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Dankwoord

De binnenlandse steltlopertellingen in Nederland 
waren alleen mogelijk met de medewerking van 
velen. Allereerst zijn dat de vrijwilligers die in hun 
vrije tijd de tellingen uitvoerden en de gegevens 
beschikbaar stelden aan SOVON. Op regionaal 
niveau werden de tellingen gecoördineerd door 
Peter de Boer, Ton Cuijpers, Gerrit Gerritsen, 
Roland Jalving, Romke Kleefstra, Jelle Postma, 
Marc van Roomen, Jan Schoppers, Roy Slaterus, 
Harold Steendam, Dirk Tanger en Jan-Willem 
Vergeer. Dirk Tanger bood namens de Nederlandse 

Steltloper Werkgroep een extra helpende hand. 
Michel Klemann wordt bedankt voor de algehele 
verzending van nieuwsbrieven, formulieren en 
gebiedskaartjes. Gerard Troost verzorgde de 
internettoepassingen voor het digitaal doorgeven 
van telresultaten op de SOVON-website. Binnen 
het internationale goudplevierenproject van de 
International Wader Study Group was vooral Simon 
Gillings een belangrijke spil, als internationaal 
coördinator en drijvende kracht achter de project-
website.
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1. Inleiding

Voor trekkende watervogels zijn beschermde 
broedgebieden, pleisterplaatsen tijdens de trektijd 
en overwinteringsgebieden alle van essentieel 
belang. Zo vervullen de Nederlandse weidegebieden 
niet alleen een belangrijke functie voor broedende 
weidevogels en overwinterende ganzen, ook 
herbergen ze in het najaar internationaal belangrijke 
aantallen Goudplevieren en Kieviten. De kennis 
over actuele aantallen en verspreiding van deze 
Natura 2000-soorten is echter beperkt. De lopende 
monitoring is met name gericht op maandelijkse 
tellingen in wetlands, terwijl deze soorten voor een 
belangrijk deel in het agrarisch gebied daarbuiten 
voorkomen. Er zijn bovendien aanwijzingen dat 
Goudplevier en Kievit in agrarisch gebied een 
andere trend laten zien in vergelijking met de 
belangrijkste wetlands (Kleefstra & van Roomen 
2005). De laatste volledige telling van beide soorten 
is echter in 2003 uitgevoerd. Voor het evalueren 
van landelijke instandhoudingsdoelen is recentere 
informatie over de aantalsontwikkelingen in het 
landelijk gebied noodzakelijk.

In oktober 2008 is een internationale telling van 
Goudplevieren in Europa georganiseerd onder 
auspiciën van de IWSG (International Wader Study 
Group). SOVON heeft hier in samenwerking met de 
Nederlandse Steltloperwerkgroep (NSWG) en haar 
netwerk van vrijwillige vogeltellers voor Nederland 
een belangrijke bijdrage aan geleverd. Aansluitend 
op eerdere landelijke tellingen zijn integrale 
tellingen uitgevoerd in oktober en november. 
Daarbij werden alle aanwezige steltlopers geteld, 
met als kernsoorten Goudplevier, Kievit en Wulp.
De binnenlandse steltlopertellingen in Nederland in 
2008 werden financieel ondersteund door, het Prins 
Bernhard Cultuurfonds (namens deze het Erica 
Fonds en het Juncus Porzana Delichon Fonds) en 
de Gegevensautoriteit Natuur, Rijkswaterstaat en 
Vogelbescherming Nederland in het kader van het 
Watervogelmeetnet.
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2. Achtergrond

