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Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht 
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1. Inleiding

De Klutenplas, gelegen op de grens van Linthorst-
Homanpolder en Noordpolder aan de Groninger 
Noordkust, is een belangrijke broedlocatie voor 
kustbroedvogels. Vooral voor Kluut is het gebied te-
genwoordig één van de belangrijkste broedgebieden 
in de regio. Het gebied is tevens onderdeel van het 
programma Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen, 
dat door Vogelbescherming Nederland in samen-
werking met de terreinbeheerders in de Waddenzee 
wordt uitgevoerd en onder andere dient om de 
broedgelegenheid voor typische broedvogels in de 
Waddenzee te verbeteren (zie Koffijberg & van den 
Bremer 2015).

Dit rapport gaat in op de resultaten van onder-
zoek dat door Sovon in het voorjaar van 2016 in 
de Klutenplas werd uitgevoerd in opdracht van het 
Groninger Landschap. Het veldwerk bestaat ener-

zijds uit een volledige kartering van alle broedvogels 
en anderzijds uit het monitoren van het broedsuc-
ces van een aantal specifieke soorten, waaronder de 
Kluut. Het onderzoek maakt deel uit van een langere 
reeks, uitgevoerd in voorgaande jaren (de Boer & 
Willems 2008, de Boer 2008, de Boer 2012; 2014 
en 2015). De resultaten worden tevens gebruikt 
t.b.v. de landelijke en Waddenzee-monitoring van 
het Netwerk Ecologische Monitoring en het trilate-
rale TMAP programma. De broedsucces-metingen 
vormen onderdeel van het Meetnet Reproductie 
in de Waddenzee, eveneens onderdeel van TMAP 
(Koffijberg et al. 2015, 2016).

Dit rapport presenteert de basale inventarisatiegege-
vens en vergelijkt deze met voorgaande jaren. In een 
bijlage zijn verspreidingskaarten van alle broedvo-
gels in 2016 opgenomen.

Foto: Peter de Boer
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2. Methode

2.1. Gebied

De Klutenplas is een binnendijks brakwatergebied 
van Het Groninger Landschap aan de Groninger 
Noordkust (figuur 1). Het gebied is 17 ha groot en 
ligt tegen de zeedijk aan ten noorden van Warffum. 
Het oostelijke deel (ca. 6 ha) bestaat uit een eiland 
omgeven door water. Dit deel is een voormalige 
kleiwinput ontstaan eind jaren tachtig als gevolg van 
kleiwinning voor het ophogen van de zeedijk. 
In het kader van compensatie voor het verlies aan 
brakke natuurwaarden a.g.v. het zoetwateraanvoer-
plan is aangrenzend 11 ha landbouwgrond aange-

kocht en in 2005 ingericht. In dit nieuwe gedeelte 
zijn slenken en waterpartijen gegraven die worden 
gevoed met brak kwelwater.

In het najaar van 2014 is in het gebied een herinrich-
ting uitgevoerd. De werkzaamheden waren gericht 
op het verder verbeteren van de omstandigheden 
voor brakwatervegetaties en voor broedende, rus-
tende en foeragerende vogels. De werkzaamheden 
vonden plaats in het kader van het project ‘Rust voor 
Vogels, Ruimte voor mensen’ van Vogelbescherming 
Nederland.

Tabel 1. Overzicht van bezoekdata voor broedvogelkarte-
ringen in 2016. Naast de broedvogelkarteringen werden 
in de nestfase wekelijkse controles van nesten uitge-
voerd.

ronde datum begin eind

1. 6 april 2016 11:31 13:04
2. 28 april 2016 14:40 15:30
3. 11 mei 2016 10:55 12:34
4. 25 mei 2016 14:06 18:08
5. 7 juni 2016 13:05 14:35
6. 15 juni 2016 16:30 18:00

Figuur1. Ligging van de Klutenplas 
op 5 km ten noorden van Warffum; 
in het noorden van de provincie 
Groningen © ondergrond Google 
Earth. 

2.2. Broedvogelinventarisatie

Broedvogels zijn geïnventariseerd volgens de BMP-A 
methode (van Dijk & Boele 2011). In het voorjaar 
zijn zes ronden gelopen om territoria in kaart te 
brengen en wel op 6 en 28 april, 11 en 25 mei, 7 en 15 
juni (tabel 1). Waarnemingen zijn in het veld inge-
voerd op een tablet. Na afloop van het broedseizoen 
zijn met het programma autocluster de veldwaarne-
mingen geïnterpreteerd en verwerkt tot stippenkaar-
ten.



