de gemengde kolonies van zil-
vermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. De groot-
ste kolonie bevond zich op de zuidwestelijke rand 
van het lage deel van de Zuidkwelder. Daar werden 
op 24 mei 35 stormmeeuwen in de lucht geteld. Na 
deling door 1,5 maakt dat 23 broedpaar. Gekozen 
is voor een luchttelling en niet voor een nestentel-
ling omdat de nesten te verspreid over het terrein 
lagen. Op het Noordrif werden negentien storm-
meeuwen geteld verspreid over het gebied. Na de-
ling door 1,5 maakt dat een aantal van dertien 
paar. We vonden er slechts twee nesten. In totaal 
werden acht nesten gevonden.  

 

 
Stormmeeuw 

 

Zwartkopmeeuw 
Aantal broedpaar 2021: 0 
Methode: luchttelling  
 

 
 
Van de zwartkopmeeuw werden deze eeuw in zes 
jaren een territorium vastgesteld. In 2020 op basis 
van een alarmerende vogel in de kokmeeuwkolo-
nie op de Zuidkwelder, al kon dat jaar geen broe-
dende vogel worden ontdekt. In 2021 is geen 
broedpaar vastgesteld. Wel werden in juli twee 
exemplaren waargenomen, echter na de datum-
grenzen van 1 mei t/m 30 juni.  
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Zilvermeeuw  
Aantal broedpaar 2021: 948 
Broedcode: 16 (Nest met jongen) 
Methode: nesten tellen via raaimethode, paren  
tellen, luchttelling 
Broedsucces: 0,5 jong/paar 
 

 
 

Kleine mantelmeeuw 
Aantal broedpaar 2021: 3.098 
Broedcode: 16 (Nest met jongen) 
Methode: nesten tellen via raaimethode,  
paren tellen, luchttelling 
Broedsucces: 0,5 jong/paar 
 

 
 
Op Rottumerplaat broeden zilvermeeuwen en 
kleine mantelmeeuwen in gemengde kolonies. 
Vandaar dat deze twee soorten gezamenlijk aan 
bod komen in dit rapport. Beide meeuwensoorten 
vertonen een tegenovergestelde trend. Waar de 
kleine mantelmeeuw op Rottumerplaat in aantal 
toeneemt, daalt het aantal zilvermeeuwen. Aan-
vankelijk was de kleine mantelmeeuw een zeld-
zame broedvogel in Nederland. De soort kwam 
voor het eerst in 1926 in Nederland tot broeden. 
Vanaf 1970 begon een sterke opmars. Numeriek 
gezien waren deze twee meeuwensoorten de 
meest talrijke broedvogels op het eiland.  
 
 

Methoden om in kaart te brengen 
Voor het in kaart brengen van deze kolonies wor-
den in de handleiding van Sovon twee methoden 
beschreven, namelijk een luchttelling en de zoge-
naamde raaienmethode (Sovon, 2018). Daarnaast 
is er de handleiding ‘Telling van grote meeuwenko-
lonies’ (Sovon, 2016). Omdat de voorkeur in de 
handleiding niet duidelijk is, zijn in 2021 beide me-
thodes uitgevoerd. Om hierover advies van een 
specialist in te winnen is contact opgenomen met 
Kees Camphuysen, onderzoeker van het Koninklijk 
Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ). 
Op basis van het gesprek is een blog geschreven 
waarin Camphuysen aan het woord komt. Het arti-
kel is 2 juni gepubliceerd op www.boswachters-
blognl/rottum. 
 

Zilvermeeuw met jong 

Kolonies vaststellen 
Op het eiland zijn veertien meeuwenkolonies in 
kaart gebracht, zie Figuur 41. Voor de benaming 
van de kolonies zijn dezelfde namen gekozen als 
Pot & Branderhorst in 2019. De nummers en de na-
men van de kolonies zijn terug te vinden in Tabel 7. 
Wel is een aantal andere keuzes gemaakt bij het 
aanwijzen van kolonies. Zo lokaliseerden Pot & 
Branderhorst op de Zuidkwelder rondom de lepe-
laarskolonie drie afzonderlijke meeuwenkolonies. 
Omdat de buitenranden van kolonies op de kwel-
der lastig te onderscheiden waren, is ervoor geko-
zen om de drie kolonies samen te voegen tot één 
kolonie. De kolonie op het lage deel van de Zuid-
kwelder bleek in 2021 veel langgerekter dan in 
2019. Van de kolonie in de Zuidwesterduinen zijn 
twee kolonies gemaakt, omdat beide kolonies door 
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het tussenliggende zandgebied goed van elkaar te 
onderscheiden waren. De vogelwachters van 2019 
vertelden dat de kolonie op de Stuifdijk in 2019 
dermate omvangrijk was, dat ze bijna niet over de 
stuifdijk konden lopen zonder de kolonie ernstig te 
verstoren. In 2021 bleef deze kolonie beperkt tot 
een vijftal nesten. Overigens werden ook spora-
disch nesten van meeuwen gevonden buiten de 
kolonies, onder meer op een rand van de Stuifdijk, 

het lage deel van de Zuidkwelder en de oostzijde 
van het Noordrif.  
  
Methode luchttellingen 
Bij deze methode worden de opvliegende meeu-
wen van een afstand geteld. Eén van de vogel-
wachters liep daarbij de kolonie in zodat de meeu-
wen op zouden vliegen. De luchttelling is twee keer 
uitgevoerd, eind mei en begin juni. Om het 

 

  kolonienaam 
grote meeuwen 
telling (1) 

luchttelling  
/1,5 (1) 

grote meeuwen 
telling (2) 

luchttelling 
/1,5 (2) 

1 Rifduinen 240 160 450 300 

2 Noordduintjes 190 127 500 333 

3 Kwelder Noord 2 260 173 350 233 

4 Kwelder Noord 1 600 400 400 267 

5 Westpunt Stuifdijk a 50 33 45 30 

6 Duinvoet 70 47 50 33 

7 Zuidrand 1 Zuidkwelder 730 487 400 267 

8 Kwelder Midden 1000 667 800 533 

9 Zuidrand 2 Zuidkwelder 250 167 330 220 

10 Kwelder Zuidwest 1 630 420 230 153 

11 Kwelder Zuidwest 2 200 133 300 200 

12 Zuidwesterduinen 1 250 167 400 267 

13 Zuidwesterduinen 2 800 533 600 400 

14 Stuifdijk O  10 7 10 7 

 totaal 5.280 3.520 4.865 3.243 
Tabel 7: telresultaten luchttellingen van meeuwenkolonies in eind mei en begin juni 

 

Figuur 41: locaties gemengde meeuwenkolonies zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen 
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waarnemerseffect te verminderen zijn de tellingen 
door dezelfde vogelwachter uitgevoerd. Om het 
aantal broedparen te bepalen wordt de telling van 
volwassen vogels door 1,5 gedeeld. De vogelwach-
ters van 2019 hebben er uiteindelijk voor gekozen 
om deze tellingen niet te gebruiken. De tellingen 
eind en begin juni leverden in 2019 verschillen op 
van meer dan 400%. Camphuysen betitelt in de ge-
publiceerde blog de methode als ‘flauwekul’. Elk 
moment is anders, stelt hij. Laag- of hoogwater 
maakt volgens hem al veel uit, althans voor zilver-
meeuwen, en vaart een vissersboot in de buurt, 
dan zijn veel mantelmeeuwen verdwenen. In het 
weekeinde, wanneer de vissersboten in de haven 
liggen, worden volgens Camphuysen dan ook meer 
kleine mantelmeeuwen geteld in de kolonies. Daar-
naast broeden lang niet alle meeuwen en hangen 
ze bij een kolonie rond in zogeheten ‘clubs’. Bij een 
luchttelling worden deze niet-broedende meeu-
wen meegeteld. Camphuysen adviseerde dan ook 
om de luchttellingen niet te gebruiken.  
 
Verschillen tussen luchttellingen 
Ook in 2021 zijn verschillen tussen de luchttellin-
gen geconstateerd. Al komt het totaal aantal van 
de twee tellingen aardig bij elkaar in de buurt, met 
3.520 broedparen eind mei en 3.243 broedparen 
begin juni. Toch waren volgens Tabel 7 de verschil-
len per kolonie vaak groot. Zo werden in kolonie 
‘Zuidrand 1 Zuidkwelder’ bij de eerste telling 487 
broedparen geteld, tegen 267 broedparen bij de 
tweede telling, bijna een factor twee verschil. Bij 
kolonie ‘Zuidwesterduinen 2’ was bij de tweede 
telling een kwart afwezig. Besloten is om van de 
veertien vastgestelde kolonies er twaalf via de an-
dere methode, de raaienmethode, te tellen. Van 
twee kleinere kolonies op de Stuifdijk was het 

gezien de geringe omvang mogelijk om alle nesten 
afzonderlijk tellen.  
 
Methode raaien telling 
De werkwijze van deze methode ging als volgt: 
eerst werd de omtrek van de kolonie bepaald, ver-
volgens liepen de vogelwachters met een touw van 
vier meter op heuphoogte tussen hen in in rechte 
raaien door het gebied. Onderwijl werden de nes-
ten geteld en het aantal eieren per nest genoteerd. 
De raaienmethode moest uitgevoerd worden wan-
neer in de meeste nesten drie eieren liggen. De 
raaienmethode is uitgevoerd tussen 20 en 27 mei. 
De timing bleek uitstekend, want in 72% van de 
nesten werden drie eieren aangetroffen. Om de le-
pelaarskolonie zo min mogelijk te verstoren is bij 
het tellen van de nesten van de lepelaars meteen 
een raai meegenomen. 
 
  

 
Juveniele meeuwen 

Figuur 42: voorbeeld van een gelopen zigzag-route (=blauwe lijn) in kolonie ‘Zuidrand 1 Zuidkwelder’. De rode lijn geeft de 
begrenzing van de kolonie aan 
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Voorbeeld raaientelling 
Figuur 42 laat een voorbeeld zien van hoe de raai-
entelling in het veld is uitgevoerd. Het voorbeeld 
betreft de kolonie ‘Zuidrand 1 Zuidkwelder’. De 
rode lijn geeft de omtrek van de kolonie aan. De 
grens aan de zuidzijde is logisch, gezien de harde 
grens van de geschikte broedbiotoop met de aan-
grenzende zandplaat. Op de kwelder is de grens 
bepaald door heen en weer te lopen en onderweg 
te letten op de aanwezigheid van nesten. Ook het 
stoppen van het krijsen van meeuwen gaf veelal 
aan wanneer een kolonie werd uitgelopen. Met 
het touw is vervolgens zigzaggend door de kolonie 
in rechte raaien gelopen met de gps. Gelopen is 
met een touw van vier meter waarbij tevens twee 
meter aan weerszijden is meegenomen. In totaal 
werd dus een raai van acht meter breed gelopen. 
 
Voorbeeldberekening raaienmethode 
Met het programma Basecamp is de oppervlakte 
bepaald van de kolonie, in bovenstaand voorbeeld 
68.191 vierkante meter. De gelopen afstand was 
605 meter, met acht meter breed komt dat neer 
op een oppervlakte van 4.840 vierkante meter. 
Met 4.840 vierkante meter is 13% van de totale op-
pervlakte van de kolonie belopen. Volgens de be-
schrijving van de methode zou een transect bij 
voorkeur minimaal 10% van de kolonie moeten be-
strijken (Sovon, 2018). Met 13% is hieraan voldaan. 
In totaal is tijdens de raaienmethode 11.209 meter 
afgelegd in de kolonies, waarmee binnen 90.409 
vierkante meter 670 nesten werden geteld. De op-
pervlakte van de gelopen raai bedroeg daarmee 
gemiddeld 16% waarmee de steekproef als ‘gel-
dend’ kan worden beschouwd. Het aantal nesten 

op de steekproeflijn is vervolgens geëxtrapoleerd 
naar de totale oppervlakte van de kolonie.  
 
Wel of geen lege nesten tellen? 
Volgens Camphuysen moest bij het tellen ook alle 
lege nesten worden meegeteld, maar zogeheten 
speelnesten niet. Een zilvermeeuwen kan volgens 
hem wel vijf verschillende speelnesten maken. In 
totaal zijn in alle kolonies in totaal tachtig lege nes-
ten genoteerd. Bij deze telling plaatsen we vraagte-
kens, omdat het in het veld moeilijk bleek om het 
verschil tussen speelnesten en lege nesten vast te 
stellen. Pot & Branderhorst namen in hun telling 
van 2019 geen lege nesten mee. Om de tellingen 
vergelijkbaar te houden en vanwege de twijfels 
over de juistheid van de lege nesten, is ervoor ge-
kozen om toch de lege nesten niet mee te nemen 
in de telling.        
 
Verhouding tussen beide meeuwensoorten 
Voor de 670 aantroffen nesten moest worden vast-
gesteld of de nesten van zilvermeeuwen of van 
kleine mantelmeeuwen waren. Camphuysen be-
pleitte nestherkenning, onder meer op basis van 
gevonden braakballen. In het veld bleek het echter 
te ingewikkeld en tijdrovend om op basis van de 
nestbouw, braakballen en bekleding (alleen gras of 
veel schelpresten) onderscheid te maken tussen 
nesten van kleine mantelmeeuwen en zilvermeeu-
wen. Omdat nesten van zilvermeeuwen veel duide-
lijker bleken te onderscheiden dan die van kleine 
mantelmeeuwen bestond de kans dat zilvermeeu-
wen een te groot aandeel zouden krijgen. Daarom 
is de verhouding tussen de meeuwensoorten vast-
gesteld op basis van steekproeftellingen. In Tabel 8 

  kolonienaam oppervlakte (ha) 
percentage  

zilvermeeuwen 
totaal aantal 

nesten 
zilver-

meeuwen 
Kleine 

mantelmeeuwen 

1 Rifduinen 6,5 33 309 102 207 

2 Noordduintjes 1,8 20 224 45 179 

3 Kwelder Noord 2 1,9 6 142 9 133 

4 Kwelder Noord 1 4,6 36 188 68 121 

5 Westpunt Stuifdijk a 0,1 33 27 9 18 

6 Duinvoet 0,07 18 8 1 7 

7 Zuidrand 1 Zuidkwelder 0,6 27 504 136 368 

8 Kwelder Midden 13,3 13 961 125 836 

9 Zuidrand 2 Zuidkwelder 3,8 24 308 74 234 

10 Kwelder Zuidwest 1 7,2 23 486 112 374 

11 Kwelder Zuidwest 2 4,3 30 265 79 185 

12 Zuidwesterduinen 1 2,5 28 269 75 194 

13 Zuidwesterduinen 2 3,2 31 349 108 241 

14 Stuifdijk O   90 5 5 1 

 totaal 56  4.046 948 3.098 
Tabel 8: resultaten raaientelling bij meeuwenkolonies 
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staat de verhouding per kolonie aangegeven als 
het percentage zilvermeeuwen. Voor het gehele ei-
land komt de verhouding zilvermeeuw:kleine man-
telmeeuw uit op 1 staat tot 3. Deze verhouding 
komt overeen met de verhouding uit 2019.  
 
Reproductie  
Het eerste nest (met twee eieren) van een grote 
meeuw werd gevonden op 30 april. Onduidelijk 
was of het een nest betrof van een zilvermeeuw of 
een kleine mantelmeeuw. De week erna werden 
volop eieren in de kolonies aangetroffen, ook al 3-
legsels. Tijdens de raaienmethode, uitgevoerd tus-
sen 20 en 27 mei, zijn van de 670 aangetroffen nes-
ten het aantal eieren geteld. In totaal lagen in de 
getelde nesten 1.728 eieren. Extrapolatie van dit 
aantal naar de totale oppervlakte in de meeuwen-
kolonies komt uit op 12.754 eieren van zilvermeeu-
wen en kleine mantelmeeuwen op Rottumerplaat 
in 2021. De gemiddelde legselgrootte betrof 2,6 
(n=670). 
 

 
Figuur 43: legselgrootte nesten grote meeuwen 

Telling juveniele jongen 
Vanaf 2005 is aan het eind van het broedseizoen 
bij hoogwater het aantal juveniele grote meeuwen 
op het eiland geteld. Ten tijde van de telling waren 
de meeste juveniele meeuwen vliegvlug. In 2021 is 
de telling uitgevoerd bij hoogwater op 27 en 28 
juli. Bij de telling is het gehele eiland belopen, zo-
wel de stranden als de kolonies. In totaal zijn 2.023 
juveniele meeuwen geteld, waarvan twee derde op 
het strand en bij de Binnenzee, en een derde in en 
direct rond de kolonies. Ongetwijfeld valt het wer-
kelijk aantal juveniele meeuwen hoger uit, omdat 
veel jonge meeuwen zich in en rond de kolonies 
verscholen in de vegetatie. Bij een aantal kolonies 
zijn om deze reden nagenoeg geen jongen geteld. 
Het aantal juveniele meeuwen op het strand leek 
tijdens hoogwater geen constante. Tijdens verschil-
lende hoogwaters werden naar schatting andere 
aantallen waargenomen. Het aantal van 2.023 is 
minder dan in 2020, toen 2.616 juveniele meeu-
wen zijn geteld, maar ligt ver boven de eerder ge-
telde aantallen, zie Tabel 9. Met de berekende ver-
houding zilvermeeuw/kleine mantelmeeuw van 1 

staat tot 3 komt het aantal juveniele zilvermeeu-
wen uit op 506 en het aantal juveniele kleine man-
telmeeuwen op 1.517. Het broedsucces van beide 
meeuwensoorten bedraagt voor 2021 0,50 jong 
per paar. 
 

 
Jonge meeuwen 

Jaar 
Totaal  
aantal 

Zilver-
meeuw 

Kleine mantel-
meeuw 

2005 930 - - 

2006 459 - - 

2007 538 - - 

2009 691 - - 

2010 1.059 - - 

25 juli 2013 >=171 - - 

1 augustus 
2013 

>=664 - - 

30 juli 2016 1.638 547 1.091 

26 juli 2017 1.114 459 655 

30 juli & 1 
aug 2019 

1.129 - - 

30 juli 2020 2.616 - - 

27 – 28 juli 
2021 

2.023 - - 

Tabel 9: Aantal juveniele grote meeuwen aan het eind 
van broedseizoen 

Het broedsucces van 0,50 jong/paar past binnen de 
bandbreedte van het broedsucces dat in andere ja-
ren in andere kolonies in de Waddenzee is vastge-
steld. Toch ligt het aantal jongen dat kleine mantel-
meeuwen produceren onder het niveau dat nodig 
is om de populatie in stand te houden (ongeveer 
0,6 – 1 jong/paar) (Koffijberg et al. 2017). Tussen 
2005 en 2016 lag het broedsucces van meerdere in 
de Waddenzee getelde populaties negen jaar 
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onder de grens van 0,6 jong per paar en drie jaar 
boven de grens (Koffijberg et al., 2017). Problemen 
in de voedselvoorziening, onder andere veroor-
zaakt door veranderingen in visserijbeleid zijn voor 
kleine mantelmeeuwen oorzaken voor de vele ja-
ren waarbij het broedsucces te laag was. Ook voor 
zilvermeeuwen geldt de norm van > 0,6 jong per 
paar om ten minste een stabiele populatie mogelijk 
te maken. Tussen 2005 en 2016 lag het broedsuc-
ces van meerdere getelde populaties in de Wad-
denzee acht jaar boven de grens van 0,6 jong per 
paar en vier jaar onder de grens (Koffijberg et al., 
2017). Dit betekent dat de totale populatie zilver-
meeuwen minstens stabiel zou kunnen blijven. Op 
Rottumerplaat is in 2016 specifiek onderzoek ge-
daan naar het broedresultaat van beide meeuwen-
soorten. Met enclosures – een hek van vijftig centi-
meter hoog – konden de vogelwachters de uitge-
komen kuikens volgen. Het broedsucces was dat 
jaar voor beide soorten met 1,0 jong/paar hoog 
(Ebbinge & Dallmeijer, 2016).  
 

Grote mantelmeeuw  
Aantal broedpaar 2021: 1 
Broedcode: 16 (Nest met jongen) 
Methode: nestentelling 
Rode lijst: Gevoelig 
 

 
 
In 2016 broedde de grote mantelmeeuw, een zeld-
zame Nederlandse broedvogel, voor het eerst op 
Rottumerplaat. Ook in 2020 was op het eiland 
sprake van een broedgeval. In 2021 vond Bram 
Ubels, vogelwachter op Rottumerplaat in 2020 en 
in 2021 en een weekeinde op het eiland om sterns 
te ringen, op 29 mei een nest van een grote man-
telmeeuw aan de westzijde van de Zuidkwelder bij 
de opdrogende plassen. Het nest bevatte volgens 
hem twee eieren. Een week later werden echter op 
de locatie drie jongen aangetroffen. Ook tijdens 
een bezoek drie weken later zaten er drie jongen. 
Wellicht was tijdens het bezoek van Ubels een jong 
reeds uit het ei gekropen.  

 

 
Grote mantelmeeuw (links op de foto) 

Grote stern  
Aantal broedpaar 2021: 0 
Autoclustering Sovon: 1 
Methode: Sovon-territoriumkartering 
Rode lijst: Kwetsbaar 
 

 
 
In het verleden bevond zich op Rottumerplaat een 
kolonie grote sterns. In 1961 broedden er bijvoor-
beeld tweeduizend paar. Daarna kelderde de kolo-
nie tot twee paar in 1976. Eindjaren zeventig en 
negentig vond een opleving plaats - zo broedden in 
1998 2.335 broedpaar op het eiland - maar daarna 
heeft de soort tot 2019 niet meer gebroed op Rot-
tumerplaat. De kolonie bevond zich destijds op de 
Noordkwelder. In 2019 werd bij Puindam 3 in het 
broedseizoen baltsgedrag waargenomen en hiel-
pen grote sterns bij het verjagen van meeuwen. 
Uiteindelijk werd geen nest gevonden en ontbra-
ken andere aanwijzingen voor broeden. Op basis 
van het baltsgedrag stelde de autoclustering van 
Sovon in 2019 één territorium vast. Ook in 2020 
werd baltsgedrag geconstateerd en eind juli wer-
den twee nesten met eieren gevonden, die snel 
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daarna wegspoelden. In 2021 is net als in voor-
gaande jaren baltsgedrag met de typische houding 
van grote sterns en visoverdracht gezien bij de 
Puindammen. Op basis van de telrichtlijnen stelt 
Sovon het aantal territoria vast op één. Omdat ver-
dere aanwijzingen voor broeden niet zijn waarge-
nomen, in elk geval geen nesten en geen jonge kui-
kens, is met zekerheid vast te stellen dat in 2021 
geen grote sterns op het eiland hebben gebroed. 
Vanaf de uitkijktoren is talloze keren specifiek naar 
nesten en jongen van grote sterns gezocht.  
 

Dwergstern  
Aantal broedpaar 2021: 8 
Broedcode: 16 (Nest met jongen) 
Methode: nestentelling 
Broedsucces: 0 jong/paar  
Rode lijst: Kwetsbaar 
 
 

 
 
De dwergstern broedde deze eeuw nagenoeg elk 
jaar op het eiland. In 2021 waren dwergsterns al 
vanaf het begin van de periode aanwezig op het ei-
land. Het aantal groeide in de maand april van 
twee naar 37 exemplaren. Op 29 mei lagen de eer-
ste eieren aan de voet van Puindam 1. In totaal zijn 
op die locatie vijf nesten geteld, waarvan twee nes-
ten een week later waren geplunderd. De nesten 
lagen tegen de vloedlijn aan. Uiteindelijk zijn geen 
jongen uitgekomen, waarmee het broedsucces nul 
bedraagt. Op de Oostpunt werden op 5 juni drie 
nesten van een dwergstern gevonden. Of deze nes-
ten succesvol waren is niet bekend. Vanwege ver-
storing van de kolonie en de nabijheid van pups 
van zeehonden was het niet mogelijk om het 
broedsucces te bepalen. Anders dan op Rottumer-
plaat beleefde Rottumeroog een succesvol broed-
seizoen voor de dwergstern. Begin juli liepen er mi-
nimaal 82 pullen rond.  
 

 
Dwergstern  

Visdief  
Aantal broedpaar 2021: 65 
Broedcode: 16 (Nest met jongen) 
Methode: nestentelling 
Broedsucces: 0,6 jong/paar 
Rode lijst: Gevoelig 
 

 
 
Het aantal broedende visdieven nam op Rottumer-
plaat vanaf 2005 plots explosief toe met een maxi-
mum van meer dan zevenhonderd broedpaar in 
2007. In de jaren 2006 tot en met 2012 lag het 
jaarlijkse gemiddelde op vierhonderd paar. Vanaf 
2012 nam het aantal weer sterk af. Tegelijkertijd 
met deze afname vond er toename plaats in de 
Eemshaven en in Delfzijl. Mogelijk is sprake ge-
weest van verplaatsingen vanaf Rottumerplaat 
naar nieuwe kolonies op het vasteland (Postma & 
Koffijberg, 2019).  
 
Locatie van kolonies 
Visdieven broedden in 2021 op drie locaties op het 
eiland. Verreweg de grootste kolonie bevond zich 
op Puindam 3. Daar zijn eind mei vanuit de schuil-
tent door Bram Ubels 40 broedpaar vastgesteld. De 



 

91 
 

nesten van visdieven lagen op het hogere deel van 
de Puindam, namelijk in het midden. De eerste 
nesten werden in week 19 gevonden. Op de rand 
van de Zuidkwelder werden in week 23 achttien 
nesten van visdieven gevonden. Derde locatie was 
de Oostplaat, waar 5 juni zeven nesten zijn geteld. 
Later, op 20 juni, is geconstateerd dat de kolonie 
op de Zuidkwelder sterk was toegenomen. Die dag 
werden er negentig sterns geteld. Sovon stelt ech-
ter in de telrichtlijnen voor visdief dat tellingen na 
15 juni vermeden moeten worden vanwege ver-
plaatsingen. Het is inderdaad mogelijk dat sterns 
van Puindam 3 zich hebben verplaatst naar de ko-
lonie op de Zuidkwelder. Sovon meldt dat visdie-
ven tot op een afstand van enkele kilometers van 
de broedplaats kunnen alarmeren.  
 

