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Samenvatting
Dit rapport bevat een historische trendanalyse en inschatting van toekomstige
ontwikkelingen van aantallen van Natura2000
broedvogelsoorten, nietbroedvogelsoorten en zeehonden in het Grevelingenmeer. Het betreft zowel autonome
ontwikkeling als een verwachting bij verschillende scenario’s van gedempt getij. De
inschattingen van toekomstige ontwikkelingen zijn voornamelijk gebaseerd op “expert
judgement” in combinatie met de huidige kennis van het watersysteem. Met name het
ontbreken van kennis over het voedsel en de voedselkeuze van viseters en
bodemdiereters in het Grevelingenmeer maakt voorspellen lastig en onzeker.
Van alle soorten broedvogels is er momenteel niet één die het voor het
Grevelingenmeer gestelde doelaantal haalt. Desondanks is het Grevelingenmeer nog
steeds van groot belang voor kustbroedvogels in het Deltagebied. Het is landelijk het
belangrijkste broedgebied voor de zeldzame strandplevier. Zonder extra maatregelen
zijn alle scenario’s met getij negatief voor kustbroedvogels omdat het broedhabitat
grotendeels verdwijnt. Het zogenoemde ‘tussenscenario’ valt daarbij het minst
ongunstig uit.
Verreweg de belangrijkste groep watervogels in het Grevelingenmeer zijn de viseters.
Het Grevelingenmeer is / was voor middelste zaagbek, fuut, geoorde fuut en kuifduiker
van groot internationaal belang. De trend van de meeste viseters is de laatste jaren
negatief en het jaargemiddelde van alle soorten, uitgezonderd de aalscholver, is lager
dan het Natura2000 doel. De aantallen lijken voedsel-gerelateerd. In hoeverre de
verschillende scenario’s verbetering zullen brengen in de voedselsituatie is onduidelijk,
met name door het ontbreken van gegevens over de visstand en het ontbreken van
kennis over de prooikeuze van de verschillende soorten viseters.
Voor de bodemdiereters - steltlopers is het Grevelingenmeer als foerageergebied
van minder belang vanwege het geringe oppervlak foerageerhabitat. Een getijslag zal
positief uitpakken voor de meeste van deze soorten. Vanwege de rust en ruimte zijn er
enkele belangrijke hoogwatervluchtplaatsen voor steltlopers uit de Oosterschelde in het
Grevelingenmeer. Een getijslag naar boven heeft een mogelijk negatieve invloed op
deze hoogwatervluchtplaatsen.
Voor bodemdiereters – eenden zoals bergeend en brilduiker is het
Grevelingenmeer van relatief groot belang. De trend van de brilduiker is negatief maar
dit wordt deels veroorzaakt door externe oorzaken. Invoering van getij zal waarschijnlijk
weinig invloed hebben op de brilduiker en is mogelijk positief voor de bergeend omdat
foerageerareaal zal toenemen.
Belangrijke aantallen ganzen en eenden (planteneters) komen voor in het
Grevelingenmeer. Ze foerageren op de buitendijkse graslanden en op de ondiepe
oevers. De trend wijkt in de meeste gevallen niet af van de trend in het Deltagebied.
Een uitzondering hierop zijn de meerkoet en knobbelzwaan. Beide soorten foerageren
op onderwaterplanten en verdwenen bijna helemaal door afname van voedselplanten
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in het Grevelingenmeer, getij zal deze naar alle waarschijnlijkheid niet terug brengen.
Een getijslag zou positief uit kunnen pakken voor soorten van oevervegetaties zoals
pijlstaart, wintertaling en rotgans.
Het Grevelingenmeer is broedgebied en overwinteringsgebied voor diverse soorten
roofvogels. Alleen de bruine kiekendief (broedvogel) en slechtvalk (wintergast) zijn
aangewezen als Natura2000 soorten. Voor beide soorten geldt dat de trend niet afwijkt
van trend in het Deltagebied. Het aantal broedparen bruine kiekendief is lager dan het
Natura2000 doel en zal mogelijk verder afnemen door verdwijnen van riet bij invoering
van getij. Het jaargemiddelde van de slechtvalk is stabiel en schommelt rond het
Natura2000-doel; getij zal weinig invloed hebben op de aantallen.
De gewone (vele tientallen) en de veel schaarsere grijze zeehond nemen in het
Grevelingenmeer toe als uitvloeisel van de sterke toenames in de getijdewateren van
het Deltagebied. Dit proces zal waarschijnlijk nog enige tijd doorzetten, al is sterfte als
gevolg van verdrinking in fuiken mogelijk een beperkende factor. Invoering van beperkt
getij zal waarschijnlijk weinig invloed op dit proces hebben.
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Inleiding
Delta ProjectManagement (DPM) is door Wageningen Marine Research gevraagd een
trendanalyse en inschatting van toekomstige aantalsontwikkelingen uit te voeren, zowel
bij een zogenoemde ‘autonome ontwikkeling’ als bij verschillende scenario’s van
gedempt getij in het Grevelingenmeer.
Het eerste deel beschrijft de historische trendanalyses van de afgelopen
decennia. Het betreft Natura2000 broedvogel soorten, Natura2000 niet-broedvogel
soorten, grijze zeehond en gewone zeehond. Indien mogelijk wordt een interpretatie
gegeven bij de trends met verklaringen voor mogelijke veranderingen (bijv. gerelateerd
aan voedselsituatie, veranderingen in waterkwaliteit, internationale trends etc.).
Het tweede deel van dit rapport bestaat uit bijdragen aan het inschatten van
toekomstige ontwikkeling zowel autonoom als in verschillende scenario’s van gedempt
getij. Er wordt een inschatting gemaakt van de autonome ontwikkeling voor Natura2000
broedvogel soorten, niet-broedvogel soorten, grijze zeehond en gewone zeehond tot
2055 uitgaande van een continuering van het huidige (water)beheer en rekening
houdend met klimaatverandering. Tevens wordt een inschatting van ontwikkeling van
aantallen gegeven voor de verschillende scenario’s van gedempt getij (en
optimalisaties). Deze scenario’s en peiloptimalisaties zijn opgelegd door
Rijkswaterstaat.

1.1

Natura2000 kustbroedvogels Delta
Voor alle kustbroedvogels, met uitzondering van de noordse stern, zijn in het
Natura2000 Beheerplan regiodoelstellingen geformuleerd voor de hele Delta (de zeven
beschreven Deltawateren plus Markiezaat, Duinen Goeree & Kwade Hoek, KrammerVolkerak en Zoommeer). Het regiodoel benadrukt het mobiele karakter van de
kustbroedvogels en geeft de mogelijkheid om extra instandhoudingsmaatregelen te
treffen in het gebied met de beste potenties om de uitbreidingsdoelen te halen.
Om het regiodoel te kunnen behalen zullen alle gebieden een bepaalde minimale
bijdrage moeten leveren. Voor bontbekplevier, kluut, strandplevier en visdief geldt er
binnen het Grevelingenmeer een uitbreidingsdoel en/of een verbeterdoel van de
kwaliteit van het broedgebied. Voor strandplevier, kluut en visdief is het nodig om actief
de draagkracht te vergroten, door het realiseren van een groter aanbod (of betere
kwaliteit) van het broedgebied.
Voor de vogelsoorten zijn daarnaast doelaantallen geformuleerd die indicatief
zijn voor de gewenste draagkracht van het gebied. Het betreft de gedachte bijdrage van
het Grevelingenmeer om de regiodoelstellingen te behalen. (Ministerie van
Infrastructuur en Milieu | Rijkswaterstaat 2016)
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1.2

Leeswijzer
De data zijn afkomstig van Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening. Vanaf
1987/1988 worden maandelijks alle watervogels, roofvogels en zeezoogdieren in het
Grevelingenmeer geteld. De kustbroedvogels worden vanaf 1979 geteld.
Trendgrafieken broedvogels
Weergegeven is van elk jaar het aantal (blauwe punten) en de trendlijn (rode lijn). In
groen wordt het minimale doelaantal (in het Grevelingenmeer) voor de soort
weergegeven. Voor de bruine kiekendief zijn slechts beperkt gegevens beschikbaar
omdat er geen jaarlijks monitoringprogramma voor bestaat.
Trendgrafieken watervogels
Weergegeven is van elk seizoen het gemiddelde per maand (blauwe punten), de
trendlijn (rode lijn) en het 95% betrouwbaarheidsinterval van de trendlijn (grijze lijnen).
In groen wordt voor het Grevelingenmeer de instandhoudingsdoelstelling voor de soort
weergegeven. Bij de slechtvalk in het Grevelingenmeer gaat het om seizoensmaxima,
omdat dit de meetwaarde is waarmee het Natura2000 doel is bepaald.
Trendgrafieken zeehonden
Weergegeven is van elk seizoen het gemiddelde per maand (blauwe punten) en de
trendlijn (rode lijn).
Verspreidingskaarten
Van elke soort is een verspreidingskaart van het voorkomen in het Grevelingenmeer
weergegeven (gemiddelde per telgebied over de laatste vijf seizoenen).
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2

Analyse trends broedvogels

2.1

Kustbroedvogels
In mei 1971 werd het Grevelingenmeer door de sluiting van de Brouwersdam afgesloten
van het getij. Het estuariene gebied, met slikken, platen en schorren veranderde
hierdoor in een zoutwatermeer. Circa 6000 hectare intergetijdengebied verdween. Door
het wegvallen van het getij viel 3000 hectare land permanent droog. Deze
drooggevallen, aanvankelijk kale gronden waren een aantrekkelijk broedgebied voor de
kustbroedvogels. Binnen enkele jaren broedden er ruim 400 paar strandplevieren en
200 paar bontbekplevieren. In een aanzienlijk deel van de gebieden wordt sindsdien
beheer uitgevoerd dat mede gericht is op kustbroedvogels. Zo wordt door
Rijkswaterstaat sinds een aantal jaren een lager zomerpeil ingesteld zodat in het
broedseizoen grote oppervlakten slik droogvallen. Staatsbosbeheer houdt met
begrazing en maaien de vegetatiesuccessie in toom. Toch nemen de populaties van de
plevieren gestaag af. Op de Hompelvoet en andere eilanden werd een beheer
ingevoerd dat gericht was op kustbroedvogels, inclusief permanente bewaking in het
broedseizoen. Dit leidde tot een bloeiperiode voor de grote stern, welke van 1972-2004
rond de 2000-4000 broedparen telde. Ook de meeste andere eilanden werden vroeger
of later door sterns gekoloniseerd. De voedselgebieden van de grote stern lagen na de
afsluiting waarschijnlijk vooral op zee, zoals tegenwoordig het geval is. In iets mindere
mate geldt dit waarschijnlijk ook voor visdief en dwergstern. Hoewel het water in het
Grevelingenmeer zout bleef trad wel verzoeting op van de hoger gelegen gronden. Daar
trad vervolgens vegetatiesuccessie op, welke een nog steeds voortdurende afname van
het broedhabitat voor sterns veroorzaakte. Met gericht beheer en
inrichtingsmaatregelen, zoals aanleg van eilandjes, tracht men terreinen te behouden
en geschikt te maken voor sterns en andere kustbroedvogels.
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2.1.1

Viseters
Dwergstern
Doelaantal Grevelingen: 190, Regiodoel Deltagebied: 300
Aandeel Grevelingen in het Deltagebied in 2014-2018: 36 %
Dwergsterns zijn in het Grevelingenmeer te zien van eind april tot eind juli en vertrekken
dan naar West-Afrika. Dwergsterns eten kleine vis en kreeftachtigen, de plaatselijke
broedvogels foerageren in het Grevelingenmeer, maar ook in binnendijkse sloten en bij
de Kwade Hoek in de Voordelta.
Er wordt gebroed in een aantal kolonies van enkele paren tot vele tientallen. De
vestiging van 123 paar op de nieuw aangelegde eilandjes bij de Slikken van Flakkee
Noord in 2018 was voor deze soort bijzonder groot. Andere belangrijke gebieden van
de afgelopen jaren zijn Markenje, Kleine Stampersplaat, Slikken van Bommenede en
Slik de Kil. Dwergsterns lijken het Grevelingenmeer (her)ontdekt te hebben rond 2005.
In enkele jaren groeide de broedpopulatie van enkele tientallen tot meer dan 200 paar;
daarmee was het Grevelingenmeer verantwoordelijk voor de groei van de hele
deltapopulatie die verder relatief stabiel was. Sindsdien schommelen de aantallen op
een wat lager peil, rond de 150 paar. Van de recent ingezette afname in de rest van het
Deltagebied is in het Grevelingenmeer nog geen sprake. Wat de aantallen dwergsterns
bepaald is niet goed bekend; vermoedelijk spelen diverse factoren een rol, zoals
geschikte broedgelegenheid, broedsucces en dispersie.
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Grote stern
Doelaantal Grevelingen: 989, Regiodoel Deltagebied: 6200
Aandeel Grevelingen in het Deltagebied in 2014-2018: 10 %
De grote stern is een zomergast die van april tot september in ons land is, zeer kleine
aantallen overwinteren, soms ook in het Grevelingenmeer. Grote sterns broeden in een
klein aantal kolonies in Nederland vrijwel altijd met vele honderden of duizenden bijeen.
Ze komen alleen tot broeden in de aanwezigheid van kokmeeuwen. Soms wordt
massaal gewisseld van broedlocatie. In het Deltagebied wordt gebroed in twee tot vier
kolonies. Deze kolonies liggen altijd binnen enkele kilometers van open zee, waar het
overgrote deel van het voedsel gehaald wordt. Het stapelvoedsel bestaat uit
zandspiering en jonge haring en sprot.
Na een lange periode met kolonies op de Hompelvoet, Markenje en de Kleine
Stampersplaat, waren van 2005-2009 de grote sterns uit het Grevelingenmeer
verdwenen, de meeste bleken verhuisd naar het Haringvliet en de Zuidkust van
Schouwen. Van 2010-2016 werd opnieuw op Markenje gebroed. De afgelopen twee
jaar werd niet in het Grevelingenmeer gebroed. De trend in het Deltagebied is sinds de
jaren ’90 positief, waarbij soms de ene kolonie verlaten wordt en de andere weer bezet.
De Scheelhoekeilanden in het Haringvliet herbergen nu al jaren grote sterns dankzij
gerichte beheermaatregelen. Geschikt broedhabitat, aanwezigheid van broedende
kokmeeuwen zijn belangrijke factoren voor de aanwezigheid van de grote stern in het
Grevelingenmeer. Dispersie (binnen de metapopulatie) en voedsel in de omgeving (<40
km) van de kolonie zijn externe factoren die een grote rol spelen bij de verspreiding van
de soort.
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Visdief
Doelaantal Grevelingen: 2700, Regiodoel Deltagebied: 6500
Aandeel Grevelingen in het Deltagebied in 2014-2018: 13 %
De visdief is een zomergast die van april tot september in ons land is, ze leven vooral
van kleine vis zoals jonge haring en sprot. Jarenlang schommelde het aantal paren
visdieven rond de 300 paar, sinds 2005 zijn de aantallen vrij stabiel rond de 600 paar.
De trend wijkt niet erg af van die in de rest van het Deltagebied. Het aantal visdieven
ligt ruim onder het beoogde doelaantal in de regio. Het beoogde doelaantal ligt relatief
hoog op 2700 omdat is ingeschat dat het Grevelingenmeer veel potentie heeft voor de
visdief, dat doelaantal is echter nooit gehaald.
Visdieven die broeden in het Grevelingenmeer foerageren in het gebied zelf,
deels gaan de vogels ook wel naar de Voordelta langs de kust van Goeree en een klein
aantal naar de oostelijke Oosterschelde. Er wordt gebroed in een aantal kolonies van
enkele tientallen paren tot enkele honderden. Belangrijke gebieden van de afgelopen
jaren zijn Markenje, Hompelvoet, Slikken van Bommenede en de Slikken van Flakkee
Noord en Zuid. Waarom de kolonies niet uitgroeien tot duizenden paren is onbekend.
De hoeveelheid beschikbaar voedsel in de nabijheid van de kolonies (<5km) zou wel
eens een rol kunnen spelen, evenals geschikt broedgebied (schaars begroeide
eilanden).
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2.1.2