Broedvogels van de Klutenplas in 2016: aantallen en broedsucces

5

2.3. Broedsuccesmeting

Het broedsucces van Kluut en Scholekster 
is gemeten volgens de methodiek van het 
Reproductiemeetnet Waddenzee (van Kleunen et al. 
2012). Van Kluut, Scholekster, Visdief en Noordse 
Stern is met wekelijkse nestcontroles het uitkomst-
succes bepaald. Nestsucces is vervolgens bepaald 
met de Mayfield methode, waarbij voor ligduur 
de periode van eileg en de broedduur geldt. Aan 
de hand van resten van eieren of jongen is het uit-
komstsucces en waar van toepassing de mislukkings-
oorzaak bepaald (foto 1).
Om het broedsucces te bepalen zijn voor zowel 
Kluut, Scholekster als sterns vanaf het uitkomen van 
de eerste nesten wekelijks jongen per leeftijdsklasse 
geteld. Voor Kluut is dat vanwege migratie met jon-

Foto 1. Kokmeeuw van circa twee dagen oud. Een van de weinige jongen die in 2016 succesvol uit het ei kwamen. 15 
juni 2016 (Peter de Boer).

gen tevens op de kwelders van de Noordpolder en 
Linthorst-Homanpolder gedaan. Telkens wordt het 
oudste cohort kuikens (leeftijd > 30 dagen) als vlieg-
vlug beschouwd. 

Om de Klutenplas blijvend geschikt te maken, zijn 
bij de herinrichting het waterbeheer en de terrein-
omstandigheden geoptimaliseerd. Er is een pomp-
gemaal geplaatst waarmee water uit de oostelijke 
waterplas in het westelijke nieuwe gedeelte gepompt 
kan worden (foto 2). Hierdoor kan tijdens het broed-
seizoen het waterpeil in het westelijke deel sterker 
fluctueren waardoor slikkige oevers ontstaan en 
daarmee gunstige foerageeromstandigheden voor 
steltlopers, waaronder Kluten. Ter stimulering van 
de vestiging van sterns en plevieren zijn schelpen-
strandjes aangelegd.
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Foto 2. Pompgemaal dat zorgt 
voor het pompen van zoutwater 
uit de oostelijke waterplas in het 
nieuwe westelijke gedeelte (Arjan 
Hendriks).
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3. Resultaten

3.1. Broedvogelinventarisatie

In het terrein de Klutenplas zijn in 2016 in totaal 18 
verschillende broedvogels vastgesteld; twee meer 
dan in 2015 (tabel 2, tabel 3). De Kluut was met 110 
broedparen veruit de talrijkste broedvogel. In 2015 
vestigde zich een klein aantal Kokmeeuwen in de 
Klutenplas (16). Dit jaar nam het aantal sterk toe 
met verdeeld over twee kolonies 99 paren. 
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de verschillen met 
voorgaande jaren. Zes soorten staan op de meest 
recente Rode Lijst van bedreigde broedvogels (van 
Beusekom et al. 2005): Wintertaling, Slobeend, 
Tureluur, Visdief, Veldleeuwerik en  Graspieper.

Tabel 2. Broedvogels van de Klutenplas in 2016. 
Vetgedrukt zijn soorten van de Rode Lijst van bedreigde 
broedvogels (van Beusekom et al. 2005).

soort aantal

Bergeend 5
Krakeend 3
Wintertaling 1
Wilde Eend 6
Slobeend 1
Kuifeend 3
Meerkoet 2
Scholekster 6
Kluut 110
Kleine Plevier 4
Kievit 3
Tureluur 4
Kokmeeuw 99
Visdief 5
Noordse Stern 3
Veldleeuwerik 1
Graspieper 1
Witte Kwikstaart 1

Foto 3. Predatie door Vos van verschillende legsels van Kluut, Wilde Eend, Meerkoet, Scholekster en Tureluur. Alle ei-
schalen lagen in de zuidwesthoek van de Klutenplas binnen het raster; voor de foto zijn de eischalen wat dichter bij 
elkaar gelegd. 25 mei 2016 (Peter de Boer). 
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3.2. Broedsucces 