 
Figuur 44: locaties van kolonies visdieven  

Herkennen van eieren 
In de eilegfase was het lastig om de eieren van vis-
dieven te onderscheiden van die van noordse 
sterns. Volgens aanwijzingen van sternenkenner 
Derick Hiemstra is een nest met maar twee eieren, 
die ook nog eens sterk verschillen qua basiskleur, 
altijd van een noordse stern. Visdieven leggen 
overwegend drie eieren en noordse sterns twee. 
De beide eieren van noordse sterns kunnen in 
kleur variëren, terwijl de twee eieren van visdieven 
altijd dezelfde kleur hebben, aldus Hiemstra. Op 17 
mei zijn op en rond de Puindammen 134 nesten 
van sterns geteld met in totaal 163 eieren. Een 
week later, op 21 mei, werden vijftien extra nesten 
geteld (149 nesten in totaal), maar met bijna dub-
bel zoveel eieren (323 eieren). Uitgaande van de 
aanwijzingen van Hiemstra waren op 21 mei van 
de 149 nesten 35 nesten van visdieven.  
 
Broedsucces 
Op 29 juni zijn in totaal 45 jonge sterns – zowel van 
noordse stern als visdief – op Puindam 3 geteld. Op 
dat moment waren al meerdere jongen vliegvlug, 
maar ze streken wel neer op en naast de Puindam. 
Bij een eerdere telling bleek op Puindam 3 de helft 
van de nesten van visdief. Op 21 mei werden im-
mers 83 sternennesten op Puindam 3 geteld, waar-
van eind mei in totaal 40 broedpaar van visdief wa-
ren. Hieruit volgt een afgerond aantal van 23 vlieg-
vlugge visdieven, wat neerkomt op een 

broedsucces van 0,6 jongen per paar. Dit resultaat 
past in de bandbreedte van het broedsucces dat in 
andere jaren elders in de Waddenzee werd vastge-
steld (Koffijberg et al., 2017). Het broedsucces is 
bepaald op basis van een momentopname. Omdat 
tijdens het tellen op 29 juni nog nieuwe eieren 
werden gevonden zal het uiteindelijke broedsucces 
wellicht hoger zijn uitgevallen. Over het aantal jon-
gen op de andere twee locaties (Zuidkwelder en 
Oostpunt) zijn geen gegevens bekend van het aan-
tal jongen. Op de Zuidkwelder werden eind juni 
geen jongen waargenomen, maar dat kan komen 
omdat ze zich in de dichte vegetatie eenvoudig 
konden verstoppen. Op de Oostpunt was het niet 
mogelijk om het aantal jongen te tellen vanwege 
de kans op verstoring van nabijgelegen pups van 
zeehonden.  
 

Noordse stern  
Aantal broedpaar 2021: 156 
Broedcode: 16 (Nest met jongen) 
Methode: telling vanuit schuiltent, luchttelling en 
nestentelling 
Broedsucces: 0,43 jong/paar (n=80 bij puindam-
men) 
Rode lijst: Bedreigd 
 

 
 
De noordse stern broedt in Nederland aan de zuid-
grens van het broedgebied. In ons land broedt het 
grootste deel van de populatie in het Waddenge-
bied, naast enkele tientallen paren in het Deltage-
bied. De landelijke populatie fluctueert sterk: tus-
sen 900 en 2000 paren. In 2019 lag de landelijk po-
pulatie volgens Sovon op 770-790 paar. Ook op 
Rottumerplaat fluctueerde het aantal sterk van 
twee in 2012 tot 210 paren in 2006. Sinds 2016 is 
op Rottumerplaat sprake van een toename tot 156 
paar in 2021.  
 
Locatie van kolonies 
Noordse sterns broedden in 2021 vooral op Puin-
dam 2 en 3, op de strandjes tussen de puindam-
men en op/in de GOBI-matten rond de Puin-



 

92 
 

dammen. Het eerste nest werd in week 19 op Puin-
dam 3 gevonden. Eind mei zijn daar door Bram 
Ubels in totaal 131 broedpaar vastgesteld. Noordse 
sterns broeden vooral op de flanken van de Puin-
dammen en op de GOBI-matten. Eind mei werd 
ook een tweede locatie met nesten gevonden, na-
melijk op de Oostplaat. Daar werden op 5 juni 25 
nesten geteld.  
 

 
Figuur 45: locaties van kolonies noordse stern 

 
Figuur 46: nesten visdief/noordse sterns op en bij Puin-
dammen tijdens nestentelling 24 mei 

Herkenning eieren 
Volgens de aanwijzingen van Derick Hiemstra – zie 
ook uitleg bij visdief – konden we van de 147 nes-
ten op 21 mei met zekerheid van slechts 13 nesten 
vaststellen dat ze van noordse sterns waren. In 
deze nesten lagen twee eieren van een duidelijk 
andere kleur. Van 101 nesten konden we niet vast-
gesteld of ze van een visdief of een noordse stern 
waren. 
 
Broedsucces 
Op 29 juni zijn in totaal 80 jonge sterns – zowel van 
noordse stern als visdief – op de Puindammen en 
de GOBI-matten geteld. Op basis van een eerder 
geteld verhouding van visdief/noordse stern - zie 
broedsucces visdief - waren hiervan 57 jongen van 
noordse stern. Gezien het aantal van 131 nesten 
op de puindammen en de GOBI-matten kwam het 
broedsucces van noordse stern op deze locatie uit 
op 0,43 jongen per paar. Op de Oostpunt is niet be-
paald hoeveel jongen uitvlogen vanwege de kans 
op mogelijke verstoring van nabijgelegen pups van 
zeehonden. 

In de Nederlandse Waddenzee worden sinds 2005 
metingen aan het broedsucces van kustbroedvo-
gels gedaan. De gegevens wijzen op een laag 
broedsucces sinds 2005 (Koffijberg et al. 2017). Het 
broedsucces fluctueert sterk. Vaak mislukt een sei-
zoen door predatie of door een hoge vloed. In 
2020 mislukte bijvoorbeeld het broedseizoen op 
Rottumerplaat vanwege een storm en hoogtij. In 
2018 mislukten ook de kolonies op Griend, de Punt 
van Reide en de Dijkmanshuizen/Texel geheel of 
hadden amper succes (0,1 jong/paar op Griend).  
 

 
Noordse stern voedt jong 

Holenduif  
Aantal broedpaar 2021: 2  
Broedcode: 15 (Nest met eieren) 
Methode: nestvondst & Sovon-territoriumkartering 
 

 
 
Begin deze eeuw broedden op Rottumerplaat vier 
tot zes holenduiven. De vogel broedt op het eiland 
in konijnenholen. Sinds 2011 broedde de holenduif 
niet meer op Rottumerplaat. In 2021 werd in het 
weekeinde van 29 en 30 mei in een konijnenhol 
een nest met een ei van een holenduif gevonden.  
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Houtduif  
Aantal broedpaar 2021: 3 
Broedcode: 2 (Zingend of baltsend) 
Methode: Sovon-territoriumkartering 
 

 
 
Begin deze eeuw broedden op Rottumerplaat 
meerdere paren houtduiven. Na 2004 verdween de 
broedvogel van het eiland, volgens de uitgave 
Fauna van Rottum bestaat er een correlatie met de 
regelmatig aanwezige havik vanaf 2005. Sinds 2012 
worden weer broedende houtduiven op het eiland 
aangetroffen. Volgens de vogelwachtersrapporta-
ges is de havik sinds 2012 niet meer regelmatig 
waargenomen. In 2021 zijn tijdens de BMP-ronden 
elf waarnemingen van houtduif in Avimap inge-
voerd. Op basis van de telrichtlijnen is sprake van 
drie broedparen: bij de Behuizing, de Eerste Knik 
van de Stuifdijk en aan het einde van het Kraaien-
bos. In het Middenbos zijn meerdere keren hout-
duiven waargenomen, maar deze waarnemingen 
zijn niet door Sovon automatisch tot een territo-
rium geclusterd. 

 
 = geldig territorium / = telgebied   

Figuur 47: territoria houtduif 

 

Koekoek 
Aantal broedpaar 2021: 1 
Broedcode: 12 (Pas uitgevlogen jongen) 
Methode: Sovon-territoriumkartering 
Rode lijst: Kwetsbaar 
 

 
 
De koekoek is eerder in 1996, 1999 en 2018 als 
broedvogel op Rottumerplaat vastgesteld. Op 4 en 
5 mei hing een koekoek rond bij de Behuizing. De 
week erna was de koekoek dagelijks te zien en te 
horen. De week daarna, in week 20, werden er zo-
wel een mannetje als een vrouwtje waargenomen. 
Tot eind mei waren de koekoeken bij de Behuizing 
te horen en te zien. Half juli werd dagelijks een 
jong van een koekoek gezien rond de Behuizing en 
het Kraaienbos. Meerdere keren in gezelschap van 
witte kwikstaarten. De witte kwikstaart staat be-
kend als de belangrijkste waardvogel voor de koe-
koek. 
 

 
Koekoek 
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Velduil  
Aantal broedpaar 2021: 0  
Methode: Sovon-territoriumkartering 
Rode lijst: Ernstig bedreigd 
 

 
 
Rond de eeuwwisseling, vanaf 1998, broedde op 
Rottumerplaat jaarlijks een velduil. Daarna was er 
een korte opleving in 2011 en 2012, maar sinds-
dien broedt de soort niet meer op Rottumerplaat. 
In 2021 werden op 13 april, 15 mei en 19 mei bo-
ven de Stuifdijk en op de Zuidkwelder een velduil 
gezien. Van een broedpaar was echter geen 
sprake. Waarschijnlijk maakt het ontbreken van 
muizen Rottumerplaat niet aantrekkelijk voor 
broedende velduilen. 
 

Velduil 

 
 
 

Veldleeuwerik  
Aantal broedpaar 2021: 73  
Broedcode: 15 (Nest met eieren) 
Methode: Sovon-territoriumkartering 
 

 
 
Het aantal veldleeuweriken neemt vanaf 2007 toe 
op het eiland. Het aantal veldleeuweriken is vast-
gesteld op basis van het aantal territoria. Bij de 
start van het vogelwachtersseizoen waren de veld-
leeuweriken al overal aan het zingen. De hoogste 
dichtheid aan zingende veldleeuweriken bevond 
zich in het oostelijke deel van het Noordrif. Daar 
waren gelijktijdig talloze zingende vogels te horen. 
Op 22 april vonden we een nest met drie eieren op 
het Noordrif. Half mei bleek het nest leeg en over-
spoeld.  
 

 
 = geldig territorium / = telgebied   

Figuur 48: territoria veldleeuwerik 
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Oeverzwaluw  
Aantal broedpaar 2021: 20 
Broedcode: 9 (Transport van nestmateriaal/nest-
bouw/uithakken of graven nestholte) 
Methode: tellen van bewoonde nestholen 
 

 
 
Broedende oeverzwaluwen zijn een betrekkelijk 
nieuw fenomeen op Rottumerplaat. In 2017 ves-
tigde zich voor het eerst een kleine kolonie in een 
steile afslag aan de noordzijde van de Stuifdijk net 
voorbij de Eerste Knik. Volgens de telrichtlijnen van 
Sovon vindt het tellen van de nesten bij voorkeur 
in de tweede helft van juni plaats. In 2021 werden 
op de locatie op 20 juni twintig nesten van oever-
zwaluwen geteld. Per holopening is nagegaan of 
het bewoond was. Bewoonde nesten zijn herken-
baar aan diepe gang (einde niet zichtbaar), slijt-
plekken (pootafdrukken) in opening, ontbreken 
van spinrag/planten voor hol, gave nestopening 
(niet ingestort of uitgesleten) en (na half juni) ge-
luid van piepende jongen of aanwezigheid van be-
delende jongen in nesthol. Telling aan de hand van 
rondvliegende vogels is volgens Sovon te onnauw-
keurig. 
 

 
Kolonie oeverzwaluwen 

Boerenzwaluw  
Aantal broedpaar 2021: 0  
Autoclustering Sovon: 2 
Methode: Sovon-territoriumkartering en controle-
ren van kunstnesten rond behuizing 
Rode lijst: Gevoelig 
 

 
 
Boerenzwaluwen metselen hun nesten van klei en 
leem op randen en richels in stallen, onder brug-
gen, aan sluizen en onder brede dakoverstekken. 
Op Rottumerplaat is de enige mogelijke broedloca-
tie de Behuizing, waar speciaal voor zwaluwen di-
verse kunstnesten zijn aangebracht. In 2015 zijn 
hier twintig kunstnesten opgehangen. Dit verklaart 
de sterke groei van het aantal boerenzwaluwen in 
de jaren erna. In 2021 bleven de kunstnesten ech-
ter leeg, terwijl boerenzwaluwen erom bekend 
staan dat ze jaarlijks op hetzelfde nest terugkeren. 
Gedurende het broedseizoen zijn rond de Behui-
zing niet met regelmaat boerenzwaluwen waarge-
nomen. Ook zijn geen uitgevlogen jongen gezien. 
Tijdens de BMP-ronden zijn drie keer in het veld 
boerenzwaluwen waargenomen en ingevoerd in 
Avimap. De autoclustering van Sovon stelt op basis 
van deze gegevens drie territoria vast. Omdat we 
met zekerheid kunnen stellen dat rond de behui-
zing in 2021 geen boerenzwaluwen hebben ge-
broed, stellen we het aantal broedpaar op nul. 
Wellicht zijn de in Avimap ingevoerde waarnemin-
gen trekkende individuen of foeragerende vogels 
van Rottumeroog, waar in 2021 wel boerenzwalu-
wen hebben gebroed. 
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Graspieper  
Aantal broedpaar 2021: 80  
Broedcode: 16 (Nest met jongen) 
Methode: Sovon-territoriumkartering 
Rode lijst: Gevoelig 
 

 
 
De graspieper neemt de afgelopen jaren fors in 
aantal toe. Vooral tijdens de vierde BMP-ronde, 
uitgevoerd tussen 17 en 20 mei, was er speciale 
aandacht voor de graspieper. Dit vanwege de tel-
richtlijn van Sovon dat een adult in broedbiotoop 
vanaf 15 mei meegeteld wordt. Bij eerdere BMP-
ronden is gelet op zang en/of balts. Op basis van 
de telrichtlijnen van Sovon zijn uiteindelijk tachtig 
territoria op het eiland vastgesteld. De territoria 
bevonden zich overwegend op de lagere begroeide 
delen van het eiland.  
 

Graspieper 

Reproductie 
Op 30 april werd op de Noordkwelder een nest 
met vier eieren gevonden. Half mei zaten in dit 
nest drie jongen en eind mei was het nest verlaten. 
Een tweede nest vonden we begin mei op de Stuif-
dijk, eind mei werden hierin twee jongen gezien. 

Een week later was ook dit nest verlaten. Op 26 
juni vonden we een derde nest met vier jongen 
aan de westzijde van de Zuidkwelder tegen de 
washover. Begin juni zagen we op meerdere plek-
ken op het eiland graspiepers met voer in hun sna-
vel.   
 

 
 = geldig territorium / = telgebied   

Figuur 49: territoria graspieper 

Witte kwikstaart  
Aantal broedpaar 2021: 7 
Broedcode: 12 (Pas uitgevlogen jongen) 
Methode: Sovon-territoriumkartering 
 

 
 
De witte kwikstaart broedt deze eeuw jaarlijks op 
Rottumerplaat. Tot 2015 nam het aantal broedpaar 
toe. In 2021 is op basis van de telrichtlijnen van 
Sovon zeven broedpaar vastgesteld. Vooral rond 
de Behuizing was de witte kwikstaart een vaste 
gast. Van een paar bij de Behuizing bestaat het ver-
moeden dat een van de ouders een rouwkwik-
staart is. Nesten van witte kwikstaarten zijn niet 
gevonden. De eerste jongen verschenen begin juni. 
Daarna vlogen, onder meer bij de Behuizing, groe-
pen met jongen rond.  
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 = geldig territorium / = telgebied   

Figuur 50: territoria witte kwikstaart 

Gele kwikstaart  
Aantal broedpaar 2021: 1 
Broedcode: 1 (Volwassen individu) 
Methode: Sovon-territoriumkartering 
Rode lijst: Gevoelig 
 

 
 
Van de gele kwikstaart zijn deze eeuw geen broed-
gevallen op Rottumerplaat gerapporteerd. Enkel in 
1998 was sprake van een mogelijk broedgeval. In 
2021 zijn tijdens de BMP-ronden binnen de datum-
grenzen van 15 april t/m 20 juli twee gele kwik-
staarten ingevoerd, namelijk op 6 mei en 3 juni in 
de buurt van de Behuizing. Sovon clustert beide 
waarnemingen tot één territorium. Naast deze in 
Avimap ingevoerde gegevens zijn in mei nog zes 
gele kwikstaarten waargenomen. Het lijkt aanne-
melijk dat deze waarnemingen trekkers betroffen, 
omdat gele kwikstaarten tot in mei kunnen door-
trekken. Sovon geeft aan dat de kwelder van Rot-
tumerplaat een geschikt broedbiotoop is. De ver-
spreidingskaart van Sovon wijst uit dat de soort 
ook op de Boschplaat van Terschelling en de kwel-
der van Schiermonnikoog broedt. Op basis van de 

geschikte broedbiotoop wordt, zoals de richtlijnen 
in paragraaf 5.2.1. aangeven, bij redelijke twijfel 
vastgehouden aan de BMP-methode en de auto-
clustering.  
 

Winterkoning  
Aantal broedpaar 2021: 1  
Broedcode: 2 (Zingend of baltsend) 
Methode: Sovon-territoriumkartering 
 

 
 
De winterkoning wordt al lange tijd als broedgeval 
op Rottumerplaat waargenomen, al bleef het aan-
tal vaak tot één beperkt, met een piek van zes paar 
in 2019. In 2021 is wederom één broedpaar vastge-
steld, namelijk in het Middenbos. De winterkoning 
is er zowel gezien als gehoord. 
 

Heggenmus  
Aantal broedpaar 2021: 3 
Broedcode: 2 (Zingend of baltsend) 
Methode: Sovon-territoriumkartering 
 

 
 
De heggenmus was in 2003 een nieuwe broedvogel 
op Rottumerplaat. Sindsdien neemt het aantal licht 
toe met een piek van acht territoria in 2019. In 
2021 werden op drie locaties zingende heggen-
mussen veelvuldig gehoord en gezien, namelijk bij 
de Behuizing, het Kraaienbos en het Middenbos.  
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Roodborst  
Aantal broedpaar 2021: 0 
Autoclustering Sovon: 1 
Methode: Sovon-territoriumkartering 
 

 
 
De roodborst is op Rottumerplaat alleen in 2019 
als territorium aangegeven. In het rapport schrij-
ven de vogelwachters echter dat ze vrijwel zeker 
weten dat op het eiland geen roodborsten hebben 
gebroed. Volgens de telrichtlijnen van Sovon was 
in 2021 op het eiland sprake van een territorium, 
namelijk in het Kraaienbos. Roodborsten trekken 
echter volgens Sovon tot in de eerste week van 
mei in grote getalen door. Na 6 mei zijn tijdens de 
BMP-ronden geen roodborsten meer waargeno-
men. Ook buiten de ronden om zijn daarna geen 
roodborsten gezien. Omdat op basis van het bo-
venstaande sprake is van sterke vermoedens dat 
de soort niet op het eiland broedt, zoals de richtlij-
nen in paragraaf 5.2.1. aangeven, wordt afgewe-
ken van de autoclustering van Sovon en het aantal 
territoria voor 2021 op nul gesteld. 
   

Blauwborst 
Aantal broedpaar 2021: 0 
Autoclustering Sovon: 1 
Methode: Sovon-territoriumkartering   
 

 
 

De blauwborst is op Rottumerplaat niet eerder als 
broedvogel vastgesteld. Hoewel in 2004 eind mei 
een zingend exemplaar is waargenomen, werd 
deze waarneming destijds niet als broedpaar be-
oordeeld. In 2021 is eind mei, dus binnen de da-
tumgrenzen van 1 april t/m 15 juli, een zingende 
blauwborst aangetroffen bij het Middenbos. Buiten 
de BMP-ronden is ook op 13 april een zingende vo-
gel gezien en gehoord op de Noordkwelder. Op ba-
sis van de ingevoerde waarneming stelt de auto-
clustering van Sovon één territorium vast. Geschikt 
broedbiotoop, volgens Sovon ‘meestal natte habi-
tats, van moerassen tot natte heide of greppels in 
cultuurland, steeds met enige opslag’, lijkt op Rot-
tumerplaat aanwezig. Sovon stelt in de telrichtlij-
nen dat broedende vogels vaak goed te volgen zijn 
omdat ze weinig schuw zijn. Behalve de zingende 
vogels zijn geen aanvullende waarnemingen, zoals 
nestbouw, alarm en transport voedsel of uitwerp-
selen, gezien op het eiland. Eén van de aanvul-
lende richtlijnen, beschreven in paragraaf 4.2.1., 
om te bepalen of sprake is van een territorium is 
‘dat de vogel twee keer op dezelfde plek zong met 
tussenperiode van minimaal tien dagen’. Beide zin-
gende vogels zijn echter meer dan een kilometer 
van elkaar waargenomen. Omdat op basis van het 
bovenstaande sprake is van sterke vermoedens dat 
de soort niet op het eiland broedt, zoals de richtlij-
nen in paragraaf 5.2.1. aangeven, wordt afgewe-
ken van de autoclustering van Sovon en het aantal 
territoria voor 2021 op nul gesteld. 
 

 
Blauwborst 
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Zwarte roodstaart  
Aantal broedpaar 2021: 1  
Broedcode: 12 (Pas uitgevlogen jongen) 
Methode: Sovon-territoriumkartering 
 

 
 
In het begin van het broedseizoen werden zwarte 
roodstaarten veelvuldig gezien op het eiland, 
vooral rond de Behuizing. Na week 16 (19-25 april) 
werd de soort echter lange tijd niet gezien. Tot 15 
juni een juveniel exemplaar bij de Behuizing op-
dook. Het seizoensvoorkomen van de zwarte rood-
staart op Rottumerplaat in 2021 lijkt sprekend op 
het voorkomen in 2018, 2019 en 2020. Onbekend 
is echter of de juveniele exemplaren van Rottumer-
plaat afkomstig zijn of van elders komen. Hierover 
lopen de afgelopen jaren de standpunten van de 
vogelwachters uiteen. Het vogelwachtersrapport 
van 2019 concludeert dat de soort op het eiland 
heeft gebroed, terwijl het rapport van 2020 stelt 
dat de jonge vogels waarschijnlijk van elders ko-
men. In 2020 is wel op basis van zangactiviteit in 
juni een territorium vastgesteld. Ook op Rottumer-
oog vlogen in 2021 volgens René Vos, de vogel-
wachter van het eiland, opeens juveniele zwarte 
roodstaarten rond. Volgens Vos komt dispersie van 
jonge vogels voor. Vanaf half juni vindt versprei-
ding van hun geboorteplek plaats, waarbij ze be-
hoorlijke afstanden kunnen afleggen. Ringvondsten 
wijzen dat uit. Zo legde een jong uit België bijvoor-
beeld 120 kilometer af (Glutz von Blotzheim, 
1966). Volgens de telrichtlijnen van Sovon vindt 
doortrek mogelijk tot in mei plaats, maar is het niet 
aannemelijk dat trekkers zingen. Zangactiviteit van 
deze soort is in april niet waargenomen. Ook lijkt 
de broedbiotoop – in de telrichtlijnen beschreven 
als ‘gebonden aan bebouwing in steden (flats of 
andere grote gebouwen), dorpen, industrieterrein, 
boerenbedrijven enz. – op Rottumerplaat in lichte 
mate aanwezig rond de Behuizing met onder meer 
de loods, maar zeker niet op Rottumeroog. Hoewel 
niet uit te sluiten valt dat de juveniele zwarte rood-
staarten van elders komen, blijft er ‘redelijke twij-
fel’ bestaan over het territorium. De richtlijnen in 

paragraaf 5.2.1. geven aan dat in dat geval vast 
wordt gehouden aan de BMP-methode en de auto-
clustering. 
 

Tapuit  
Aantal broedpaar 2021: 1 
Broedcode: 2 (Zingend of baltsend) 
Methode: Sovon-territoriumkartering 
Rode lijst: Bedreigd 
 

 
 

  
Tapuit 

De tapuit staat te boek als voormalige broedvogel 
op Rottumerplaat. Op het eiland is een mogelijk 
broedgeval uit 1997 bekend. Deze eeuw gaf alleen 
in 2018 de autoclustering van Sovon een territo-
rium aan op basis van een alarmerend exemplaar 
dat eind mei was waargenomen. In 2021 hielden 
meerdere tapuiten – vaak zes exemplaren – zich op 
aan de noordzijde van de Stuifdijk, vlak na de Eer-
ste knik. Ook aan de westzijde van de Stuifdijk, net 
na de Vierde knik, werden meerdere keren tapui-
ten gezien. Vlak na de Eerste Knik zat een paartje 
veelvuldig in de opening van een konijnenhol. Ta-
puiten maken veelal gebruik van konijnenholen om 
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in te broeden. Bij het konijnenhol werden pootaf-
drukken tot twintig centimeter in het hol aange-
troffen. Ook werd dicht bij de locatie een zingend 
exemplaar gehoord. De beschrijving in het vogel-
wachtersrapport van 2019 lijkt aan te geven dat 
destijds op dezelfde locatie een verdacht mannetje 
zich ophield. Omdat de vogel daarna niet meer is 
gezien, werd de waarneming niet als broedende ta-
puit gerekend.  
 