2.1. Steltlopertellingen in de jaren 
zeventig en negentig

Landelijke tellingen van steltlopers in het binnenland 
– en die van Goudplevieren in het bijzonder – zijn 
in de afgelopen drie decennia in slechts zeven jaren 
uitgevoerd. In 1976 en 1978 werden tellingen in 
november uitgevoerd, doorgaans de maand met de 
grootste aantallen Goudplevieren in ons land. Deze 
tellingen kenden een goede teldekking, waarbij in 
feite alleen de pleistocene gronden in het oosten 
van het land buiten schot bleven, wat ongeschikte 
gebieden voor Goudplevieren zijn (van Eerden & 
Key 1978, van Eerden et al. 1979). De telling in 1978 
had reeds een internationaal trekje, omdat gelijktijdig 
met de telling in Nederland ook de Wadden-regio’s 
van Duitsland en Denemarken werden geteld. Aan 
de hand van de telling van 1978 werd voorgenomen 
resultaten van de steltlopertellingen te verwerken 
bij het winter- en trekvogelonderzoek van SOVON 
(van Eerden et al. 1979).
In november 1993 initieerde de NSWG (Nederlandse 
Steltloper Werkgroep) een nationale steltlopertelling, 
maar de dekking was verre van volledig en daarmee 
onvergelijkbaar met de tellingen uit de jaren zeventig 
(Gerritsen 1994). Dat geldt ook voor soortgelijke 
tellingen in november 1994 en 1995. In 1996 
organiseerden  NSWG en SOVON samen tellingen 
in oktober en november. Deze kenden een goede 
teldekking. Hierbij ging, evenals in 2008, aandacht 
uit naar alle steltlopersoorten in het binnenland, 
waarbij Goudplevier, Kievit en Wulp de kernsoorten 
waren (van der Winden et al. 1997). De telling in 
oktober sloot aan bij internationale initiatieven.

2.2. Internationale initiatieven in 2003 
en 2008

Onder impulsen van de IWSG werd in oktober 
2003 een gecoördineerde goudplevierentelling 
geïnitieerd in een groot aantal Noordwest-Europese 
landen (Zweden, Denemarken, Polen, Duitsland, 
Denemarken, Nederland, Groot-Brittannië en 
Ierland; Rasmussen & Gillings 2007). In Nederland 
was de organisatie  in handen van SOVON i.s.m. de 
NSWG. Het lukte de geslaagde opzet van 1996 en 
oktober en november 2003 te herhalen (Kleefstra & 
Tanger 2004, Kleefstra & van Roomen 2005).
Aan de hand van deze internationale telling vond 
in oktober 2005 een ‘goudplevierenworkshop’ 
plaats, waaraan tal van Europese landen deelnamen 
(IJsland, Zweden, Denemarken, Polen, Duitsland, 
Nederland, Ierland, Groot-Brittannië, Frankrijk, 

Spanje, Portugal en Italië). Hier werd besloten 
eens in de vijf jaar een internationale telling te 
organiseren, met als doel inzicht te krijgen in de 
omvang van goudplevierpopulaties, populatietrends 
en de importantie van belangrijke kerngebieden 
(Gillings 2005). Vooral dit laatste is van belang voor 
bescherming in het kader van het internationale 
Natura 2000-netwerk. Goudplevier, Kievit en 
Wulp zijn Natura 2000-soorten waarvoor landelijke 
instandhoudingsdoelen geformuleerd zijn. 
Regelmatige tellingen buiten de monitoringgebieden 
van het Meetnet Watervogels zijn essentieel om de 
landelijke populatieontwikkelingen te volgen, en de 
landelijke Staat van Instandhouding te beoordelen. 
Voorgenomen werd om onder auspiciën van de IWSG 
in oktober 2008 opnieuw een internationale telling 
te organiseren met deelname van een groter aantal 
Europese landen (Gillings 2005). Evenals in 1996 en 
2003 sloten SOVON en NSWG hier gezamenlijk op 
aan met binnenlandse steltlopertellingen in oktober 
en november 2008. Naast Nederland werden in 
oktober 2008 ook grootschalige tellingen uitgevoerd 
in België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, 
Estland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, 
Letland, Noorwegen, Polen, Rusland, Tsjechië en 
Zweden.
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3.1. Teldatums en telsoorten