Bodemdiereters
Kluut
Doelaantal Grevelingen: 410, Regiodoel Deltagebied: 2000
Aandeel Grevelingen in het Deltagebied in 2014-2018: 9 %
De kluut is in het Grevelingenmeer vooral een zomergast, kleine aantallen overwinteren
elders in Nederland. Er wordt gebroed in een kolonies van enkele paren tot vele
tientallen. Belangrijke gebieden van de afgelopen jaren zijn Markenje, Kleine
Stampersplaat, Slikken van Bommenede en Slikken van Flakkee Noord en Zuid. De
trend in het Grevelingenmeer is duidelijk negatief en het huidige aantal broedparen is
ongeveer de helft van het beoogde doelaantal. De afname in het Deltagebied als geheel
wordt geheel veroorzaakt door het Grevelingenmeer; in de rest van het Deltagebied is
de kluut nagenoeg stabiel, al is van 2003-2007 ook sprake geweest van een afname.
In het Grevelingenmeer is al jaren sprake van een slecht broedsucces, ook in
2018 kwamen in het Grevelingenmeer bijna geen jongen groot. Ook elders in het
Deltagebied komt dit wel voor, maar daar wisselen meer succesvolle kolonies af met
mislukkingen. Verliezen treden mogelijk op door een combinatie van predatie en
voedseltekorten. Predatie treedt op door meeuwen, kraaiachtigen en grondpredatoren
zoals ratten, marterachtigen en (in toenemende mate in het Deltagebied) door de vos.
Predatie wordt in de hand gewerkt door slechte conditie en voedseltekorten.
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Bontbekplevier
Doelaantal Grevelingen: 28, Regiodoel Deltagebied: 105
Aandeel Grevelingen in het Deltagebied in 2014-2018: 6 %
De bontbekplevier is in het Grevelingenmeer een broedvogel van kale tot schaars
begroeide terreinen. Tegenwoordig zijn de aantallen (9 paar) nog maar een fractie van
die in de beginjaren na de afsluiting (>200 paar), toen met het droogvallen van slikken
en platen honderden hectares geschikt broedgebied vrijkwam. De afgelopen 10 jaar
zakte het aantal broedparen onder het doelaantal.
In het Volkerakmeer, Markiezaat en Zoommeer ontstond na de afsluitingen in
eerste instantie ook veel geschikt broedgebied. Door vegetatiesuccessie verdween veel
daarvan, de populatie in die gebieden stortte in en daarmee de deltapopulatie. De enige
gebieden waar de soort zich enigszins kan handhaven zijn de Oosterschelde en
Voordelta. Naast de afname van geschikt broedhabitat in het Grevelingenmeer moeten
er ook andere oorzaken zijn voor de afname van de bontbekplevier aldaar, op veel
plekken waar de soort is verdwenen lijkt het habitat nog geschikt. Naast predatie van
eieren en jongen is ook recreatie een probleem. Bontbekplevieren broeden graag op
kleine strandjes. Dat zijn ook de plekken waar gerecreëerd wordt. Een badgast of een
loslopende hond kan funest zijn voor een legsel of de jongen.
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Strandplevier
Doelaantal Grevelingen: 70, Regiodoel Deltagebied: 220
Aandeel Grevelingen in het Deltagebied in 2014-2018: 38 %
Het Grevelingenmeer is zeer belangrijk voor het voortbestaan van de Strandplevier in
Nederland, het aandeel in de Nederlandse populatie is circa 40%. Strandplevieren
broeden soms solitair, soms in losse kolonies of nabij andere kustbroedvogels als kluten
en sterns. Belangrijke gebieden van de afgelopen jaren zijn Markenje, Kleine
Stampersplaat, Slikken van Bommenede en Slikken van Flakkee Noord en Zuid. De
trend in het Deltagebied en daarmee van heel Nederland is alarmerend negatief. De
trend in het Grevelingenmeer is, na sterke achteruitgang in de jaren ’80 en ’90, de
laatste 20 jaar redelijk stabiel op een laag niveau. De huidige stand is ongeveer
tweederde van het beoogde doelaantal.
Oorzaken van de achteruitgang liggen vooral in een laag broedsucces; nesten
komen niet uit of de jongen overleven het niet tot het moment van uitvliegen. Predatie,
vooral door meeuwen en kraaiachtigen, speelt een rol. Hoe het staat met
voedselbeschikbaarheid is onbekend. Vrijwel alle strandplevieren in het
Grevelingenmeer broeden in beschermde natuurgebieden, conflicten met recreatie
zoals bij de bontbekplevier spelen minder een rol.
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2.2

Roofvogels
Bruine kiekendief
Doelaantal Grevelingen: 20, Regiodoel Deltagebied: nvt
Aandeel Grevelingen in Zeeland in 2014-2018: circa 7 %

Het aantal broedparen in Zeeland is de laatste jaren (2010-2016) vrij stabiel en bedraagt
195-250 (Castelijns 2017). Een schatting van het hele Deltagebied is niet voorhanden.
In het Grevelingenmeer wordt jaarlijks gebroed op een aantal min of meer vaste
locaties, waarvan de belangrijkste zijn: Slik de Kil, Slikken van Bommenede, Slikken
van Flakkee Noord, Hompelvoet en Veermansplaat. Kiekendieven broeden doorgaans
in rietvelden. In gebieden met weinig riet maar wel voldoende voedsel wordt ook wel
gebroed in laag struikgewas. In het Grevelingenmeer wordt zowel in riet als in
braamstruwelen gebroed. De indruk is dat het broedsucces over het algemeen redelijk
tot goed is. De aantallen zijn in de jaren ’80 en ’90 toegenomen en schommelen sinds
de eeuwwisseling iets onder het doelaantal.
Bruine kiekendieven jagen niet alleen in het Grevelingenmeer zelf, maar
gebruiken ook vaak de omliggende polders als jachtgebied. De dichtheid wordt sterk
bepaald door voedselbeschikbaarheid, bij veel prooidieren kunnen paren dicht bij elkaar
broeden.
In Zeeland neemt de bruine kiekendief sterk af doordat nesten gepredeerd worden door
vossen. In het Grevelingenmeer speelt dat nog niet of nauwelijks een rol. Wanneer de
vos zich ook hier definitief vestigt zal de soort wellicht relatief goed kunnen overleven
door het broeden in ondoordringbaar struweel.
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3

Analyse trends watervogels

3.1

Viseters
Viseters
Aandeel Grevelingen in de Zoute Delta in 2013/2014-2017/2018: 34 %
De trend van de viseters in het Grevelingenmeer is negatief. Omdat het
Grevelingenmeer het belangrijkste gebied is voor viseters in het Deltagebied wordt de
trend in het Deltagebied sterk bepaald door de trend van het Grevelingenmeer.
Uitgezonderd de Aalscholver nemen alle viseters af in het Grevelingenmeer. In de rest
van de Zoute Delta neemt de soortgroep van viseters op de lange termijn juist gestaag
toe, datzelfde geldt voor de meeste soorten binnen deze groep. De oorzaak van de
afname in het Grevelingenmeer moet daarom binnen het watersysteem worden
gezocht. Voedsel is vermoedelijk de sturende factor. De meeste soorten viseters nemen
af, maar het moment waarop de afname van verschillende soorten viseters heeft
ingezet is verschillend. Dit zou er mogelijk op kunnen wijzen dat er sprake is van
afnames in vissoorten (en kleine kreeftachtigen) die een verschillende timing en verloop
hebben.
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Aalscholver
Status: jaarvogel, talrijkst in nazomer
Instandhoudingsdoelstelling Grevelingen: 310
Aandeel Grevelingen in de Zoute Delta in 2013/2014-2017/2018: 16 %
De aalscholver is jaarrond te zien in het Grevelingenmeer, veruit de hoogste aantallen
worden geteld in augustus-september als aalscholvers uit andere gebieden hier tijdelijk
verblijven. Net voor de eeuwwisseling halveerden de aantallen, daarna bleven de
aantallen tot aan 2016 vrij stabiel, schommelend rond de instandhoudingsdoelstelling.
Tot en met seizoen 1998 werd jaarlijks de grens van 1000 aalscholvers overschreden.
In 2009 gebeurde dat nog één maal; in 2016 volgde een opleving, in augustus werden
maar liefst 2420 aalscholvers geteld en in september nog eens 1170.
Groepen van honderden aalscholvers zijn dan vaak massaal aan het vissen, blijkbaar
op scholen vis. De trend op de lange termijn is negatief en wijkt af van de trend in de
Zoute Delta. Toch wordt de instandhoudingsdoelstelling wel gehaald. De getelde
aantallen bij de watervogeltellingen in het Grevelingenmeer houden geen gelijke tred
met de groei van het aantal broedvogels langs het Grevelingenmeer.
De opvallend hoge aantallen aalscholvers in 2016 concentreerden zich vooral in
het middengebied, op en rond de Hompelvoet, ten noorden van de Stampersplaat en
de Veermansplaat.
De afwijkende trend in het Grevelingenmeer kan de trend slechts verklaard
worden door veranderde omstandigheden in het Grevelingenmeer zelf. Net als bij de
fuut vond een afname plaats na het permanent openstellen van de sluis in de
Brouwersdam in 1999/2000.
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Dodaars
Status: wintergast
Instandhoudingsdoelstelling Grevelingen: 70
Aandeel Grevelingen in de Zoute Delta in 2013/2014-2017/2018: 23 %
In het Grevelingenmeer is deze fuutachtige een wintergast met de hoogste aantallen in
november tot maart. Het voorkomen van de dodaars is aan grote
aantalsschommelingen onderhevig, met name in koudere winters is er veel sterfte.
Van 1986 tot ca 2005 nam de Dodaars grosso modo in de hele Zoute Delta toe.
Tot die tijd liep de trend van het Grevelingenmeer sterk parallel met die in de rest van
het Deltagebied. Na 2005 zet in de rest van het Deltagebied een afname in, terwijl in
het Grevelingenmeer de aantallen nog toenemen tot 2007. Daarna treedt ook hier een
afname op, zij het met grote schommelingen. Overigens valt de afname de laatste vier
jaar samen met (zeer) zachte winters, normaal gesproken juist een gelegenheid tot
herstel voor deze soort. De laatste jaren nemen dodaarzen in het Grevelingenmeer
verder af, terwijl in de rest van de Zoute Delta sprake is van stabilisatie. De laatste twee
jaar is de soort onder de instandhoudingsdoelstelling geraakt.
Dodaarzen worden vooral op luwe plekken gezien zoals in haventjes en rond
strekdammen. Het zwaartepunt van de verspreiding in het Grevelingenmeer lag altijd
ten westen van de Veermansplaat, in het oostelijk deel pleisterden alleen veel
Dodaarzen rond de Mosselbank.
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Fuut
Status: wintergast
Instandhoudingsdoelstelling Grevelingen: 1600
Aandeel Grevelingen in de Zoute Delta in 2013/2014-2017/2018: 15 %
In het Grevelingenmeer is de fuut een wintergast met de hoogste aantallen in december
– februari. In de jaren negentig overwinterden meer dan 10 000 exemplaren in het
Grevelingenmeer, destijds het belangrijkste overwinteringsgebied in Nederland,
tegenwoordig zijn dat er maximaal enkele honderden. Tot aan de eeuwwisseling
verbleef 70-90% van de futen in het Deltagebied in het Grevelingenmeer. Daarna nam
het belang snel af, tegenwoordig is dat nog maar 10-15%. Ten tijde van de duizenden
exemplaren verbleven de futen in de kom in het westelijk deel van het Grevelingenmeer,
tegenwoordig komen ze meer verspreid over het meer voor.
Hoewel elders factoren zoals het dichtvriezen van de water van invloed zijn op
het voorkomen van futen is het voorkomen in het Grevelingenmeer sterk bepaald door
het voedsel. Het instorten van de overwinterende aantallen in 1999/2000 (halvering
aantallen in één seizoen) viel samen met het permanent openstellen van de sluizen in
de Brouwersdam. Voorheen hoopte de vis zich op in de diepe kommen voor de sluizen,
nadien verliet de vis door de sluis het Grevelingenmeer (Arts et al. 2014). Vanaf die tijd
namen de aantallen op de Noordzee voor de Hollandse kust toe, tegenwoordig samen
met het IJsselmeer het belangrijkste overwinteringsgebied voor de fuut in Nederland
(Poot et al. 2016). Vanaf seizoen 2009/2010 vond een tweede grote afname plaats van
het aantal futen in het Grevelingenmeer. Gezien de afname van de andere soorten
viseters lijkt ook nu weer sprake van een voedsel-gerelateerde afname.
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Geoorde fuut
Status: aanwezig van juli tot maart, talrijkst in nazomer
Instandhoudingsdoelstelling Grevelingen: 1500
Aandeel Grevelingen in de Zoute Delta in 2013/2014-2017/2018: 49 %
In het najaar, van juli t/m oktober, komen grote aantallen geoorde futen naar het
Grevelingenmeer om er te ruien. De geoorde futen komen met name voor in de ondiepe
delen van het centrale en oostelijke deel van het Grevelingenmeer. Na de ruiperiode
trekt een groot deel van de vogels weg, de rest blijft overwinteren. In de periode 20032006 kwamen maximaal 5000-8000 geoorde futen voor in het Grevelingenmeer. Voor
Noordwest-Europese begrippen een ongekend verschijnsel. Het aandeel binnen het
Deltagebied bedroeg ruim 90%. Tegenwoordig ligt het maximum onder de 1000
exemplaren, een zeer forse afname. Gelijk met de afname in het Grevelingenmeer
begon juist een toename in de Oosterschelde, Veerse Meer en Volkerakmeer. Daar
zitten bij elkaar nu meer geoorde futen als in het Grevelingenmeer.
Gezien de toename elders in het Deltagebied ligt het voor de hand dat factoren
in het meer verantwoordelijk zijn voor de trend. Van factoren als recreatiedruk en
predatie is niet aannemelijk dat zij zo’n grote rol spelen. Veranderd sluisbeheer eind
vorige eeuw, met als gevolg een veranderde onderwaterfauna zou verantwoordelijk
kunnen zijn voor eerdere enorme toename in het Grevelingenmeer. Op basis van
bestaande literatuur zijn garnalen/kreeftachtigen de meest aannemelijke prooi
(Hoeksema 2002). De zuurstofloosheid werd niet minder met het nieuwe spuiregime,
de bodemdiermassa nam af, dat zal gevolgen hebben gehad voor de visstand
(Wetsteijn 2011). Vermoedelijk is een afname van de prooidieren er de oorzaak van dat
de geoorde futen blijven afnemen.
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Kleine zilverreiger
Status: jaarvogel, talrijkst in augustus-oktober
Instandhoudingsdoelstelling Grevelingen: 50
Aandeel Grevelingen in de Zoute Delta in 2013/2014-2017/2018: 5 %
De kleine zilverreiger is een viseter die foerageert in ondiepe oevers van vooral zoute
wateren. Belangrijkste gebieden voor deze soort in het Deltagebied zijn Oosterschelde,
Westerschelde en Veerse Meer. De vorige eeuw heeft de soort vanuit zuid Europa
Nederland gekoloniseerd. Pas vanaf de jaren negentig komt deze soort voor in het
Deltagebied. In de eerste jaren was dat in de vorm van een influx in het najaar ten
gevolge van dispersie van jongen uit kolonies in vermoedelijk Noord- en Midden
Frankrijk. Al snel vestigden zich de eerste paren in het Deltagebied en werd de kleine
zilverreiger een jaarvogel in het Grevelingenmeer met de hoogste aantallen van juli t/m
november. In strenge winters kan massale sterfte optreden. Na een aantal
opeenvolgende koude winters in het begin van deze eeuw stortte de populatie in het
Deltagebied in. Het duurde minstens vijf jaar voordat de populatie in het Deltagebied
zich weer herstelde; in het Grevelingenmeer echter bleef dat herstel uit. Vermoedelijk
omdat het gebied niet meer genoeg voedsel biedt voor de kleine zilverreiger. Het habitat
is op het oog onveranderd, dus is het aannemelijk dat voedsel de beperkende factor is.
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Kuifduiker
Status: wintergast
Instandhoudingsdoelstelling Grevelingen: 20
Aandeel Grevelingen in de Zoute Delta in 2013/2014-2017/2018: 5 %
De kuifduiker is een schaarse wintergast in Nederland. Het voorkomen is
geconcentreerd in het Deltagebied, in de rest van het land is het een zeer schaarse
wintergast (Sovon 2018). Het voedsel van de kuifduiker bestaat voornamelijk uit vissen
en kreeftachtigen. In het Grevelingenmeer is het een wintergast met de hoogste
aantallen in de maanden december – april. Met wintermaxima van 100-300 exemplaren
was het Grevelingenmeer kortstondig (2001/2002-2006/2007) het belangrijkste
overwinteringsgebied voor deze soort in Nederland. De kuifduiker komt verspreid voor
in het Grevelingenmeer. Tegenwoordig is de kuifduiker vrijwel verdwenen uit het
Grevelingenmeer, de belangrijkste overwinteringsgebieden zijn nu de Voordelta en het
Veerse Meer.
Eind vorige eeuw kwamen er ineens kuifduikers overwinteren in het
Grevelingenmeer. Dat doet vermoeden dat er toen voor die soort plotseling gunstige
omstandigheden waren ontstaan. Mogelijk dat het open stellen van de sluis hierbij een
rol heeft gespeeld. De afname daarna kan alleen verklaard worden door een veranderd
voedselaanbod, in de overige omstandigheden was verder niet veel veranderd.
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Lepelaar
Status: jaarvogel, talrijkst in augustus-oktober
Instandhoudingsdoelstelling Grevelingen: 70
Aandeel Grevelingen in de Zoute Delta in 2013/2014-2017/2018: 5 %
In het Grevelingenmeer foerageert de soort langs ondiepe oevers en binnen de
oeververdedigingen van de eilanden, waar zij kleine vis en kreeftachtigen eten. De
lepelaar komt verspreid voor in het Grevelingenmeer met de hoogste aantallen in het
westelijke en centrale deel. In de maanden juli, augustus en september is de soort
relatief talrijk in het Grevelingenmeer, in de overige maanden is de soort schaars.
Broedvogels van nabijgelegen kolonies komen met jongen na afloop van het
broedseizoen naar de visrijke plekken in het Grevelingenmeer. In de periode
1998/1999-2010/2011 werden seizoensmaxima van 200 - 500 exemplaren geteld.
Daarna volgde een zeer sterke afname tot maximaal 45 exemplaren in 2016/2017.
Vanaf 2009/2010 werd de negatieve trend ingezet die tot op heden voortduurt. In de
rest van het Deltagebied, Nederland en de hele flyway is de trend onverminderd positief
als gevolg van groei en uitbreiding van de broedpopulatie. De trend in het
Grevelingenmeer wijkt opvallend af.
Omstandigheden in het Grevelingenmeer zelf moeten verantwoordelijk zijn voor
deze afname. Voedselafname in het Grevelingenmeer is de meest waarschijnlijke factor
die de trend zou kunnen verklaren.