Met name op basis van het zingend exemplaar 
stelt de autoclustering van Sovon in 2021 een terri-
torium vast. In de telrichtlijnen wordt echter ge-
waarschuwd voor late doortrek van tapuiten, soms 
massaal in mei en tot in juni. Om deze reden ‘telt’ 
de waarneming van een adult in broedbiotoop pas 
vanaf 10 juni. Vlak na die grens, op 11 juni, is in de 
buurt van het konijnenhol een adult gezien. Naast 
deze waarneming waren de tapuiten plots van het 
eiland verdwenen, terwijl ze ervoor bijna dagelijks 
werden gezien. Ook zijn geen jongen waargeno-
men. Eind mei is bij de vermoedelijke nestlocatie 
een wildcamera geplaatst. Op een uur beeld was 
geen tapuit te zien. In de tweede helft van juni is 
bij de locatie een andere wildcamera van Staats-
bosbeheer neergezet. Op de beelden waren geen 
tapuiten te zien, wel een konijn en een bergeend in 
het konijnenhol. Op Rottumerplaat is sprake van 
een geschikt broedbiotoop. Op andere Waddenei-
landen broeden tapuiten in een vergelijkbaar bio-
toop. Op basis van vooral de waarneming van de 
zingende tapuit adviseert Sovon om een territo-
rium vast te stellen. Dat laat de organisatie eind juli 
per email weten aan Dirk Dijkshoorn van Staats-
bosbeheer. Als vogelwachters nemen we het ad-
vies over. Aanbeveling voor 2022 is om de plek – 
coördinaten: 53.540875, 6.494137 – in mei in de 
gaten te houden, bijvoorbeeld met wildcamera’s, 
om met zekerheid een eventueel broedgeval van 
de tapuit op Rottumerplaat vast te stellen.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Roodborsttapuit 
Aantal broedpaar 2021: 0 
Autoclustering Sovon: 1  
Methode: Sovon-territoriumkartering 
 

 
 
De roodborsttapuit is op Rottumerplaat een door-
trekker. Van de roodborsttapuit is deze eeuw al-
leen in 2017 een territorium vastgesteld op basis 
van zang en waargenomen paren. In het vogel-
wachtersrapport van 2017 wordt het een ‘waar-
schijnlijk broedpaar’ genoemd. In 2021 clusterde 
Sovon de ingevoerde waarnemingen van een adult 
individu op 15 mei en een paar op 23 april tot één 
territorium. De telrichtlijnen van Sovon meldt ech-
ter dat doortrekkers al gepaard kunnen zijn. Ook 
stelt Sovon dat broedvogels zich vrijwel altijd laten 
horen. Zangactiviteit is echter niet waargenomen. 
Ook andere aanwijzingen voor broeden, zoals 
balts, nestbouw, alarm en uitgevlogen jongen, ont-
braken. Omdat er sterke vermoedens zijn dat de 
soort niet op Rottumerplaat heeft gebroed wordt, 
zoals de richtlijnen in 5.2.1. aangeeft, afgeweken 
van de autoclustering van Sovon en geen territoria 
in 2021 vastgesteld.  
 

  



 

101 
 

Merel  
Aantal broedpaar 2021: 1 
Broedcode: 2 (Zingend of baltsend) 
Methode: Sovon-territoriumkartering 
 

 
 
Deze eeuw is vóór 2021 drie jaar een territorium 
vastgesteld. Merels trekken, net als andere lijster-
achtigen, door op Rottumerplaat. Tijdens de BMP-
ronden zijn negen waarnemingen van merels inge-
voerd in Avimap. Bij de Behuizing hoorden we 25 
april een merel zingen, volgens de Sovon-autoclus-
tering goed voor één territorium. Gedurende het 
hele seizoen zijn geen nesten of jonge merels aan-
getroffen. De broedbiotoop – allerlei landschappen 
mits er bomen en/of struiken voorkomen – lijkt op 
Rottumerplaat geschikt voor de merel. Hoewel niet 
uit te sluiten valt dat de zingende merel toch een 
doortrekker is, blijft er ‘redelijke twijfel’ bestaan 
over de territoria. De richtlijnen in paragraaf 5.2.1. 
geven aan dat in dat geval vast wordt gehouden 
aan de BMP-methode en de autoclustering. 
 

Tuinfluiter 
Aantal broedpaar 2021: 0 
Autoclustering Sovon: 2 
Methode: Sovon-territoriumkartering   
      

 
 

Voor Rottumerplaat zijn van de tuinfluiter alleen in 
2018 vier territoria vastgesteld. In 2021 zijn tijdens 
de BMP-ronden twee zingende tuinfluiters inge-
voerd; half mei en eind mei aan beide uiteinden 
van het Middenbos. De Sovon-autoclustering stelt 
op basis van deze waarnemingen twee territoria 
vast. Volgens de telrichtlijnen van Sovon vindt 
doortrek tot diep in mei plaats. De broedbiotoop - 
bos(randen) met goed ontwikkelde struiklaag en 
dichte struwelen – is op Rottumerplaat aanwezig. 
Omdat er sterke vermoedens zijn dat de soort niet 
op Rottumerplaat heeft gebroed wordt, zoals de 
richtlijnen in 5.2.1. aangeeft, afgeweken van de au-
toclustering van Sovon en geen territoria in 2021 
vastgesteld. 
 

Zwartkop    
Aantal broedpaar 2021: 3 
Autoclustering Sovon: 3  
Broedcode: 2 (Zingend of baltsend) 
Methode: Sovon-territoriumkartering   
 

 
      
De zwartkop is deze eeuw op Rottumerplaat in 
2018 en 2019 als broedvogel vastgesteld. In 2019 
op basis van zingende mannetjes en een paartje bij 
de behuizing. In 2020 echter werd de zwartkop 
echter niet meegenomen als broedvogel, terwijl 
binnen de datumgrenzen wel zingende exemplaren 
waren waargenomen. In 2021 werden eind mei 
drie zingende zwartkoppen waargenomen; twee bij 
de behuizing en één aan de westzijde van de stuif-
dijk. Op basis van deze data stelt de autoclustering 
van Sovon drie territoria vast. Anders dan in 2020 
worden deze territoria in 2021 wel overgenomen. 
De telrichtlijnen van Sovon geven aan dat doortrek 
tot in mei plaatsvindt, terwijl de zingende exempla-
ren eind mei zijn waargenomen. Sovon meldt ook 
dat doortrekkers nogal stil zijn. Overigens zijn an-
dere aanwijzingen voor nesten, zoals nestbouw, 
niet waargenomen. De broedbiotoop is prima ge-
schikt rond Behuizing, maar verder wel schaars op 
het eiland. Hoewel niet uit te sluiten valt dat de 
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waarnemingen toch doortrekkers zijn, blijft er ‘re-
delijke twijfel’ bestaan over de territoria. De richt-
lijnen in paragraaf 5.2.1. geven aan dat in dat geval 
vast wordt gehouden aan de BMP-methode en de 
autoclustering.  
 

Braamsluiper  
Aantal broedpaar 2021: 4  
Broedcode: 2 (Zingend of baltsend) 
Methode: Sovon-territoriumkartering 
   

 
 
Van de braamsluiper zijn deze eeuw twaalf keer 
één of meerdere territoria vastgesteld. In 2021 is 
binnen de datumgrenzen vier keer een zingende 
braamsluiper waargenomen; twee rond de behui-
zing, bij het Middenbos en bij het Kraaienbos. Op 
basis van deze waarnemingen stelt de Sovon-auto-
clustering vier territoria vast. Meerdere waarne-
mingen dateerden uit half mei, terwijl volgens 
Sovon doortrek tot in mei mogelijk is. De telrichtlij-
nen melden ook dat de vogels na enkele weken 
met uitgevlogen jongen of hernieuwde zangactivi-
teit blijk van aanwezigheid geven. Deze aanwezig-
heid is echter niet in het veld waargenomen. Het 
kan zijn dat de vogels na het broeden met de jon-
gen zijn vertrokken van het eiland. De broedbio-
toop, onder meer duinen, is op Rottumerplaat ge-
schikt voor braamsluipers. Hoewel niet uit te slui-
ten valt dat de waarnemingen doortrekkers zijn, 
blijft er ‘redelijke twijfel’ bestaan over de territoria. 
De richtlijnen in paragraaf 5.2.1. geven aan dat in 
dat geval vast wordt gehouden aan de BMP-me-
thode en de autoclustering. 
 

 
 
 
 

Rietzanger 
Aantal broedpaar 2021: 0 
Autoclustering Sovon: 1  
Methode: Sovon-territoriumkartering   
      

 
 
De rietzanger is als broedvogel nooit eerder met 
zekerheid vastgesteld op Rottumerplaat. In 2021 is 
binnen de datumgrenzen tijdens een BMP-ronde 
één zingend exemplaar ingevoerd in Avimap. De 
autoclustering van Sovon stelt op basis hiervan één 
territorium vast, maar omdat doortrek tot in mei 
kan plaatsvinden, wordt het aantal territoria voor 
2021 toch op nul gesteld. In West- en Noord-Ne-
derland broedt de rietzanger hoofdzakelijk in moe-
rassen, en ook in riet langs sloten in boerenland, 
maar de soort broedt wel op andere Waddeneilan-
den.  
 

Bosrietzanger 
Aantal broedpaar 2021: 0 
Autoclustering Sovon: 2 
Methode: Sovon-territoriumkartering   
  

 
   
Van de bosrietzanger is deze eeuw alleen in 2018 
een territorium vastgesteld. Eerder was de vogel in 
1990 een broedvogel. De autoclustering van Sovon 
bepaalde dat destijds op basis van een waarne-
ming van een zingend exemplaar. Vóór 2018 was 
enkel in 1990 sprake van een territorium op 
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Rottumerplaat. Binnen de datumgrenzen werden 
in 2021 op twee locaties zingende mannetjes waar-
genomen, namelijk bij het Middenbos en het Kraai-
enbos. De autoclustering van Sovon stelt op basis 
hiervan twee territoria vast, maar omdat doortrek 
tot in juni kan plaatsvinden, is het aantal territoria 
voor 2021 toch op nul gesteld. Geschikt broedbio-
toop, namelijk volgens Sovon ‘(half)open land-
schappen met enige opslag en dichte kruidenvege-
taties met hoog aandeel verticale elementen’, is op 
Rottumerplaat wel aanwezig. De bosrietzanger 
staat bekend als een vocale soort. Hij had zich va-
ker moeten laten horen.  
 

Kleine karekiet 
Aantal broedpaar 2021: 0 
Autoclustering Sovon: 1 
Methode: Sovon-territoriumkartering 
 

 
 
Alleen in het jaar 2000 is tot dusver op Rottumer-
plaat een territorium van de kleine karekiet aange-
geven. In 2021 is op 9 juni een zingend exemplaar 
gehoord bij het Kraaienbos op de stuifdijk. Op basis 
hiervan stelt de autoclustering van Sovon één terri-
torium vast. Andere waarnemingen, ook niet van 
jongen die na het uitvliegen nog enige tijd worden 
verzorgd, zijn buiten de BMP-ronden niet gedaan. 
Van geschikt broedbiotoop – rietvegetaties – lijkt 
bij het Kraaienbos geen sprake. Rietvegetaties lig-
gen op meer dan kilometer afstand. Omdat sprake 
is van sterke vermoedens dat de soort niet op het 
eiland broedt, zoals de richtlijnen in paragraaf 
5.2.1. aangeven, en wordt afgeweken van de auto-
clustering van Sovon en het aantal territoria voor 
2021 op nul gesteld. 
 

 
 
 

Grasmus   
Aantal broedpaar 2021: 2      
Broedcode: 2 (Zingend of baltsend) 
Methode: Sovon-territoriumkartering   
  

 
     
De grasmus is vanaf 1990 broedvogel op Rottumer-
plaat. Binnen de datumgrenzen werden op twee 
locaties zingende mannetjes waargenomen, beide 
in het Middenbos.  
   
 

Fitis    
Aantal broedpaar 2021: 5    
Broedcode: 2 (Zingend of baltsend) 
Methode: Sovon-territoriumkartering 
  

 
 
Op basis van zingende mannetjes werden in 2021 
op het eiland vijf broedparen vastgesteld. De vraag 
is echter of de paren daadwerkelijk op Rottumer-
plaat hebben gebroed. Op Rottumerplaat is in het 
voorjaar vanwege de geografische ligging sprake 
van late doortrek van zangvogels. In 2020, 2006 en 
2007 is ervoor gekozen om deze soort niet mee te 
nemen in de broedvogeltelling. Andere keren ko-
zen de vogelwachters ervoor om de soort wél in de 
telling mee te nemen. Voor 2021 kiezen we ervoor 
om de soort wel als broedvogel te rekenen. Tot 
half juni zijn de fitissen bijna dagelijks zingend in 
het gebied aangetroffen. Telkens op dezelfde 
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locaties. Sovon stelt dat de doortrek mogelijk tot in 
mei plaatsvindt. De broedbiotoop op Rottumer-
plaat, namelijk in de opslag aan de zuidzijde van de 
stuifdijk, is geschikt voor de fitis.  
 

 
 = geldig territorium / = telgebied   

Figuur 51: territoria fitis  

 

Tjiftjaf    
Aantal broedpaar 2021: 6  
Broedcode: 2 (Zingend of baltsend) 
Methode: Sovon-territoriumkartering   
  

 
     
Op basis van zingende mannetjes werden in 2021 
op het eiland zes broedparen vastgesteld, allemaal 
op of vlak langs de Stuifdijk.  
 

 

 
 = geldig territorium / = telgebied   

 Figuur 52: territoria tjiftjaf 

 

Bonte vliegenvanger 
Aantal broedpaar 2021: 0   
Autoclustering Sovon: 2  
Methode: Sovon-territoriumkartering  
 

 
 
De bonte vliegenvanger is nog nooit als broedvogel 
geconstateerd op het eiland, ook niet voor 2000. In 
2021 zijn tijdens een BMP-ronde in het Middenbos 
twee paartjes waargenomen en ingevoerd in Avi-
map. Op basis hiervan stelt de autoclustering van 
Sovon twee territoria vast. Bonte vliegenvangers 
kunnen echter tot in mei doortrekken, zeker op de 
Waddeneilanden. Na de maand mei zijn geen 
bonte vliegenvangers meer waargenomen. De 
vraag is ook of op Rottumerplaat geschikt broed-
biotoop voor de bonte vliegenvanger aanwezig is. 
Ze broeden vaak in nestkasten, maar ook in boom-
holten. Sovon meldt daarbij dat ‘indien nestkasten 
ontbreken alleen in oudere loofbossen met veel 
berken en eiken of beuken en doorgaans weinig 
ondergroei’. Dit habitat ontbreekt op Rottumer-
plaat. Op basis van het voorgaande is besloten om 
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voor 2021 geen territoria op Rottumerplaat vast te 
stellen. Ook Rottumeroog hebben ze eerder wel 
gebroed, meldt Dirk Dijkshoorn, namelijk onder 
een schuurtje. 
 

 
Bonte vliegenvanger 

Grauwe klauwier 
Aantal broedpaar 2021: 0   
Autoclustering Sovon: 1 
Methode: Sovon-territoriumkartering  
Rode lijst: Bedreigd 
 

 
 
De grauwe klauwier is deze eeuw niet eerder als 
broedvogel op Rottumerplaat vastgesteld. In 1987 
en 1997 is de soort als mogelijke broedpaar opge-
geven. In 2021 werd op 30 mei op de stuifdijk, ten 
westen van het Middenbos, een baltsend paartje 
waargenomen. Op basis van deze waarneming stelt 
de autoclustering van Sovon een territorium vast. 
Het paar is echter alleen de dag erna nog waarge-
nomen. Op 3 juni is een vrouwtje gezien bij de be-
huizing. Grauwe klauwieren laten zich overwegend 
goed zien, omdat ze vaak een vaste zitpost hebben 
boven in een struik. In juni is diverse keren gericht 
naar het paar gezocht, maar niet aangetroffen. 

Ook andere aanwijzingen, zoals opgeprikte muizen, 
zangvogels en andere dieren, zijn niet gevonden. 
Met zekerheid is daarom vast te stellen dat beide 
vogels begin juni van het eiland waren verdwenen. 
Volgens Sovon kan doortrek tot half juni plaatsvin-
den. Sovon meldt wel in de telrichtlijnen dat 
grauwe klauwieren zich tijdens het broeden onop-
vallend gedragen. Vooral solitaire paren zijn dan 
moeilijk te vinden. Desondanks is hier sprake van 
sterke vermoedens dat de soort NIET op het eiland 
broedt, zoals de richtlijnen in paragraaf 5.2.1. aan-
geeft, en wordt daarom afgeweken van de auto-
clustering van Sovon.  
 

Ekster    
Aantal broedpaar 2021: 2    
Broedcode: 2 (Zingend of baltsend) 
Methode: Sovon-territoriumkartering  
   
  

 
 
Ondanks intensief afzoeken werd op en langs de 
Stuifdijk geen nest van een ekster gevonden. Wel 
waren er permanent twee territoriale paren aan-
wezig: bij de Behuizing en bij het Kraaienbos. On-
danks intensief afzoeken werd op en langs de Stuif-
dijk geen nest van een ekster gevonden. Vanaf half 
juni doken jonge vogels op rond de Behuizing.  
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Kauw   
Aantal broedpaar 2021: 2     
Broedcode: 13 (Gebruikt nest) 
Methode: Sovon-territoriumkartering  
     
  

 
 
De kauw neemt deze eeuw op Rottumerplaat stel-
selmatig af. In 2021 zet de daling door. Op basis 
van de waarnemingen tijdens de BMP-ronden zijn 
twee territoria vastgesteld. Op 7 mei vloog een 
kauw weg uit een konijnenhol tussen het Kraaien-
bos en het Middenbos. Bij de ingang lagen veertjes 
van een kauw. In de tweede week van juni vloog er 
een groep van negen exemplaren, wellicht jongen. 
  

Zwarte kraai   
Aantal broedpaar 2021: 7-8      
Broedcode: 16 (Nest met jongen) 
Methode: nestentelling 
Broedsucces: 2,1-2,4 jong per paar     
  

 
 
De zwarte kraai neemt deze eeuw in aantal toe. 
Van de zwarte kraai is getracht om alle nesten op 
te sporen. In totaal werden acht bezette nesten 
aangetroffen, allemaal op of langs de Stuifdijk. Op 
17 april vonden we het eerste nest met twee eie-
ren. Van de acht nesten leek er één al verlaten bij 
de vondst op 23 april. In het nest lagen vier koude 
eieren die niet zijn uitgekomen.  

 
Jong zwarte kraai 

Broedsucces 
In totaal lagen in de acht nesten 31 eieren. Al deze 
nesten zijn ingevoerd en bijgehouden in AviNest. 
De gemiddelde legselgrootte bedroeg 3,9 eieren. In 
week 18 (3-9 mei) werden voor het eerst in twee 
nesten respectievelijk twee en vier kuikens aange-
troffen. In totaal kropen zeventien jongen uit het 
ei. Allemaal werden ze vliegvlug. Het broedsucces 
bedraagt daarmee 2,1-2,4 jong per paar. 
 

 
 Figuur 53: nesten in AviNest van zwarte kraai 
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Wielewaal 
Aantal broedpaar 2021: 0 
Autoclustering Sovon: 1 
Methode: Sovon-territoriumkartering 
Rode lijst: Kwetsbaar 
 

 
 
De wielewaal heeft niet eerder op Rottumerplaat 
gebroed. In 2021 is in het laatste weekeind van mei 
een wielewaal gezien en gehoord bij de Behuizing. 
De autoclustering van Sovon stelt op basis van 
deze waarneming een territorium vast, maar om-
dat de wielewaal slecht eenmaal op het eiland is 
gezien en gehoord, is het nagenoeg zeker dat de 
soort in 2021 niet op Rottumerplaat heeft gebroed. 
Bovendien is het broedbiotoop ongeschikt op het 
eiland. De bomen en bosschages zijn te klein voor 
de wielewaal.  
 

Vink 
Aantal broedpaar 2021: 0 
Autoclustering Sovon: 2 
Methode: Sovon-territoriumkartering 
 

 
 
Van de vink is deze eeuw drie keer op Rottumer-
plaat een territorium vastgesteld. Daarvoor zijn 
broedgevallen bekend uit 1989 en 1998. In 2021 
zijn tijdens de BMP-ronden meerdere vinken zin-
gend waargenomen in het Kraaienbos en bij de Be-
huizing. De autoclustering van Sovon stelt op basis 

van deze data twee territoria vast. Vinken trekken 
volgens Sovon echter tot eind april of zelfs later 
door, waarbij doortrekkers veelvuldig kunnen zin-
gen. De waarnemingen bij de Behuizing dateren 
echter van 6 en 17 mei, die bij het Kraaienbos van 
23 april. De broedbiotoop - broedt in allerlei land-
schappen als er maar bomen zijn – lijkt op Rottu-
merplaat matig geschikt. Opvallend was dat alleen 
mannetjes zijn waargenomen, geen vrouwtjes. Met 
name op basis van dat laatste bestaan sterke ver-
moedens dat de soort niet op het eiland heeft ge-
broed. Daarom wordt afgeweken van de autoclus-
tering van Sovon en het aantal territoria op nul ge-
zet.  
 

Kneu   
Aantal broedpaar 2021: 4       
Broedcode: 2 (Zingend of baltsend) 
Methode: Sovon-territoriumkartering 
Rode lijst: Gevoelig 
  

 
     

 
Kneu 

Het aantal broedende kneuen neemt de laatste ja-
ren toe. In de jaren zeventig, tachtig en negentig 
lag het aantal hoger dan begin deze eeuw, namelijk 
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op gemiddeld vier. Inmiddels is de kneu een vaste 
broedvogel geworden. In 2021 hielden ze zich 
vooral op rond de Behuizing (twee paar). Ook in 
het Middenbos broedden twee paartjes.  
 

 
  = geldig territorium / = telgebied   

 Figuur 54: territoria kneu 

Rietgors   
Aantal broedpaar 2021: 5     
Broedcode: 2 (Zingend of baltsend) 
Methode: Sovon-territoriumkartering   
      

 
 
Op basis van de waarnemingen tijdens de BMP-
ronden zijn vijf territoria vastgesteld, waarvan drie 
op of direct aan de zuidzijde van de Stuifdijk, één 
op het Noordrif en één op de Zuidkwelder. Het wa-
ren zowel zicht- als zangwaarnemingen.    
 

 
 = geldig territorium / = telgebied   

Figuur 55: territoria rietgors 

Rietgors 

 

5.3 Hoogwatertellingen  

 
Gedurende het vogelwachtseizoen van 2021 zijn 
tien hoogwatervluchtplaatstellingen uitgevoerd, de 
eerste op 3 april, de laatste op 14 augustus. Vijf 
van deze tellingen waren zogenaamde Staatsbos-
beheertellingen, vijf tellingen zijn voor Sovon uitge-
voerd. Tijdens de tellingen zijn de roofvogels, wad-
vogels en watervogels geteld. Voor de zilvermeeu-
wen en kleine mantelmeeuwen is afgesproken om 
ze niet te mee te tellen als ze zich in of bij de kolo-
nies begaven.  
 

5.3.1 Methode hoogwatertellingen 

 
Rottumerplaat is voor de hoogwatertellingen opge-
deeld in twee gebieden, deelgebied Noord 
(WG3310) en deelgebied Zuid (WG3320). De eerste 
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SBB-telling op 3 april is uitgevoerd samen met Aal-
drik Pot en Nicolette Branderhorst tijdens het in-
werkweekeinde. In samenspraak is besloten om de 
in 2019 door hen opgestelde routes over de Stuif-
dijk aan te passen. Door tellers zijn in het verleden 
op Rottumerplaat met meerdere methoden de vo-
gels geteld. Zo liepen in 2016 de twee tellers vanaf 
beide uiteinden van de Stuifdijk naar elkaar toe. Ze 
startten een uur voor hoogwater. In 2004 reed een 
persoon met de auto over het strand naar de west-
zijde. De andere persoon telde vanaf de toren, 
waarna vanaf de Stuifdijk op vier punten de zuid-
zijde werd geteld.  
 
Voor de eerste hoogwatertelling op 3 april zijn de 
volgende twee routes gelopen. Frank en Aaldrik 
staken 2,5 uur voor hoogwater de Westgeul over 
en liepen naar de Boschplaat. Op de Boschplaat 
wachtten ze totdat de wadvogels vanuit het zuiden 
naar Rottumerplaat vlogen. Vervolgens liepen ze 
via het Zuidwesterstrand en de Zuidwesterduinen 
naar de Kop van de Stuifdijk en de Noordkwelder. 
Nicolette en Addo startten op de toren, waar ze de 
Westgeul en de Puindammen telden. Vervolgens 
telden ze vanaf de stuifdijk de Oostplaat, de Oost-
geul, de Oostkwelder en de Binnenzee. Het tellen 
van het Noordrif (135 drieteenstrandlopers) vond 
een dag later plaats.  
 