De internationale teldatum werd op 18 oktober 
2008 gepland, gelijktijdig met de reeds ingeplande 
watervogeltellingen in de internationale Waddenzee. 
SOVON en NSWG organiseerden daarnaast, 
conform eerdere landelijke tellingen, een extra 
telling in november. De aantallen van belangrijke 
soorten variëren tussen beide maanden, en twee 
tellingen geven dus een substantieel beter inzicht 
in de omvang van de landelijke populaties en 
het belang van individuele gebieden. De tweede 
telling werd gepland op 15 november 2008, tevens 
gelijktijdig met de reeds vastgestelde datum 
voor watervogeltellingen in het Waddengebied 
en binnenland. Evenals de voorgaande tellingen 
werden tellers opgeroepen alle steltlopers te tellen, 
waarbij naast de Goudplevier vooral Kievit en Wulp 
belangrijke soorten waren.

3.2. Verdeling van telgebieden

De binnenlandse steltlopertellingen werden al in 
het seizoen 2007/2008 aangekondigd onder de 
ganzen- en watervogeltellers van SOVON. De vaste 
ganzentellers konden via de website van SOVON hun 
eigen telgebieden ‘claimen’ voor de binnenlandse 
steltlopertellingen. Ofwel, ze konden via de website 
(en ook via de regionale coördinator) aangeven of 
ze hun gebied in oktober en november, behalve op 
ganzen, ook op steltlopers wilden tellen.
Wanneer de ganzentellers aangaven deze extra 
tellingen niet te willen uitvoeren in hun vaste gebieden, 
dan kwamen de gebieden op een ‘claimkaart’ van 
Nederland te staan, zodat andere vrijwilligers via de 
website de beschikbare gebieden konden ‘claimen’. 
Er werd gewerkt met de telgebiedsindeling die bij de 
maandelijkse tellingen in het kader van het Meetnet 
Watervogels wordt toegepast.

3.3. Veld- en bureauwerk voor vrijwilligers

Voor alle tellers werd een speciale 
‘steltlopernieuwsbrief’ geschreven met alle 
benodigde achtergrondinformatie over de opzet 
en organisatie van de tellingen (bijlage 2). Via de 
website van SOVON konden vrijwilligers vervolgens 
gebiedskaarten en tellijsten uitdraaien voor het 
intekenen van groepen in het veld en het noteren 
van soorten, groepsgroottes en habitat. Tellers die 
liever alles via de post ontvingen, werden door de 
regionale coördinatoren op hun wenken bediend.
In het veld werden dus niet alleen soorten en aantallen 
vastgelegd, vrijwilligers tekenden de groepen 

steltlopers op veldkaarten in, zodat informatie tot 
op perceelsniveau werd verkregen. Daarbij werd 
tevens vermeld wat de habitat van het betreffende 
perceel was (bijv. intensief grasland, maïsstoppel 
e.d., bijlage 1). Nadien konden de veldkaarten 
met tellijsten ingestuurd worden, maar veel tellers 
maakten gebruik van de mogelijkheid om via de 
website van SOVON soorten, aantallen en habitat 
in te voeren op digitale gebiedskaarten.

3.4. Volledigheid van de tellingen

De deelname aan de binnenlandse steltlopertellingen 
in het najaar van 2008 was goed te noemen. De 
resultaten laten zien dat in beide maanden meer dan 
80% van de aanwezige aantallen is geteld.