3.2.1. Kluut
Op een totaal van 110 broedparen van Kluut is voor 
41 legsels het broedverloop gevolgd. Van 37 legsels 
kon het uitkomstsucces worden bepaald; in vier ge-
vallen bleef het nestsucces onduidelijk door gebrek 
aan aanwijzingen over de afloop. Van 37 legsels kwa-
men 14 succesvol uit (klassiek succes 37,8%), bij een 
dagelijkse overlevingskans van 96,2 % en een nest-
succes volgens Mayfield van 34,0%. Het lage nest-
succes kwam voor zover de oorzaak achterhaald kon 
worden, volledig op conto van predatie. Eenmaal 
betrof het predatie door onbekende vogelsoort;; het 
leeuwendeel echter door Vos. 

Na uitkomst van de eerste nesten zijn voor Kluut 
wekelijks jongentellingen uitgevoerd; zowel in de 
Klutenplas zelf als op de aangrenzende kwelders. 
Tot eind juni werden in de Klutenplas jongen geteld, 
echter nooit ouder  dan 1,5 week. Ouders vertrok-
ken vaak binnen enkele dagen na uitkomen met hun 
jongen over de zeedijk naar de nabij gelegen kwelder 
van de Noordpolder en Linthorst-Homanpolder. Van 
circa 85 kleine (dons)jongen die in de Klutenplas 
uit het ei kropen, bereikten uiteindelijk circa 26 het 
vliegvlugge stadium. Over 110 broedparen gerekend 
geeft dat een broedsucces van 0,23 jong/paar. 

3.2.2. Scholekster
Het aantal broedparen en dito nesten van 
Scholekster was laag, waardoor Mayfield geen be-
trouwbare cijfers oplevert. Van zes paar Scholeksters 
zijn zes nesten gevonden en gevolgd. Twee van de 
vier nesten kwamen succesvol uit (klassiek nestsuc-
ces 50%). Beide andere nesten mislukten, waarvan 
één door predatie door Vos. Uiteindelijk brachten 

twee paren in totaal drie jongen groot, waarmee het 
broedsucces op 0,50 jong/paar uitkomt.

3.2.3. Visdief
Bij vijf paren Visdief zijn in totaal drie legsels ge-
volgd. Twee van de drie legsels kwamen succesvol 
uit. Eén nest mislukte door predatie door Vos. Alle 
nesten bevonden zich op de schelpenstrook in het 
zuidoostelijke deel van de Klutenplas, te midden van 
de grootste Klutenkolonie. Jongen van beide succes-
volle nesten en dat van een ander niet gevolgd nest 
werden na een leeftijd van maximaal anderhalve 
week oud niet meer waargenomen. Alle vijf paar 
Visdief wisten geen jong groot te brengen. De oor-
zaak voor het verdwijnen van de jongen is onbekend. 
 
3.2.4. Noordse Stern
Bij drie broedparen Noordse Stern werden even zo-
vele nesten gecontroleerd. Hiervan kende slechts één 
nest succes. Beide andere nesten mislukten en in één 
geval bleek het om predatie door onbekende soort te 
gaan.
Het enige succesvolle nest bevatte slechts 1 ei. Het 
jong is kort na uitkomen geringd en het volgende be-
zoek dood, gepredeerd teruggevonden op een leeftijd 
van een week oud. Welke predator hiervoor verant-
woordelijk was kon niet worden achterhaald. Het 
broedsucces van Noordse Stern komt logischerwijs 
uit op 0,00 jong/paar.

In 2015 kenden de Noorse Sterns een beter seizoen. 
Een paar waarvan beide ouders als broedvogels in 
de Eemshaven waren gekleurringd, slaagde erin 
op de voor hen nieuwe locatie een jongt groot te 
brengen. Beide vogels zijn in 2016 niet in het gebied 
waargenomen, wel is ‘blauw TZ’ vastgesteld in de 
Eemshaven; terug op het oude honk.
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4. Discussie