Voor de hoogwatertellingen van 17 april en latere 
tellingen is gekozen voor een andere aanpak. Een 
van de vogelwachters startte op de uitkijktoren, 
om vanaf daar de Westgeul en de Puindammen te 
tellen. Daarna telde hij vanaf de Stuifdijk de zuid-
zijde van het eiland, dus deelgebied Zuid 
(WG3320). Hij eindigde bij het Zuidwesterduin om 
vanaf daar de Boschplaat te tellen. Potentieel 

nadeel van deze route is dat de teller relatief laat 
de Boschplaat kon overzien. In de praktijk bleek dit 
geen probleem omdat de aantallen wadvogels tij-
dens de voorjaarstrek laag bleven. Bij grote wolken 
wadvogels is het aan te raden om eerder op de 
Boschplaat te tellen. De andere vogelwachter be-
gon met tellen vanaf het bankje. Vanaf daar nam 
hij deelgebied Noord (WG3310) voor zijn rekening, 
dus onder meer de Oostpaat, de Oostgeul en de 
Oostkwelder. Daarna telde hij de Noordkwelder en 
het P.C. Plein. Bij de laatste twee tellingen op 31 
juli en 14 augustus zat de Boschplaat dermate vol 
met wadvogels dat tevens geteld is bij de washover 
van de Grote Slenk.  
 
De telling van 15 mei is mede uitgevoerd door Rik 
Winters, destijds vervanger van een van de vogel-
wachters. De telling van 12 juni is mede uitgevoerd 
door Jan Bos en Marc van der Aa en bij de telling 
van 12 juni heeft Marieke van Drimmelen meege-
teld. De telling van 14 augustus betrof een extra in-
gepaste streekproeftelling van Sovon. Deze telling 
is mede uitgevoerd door Mark Zekhuis, Jaap Kloos-
terhuis en Wina Oosterhoff. 
 

5.3.2 Weer en waterstand tellingen 

 
Onderstaande tabel geeft de weersomstandighe-
den en de waterstanden aan tijdens de hoogwater-
tellingen. Windkracht, windrichting en gemiddelde 
temperatuur zijn overgenomen van het weersta-
tion te Lauwersoog (Koninklijk Nederlands Meteo-
rologisch Instituut). De hoogwaterstanden en -tij-
den zijn verkregen via Rijkswaterstaat (water-
info.rws.nl).  

 

 3  
april 

17 
april 

1  
mei 

15 
mei 

27 
mei 

12 
juni 

24 
juni 

10  
juli 

31  
juli 

14  
aug 

Sovon/Staats-
bosbeheer  

SBB Sovon SBB Sovon SBB Sovon SBB Sovon SBB Sovon 
 

Tijdstip hoogwa-
ter Huibertsgat* 

15:00 
uur 

14:08 
uur 

14:10 
uur 

13:00 
uur 

11:40 
uur 

12:00 
uur 

10:30 
uur 

11:20 
uur 

16:10 
uur 

14:40 
Uur 

Waterstand 
+NAP (Huibers-
gat) 

103 
cm 

93  
cm 

119 
cm 

110 
cm 

123 
cm 

139 
cm 

111 
cm 

113 
cm 

144 
cm 

144 
cm 

Windrichting NW N NW NO NW NW N NO W ZW 

Windkracht 
(Beaufort) 

1  4 4 3 5 5 2 3 5 4 

Temperatuur  8,2 °C 10,9 
°C 

10,2 
°C 

9,0 °C 13,3 
°C 

18,4 
°C 

17,4 
°C 

20,0 
°C 

19,7 
°C 

20,4 
°C 

Neerslag 0,0 
mm 

0,0 
mm 

0,0 
mm 

0,0 
mm 

0,0 
mm  

0,0 
mm 

0,0 
mm 

0,0 
mm 

0,0 
mm 

0,0 
mm 

Zicht + + + + + +- + + + + 

* bij de toren en de behuizing is het 25 minuten later hoogwater 
Tabel 10: weer en waterstanden tijdens HVP-tellingen 
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5.3.3 Resultaten hoogwatertellingen

 
In Tabel 11 staan de resultaten van de tien hoog-
watertellingen. In totaal zijn 162.345 vogels geteld. 
Meest getelde wadvogel was de bonte strandloper 
(73.456) met de scholekster (16.999) op de tweede 
plaats en de kokmeeuw (14.409) op plaats drie. 
Opvallend in 2021 waren de lage aantallen wadvo-
gels op Rottumerplaat tijdens de voorjaarstrek. 
Waar in 2019 in april en mei aantallen werden be-
reikt van vijftienduizend tot bijna veertigduizend 
wadvogels, bleef in 2021 de teller steken op maxi-
maal 6.963 wadvogels op 1 mei. Af en toe werden 
grotere wolken wadvogels in de verte gezien, maar 
ze streken bij hoogwater niet bij het eiland neer. 
Normaliter laat vooral de bonte strandloper in april 
op Rottumerplaat een uitgesproken voorjaarspiek 
zien (Koffijberg & Van Winden, 2019). Dan worden 
er vijftien- tot twintigduizend exemplaren geteld. 

Deze piek ontbrak in 2021. Hetzelfde gold voor de 
rosse grutto. Volgens het Sovon-rapport van Koffij-
berg & Van Winden ligt het seizoensgemiddelde 
van de rosse grutto in mei tussen de 2.500 en 
3.000 exemplaren. In 2021 werd een maximum van 
slechts 306 rosse grutto’s geteld. De najaarstrek 
begon voortvarend met bijna dertigduizend vogels 
eind juli en bijna honderdduizend half augustus.  
Vergeleken met de resultaten in het Sovon-rapport 
(2006-2016) zette in 2021 de toename van de 
grauwe gans door. De stijging startte rond de 
eeuwwisseling. Ook voor de brandgans zet de groei 
door. Voor de steenloper lagen de aantallen in het 
voorjaar van 2021 (maximaal 11 exemplaren) be-
duidend lager dan het seizoensgemiddelde (circa 
150-200 in april) uit het Sovon-rapport (Koffijberg 
& Van Winden, 2019).

 
 

Soort 
3-apr 

17-
apr 

1 
mei 

15-
mei 

27-
mei 

12-
jun 

24-
jun 

10-
jul 

31-jul 
14-
aug 

Totaal 

Rotgans 743 403 334 340 188 5 1  2  2.016 

Grote Cana-
dese Gans 

1        1  2 

Brandgans 711 227 154 3 1  2  1  1.099 

Grauwe Gans 132 88 125 50 28 40 16 32 52 542 1.105 

Nijlgans 3 5 6 4 9 4 3 2 2 6 44 

Bergeend 277 102 168 233 241 165 273 890 270 419 3.038 

Slobeend 49 23 6        78 

Krakeend 1          1 

Smient 4 2         6 

Wilde Eend 17 12 17 8 28 13 8   1 104 

Pijlstaart 60 26 2       12 100 

Wintertaling 60 72 20        152 

Zomertaling       1    1 

Eider 274 933 2.168 1.394 842 1.194 1.712 1.569 1.364 386 11.836 

Zwarte Zee-
eend 

   80       80 

Middelste 
Zaagbek 

3   9       12 

Lepelaar 50 43 122 121 124  17  10 134 621 

Blauwe Rei-
ger 

   1       1 

Aalscholver 5 16 10 23 14 2 3 10 1 28 112 

Bruine Kie-
kendief 

7 2 5 7 8 2 4  7 11 53 

Blauwe Kie-
kendief 

1 1         2 

Ruigpootbui-
zerd 

 1         1 

Zeearend   1   1     2 

Buizerd  1 2  2 3 2  2 1 13 

Scholekster 1.266 767 1.277 749 652 500 783 641 3.809 6.555 16.999 



 

111 
 

Soort 
3-apr 

17-
apr 

1 
mei 

15-
mei 

27-
mei 

12-
jun 

24-
jun 

10-
jul 

31-jul 
14-
aug 

Totaal 

Kluut         8 42 50 

Kievit 1          1 

Goudplevier          20 20 

Zilverplevier 16  5 70 45    268 1.160 1.564 

Bontbekple-
vier 

6 25 16 452 97 6   51 1.336 1.989 

Regenwulp  1       2 108 111 

Wulp 100 26 220 60 3 350 848  1.964 6.043 9.614 

Rosse Grutto 64 7 57 170 306  5  34 2.860 3.503 

Grutto 1          1 

Steenloper 11  1 11 1 3   90 249 366 

Kanoet   10 10 20 1   880 4.110 5.031 

Kemphaan   2        2 

Krom-
bekstrandlo-
per 

        5  5 

Drieteen-
strandloper 

135  6 6     362 451 960 

Bonte 
Strandloper 

889 31 700 206 190    10.010 61.430 73.456 

Kleine 
Strandloper 

         1 1 

Oeverloper     1    21  22 

Witgatje         1 3 4 

Tureluur 71 121 11 37 1  5  142 403 791 

Zwarte Rui-
ter 

  1       26 27 

Groenpoot-
ruiter 

  24 63     20 54 161 

Kokmeeuw 132 219 367 235 116  205  5.475 7.660 14.409 

Stormmeeuw 108 12 3 1 2  15  360 4.610 5.111 

Grote Man-
telmeeuw 

9 7 3 17 6    1 1 44 

Zilvermeeuw 133 321 464 41 32 150 236  500  1.877 

Kleine Man-
telmeeuw 

137 231 387 14 156 3 117  1.500  2.545 

Grote Stern   4 2 3 10 14  300 40 373 

Dwergstern   9 6 30    8 260 313 

Visdief 1  250 30 140      421 

Noordse 
Stern 

  6 70 150 60     286 

Vis-
dief/Noordse 
Stern 

      75  1.480 205 1.760 

Zwarte Stern         2 40 42 

Velduil    1       1 

Slechtvalk 1   1   1  2  5 

Torenvalk          1 1 

TOTAAL 5.479 3.725 6.963 4.525 3.436 2.512 4.346 3.144 29.008 99.207 162.345 

Tabel 11: totalen hoogwatervluchtplaatstellingen 2021
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6 Zoogdieren  
 
Op en rond Rottumerplaat komt een beperkt aan-
tal soorten zoogdieren voor. Gewone zeehonden 
en konijnen zijn gedurende de gehele periode da-
gelijks gezien. Naast de twee algemene soorten zijn 
er ook een aantal waarnemingen gedaan van an-
dere zoogdieren. 
 

6.1.1 Zeehonden 

De Oostpunt en het Schild worden door gewone 
zeehonden van mei tot juli gebruikt om hun pups 
te werpen en later in augustus om te verharen. 
Hoewel de vogelwachters zelf geen telling hebben 
uitgevoerd konden dagelijks tientallen tot een paar 
honderd zeehonden gezien worden rond het ei-
land.  
 

 
Gewone zeehond op het strand 

Gewone zeehond 
De tellingen van gewone zeehonden in de Wad-
denzee worden jaarlijks internationaal tussen Ne-
derland, Duitsland en Denemarken gecoördineerd 
en gerapporteerd. Door Wageningen Marine Re-
search worden jaarlijks de integrale zeehondentel-
lingen uitgevoerd in de Nederlandse Waddenzee. 
Deze tellingen worden uitgevoerd vanuit een vlieg-
tuig (D-EICY) foto’s te maken en deze later te ana-
lyseren. Het tellen van de gewone zeehondenpo-
pulatie vindt op twee momenten plaats; tijdens de 
geboorteperiode (mei-juli) en wanneer de dieren 
verharen (augustus). Rottumerplaat valt binnen 
telgebied 8, zie Figuur 56. Tijdens het schrijven van 
dit rapport waren de gegevens van de tellingen van 
2021 nog niet beschikbaar. Jessica Schop van Wa-
geningen Marine Research liet dat eind augustus 
weten. De meest recente gegevens zijn van 2020, 
toen in telgebied 8.628 gewone zeehonden 

werden geteld. Dit verschilde aanzienlijk met 2019, 
toen 516 gewone zeehonden werden geteld (Bras-
seur, 2020). 
 
In 2020 kwam de totaaltelling van de hele interna-
tionale Waddenzee op 28.352 dieren. Dat was 
twee procent meer dan in 2019. Hierbij wordt er-
van uitgegaan dat ongeveer 32% van de zeehon-
den tijdens de vliegtuigtellingen in het water is, en 
dus niet gezien wordt (Ries et al. 1998). Omgere-
kend is de schatting voor het aantal gewone zee-
honden in het Nederlandse deel ongeveer 10.100 
diere (Brasseur, 2020). 
 

  
Figuur 56: Verdeling van de Nederlandse Waddenzee in 
13 telgebieden, waarbij Rottumerplaat valt onder telge-
bied 8 

 

 
Figuur 57: Aantallen gewone zeehonden in telgebied 8 
en in de hele Nederlandse Waddenzee (2000-2020)  

De populatiegrootte van gewone zeehonden in Ne-
derland, maar ook in de internationale Wadden-
zee, nam tot 2012 toe en blijkt sindsdien ongeveer 
gelijk te blijven (Brasseur et al. 2018). 
 
Grijze zeehond 
Naast de gewone zeehond wordt ook de grijze zee-
hond per vliegtuig geteld in de internationale Wad-
denzee. Grijze zeehonden worden in twee perio-
den geteld: tijdens de geboorteperiode (december) 
en wanneer de dieren verharen (maart/april). In 
2020 telden de onderzoekers ruim 7.649 grijze zee-
honden in de hele Waddenzee, waarvan bijna drie-
kwart (5.687 dieren) in Nederland. Grijze zeehon-
den worden niet overal op het Nederlandse wad 
evenveel gezien. Veruit de meeste zijn er in het ge-
bied tussen Vlieland en Terschelling. In telgebied 8 
(Rottumerplaat) werden slechts zes grijze 
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zeehonden geteld. Van 2008 tot 2019 is alleen in 
2017 één grijze zeehond waargenomen (Brasseur, 
2020). 
 

 
Figuur 58: Aantallen grijze zeehonden in telgebied 8 en 
in de hele Nederlandse Waddenzee (2000-2020) 

Strandingen zeehonden 
In totaal zijn dit seizoen dertig dode zeehonden op 
het eiland gevonden. De eerste dode pup is gevon-
den op 1 juni, een paar dagen nadat de huiler bij 
Puindam 3 was waargenomen. Een overzicht van 
aangetroffen dode zeehonden is te vinden in Bij-
lage 12. 
 

6.1.2 Bruinvissen 

Op 7 april zijn restanten gevonden van een bruinvis 
op de zandvlakte bij de Zuidwesterduinen. Op 27 
en 28 juli zijn drie dode bruinvissen aangetroffen 
op het strand aan de westzijde van het eiland. Ge-
durende het vogelwachtseizoen zijn er geen le-
vende bruinvissen waargenomen in de zee rond 
Rottumerplaat.  
 

6.1.3 Konijnen 

Het is niet helemaal duidelijk hoe konijnen op Rot-
tumerplaat terecht zijn gekomen. Op Rottumeroog 
zijn konijnen uitgezet als voedselvoorziening voor 
de voogd (Toxopeus, 2010). Zeer waarschijnlijk zijn 
op Rottumerplaat om dezelfde reden als Rottumer-
oog konijnen uitgezet, namelijk als voedselvoorzie-
ning voor de werklieden van Rijkswaterstaat 
(Zekhuis & de Vries, 2012). Sinds de jaren 90 wordt 
op de Rottums niet meer op konijnen gejaagd. 
 
Konijnen zijn om verschillende redenen van belang 
voor de biodiversiteit op het eiland. Door hun be-
grazing hebben ze invloed op de vegetatie. Op kort 
begraasde delen groeien andere plantensoorten 
dan op verruigde delen. Konijnenholen vormen 
een belangrijke broedgelegenheid voor vogels, zo-
als bergeend, tapuit, kauw en holenduif. Als laatste 
vormen de konijnen ook een belangrijke voedsel-
bron voor de roofvogels op het eiland. In de nesten 
van buizerds en bruine kiekendieven liggen veel 
restanten van konijnen. Ook in het veld zijn veel 
dode prooidieren gevonden.  

 

Figuur 59: Route konijnentelling (paarse lijn) 

Een afname van het aantal konijnen kan een groot 
effect sorteren op de biodiversiteit. Het is echter 
niet bekend of het aantal konijnen op het eiland 
toe- of afneemt. Om de trend te volgen, startten 
de vogelwachters van 2019 een konijnenmonito-
ring. De ambitie is om deze monitoring jarenlang te 
herhalen, zodat na verloop van tijd een trend is te 
ontdekken. Tijdens een vaste route van 1,7 kilome-
ter, zie Figuur 59, werd meerdere keren tijdens het 
vogelwachtersseizoen met een vaste methodiek 
het aantal konijnen geteld. De route loopt aan de 
voet van de Stuifdijk vanaf het einde van de Gobi-
matten (net voorbij de Behuizing) tot aan paal 20 
van de vlinderroute. Tijdens het lopen van deze 
route zijn alle konijnen aan de rechterzijde geteld, 
waarbij onderscheid wordt gemaakt in zwarte ko-
nijnen en konijnen met wildkleur. Ook is genoteerd 
als het jonge konijnen betreft. De route komt deels 
overeen met route 1 van de vlinderroute. 
 
In 2021 is van 12 april tot 19 juni op vijf dagen een 
konijntelling uitgevoerd langs de Stuifdijk. De resul-
taten staan in Tabel 12.  
 

Datum 12 
april 

27 
april 

17 
mei 

30 
mei 

19 
juni 

Tijd-
stip 

10:00  20:00 19:30  20:00 20:00 

Kleur: 
wild 

2 13 19 17 5 

Kleur: 
zwart 

2 27 40 18 17 

Totaal 4 40 59 35 23 

Jong 0 3 11 8 7 

% Jong 0 7,5 18,6 22,9 30,4 

Tabel 12: Resultaten konijnentellingen 

Het vogelwachtersseizoen van 2021 was pas het 
tweede jaar dat de konijnentelling met deze me-
thodiek is uitgevoerd. In 2020 was het niet moge-
lijk om de telling uit te voeren omdat het seizoen 
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vanwege de coronamaatregelen pas in juni van 
start ging. In 2019 werd geconstateerd dat de tel-
ling begin juni niet meer representatief was van-
wege de hoge vegetatie. In 2021 bleek dit ook het 
geval. Dit verklaart ook het lage aantal getelde ko-
nijnen op 19 juni.  
 
Het tijdstip van de telling en de weersomstandig-
heden lijken van grote invloed op de resultaten. De 
telling van 12 april vond ’s ochtends plaats. Het 
tijdstip en het koude weer verklaart wellicht het 
lage aantal van vier getelde konijnen. De andere 
tellingen vonden allemaal ’s avonds rond acht uur 
plaats. Het hoogst getelde aantal van 59 konijnen 
op 17 mei komt overeen met de tellingen van 
2019. In dat jaar was het hoogst getelde aantal te-
vens 59 konijnen, destijds op 4 mei. Voor conclu-
sies over trends is het te vroeg. Vanwege de grote 
invloed van konijnen op de biodiversiteit van Rot-
tumerplaat is het aan te raden om de methodiek in 
volgende jaren uit te blijven voeren.  
 
In 2021 zijn meerdere konijnen waargenomen met 
symptomen van myxomatose, zoals zwellingen 
rond de ogen en mond.  
 

6.1.4 Dwergvinvis 

Op Rottumerplaat ligt sinds november 2020 een 
dode dwergvinvis. De dwergvinvis is destijds door 
een garnalenkotter in zee gevonden en door de be-
manning van de Harder naar het eiland gebracht. 
Normaliter wordt in Nederland een kadaver met-
een opgeruimd. Anders kan het weer in zee drij-
ven, waar het een gevaar kan vormen voor de 
scheepvaart. Als pilot is de dwergvinvis op Rottu-
merplaat neergelegd, onder meer om te onder-
zoeken of kadavers de natuur kunnen verrijken. 
Onderzoekers van Wageningen Marine Research 
voerden tijdens het vogelwachtersseizoen drie 
keer metingen uit. Zo werden hoogtemetingen ge-
daan, monsters van schimmels op de huid geno-
men en de plantengroei in kaart gebracht. Vier 
wildcamera’s hielden de plek continu in de gaten. 
Op verzoek van de onderzoekers zijn meerdere ke-
ren de wildcamera’s gereset en de batterijen ver-
vangen. De vogelwachters hielpen mee tijdens de 
metingen. Meer informatie over het walviskadaver, 
zie https://basismonitoringwadden.wadden-
zee.nl/pilots-en-projecten/walviskadaver.  
 

6.1.5 Overige zoogdieren 

Andere zoogdieren zijn uitsluitend dood aangetrof-
fen. Zo werd op 4 april een dode beverrat aange-
troffen in de vloedlijn bij het Noordrif. Bij de plas-
sen in het westelijk deel van de Zuidkwelder trof-
fen we een dode mol aan. Op 20 juni is een dode 

woelrat gevonden. De dode zoogdieren zijn inge-
voerd op waarneming.nl. 
 

7 Insecten 
 

7.1 Dagvlinders 

 
In het kader van het Landelijke Meetnet Vlinders 
worden op Rottumerplaat gedurende de zomer-
maanden twee vlinderroutes gelopen. Route 1 be-
vindt zich onderaan de Stuifdijk op de Zuidkwelder 
en is één kilometer lang. De route is opgedeeld in 
twintig transecten. Route 2 loopt over de Stuifdijk 
en is verdeeld over drie transecten (zie Figuur 60).  
 

 
Koninginnenpage 

 
Figuur 60: Vlinderroutes I en II op Rottumerplaat 

De vlinderroutes op Rottumerplaat worden sinds 
2000 gelopen. Deze routes hebben hoofdzakelijk 
als doel de aantalsschommelingen van de heivlin-
der te registreren. Het lopen van de vlinderroutes 
moet tussen 10:00 en 17:00 gebeuren op dagen 
met een windkracht van minder dan 5 Bft, minder 
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dan 50% bewolking en een temperatuur van mini-
maal 13 graden Celsius. Wanneer de eerste route 
gelopen kan worden hangt af van de eerste waar-
neming van heivlinder. Dit jaar was de eerste waar-
neming van heivlinder op 10 juli.  
 
De vlinderroutes zijn in 2021 zeven keer gedaan. 
Een overzicht van de tellingen is te vinden in Bij-
lage 7. Tijdens de routes zijn naast de dagvlinders 
ook de aanwezige dagactieve nachtvlinders geteld 
en genoteerd. Alle waarnemingen zijn ingevoerd 
via de portal van de Vlinderstichting (meetnet.vlin-
derstichting.nl), zodat de waarnemingen in het 
centrale bestand zijn opgenomen en gebruikt kun-
nen worden door de Vlinderstichting. Bij het invoe-
ren bleek het enkel mogelijk om dagvlinders in te 
voeren, niet de dagactieve nachtvlinders, zoals de 
gamma-uil. De aangegeven route op meetnet.vlin-
derstichting.nl kwam niet overeen met de situatie 
in het veld. Daarom zijn alle palen met gps ingeme-
ten. Een bestand met de gps-punten van de palen 
is aan de Vlinderstichting per email doorgegeven. 
Op 28 juni is door Roos Veeneklaas en Edwin van 
Hooff een nieuwe kartering uitgevoerd van de ve-
getatie bij de vlinderroute. Deze kartering is terug 
te vinden in Bijlage 8.  
 

Figuur 61: Maximaal aantal heivlinders tijdens een route  

Belangrijkste soort voor de vlinderroute is de hei-
vlinder. Deze vlinder wordt snel zeldzamer in Ne-
derland en is beschermd in het kader van de Wet 
natuurbescherming. De vlindersoort komt voor op 
de hogere zandgronden in het binnenland en in de 
duinen, zie Figuur 61. Op Rottumerplaat fluctueert 
het maximumaantal getelde heivlinders tijdens de 

Vlinderroute sterk. Figuur 62 toont het maximum-
aantal getelde heivlinders in een jaar sinds 2000 
tijdens een vlinderroute. In 2009 werden tijdens 
een route meer dan 350 heivlinders geteld. In 2021 
zijn maximaal tijdens een route 48 heivlinders 
waargenomen. Dit was op 7 augustus. 

Figuur 62: verspreiding heivlinder (bron: NDFF) 

 
Heivlinder 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

7 juli - 25 juli 28 juni 26 juli 31 juli 17 juli - 5 juli 23 juni 10 juli 

Tabel 13: Eerste waarneming van heivlinder vanaf 2011 
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Ook buiten de vlinderroutes vlinders waargeno-
men op Rottumerplaat. Een overzicht van de soor-
ten staat in Bijlage 9.  
 

7.2 Nachtvlinders 

 
Nachtvlinders zijn hoofdzakelijk op 10, 11 en 12 juli 
in kaart gebracht rondom de Behuizing. Mark van 
der Aa, destijds gast op het eiland als vervanger 
van een van de vogelwachters, had daarvoor een 
wit laken en een speciale lamp van 160 watt mee-
genomen. Na middernacht ging de lamp circa twee 
uur aan. De stellage is tweemaal geplaatst voor de 
Romneyloods en eenmaal aan de noordzijde van 
de Behuizing. In totaal zijn 36 soorten nachtvlin-
ders gedetermineerd. Het overzicht van de soorten 
is te vinden in Bijlage 9. Alle waarnemingen zijn in-
gevoerd op waarneming.nl.  

 
Vliervlinder 

  11-jul 18-jul 22-jul 30-jul 3-aug 7-aug 11-aug TOTAAL 

Heivlinder   4 4 34 17 48 16 123 

Distelvlinder     7  2 1 10 

Bruin zandoogje  9 27 31 21 14 8 7 117 

Dagpauwoog    1 81 28 11 23 144 

Atalanta  2   8 3 13 24 50 

Zwartsprietdik-
kopje  

1 3 5 12 3 8 11 43 

Klein koolwitje     5 4  1 10 

Icarusblauwtje       7  7 

Hooibeestje    1 2  2 5 

Groot koolwitje     2 2   4 

Citroenvlinder      1  1 2 

Kleine vos     2 1 10 13 

Kleine vuurvlin-
der  

   2 1 1 1 5 

Gamma-uil 15 5 2 10 4 2 3 41 

Gerande goud-
spanner 

1       1 

Koninginnenpage    2    2 

Sint-Jansvlinder   3     3 

TOTAAL 28 39 46 185 81 101 100 580 

Tabel 14: Samenvatting waargenomen vlindersoorten en aantallen tijdens de vlinderroutes  
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7.3 Overige insecten 

 
Tijdens het vogelwachtersseizoen, maar vooral in 
het weekeinde van 9-13 juli toen Jan Bos en Marc 
van der Aa als vervanger van een van de vogel-
wachters op het eiland waren, zijn insecten op 
naam gebracht. Veelal is daarbij de app Obsinden-
tify gebruikt. Bijlage 9 toont een overzicht van de 
insecten die zijn waargenomen. In de bijlage staan 
ze per soortgroep gesorteerd. 
 