3.5. Berekening aantallen van ont-
brekende tellingen

Bij grootschalige tellingen met vrijwilligers zullen 
er altijd gebieden met steltlopers zijn, die door 
omstandigheden niet geteld worden. Ontbrekende 
tellingen moeten dan worden ‘bijgeschat’ om een 
compleet beeld te krijgen. Voor dit ‘bijschatten’, 
ook wel imputen genoemd, wordt de ontbrekende 
telling geschat op grond van (1) de verhouding 
tussen de gemiddelde aantallen in het telgebied en 
de overige gebieden (plotfactor); (2) de verhouding 
tussen de gemiddelde aantallen in de ontbrekende 
maand en de andere maanden (maandfactor), en 
(3) de verhouding tussen de gemiddelde aantallen 
in het jaar met de ontbrekende telling en de andere 
jaren (jaarfactor). De bijschattingen worden 
uitgevoerd met het programma U-index (Bell 
1995). De telgebieden worden hiervoor in een aantal 
regio’s ingedeeld, die overeenkomen wat betreft 
habitat, seizoensverloop en aantalontwikkelingen. 
Gebieden binnen het vaste maandelijkse telschema 
zijn bijgeschat binnen 14 regio’s, de overige 
gebieden binnen 8 ‘ganzen’ regio’s (figuur 2.5. en 
2.6. in Hustings et al. 2008). Hiervoor zijn alle 
beschikbare tellingen van september t/m april in de 
periode 1994/1995-2008/2009 gebruikt. Sommige 
gebieden worden slechts zelden geteld, en kunnen 
dan onrealistische schattingen geven, daarom zijn 
de telgebieden die voor de zes steltlopertellingen 
(oktober-november 1996, 2003, 2008) uit meer 
dan 90% bijgeschatte  aantallen bestaan  niet 
meegenomen. Deze bijschattingen zijn niet alleen 
voor de tellingen uit 2008 uitgevoerd maar ook voor 
die van 2003 en 1996.

3. Organisatie en opzet van de tellingen
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4. Resultaten

4.1. Getelde aantallen Goudplevieren, 
Kieviten en Wulpen

Tabel 1 geeft de getelde en berekende aantallen 
Goudplevieren, Kieviten en Wulpen in oktober en 
november 2008 weer ten opzichte van de tellingen 
in 1996 en 2003. Berekende aantallen zijn de getelde 
aantallen incl. bijschattingen voor gebieden die niet 
geteld werden (zie § 3.5). Voor dit rapport zijn de 
resultaten van 1996 en 2003 opnieuw onder de loep 
genomen en zijn ook voor die jaren aantallen van 
ontbrekende gebieden berekend. 

4.2. Resultaten in relatie tot eerdere 
binnenlandse steltlopertellingen

Om tot een vergelijking te komen tussen de 
binnenlandse steltlopertellingen van 1996, 2003 en 
2008 zijn in figuur 1 indexen berekend op basis van de 
berekende totaalaantallen in tabel 1. Goudplevieren 
waren in zowel oktober als november schaarser dan 
tijdens de tellingen in 1996 en 2003. De Kievit was 
– zeker in oktober – in kleinere aantallen aanwezig 
ten opzichte van 1996, maar talrijker dan tijdens 

de tellingen in 2003. Wulpen waren tijdens beide 
tellingen in 2008 beduidend talrijker dan tijdens de 
steltlopertellingen in 1996 en 2003.

4.3. Soortbesprekingen

Goudplevier Pluvialis apricaria
De binnenlandse steltlopertellingen van eind jaren 
zeventig leverden in november 1976 en 1978 c. 
400.000 Goudplevieren op (van Eerden & Key 
1978, van Eerden et al. 1979). In 1996 en 2003 ging 
het om beduidend kleinere aantallen, resp. 253.000 
en 292.000 (tabel 1, zie ook Van der Winden et 
al. 1997, Kleefstra & Tanger 2004). Ten opzichte 
daarvan laat de novembertelling in 2008 nog 
kleinere aantallen zien (tabel 1, figuur 1), hetgeen 
ook van toepassing is op de aantallen die tijdens de 
drie landelijke tellingen in oktober zijn uitgevoerd.
Figuur 2 geeft de verspreiding van de Goudplevier 
in Nederland tijdens de tellingen in 2008. Hierbij 
is ook aangegeven of het om getelde aantallen gaat 
(donkerblauw) of berekende aantallen (lichtblauw). 
De verspreiding van de soort laat sterke 
concentraties zien in het Waddengebied (kusten 
Friesland en Groningen, de Waddeneilanden), de 
IJsselmeerkust van Noord-Holland en Friesland, 

Tabel 1. Getelde en berekende aantallen Goudplevieren, Kieviten en Wulpen in Nederland in oktober en november 2008 
in vergelijking met de tellingen in 1996 en 2003.