20

Middelste zaagbek
Status: wintergast in groot aantal, schaarse broedvogel
Instandhoudingsdoelstelling Grevelingen: 1900
Aandeel Grevelingen in de Zoute Delta in 2013/2014-2017/2018: 53 %
De middelste zaagbek is een viseter, naast vis worden ook wel kreeftachtigen, wormen
en mollusken gegeten. De soort is een jaarvogel in het Grevelingenmeer; het is vooral
een wintergast , maar broedt ook in kleine aantallen (20-30 paren) in het
Grevelingenmeer. Het Grevelingenmeer is het belangrijkste overwinteringsgebied voor
de soort in Nederland (Strucker 2018). Van december t/m februari zijn de aantallen
maximaal. Vanaf het begin van deze eeuw t/m seizoen 2014/2015 overwinterden
maximaal 4000-6000 middelste zaagbekken in het Grevelingenmeer. De laatste twee
seizoenen zijn de aantallen beduidend lager (2000-3000 exemplaren). Deze afname
vond plaats in alle maanden van het jaar. Andere watersystemen in het Deltagebied
waar middelste zaagbekken overwinteren zijn Veerse Meer, Oosterschelde en
Voordelta. Het belang van het Grevelingenmeer is geslonken omdat de aantallen
afnamen, in de overige watersystemen is de trend de laatste tien seizoenen stabiel. De
trend van de Noordwest-Europese flyway populatie is vergelijkbaar met die in het
Grevelingenmeer. Omdat de trend in het Grevelingenmeer niet afwijkt van de flyway is
het aannemelijk dat de trend grotendeels bepaald wordt externe factoren. Wat wel
afwijkt van alle trends zijn de relatief lage aantallen in het Grevelingenmeer de laatste
twee seizoenen.
Voor conclusies is het nog vroeg maar met de afname in het Grevelingenmeer
de laatste twee seizoenen is de middelste zaagbek de volgende viseter met een
negatieve trend.

21

3.2

Bodemdiereters
Bodemdiereters
Aandeel Grevelingen in de Zoute Delta in 2013/2014-2017/2018: 3 %
Door het ontbreken van getij zijn de aantallen getijde-steltlopers in het Grevelingenmeer
laag in vergelijking met de aantallen in de Oosterschelde en Westerschelde. Getijde –
steltlopers komen in het Grevelingenmeer voor aan de randen van de oevers en
eilanden, waar binnen de oeververdediging ondiepe zones voorkomen waar
gefoerageerd kan worden.
Als hoogwatervluchtplaats is het Grevelingenmeer wel van belang voor getijdesteltlopers; op de Slikken van Flakkee Zuid is een hoogwatervluchtplaats van steltlopers
uit de Oosterschelde. Blijkbaar is een veilige plek erg belangrijk, want ze vliegen vele
kilometers vanuit de Oosterschelde om daar te komen.
Door het grote areaal grasland zijn de aantallen van de goudplevier en kievit relatief
groot.
De enige bodemdier-etende eenden die in aantallen voorkomen in het Grevelingenmeer
zijn de brilduiker en de bergeend. De trend van de groep van bodemdiereters fluctueert
maar is stabiel op de lange termijn.
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Bergeend
Status: jaarvogel, vooral talrijk van september-maart
Instandhoudingsdoelstelling Grevelingen: 700
Aandeel Grevelingen in de Zoute Delta in 2013/2014-2017/2018: 15 %
De bergeend is een jaarvogel in het Grevelingenmeer met de hoogste aantallen in het
winterhalfjaar. Het Grevelingenmeer herbergt tegenwoordig zo’n 15% van de alle
bergeenden in het Deltagebied. Bergeenden worden vooral gezien in ondieptes achter
de oeververdedigingen van de eilanden, de Slikken van Flakkee, Bommenede,
Veermansplaat en de Kabbelaarsbank. Zij foerageren daar op kleine bodemdieren. De
trend van de bergeend in het Grevelingenmeer is, met enige schommelingen, vanaf het
begin van de tellingen positief. De toename is iets sterker dan die in de rest van de
Zoute Delta. Voorheen werden de hoogste aantallen bergeenden in het
Grevelingenmeer meestal in de periode november t/m maart gezien. Vanaf 2009 wordt
het maximum steevast in september of oktober bereikt.
De toename in het Grevelingenmeer vertoond een sterke gelijkenis met die in de
Zoute Delta. Vermoedelijk zijn externe factoren verantwoordelijk voor de toename en is
de grens nog niet bereikt in het Grevelingenmeer.
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Bontbekplevier
Status: jaarvogel, broedvogel in klein aantal
Instandhoudingsdoelstelling Grevelingen: 50
Aandeel Grevelingen in de Zoute Delta in 2013/2014-2017/2018: 9 %
De bontbekplevier is een jaarvogel in het Grevelingenmeer. De grootste aantallen
komen voor tijdens de doortrek van de arctische broedvogels in het voorjaar in mei en
in het najaar in augustus/september. Daar ligt, naast de functie als broedgebied, dan
ook het belang van het Grevelingenmeer voor deze soort. Het gaat dan om maximaal
enkele honderden exemplaren. De aantallen fluctueren sterk omdat de soort snel
doortrekt en aantallen aan de grond sterk bepaald worden door de
weersomstandigheden tijdens de trek. De trend is stabiel en het gemiddelde ligt boven
het instandhoudingsdoel. In de Zoute Delta is de trend op de lange termijn negatief.
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Bonte strandloper
Status: doortrekker in klein aantal, wintergast
Instandhoudingsdoelstelling Grevelingen: 650
Aandeel Grevelingen in de Zoute Delta in 2013/2014-2017/2018: 3 %
De bonte strandloper is een doortrekker en wintergast in het Grevelingenmeer. Het
aandeel van het Grevelingenmeer voor deze soort in de Zoute Delta is gering (daarbij
zijn de aantallen op de hoogwatervluchtplaats niet meegerekend). Van oktober tot en
met maart worden maandelijks c. 1000 exemplaren geteld. Ze worden gezien overal
langs de oevers van het meer. De trend is positief. Recent zijn de aantallen zo groot dat
de instandhoudingsdoelstelling wordt behaald.
Op de zuidpunt van de Slikken van Flakkee is een hoogwatervluchtplaats waar
bonte strandlopers samen met zilverplevieren, kanoeten en rosse grutto’s overtijen. Het
gaat om enkele duizenden bontjes. Ze foerageren met laagwater op de slikken van de
Oosterschelde en komen met vloed naar deze hoogwatervluchtplaats. Vermoedelijk is
toegenomen verstoring van de hoogwatervluchtplaatsen op veel plaatsen langs de
Oosterschelde de reden dat de steltlopers de moeite nemen om over grotere afstanden
naar deze rustige locatie te komen. Het is dus uiterst belangrijk om hier de rust te
handhaven.
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Brilduiker
Status: wintergast
Instandhoudingsdoelstelling Grevelingen: 620
Aandeel Grevelingen in de Zoute Delta in 2013/2014-2017/2018: 25 %
Brilduikers hebben een divers dieet van zowel dierlijk als plantaardig voedsel die in zout
water waarschijnlijk vooral dierlijk voedsel vindt. Aangetoond werd dat de brilduiker
buiten schelpdieren een breed voedselspectrum heeft. De brilduiker is een wintergast
in het Grevelingenmeer. De soort komt er voor van oktober tot en met maart met de
hoogste aantallen in de maanden december, januari en februari. Tegenwoordig zijn dat
maximaal 500 exemplaren. Tot aan het begin van deze eeuw werden nog regelmatig
1000-2000 exemplaren geteld in de winter. De brilduiker komt verspreid voor in het
Grevelingenmeer. Met 25% van het aantal vogeldagen in het Deltagebied is het
Grevelingenmeer van groot belang voor deze soort. De trend in het Grevelingenmeer
is negatief, vanaf het eind van de jaren tachtig nemen de aantallen brilduikers in het
Grevelingenmeer af. De trend van de brilduiker in het Grevelingenmeer wijkt enigszins
af van de trend in het Deltagebied, daarmee is het aannemelijk dat de afname in het
Grevelingenmeer mede veroorzaakt wordt door lokale factoren.
De afname van de brilduiker heeft onder andere te maken met het meer
noordelijk overwinteren van de soort. Mildere winters spelen daarbij een rol. Daarnaast
lijkt het voorkomen van de brilduiker in Nederland in belangrijke mate bepaald te worden
door voedselbeschikbaarheid.
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Goudplevier
Status: doortrekker en wintergast, talrijkst november-maart
Instandhoudingsdoelstelling Grevelingen: 2600
Aandeel Grevelingen in de Zoute Delta in 2013/2014-2017/2018: 40 %
Het Grevelingenmeer is met een aandeel van 40% een belangrijk gebied voor de
goudplevier in de Zoute Delta. De aantallen zijn hoog van oktober tot en met maart. De
wintermaxima fluctueren tussen de 5000 en 10 000 exemplaren. De verspreiding van
de goudplevier is nogal grillig, grote groepen duiken nu weer hier, dan weer daar op. De
Hompelvoet, de Slikken van Bommenede en de Slikken van Flakkee Zuid herbergen
meestal de grootste groepen; de soort prefereert uitgestrekte vlakke open terreinen.
Grote groepen vogels worden ook vaak gezien op de oeververdedigingen waar zij
rusten, meestal samen met kieviten. De trend in het Grevelingenmeer gaat gepaard
met grote fluctuaties en wijkt niet af van de trend in de Zoute Delta. De aantallen worden
gestuurd door externe factoren waarvan temperatuur een belangrijke factor is. Bij vorst
vertrekken de goudplevieren omdat het voedsel dan onbereikbaar is.
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Kievit
Status: doortrekker, wintergast en broedvogel, talrijkst van oktober-februari
Instandhoudingsdoelstelling Grevelingen: Aandeel Grevelingen in de Zoute Delta in 2013/2014-2017/2018: 20 %
De kievit is een jaarvogel in het Grevelingenmeer. De grootste aantallen betreffen
doortrekkers en overwinteraars, bij een klein aantal gaat het om broedvogels. Net als
de goudplevier foerageert de soort op wormen en bodemdieren op grasland en op de
oevers van het meer. In de periode oktober tot en met januari zijn de aantallen het
hoogst (enkele duizenden exemplaren). Men kan kieviten bijna overal langs de oevers
van het Grevelingenmeer tegenkomen, daar waar het terrein vlak en open is: de Slikken
van Flakkee, Markenje, Hompelvoet, Dwars in de Weg en de Slikken van Bommenede.
Grote groepen vogels worden ook vaak gezien op de stenen oeververdedigingen waar
zij rusten, meestal samen met goudplevieren, bijvoorbeeld langs Dwars in de Weg en
de Stampersplaat. De aantalsschommelingen in het Grevelingenmeer lopen veelal
parallel met die in de rest van de Zoute Delta, vaak ten gevolge van koude of juist milde
winters. De langzaam toenemende trend komt ook overeen met de trend in het
Deltagebied, dit weer in tegenstelling tot de landelijke trend.
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Kluut
Status: zomergast, broedvogel
Instandhoudingsdoelstelling Grevelingen: 80
Aandeel Grevelingen in de Zoute Delta in 2013/2014-2017/2018: 3 %
Hoewel de kluut ook ’s winters in het Deltagebied verblijft zien we in het
Grevelingenmeer vrijwel alleen de plaatselijke broedvogels in het zomerhalfjaar. De
trend van de kluut in de watervogeltellingen volgt dan ook grosso modo die van de
aantallen broedparen.
De trend in het Grevelingenmeer is vooral recent duidelijk negatief en huidige aantallen
zijn ongeveer de helft van het beoogde doelaantal. De afname in het Deltagebied als
geheel is anders dan die van het Grevelingenmeer, in de rest van het Deltagebied
schommelen de aantallen en is recent juist sprake van een kleine toename.
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Rosse grutto
Status: doortrekker augustus-mei, talrijkst maart-april
Instandhoudingsdoelstelling Grevelingen: 30
Aandeel Grevelingen in de Zoute Delta in 2013/2014-2017/2018: 0,3 %
De rosse grutto kan het hele jaar door gezien worden in het Grevelingenmeer. Buiten
de hoogwatervluchtplaats van vogels uit de Oosterschelde zijn de aantallen relatief laag
(enkele tientallen tot enkele honderden) en bedragen nog niet 1% van dat in het hele
Deltagebied. Het seizoenspatroon van deze vogels kent een tweetoppige piek rond de
voorjaarstrek en najaarstrek. De trend is stabiel na een afname in de jaren tachtig van
vorige eeuw. Deze trend wijkt de laatste 20 jaar niet af van de trend in de Zoute Delta.
De rosse grutto komt samen met bonte strandlopers, zilverplevieren en kanoeten naar
een hoogwatervluchtplaats op de Slikken van Flakkee Zuid om daar te overtijen tijdens
het hoogwater in de Oosterschelde. De aantallen op de hoogwatervluchtplaats variëren
van enkele honderden tot enkele duizenden. Deze data zijn niet meegenomen in de
trendberekeningen omdat het vogels betreft die uit de Oosterschelde komen.
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Scholekster
Status: jaarvogel, broedvogel
Instandhoudingsdoelstelling Grevelingen: 560
Aandeel Grevelingen in de Zoute Delta in 2013/2014-2017/2018: 0,7 %
De scholekster is een bodemdiereter. Wat de scholekster in het Grevelingenmeer
consumeert is onbekend, vermoedelijk schelpdieren in ondiepe delen en mossels op
oeververdedigingen. Mogelijk dat de graslanden ook van belang zijn als
foerageergebied. De scholekster is een jaarvogel in het Grevelingenmeer met de
hoogste aantallen in maart en april. Het seizoenspatroon doet vermoeden dat het hier
grotendeels om een lokale populatie gaat (300-500 exemplaren). Scholeksters komen
verspreid voor in het Grevelingenmeer in lage dichtheden. De grootste aantallen worden
waargenomen op de Slikken van Flakkee, Dwars in de Weg, Hompelvoet,
Stampersplaat en slikken van Bommenede. Het belang van het Grevelingenmeer voor
de scholekster is gering met minder dan 1% van de scholeksters van het Deltagebied.
De trend van de scholekster in het Grevelingenmeer is negatief, net zoals in de rest van
de Zoute Delta.
Indien het in het Grevelingenmeer om een lokale populatie gaat, zullen
verklarende factoren ook ter plaatse gezocht moeten worden. Als gevolg van
vegetatiesuccessie is het landschap continu aan verandering onderhevig. Een besloten
landschap is niet meer aantrekkelijk als broedgebied voor de scholekster. Daarnaast
kunnen foerageergebieden begroeid raken met struiken en bomen waardoor ze
ongeschikt worden.
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Steenloper
Status: jaarvogel
Instandhoudingsdoelstelling Grevelingen: 30
Aandeel Grevelingen in de Zoute Delta in 2013/2014-2017/2018: 2 %
De steenloper is een schaarse soort in het Grevelingenmeer, die jaarrond gezien kan
worden. Tijdens tellingen worden altijd wel enkele groepjes waargenomen op en rond
de oeververdedigingen, totaal nooit meer dan enkele tientallen exemplaren. Het
aandeel in de populatie van het Deltagebied is gering. De aantallen fluctueren rond de
instandhoudingsdoelstelling, maar liggen daar tegenwoordig onder.
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Strandplevier
Status: zomergast, broedvogel
Instandhoudingsdoelstelling Grevelingen: 20
Aandeel Grevelingen in de Zoute Delta in 2013/2014-2017/2018: 31 %
De strandplevier is een zomergast. Van maart tot september verblijven enkele tientallen
strandplevieren in het Grevelingenmeer. Het zijn de vogels van de lokale
broedpopulatie, de grootste van heel Nederland. Met een aandeel van ruim 30% in de
Zoute Delta is het Grevelingenmeer het belangrijkste gebied voor deze soort. De
aantallen fluctueren maar de trend is stabiel tot licht afnemend in tegenstelling tot de
trend in de Zoute Delta waar de soort sterk afneemt.
Blijkbaar zijn de omstandigheden voor de strandplevier relatief gunstig in het
Grevelingenmeer, het is een van de weinige plekken in het Deltagebied waar de soort
zich weet te handhaven. Vermoedelijk omdat het Grevelingenmeer nog beschikt over
grote aaneengesloten oppervlaktes van kaal tot schaars begroeid terrein.
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Tureluur
Status: jaarvogel, broedvogel, talrijkst van november-mei
Instandhoudingsdoelstelling Grevelingen: 170
Aandeel Grevelingen in de Zoute Delta in 2013/2014-2017/2018: 5 %
De tureluur is een jaarvogel in het Grevelingenmeer met in de zomermaanden
gemiddeld iets meer vogels dan in de wintermaanden. De soort broedt ook in de
graslanden van het Grevelingenmeer. De soort wordt verspreid in de open gebieden
van het Grevelingenmeer aangetroffen. Na een significante toename tot piekaantallen
rond de eeuwwisseling trad een significante afname op. Deze trend komt grotendeels
overeen met de trend in de Zoute Delta.
De oorzaak van de aantalsveranderingen ligt mogelijk deels binnen (afnemende
broedvogelpopulatie) en deels buiten het Grevelingenmeer. Het aandeel binnen het
Deltagebied is gering.
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Wulp
Status: jaarvogel, talrijkst juli-april
Instandhoudingsdoelstelling Grevelingen: 440
Aandeel Grevelingen in de Zoute Delta in 2013/2014-2017/2018: 5 %