8 Flora 
 
Rottumerplaat is constant in beweging, van duinen 
die ontstaan en weer verdwijnen tot verzoeting en 
verzilting van delen van het eiland. Deze invloeden 
hebben effect op de planten die voorkomen op het 
eiland. Aan de vogelwachters is het ieder jaar de 
taak een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van 
de aanwezige plantensoorten op het eiland. Eens 
in de tien jaar wordt een integrale vegetatiekarte-
ring uitgevoerd.  
 

 
Orchideeënveld halverwege de Stuifdijk 

8.1 Methode en resultaten 

 
Het in kaart brengen van de plantensoorten kreeg 
met name aandacht van 25 tot 28 juni. In dat 
weekeinde kwamen Roos Veeneklaas en Edwin van 
Hooff op bezoek, beide deskundige plantenken-
ners. Tijdens het weekeinde zijn in totaal 154 plan-
tensoorten gelokaliseerd op het eiland. Voor en na 
het weekeinde zijn de overige plantensoorten door 
de vogelwachters, veelal met behulp van de app 
Obsindentify, op naam gebracht. Hiervoor is mede 
gebruik gemaakt van eerder ingevoerde planten-
waarnemingen in waarneming.nl. Dit maakte het 
soms mogelijk om gericht naar soorten te zoeken. 

Sinds 2007 zijn jaarlijks door de vogelwachters tus-
sen de 122 en 157 plantensoorten waargenomen, 
met een gemiddelde van 140. Bijlage 10 geeft een 
overzicht van alle op Rottumerplaat waargenomen 
plantensoorten. In 2021 zijn 167 planten gelokali-
seerd op het eiland, het hoogste aantal tot dusver 
tijdens een vogelwachtersseizoen. In 2019 werden 
156 plantensoorten waargenomen, in 2020 142 
soorten. Bijzondere vondst was het nieuwe orchi-
deeënveld halverwege de Stuifdijk aan de noord-
zijde. Navraag bij een orchideeëndeskundige wees 
uit dat het een hybride betrof van de vleeskleurige 
orchis en de gevlekte orchis, een nieuwe (hybride) 
soort voor het eiland. Dergelijke combinaties ko-
men vaker voor bij orchideeën In totaal stonden er 
35 orchideeën. Naast deze hybride werden acht 
plantensoorten gevonden die volgens de vogel-
wachtersrapporten niet eerder op Rottumerplaat 
waren waargenomen. Het betrof donkere vet-
muur, glanzige hoornbloem, herfst- of zomerbitter-
ling, liggende vetmuur, ringelwikke, ruw beemd-
gras, smalle stekelvaren en viltige basterdwederik.  
 

8.2 Rode lijstsoorten 

 
In de loop der jaren zijn op Rottumerplaat zeven-
tien Rode lijstsoorten (Sparrius et al. 2014) aange-
troffen en genoteerd in de rapportages van de vo-
gelwachters. In Tabel 15 staat vermeld welke van 
deze soorten ook in 2021 zijn gevonden op het ei-
land. Van de zeventien Rode Lijst soorten zijn er in 
2021 vijftien gevonden. Naar gesteelde zoutmelde 
is meerdere keren gericht gezocht, onder meer 
langs het pad aan de noordzijde van de Stuifdijk, 
maar niet gevonden. Zilt torkruid is vóór 2007 
waargenomen, maar daarna niet meer. Nieuwe 
Rode lijstsoort in 2021 was de glanzige hoorn-
bloem.  
 

 
Edwin van Hooff en Roos Veeneklaas 
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8.3 Zeegrasmonitoring 

 
De monitoring van zeegras – zowel klein als groot 
zeegras – vindt bij Rottumerplaat driejaarlijks 
plaats, voor het laatst in 2020. De monitoring 
maakt deel uit van de MWTL-zeegraskartering voor 
Rijkswaterstaat, waarbij MWTL staat voor ‘Monito-
ring Waterstaatkundige Toestand des Lands’. 
De monitoring heeft tot doel om het areaal en de 
bedekking van zeegras in de Waddenzee en de 
Oosterschelde in kaart te brengen. Klein zeegras 
werd bij Rottumerplaat in 2020 alleen aangetrof-
fen in het uiterste noorden van het karteringsge-
bied en was daar beperkt aanwezig. Groot zeegras 
was in 2020 met name in het midden en zuiden 
van het karteringsgebied aangetroffen. Vergeleken 
met eerdere karteringen was het areaal klein zee-
gras en groot zeegras in 2020 fors afgenomen. Of 
de afname van beide soorten zich in 2021 had 
voorgezet is niet vast te stellen omdat de dichtheid 
van de populaties niet is bepaald.  
 
Dat bij Rottumerplaat zeegras groeit is bijzonder. 
Het is een van de schaarse locaties in de Neder-
landse Waddenzee waar spontaan een nieuw zee-
grasveld is ontstaan. Groot zeegras hoort van ouds-
her thuis in de Waddenzee. Uitgestrekte velden 

tussen de 8.000 en 15.000 hectare in de westelijke 
Waddenzee en de noordelijke Zuiderzee waren 
met de ondergedoken variant bedekt. In de jaren 
30 van de vorige eeuw stierf het zeegras massaal. 
De gehele populatie in de internationale Wadden-
zee verdween.  
 
Rond de eeuwwisseling keerde droogvallend groot 
zeegras terug in de Deense en Duitse Waddenzee, 
maar in Nederland bleef herstel uit. De afgelopen 
decennia vonden in de Waddenzee diverse herin-
troducties plaats met wisselend resultaat (Govers 
et al., 2018). Dit maakt het extra bijzonder dat zich 
in 2015 bij Rottumerplaat spontaan een nieuw zee-
grasveld ontstond. Dat jaar groeiden er circa vijf-
duizend planten groot zeegras. Zeegrasvelden zijn 
belangrijk voor de Waddenzee. Ze fungeren als 
kraamkamer voor zeedieren, dragen bij aan de 
kustbescherming, slaan koolstof op en fungeren als 
habitat voor smienten, zwanen en rotganzen.  
 
Figuur 63 laat zien dat in 2021 wederom klein en 
groot zeegras is aangetroffen. Op 3 en 4 augustus 
is het zeegras ten zuiden van het eiland in kaart ge-
bracht. Tijdens een wandeling op 3 augustus zijn 
van zuid naar noord alle pollen groot zeegras met 
gps ingemeten. De pollen lagen in een lange rechte 

Nederlandse naam Westenschappelijke naam 2019 2020 2021 

Blauwe zeedistel Eryngium maritimum x x x 

Engels gras Armeria maritima x x x 

Engels lepelblad 
Cochlearia officinalis an-
glica x   x 

Geelhartje Linum catharticum x x x 

Gesteelde zoutmelde Atriplex pedunculata       

Glanzige hoornbloem Cerastium holosteoides     x 

Groot zeegras Zostera marina x x x 

Kattendoorn Onosis repens spinosa   x x 

Klein zeegras Zostera noltei x x x 

Knopbies Schoenus nigricans x x x 

Rode ogentroost Odontites vernus serotinus x x x 

Scherpe fijnstraal Erigeron acer   x x 

Sierlijke vetmuur Sagina nodosa x x x 

Zeealsem Seriphidium maritimum x x x 

Zeepostelein Honckenya peploides x x x 

Zeerus Juncus maritimus x x x 

Zeeweegbree Plantago maritima x x x 

Zilt torkruid Oenanthe lacheganalii       

Tabel 15: Rode lijstsoorten die in 2019, 2020 en 2021 zijn waargenomen op Rottumerplaat 
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strook tussen de mossel- en oesterbanken en het 
zandige deel van de Boschplaat. Tijdens het lopen 
is een brede strook links en rechts bekeken. Ook 
werden pollen aangetroffen aan weerszijden van 
de wadgeul, zie Figuur 63.  
 

 
 

 
 = groot zeegras  = klein zeegras  

Figuur 63: vindplaatsen groot zeegras en klein zeegras in 
juli 2021 

Het leek erop dat groot zeegras een voorkeur heeft 
voor een licht water- en slibrijke bodem, waarin 
een mens net een paar centimeter wegzakt. Zodra 
de bodem ten westen en noorden van de strook te 
hard en zandig werd, groeide er geen groot zeegras 
meer. Ten oosten van de strook werd de bodem te 
slibrijk voor groot zeegras. Bij de wadgeul groeiden 
op vier plekken dicht bij elkaar ook klein zeegras. 
Op 4 augustus is met een gps het klein zeegras op 
het wad aan de overzijde van de Westgeul 

geïnventariseerd. Daar werden ook drie pollen 
groot zeegras gevonden. In totaal zijn 123 pollen 
groot zeegras in kaart gebracht. De foto op deze 
pagina geeft aan hoe een pol groot zeegras er in 
het veld uitzag. Klein zeegras groeide meer in een 
klein veld, zie de foto op deze pagina. Zo’n veld 
was in het veld eenvoudig te vinden, omdat het 
iets hoger lag dan de directe omgeving. Zeegras 
houdt immers sediment vast, waardoor de planten 
hoger komen te liggen. In totaal zijn 182 van derge-
lijke ‘veldjes’ klein zeegras gevonden. Ook al is het 
gebied doorkruist en nauwgezet bekeken, toch 
vond tijdens de twee dagen geen vlak dekkende 
kartering plaats. Het is uiteraard mogelijk dat zee-
graslocaties over het hoofd zijn gezien.  
 
 

 

Boven groot zeegras, onder klein zeegras 
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8.4 Inventarisatie rimpelroos 

 
Speciale aandacht kreeg in 2021 de rimpelroos, 
een plantensoort die oorspronkelijk uit oost-Azië 
komt. De invasieve exoot kan vooral in duingebie-
den en andere zandige plekken dichte begroeiin-
gen vormen en andere soorten wegconcurreren. In 
overleg met Dirk Dijkshoorn, boswachter ecologie 
van Staatsbosbeheer, is besloten om tijdens het 
vogelwachtersseizoen het voorkomen van rimpel-
roos op het eiland in kaart te brengen. Figuur 64 
laat zien waar rimpelroos op het eiland is waarge-
nomen. Rimpelroos komt wijdverspreid rond de 
behuizing voor. Daarnaast is de plant ook westelijk 
op de stuifdijk gevonden (N53° 32.506' E6° 
28.808').  
 

 
Figuur 64: rimpelroos op Rottumerplaat 

Op deze locatie stond slechts één struik. Vanuit 
Staatsbosbeheer bestaat de wens om rimpelroos 
op het eiland te bestrijden. Eenmaal gevestigde 
rimpelroosstruwelen kunnen echter moeizaam be-
streden worden. Volgens het Praktijkadvies Rim-
pelroos, een uitgave van de Vereniging van Bos- en 
Natuurterreineigenaren (VBNE), vergt het uitroeien 
van de soort een intensieve behandeling. De meest 
effectieve methode om rimpelroos weg te krijgen 
is om de planten, inclusief alle wortels, uit te gra-
ven. Rond de behuizing vergt dit een grondige aan-
pak met graafmachines. Het afgegraven zand moet 
verzameld worden en alle wortels moeten eruit 
worden verwijderd door te zeven. Anders blijven 
onherroepelijk delen van wortels achter waaruit 
hergroei zal plaatsvinden. Chemische bestrijding is 
door nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2020 niet 
meer toegestaan (Siebel, 2020).  
 

Rimpelroos bij de Behuizing 
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9 Aanbevelingen 
 

Gaas op en rond Puindammen  
Gedurende het seizoen hebben we een aantal keer 
een jonge stern uit het groene gaas op en rond de 
Puindammen moeten redden. Al groeiende pas-
seerden de sterns het punt dat de steeds grotere 
vogels niet meer door de mazen in het gaas pas-
ten. De meeste sterns wisten zich los te wurmen, 
maar twee pullen van scholeksters overleefden het 
niet. Naar aanleiding van de aanbeveling van de 
vogelwachters van 2020 hadden we al vier bigbags 
met gaas verwijderd van Puindammen 1 en 2. Ook 
zijn veel uitstekende delen met laarzen naar bene-
den getrapt. Desondanks zou het verwijderen van 
gaas veel grondiger moeten plaatsvinden. 
 

 
Pullen van scholeksters in het gaas 

Aandacht social media 
Er zou meer aandacht kunnen komen over wat an-
deren op social media plaatsen over hun verblijf op 
de onbewoonde eilanden en platen in de oostelijke 
Waddenzee. Dit seizoen kwam er wat meer rust 
voor de strandbroeders op Simonszand naar aan-
leiding van een foto op Instagram. Daarnaast is op 
het instagramaccount @rottumexpeditie duidelijk-
heid geschapen over het feit dat Rottumeroog niet 
alleen prachtig is, maar ook afgesloten voor pu-
bliek. De signalerende taak zou je kunnen leggen 
bij de vogelwachters, de boswachter of één van de 
vrijwilligers die in het najaar een verblijf op de Rot-
tums is gegund. 
 
Eenduidigheid over meetellen van twijfelgevallen 
In 2021 rees tijdens het seizoen onduidelijkheid 
over het wel of niet meetellen van bepaalde vogel-
soorten als broedvogel. Op basis van een analyse 
van beschikbare vogelwachtersrapportages bleek 

dat voor het wel of niet meetellen van broedvogels 
door de vogelwachters in het verleden andere keu-
zes zijn gemaakt. Met Dirk Dijkshoorn van Staats-
bosbeheer en Jelle Postma van Sovon zijn hiervoor 
in 2021 aanvullende richtlijnen opgesteld. Deze 
richtlijnen zijn beschreven in paragraaf 5.2.1. Aan-
beveling voor de komende jaren is om deze richtlij-
nen ook daadwerkelijk toe te passen, zodat de re-
sulaten van de verschillende jaren beter onderling 
vergelijkbaar zijn. Voorkomen moet worden dat 
vogelwachters elk weer opnieuw het wiel gaan uit-
vinden.  
 
Beschrijving methodiek 
Voortbordurend op de vorige aanbeveling is het 
van belang om de gekozen meetmethoden uitvoe-
rig te beschrijven in de vogelwachtersrapportage. 
Zodat in elk geval helder is op welke wijze de gege-
vens zijn vergaard en welke keuzes zijn gemaakt.  
 
Vogelwachtersverslagen 
Het zou zeer nuttig zijn als alle vogelwachtrappor-
ten uit voorgaande jaren aanwezig zijn in de Behui-
zing van Rottumerplaat. Bij voorkeur uitgeprint in 
de boekenkast, maar ook als doorzoekbaar docu-
ment op de computer. De rapportages uit 2006, 
2007, 2008, 2011,2012,2013, 2014 en 2015 ontbre-
ken. 
 
Project CHIRP 
Voor het project CHIRP (Cumulative Human Impact 
on biRd Populations), een landelijk onderzoek van 
Sovon, zijn in 2021 extra inspanningen geleverd om 
scholeksterringen af te lezen. De ringgegevens van 
de vaste gasten op het eiland zijn in 2021 eenmaal 
doorgegeven. Bruno Ens van Sovon adviseert ech-
ter om de vaste gasten wekelijks in te voeren. 
Daarnaast adviseert hij om een cameraval een dag 
op ongeveer twee meter van het nest te plaatsen. 
Op deze manier is het mogelijk om vast te stellen 
welke geringde ouders bij een nest horen. 
 
Doorgaan en volhouden 
Belangrijkste aanbeveling is om op dezelfde wijze 
door te gaan met het inzetten van vogelwachters 
op Rottumerplaat. We zijn ervan overtuigd dat de 
vogels mede dankzij de inzet van vogelwachters 
meer rust krijgen op het eiland. Daarnaast is het 
voor het adequaat verzamelen van natuurdata van 
onder meer broedvogels van belang dat ieder 
broedseizoen weer langere tijd vogelwachters op 
het eiland verblijven.    
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BIJLAGE 1: HOOGWATERSTANDEN BOVEN 130 +NAP 

 

Datum & tijd Stand in cm +NAP 

5 april, 5:00 154 

5 april, 15:50 198 

6 april, 18:20 133 

7 april, 19:30 146 

9 april, 21:40 149 

30 april, 0:50 141 

4 mei, 17:20 166 

5 mei, 5:00 146  

5 mei, 17:50 156 

22 mei, 19:20 142 

26 mei, 23:00 142 

12 juni, 12:00  139 

17 juni, 15:30 132 

28 juni, 13:35 131 

29 juni, 14:20 138 

30 juni, 15:00 136 

13 juli, 13:10 131 

14 juli, 13:50 131 

15 juli, 13:30 139 

25 juli, 11:50 139 

26 juli, 12:30 144 

27 juli, 13:20 145 

28 juli, 14:10 147 

29 juli, 14:40 157 

30 juli, 15:20 137 

31 juli, 16:10 143 

8 augustus, 11:00 145 

9 augustus, 11:45 133 

10 augustus, 12:20 136 

11 augustus, 12:50 134 

12 augustus, 13:30 134 

13 augustus, 14:20 148 

14 augustus, 14:50 144 
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BIJLAGE 2: DETAIL VLIEGBEWEGINGEN 2 APRIL – 15 AUGUSTUS 2021 

 

Datum  Tijd Type toestel Vlieg-

richting 

Hoogte 

in meter 

Hoogte (m) op 

basis luchtdruk 

(pHa) 

kenteken Mate van 

verstoring 

Foto radar-

beeld 

 

Gemeld  

Staats-

bosbe-

heer 

Opmerkingen 

7 april 14:44 Helikopter west 261 450 (1013) WHS2AH geen ja ja Ja Kloosterhuis met bedrijf ge-

beld. Goed gesprek gehad. 

Ze benadrukken bij hun vlie-

gers dat ze er rekening mee 

moeten houden.  

14 april 13:02 sportvlieg-

tuig 

oost 280 309 (1031) PH-KRN geen ja ja Ja Kloosterhuis gebeld met 

vliegveld Texel. Contact ge-

had met vlieger. 

23 april 14:47 Helikopter oost 200-300 326 (1029) onbekend geen Ja 

(ma-

tig) 

nee Ja  Jaap Kloosterhuis vermoedt 

een Duitse Sea King SAR-he-

likopter. Foto geeft geen uit-

sluitsel. 

26 april 14:35 sportvlieg-

tuig 

oost 360 391 (1021) PH-2N2 geen ja ja ja Van Drachten, aldus Jaap 

Kloosterhuis. Hij belt ze. 

27 april 11:11 sportvlieg-

tuig 

west 300-400 449 PHDKI geen ja nee ja Transponder uit 

27 april 11:20 vliegtuig oost 300-400 449 ? geen ja nee ja Transponder uit 

6 mei  10:41 2 straalja-

gers 

west <450 450 ? Grote groe-

pen vogels 

de lucht in 

ja nee ja  
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op de Zuid-

kwelder 

15 mei 13:40 sportvlieg-

tuig 

oost 390 450 G-CIRU geen ja ja ja  

17 mei 18:28 helikopter zuidoost 300 450 PHPXY geen ja ja ja  

28 mei 11:16 vliegtuig oost 120 358 PH-CGN geen ja ja nee Kustwacht 

29 mei 11:13 sportvlieg-

tuig 

oost 270 358 PH-TGL geen ja ja ja Kloosterhuis heeft contact 

gehad met vlieger. 

13 juni 13:30 sportvlieg-

tuig 

oost 330 334 PH2X3 geen ja ja ja Kloosterhuis heeft contact 

opgenomen met Vliegclub 

Drachten.  

16 juni 10:20 straaljager noord-

west 

<400 433  geen nee nee nee  

17 juni 10:30 2 straalja-

gers 

noord-

west 

<450 450  geen nee nee nee  

22 juni 14:45 Vliegtuig oost 390 416 D-EMMV geen nee ja ja Blijkt een Duits vliegtuig. 

Kloosterhuis doet poging 

om te achterhalen. 

23 juni 15:10 sportvlieg-

tuig 

west <450 383 ? Geen  nee Ja/nee ja Transponder voor eiland uit-

gezet, vloog duidelijk te laag 

over, maar geen fotogra-

fisch bewijs. Dus vermoe-

den, geen zekerheid van 

kenteken 

27 juni 11:20 sportvlieg-

tuig 

zuidoost 390 424 PH-KAD Geen nee ja ja Jaap Kloosterhuis onder-

neemt actie 



 

127 
 

27 juni 14:52 sportvlieg-

tuig 

zuid +- 100 424 ? Geen nee nee ja Transponder uit, niet op ra-

dar en geen foto van kente-

ken kunnen maken 

4 juli 10:44 sportvlieg-

tuig 

zuid 270 450 (1010) PH-LOB Geen  nee ja ja  

8 juli  14:30 sportvlieg-

tuig 

oost 390 400 (1020) PH-HLC Geen ja ja ja  

8 juli 20:50 Helikopter Oost en 

dan zuid 

240 391 (1021) NCG4 

(kust-

wacht) 

Groepen vo-

gels op 

Bosch-plaat 

de lucht in 

nee ja ja  

12 juli 16:25 vliegtuig oost 330 450 (1010) PH-VGC geen ja ja ja  

17 juli 11:34 vliegtuig noord 270 350 (1026) PH3R1 geen ja ja ja Jaap Kloosterhuis heeft met 

vlieger gebeld. Hij zal het 

niet weer doen 

17 juli 11:37 vliegtuig - Te laag 350 (1026) PH3T3 geen ja nee ja Jaap Kloosterhuis heeft 

PH3T3 achterhaald 

17 juli 13:55 vliegtuig west 330 350 (1026) PH-PDN geen ja ja ja  

17 juli 14:24 vliegtuig oost 360 350 (1026) PH-AVB geen ja ja ja  

1 aug 15:50 vliegtuig oost 390 450 (1008) PH-PAD geen nee ja ja  

3 aug 10:01 vliegtuig oost 360 450 (1014) PH4H2 geen nee ja ja Jaap Kloosterhuis heeft ei-

genaar (op Helgoland!) ge-

sproken. Geen opzet, zal 

niet meer gebeuren. 

12 aug 11:15 vliegtuig oost 360 408 (1019) PH-ACX geen nee ja ja  
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BIJLAGE 3: BEZOEKERS APRIL-AUGUSTUS 2021 

 

Datum Personen Reden  

2 april Freek-Jan de Waal (De Harder) Uitleg van tractor en aggre-
gaat/accu 

2-5 april Aaldrik Pot en Nicolette Branderhorst, 
vogelwachters 2019, en Jaap Klooster-
huis (Staatsbosbeheer) 

Inwerkweekeinde 

13-16 april Arjan Klopstra en Marcel Huijgens  Vervangers Addo van der Eijk 

28 april  Hans Verdaat en Martin Baptist (WUR) metingen dwergvinvis 

28-30 april Saskia Oosterhoff, Stijn van der Eijk, Kick 
van der Eijk 

vervangers Frank Oosterhoff 

30 april Freek-Jan de Waal, Jan Kostwinner (De 
Harder) 

Reparatie tractor 

11 mei Freek-Jan de Waal, Jan Kostwinner (De 
Harder) en Rolf Ubels (tractormonteur 
van Bakker Ulrum) 

Reparatie tractor 

14-17 mei Rik Winters vervanger Addo van der Eijk 

25-28 mei René Vos en Rafaella Porcu Ringen scholeksters 

28 mei Hans Verdaat en Marinka van Puijen-
broek (WUR) 

Metingen dwergvinvis 

28-31 mei Bram Ubels en Derick Hiemstra Ringen van sterns 

28-31 mei Saskia Oosterhoff vervanger Frank Oosterhoff 

31 mei Jan Kostwinner (De Harder) en Sander 
Cupperes (Rijkswaterstaat) 

Reparatie hydrofoor/verstopping 

2 juni Freek-Jan de Waal (De Harder) en Sander 
Cupperes (Rijkswaterstaat) 

Verhelpen verstopping leidingen 

9-11 juni Harry Cock (fotograaf) en Jaap Klooster-
huis (Staatsbosbeheer) 

Fotograaf expositie Warffum 

11 juni Geert Hoogerduijn, Leo Geluk (Rijkswa-
terstaat) en Jan Kostwinner (De Harder) 

Bezoek van De Harder 

11-14 juni Marieke van Drimmelen Vervanger Addo van der Eijk 

25-28 juni Edwin van Hooff en Roos Veeneklaas  Vervangers Frank Oosterhoff 

25-28 juni René Vos en Rafaella Porcu  Ringen scholeksters 

5-7 juli Theunis Piersma, Petra de Goeij, Ma-
rycha Franken (Rijksuniversiteit Gronin-
gen) en Jaap Kloosterhuis (Staatsbosbe-
heer) 

Ringen lepelaars 

9-13 juli Jan Bos en Mark van der Aa Vervangers Addo van der Eijk 

14 juli Jan Roelof Witting, Anco van de Heuvel, 
Rob Kampman, Lisa Gordeau, Ate Post-
huma, Hessel Jongerius (Rijkswaterstaat 
Noord-Nederland), Jan Kostwinner (De 
Harder) en Sander Cupperes (Rijkswater-
staat/De Harder) 

Bezoek aan eiland en behuizing  

23 juli Cornelis van Leeuwen en Taco Geert-
sema (politie, vervangers Freek-Jan de 
Waal), Jan Kostwinner (De Harder) 

 

23-26 juli  Saskia Oosterhoff, Stijn van der Eijk en 
Kick van der Eijk 

Vervangers Frank Oosterhoff 

26 juli Jan Kostwinner (De Harder) Willem Rui-
terman (vervanger Freek-Jan de Waal) en 
Indriy Ruiterman. Ook Vasco van der 
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Boon en Aielle Erens tijdens wisseling 
uurtje op eiland. 