Soort Maand 1996
geteld

1996
berekend

2003
geteld

2003
berekend

2008
geteld

2008
berekend

2008
% berekend

Goudplevier 10 176.992 219.390 178.343 203.348 143.382 168.480 15
Goudplevier 11 214.065 253.214 276.615 292.428 192.083 214.102 10
         
Kievit 10 877.388 991.184 415.109 492.091 465.120 570.747 19
Kievit 11 662.517 748.509 473.097 533.097 607.212 717.052 15
         
Wulp 10 84.105 111.784 90.805 133.687 121.673 168.568 28
Wulp 11 75.776 113.115 105.032 110.479 173.907 185.686 6

Figuur 1. Vergelijking van de aantallen 
Kieviten, Goudplevieren en Wulpen in 
oktober en november 2003 en 2008 ten 
opzichte van tellingen in beide maanden 
in 1996. Hierbij is 1996 op 100 gesteld. 

0% 50% 100% 150% 200%

Wulp nov

Wulp okt

Kievit nov

Kievit okt

Goudplevier nov

Goudplevier okt

2008 2003 1996



  Binnenlandse steltlopertellingen in Nederland

9

de natte veenpolders van Noord-Holland en de 
IJsseldelta. Opvallend is het nagenoeg ontbreken 
van groepen Goudplevieren in grote delen van 
Friesland (het Lage Midden) en het Rivierengebied, 
plekken waar wel naar de soort is gezocht en waar 
voorheen belangrijke concentraties voorkwamen. 
Op de hogere zandgronden in het oosten en zuiden 
van het land lijken groepen Goudplevieren in het 
najaar definitief geschiedenis te zijn.

Kievit Vanellus vanellus 
In oktober 2008 waren meer Kieviten aanwezig dan 
vijf jaar eerder, toen de zeer lage aantallen op het 
conto van langdurige droogte werden geschreven 
(Kleefstra & Tanger 2004). De verwachting dat 
de aantallen in oktober 2008 dankzij nattere (lees: 
gunstigere) omstandigheden veel hoger zouden 
uitpakken, wordt echter niet ingelast. Dat beeld 
laat de telling in november wel min of meer zien; 

Figuur 2. Verspreiding van de Goudplevier in Nederland tijdens de binnenlandse steltlopertellingen in oktober en 
november 2008.

Goudplevier
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25.000

geteld

berekend

Goudplevier
november 2008

25.000
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Figuur 3. Verspreiding van de Kievit in Nederland tijdens de binnenlandse steltlopertellingen in oktober en november 
2008.
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overeenkomstige aantallen in 1996 en 2008, daar 
tussenin een dip in 2003. In de verspreiding laat 
de soort duidelijk een voorkeur zien voor Laag-
Nederland, met de hoogste aantallen in Friesland, 
Noord-Holland en Zeeland (figuur 3). Op de hogere 
zandgronden is de spoeling dun, alsook in grote 
delen van het Rivierengebied.

Wulp Numenius arquata
Zowel in 2003 als 2008 is de Wulp in grotere 
aantallen vastgesteld dan in 1996. Dit komt volledig 

op het conto van de Waddenzee en Zoute Delta, zoals 
ook figuur 4 laat zien. Al sinds begin jaren tachtig 
domineert de trend in de Waddenzee de landelijke 
trend met een gestage toename. In de afgelopen 
tien jaar zijn in de Zoute Delta de aantallen zowaar 
verdubbeld (Hustings et al. 2008). Landelijk zijn 
overigens de grootste aantallen aanwezig in de 
maanden augustus-oktober. Figuur 4 laat duidelijk 
zien dat het binnenland nog van weinig betekenis is 
voor de soort.