De wulp is een jaarvogel in het Grevelingenmeer met de hoogste aantallen van juli tot
en met april (600-1000 exemplaren). De wulp komt verspreid over de hele Grevelingen
voor met de grootste groepen op de Slikken van Flakkee Noord en Zuid. Wulpen
foerageren op bodemdieren in getijdewateren maar ook in weilanden. De trend van de
wulp in het Grevelingenmeer is positief en gaat gelijk op met de trend in de Zoute Delta.
De oorzaak voor de aantalstoename ligt vermoedelijk buiten het Grevelingenmeer
omdat overal in het Deltagebied dezelfde trend is geconstateerd. Het aandeel binnen
het Deltagebied is met 5% gering.
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Zilverplevier
Status: doortrekker, jaarvogel, talrijkst augustus-mei
Instandhoudingsdoelstelling Grevelingen: 130
Aandeel Grevelingen in de Zoute Delta in 2013/2014-2017/2018: 2 %
Net als bij bonte strandloper, rosse grutto en kanoet zijn er twee groepen te
onderscheiden in het Grevelingenmeer. De zilverplevieren die in het Grevelingenmeer
foerageren en de zilverplevieren die vanuit de Oosterschelde naar het Grevelingenmeer
komen om te overtijen. De eerste groep heeft een tweetoppig seizoenspatroon rond de
voor- en najaarstrek. Ze foerageren aan de ondiepe oevers van het meer. In de Zoute
Delta is het belang van deze groep klein; de maxima liggen rond de 200 exemplaren
met uitschieters naar meer dan 1000. De trend van deze groep is positief (zie figuur).
De trend in de Zoute Delta vertoont grote fluctuaties. De groep van overtijende vogels
is talrijker met in de wintermaanden maandelijks 2000-3000 exemplaren.
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3.3

Planteneters
Planteneters
Aandeel Grevelingen in de Zoute Delta in 2013/2014-2017/2018: 18 %
Van oktober tot en met maart komen grote aantallen planteneters naar het
Grevelingenmeer om daar te overwinteren, het betreft met name ganzen en eenden.
Door de begrazing met vee en aanvullend maaibeheer op de voormalige buitendijkse
gronden en eilanden zijn in het Grevelingenmeer grazige vlaktes ontstaan die in de
winter gebruikt worden door ganzen en smienten om te grazen. Het maximum wordt
bereikt in december/januari, het gaat dan om totaal 30 000 tot 50 000 exemplaren.
Vanaf het begin van de tellingen in 1987/1988 tot aan 2009/2010 was de trend van de
planteneters in het Grevelingenmeer positief, daarna zette een afname in. De trend in
de Zoute Delta is vergelijkbaar, met name de negatieve trend na 2010/2011.
De trend van de belangrijkste planteneters word grotendeels bepaald door
factoren buiten het Grevelingenmeer. Bij de ganzen is dat de groei van de populaties
geweest. Voor de eenden geldt dat er rond de eeuwwisseling een toename was
vermoedelijk als gevolg van een of enkele jaren met een goed broedsucces in de
gebieden ten noorden en oosten van Nederland. Een complete verklaring voor de
afname van de eenden is niet voorhanden, de afname betreft met name de smient. Het
is niet uitgesloten dat die soort noordelijker is gaan overwinteren als gevolg van
klimaatverandering; ook zijn er signalen van slecht broedsucces. Bij de brandgans en
grauwe gans is de groei er uit en de laatste jaren is er zelfs sprake van een lichte afname
in het Grevelingenmeer. Voor deze soorten geldt dat bestrijding een rol kan spelen.
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Brandgans
Status: voorheen wintergast, tegenwoordig jaarvogel en broedvogel
Instandhoudingsdoelstelling Grevelingen: 1900
Aandeel Grevelingen in de Zoute Delta in 2013/2014-2017/2018: 26 %
De brandgans komt het hele jaar voor in het Grevelingenmeer maar is toch vooral een
wintergast met de hoogste aantallen van november-februari (5000-7000 exemplaren).
Met een aandeel van een kwart is het Grevelingenmeer van groot belang voor de soort
in de Zoute Delta. Het Grevelingenmeer heeft nog relatief weinig broedende
brandganzen, alleen op de eilanden komen kleine aantallen voor. De Slikken van
Flakkee zijn van oudsher de plek met de veruit de meeste brandganzen, Markenje,
Hompelvoet, Dwars in de Weg en de Hompelvoet zijn de andere plaatsen met aantallen
van betekenis. De trend van de brandgans in het Grevelingenmeer is, met de nodige
schommelingen positief, net als in de rest van de Zoute Delta.
De grazige vlaktes op de Slikken van Flakkee trekken grote aantallen
overwinterende brandganzen aan, deze bepalen de trend in het Grevelingenmeer. De
positieve trend wordt veroorzaakt door een toename van de Noordwest-Europese
populatie.
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Grauwe gans
Status: voorheen wintergast, tegenwoordig jaarvogel en broedvogel
Instandhoudingsdoelstelling Grevelingen: 630
Aandeel Grevelingen in de Zoute Delta in 2013/2014-2017/2018: 17 %
De grauwe gans is een jaarvogel in het Grevelingenmeer. In het begin van de tellingen
was de soort een wintergast. Tegenwoordig zijn echter de aantallen jaarrond
vergelijkbaar met nog een kleine piek van 3000 exemplaren in november-februari. In de
zomermaanden worden tegenwoordig ruim 1500 exemplaren geteld. Op de eilanden
worden veel grauwe ganzen geteld, daarnaast zijn ze vooral talrijk op de Slikken van
Flakkee Zuid en de Slikken van Bommenede. In het Grevelingenmeer broeden relatief
weinig grauwe ganzen, alleen op de Hompelvoet meer dan 100 paar. De trend van de
grauwe gans liep in het Grevelingenmeer tot 2002/2003 gelijk op met die in de rest van
het Deltagebied, al was de stijging wat minder groot. Toen na 2002/2003 de soort begon
af te nemen in het Deltagebied, nam de soort in het Grevelingenmeer nog steeds verder
toe. De laatste vier jaar zijn de aantallen iets lager. Vooral in de winter worden er minder
geteld, terwijl er ´s zomers nog een toename is. De trend in de Zoute Delta is sterk
bepaald door de trend in de Westerschelde. Daar namen de aantallen af door een
veranderde trekstrategie en een verminderd voedselaanbod.
De oorzaak van de aantalsveranderingen in de winter in het Grevelingenmeer
zijn onbekend, vermoedelijk is het een combinatie van interne (voedsel, recreatie) en
externe factoren (populatiegroei).