9-15 augustus Wina Oosterhoff, Mart Oosterhoff en Luc 
Oosterhoff 

Vervangers Addo van der Eijk 

13-14/15 augustus Menno Bentveld, Roel Diepstraaten, Je-
roen Wisse, Jaqueline van Dijk (TV-ploeg 
Vroege Vogels) HVP-teller (Mark 
Zekhuis), Mark Baptist (WUR), Jaap 
Kloosterhuis (Staatsbosbeheer), Jan Theo 
IJnsen, Henk Middendorp, Raven Cam-
minga (Rijkswaterstaat) 
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BIJLAGE 4: HVP-TELLINGEN NOORDZIJDE (WG3310) 

 

Soort apr apr mei mei mei jun jun jul jul aug 
 

3-4 17-4 1-5 15-5 27-5 13-6 24-6 10-7 31-7 14-8 

Rotgans 122 108 172 130 18 0 0 0 2 0 

Grote Canadese 
Gans 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Brandgans 42 107 11 1 1 0 1 0 1 0 

Grauwe Gans 69 8 25 10 11 0 9 27 8 117 

Nijlgans 2 1 2 4 3 3 2 2 0 0 

Bergeend 195 72 108 160 170 74 170 474 270 393 

Slobeend 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0 

Krakeend 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Smient 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wilde Eend 17 12 13 3 28 1 5 0 0 0 

Pijlstaart 48 22 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wintertaling 16 22 16 0 0 0 0 0 0 0 

Eider 162 725 1128 794 770 310 1087 1105 1360 386 

Middelste Zaag-
bek 

3 0 0 9 0 0 0 0 0 0 

Lepelaar 0 0 0 0 4 0 17 0 10 24 

Blauwe Reiger 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Aalscholver 2 10 0 6 14 0 3 10 0 27 

Bruine Kiekendief 3 2 2 3 2 0 1 0 2 4 

Blauwe Kiekendief 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Buizerd 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Waterral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Scholekster 815 532 1052 674 622 500 776 600 3750 6090 

Kluut 0 0 0 0 0 0 0 0 8 42 

Kievit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Goudplevier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 

Zilverplevier 0 0 0 13 0 0 0 0 170 860 

Bontbekplevier 0 0 0 452 45 1 0 0 0 436 

Regenwulp 0 0 0 0 0 0 0 11 0 106 

Wulp 50 12 1 0 2 0 28 0 145 41 

Rosse Grutto 0 0 0 0 0 0 0 0 34 260 

Grutto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Steenloper 0 0 0 1 0 0 0 0 0 19 

Kanoet 0 0 0 0 0 0 0 0 120 410 

Krombekstrandlo-
per 

0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 

Drieteenstrandlo-
per 

135 0 5 6 0 0 0 0 47 321 

Bonte Strandloper 0 0 0 16 60 0 0 0 1740 8530 

Kleine Strandloper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Oeverloper 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 
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Witgatje 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Tureluur 0 0 1 27 1 0 0 5 2 0 

Zwarte Ruiter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Groenpootruiter 0 0 18 63 0 0 0 0 0 46 

Kokmeeuw 68 68 57 25 36 0 5 2379 5000 3670 

Stormmeeuw 47 7 2 1 0 0 2 221 350 300 

Grote Mantel-
meeuw 

8 6 0 14 3 0 4 1 1 0 

Zilvermeeuw 31 130 403 41 32 40 147 0 120 0 

Kleine Mantel-
meeuw 

28 36 317 14 156 3 68 0 360 0 

Grote Stern 0 0 0 0 0 0 0 19 300 40 

Dwergstern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 

Visdief 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Visdief of Noordse 
Stern 

0 0 0 0 0 0 0 0 1320 200 

Zwarte Stern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 

Slechtvalk 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
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BIJLAGE 5: HVP-TELLINGEN ZUIDZIJDE (WG3320) 

 

Soort apr apr mei mei mei jun jun jul jul aug 
 

3-4 17-4 1-5 15-5 27-5 13-6 24-6 10-7 31-7 14-8 

Rotgans 621 295 162 210 170 5 1 0 0 0 

Brandgans 669 120 143 2 0 0 1 0 0 0 

Grauwe Gans 63 80 100 40 17 40 7 5 44 425 

Nijlgans 1 4 4 0 6 1 1 0 2 6 

Bergeend 82 30 60 73 71 91 53 416 0 26 

Zomertaling 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Slobeend 48 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

Smient 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wilde Eend 0 0 4 5 0 12 3 0 0 1 

Pijlstaart 12 4 2 0 0 0 0 0 0 12 

Wintertaling 44 50 4 0 0 0 0 0 0 0 

Eider 112 208 1040 600 72 884 625 464 4 0 

Zwarte Zee-eend 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 

Lepelaar 50 43 122 121 120 0 0 0 0 110 

Blauwe Reiger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aalscholver 3 6 10 17 0 2 0 0 1 1 

Sperwer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bruine Kiekendief 4 0 3 4 6 2 3 1 5 7 

Blauwe Kiekendief 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zeearend 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

Ruigpootbuizerd 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Buizerd 0 1 2 0 2 3 1 1 2 1 

Waterral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Scholekster 451 235 225 75 30 0 7 41 50 465 

Zilverplevier 16 0 5 57 45 0 0 3 102 300 

Bontbekplevier 6 25 16 0 52 5 0 0 51 900 

Regenwulp 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 

Wulp 50 14 219 60 1 350 820 2591 1820 6002 

Rosse Grutto 64 7 57 170 306 0 5 1 0 2600 

Steenloper 11 0 1 10 1 3 0 0 90 230 

Kanoet 0 0 10 5 20 1 0 3 760 3700 

Kemphaan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Drieteenstrandlo-
per 

0 0 1 0 6 0 0 0 315 130 

Bonte Strandloper 889 31 700 190 130 0 0 55 8270 52900 

Oeverloper 0 0 0 0 1 0 0 6 5 0 

Witgat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Tureluur 71 121 10 10 0 0 5 7 140 403 

Zwarte Ruiter 0 0 1 0 0 0 0 0 0 24 

Groenpootruiter 0 0 6 0 0 0 0 5 20 8 
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Kokmeeuw 64 151 310 210 80 0 200 2067 475 3990 

Zwartkopmeeuw 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Stormmeeuw 61 5 1 3 2 0 13 98 10 4310 

Grote Mantel-
meeuw 

1 1 3 3 3 0 0 1 0 1 

Zilvermeeuw 102 191 61 0 0 110 89 0 380 0 

Kleine Mantel-
meeuw 

109 195 70 0 0 0 49 0 1140 0 

Grote Stern 0 0 4 2 3 10 14 0 0 0 

Dwergstern 0 0 9 6 30 0 0 2 8 0 

Visdief 0 0 250 30 140 0 0 0 0 0 

Noordse Stern 0 0 6 70 150 60 0 0 0 0 

Visdief of Noordse 
Stern 

0 0 0 0 0 0 75 0 160 5 

Zwarte Stern 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Torenvalk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Slechtvalk 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 

Velduil 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
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BIJLAGE 6: RINGAFLEZINGEN 

soort (kleur)ring aflezing 
 

ringda-
tum 

ringlocatie 

lepelaar L(P2)/ L(P2)M 03-05-21 kolonie 26-06-03 Schiermonnikoog Oosterkwel-
der 

lepelaar GaG/YfLY 03-05-21 kolonie 07-07-14 Schiermonnikoog Oosterkwel-
der 

lepelaar LYfG/aGR 11-05-21 kolonie 10-06-08 Schiermonnikoog Oosterkwel-
der 

lepelaar LYR/YfYa 11-05-21 kolonie 20-05-14 Schiermonnikoog Oosterkwel-
der 

lepelaar NfRN/aRN 11-05-21 kolonie 04-06-15 Krammer-Volkerak slaakeiland 

lepelaar PNfY/aPN 11-05-21 kolonie 06-06-17 Rottumerplaat 

lepelaar YfaL/RLG 11-05-21 kolonie 10-06-07 Schiermonnikoog Oosterkwel-
der 

lepelaar YNfP/aPN 11-05-21 kolonie 28-07-16 Beveren, verrebroekseplassen, 
belgie 

lepelaar YRY/LfaY 11-05-21 kolonie 15-06-10 Mellum, duitsland 

lepelaar aNY/NfYN 11-05-21 kolonie 31-05-18 Schiermonnikoog Oosterkwel-
der 

lepelaar BaB/RYf 24-05-21 kolonie 24-06-11 Schiermonnikoog Oosterkwel-
der 

lepelaar aB(H1)/W(H1) 02-06-21 kolonie 19-07-06 Schiermonnikoog Oosterkwel-
der 

lepelaar NfYG/aPN 20-06-21 oostgeul 03-06-15 Schiermonnikoog Oosterkwel-
der 

lepelaar NfRN/aNR 20-06-21 oostgeul 11-06-15 Schiermonnikoog Oosterkwel-
der 

lepelaar Y(f?)aY/BYG 01-07-21 kolonie 12-05-14 Onderdijk, vooroever 

lepelaar NfYN/aNY 04-07-21 westgeul 2015 Ameland, de Hon 

lepelaar aPY/NNfR 06-07-21 kolonie 01-06-18 Rottumerplaat 

lepelaar aPG/NfNY 17-07-21 plasje 
noordkwel-
der 

30-05-16 Rottumerplaat 

lepelaar aGY/PNfP 18-07-21 westgeul 19-07-18 Schiermonnikoog Oosterkwel-
der 

lepelaar aGY/NfYR 25-07-21 westgeul 04-08-16 Griend 

lepelaar aGP/NfYR 27-07-21 westgeul 24-05-16 Schiermonnikoog Oosterkwel-
der 

scholekster BLG-WNG0 09-04-21 
 

05-06-18 Rottumerplaat 

scholekster BLG-WNG2 05-05-21 
 

05-06-18 Rottumerplaat 

scholekster BLG-WNG3 02-05-21 
 

05-06-18 Rottumerplaat 

scholekster BLG-WNG4 20-04-21 
 

08-06-18 Rottumerplaat 

scholekster BLG-WNG5 
   

Rottumerplaat 

scholekster BLG-WNG7 15-05-21 
 

09-06-19 Rottumerplaat 

scholekster BLG-WNG8 11-05-21 
 

09-06-19 Rottumerplaat 

scholekster BLG-WNG9 26-04-21 
 

09-06-19 Rottumerplaat 

scholekster BLG-WNGA 11-05-21 
 

09-06-19 Rottumerplaat 

scholekster BLG-WNGC 02-05-21 
 

14-07-17 Rottumerplaat 

scholekster BLG-WNGE 
   

Rottumerplaat 
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scholekster BLG-WNGH 02-05-21 
 

10-06-19 Rottumerplaat 

scholekster BLG-WNGL 09-04-21 
 

10-06-19 Rottumerplaat 

scholekster BLG-WNGN 01-06-21 
 

01-05-21 Rottumerplaat 

scholekster BLG-WNGS 03-06-21 
 

01-05-21 Rottumerplaat 

scholekster BLG-WNGT 01-06-21 
 

01-05-21 Rottumerplaat 

scholekster BLG-WNGX 01-06-21 
 

01-05-21 Rottumerplaat 

scholekster BLG-WPB0 02-05-21 
 

20-05-18 Rottumerplaat 

scholekster BLG-WPB3 11-04-21 
 

20-05-18 Rottumerplaat 

scholekster BLG-WPB5 07-04-21 
 

21-05-18 Rottumerplaat 

scholekster BLG-WPB6 09-04-21 
 

21-05-18 Rottumerplaat 

scholekster BLG-WPB7 10-04-21 
 

21-05-18 Rottumerplaat 

scholekster BLG-WPBA 09-04-21 
 

22-05-18 Rottumerplaat 

scholekster BLG-WPBC 12-05-21 
 

22-05-18 Rottumerplaat 

scholekster BLG-WPBE 
   

Rottumerplaat 

scholekster BLG-WPBH 24-05-21 
 

31-05-18 Rottumerplaat 

scholekster BLG-WPBJ 09-04-21 
 

31-05-18 Rottumerplaat 

scholekster BLG-WPBL 
   

Rottumerplaat 

scholekster BLG-WPBN 09-04-21 
 

04-06-18 Rottumerplaat 

scholekster BLG-WPBP 11-04-21 
 

05-06-18 Rottumerplaat 

scholekster BLG-WPBS 11-04-21 
 

05-06-18 Rottumerplaat 

scholekster RB-BPOA 05-05-21 is zijn 
zwarte BP 
ring kwijt 

18-06-16 Rottumerplaat 

scholekster RB-BPOB 11-05-21 
 

19-05-16 Rottumerplaat 

scholekster RB-BPOC 
   

Rottumerplaat 

scholekster RB-BPOE 21-04-21 
 

19-06-16 Rottumerplaat 

scholekster RB-BPOH 26-04-21 
 

21-06-16 Rottumerplaat 

scholekster RB-BPOJ 02-05-21 
 

22-06-16 Rottumerplaat 

scholekster RB-BPOK 
   

Rottumerplaat 

scholekster RB-BPON 05-05-21 
 

30-06-17 Rottumerplaat 

scholekster RB-BPOP 09-04-21 
 

04-06-17 Rottumerplaat 

scholekster RB-BPOQ 
 

Dood ge-
vonden 
2020 

 
Rottumerplaat 

scholekster RB-BPOS 02-05-21 
 

05-06-17 Rottumerplaat 

scholekster RB-BPOT 
   

Rottumerplaat 

scholekster RB-BPOY 
   

Rottumerplaat 

scholekster RG-LSRB 
   

Rottumerplaat 

scholekster RG-LSRE 10-08-21 
 

26-06-17 Rottumerplaat 

scholekster RG-LSRH 
   

Rottumerplaat 

scholekster BLB-O3GA 03-06-21 
 

01-05-21 Rottumerplaat 

scholekster BLB-O3GC 03-06-21 
 

01-05-21 Rottumerplaat 

scholekster BLY-BYY1 03-07-21 
 

01-06-21 Rottumerplaat 

scholekster BLY-BYY2 03-07-21 
 

01-06-21 Rottumerplaat 

scholekster BLY-BYY3 07-07-21 
 

01-06-21 Rottumerplaat 

scholekster BLY-BYY4 03-07-21 
 

01-06-21 Rottumerplaat 
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scholekster BLY-BYY5 07-07-21 
 

01-06-21 Rottumerplaat 

scholekster BLY-BYY6 03-07-21 
 

01-06-21 Rottumerplaat 

scholekster BLY-BYY7 03-07-21 dood ge-
vonden op 
22-07-2021 

01-06-21 Rottumerplaat 

scholekster BLY-BYY8 03-07-21 
 

01-06-21 Rottumerplaat 

scholekster BLY-BYY9 03-07-21 
 

01-06-21 Rottumerplaat 

scholekster BLY-BYY0 03-07-21 
 

01-06-21 Rottumerplaat 

scholekster BLY-BYYA 03-07-21 
 

01-06-21 Rottumerplaat 

scholekster BLY-BYYC 04-07-21 
 

01-06-21 Rottumerplaat 

scholekster BRY-OYBL 04-04-21 
 

25-01-17 Schiermonnikoog Oosterkwel-
der 

scholekster RB-OLBP 09-04-21 
 

25-07-01 Waddijk oost, Schiermonnik-
oog 

scholekster LY-CBLN 22-04-21 
 

16-07-14 Schiermonnikoog Oosterkwel-
der 

scholekster BLG-WYRA 01-06-21 
 

05-07-19 Industrieterrein Groningen 

scholekster BRY-06BN 03-06-21 
 

06-06-20 Drachten Azeven 

scholekster BLP-GUY7 03-06-21 
 

03-07-19 Ameland waddijk oost 

scholekster LG-LCBJ 01-08-21 
 

10-05-14 Burgum 

scholekster LY-LHRL 01-08-21 
 

25-04-15 Surhuisterveen 

scholekster LB-YSBC 02-08-21 
 

11-05-13 Surhuisterveen 

scholekster BRG-C0O9 02-08-21 
 

07-05-20 Kollum 

scholekster Of(AE)+M/R 07-08-21 
  

Polen, Nog geen terugkoppe-
ling 

scholekster Of(TH)+M/R 07-08-21 
  

Polen, Nog geen terugkoppe-
ling 

scholekster RG-YYRK 10-08-21 
 

24-06-15 Ameland, Buurdergrie 

scholekster BLB-WAB0 10-08-21 
 

16-05-20 Suwâldsterfjild, Louwsmarwei 

scholekster BRR-C7W8 10-08-21 
 

02-06-21 Harlingen  

scholekster BRR-C2WP 10-08-21 
 

13-06-20 Harlingen  

scholekster BRG-B8YN 10-08-21 
 

19-12-17 Vlieland, Vliehors 

scholekster RY-LCBS 10-08-21 
 

16-05-14 Reitdiepdal / Paddepoel 

scholekster LB-CTYB 12-08-21 
 

17-06-18 Terschelling - Oosterend 

scholekster BRP-YCCU 12-08-21 
 

08-05-21 Opende, de Wending 

bontbekplevier W63 29-06-21 oksel puin-
dam3, met 
4 jongen 

30-05-21 Rottumerplaat, op nest 

kokmeeuw SM1P 15-07-21 puindam1 16-12-18 Zagreb, Kroatie 

grote mantel-
meeuw 

JR734 21-05-21 boschplaat, 
dood 

27-06-19 lille kraaga norway 

grote mantel-
meeuw 

J77CE 29-06-21 noorder-
plasje, 
dood 

02-07-20 Gulholmenv ved Sandvika, 
Norway 

dwergstern G NAB 3062021 oksel puin-
dam1, OP 
2 EIEREN 

30-05-21 Rottumerplaat, op nest 

visdief W-AR0 17-06-21 puindam 3 2021 Rottumerplaat 

visdief W-AR3 17-06-21 puindam 3 2021 Rottumerplaat 
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visdief W-AR9 17-06-21 puindam 3 2021 Rottumerplaat 

visdief W-EC5 17-06-21 puindam 3 
 

nog geen feedback 

noordse stern W-4N 18-07-21 puindam 2021 Rottumerplaat 

noordse stern W-0C 18-07-21 puindam 
 

nog geen feedback 

noordse stern C-2P 16-07-21 puindam 
 

nog geen feedback 

noordse stern R-JE 16-07-21 puindam 02-07-07 Griend 

noordse stern W-6E 16-07-21 puindam 2021 Rottumerplaat 

noordse stern W-7T 15-07-21 puindam 2021 Rottumerplaat 

noordse stern W-7C 15-07-21 puindam 2021 Rottumerplaat 

noordse stern W-3C 12-07-21 puindam 2021 Rottumerplaat 

noordse stern W-1C 12-07-21 puindam 2021 Rottumerplaat 

noordse stern W-6V 30-06-21 puindam 2021 Rottumerplaat 

noordse stern W-8L 30-06-21 puindam 
 

nog geen feedback 

noordse stern W-RF 30-06-21 puindam 
 

nog geen feedback 

noordse stern C-T3 30-06-21 puindam 
 

nog geen feedback 

noordse stern C-AF 17-06-21 puindam 10-06-11 Griend 

noordse stern W-2R 17-06-21 puindam 2021 Rottumerplaat 

noordse stern W-1V 17-06-21 puindam 2021 Rottumerplaat 

noordse stern Y-0.1 17-06-21 puindam 18-05-08 Griend 

noordse stern W-CH (rechts) 17-06-21 puindam 
 

nog geen feedback 

noordse stern C-NT 17-06-21 puindam 
 

nog geen feedback 

noordse stern W-1T 17-06-21 puindam 2021 Rottumerplaat 

noordse stern W-9E 17-06-21 puindam 2021 Rottumerplaat 

noordse stern W-1R 17-06-21 puindam 2021 Rottumerplaat 

noordse stern R-KN 17-06-21 puindam 16-06-20 Griend 

noordse stern W-5A 15-06-21 puindam 2021 Rottumerplaat 

noordse stern W-0A 15-06-21 puindam 
 

nog geen feedback 

noordse stern W-7R 15-06-21 puindam 2021 Rottumerplaat 

noordse stern W-5V 15-06-21 puindam 2021 Rottumerplaat 

noordse stern W-8E 15-06-21 puindam 2021 Rottumerplaat 

noordse stern C-5E 11-06-21 puindam 
 

nog geen feedback 

noordse stern R-HL 15-06-21 puindam 29-05-19 Griend 

noordse stern W-8T 03-06-21 puindam 2021 Rottumerplaat 

noordse stern Y-0.1 13-05-21 puindam 18-05-08 Griend 

noordse stern Y-5.2 11-05-21 puindam 02-06-11 Griend 

noordse stern R-AK 05-05-21 puindam 07-06-16 Griend 

grote stern Blauw  H3N 15-07-21 puindam 14-06-21 Slijkplaat, Haringvliet 

grote stern Blauw  N61 15-07-21 puindam 21-05-14 Slijkplaat, Haringvliet 

grote stern Blauw  J.T5 15-07-21 puindam 25-06-21 Slijkplaat, Haringvliet 

grote stern Wit N1R 16-07-21 puindam 27-06-13 Slijkplaat, Haringvliet 

grote stern Wit 35T 04-08-21 noordzee-
strand 

25-06-16 Utopia, Texel 

grote stern alu DUH 
6A5510 

 
dood, 
boschplaat 

23-06-14 Baltrum, Duitsland 
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BIJLAGE 7: VLINDERTELLINGEN 
 
 
  
Datum  11-07-2021                                                                      
Tijd  12:10 uur                                                                    
Weer  20 °C, N) 4 BFT, 4/8 bewolking                                                    
Opmerkingen  Heivlinders zitten vooral naast de route, namelijk aan de voet van de Stuifdijk                    

Transect  0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 21-22 22-23 23-24 TOTAAL 

Zwartsprietdikkopje            1            1 

Bruin zandoogje         1 1    1 1    1 2 2    9 

Atalanta         1             1  2 

Gamma-uil 1  1 2   1    3      2   4  1  15 

Gerande  
goudspanner 

              1         1 

     

Datum  18-07-2021                                                                
Tijd  11:15-11:45 uur                                                     
Weer  21°C, NW 3-4 BFT, 0/8 bewolking                                                    
Opmerkingen  Net buiten de route een Kleine vuurvlinder                                                    

Transect  0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 21-22 22-23 23-24 TOTAAL 

Heivlinder          1    1 1       1  4 

Zwartsprietdikkopje          1       1 1      3 

Bruin zandoogje   1      1 1  1  1 1  1 2 2 5 8 1 2  27 

Gamma-uil 2         1        1 1     5 
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Datum  22-07-2021                                                                      
Tijd  11:00 – 12:10 uur                                                                    
Weer  21°C, NW 3 BFT, 6/8 bewolking                                                    
Opmerkingen  16 tot 20 was de zon weg, bij Stuifdijk bij behuizing veel Heivlinders   

Transect  0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 21-22 22-23 23-24 TOTAAL 

Heivlinder              1        2 1 4 

Zwartsprietdikkopje         1   1 1       2    5 

Bruin zandoogje  1  1  2  1 1     1 1 2 5 2 4 4 4 1 1  31 

Gamma-uil              1 1         2 

Dagpauwoog              1          1 

Kleine vuurvlinder                1        1 

Sint Jansvlinder                   1   2  3 

 

Datum  11-08-21                                                             
Tijd  12:15 – 13:30                                                         
Weer  17°C, W 2 BFT, 1/8 bewolking                                                     
Opmerkingen   

Transect  0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 21-22 22-23 23-24 TOTAAL 

Heivlinder   1  2  1 1   2 2  2     1  1 2 1 16 

Kleine vos 2 3  3 1           1        10 

dagpauwoog 3 4  4  3 2 1 1     3 2         23 

atalanta 4 3 2 5 1 1     1   3 3 1        24 

Bruin zandoogje 1           1 1 1 2    1     7 

zwartspretdikkopje   1      2   1 2 2  2  1      11 

distelvlinder    1                    1 

citroenvlinder     1                   1 

hooibeestje        1       1         2 

gamma-uil           1        2     3 

Klein koolwitje               1         1 

vuurvlinder                1        1 
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Datum  3-08-2021                                                                      
Tijd  11:45 – 13:00 uur                                                                   
Weer  18°C, 4 Z, 2/8 bewolking                                                    
Opmerkingen   

Transect  0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 21-22 22-23 23-24 TOTAAL 

Heivlinder     2 1        2 4   2 1   3 2 17 

Zwartsprietdikkopje         1  1 1            3 

Bruin zandoogje  1           1 2 1 3 3  1 2     14 

Gamma-uil                    1 3   4 

Dagpauwoog  4 1   1 2 1 1   1  4 11 2        28 

Kleine vuurvlinder     1                   1 

Atalanta   2           1          3 

Groot koolwitje        2                2 

Klein koolwitje    1  1 1       1          4 

Hooibeestje                 1 1      2 

Citroenvlinder      1                  1 

Kleine vos                2        2 

 

Datum  7-08-2021                                                                      
Tijd  10:20 – 11:30 uur                                                                   
Weer  19°C, 3 Z, 1/8 bewolking                                                    
Opmerkingen   

Transect  0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 21-22 22-23 23-24 TOTAAL 

Heivlinder 2   9 3 2 1 4 5 1 2 5  5 3 2  1   2  2 49 

Zwartsprietdikkopje            1  4  3        8 

Bruin zandoogje        1     1  3 2 1        8 

Gamma-uil      1           1       2 

Dagpauwoog 1    1 2 1  1  1   1 2 1        11 

Kleine vuurvlinder               1         1 

Atalanta 1  1 2     2     1 4  1      1 13 

Distelvlinder  1             1         2 

Kleine vos                1        1 

Icarusblauwtje              3 3 1        7 
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Datum  3-08-2021                                                                      
Tijd  11:45 – 13:00 uur                                                                   
Weer  18°C, 4 Z, 2/8 bewolking                                                    
Opmerkingen   