4.1. Broedvogels

Inmiddels is een reeks van 10 jaar broedvogelkar-
teringen in de Klutenplas beschikbaar (tabel 3). In 
2016 werden 18 soorten broedvogels vastgesteld; 
twee meer dan in 2015 (tabel 3). De Kluut was met 
110 broedparen net als in voorgaande jaren de tal-
rijkste broedvogel. Kokmeeuw nam sterk toe ten 
opzichte van 2015 (van 16 naar 99). Zowel Visdief (5) 
als Noordse Stern (3) kwamen op hetzelfde aantal als 
in 2015 uit. Witte Kwikstaart is een nieuwe broedvo-
gel voor het gebied. 
Op de lange termijn zijn twee ontwikkelingen zicht-
baar. Enerzijds is het gebied door de herinrichting 
qua broedhabitat -weer- aantrekkelijker geworden 

voor de pioniersoorten. Het verwijderen van riet-
vegetaties en aanpassen van het peilbeheer gericht 
op meer dynamiek heeft goed uitgepakt voor de be-
langrijkste doelsoort Kluut en in het kielzog daarvan 
Kleine Plevier, Visdief en Noordse Stern, waarbij 
aangebrachte schelpenstroken vormen de favoriete 
broedplaats vormen.  Keerzijde van de herinrichting 
is het effect op soorten die meer dekking en rietvege-
taties prefereren. Dit heeft geleidt tot het verdwijnen 
van broedvogels als Waterhoen, Rietzanger, Kleine 
Karekiet en Rietgors. Hierdoor is het soortenspec-
trum iets beperkter dan in voorgaande jaren. In 2016 
kwamen 18 broedvogelsoorten in de Klutenplas voor, 
tegen 19-22 in de periode 2008-2014.

Tabel 3. Broedvogels van de Klutenplas in de jaren 2007-2016. Vetgedrukt zijn soorten van de Rode Lijst van bedreig-
de broedvogels (van Beusekom et al. 2005).

Soort 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nijlgans 0 0 - - 0 0 1 0 0 0
Bergeend 9 9 - - 6 3 5 10 5 5
Krakeend 0 2 - - 1 0 2 6 0 3
Wintertaling 0 0 - - 1 1 0 1 0 1
Wilde Eend 5 7 - - 10 3 9 9 7 6
Soepeend 0 0 - - 1 0 0 0 0 0
Pijlstaart 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Zomertaling 1 0 - - 0 0 0 0 0 0
Slobeend 1 1 - - 1 0 3 0 2 1
Kuifeend 6 9 - - 4 3 3 6 3 3
Waterral 0 0 - - 0 1 0 0 0 0
Waterhoen 1 0 - - 0 0 1 1 0 0
Meerkoet 4 6 - - 3 3 4 6 3 2
Scholekster 10 12 10 10 9 7 7 7 8 6
Kluut 21 67 184 101 61 22 71 58 119 110
Kleine Plevier 1 1 0 0 0 0 3 3 4 4
Bontbekplevier 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Kievit 4 6 - - 5 3 5 4 2 3
Grutto 2 2 - - 2 0 3 1 0 0
Tureluur 5 6 - - 7 3 3 4 2 4
Kokmeeuw 21 19 334 353 57 1 15 0 16 99
Visdief 0 0 0 1 1 0 0 1 5 5
Noordse Stern 0 0 0 2 4 1 1 0 3 3
Houtduif 0 1 - - 1 0 0 0 0 0
Veldleeuwerik 1 2 - - 0 1 0 0 1 1
Graspieper 3 3 - - 2 0 2 4 1 1
Gele Kwikstaart 0 0 - - 0 0 0 1 1 0
Witte Kwikstaart 0 0 - - 0 0 0 0 0 1
Blauwborst 0 1 - - 1 1 1 0 0 0
Rietzanger 0 0 - - 0 4 0 1 0 0
Kleine Karekiet 3 3 - - 3 3 6 4 0 0
Grasmus 2 1 - - 1 1 0 0 0 0
Zwarte Kraai 0 0 - - 0 1 0 0 0 0
Rietgors 0 2 - - 3 3 2 3 0 0
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4.2. Broedsucces

Van het broedsucces zijn ook uit de periode 2007-
2016 gegevens beschikbaar van Kluut, Scholekster 
en enkele jaren ook voor sterns . Vooral voor Kluut 
hebben we inmiddels beschikking over een langere 
reeks. Het broedsucces schommelde bij deze soort in 
de periode 2007-2016 tussen 0,0 en 0,52 jong/paar 
(figuur 3). Voor een stabiele populatie is 0,5-0,75 
jong/paar nodig (van Kleunen et al. 2012, Koffijberg 
et al. 2016), uitgaande van een ‘gesloten’ populatie. 
In 2016 werd het benodigde minimum met 0,23 
jong/paar niet gehaald en lag het tevens een stuk 
lager dan in 2015. Ondanks de aanwezigheid van 
het permanente elektrische raster konden een of 
meerder Vos(sen) toch in het gebied komen. Bij zo-
wel Kluut als Kokmeeuw zorgde predatie van legsels 
door Vos voor een forse respectievelijk bijna volle-
dige uitval in de eifase.