Figuur 4. Verspreiding van de Wulp in Nederland tijdens de binnenlandse steltlopertellingen in oktober en november 
2008.
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5. Discussie en aanbevelingen

In dit rapport worden niet alleen de meest actuele 
najaarsaantallen van Goudplevier, Kievit en Wulp 
gepresenteerd, ook worden met terugwerkende kracht 
aantalschattingen voor de tellingen in 1996 en 2003 
gegeven. Deze resultaten zullen nader uitgewerkt 
worden voor publicatie in o.a. het Nederlandse 
tijdschrift Limosa. Dat zal ingaan op de schattingen 
van de totaalaantallen tijdens de tellingen, waarmee 
de populatieomvang en –ontwikkeling duidelijk 
wordt, alsmede de vergelijking van de huidige 
aantallen met de landelijke instandhoudingsdoelen. 
Doordat gegevens – evenals in de jaren zeventig – tot 
op perceelsniveau verzameld zijn (door het intekenen 
van groepen op veldkaarten), kan verspreiding 
in relatie tot landschappelijke ontwikkelingen, 
abiotiek en grondgebruik geanalyseerd worden. 
Dat biedt mogelijkheden tot een nadere analyse 
van de verspreidingsgegevens. Bovendien kan dit 
in een internationaal perspectief geplaatst worden, 
aangezien de tellingen in een groot deel van West-
Europa uitgevoerd worden. Hieronder worden 
kort voor Goudplevier en Kievit globaal enkele 
ontwikkelingen aangestipt die we zien op grond van 
de huidige resultaten.

5.1. Binnenlandse steltlopertellingen 
versus lopende monitoring

In de landelijke monitoring van watervogels 
laat de Goudplevier een positieve trend zien 
(figuur 5). Eenzelfde trend wordt gesignaleerd op 
basis van ringvangsten van Goudplevieren door 
‘wilsterflappers’ (Jukema & Hulscher 1997, Piersma 
et al. 2005).
Dit komt echter niet overeen met de aantallen die 
vastgesteld worden met de landelijke tellingen 
van steltlopers in het binnenland, want die 
aantallen pakken juist lager uit dan dertig jaar 
geleden (figuur 6). De telgebieden in het Meetnet 
Watervogels zijn grotendeels gelegen in de natte 
regio’s van Nederland, zoals de zoute kustgebieden 
(Waddenzee, Zoute Delta), grote binnenlandse 
wetlands (IJsselmeergebied e.d.) en tal van natte 
gebieden (meren, laagveenmoerassen, veenpolders, 
uiterwaarden e.d.). Wanneer de trends in het Meetnet 
Watervogels worden onderscheiden in zoute 
wetlands, zoete wetlands en het agrarische gebied 
(figuur 7) dan wordt duidelijk dat in het agrarisch 
gebied van een afname sprake is. In het Meetnet 
Watervogels als geheel zien we deze afname niet 
terug, omdat agrarisch gebied in de steekproef van 
monitoringgebieden sterk is ondervertegenwoordigd. 
De afname in het agrarisch gebied ten opzichte van de 
jaren zeventig zien we wel terug in de resultaten van 

de binnenlandtellingen, die een veel representatiever 
beeld van de werkelijkheid geven voor deze soort. 
De toename in de monitoringgebieden lijkt  deels 
te maken te hebben met de verschuiving van 
pleistergebieden van de soort binnen Nederland (van 
agrarisch gebied naar wetlands, zie ook figuur 9), 
voor een ander deel weerspiegelt de positieve trend 
de populatiegroei die de soort internationaal laat 
zien. Het is hoe dan ook een feit dat het agrarisch 
gebied voor Goudplevieren minder belangrijk is 
geworden.