Transect  0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 21-22 22-23 23-24 TOTAAL 

Heivlinder     2 1        2 4   2 1   3 2 17 

Zwartsprietdikkopje         1  1 1            3 

Bruin zandoogje  1           1 2 1 3 3  1 2     14 

Gamma-uil                    1 3   4 

Dagpauwoog  4 1   1 2 1 1   1  4 11 2        28 

Kleine vuurvlinder     1                   1 

Atalanta   2           1          3 

Groot koolwitje        2                2 

Klein koolwitje    1  1 1       1          4 

Hooibeestje                 1 1      2 

Citroenvlinder      1                  1 

Kleine vos                2        2 
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BIJLAGE 8: VEGETATIEKARTERING VLINDERROUTE 

 
Transect dominante soorten bedekking (%) 

0-1 zeekweek, zeerus 70 

 lamsoor, roodzwenkgras, zoutmelde, melkkruid 30 

1-2 lamsoor, roodzwenkgras, zoutmelde, melkkruid 80 

 zeekweek, zeerus 10 

 kaal 10 

2-3 lamsoor, roodzwenkgras, melkkruid 90 

 zeekweek, zeerus 10 

3-4 lamsoor, melkkruid, zilte rus 95 

 zeerus 5 

4-5 lamsoor, roodzwenkgras, zilte rus, melkkruid 95 

 zeerus 5 

5-6 lamsoor, roodzwenkgras, zilte rus, melkkruid 60 

 zeekweek, zeerus, spiesmelde 40 

6-7 lamsoor, roodzwenkgras, zilte rus, melkkruid 50 

 zeekweek, zeerus 50 

7-8 lamsoor, roodzwenkgras, zilte rus, melkkruid 60 

 zeekweek, zeerus 35 

 spiesmelde 5 

8-9 zeekweek, zeerus 70 

 spiesmelde 15 

 roodzwenkgras, zilte rus, melkkruid 15 

9-10 spiesmelde, roodzwenkgras, melkkruid 70 

 zeekweek 30 

10-11 zeekweek 60 

 spiesmelde 30 

 roodzwenkgras, zilte rus 10 

11-12 zeekweek, zeerus, zeealsum 60 

 roodzwenkgras, zilte rus, melkkruid 30 

 zeekweek, roodzwenkgras, zilte rus, riet 10 

12-13 roodzwenkgras, riet, melkdistel 85 

 zeekweek, roodzwenkgras, riet 15 

13-14 roodzwenkgras, zilte rus, zilverschoon 60 

 roodzwenkgras, zeekweek 20 

 zeerus 15 

 roodzwenkgras, heen 5 

14-15 lamsoor, kweldergras, zeekraal 50 

 roodzwenkgras, zilte rus 30 

 zeekweek, zeerus 10 

 roodzwenkgras, riet 10 

15-16 schorrenkruid, spiesmelde, melkkruid 50 

 roodzwenkgras, zilverschoon 40 
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 roodzwenkgras, riet, zilverschoon 10 

16-17 roodzwenkgras, zeekweek 80 

 spiesmelde, zeekraal 20 

17-18 roodzwenkgras, zeekweek, zilverschoon 80 

 roodzwenkgras, riet, zilverschoon 20 

18-19 roodzwenkgras, zilverschoon, zilte rus, zeekweek 80 

 roodzwenkgras, zilte rus, riet, zilverschoon 15 

 zeerus 5 

19-20 roodzwenkgras, zilverschoon, zilte rus, zeekweek 100 

   

21-22 
muurpeper, teunisbloem, kleine leeuwentand (+levermos 
spec., gewoon haakmos, gewoon klauwtjesmos) 90 

 helm 10 

22-23 
muurpeper, teunisbloem, kleine leeuwentand, zandzegge 
(+levermos spec., gewoon haakmos, gewoon klauwtjesmos) 70 

 helm 30 

23-24 
muurpeper, teunisbloem, kleine leeuwentand, zandzegge 
(+levermos spec., gewoon haakmos, gewoon klauwtjesmos) 70 

 helm 30 
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BIJLAGE 9: WAARGENOMEN INSECTEN 

 
Libellen   

Grote Keizerlibel  

 Gewone oeverlibel 

 Lantaarntje 

 Bloedrode heidelibel 

 Bruinrode heidelibel 

 Paardenbijter 

  

Bijen  

Duinkegelbij 

 Zilverenfluitje 

 Tuinbladsnijder 

 Moshommel 

 Weidehommel 

 Aardhommel 

 Boomhommel 

 Akkerhommel 

 Gehoornde metselbij 

 Duinzijdebij 

 Gewone behangersbij 

 Gewone viltbij 

 Kustbehangersbij 

 Donkere zijdebij 

 Grote bladsnijder 

 Slanke/gewone kegelbij 

  

Wespen  

Goudwesp spec. 

 Gewone spieswesp 

 Muurwesp spec. 

 Grote rupsendoder 

  

Zweefvliegen  

Kustvlekoog 

 Snorzweefvlieg 

 Onvoorspelbare bijvlieg 

 Blinde bij 

 Grote kommazwever 

 Witte halvemaanzweefvlieg 

 Gele halvemaanzweefvlieg 

 Citroenpendelvlieg 

 Groot langlijfje  

 Terrasjes kommazwever 

 Witte reus 

  

Vliegen en Muggen  

Roodwangbromvlieg 

 Slankpootvlieg 

 Lijkenvlieg 

 Groene vleesvlieg 

 Regendaas 

 Slankpootvlieg 

 Zandroofvlieg 

 Gewoon knuppeltje 

 Eriothrix rufomaculata 

 

Spinnen  

Gewone huisspin 

 Wolfspin spec. 

 

Kevers  

7 Stippelig lieveheersbeestje 

 16 Stippig lieveheersbeestje 

 Zwartpootsoldaatje 

 Rozenbladkever 

 Kniptor 

 Gele bloemenkever 

 Stinkende kortschildkever 

 Grijze bolsnuitkever 

 Anomala dubia  

 Tweekleurige  smalboktor 

 Dikkoploopkever 

 Gouden tor 

 Kleine rode weekschildkever 

Sprinkhanen 

 Bruine sprinkhaan 

 Grote groene sabelsprinkhaan 

 

Langpootmuggen 

 Nephrotoma submaculosa 

 

Schietmotten 

 Limnephelius flavicornis 
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Wantsen 

 Bootsmannetje 

 Aardappelprachtblindwants 

  

Vlinders  

Groot koolwitje 

 Klein koolwitje 

 Kleine vos 

 Atalanta 

 Dagpauwoog 

 Distelvlinder 

 Bruin zandoogje 

 Heivlinder 

 Zwartsprietdikkopje 

 Kleine vuurvlinder 

 Hooibeestje 

 Icarusblauwtje 

 Gehakkelde aurelea 

 Koninginnenpage 

 Citroenvlinder 

 

Nachtvlinders  

Vliervlinder 

 Wilgenhoutrups 

 Schilddrager 

 Satijnvlinder 

 Kooluil 

 Grasbeertje 

 Wit roze stipspanner 

 St. Jansvlinder 

 St. Jacobsvlinder 

 Vlasbekdwergspanner 

 Graswortelvlinder 

 Groene dwergspanner 

 Gewone worteluil 

 Gamma-uil 

 Bruine snuituil 

 Gele duinrietboorder 

 Heideringelrups 

 Populierenpijlstaart 

 Ligusterpijlstaart 

 Duinworteluil 

 Bonte worteluil 

 Tandjesuil 

 Grijze stipspanner 

 Gewone velduil 

 Drietand/psi-uil 

 Taxusspikkelspanner 

 Donker brandnetelkapje 

 Bastaard satijnvlinder 

 Gekraagde grasuil 

 Zandhaverboorder 

 Morpheusstofuil 

 Groenteuil 

 Huismoeder 

 Mi vlinder 

 Gerande spanner 

 Gestreepte goudspanner 

 

Nachtvlinders (micro)  

Lichte granietmot 

 Hommelnestmot 

 Gewone coronamot 

 Rozenhermelijnbladroller 

 Grote appelbladroller 
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BIJLAGE 10: WAARGENOMEN PLANTENSOORTEN 

 

Lijst met waargenomen plantensoorten 2007 - 2021. Kolom met <’07 geeft aan of de soort vóór 2007 waarge-
nomen is.   
 

 = Rode lijst soort 

 

 = Nieuwe soort voor het eiland in 2021 
 
 

Wetenschappelijke 
naam Nederlandse naam <’07 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ‘20 2020 

Ribes rubrum Aalbes 
+ +       +    +  + + 

Solanum tuberosum Aardappel 
+ + + + + + + +   +   +  

+ 

Trifolium fragiferum Aardbeiklaver 
+ + + + + + +  + +  + + + + + 

Aquilegia spec. Akelei 
+ + + +            

 

Cirsium arvense Akkerdistel + + + + + + + + + + + + + + + + 

Campanula  
rapunculoides Akkerklokje +               

 

Sonchus arvensis var.  
maritimus 

Akkermelkdistel var.  
maritimus + + + + + + + + + + + + + + + + 

Myosotis arvensis 
Akkervergeet-

mijnietje + + + + + + + + + + + + + +  
 

Malus spec. Appel + + + + + + + + + + + + + + + + 

Silene latifolia 
Avondkoekoeksbloe 
m + +              

 

Epilobium ciliatum 
Beklierde basterd-

wederik + + + + + + + +      +  
 

Salix daphoides Berijpte wilg              +  
+ 

Senecio inaequidens Bezemkruiskruid 
+     +        + +  

Allium schoenoprasum Bieslook 
+       + + + + +  + + + 

Elytrigia juncea  
boreoatlantica Biestarwegras + + + + + + + + + + + + + + + + 

Artemisia vulgaris Bijvoet 
+     + + +  + + + +   

 

Solanum dulcamara Bitterzoet + + + + + + + + + + + + + + + + 

Ranunculus sceleratus 
Blaartrekkende  

boterbloem +               
 

Sherardia arvensis Blauw walstro 
+ + + + + + +  +  +   + + + 

Eryngium maritimum Blauwe zeedistel 
+ + + + + + +  + + + + + + + + 

Pucinellia distans ssp.  
borealis Bleek Kweldergras +               
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Lycium barbarum Boksdoorn 
+ + + + + + +  +  +  + + + + 

Senecio sylvaticus Boskruiskruid 
+ + + + + + +  +  +   + +  

Polypodium interjectum Brede eikvaren 
+               

 

Epipactis helleborine Brede wespenorchis 
+ + + + +  +  +    + +  

+ 

Corynephorus canes-
cens Buntgras +               

 

Conyza canadensis Canadese fijnstraal + + + + + + + + + + + + + + + + 

Melandrium rubrum Dagkoekoeksbloem 
+ +         ?   +  

+ 

Rubus caesius Dauwbraam + + + + + + + + + + + + + + + + 

Cochlearia danica Deens lepelblad 
+ + + + + + + +  + + + + + + + 

Sagina apetala Donkere vetmuur                + 

Hippophae rhamnoides Duindoorn + + + + + + + + + + + + + + + + 

Jacobaea vulgaris  
s. dunensis Duinkruiskruid +            ?   

 

Erodium circutarium  
dunense Duinreigersbek + + + + + + + + + + +  +  + + 

Calamagrostis epigejos Duinriet 
+ + + + + + + +  + + + + + + + 

Juncus alpinoarticula-
tus atricapillus Duinrus + + + + + + + +  + + + + + + + 

Viola curtisii Duinviooltje 
+               

 

Stellaria pallida Duinvogelmuur 
+ + + + + + + + + + + +  +  

+ 

Festuca arenaria Duinzwenkgras 
+             + + + 

Dianthus barbatus Duizendschoon 
+ + + +     +      +  

Parapholis strigosa Dunstaart 
+ + + + + + +  + + +  + + + + 

Filago minima Dwergviltkruid 
+               

 

Carex oederi ssp.  
oederi Dwergzegge + +            +  

+ 

Silene flos-cuculi 
Echte koekoeks-

bloem 
             +  

 

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn 
+             + + + 

Rosa rubiginosa Egelantier               + + 

Armeria maritima Engels gras + + + + + + + + + + + + + + + + 

Cochlearia officinalis 
anglica Engels lepelblad + + + + + + + +  + + + + +  

+ 

Lolium perenne Engels raaigras 
+ + + + + + + +  + + + + +  

 

Spartina anglica Engels slijkgras + + + + + + + + + + + + + + + + 

Agrostis stolonifera Fioringras + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Centaurium pulchellum 
Fraai duizendgulden-

kruid + + + + + + + + + + + + + + + + 

Galium verum Geel walstro 
+  +             

 

Linum catharticum Geelhartje 
+ +  + + + + + +   + + + + + 

Oxalis corniculata 

Gehoornde klaverzu-

ring +        +     + + + 

Sonchus asper Gekroesde melkdistel 
+     + +  + + + +  + + + 

Glaucium flavum Gele hoornpapaver 
+   + + + +  +  +    + + 

Spergularia media  
angustata 

Gerande schijnspur-

rie + + + + + + + + + + .+ + + + + + 

Hordeum vulgare Gerst 
+               

 

Galeopsis bifida 
Gespleten hennep-

netel 
+        +      + + 

Atriplex pedunculata Gesteelde Zoutmelde 
+   + + + +         

 

Holcus lanatus Gestreepte witbol + + + + + + + + + + + + + + + + 

Prunella vulgaris Gewone brunel               +  

Fumaria officinalis Gewone duivekervel 
+    +           

 

Polypodium vulgare Gewone eikvaren + + + + + + + + + + + + + + + + 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn + + + + + + + + + + + + + + + + 

Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel 
+ +  + + + +  + +     +  

Cerastium fontanum 
vulgare Gewone hoornbloem + + + + + + + + + + + + + + + + 

Papaver rhoeas Gewone klaproos 
+               

 

Sonchus oleraceus Gewone melkdistel 
+               

 

Taraxacum officinale 
Gewone  

paardebloem + + + + + + + + + + + + + +  
+ 

Lotus corniculatus var 
corniculatus Gewone rolklaver + + + + + + + + + + + + + + + + 

Symphytum officinale Gewone smeerwortel 
+        +        

Sambucus nigra Gewone vlier + + + + + + + + + + + + + + + + 

Arenaria serpyllifolia Gewone zandmuur + + + + + + + + + + + + + + + + 

Atriplex portulacoides Gewone zoutmelde + + + + + + + + + + + + + + + + 

Hypochaeris radicata Gewoon biggekruid + + + + + + + + + + + + + + + + 

Capsella bursa-pastoris Gewoon herderstasje 
+ + + + + + + + + + + + +    

Pucinellia maritima Gewoon kweldergras + + + + + + + + + + + + + + + + 

Agrostis cappilaris Gewoon struisgras 
+               + 
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Polygonum aviculare Gewoon varkensgras 
+   + + + +  +     +   

Digitalis purpurea 
Gewoon vinger-

hoedskruid + +  +   +         + 

Galium mollugo Glad walstro + + + + + + + + + + + + + + + + 

Geranium lucidum 
Glanzige ooievaars-

bek +                

Cerastium holosteoides Glanzige hoornbloem                + 

Stellaria graminea Grasmuur 
+ + + + + + + + + + + +  + + + 

Salix cinerea cinerea Grauwe wilg + + + + + + + + + + + + + + + + 

Juncus bufonius Greppelrus 
+ + + + +           + 

Ammi majus Groot akkerscherm 
+                

Zostera marina Groot zeegras 
+ + + + + + + + + + + +  + + + 

Urtica dioica Grote brandnetel + + + + + + + + + + + + + + + + 

Typha latifolia Grote lisdodde + + + + + + + + + + + + + + + + 

Oenothera erythrose-
pala Grote teunisbloem + + + + + + + +  + + + + + + + 

Plantago major major Grote weegbree 
+                

Calystegia sepium Haagwinde + + + + + + + + + + + + + + + + 

Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje 
+           + +  + + 

Trifolium arvense Hazepootje 
+                

Pulicaria dysenterica Heelblaadjes 
+ + +              

Bolboschoenus  
maritimus Heen + + + + + + + + + + + + + + + + 

Ammophila arenaria Helm + + + + + + + + + + + + + + + + 

Blackstonia Herfst- of zomer- 
bitterling 

               + 

Sinapis arvensis Herik 
+                

Plantago coronopus Hertshoornweegbree 
+ + + + + + + + + + +   + + + 

Glechoma hederacea Hondsdraf 
+        +     + + + 

Agrostis gigantea Hoog struisgras 
+                

Lamium hybridum 
Ingesneden dovene-

tel +     + +          

Senecio jacobaea Jacobskruiskruid + + + + + + + + + + + + + + + + 

Epilobium tetragonum 
Kantige basterdwe-

derik +     + +  +     +   

Onosis repens spinosa Kattendoorn 
+ + +          +  + + 
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Galium aparine Kleefkruid 
+ + + + + + + + + + + + +  + + 

Senecio vulgaris Klein kruiskruid 
+ + + + + + + +     + + + + 

Suaeda maritima Klein schorrenkruid + + + + + + + + + + + + + + + + 

Crepis capillaris Klein Streepzaad 
+             +   

Zostera noltei Klein Zeegras + + + + + + + + + + + + + + + + 

Urtica urens Kleine brandnetel 
+ + + + + + + + + + + +  + + + 

Leontondon saxatilis Kleine leeuwentand + + + + + + + + + + + + + + + + 

Thalictrum minus Kleine ruit 
+ + + + + + +  + + + + + + + + 

Oenothera parviflora Kleine teunisbloem + + + + + + + + + + + + + + + + 

Cardamine hirsuta Kleine veldkers 
+ + + + + + + + + + + +  + + + 

Schoenus nigricans Knopbies 
+ + + + + + + + + + + +  + + + 

Eupatorium  
cannabinum Koninginnekruid +              + + 

Verbascum thapsus Koningskaars               +  

Brassica napus Koolzaad 
+   +             

Salicornia europaea Kortarige zeekraal + + + + + + + + + + + + + + + + 

Dactylis glomerata Kropaar 
+     + +         + 

Ranunculus repens 
Kruipende boter-

bloem +        +       + 

Salix repens Kruipwilg + + + + + + + + + + + + + + + + 

Ribes uva-crispa Kruisbes 
+ + + + + + +  +   +     

Rumex crispus Krulzuring + + + + + + + + + + + + + + + + 

Elytrigia repens ssp.  
arenosa Kweek +     + + +      +   

Carex extensa Kwelderzegge 
+ + + + + + +  +  + + + + + + 

Limonium vulgare Lamsoor + + + + + + + + + + + + + + + + 

Salicornia procumbens Langarige zeekraal 
+ + + + + + + + +  + + + + + + 

Vicia lathyroides Lathyruswikke 
+    + + +  +   + + +  + 

Sagina procumbens Liggende vetmuur                + 

Salsola kali ruthenica Loogkruid 
+            + +   

Bellis perennis Madeliefje 
+ +           +   + 

Veronica officinalis Mannetjesereprijs + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren 
+ + + + + + +     +   + + 

Campanula medium Mariëtteklokje 
+                

Chenopodium album Melganzenvoet 
+     + +      + + ? + 

Glaux maritima Melkkruid + + + + + + + + + + + + + + + + 

Tanacetum parthenium Moederkruid 
+                

Galium palustre Moeraswalstro 
+                

Epipactus palustris 
Moeraswespenorchis 

+                

Rumex palustris Moeraszuring 
+                

Malva moschata Muskuskaasjeskruid 
+ +             + + 

Sedum acre Muurpeper + + + + + + + + + + + + + + + + 

Narcissus spec. Narcis spec. 
+ + + + + + + + + + + + + +  + 

Calammophila baltica Noordse helm 
+ + + + + + +  +   +     

Papaver orientale Oosterse klaproos 
+                

Lamium purpureum Paarse dovenetel 
+ +  + + + +    +   +   

Daucus carota ssp.  
ssativus Peen +                

Persicaria maculosa Perzikkruid 
+                

Sambucus nigra cv.  
laciniata Peterselievlier + + + + + + + + + + + + + + + + 

Lychnis coronaria Prikneus + + + + + + + + + + + + + + + + 

Tripleurospermum  
maritimum Reukeloze kamille + + + + + + + + + + + + + + + + 

Phragmites australis Riet + + + + + + + + + + + + + + + + 

Festuca arundinacea Rietzwenkgras 
+                

Rosa rugosa Rimpelroos + + + + + + + + + + + + + + + + 

Vicia hirsuta Ringelwikke                + 

Geranium robertianum Robertskruid               +  

Blysmus rufus Rode bies 
+                

Chenopodium rubrum Rode Ganzenvoet 
+   +  + +  + +   + + + + 

Trifolium pratense Rode klaver + + + + + + + + + + + + + + + + 

Odontites vernus  
serotinus Rode ogentroost + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Anagallis arvensis ssp.  
arvensis Rood guigelheil +                

Festuca rubra Rood zwenkgras + + + + + + + + + + + + + + + + 

Poa trivialis 
Ruw beemdgras 

               + 

Myosotis ramosissima 
Ruw vergeet-mijnietje 

+ + + + + + +  + + + +  + + + 

Galium uliginosum Ruw walstro 
+             +   

Rumex acetosella Schapezuring 
+ + +    +  +   +  + + + 

Hieracium umbellatum Schermhavikskruid 
+ + + + +    +     + +  

Ranunculus acris Scherpe boterbloem 
+ +    + +    +      

Erigeron acer Scherpe fijnstraal               + + 

Cerastium diffusum Scheve hoornbloem 
+     + + +  +    +  + 

Salix alba Schietwilg + + + + + + + + + + + + + + + + 

Triglochin maritima Schorrenzoutgras + + + + + + + + + + + + + + + + 

Sagina nodosa Sierlijke vetmuur + + + + + + + + + + + + + + + + 

Papaver somniferum Slaapbol 
+                

Geranium dissectum 
Slipbladige  

ooievaarsbek +               + 

Corispermum  
intermedium Smal vlieszaad + + + + + + + +   +  + + +  

Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren                + 

Plantago lanceolata Smalle weegbree + + + + + + + + + + + + + + + + 

Vicia sativa nigra Smalle wikke 
+ + + + + + +  +      +  

Descurainia sophia Sofiekruid 
+ +  + +   +   +      

Ficaria verna Speenkruid 
+  + + + + + + +  +      

Cirsium vulgare Speerdistel + + + + + + + + + + + + + + + + 

Atriplex prostrata Spiesmelde 
+ + + + + + +  +  + + + + + + 

Dianthus deltoides Steenanjer 
+       +         

Salsola kali kali Stekend loogkruid 
+ + + + + + +  +  + + + + + + 

Callitriche spec. Sterrenkroos 
+       +         

Chelidonium majus Stinkende gouwe 
+   + + + + + + + + +  +   

Pucinellia distans 
ssp.distans Stomp kweldergras + + + + + + + +      +   
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Poa annua Straatgras + + + + + + + + + + + + + + + + 

Beta vulgaris ssp.  
maritima Strandbiet +  + +    + +  +   + + + 

Centaurium littorale 
Strandduizendgulden-

kruid + + + + + + + + + + + + + + + + 

Atriplex littoralis Strandmelde + + + + + + + + + + + + + + + + 

Asplenium scolo-
pendrium Tongvaren +                

Verbascum hybride Toorts hybride 
+                

Asparagus officinalis  
officinalis Tuinasperge + + + + + + + + + + + + + + + + 

Carex otrubae Valse Voszegge 
+       +         

Poa pratensis Veldbeemdgras 
+    + + + +  +    +  + 

Veronica arvensis Veldereprijs 
+ + + + + + + + + + + +  +  + 

Lathyrus pratentsis Veldlathyrus              +   

Rumex acetosa Veldzuring 
+ + + + + + + + + + + + + +   

Leontondon autumnalis Vertakte leeuwentand  
+                

Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik                + 

Linaria vulgaris Vlasbekje + + + + + + + + + + + + + + + + 

Dactylorhiza incarnata Vleeskleurige orchis 
+       +        + 

 Hybride Vleeskleurige 
en Gevlekte orchis 

               + 

Stellaria media Vogelmuur + + + + + + + + + + + + + + + + 

Vicia cracca Vogelwikke 
+  + + + + + +  + + + + + + + 

Erophila verna Vroegeling + + + + + + + + + + + + + + + + 

Mentha aquatica Watermunt 
+             +   

Rumex hydropalathum Waterzuring 
+     + + +  + +  + +  + 

Ligustrum vulgare Wilde liguster + + + + + + + + + + + + + + + + 

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes               +  

Chamerion  
angustifolium Wilgenroosje + + + + + + + + + + + +  + + + 

Populus alba Witte abeel + + + + + + + + + + + + + + + + 

Trifolium repens Witte klaver + + + + + + + + + + + + + + + + 

Thlaspi arvense Witte krodde 
+       +         

Claytonia perfiolata Witte winterpostelein + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Lycopus europaeus Wolfspoot 
+        +        