In de meeste jaren wordt aan het benodigde mini-
mum van 0,5-0,75  jong/paar niet voldaan, ook niet 

in 2016. Net als in voorgaande jaren verlieten alle 
klutenfamilies de Klutenplas voordat zij vliegvlug 
waren. Verreweg de meeste jongen werden al in de 
eerste levensweek door hun ouders uit de Klutenplas 
naar de kwelders van de Noordpolder en Linthorst-
Homanpolder geleid. Op deze route vormen de 
dijksloten aan weerszijden en de asfaltweg te nemen 
hindernissen. Door het verflauwde talud aan de 
zijde van de Klutenplas vormde de bermsloot geen 
ernstige ’hobbel’. Net als in 2015 heeft SGL automo-
bilisten met het plaatsen van borden gewaarschuwd 
voor overstekend is automobilisten hierop attent 
gemaakt. 

Het nestsucces was mede afhankelijk van het ge-
plaatste elektrische raster. In 2007, zonder raster, 
mislukten nog alle nesten (de Boer & Willems 2008). 
Op basis van de bevindingen in 2007 werd in 2008 
een elektrisch raster van schapengaas geplaatst. Dit 
verhoogde tijdelijk het nestsucces tot een waarde die 
voor Kluten gebruikelijk zijn (rond de 60%), maar 
problemen met het raster en weglekken van stroom 

Figuur 2. Trend in aan-
tal broedparen Kluut 
in de Klutenplas (naar 
Koffijberg & van den 
Bremer 2015, de Boer 
2008, 2012, 2014, 2015). 
Het eerste deel van de 
Klutenplas ontstond bij 
de dijkverzwaring in 
1986. In 2005 werd het 
gebied aan de westkant 
uitgebreid, in 2014 werd 
uitwisseling met zout 
water buitendijks moge-
lijk door middel van een 
pomp (zie hoofdstuk 2).

Tabel 3. Uitkomstsucces volgens de Mayfield-methode van Kluut in de Klutenplas in 2008-2016 (2012 geen gegevens). 
Nestdagen is totaal aantal gevolgde dagen van alle nesten; Novl is het aantal nestdagen waarover de overleving is 
berekend; p is de dagelijkse overleving; sd is de standaarddeviatie; Nestsucces is het succes over de gehele ligduur; 
SuccesMin en SuccesMax geven de spreiding in nestsucces weer.

Jaar ligduur Nestdagen Novl Nnest p sd Nestsucces SuccesMin SuccesMax

2008 28 665,5 654,5 49 0,9835 0,0049 62,7082 47,5287 82,5113
2009 28 1786,5 1723,5 114 0,9647 0,0044 36,5958 28,5194 46,8562
2010 28 638,5 603,5 64 0,9452 0,0090 20,6281 12,1663 34,6348
2011 28 338,5 296,5 45 0,8759 0,0179 2,4493 0,7788 7,3636
2013 28 609 575 48 0,9442 0,0093 20,0178 11,5949 34,2002
2014 28 520 506 33 0,9731 0,0071 46,5716 31,1180 69,3017
2015 28 810,5 802,5 47 0,9901 0,0035 75,7489 62,4453 91,7653
2016 28 581,5 559,5 37 0,9622 0,0079 33,9633 21,5488 53,1420
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zorgden in 2011 opnieuw voor een laag nestsucces. 
In 2014 werd in het kader van de herinrichting in het 
broedseizoen een nieuw, permanent raster geplaatst. 
Het raster zorgde in 2015 voor een hoog nestsucces 
(76% volgens de Mayfield methode). In 2016 daalde 
het nestsucces echter sterk naar 34 % (volgens de 
Mayfield methode).