Tot op zekere hoogte laat de Kievit eenzelfde patroon 
zien. De trend op basis van de watervogelmonitoring 
is op de lange termijn positief, over de laatste 15 jaar 
stabiel (figuur 8). Toch indiceren de binnenlandse 
steltlopertellingen eerder een afname (zie figuur 
1). Ook wanneer we bij de Kievit de trend in het 
Meetnet Watervogels opsplitsen in zoute wetlands, 
zoete wetlands en agrarisch gebied, zien we dat 
zich een toename heeft afgespeeld in de (zoute) 
kustregio’s (figuur 7). In het binnenland lijken de 
aantallen op lange termijn stabiel.

Figuur 5. Trend van de Goudplevier in Nederland 
in 1975/76-2007/08 op basis van het Meetnet Water-
vogels.
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De toename van de Wulp op basis van de binnenlandse 
steltlopertellingen sluit aan bij de positieve trend 
van de soort op basis van het Meetnet Watervogels 
(figuur 9). 

Met de verschuiving van het agrarische gebied 
naar wetlands worden de monitoringgebieden 
naar verhouding steeds belangrijker. Het aandeel 
Goudplevieren en Kieviten binnen het Meetnet 
Watervogels ten opzichte van de landelijke totalen 
wordt namelijk groter. Dat is uiteen gezet in figuur 
10.
In 1996 zat tijdens de tellingen ongeveer een 
kwart van de Goudplevieren binnen de vaste 

monitoringgebieden, terwijl de overgrote 
meerderheid zich in het ‘witte gebied’ ophield (figuur 
10). In 2003 verschilde dit beeld tussen de tellingen 
in oktober en november. In oktober zat amper 20% 
binnen de vaste monitoringgebieden, terwijl dat 
in november tweemaal zoveel was. De gegevens 
voor 2008 indiceren dat bijna de helft van alle 
Goudplevieren binnen de vaste monitoringgebieden 
zat.
De Kievit vertoont eenzelfde beeld, hoewel in 2008 
nog steeds een ruime meerderheid werd vastgesteld 
in het ‘witte gebied’. Evenals bij de Goudplevier 
bedroeg het aandeel Kieviten in monitoringgebied 
in oktober 2003 nog geen 20%. In november 2008 

Figuur 7. Trendindex van Goudplevier (links) en Kievit (rechts) in het Meetnet Watervogels, opgesplitst in agrarisch 
gebied, zoete wetlands en zoute wetlands.
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Figuur 8. Trend van de Kievit in Nederland in 1975/76-
2007/08 op basis van het Meetnet Water-vogels.

Figuur 9. Trend van de Wulp in Nederland in 1975/76-
2007/08 op basis van het Meetnet Watervogels.
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werd 48,5% van alle Kieviten binnen de vaste 
watervogeltelgebieden vastgesteld.
De Wulp vertoont een volledig ander beeld dat in alle 
jaren vrijwel gelijk is. Het merendeel (zo’n 70-85%) 
van de Wulpen zit in de vaste monitoringgebieden. 
De monitoring van deze gebieden brengt zodoende 
de trendontwikkeling van de soort goed in kaart.

