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Belang Waddenzee voor vogels

Jaarlijks verblijven miljoenen vogels in de internationale Waddenzee

• Broeden

• Overwinteren 

• Opvetten

Bron: Blew, J. et al., 2016 . Trends of Migratory and
Wintering Waterbirds in the Wadden Sea 1997/1998-

2013/2014. 



2014 Tønder, Trilaterale 

ministersconferentie

Opdracht UNESCO Werelderfgoed: versterk de 

samenwerking langs de trekroute



Hoe gaat het met de vogels in het 

Waddengebied?



Trends doortrekkers en overwinteraars

Bron: Blew, J. et al., 2016. Trends of Migratory and Wintering 

Waterbirds in the Wadden Sea 1987/1988-2013/2014. 
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Trends broedvogels
Visdief

Kluut

Bron: K. Koffijberg, K. Laursen, B. Hälterlein, G. 
Reichert, J. Frikke & L. Soldaat 2015. Trends of 
Breeding Birds in the Wadden Sea 1991 - 2013.

Strandplevier



Trends flywaypopulaties
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Trends flywaypopulaties (wintertelling 2014)

Negatieve trend voor bentivore

vogelpopulaties die relatief veel 

gebruik maken van de Waddenzee. 

Dat geldt met name voor  

broedvogelpopulaties.

Bron: Roomen M. van, et al. 2015. Status of coastal waterbird
populations in the East Atlantic Flyway. With special attention to 
flyway populations making use of the Wadden Sea.



Eerste analyse telling 2017 (Mauritanie) bevestigt de 

trend

Total numbers Banc  d’Arguin, 
Oudman et al., 2017



Beschermingsproblematiek



Beschermingsproblematiek vogels Waddenzee

Toenemende economische 

druk op het Waddengebied 

(gaswinning, zoutwinning, 

visserij, toerisme, landbouw)

Verdwijnen van broed-, 
rust-, en voedselplekken 
voor vogels



Beschermingsproblematiek Broedvogels Waddenzee

• Frequentere overstroming van 

nestlokaties door zeespiegelstijging

& klimaatverandering

• Habitatverlies voor vastleggen van 

kustlijnen en successie van 

kustvegetaties (Stikstofdepositie) 

• Verhoogd risico op predatie van 

nesten

• Gebrek aan voedsel in de buurt van 

goede nestgelegenheid

• Verstoring, vertrappen van nesten en

landbouwgebonden knelpunten.



Duinvogels

Strandbroeders

Roofvogels

Kwelder en weidevogels

Kolonievogels

K

Actieplan Broedvogels Nederlandse Waddengebied



Beschermingsperspectief



Samenwerking Coalitie Wadden Natuurlijk

• Voor natuur & vogels

• Creëren en verbeteren van 

geschikte broed-, foerageer- en 

rustplekken voor vogels

• Voor mensen & economie

• Verbeteren zichtbaarheid van 

vogels, vergroten 

bewustwording en 

mogelijkheden om te genieten 

van vogels en waddennatuur

Natuurrijke (en vogelrijke) 

Wadden als fundament van 

de waddeneconomie

• Voor natuurorganisaties, 

beheerders, overheden, sponsors 

en andere partners

• Opbouw van ‘conservation

evidence’ door een goede 

monitoring, onderzoek en evaluatie 

van maatregelen



Bedankt voor uw aandacht!