Bromus hordeaceus 
hordeaceus 

Zachte dravik ssp.  
hordeaceus + + + + + + + + + + +  +    

Geranium molle Zachte ooievaarsbek 
+ + + + + + + + + + +   + + + 

Leymus arenarius Zandhaver + + + + + + + + + + + + + + + + 

Cerastium semide-
candrum Zandhoornbloem + + + + + + + + + + + +  + + + 

Taraxacum laevigatum Zandpaardebloem 
+ + + + + + + + +  +  + + + + 

Aribidopsis thaliana Zandraket 
+             +   

Agrostis vinealis Zandstruisgras 
+   + + + + +    +    + 

Carex arenaria Zandzegge + + + + + + + + + + + + + + + + 

Seriphidium maritimum Zeealsem + + + + + + + + + + + + + + + + 

Crambe maritma Zeekool 
+      + +        + 

Elytrigia atherica Zeekweek + + + + + + + + + + + + + + + + 

Honckenya peploides Zeepostelein + + + + + + + + + + + + + + + + 

Cakile maritima Zeeraket + + + + + + + + + + + + + + + + 

Juncus maritimus Zeerus + + + + + + + + + + + + + + + + 

Sagina maritima Zeevetmuur 
+       +        + 

Plantago maritima Zeeweegbree 
+ + + + + + + + + + +  + + + + 

Calystegia soldanella Zeewinde 
+ + + + + + + + + + +  + + +  

Euphorbia paralias Zeewolfsmelk 
+          +   + + + 

Oenanthe lacheganalii Zilt Torkruid 
+                

Juncus ambiguus Zilte greppelrus 
+ + + + + + + +        + 

Juncus gerardi Zilte rus 
+ + + + + + + + + + +  + + + + 

Spergularia marina Zilte schijnspurrie 
+ + + + + + + + + + +  + + + + 

Carex distans Zilte zegge + + + + + + + + + + + + + + + + 

Potentilla anserina Zilverschoon + + + + + + + + + + + + + + + + 

Helianthus annuus Zonnebloem 
+       +         

Aster tripolium Zulte + + + + + + + + + + + + + + + + 

Fallopia convolvulus Zwaluwtong 
+       +  +       

Solanum nigrum nigrum Zwarte nachtschade + + + + + + + + + + + + + + + + 

Populus nigra Zwarte populier + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Verbascum nigrans Zwarte toorts 
+                

 Totaal aantal soorten 
236 150 142 150 146 154 157 136 140 121 133 120 121 156 142 167 
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BIJLAGE 11: LOCATIES VAN PLANTENSOORTEN 
 

Naam Latijnse naam lat lng link 

Zandzegge Carex arenaria 5.353.435 6.506.348 https://waarneming.nl/observa-
tion/222162258/ 

Kleine ruit Thalictrum minus 53.539.083 6.495.838 https://waarneming.nl/observa-
tion/222162260/ 

Gerande schijnspur-
rie 

Spergularia media 53.537.553 6.493.006 https://waarneming.nl/observa-
tion/222162261/ 

Asperge Asparagus officinalis 53.546.962 6.498.362 https://waarneming.nl/observa-
tion/222162263/ 

Geelhartje Linum catharticum 53.541.603 6.473.283 https://waarneming.nl/observa-
tion/222162264/ 

Sierlijke vetmuur Sagina nodosa 53.541.575 6.473.242 https://waarneming.nl/observa-
tion/222162265/ 

Prikneus Silene coronaria 53.541.347 6.474.472 https://waarneming.nl/observa-
tion/222162266/ 

Bitterling spec. Blackstonia spec. 53.541.213 6.494.128 https://waarneming.nl/observa-
tion/222162267/ 

Duinrus Juncus anceps 53.542.563 6.472.713 https://waarneming.nl/observa-
tion/222162268/ 

Hondsdraf Glechoma hederacea 53.541.887 6.478.588 https://waarneming.nl/observa-
tion/222162269/ 

Prikneus Silene coronaria 53.541.956 648.121 https://waarneming.nl/observa-
tion/222162270/ 

Donkere vetmuur Sagina apetala 53.546.739 6.497.788 https://waarneming.nl/observa-
tion/222162272/ 

Stekend loogkruid Salsola kali 53.547.175 6.496.945 https://waarneming.nl/observa-
tion/222162273/ 

Blauwe zeedistel Eryngium maritimum 5.354.995 6.491.674 https://waarneming.nl/observa-
tion/222162275/ 

Zeewolfsmelk Euphorbia paralias 53.550.362 649.102 https://waarneming.nl/observa-
tion/222162276/ 

Blauwe zeedistel Eryngium maritimum 5.355.037 6.490.997 https://waarneming.nl/observa-
tion/222162277/ 

Harig wilgenroosje Epilobium hirsutum 53.544.737 6.479.488 https://waarneming.nl/observa-
tion/222162278/ 

Rode ganzenvoet Oxybasis rubra 53.544.955 6.480.008 https://waarneming.nl/observa-
tion/222162279/ 

Vleeskleurige orchis Dactylorhiza incarnata 53.542.397 6.481.633 https://waarneming.nl/observa-
tion/222162280/ 

Vleeskleurige orchis 
x Rietorchis 

Dactylorhiza x wintonii 
(D. incarnata x praeter-
missa) 

53.542.375 6.481.442 https://waarneming.nl/observa-
tion/222162281/ 

Mannetjesvaren Dryopteris filix-mas 53.542.357 6.481.515 https://waarneming.nl/observa-
tion/222162282/ 

Smalle stekelvaren Dryopteris carthusiana 53.542.377 6.481.535 https://waarneming.nl/observa-
tion/222162283/ 

Kruipende boter-
bloem 

Ranunculus repens 53.542.405 6.481.497 https://waarneming.nl/observa-
tion/222162284/ 

Vingerhoedskruid Digitalis purpurea 53.542.344 6.481.592 https://waarneming.nl/observa-
tion/222162285/ 

Prikneus Silene coronaria 53.542.391 6.482.732 https://waarneming.nl/observa-
tion/222162286/ 
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Dwergzegge Carex viridula 53.544.312 6.481.362 https://waarneming.nl/observa-
tion/222162287/ 

Kattendoorn Ononis spinosa 53.541.788 6.490.613 https://waarneming.nl/observa-
tion/222162288/ 

Dwergzegge Carex viridula 53.541.795 6.490.637 https://waarneming.nl/observa-
tion/222162289/ 

Smalle weegbree Plantago lanceolata 53.541.337 6.488.028 https://waarneming.nl/observa-
tion/222162290/ 

Blauw walstro Sherardia arvensis 53.541.547 6.488.063 https://waarneming.nl/observa-
tion/222162291/ 
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BIJLAGE 12: AANGETROFFEN DODE ZEEHONDEN 
 

Soort Datum Locatie Op-
mer-
king 

Gewone zeehond April  Plasjes Zuidkwelder skelet 

Grijze zeehond 14 april Noordzijde Binnenzee  

Grijze zeehond 29 mei Westerstrand  

Gewone zeehond 1 juni Puindam 3 pup 

Grijze zeehond 7 juni Westerstrand  

Gewone zeehond 15 juni Noordstrand bij Noordrif  

Gewone zeehond 17 juni Oostrand Zuidkwelder  

Gewone zeehond 18 juni Oostpunt Oostplaat  

Gewone zeehond 20 juni Boschplaat westzijde pup 

Gewone zeehond 20 juni Boschplaat westzijde pup 

Gewone zeehond 20 juni Boschplaat westzijde pup 

Gewone zeehond 23 juni Boschplaat oostzijde pup 

Gewone zeehond 23 juni Boschplaat oostzijde pup 

Gewone zeehond 23 juni Boschplaat oostzijde pup 

Gewone zeehond 26 juni Noordrif pup 

Gewone zeehond 26 juni Noordrif pup 

Gewone zeehond 26 juni P.C. Plein pup 

Gewone zeehond 26 juni Zuidwesterduinen pup 

Gewone zeehond 29 juni Puindam 3 pup 

Gewone zeehond 2 juli Oostgeul  pup 

Gewone zeehond 2 juli Ten noorden Kop van Stuifdijk pup 

Gewone zeehond 3 juli Ten oosten Behuizing op wad pup 

Gewone zeehond 8 juli Noordoosterstrand pup 

Gewone zeehond 8 juli Noordoosterstrand pup 

Gewone zeehond 8 juli Noordoosterstrand pup 

Gewone zeehond 8 juli Noordoosterstrand pup 

Gewone zeehond 19 juli Oostgeul pup 

Gewone zeehond 28 juli Zuidwesterstrand pup 

Gewone zeehond 28 juli Zuidwesterstrand pup 

Gewone zeehond 30 juli Voorbij laatste Puindam  
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BIJLAGE 13: DATA BROEDVOGELS 2000-2021 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

            

bergeend 10 7 19 22 17 13 13 14 18 17 17 

blauwborst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

boerenzwa-
luw 1 1 0 0 0 1 0 0-1 0 0 0 

bontbekple-
vier 3 3 4 2 4 7 7 8 5 7 7 

bonte vlie-
genvanger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

bosrietzanger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

braamsluiper 1 0 0 0 0 0 0-1 0 0 1 2 

bruine kie-
kendief 1 2 2 2 2 4 4 4 6 5 4 

buizerd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

dwergstern 25 17 34 62 19 18 13 10 9 5 4 

eider 589 636 793 1033 1063 705 353 433 807 484 822 

eider nesten       863 858 670 630  
ekster 4 5 4 5 5 4 0-4 0-4 5 3 4 

fitis 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

gele kwik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

grasmus 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1 

graspieper 12 11 18 14 21 38 46 40 41 45 41 

grauwe gans 0 0 0 0 0 1 1 3 9 17 24 

grauwe klau-
wier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

grote mantel-
meeuw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

grote stern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

heggenmus 0 0 0 1 1 1 0-1 0 1 0 0 

holenduif 4 6 4 3 2 1 0 0 0 0 2 

houtduif 3 4 5 6 5 0 0 0 0 0 0 

kauw 26 22 36 24 15 21 23 0-8 12 8 9 

kievit 4 3 4 6 4 3 4-7 3 3 3 3 

kleine kare-
kiet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

kleine man-
telmeeuw 554 715 227 1014 1156 1484 1150 1535 1409 1117 1106 

kluut 7 17 7 7 0 7 2 3 0 3 2 

kneu 0 1 0 0 0 1 0-1 0-1 0 0 1 

koekoek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

kokmeeuw 56 47 136 199 1 33 220 137 92 6 20 

krakeend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

lepelaar 5 10 19 16 26 24 23 30-39 32 31 33 
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merel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

nijlgans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

noordse stern 82 17 87 139 32 74 210 20 27 30 40 

oeverzwaluw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

rietgors 0 0 0 0 2 3 0-3 0-2 1 1 2 

rietzanger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

roodborst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

roodborstta-
puit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

scholekster 162 149 137 131 212 207 192 221 234 219 206 

slechtvalk 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

slobeend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

smient 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

sprinkhaan-
zanger 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 

stormmeeuw 63 68 101 82 86 87 113 128 113 47 52 

strandplevier 0 1 1 0 0 1 2 1 3 3 1 

tapuit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

tjiftjaf 1 1 0 0 2 3 0-2 0-1 1 1 0 

tuinfluiter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

tureluur 3 2 6 4 6 4 4 4 5 5 7 

veldleeuwerik 10 11 12 9 11 11 12 18 33 36 42 

velduil 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

vink 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 

visdief 43 14 113 69 2 217 602 716 244 653 336 

waterral  0 1 2 3 0 0 0 0 0 

wielewaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

wilde eend 36 40 27 35 18 20 28 28 20 16 14 

winterkoning 1 1 1 1 1 2 0-3 0-3 1 1 0 

wintertaling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

witte kwik 3 4 3 3 5 5 0-4 0-5 7 9 9 

wulp 0 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4 

zilvermeeuw 1675 1686 2245 1434 1742 1276 1734 1525 1647 1162 1299 

zwarte kraai 1 1 1 3 0 0 0-4 0-4 5 6 6 

zwarte rood-
staart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

zwartkop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

zwartkopmeeuw   1 1 1 0 0 1 1 
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 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

bergeend 50 174 
135-
180 66 

100-
200 

100-
200 150 ? 58 33+ 47-73 

blauwborst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

boerenzwa-
luw 0 1 2 3 6 12 7 5 6 1 0 

bontbekple-
vier 7 7 7 5 3 3 7 5 5 6 5 

bonte vlie-
genvanger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

bosrietzanger 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

braamsluiper 1 1 2 0 0 1 0-1 1 2 0 4 

bruine kie-
kendief 4 3 4-5 4 4 4 5-6 5 3 6 7 

buizerd 1 1 1 2 3 3 2 2 3 3 2 

dwergstern 6 4 2-1 0 11 22 9-19 1 8 32 8 

eider 414 582 
800-
1000 400 950 730 

650-
800 ? 775 133+ 383 

eider nesten   ? 600+ ? 105+ ? 344+ ? 214 133 245 

ekster 5 3 0 3 2 3 1 1 2 2 2 

fitis 0 1 1 1 1 1 0 7 4 0 5 

gele kwik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

grasmus 3 6 5 6 8 3 0 4 3 6 2 

graspieper 41 57 50 31 50 42+ 40 ? 83 42 80 

grauwe gans 27 29 20-35 8+ 30-40 40 122 41 133 
100-
200 176 

grauwe klau-
wier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

grote mantel-
meeuw 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

grote stern 0 0 0 0 0 0 0  1 2 0 

heggenmus 1 1 3 3 3 3 3 4 8 5 3 

holenduif 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

houtduif 0 1 4 1 1 0 1 4 1 0 3 

kauw 12 5 7 3 6 3 8 6 7 2+ 2 

kievit 2 2 1 2 2 2 0 0 0 0 0 

kleine kare-
kiet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

kleine man-
telmeeuw 1531 1504 

2600-
3400 1610 3050 3600 2900 2184 2447 1995 3098 

kluut 1 2 0 3 0 2 0 3 1 0 0 

kneu 1 1 0 2 11 2 4 6 5 8 4 

koekoek 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

kokmeeuw 28 20 0 40 10 33 60-65 120 63 127 103 

krakeend 0 0 0    0 0 0 0 1 0 0 

lepelaar 35 35 41-44 48 59 69 84 51 53 76 54-70 

merel 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 
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nijlgans 0 0 0 1 2 3 2 6 4 3 2-5 

noordse stern 33 6 8 3 6 17-20 23-27 51 97 95 156 

oeverzwaluw 0 0 0 0 0 0 14-18 35 16 16 20 

rietgors 3 2 0 1 0 1 2 4 13 8 5 

rietzanger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

roodborst 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 0 0 

roodborstta-
puit 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

scholekster 232 233 
220-
270 150 136 195 

150-
200 79 119 55 144 

slechtvalk 1 0 0 0 1 1 1 1 2 2 0 

slobeend 0 0 0 0-1 7 3 0 2  0 3 

smient 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

sprinkhaan-
zanger 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

stormmeeuw 77 45 20 31 14 4 6-8 18 30 28 36 

strandplevier 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 

tapuit 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

tjiftjaf 0 1 1 3 4 2 5 6 4 1 6 

tuinfluiter 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

tureluur 7 7-10 30-50 11 23 22 30-40 12 32 14+ 37 

veldleeuwerik 50 47 56 42 32 66 40 ? 64 46 73 

velduil 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

vink 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

visdief 71 250 2 1 8-20 20 34-40 90 65 105 65 

waterral 0 0 0-1 1 1 1 1 5 0 1 0 

wielewaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

wilde eend 13 6 2-3 4 3 14 6-10 1 9 ? 6 

winterkoning 0 1 0 0 0 0-1 0 1 6 1 1 

wintertaling 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

witte kwik 9 11 7 9 14 10 7-10 5 5 4 7 

wulp 4 7 9-12 7 7 4 5-6 6 7 3+ 7 

zilvermeeuw 1155 1797 
700-
1000 1016 1200 1500 1100 1546 651 779 948 

zwarte kraai 5 5 8 6 10 6 8 4 5 5 7-8 

zwarte rood-
staart 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 

zwartkop 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 

zwartkop-
meeuw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
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Marges zoals aangegeven door de vogelwachters of omdat verschillende bronnen elkaar tegenspreken 

 

Geraadpleegde bronnen: 

Fauna van Rottum (Zekhuis & de Vries, 2012) 

Broedvogelmonitoring op de Rottums in 2006-2017, Sovon-rapport 2019/28 (Postma & Koffijberg, 2019) 

Vogelwachtrapporten van de afgelopen jaren voor zover aanwezig op Rottumerplaat. (Hierin worden niet al-

leen de cijfers van dat jaar, maar vaak ook historische cijfers benoemd.) 

 

Daar waar bovenstaande bronnen elkaar tegenspreken is blauw gemarkeerd.  

Het zou aardig zijn om in die gevallen de vogelwachterverslagen van de betreffende jaren te raadplegen, deze 

waren helaas niet allemaal op Rottumerplaat aanwezig. Voor de jaren waarin het vogelwachtersverslag te raad-

plegen was op Rottumerplaat zijn de cijfers uit het betreffende vogelwachterverslag leidend. 
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BIJLAGE 14: AANGEBRACHTE KLEURRINGEN IN 2021 
 

Soort Kleurring Ringdatum Ringlocatie 

Visdief W-EC5 30-5-2021 Rottumerplaat, puindam 3 

Visdief W-AR1 28-5-2021 Rottumerplaat, puindam 3 

Visdief W-AR2 29-5-2021 Rottumerplaat,zuidkwelder 

Visdief W-AR7 29-5-2021 Rottumerplaat, oostplaat 

Visdief W-AR8 29-5-2021 Rottumerplaat, oostplaat 

Visdief W-AR9 31-5-2021 Rottumerplaat, puindam 2 

Visdief W-AR0 31-5-2021 Rottumerplaat, puindammen 

Noordse stern W-8T 29-5-2021 Rottumerplaat, puindammen 

Noordse stern W-6V 31-5-2021 Rottumerplaat, puindam 2 

Noordse stern W-5E 30-5-2021 Rottumerplaat, puindammen 

Noordse stern W-1R 30-5-2021 Rottumerplaat, puindam 3 

Noordse stern W-8L 30-5-2021 Rottumerplaat, puindam 3 

Noordse stern W-3V 31-5-2021 Rottumerplaat, puindammen 

Noordse stern W-4C 29-5-2021 Rottumerplaat, puindam 1 

Noordse stern W-54 31-5-2021 Rottumerplaat, puindam 3 

Noordse stern B-NT 30-5-2021 Rottumerplaat, puindam 3 

Noordse stern W-0R 30-5-2021 Rottumerplaat, puindammen 

Noordse stern B-CF 30-5-2021 Rottumerplaat, puindammen 

Noordse stern W-2V 31-5-2021 Rottumerplaat, puindammen 

Noordse stern W-9C 29-5-2021 Rottumerplaat, puindammen 

Noordse stern W-1A 28-5-2021 Rottumerplaat, puindam 

Noordse stern W-2A 28-5-2021 Rottumerplaat, puindam 

Noordse stern W-3A 28-5-2021 Rottumerplaat, puindam 

Noordse stern W-4A 28-5-2021 Rottumerplaat, puindam 

Noordse stern W-5A 28-5-2021 Rottumerplaat, puindam 

Noordse stern W-7A 28-5-2021 Rottumerplaat, puindam 

Noordse stern W-9A 28-5-2021 Rottumerplaat, puindam 

Noordse stern W-1C 28-5-2021 Rottumerplaat, puindam 

Noordse stern W-2C 28-5-2021 Rottumerplaat, puindam 

Noordse stern W-3C 29-5-2021 Rottumerplaat, puindam 

Noordse stern W-5C 29-5-2021 Rottumerplaat, puindam 3 

Noordse stern W-7C 29-5-2021 Rottumerplaat, puindam 3 

Noordse stern W-0E 29-5-2021 Rottumerplaat, puindam 1 

Noordse stern W-1E 29-5-2021 Rottumerplaat, puindammen 

Noordse stern W-2E 29-5-2021 Rottumerplaat, puindam 2 

Noordse stern W-4E 29-5-2021 Rottumerplaat, puindam 2 

Noordse stern W-3E 29-5-2021 Rottumerplaat, puindammen 

Noordse stern W-6E 30-5-2021 Rottumerplaat, puindammen 

Noordse stern W-7E 30-5-2021 Rottumerplaat, puindammen 

Noordse stern W-7N 30-5-2021 Rottumerplaat, puindammen 

Noordse stern W-8R 30-5-2021 Rottumerplaat, puindammen 
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Noordse stern W-9E 30-5-2021 Rottumerplaat, puindammen 

Noordse stern W-8E 30-5-2021 Rottumerplaat, puindammen 

Noordse stern W-2R 30-5-2021 Rottumerplaat, puindam 3 

Noordse stern W-3R 30-5-2021 Rottumerplaat, puindam 3 

Noordse stern W-4R 30-5-2021 Rottumerplaat, puindam 3 

Noordse stern W-5R 30-5-2021 Rottumerplaat, puindam 3 

Noordse stern W-6R 30-5-2021 Rottumerplaat, puindammen 

Noordse stern W-7R 30-5-2021 Rottumerplaat, puindammen 

Noordse stern W-2N 30-5-2021 Rottumerplaat, puindammen 

Noordse stern W-3N 30-5-2021 Rottumerplaat, puindammen 

Noordse stern W-4N 30-5-2021 Rottumerplaat, puindammen 

Noordse stern W-5N 31-5-2021 Rottumerplaat, puindammen 

Noordse stern W-4T 31-5-2021 Rottumerplaat, puindam 3 

Noordse stern W-1T 31-5-2021 Rottumerplaat, puindam 2 

Noordse stern W-5T 31-5-2021 Rottumerplaat, puindammen 

Noordse stern W-6T 31-5-2021 Rottumerplaat, puindammen 

Noordse stern W-7T 31-5-2021 Rottumerplaat, puindammen 

Noordse stern W-9T 31-5-2021 Rottumerplaat, puindammen 

Noordse stern W-0V 31-5-2021 Rottumerplaat, puindammen 

Noordse stern W-1V 31-5-2021 Rottumerplaat, puindam 3 

Noordse stern W-4V 31-5-2021 Rottumerplaat, puindammen 

Noordse stern W-5V 31-5-2021 Rottumerplaat, puindammen 

Dwergstern G NAB 30-5-2021 Rottumerplaat, puindammen 

Bontbekplevier W63 30-5-2021 Rottumerplaat, puindammen 

Scholekster BLY-BYYC 27-6-2021 Rottumerplaat 

Scholekster BLY-BYYA 27-6-2021 Rottumerplaat 

Scholekster BLY-BYY9 27-6-2021 Rottumerplaat 

Scholekster BLY-BYY8 27-6-2021 Rottumerplaat 

Scholekster BLY-BYY7 27-6-2021 Rottumerplaat 

Scholekster BLY-BYY6 26-6-2021 Rottumerplaat 

Scholekster BLY-BYY5 26-6-2021 Rottumerplaat 

Scholekster BLY-BYY4 26-6-2021 Rottumerplaat 

Scholekster BLY-BYY3 25-6-2021 Rottumerplaat 

Scholekster BLY-BYY2 25-6-2021 Rottumerplaat 

Scholekster BLY-BYY1 25-6-2021 Rottumerplaat 

Scholekster BLY-BYY0 25-6-2021 Rottumerplaat 

Scholekster BLB-O3GC 27-5-2021 Rottumerplaat 

Scholekster BLB-O3GA 27-5-2021 Rottumerplaat 

Scholekster BLG-WNGX 27-5-2021 Rottumerplaat 

Scholekster BLG-WNGT 27-5-2021 Rottumerplaat 

Scholekster BLG-WNGS 26-5-2021 Rottumerplaat 

Scholekster BLG-WNGN  25-5-2021 Rottumerplaat 

Lepelaar NC54 6-7-2021 Rottumerplaat, lepelaarskolonie 

Lepelaar NC1P 7-7-2021 Rottumerplaat, lepelaarskolonie 

Lepelaar NC1T 8-7-2021 Rottumerplaat, lepelaarskolonie 
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Lepelaar NC99 9-7-2021 Rottumerplaat, lepelaarskolonie 

Lepelaar NC16 10-7-2021 Rottumerplaat, lepelaarskolonie 

Lepelaar NC7R 11-7-2021 Rottumerplaat, lepelaarskolonie 

Lepelaar NC34 12-7-2021 Rottumerplaat, lepelaarskolonie 

Lepelaar NC9X 13-7-2021 Rottumerplaat, lepelaarskolonie 

Lepelaar NCDV 14-7-2021 Rottumerplaat, lepelaarskolonie 

Lepelaar NCDX 15-7-2021 Rottumerplaat, lepelaarskolonie 

Lepelaar NCPF 16-7-2021 Rottumerplaat, lepelaarskolonie 

Lepelaar NCTT 17-7-2021 Rottumerplaat, lepelaarskolonie 

Lepelaar C22 18-7-2021 Rottumerplaat, lepelaarskolonie 

Lepelaar NCVN 19-7-2021 Rottumerplaat, lepelaarskolonie 

Lepelaar NCJH 20-7-2021 Rottumerplaat, lepelaarskolonie 

Lepelaar NCNN 21-7-2021 Rottumerplaat, lepelaarskolonie 

Lepelaar NCAZ 22-7-2021 Rottumerplaat, lepelaarskolonie 

Lepelaar NCAV 23-7-2021 Rottumerplaat, lepelaarskolonie 

Lepelaar NCB7 24-7-2021 Rottumerplaat, lepelaarskolonie 

Lepelaar NCJ5 25-7-2021 Rottumerplaat, lepelaarskolonie 

Lepelaar NCD5 26-7-2021 Rottumerplaat, lepelaarskolonie 

Lepelaar NCX9 27-7-2021 Rottumerplaat, lepelaarskolonie 

Lepelaar NCV2 28-7-2021 Rottumerplaat, lepelaarskolonie 

Lepelaar NCS1 29-7-2021 Rottumerplaat, lepelaarskolonie 

Lepelaar NCX6 30-7-2021 Rottumerplaat, lepelaarskolonie 

Lepelaar NC74 31-7-2021 Rottumerplaat, lepelaarskolonie 

Lepelaar NCV5 1-8-2021 Rottumerplaat, lepelaarskolonie 

Lepelaar NCD2 2-8-2021 Rottumerplaat, lepelaarskolonie 
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