5.2. Diverse factoren die van invloed zijn 
op aantallen en verspreiding

De afgenomen aantallen Kieviten en Goudplevieren, 
zoals vastgesteld tijdens de binnenlandse 
steltlopertellingen ten opzichte van de jaren 
zeventig, hebben waarschijnlijk meerdere oorzaken 
waarvan het relatieve belang vooralsnog onduidelijk 
is. De leegloop van het agrarische gebied hangt 
ongetwijfeld samen met factoren als verdichting 
van het landschap en intensivering van het agrarisch 
grondgebruik (incl. diepte-ontwatering, mestinjectie, 
wisselteelt, scheuren en inzaaien graslanden e.d.; 
Jukema et al. 2001). Het beëindigen van de jacht 
op Goudplevieren in Denemarken begin jaren 
tachtig droeg ertoe bij dat de soort tot op de dag van 
vandaag in het najaar langer in dat land verblijft, 
o.a. om er de vleugelrui te voltooien (Jukema et al. 
2001). Vermoedelijk spelen ook klimatologische 
veranderingen een rol van betekenis, waardoor 
de soort in toenemende mate gebruik maakt van 
noordelijker gelegen pleisterplaatsen, zoals in 
Zuid-Zweden, alwaar tijdens de oktobertellingen 
in 2003 en 2008 recordaantallen Goudplevieren 
werden vastgesteld (Green et al. 2004). Door 
de zachtere omstandigheden met een langere 
periode van grasgroei tot gevolg, kunnen ook 
veranderingen in verspreiding optreden, omdat 
traditionele pleisterplaatsen ongeschikt worden 
door aanwezigheid van te lang gras in de 
najaarsmaanden. Voor oogjagers als Goudplevieren 
en Kieviten, die door korte vegetatie rennen, is dit 
ongunstig. In Groot-Brittannië lijkt dit voor beide 
soorten medeverantwoordelijk te zijn voor een 
verschuiving van de west- naar de oostkust (Gillings 
et al. 2006).

Al deze aspecten zullen bij de analyse van de 
binnenlandse steltlopertellingen in de afgelopen 
dertig jaar meegewogen en op waarde geschat 
worden in beschrijving van de veranderingen van 
niet-broedende steltlopers in Nederland.

5.3. Het belang van binnenlandse 
steltlopertellingen voor Natura 
2000-monitoring

Binnenlandse steltlopertellingen vormen 
een belangrijke aanvulling op de landelijke 
watervogelmonitoring. Dat geldt in het bijzonder 
voor de Goudplevier, en in mindere mate ook voor 
de Kievit. De Goudplevier laat in het Meetnet 
Watervogels een positieve trend zien, maar 
aangezien de Goudplevier veel in agrarisch gebied 
voorkomt, is die trend niet representatief. Het 
agrarische gebied wordt – voor wat betreft niet-
broedende steltlopers – namelijk onderbemonsterd 
in het Meetnet Watervogels. Met periodieke 
binnenlandtellingen kunnen we die leemte in de 
huidige Natura 2000-monitoring opvullen.
De in Nederland verblijvende Goudplevieren 
behoren vrijwel alle tot de ondersoort Pluvialis 
apricaria altifrons, waarvan de populatieomvang 
op minstens 800.000 individuen wordt geschat. 
Hiervan verblijft naar schatting 30% in Nederland. 
Met betrekking tot Natura 2000 wordt de huidige 
staat van instandhouding als zeer ongunstig 
beoordeeld. Dit heeft alles te maken met de 
ontwikkeling in het agrarische gebied. Om deze 
ontwikkelingen te monitoren, in een internationaal 
perspectief te plaatsen en te beoordelen in het licht 
van de instandhoudingsdoelen, stellen wij voor om 
in samenwerking met andere Europese staten eens 
in de vijf jaar binnenlandtellingen uit te voeren, in 
aanvulling op de jaarlijkse monitoring van wetlands 
in het kader van het Meetnet Watervogels.
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Bijlage 1. Habitats en bijbehorende nummering

onbekend0. 

akker (onbepaald)1. 

oogstresten2. 

graan stoppelveld3. 

maïs stoppelveld4. 

akker, ingezaaid5. 

groenbemester6. 

gras (onbepaald)7. 

gras, intensief8. 

gras, extensief9. 

kwelder10. 

moeras11. 

krib/oever12. 

water (plas)13. 

strand/zandbank14. 
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Bijlage 2. Steltlopernieuwsbrief 
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