39

Kleine zwaan
Status: wintergast
Instandhoudingsdoelstelling Grevelingen: 4
Aandeel Grevelingen in de Zoute Delta in 2013/2014-2017/2018: 78 %
Binnen de Zoute Deltawateren is het Grevelingenmeer van groot belang voor de kleine
zwaan. Binnen de het gehele Deltagebied inclusief de zoete gebieden geldt dat niet. De
kleine zwaan overwintert met name in zoete gebieden in het Deltagebied zoals het
Markiezaat, Zeeuws Vlaanderen en Schouwen-Duiveland. Ze foerageren daar ook in
landbouwgebieden. De trend in het Grevelingenmeer is de laatste jaren positief. Van
oudsher gebruiken flinke aantallen kleine zwanen het Grevelingenmeer als slaapplaats.
Tegenwoordig blijft een relatief groot deel van deze vogels ook overdag in het gebied
om te foerageren.
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Knobbelzwaan
Status: wintergast, voorheen jaarvogel
Instandhoudingsdoelstelling Grevelingen: Aandeel Grevelingen in de Zoute Delta in 2013/2014-2017/2018: 49 %
De knobbelzwaan is tegenwoordig vooral een wintergast in het Grevelingenmeer (300500 exemplaren). De knobbelzwaan is relatief schaars in de Zoute Deltawateren, het
Grevelingenmeer is met een aandeel van 50% het belangrijkste gebied. Voorheen was
het Grevelingenmeer een belangrijk rui- en overwinteringsgebied voor de
knobbelzwaan. Van mei tot september was zeegras het hoofdvoedsel en in deze
periode verbleven er dan ook veel knobbelzwanen. Met het verdwijnen van het zeegras
in de jaren negentig verdwenen de grote aantallen knobbelzwanen. De aantallen in het
Grevelingenmeer zijn tegenwoordig relatief laag in vergelijking met het nabij gelegen
Volkerakmeer en het Haringvliet, waar de soort veel talrijker is.
Het voorkomen van de knobbelzwaan in het Grevelingenmeer is voedselgerelateerd. Nadat de zeegrasvelden verdwenen verhuisden de knobbelzwanen naar
het Volkerakmeer en Haringvliet waar voldoende onderwaterplanten aanwezig zijn.
De trend is negatief na hogere aantallen rond 2010; de oorzaak van deze recente
afname is onduidelijk.
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Kolgans
Status: wintergast
Instandhoudingsdoelstelling Grevelingen: 140
Aandeel Grevelingen in de Zoute Delta in 2013/2014-2017/2018: 11 %
De kolgans is een relatief schaarse wintergast in het Grevelingenmeer. De soort wordt
vrijwel alleen gezien op de Slikken van Flakkee, er is daar veel uitwisseling met de
binnendijks gelegen akkers. Vanwege de binding van de soort met de binnendijkse
gebieden, waar de soort veel talrijker voorkomt is het hier nauwelijks relevant om de
trend te analyseren.
Het voorkomen in het Grevelingenmeer wordt bepaald door overwinterende
aantallen binnendijks en voedselbeschikbaarheid, concurrentie met andere ganzen en
de rust op de Slikken van Flakkee.
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Krakeend
Status: wintergast
Instandhoudingsdoelstelling Grevelingen: 320
Aandeel Grevelingen in de Zoute Delta in 2013/2014-2017/2018: 20 %
De krakeend is een jaarvogel in het Grevelingenmeer, verreweg de hoogste aantallen
worden geteld in december-februari. De plaatsen waar meer dan 100 krakeenden
werden geteld zijn de Slikken van Flakkee Noord en Zuid, het traject HerkingenBattenoord de Hompelvoet. In het Deltagebied, in heel Nederland en ook in de ons
omringende landen is de krakeend sinds de jaren tachtig enorm toegenomen. De
krakeend kwam tot 1998/1999 nauwelijks voor in het Grevelingenmeer, daarna volgde
een spectaculaire toename. In verschillende regio’s in Nederland is sprake van
stabilisatie van de aantallen, elders neemt de soort nog toe. In het Grevelingenmeer
volgde een afname tot 2013/2014, dit is opmerkelijk omdat in de rest van het
Deltagebied de soort juist blijft toenemen.
Er is geen verklaring bekend voor de recente afname van de krakeend in het
Grevelingenmeer. Gezien de afwijkende trend zullen interne factoren een rol spelen.
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Meerkoet
Status: wintergast, broedvogel in klein aantal
Instandhoudingsdoelstelling Grevelingen: 2000
Aandeel Grevelingen in de Zoute Delta in 2013/2014-2017/2018: 17 %
De meerkoet is een alleseter die voornamelijk waterplanten eet maar ook bodemdieren.
De meerkoet is een wintergast in het Grevelingenmeer. In oktober arriveren de eerste
aantallen van betekenis, van november t/m februari zijn de aantallen maximaal. De
trend in het Grevelingenmeer wordt gekenmerkt door een snelle toename gevolgd door
een snelle afname na 2011/2012. In de periode 2001/2002 – 2010/2011 overwinterden
maximaal 6000-10 000 exemplaren in het Grevelingenmeer. De trend in het
Deltagebied is op de lange termijn negatief, op de korte termijn wordt die gekenmerkt
door fluctuaties. De fluctuaties worden mede veroorzaakt door omstandigheden buiten
het Deltagebied; als bij vorst de zoete wateren dichtvriezen trekken de meerkoeten
massaal naar de zoute ijsvrije meren. De toename in het Grevelingenmeer volgde op
een afname in het Veerse Meer.
De meerkoet is een omnivoor waarvan het wintervoorkomen in Nederland
gestuurd lijkt te worden door de beschikbaarheid van voedsel. Dat kan variëren van
waterplanten tot bodemdieren. De afwijkende trend in het Grevelingenmeer wijst er op
dat de toename (na instellen sluisbeheer), gevolgd door afname ook hier voedselgerelateerd zijn.
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Pijlstaart
Status: wintergast
Instandhoudingsdoelstelling Grevelingen: 60
Aandeel Grevelingen in de Zoute Delta in 2013/2014-2017/2018: 6 %
De pijlstaart is een wintergast in het Grevelingenmeer die verspreid voorkomt in het
westelijk deel van het meer. Met een aandeel van 6% is het gebied van gering belang
voor de soort in de Zoute Delta. De aantallen in het Grevelingenmeer zijn relatief laag
en fluctueren, op de lange termijn is er spraken van een toename. In de Zoute Delta
worden perioden van significante toenames afgewisseld met significante afnames maar
op de lange termijn lijkt de trend stabiel.
Oorzaak van de toename in het Grevelingenmeer is onbekend. Het lijkt erop dat
de omstandigheden in het Grevelingenmeer beter zijn geworden voor de soort.
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Rotgans
Status: wintergast van oktober-mei
Instandhoudingsdoelstelling Grevelingen: 1700
Aandeel Grevelingen in de Zoute Delta in 2013/2014-2017/2018: 21 %
De rotgans is een wintergast in het Grevelingenmeer. De vogels foerageren in ondiep
water, vooral rond Markenje, Veermansplaat en op de Slikken van Flakkee. Na de
Oosterschelde is dit het belangrijkste gebied voor de soort in de Zoute Delta. Er
overwinteren ca. 4000 rotganzen in het Grevelingenmeer. De verblijftijd is lang, de
eerste rotganzen arriveren in oktober en de laatste groepen vertrekken pas in mei. De
trend van de rotgans in het Grevelingenmeer is op de lange termijn positief. Vanaf de
eeuwwisseling fluctueren de aantallen en is de trend stabiel. Dat is vergelijkbaar met de
trend in de Zoute Delta.
De aantallen rotganzen worden voor een belangrijk deel bepaald door de
omstandigheden in de broedgebieden. De rotgans is een langlevende soort die broedt
op de toendra en daar maar eens in de paar jaar een goed broedsucces heeft, dat zien
we dan direct terug in de aantallen. Bij het uitblijven van broedsucces groeit de populatie
niet en nemen de aantallen af door natuurlijke sterfte.
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Slobeend
Status: jaarvogel, talrijkst in april en oktober-november
Instandhoudingsdoelstelling Grevelingen: 50
Aandeel Grevelingen in de Zoute Delta in 2013/2014-2017/2018: 5 %
De slobeend is een grondeleend die zijn zowel dierlijk als plantaardig voedsel in ondiep
water verzamelt. In het Grevelingenmeer is het van augustus tot april een schaarse
soort die met name voorkomt op de Slikken van Flakkee. Het wintermaximum komt
gemiddeld niet boven de 100 uit. De aantallen fluctueren sterk, mede door trekkende
groepen slobeenden die enige tijd in het gebied verblijven, maar volgen in grote lijnen
die van de Zoute Delta. Gemiddeld over de jaren komt het aantal boven het doelaantal
uit.
Waardoor de aantallen in het Grevelingenmeer gestuurd worden is onduidelijk.
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Smient
Status: wintergast
Instandhoudingsdoelstelling Grevelingen: 4500
Aandeel Grevelingen in de Zoute Delta in 2013/2014-2017/2018: 17 %
De smient is een wintergast in het Grevelingenmeer. Het seizoen loopt van september
tot april maar de hoogste aantallen worden gezien van november tot en met februari
met wintermaxima tussen 8000 en 12 000 exemplaren. In strenge winters, als de zoete
wateren dichtvriezen, lopen de aantallen in de Zoute Delta fors op, zo ook in het
Grevelingenmeer. De trend van de smient fluctueert. De aantallen Smienten in het
Grevelingenmeer vertonen flinke pieken en dalen, zonder dat op lange termijn een
duidelijke trend zichtbaar is. Wel is sinds 2009/2010 een daling ingezet. In de rest van
het Deltagebied zijn de schommelingen wat minder hevig. Vanaf 1998/1999 lopen de
aantalsveranderingen in het Grevelingenmeer en de rest van de Zoute Delta wel min of
meer gelijk op.
Smienten zijn in het Grevelingenmeer vooral graseters. Ze zijn afhankelijk van
maaibeheer, het vee en de ganzen die het gras kort houden. Smienten foerageren ook
in ondiep water en slapen er ook om dan ’s nachts te gaan foerageren op akkers rond
het Grevelingenmeer.
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Wilde eend
Status: jaarvogel, talrijkst september-februari
Instandhoudingsdoelstelling Grevelingen: 2900
Aandeel Grevelingen in de Zoute Delta in 2013/2014-2017/2018: 17 %
De wilde eend is een wintergast in het Grevelingenmeer. Van oktober tot maart
verblijven 4000-6000 exemplaren in het Grevelingenmeer. De Slikken van Flakkee en
de Slikken van Bommenede zijn van oudsher de plaatsen met de meeste wilde eenden,
de eilanden herbergen wat kleinere aantallen. De eenden foerageren er in ondiep water,
maar slapen er ook om dan ’s nachts te gaan foerageren op akkers rond het
Grevelingenmeer. De trend is stabiel maar de aantallen fluctueren sterk van jaar tot jaar.
Opvallend is hoe de pieken en dalen in aantallen overeenkomen met die in de rest van
de Zoute Delta.
Aangezien de pieken en dalen in de aantallen sterk overeenkomen met die in de
rest van het Deltagebied zijn factoren van buitenaf, zoals het weer of broedsucces,
veelal bepalend.
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Wintertaling
Status: wintergast
Instandhoudingsdoelstelling Grevelingen: 510
Aandeel Grevelingen in de Zoute Delta in 2013/2014-2017/2018: 9 %
De wintertaling is een wintergast in het Grevelingenmeer. De piek valt in de eerste helft
van het winterhalfjaar. Van september t/m november verblijven gemiddeld 700-900
wintertalingen in het Grevelingenmeer.
De trend van de wintertaling is in de Zoute Delta sinds 2008 positief, maar in het
Grevelingenmeer is de trend vrij stabiel. In de periode 1986-2002 traden in het
Grevelingenmeer grote schommelingen op, van jaar op jaar maar ook binnen jaren.
Daarna is de soort minder wisselvallig. Wintertalingen komen verspreid over het
Grevelingenmeer voor. Wintertalingen houden zich meestal op in de zone met ondiep
water en de zeekraalzone. Daar foerageren zij vooral op aangespoelde plantenzaden.
De aantallen wintertalingen in de Zoute Delta worden sterk gestuurd door
voedsel. De positieve trend in de Zoute Delta wordt grotendeels bepaald door de
Oosterschelde waar door de grootschalige aanleg van nieuwe zilte en brakke natuur
met kruidenrijke vegetaties een geschikt foerageerhabitat is ontstaan voor de
wintertaling.
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3.4

Roofvogels
Slechtvalk
Status: wintergast
Instandhoudingsdoelstelling Grevelingen: 10
Aandeel Grevelingen in de Zoute Delta in 2013/2014-2017/2018: 19 %
De slechtvalk is een wintergast in het Grevelingenmeer. Deze toppredator jaagt in het
Grevelingenmeer op watervogels. De grootste aantallen worden dan ook waargenomen
in de watervogelrijke gebieden zoals Slikken van Flakkee, Hompelvoet en
Veermansplaat. Met de groei van de Noordwest-Europese broedpopulatie nam ook het
aantal overwinteraars toe in de Zoute Delta. De eens zo zeldzame verschijning werd
een vaste wintergast. Tegenwoordig worden er in de winter maximaal 10-14
slechtvalken geteld in het Grevelingenmeer. Rond de eeuwwisseling raakte de groei er
uit in het Grevelingenmeer, blijkbaar is de draagkracht bereikt. In de Zoute Delta namen
de aantallen nog even toe maar ook daar is vanaf 2005/2006 de trend stabiel.
Het voorkomen van de slechtvalk in het Grevelingenmeer wordt gestuurd door
prooiaanbod in de vorm van middelgrote vogels. Momenteel lijkt het plafond bereikt.
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4

Analyse trends zeehonden
Gewone zeehond
Status: gehele jaar aanwezig
Instandhoudingsdoelstelling Grevelingen: Aandeel Grevelingen in de Zoute Delta in 2013/2014-2017/2018: 5 %
Na het openen van de sluis in de Brouwersdam in 1999 duurde het twee jaar voordat
de eerste zeehonden doorhadden dat er aan de andere zijde een visrijk water is. Vanaf
2008/2009 werden elk jaar weer meer zeehonden geteld. In 2017/2018 werden
maximaal 70 exemplaren geteld. De aantallen die worden waargenomen per telling
fluctueren sterk, vermoedelijk zwemmen de zeehonden regelmatig in en uit het
Grevelingenmeer. Daarbij komt dat de zeehonden in het Grevelingenmeer onafhankelijk
van het tij kunnen rusten en waarschijnlijk geen getijritme hebben zoals in de
getijdewateren waar de zeehonden met laag water rusten op de droogvallende platen.
Het is sterk afhankelijk van weersomstandigheden of de zeehonden op het droge liggen
en dan goed zichtbaar zijn. Daarnaast vindt regelmatig verstoring plaats waardoor de
dieren het water in duiken. In het Grevelingenmeer rusten de zeehonden op de
basaltdammen die dienen als oeververdediging. Groepen zeehonden worden met
name gezien op de oeververdedigingen rond de eilanden Stampersplaten en
Veermansplaat. De trend in het Grevelingenmeer volgt de trend in de Zoute Delta.
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Grijze zeehond
Status: gehele jaar aanwezig
Instandhoudingsdoelstelling Grevelingen: Aandeel Grevelingen in de Zoute Delta in 2013/2014-2017/2018: 0,2 %
Net als de gewone zeehond heeft de grijze zeehond het Grevelingenmeer ontdekt. Maar
die is daar nog een vrij zeldzame verschijning. In 2017/2018 werden maximaal 3
exemplaren waargenomen. De grijze zeehond komt massaal voor in de Voordelta maar
niet in de overige deltawateren, dit in tegenstelling tot de gewone zeehond die ook talrijk
is in de Oosterschelde en Westerschelde.
Vondsten van dode exemplaren lijken er op te wijzen dat de aantallen in het
Grevelingenmeer beperkt worden als neveneffect van visserij door middel van fuiken.
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5

Prognoses
Door de opdrachtgever is gevraagd om in eerste instantie een inschatting te geven van
de autonome ontwikkeling tot het jaar 2055, uitgaande van de continuering van het
huidige waterbeheer en rekening houdend met klimaatverandering. Bij de inschatting
moet naast veranderingen in waterkwaliteit en klimaat rekening worden gehouden met
te verwachten ontwikkelingen in recreatief medegebruik, visserij, beheer van
landgebieden in het Grevelingenmeer, planologische ontwikkelingen en landelijke en
mondiale trends van vogelpopulaties. Vervolgens is een inschatting gemaakt van de
vogelaantallen bij verschillende getijscenario’s en optimalisaties daarvan. Deze
scenario’s zijn door Rijkswaterstaat beschreven en hier overgenomen.

5.1

Autonome ontwikkeling
Uitgangspunt voor autonome ontwikkeling is een voortzetting van het huidige
peilbeheer met de Brouwerssluis en Flakkeese Spuisluis en rekening houdend met
klimaatverandering. Hierbij wordt uitgegaan van het W H Klimaatscenario (zie website
van het KNMI) uitgaande van 2 graden Celsius opwarming en 40 cm zeespiegelstijging
op de Noordzee. De 40 cm zeespiegelstijging gaat optreden in de periode 2045-2070.
De verwachting is dat milde winters en hete zomers vaker zullen optreden, dat het
groeiseizoen vroeger in het jaar gaat beginnen en dat neerslag patronen gaan
veranderen (zie Klimaatscenario WH KNMI). Verder behoren bij autonome ontwikkeling
alle natuurlijke en kunstmatige ontwikkelingen en activiteiten die redelijkerwijs verwacht
kunnen worden.
Ook continuering van het ‘huidige waterbeheer’ is een nog met vraagtekens omgeven
scenario. Zo is de Flakkeese Spuisluis weliswaar in gebruik genomen maar, doordat
deze kort na ingebruikname weer is afgesloten in verband met de bouw van het Tidal
Technology Center, is nog niet duidelijk wat op langere termijn de effecten op de
waterkwaliteit en ecologie gaan zijn. Zoals bij het in gebruik nemen van de Katse Heule
in het Veerse Meer is gebleken valt moeilijk precies te voorspellen wat de effecten van
een doorlaatmiddel zullen zijn op de korte en lange termijn.
In de huidige situatie is de bodemdiergemeenschap verarmd ten opzichte van de jaren
’80. De bodemdiergemeenschappen in het Grevelingenmeer zijn niet stabiel en
veranderen nog steeds sinds de afsluiting. De bodemdiergemeenschappen in het
Grevelingenmeer worden sterk beïnvloed door de aanwezigheid van exoten zoals het
muiltje en de Japanse oester. De Japanse oester lijkt de laatste jaren toe te nemen in
het Grevelingenmeer. De Japanse oester is een rifvormende soort en een belangrijke
filtreerder waardoor de soort een grote invloed heeft op het ecologisch functioneren.
Wanneer deze soort verder toeneemt zal dit zeker een effect hebben op het ecologich
functioneren. Maar ook andere exoten kunnen zich in de toekomst vestigen, wat het
voorspellen van toekomstige ontwikkelingen lastig maakt.
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5.2

Getijscenario’s en optimalisaties
Door Rijkswaterstaat zijn de volgende scenario’s en optimalisaties in peilbeheer
voorgeschreven die in onderdeel II van de opdracht worden meegenomen:



Huidige situatie met het geldende peilbeheer:
Dit scenario is nodig als referentiesituatie. Uitwisseling van water met de Noordzee
gebeurt via de Brouwerssluis. Vanaf 2017 is ook de verbinding met de Oosterschelde
via de Flakkeese Spuisluis opengesteld (maar tijdelijk weer afgesloten). De spuisluis
heeft een daggemiddelde capaciteit van ongeveer 70 – 80 m3/s.
Het middenpeil van NAP -0,20m wordt in het broedseizoen (periode april-juli) met 6 cm
verlaagd zodat broedvogels op de kale delen kunnen broeden. In de periode
september-februari wordt in drie perioden van drie weken gestuurd op een middenpeil
van NAP -0,16m.



Scenario ‘Rijksstructuurvisie 50 cm getij’
- Harde bovengrens N.A.P. 0,05 m
- Ondergrens N.A.P. -0,45 m
- Gemiddelde waterstand N.A.P. -0,20 m
- Peilsturing tussen N.A.P. 0,05 m en N.A.P. -0,5 m



Scenario ‘Basis 50 cm getij’
- Harde bovengrens N.A.P. 0,05 m
- Ondergrens N.A.P. -0,45 m
- Gemiddelde waterstand N.A.P. -0,20 m oplopend naar -0,15 m
- Peilsturing tussen N.A.P. 0,05 m en N.A.P. -0,55 m
- Getijslag aflopend van 0,48 m naar 0,40 m



Scenario ‘Verlaagd middenpeil 50 cm getij’
- Harde bovengrens N.A.P. -0,05 m
- Ondergrens N.A.P. -0,55 m
- Gemiddelde waterstand N.A.P. -0,30 m
- Peilsturing tussen N.A.P. -0,05 m en N.A.P. -0,60 m



Scenario ’Kleinere getijslag 30 cm getij’
- Harde bovengrens N.A.P. -0,05 m
- Ondergrens N.A.P. -0,35 m
- Gemiddelde waterstand N.A.P. -0,20 m
- Peilsturing tussen N.A.P. -0,05 m en N.A.P. -0,40 m



Scenario ‘Rijksstructuurvisie 50 cm getij met zeespiegelstijging
Dit scenario geeft een doorkijk naar een situatie op de lange termijn waarbij wordt
uitgegaan van zeespiegelstijging van 40 cm (KNMI WH klimaatscenario) en uitgaande
van het RSV-voorkeursalternatief met 50 cm getijslag.
- Harde bovengrens N.A.P. 0,45 m
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Ondergrens N.A.P. -0,05 m
Gemiddelde waterstand N.A.P. + 0,20 m
Peilsturing tussen N.A.P. 0,45 m en N.A.P. -0,10 m

‘Tussenscenario’ + Broed/winter peil optimalisatie
- Harde bovengrens N.A.P. -0,10 m
- Gemiddelde waterstand N.A.P. -0,30 m
- Laagwaterstand tot NAP – 0,55 meter
- Een getijslag van ongeveer 40 cm rond NAP – 0,30 meter
- Gedurende het broedseizoen (1 april tot en met 15 juli) hoogwater van maximaal
NAP – 0,20 meter en laagwaterstand tot NAP – 0,65 toegestaan
- Gedurende het winterseizoen (1 september – 1 maart) 2 x per maand de
bovengrens met 5 centimeter verhogen, tot N.A.P. - 0,05 meter
Voor de bovengenoemde getijscenario’s zijn er aanvullend ook nog peilbeheer
optimalisaties mogelijk. Per getijscenario kunnen die toegepast worden. De peilbeheer
optimalisaties zijn:
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Optimalisatie ‘Broedseizoen’
- In het broedseizoen (1 april – 16 juli) wordt het peilbeheer aangepast naar:
- Harde bovengrens N.A.P. die 10 cm lager is;
- Gemiddelde waterstand zo lang mogelijk (afhankelijk van de zeespiegelstijging) niet
hoger dan het gemiddelde peil
- Ondergrens, indien nodig om gemiddelde peil en getijslag te kunnen handhaven,
met 10 cm verlagen;



Optimalisatie ‘Hogere bovengrens winterseizoen’
- In het herfst-/winterseizoen (1 september – 1 maart) moet er af en toe (2 keer per
maand, volgens de springtij/doodtij-cyclus bovengrens 5 cm hoger liggen
- Ondergrens, indien nodig om gemiddelde peil en getijslag te kunnen handhaven,
met 10 cm verlagen;



Optimalisatie ‘Scheefstand compensatie’
- Compenseren voor scheefstand in het meer door opwaaiing om zo een minimale
salt spray op oevers en eilanden te realiseren voor het behoud habitat duinvalleien
en orchideeën.
- Harde bovengrens die bij het getijscenario hoort op het GEHELE meer tijdens
perioden van opwaaiing.
- Voor de compensatie voor scheefstand zal door Deltares de relatie worden
afgeleid tussen windsnelheid, windrichting, geometrie van het Grevelingenmeer en
waterstanden op het Grevelingenmeer.

Tabel 1. Karakteristieken van de getij-scenario’s en mogelijke peilbeheer-optimalisaties.
Scenario:

A

B

C

Huidig
peilbeheer

Rijksstructuurvisie
50cm getij

Getijslag (m)

0,02

0,50

0,48 / 0,40

Gemidelde waterstand
(NAP)

-0,20

-0,20

Ondergrens (NAP)

-0,30

Harde bovengrens
(NAP)

D

E

F

Kleinere
getijslag 30cm
getij

Tussenscenario
+broed/winterpeil
optimalisatie

0,50

0,30

0,40

-0,20 / -0,15

-0,30

-0,20

-0,30

-0,45

-0,45

-0,55

-0,35

-0,55

-0,10

0,05

0,05

-0,05

-0,05

-0,10

Optimalisatie
‘Broedseizoen’ /
bovengrens zomer
(NAP)

-0,26

nvt

-0,05

-0,15

-0,15

-0,20

Verhoging zomerpeil /
bovengrens t.o.v. huidig
beheer (m)

nvt

0,30

0,20 / 0,30

0,10 / 0,20

0,10 / 0,20

0,06

Optimalisatie
'Winteropzet'

+

-

+/-

+/-

+/-

+

Optimalisatie
‘Scheefstand
compensatie’

-

-

+/-

-

+/-

Peilsturing (NAP)

?

-0,55 / 0,05

-0,50 / 0,05

-0,05 / -0,60

-0,05 / -0,60

Verlaagd
Basis 50cm getij middenpeil 50cm
getij
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5.3

Toelichting tabellen prognoses
Elke paragraaf begint met een tabel met daarin de prognoses. Per soortgroep is een
tabel gemaakt. In de rijen staan de verschillende soorten, in de kolommen de
verschillende scenario’s met eventuele optimalisaties. Met in de eerste kolom de
huidige aantallen (jaargemiddelde), in de tweede kolom een schatting van de autonome
ontwikkeling en in de daaropvolgende zeven kolommen van de verschillende
toekomstscenario’s. Onder de tabel volgt per soort een toelichting.
De inschatting van de toekomstige ontwikkelingen is voornamelijk gebaseerd op
“expert judgement” in combinatie met de huidige kennis van het watersysteem. Met
name de kennisleemtes met betrekking tot prooidierbestanden en prooikeuze van
viseters en bodemdiereters in het Grevelingenmeer maakt voorspellen lastig en
onzeker.
Kleuren van de prognoses:
- Grijs: geen duidelijke afwijking van het jaargemiddelde ten opzichte van de huidige
aantallen.
- Groen: een hoger jaargemiddelde dan de huidige aantallen.
- Rood: een lager jaargemiddelde dan de huidige aantallen.

5.4

Prognoses broedvogels
Bij de broedvogels gaat het naast de bruine kiekendief vooral om kustbroedvogels.
Deze kustbroedvogels zijn allemaal broedvogels van schaars begroeide oevers en
pioniervegetaties.
Sinds de afsluiting van het Grevelingenmeer is een proces van
vegetatiesuccessie op gang gekomen. Deze is snel gegaan op de hoogste delen van
de voormalige schorren die snel verzoet zijn. Op de lagere delen gaat dit veel langzamer
en dit proces is nog steeds gaande. In grazige vegetaties komen her en der struikjes
op (duindoorn, wilg en kruipwilg), zodat op lange termijn hier dicht struikgewas en
uiteindelijk bos zal ontstaan. Zonder ingrepen zal de grens van deze opgaande
vegetatie steeds dichter naar het water kruipen. Voor kustbroedvogels is dit nadelig
omdat bos en struikgewas een verblijfplaats en uitvalsbasis vormen voor predatoren.
Deze ontwikkeling wordt door de beheerder op veel plaatsen tegengegaan door maaien
en begrazing. Daarnaast zijn afgelopen jaren door de beheerder (Staatsbosbeheer)
eilandjes aangelegd om kustbroedvogels een plek te geven, met wisselend succes. Ook
voor de nabije toekomst liggen er plannen eilandjes aan te leggen. Een ongewenst
neveneffect is de vestiging van zilver- en kleine mantelmeeuwen op een deel van deze
eilandjes, waardoor ze minder geschikt zijn voor de meer kwetsbare Natura2000soorten van de kustbroedvogels. Ook de vos maakt een opmars door in het Deltagebied
en het is te verwachten dat deze zich definitief gaat vestigen in het Grevelingenmeer.
Bij autonome ontwikkeling is over het algemeen een afname van
kustbroedvogels te verwachten. De mate waarin hangt sterk af van de inspanningen
van de beheerders.
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Tussenscenario

Optimalisaties
‘Broedseizoen’ +
'Winteropzet'

Plus optimalisatie
‘Scheefstand
compensatie’

Geen

Optimalisaties
‘Broedseizoen’ +
'Winteropzet'

Scenario's ‘Verlaagd middenpeil
50cm getij’ & ’Kleinere getijslag
30cm getij’

Plus optimalisatie
‘Scheefstand
compensatie’

Geen

Optimalisatie

Optimalisaties
‘Broedseizoen’ +
'Winteropzet'

Autonome
ontwikkeling

Scenarios ‘Rijksstructuurvisie 50cm
getij’ & 'Basis 50cm getij'

Optimalisaties
‘Broedseizoen’ +
'Winteropzet'

Scenario

Broedvogels viseters

Huidige aantal
(gemiddelde
2013-2017)

5.4.1

Dwergstern

131

50-300

0

0-50

0

0

0-50

0

40-150

Grote stern

1303

0-3000

0

0

0

0

0-1500

0

0-3000

Visdief

650

300-1000

0

100-300

0

0-200

100-300

0-200

200-1000

Toelichting:
Dwergsterns broeden op de lagere, vrijwel onbegroeide delen van de eilanden en
schelpenrichels. Door verhoging van het zomerpeil met 20 tot 30cm zal al dit habitat
vrijwel geheel overspoelen. Bij de scenario’s verlaagd middenpeil en kleinere getijslag
met 'optimalisatie broedseizoen' is de verhoging van de bovengrens in de zomer
beperkt tot ca 10cm en zal een kleine hoeveelheid habitat overblijven. Bij het
‘tussenscenario’ zal er weer wat meer habitat geschikt blijven.
Grote sterns broeden op lage, schaars begroeide delen van eilanden, in het
Grevelingenmeer in praktijk alleen op Markenje. Bij verhoging van het zomerpeil met 20
tot 30cm zal dit habitat deels overspoelen en de overgebleven delen veranderen van
karakter. Bij de scenario's verlaagd middenpeil en kleinere getijslag met 'optimalisatie
broedseizoen' is de verhoging van de bovengrens in de zomer beperkt tot ca 10cm en
zal een kleine hoeveelheid habitat overblijven. Een vestiging is in dat geval mogelijk al
is de kans daarop kleiner dan bij het huidige beheer. Bij het ‘tussenscenario’ is de
afname van geschikt habitat gering en zijn de kansen op een vestiging vrijwel gelijk aan
de huidige.
Visdieven broeden op lage, zeer schaars begroeide delen van eilanden. Bij verhoging
van het zomerpeil met 20 tot 30cm zal dit habitat grotendeels overspoelen. Bij de
scenario's verlaagd middenpeil en kleinere getijslag met 'optimalisatie broedseizoen' is
de verhoging van de bovengrens in de zomer beperkt tot ca 10cm en zal een kleine
hoeveelheid habitat overblijven. Bij het ‘tussenscenario’ zal er weer wat meer habitat
geschikt blijven.
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Tussenscenario

Optimalisaties
‘Broedseizoen’ +
'Winteropzet'

Plus optimalisatie
‘Scheefstand
compensatie’

Geen

Optimalisaties
‘Broedseizoen’ +
'Winteropzet'

Scenario's ‘Verlaagd middenpeil
50cm getij’ & ’Kleinere getijslag
30cm getij’

Plus optimalisatie
‘Scheefstand
compensatie’

Geen

Optimalisatie

Optimalisaties
‘Broedseizoen’ +
'Winteropzet'

Autonome
ontwikkeling

Scenarios ‘Rijksstructuurvisie 50cm
getij’ & 'Basis 50cm getij'

Optimalisaties
‘Broedseizoen’ +
'Winteropzet'

Scenario

Broedvogels bodemdiereters

Huidige aantal
(gemiddelde
2013-2017)

5.4.2

Kluut

191

150-200

10-50

50-100

10-50

25-50

50-100

25-50

100-200

Bontbekplevier

10

5-12

0

0-5

0

0-4

0-5

0-4

5-10

Strandplevier

47

10-50

0

0-10

0

0

0-10

0

10-30

Toelichting:
Kluten broeden op de lagere, vrijwel onbegroeide delen van de eilanden en
schelpenrichels. Door verhoging van het zomerpeil met 20 tot 30cm zal al dit habitat
vrijwel geheel overspoelen. Bij de scenario’s verlaagd middenpeil en kleinere getijslag
met 'optimalisatie broedseizoen' is de verhoging van de bovengrens in de zomer
beperkt tot ca 10cm en zal een kleine hoeveelheid habitat overblijven. Bij het
‘tussenscenario’ zal er wat meer habitat geschikt blijven en is de verwachte afname
gering.
Bontbekplevieren broeden op lage, zeer schaars begroeide delen van eilanden en op
schelpenrichels. Bij verhoging van het zomerpeil met 20 tot 30cm zal dit habitat
grotendeels overspoelen. Bij de scenario's verlaagd middenpeil en kleinere getijslag
met 'optimalisatie broedseizoen' is de verhoging van de bovengrens in de zomer
beperkt tot ca 10cm en zal een kleine hoeveelheid habitat overblijven. Bij het
‘tussenscenario’ zal er weer wat meer habitat geschikt blijven.
Strandplevieren broeden verspreid op de lagere, vrijwel onbegroeide slikkige delen
van de eilanden en oevers. Om te foerageren hebben ze hiervan bovendien forse
oppervlaktes nodig. Door verhoging van het zomerpeil met 10 tot 30cm zal dit habitat
geheel overspoelen. Zelfs bij de scenario's verlaagd middenpeil en kleinere getijslag
met 'optimalisatie broedseizoen' is de verhoging van de bovengrens zodanig dat vrijwel
geen habitat overblijft. Eventueel kan ogenschijnlijk nieuw habitat ontstaan, door de
zoutinvloed kunnen hogere delen dan onbegroeid raken. Dit eventuele nieuwe habitat
ligt dichter bij bomen en struikgewas en zal daardoor sterk onder invloed staan van
predatoren. Bij het ‘tussenscenario’ zal er weer wat meer habitat geschikt blijven.
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Optimalisaties
‘Broedseizoen’ +
'Winteropzet'

5-15

Tussenscenario

Plus optimalisatie
‘Scheefstand
compensatie’

5-10

Geen

5-10

Scenario's ‘Verlaagd middenpeil
50cm getij’ & ’Kleinere getijslag
30cm getij’

Optimalisaties
‘Broedseizoen’ +
'Winteropzet'

5-10

Plus optimalisatie
‘Scheefstand
compensatie’

Autonome ontwikkeling
5-15

Optimalisaties
‘Broedseizoen’ +
'Winteropzet'

15

Geen

Optimalisatie

Bruine
Kiekendief

Scenarios ‘Rijksstructuurvisie 50cm
getij’ & 'Basis 50cm getij'

Optimalisaties
‘Broedseizoen’ +
'Winteropzet'

Scenario

Broedvogels roofvogels

Huidige aantal
(gemiddelde 2013-2017)

5.4.3

5-15

5-15

5-15

Toelichting:
Bruine Kiekendieven broeden in rietvelden en laag struikgewas. Rietland zoals van
Slik de Kil zal met name bij Rijksstructuurvisie 50cm getij’ & 'Basis 50cm getij' onder
sterke zoutinvloed komen te staan waardoor de rietkragen smaller zullen worden. Bij
autonome ontwikkeling zal waarschijnlijk ook al sprake zijn van een afname omdat
ruigte en laag struikgewas door successie verandert in bos, ofwel door begrazing
verandert in grasland. Bij het ‘tussenscenario’ zijn de verwachtingen vergelijkbaar als
bij een ‘verlaagd middenpeil’ en ‘kleinere getijslag’.
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5.5

Prognoses watervogels
De groep van watervogels is divers, evenals hun ecologie. De huidige ontwikkelingen
verschillen daarom sterk per soort en soortgroep. Ook de invoering van een gedempt
getij zal voor elke soort weer andere gevolgen hebben.
Autonome ontwikkeling
Viseters
De autonome ontwikkeling voor viseters hangt af van de ontwikkelingen in de visfauna.
De verwachting is dat de samenstelling van de vispopulatie enigszins zal veranderen
door klimaatverandering maar dat de biomassa relatief gelijk zal blijven. De reden van
de recente afname van de meeste viseters is niet bekend, maar heeft naar alle
waarschijnlijkheid met de voedselsituatie in het Grevelingenmeer te maken. In de
autonome ontwikkeling is de verwachting dat aantallen van de meeste viseters niet
zullen toenemen; voor dodaars en geoorde fuut is de verwachting dat aantallen verder
zullen afnemen.
Bodemdiereters
Voor de meeste soorten Bodemdiereters (vooral steltlopers) is de verwachting dat
aantallen niet zullen toenemen in de autonome ontwikkeling. Soorten zoals bonte
strandloper, wulp en zilverplevieren nemen recent toe en de verwachting is dat deze
soorten nog verder in aantallen kunnen toenemen.
Planteneters
De meeste soorten planteneters zijn minder afhankelijk van het onderwaterleven omdat
ze al grazend op het land hun voedsel bemachtigen. De trends in het Grevelingenmeer
wijken in de meeste gevallen niet af van regionale of internationale trends.
Gedempt getij
Ook de invoering van een gedempt getij zal voor elke soort weer andere gevolgen
hebben (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Enkele soorten watervogels komen v
ooral in het Grevelingenmeer voor omdat ze er ook broeden, te weten kluut en
strandplevier. Door verlies aan broedareaal bij invoering van getij zullen deze soorten
ook als watervogel afnemen.
Viseters
Het is mogelijk dat gereduceerd getij zal leiden tot een verbetering in de vispopulatie;
zodoende zouden viseters kunnen profiteren van het invoeren van het getij. Dat getij
echter geen garantie is voor hoge aantallen viseters blijkt uit de huidige situatie in de
Oosterschelde. In de Oosterschelde (met naar verwachting een vergelijkbaar doorzicht)
zijn nu de aantallen viseters juist lager dan in het stagnante Grevelingenmeer. Dit
betekent dat het evengoed mogelijk is dat getij negatieve gevolgen heeft voor viseters.
De range van mogelijke uitkomsten bij invoering van getij is zeer groot.
Bodemdiereters
Grosso modo leidt invoering van getij tot een flink areaal aan intergetijdengebied. In
potentie is dit foerageergebied voor de bodemdiereters. Het creëren van
intergetijdengebied zal bij gedempt getij dus leiden tot een toename in bodemdiereters
die bij laag water op de slikken en zandplaten foerageren. Bij 50 cm ontstaat er een
groter oppervlakte intergetijdengebied dan bij 30 cm, wat naar alle waarschijnlijkheid tot
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grotere aantallen zal leiden bij 50 cm. Daarnaast speelt droogvalduur verdeling en
voedselbeschikbaarheid een rol in de kwaliteit van het intergetijdengebied als
foerageergebied voor bodemdiereters. De scenario's zullen hier een verschillende
invloed op hebben en het mogelijke effect op de kwaliteit van het foerageerhabitat dient
nader onderzocht te worden.
Planteneters
De meeste soorten planteneters zijn minder afhankelijk van het onderwaterleven omdat
ze al grazend op het land hun voedsel bemachtigen.
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Tussenscenario

Optimalisaties
‘Broedseizoen’ +
'Winteropzet'

Plus optimalisatie
‘Scheefstand
compensatie’

Geen

Optimalisaties
‘Broedseizoen’ +
'Winteropzet'

Scenario's ‘Verlaagd middenpeil
50cm getij’ & ’Kleinere getijslag
30cm getij’

Plus optimalisatie
‘Scheefstand
compensatie’

Geen

Optimalisatie

Optimalisaties
‘Broedseizoen’ +
'Winteropzet'

Autonome ontwikkeling

Scenarios ‘Rijksstructuurvisie 50cm
getij’ & 'Basis 50cm getij'

Optimalisaties
‘Broedseizoen’ +
'Winteropzet'

Scenario

Viseters

Huidige aantal
(gemiddelde 2013-2017)

5.5.1

Aalscholver

304

200-800

100-1000

100-1000

100-1000

100-1000

100-1000

100-1000

100-1000

Dodaars

75

30-100

20-75

20-75

20-75

20-75

20-75

20-75

20-75

Fuut

199

150-300

100-500

100-500

100-500

100-500

100-500

100-500

100-500

Geoorde fuut

534

100-300

100-500

100-500

100-500

100-500

100-500

100-500

100-500

Kleine
Zilverreiger

7

5-15

5-25

5-25

5-25

5-25

5-25

5-25

.5-25

Kuifduiker

3

1-5

1-10

1-10

1-10

1-10

1-10

1-10

1-10

Lepelaar

27

20-40

20-100

20-100

20-100

20-200

20-200

20-200

20-150

Middelste
Zaagbek

1255

1000-2000

500-1000

500-1000

500-1000

500-1000

500-1000

500-1000

500-1000

Toelichting viseters:
Algemeen
Invoering van getij biedt mogelijk kansen voor viseters door een verbeterde
voedselsituatie. Naar verwachting zullen pelagische en benthische vissen toenemen in
het Grevelingenmeer door een grotere uitwisseling met de Noordzee bij gedempt getij
en een verminderde zuurstofloosheid. Ook in een situatie met gedempt getij spelen de
gevolgen van klimaatverandering wat op populatie niveau van vissen gevolgen zal
hebben en migratie-, foerageer- en paaigedrag zal beïnvloeden. Hoe dit precies zal
verlopen is niet met zekerheid te zeggen. Mogelijk zullen vooral kleinere vissen vanuit
de Voordelta de Grevelingen binnentrekken. Dit alles maakt het lastig de voedselsituatie
voor viseters bij gedempt getij te voorspellen.
Aalscholver Invoering van gereduceerd getij kan leiden tot een verbetering in de
vispopulatie (meer soorten en hogere biomassa van vooral mariene en bodemlevende
soorten). Vanwege een vergelijkbaar doorzicht, zouden viseters van open water daarom
kunnen profiteren van het invoeren van het getij. Anderzijds zijn in een getijdebekken
als de Oosterschelde de aantallen viseters juist lager dan in de stagnante Grevelingen.
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De getijslag in de Oosterschelde is veel groter (bijna 3 meter) dan in de getijalternatieven in het Grevelingenmeer (maximaal 50 cm). Dit betekent dat het evengoed
mogelijk is dat getij negatieve gevolgen heeft voor viseters. De range van mogelijke
uitkomsten is dus zeer groot. De aantallen aalscholvers ontwikkelen zich de laatste
jaren positief, ook in de rest van het Deltagebied. Deze trend zal naar verwachting
doorzetten bij autonome ontwikkeling. Invoering van getij kan zowel positief als negatief
uitpakken.
Dodaars In zowel het Grevelingenmeer als in de rest van het Deltagebied is de trend
van de dodaars negatief. Bij autonome ontwikkeling wordt daarom een verdere afname
verwacht. De soort is in getijdengebieden nergens algemeen, een herstel is dan ook
niet te verwachten.
Fuut In het Grevelingenmeer is de fuut sterk afgenomen; elders in het Deltagebied is
soort stabiel. Bij autonome ontwikkeling wordt geen groot herstel verwacht, maar een
verdere stabilisatie. Invoering van getij biedt mogelijk kansen.
Geoorde fuut De afname van de geoorde fuut in het Grevelingenmeer is enorm en nog
niet tot staan gekomen; elders in het Deltagebied is soort juist toegenomen. Bij
autonome ontwikkeling wordt geen herstel verwacht, maar een nog verdere afname.
Invoering van getij biedt wellicht kansen op herstel.
Kleine zilverreiger In het Grevelingenmeer is de kleine zilverreiger niet meer hersteld
van enkele koudere winters; elders in het Deltagebied namen ze wel weer toe tot het
oude niveau. Bij autonome ontwikkeling wordt hoogstens een licht herstel verwacht.
Invoering van getij biedt kansen, heel veel slechter kan het voor deze soort niet. De
soort gedijt wel in sommige getijdegebieden.
Kuifduiker In het Grevelingenmeer is de kuifduiker sterk afgenomen; elders in het
Deltagebied neemt de soort toe. Bij autonome ontwikkeling wordt geen herstel
verwacht. Invoering van getij biedt kansen.
Lepelaar In het Grevelingenmeer is de lepelaar significant afgenomen; elders in het
Deltagebied en de rest van Nederland neemt hij gestaag toe. Bij autonome ontwikkeling
is geen zicht op herstel, maar een stabilisatie op een laag niveau. Invoering van getij
biedt kansen, aangezien lepelaars veel foerageren in getijdengebieden.
Middelste zaagbek Met de recente afname zette de negatieve trend van de zaagbek
later in dan van de andere viseters. Er is geen zicht op herstel. De aantallen zijn
daarentegen nog steeds aanzienlijk en belangrijk op nationale schaal. Gezien de lagere
dichtheden in getijdenwateren biedt invoering van getij bepaald geen grote kans op
toename.
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Tussenscenario

Optimalisaties
‘Broedseizoen’ +
'Winteropzet'

Plus optimalisatie
‘Scheefstand
compensatie’

Geen

Optimalisaties
‘Broedseizoen’ +
'Winteropzet'

Scenario's ‘Verlaagd middenpeil
50cm getij’ & ’Kleinere getijslag
30cm getij’

Plus optimalisatie
‘Scheefstand
compensatie’

Geen

Optimalisatie

Optimalisaties
‘Broedseizoen’ +
'Winteropzet'

Autonome ontwikkeling

Scenarios ‘Rijksstructuurvisie 50cm
getij’ & 'Basis 50cm getij'

Optimalisaties
‘Broedseizoen’ +
'Winteropzet'

Scenario

Bodemdiereters

Huidige aantal
(gemiddelde 2013-2017)

5.5.2

Bergeend

1579

Bontbekplevier

77

1500-2000 1500-3000 1500-3000 1500-3000 1500-3000 1500-3000 1500-3000 1500-3000
30-150

30-300

30-300

30-300

30-300

30-300

30-300

30-300

Bonte
strandloper

805

800-1500

800-3000

800-3000

800-3000

800-3000

800-3000

800-3000

800-3000

Brilduiker

141

75-150

50-150

50-150

50-150

50-150

50-150

50-150

50-150

Goudplevier

1507

1200-2000 1000-2000 1000-2000 1000-2000 1000-2000 1000-2000 1000-2000 1000-2000

Kievit

1754

1500-2500 1250-2500 1250-2500 1250-2500 1250-2500 1250-2500 1250-2500 1250-2500

Kluut

51

25-60

10-40

10-40

10-40

10-40

20-40

20-40

20-60

Rosse grutto

32

20-40

20-100

20-100

20-100

20-100

20-100

20-100

20-100

Scholekster

229

100-250

100-400

100-400

100-400

100-400

100-400

100-400

100-400

Steenloper

19

15-30

15-40

15-40

15-40

15-40

15-40

15-40

15-40

Strandplevier

15

5-15

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

5-10

Tureluur

98

75-150

75-200

75-200

75-200

75-200

75-200

75-200

75-200

Wulp

716

500-1500

500-3000

500-3000

500-3000

500-3000

500-3000

500-3000

500-3000

Zilverplevier

210

300-800

300-1500

300-1500

300-1500

300-1500

300-1500

300-1500

300-1500

Toelichting bodemdiereters:
Algemeen
De bovenstaande tabel kent grote onzekerheden maar het creëren van
intergetijdengebied bij gedempt getij zal leiden tot een toename in bodemdiereters die
bij laag water op de slikken en zandplaten foerageren. Bij 50 cm ontstaat er een groter
oppervlakte intergetijdengebied dan bij 30 cm, wat naar alle waarschijnlijkheid tot
grotere aantallen zal leiden bij 50 cm. Daarnaast speelt droogvalduur verdeling en
voedselbeschikbaarheid een rol in de kwaliteit van het intergetijdengebied als
foerageergebied voor bodemdiereters. De scenario's zullen hier een verschillende
invloed op hebben en het mogelijke effect op de kwaliteit van het foerageerhabitat dient
nader onderzocht te worden.
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Bergeend Net als in de getijdewateren van het Deltagebied is de trend positief. Bij getij
zal er meer foerageeroppervlak beschikbaar komen waardoor deze soort in potentie in
aantallen kan toenemen.
Bontbekplevier De grootste aantallen bontbekplevieren betreffen doortrekkers. De
aantallen kunnen sterk wisselen. Bij gedempt getij zullen de droogvallende slikken en
zandplaten extra foerageermogelijkheden bieden waardoor de aantallen van deze soort
naar verwachting zullen toenemen.
Bonte strandloper In het Grevelingenmeer neemt de soort toe. Dit betreft de aantallen
bonte strandlopers buiten de Oosterschelde-hvp's. Deze vogels verblijven en
foerageren langere tijd in het Grevelingenmeer, soms overtijen er ook flinke aantallen
afkomstig van de Kwade Hoek. Bij getij zal er meer foerageeroppervlak beschikbaar
komen waardoor deze soort in potentie in aantallen kan toenemen.
Brilduiker Mede door klimaatverandering overwinteren steeds minder brilduikers in
Nederland, ze blijven ten noord(oost)en van ons land. De negatieve trend in het
Grevelingenmeer wordt mogelijk nog door lokale factoren versterkt. Dichtheden in
getijdewateren zijn gemiddeld lager, maar plaatselijk soms vrij hoog.
Goudplevier Goudplevieren in het Grevelingenmeer foerageren op gemaaid /
begraasd grasland. Ze rusten vaak op strekdammen, op eilanden en langs de waterlijn.
Het foerageergebied neem met invoering van getij af, verder zijn geen grote
veranderingen te verwachten. De huidige trend is vrij stabiel.
Kievit Kieviten in het Grevelingenmeer foerageren op gemaaid / begraasd grasland. Dit
foerageergebied neem met invoering van getij af. Kieviten foerageren vrijwel alleen in
grasland, wat zal afnemen bij invoering van getij. Doordat vrijwel alle broedgebieden
overspoelen zal de soort bovendien grotendeels als broedvogel verdwijnen.
Kluut De trend van de kluut in het Grevelingenmeer is licht negatief, tegen de regionale
trend in. Slecht broedsucces speelt de soort parten. Predatie is hierbij een factor, maar
de rol van voedselbeschikbaarheid hierbij is onduidelijk. Invoering van een beperkt getij
gaat waarschijnlijk effect hebben op beschikbaarheid van voedsel, mogelijk dat er
ruimere foerageermogelijkheden komen. Doordat echter vrijwel alle broedgebieden
overspoelen zal de soort deels als broedvogel verdwijnen. Omdat de kluut een
zomervogel is in het Grevelingenmeer wordt trend van het jaargemiddelde met name
bepaald door broedpopulatie.
Rosse grutto De aantallen in het Grevelingenmeer zijn (buiten de Oosterschelde-hvp's)
relatief laag. De trend is net als in de rest van het Deltagebied relatief stabiel. Bij getij
zal er meer foerageeroppervlak beschikbaar komen waardoor deze soort in potentie in
aantallen kan toenemen.

67

Scholekster De aantallen in het Grevelingenmeer zijn relatief laag. De trend is net als
in de rest van Nederland negatief. Bij getij zal er meer foerageeroppervlak beschikbaar
komen waardoor deze soort in potentie in aantallen kan toenemen. Het zou
scholeksters van elders naar het Grevelingenmeer kunnen trekken.
Steenloper De aantallen in het Grevelingenmeer zijn relatief laag. De aantallen nemen
sinds de eeuwwisseling licht af. Bij getij zal er meer foerageeroppervlak beschikbaar
komen waardoor deze soort in potentie in aantallen kan toenemen.
Strandplevier De aantallen strandplevieren tijdens de watervogeltellingen zijn een
afspiegeling van de aantallen broedparen. De nationale trend is sterk negatief, maar de
soort houdt (nog) enigszins stand in het Grevelingenmeer. Helaas valt te verwachten
dat de soort op den duur hier ook verder zal afnemen. Invoering van getij zal
ongetwijfeld een nekslag voor deze laatste belangrijke Nederlandse populatie
betekenen. Omdat de strandplevier een zomervogel is in het Grevelingenmeer wordt
trend van het jaargemiddelde met name bepaald door broedpopulatie.
Tureluur De trend van de tureluur komt overeen met de trend in de Zoute Delta. Deze
is sinds 20 jaar afgenomen, maar de afname lijkt tot staan gekomen. Invoering van getij
leidt enerzijds waarschijnlijk tot ruimere foerageermogelijkheden. Daarentegen zullen
broedplaatsen overspoeld raken.
Wulp De trend van de wulp in het Grevelingenmeer is positief en volgt die van de Zoute
Delta. Wulpen foerageren zowel in grasland als op getijdenslikken. Bij getij zal er meer
foerageeroppervlak beschikbaar komen waardoor deze soort in potentie in aantallen
kan toenemen.
Zilverplevier In het Grevelingenmeer neemt de zilverplevier toe. Dit betreft de gebieden
buiten de Oosterschelde-hvp's. Deze vogels verblijven en foerageren langere tijd in het
Grevelingenmeer, soms overtijen er ook flinke aantallen afkomstig van de Kwade Hoek.
Bij getij zal er meer foerageeroppervlak beschikbaar komen waardoor deze soort in
potentie in aantallen kan toenemen.
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Tussenscenario

Optimalisaties
‘Broedseizoen’ +
'Winteropzet'

Plus optimalisatie
‘Scheefstand
compensatie’

Geen

Optimalisaties
‘Broedseizoen’ +
'Winteropzet'

Scenario's ‘Verlaagd middenpeil
50cm getij’ & ’Kleinere getijslag
30cm getij’

Plus optimalisatie
‘Scheefstand
compensatie’

Geen

Optimalisatie

Optimalisaties
‘Broedseizoen’ +
'Winteropzet'

Autonome ontwikkeling

Scenarios ‘Rijksstructuurvisie 50cm
getij’ & 'Basis 50cm getij'

Optimalisaties
‘Broedseizoen’ +
'Winteropzet'

Scenario

Planteneters

Huidige aantal
(gemiddelde 2013-2017)

5.5.3

Brandgans

3789

3000-5000 3000-6000 3000-6000 3000-6000 3000-6000 3000-6000 3000-6000 3000-6000

Grauwe Gans

1889

1000-2500 1000-2500 1000-2500 1000-2500 1000-2500 1000-2500 1000-2500 1000-2500

Kleine Zwaan

31

10-80

10-80

10-80

10-80

10-80

10-80

10-80

10-80

Knobbelzwaan

145

50-200

50-250

50-250

50-250

50-250

50-250

50-250

50-250

Kolgans

118

50-150

50-150

50-150

50-150

50-150

50-150

50-150

50-150

Krakeend

122

50-200

50-200

50-200

50-200

50-200

50-200

50-200

50-200

Meerkoet

731

500-1500

500-1000

500-1000

500-1000

500-1000

500-1000

500-1000

500-1000

Pijlstaart

108

100-200

100-250

100-250

100-250

100-250

100-250

100-200

100-200

Rotgans

2295

Slobeend

47

2000-2500 2000-3500 2000-3500 2000-3500 2000-3500 2000-3500 2000-3500 2000-3500

Smient

2850

1000-4000 1000-4000 1000-4000 1000-4000 1000-4000 1000-4000 1000-4000 1000-4000

Wilde eend

2386

1500-3500 1500-3500 1500-3500 1500-3500 1500-3500 1500-3500 1500-3500 1500-3500

Wintertaling

330

20-150

200-800

20-100

200-800

20-100

200-800

20-100

200-800

20-100

200-800

20-100

200-800

20-100

200-800

20-100

200-800

Toelichting planteneters:
Brandgans De trend van de brandgans is positief. De aantallen worden met name
extern gestuurd. Aangezien de brandgans in kort begraasde gebieden goed gedijt zal
de trend doorzetten ongeacht het getijscenario, en is meer afhankelijk van het beheer
van de landgebieden.
Grauwe gans Net als bij de brandgans wordt de trend met name extern gestuurd. Een
grote af- of toename ten opzicht van de huidige situatie wordt niet verwacht.
Kleine zwaan Van oudsher gebruiken flinke aantallen Kleine Zwanen het
Grevelingenmeer als slaapplaats. Rust is hier een belangrijke factor. Tegenwoordig blijft
een relatief groot deel van deze vogels overdag in het gebied om te foerageren. Effecten
van getij zijn onduidelijk.
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Knobbelzwaan De grote ruiconcentraties zijn verdwenen toen het belangrijkste
voedsel (zeegras) verdween. Trend is negatief. Alleen bij terugkeer zeegras zal de soort
mogelijk weer toenemen. Concentraties knobbelzwanen op getijdewateren zijn
onbekend, vandaar dat er mogelijk een mogelijk negatief effect valt te verwachten.
Kolgans De aantallen worden met name extern gestuurd. Zolang de grazige vlaktes
slikken van Flakkee blijven, zullen er ook kolganzen blijven. Er is veel uitwisseling met
binnendijkse gebieden. Gezien de trend in het Deltagebied wordt geen verandering
verwacht.
Krakeend De krakeend heeft een negatieve trend in het Grevelingenmeer, tegen de
landelijke en regionale trends in, het is onbekend waarom. Of getij verbetering gaat
brengen is de vraag.
Meerkoet De trend in het Deltagebied is negatief. In het Grevelingenmeer heeft de soort
een geheel eigen ontwikkeling gehad, deze is ongetwijfeld voedsel-gerelateerd. Het is
lastig in te schatten of voedselsituatie zal verbeteren, maar gezien het vrijwel ontbreken
van de soort in getijdewateren verwachten we eerder een afname van deze soort bij
gedempt getij.
Pijlstaart De trend van de pijlstaart is positief in het Grevelingenmeer. Getij vergroot de
foerageermogelijkheden voor de soort. Een (waarschijnlijk kleine) toename ligt dan ook
voor de hand.
Rotgans De trend in het Deltagebied wordt in de eerste plaats extern gestuurd
(broedsucces). Aantallen per watersysteem verschillen door lokale omstandigheden.
Getij zou wel eens gunstig uit kunnen pakken voor de soort die gedijt in zoute getijde
wateren. Ook de relatieve rust in het Grevelingenmeer is gunstig.
Slobeend De trend van de slobeend in het Deltagebied is positief in het
Grevelingenmeer ruwweg stabiel. De slobeend komt nauwelijks voor in
getijdegebieden. Daarom wordt van invoering van getij geen positief effect verwacht,
maar juist een afname.
Smient De trend in het Deltagebied wordt extern gestuurd en is momenteel negatief
vanwege laag broedsucces in de herkomstgebieden en het noordelijker blijven
overwinteren vanwege milde winters. In strenge winters komen kunnen grote aantallen
naar het Grevelingenmeer komen.
Wilde Eend De trend in het Deltagebied wordt beïnvloed door de negatieve
(inter)nationale trend. Wilde eenden foerageren zowel in zoet water als in zoute
getijdegebieden. Wat het effect van invoering van getij zal zijn is ongewis.
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Wintertaling De trend van de wintertaling in het Deltagebied is positief en stabiel in het
Grevelingenmeer. Met invoering van getij zal het foerageerhabitat toenemen. Naar
verwachting zal de soort daarom wat toenemen.
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Optimalisaties
‘Broedseizoen’ +
'Winteropzet'

9-13

Tussenscenario

Plus optimalisatie
‘Scheefstand
compensatie’

9-13

Geen

9-13

Scenario's ‘Verlaagd middenpeil
50cm getij’ & ’Kleinere getijslag
30cm getij’

Optimalisaties
‘Broedseizoen’ +
'Winteropzet'

9-13

Plus optimalisatie
‘Scheefstand
compensatie’

Autonome ontwikkeling
9-13

Optimalisaties
‘Broedseizoen’ +
'Winteropzet'

11

Geen

Optimalisatie

Slechtvalk

Scenarios ‘Rijksstructuurvisie 50cm
getij’ & 'Basis 50cm getij'

Optimalisaties
‘Broedseizoen’ +
'Winteropzet'

Scenario

Roofvogels

Huidige aantal
(gemiddelde 2013-2017)

5.5.4

9-13

9-13

9-13

Toelichting roofvogels:
Slechtvalk De trend van de slechtvalk was positief door de groei van de NoordwestEuropese broedpopulatie. De aantallen nemen al jaren niet meer toe in het Deltagebied
en het Grevelingenmeer terwijl broedpopulatie nog wel steeds groeit. De draagkracht
van het gebied lijkt dus bereikt. Waarschijnlijk heeft invoering van getij nauwelijks
invloed op de aantallen slechtvalken, zolang er maar voldoende prooien (vogels)
voorhanden zijn.
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Prognoses zeehonden

5.6.1

Gewone en Grijze Zeehond

Optimalisaties
‘Broedseizoen’ +
'Winteropzet'

22

20-40

20-40

20-40

20-40

20-40

20-40

20-40

20-40

Grijze Zeehond

0,8

1-20

1-20

1-20

1-20

1-20

1-20

1-20

1-20

Geen

Optimalisatie

Geen

Gewone
Zeehond

Optimalisaties
‘Broedseizoen’ +
'Winteropzet'

Plus optimalisatie
‘Scheefstand
compensatie’

Tussenscenario

Optimalisaties
‘Broedseizoen’ +
'Winteropzet'

Scenario's ‘Verlaagd middenpeil
50cm getij’ & ’Kleinere getijslag
30cm getij’

Plus optimalisatie
‘Scheefstand
compensatie’

Scenarios ‘Rijksstructuurvisie 50cm
getij’ & 'Basis 50cm getij'

Optimalisaties
‘Broedseizoen’ +
'Winteropzet'

Autonome ontwikkeling

Scenario

Huidige aantal
(gemiddelde 2013-2017)

5.6

Toelichting zeehonden:
Gewone zeehond De trend in het Grevelingenmeer volgt die van het Deltagebied.
Gezien de sterk positieve trend in het Deltagebied wordt een verdere toename
verwacht; al is onduidelijk hoe lang deze toename nog kan doorgaan. Daarbij wordt er
vanuit gegaan dat in elk scenario de visstand voldoende zal zijn. Zeehonden komen via
de sluis in het Grevelingenmeer terecht; een veilige doorgang voor zeehonden moet
dan wel gegarandeerd zijn.
Grijze zeehond De trend in het Grevelingenmeer volgt net als bij de gewone zeehond
die van het Deltagebied. Ook voor deze soort wordt daarom een verdere toename
verwacht. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat in elk scenario de visstand voldoende zal
zijn. Grijze zeehonden komen waarschijnlijk regelmatiger door de sluis in Brouwersdam
dan gewone zeehonden; sterfte door verdrinking in fuiken is momenteel mogelijk een
beperkende factor.
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