Het broedsucces van Scholekster lag in 2016 op 0,38 
jong/paar. Dat is vergelijkbaar met eerdere jaren en 
redelijk goed te noemen. Voor een stabiele populatie 
is 0,30-0,40 jong/paar vereist.
In 2016 slaagden zowel Visdief als Noordse Stern 

er niet in jongen groot te krijgen. Dat is voor beide 
soorten onvoldoende voor een stabiele populatie; het 
gaat echter om zeer geringe aantallen broedparen, 
zodat de steekproef uit de Klutenplas weinig zeg-
gingskracht heeft (al laat het wel zien dat eventuele 
broedparen hier kennelijk weinig succesvol zijn). 
Noordse Stern wisten in voorgaande jaren eenmaal 1 
jong groot te brengen (2015).
De mislukkingsoorzaak bij Visdieven in de eifase is 
ongewis, maar predatie door Vos is waarschijnlijk 
gezien de tientallen omringende nesten van Kluut 
die voor zover bekend mislukten door vossenpreda-
tie.

Figuur 3. Broedsucces (aantal 
vliegvlugge jongen per paar) 
in de Klutenplas in 2007-2016 
(2007 wel gemeten, geen jon-
gen; 2012 geen gegevens; de 
Boer & Willems 2008, de Boer 
2008, de Boer 2012, de Boer 
2014, de Boer 2015, dit rap-
port). In 2008 werd voor het 
eerst een tijdelijk elektrisch 
raster geplaatst om predatie 
van grondpredatoren tegen te 
gaan. Dit werd in het voorjaar 
van 2014 vervangen door een 
permanent raster.
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5. Conclusies en aanbevelingen 

Sinds 2007 is de Klutenplas vrijwel jaarlijks inte-
graal op broedvogels gekarteerd. De broedvogelbe-
volking veranderde in deze periode met name na 
2014, door herinrichting van het gebied en een ster-
kere focus op kustbroedvogels. Bij deze soortgroep is 
Kluut de belangrijkste soort, en het aantal broedpa-
ren steeg na de herinrichting tot 119 paar in 2015 en 
stabiliseerde op 110 paar in 2016. 

Het nieuwe elektrische raster zorgde enkele jaren 
voor een fors lagere predatiekans van legsels. In 
de loop van het broedseizoen van 2016 werd dui-
delijk dat een Vos de ogenschijnlijk onneembare 
barrière  van het raster toch had weten te slechten. 
Uiteindelijk kwam van de Kluut slechts 38% van 
de legsels succesvol uit (klassiek succes) en lag het 
broedsucces op 0,23 jong/paar. Uit tellingen van 
klutenfamilies kwam een eenduidig beeld naar vo-
ren: alle paren met kuikens verlaten de Klutenplas 
zelf en vertrekken naar de kwelder van Linthorst-
Homanpolder en Noordpolder. Zij verblijven hier tot 
hun jongen het vliegvlugge stadium hebben bereikt. 
Het uiteindelijke broedsucces lag in 2016 ondanks 
grootschalige predatie op 0,23 jong/paar; weliswaar 
een fractie boven het meerjarig (ongewogen) gemid-
delde van 0,21 jong/paar maar bij lange na niet vol-
doende om de populatie op peil te houden. 
Na het vaststellen van de grootschalige predatie 
door Vos is het raster nauwkeurig geinspecteerd op 
eventuele doorgangen. Aan de noord- en zuidzijde 
werden enkele vaste wissels van Haas gevonden, 
welke onder het raster doorliepen. Gezien de ruimte 
tussen de grond en de onderste stroomdraad is dit 
tevens de meest waarschijnlijke toegangsweg van de 
Vos geweest.  

Om predatie door Vos in de toekomst uit te sluiten 
bevelen wij aan het raster aan te passen. In Engeland 
is een dubbel hekwerk het meest effectief gebleken 
om grondpredatoren te weren. Dit type hekwerk 
bestaat uit horizontale stroomdraden op 10-15 cm 
afstand aan de buitenzijde gecombineerd met fijn-
mazig hekwerk of fijnmazig raster aan de binnen-
zijde met een diameter van circa 8 cm (Malpas et al. 
2013).  
Omdat rekening moet worden gehouden met de 
migratie van Kluten met hun jongen vanuit de 

Klutenplas richting de kwelder kan een raster met 
fijne mazen alleen aan de west-, zuid- en oostzijde 
van de Klutenplas aan worden gebracht.
Tijdens het volgen van de klutenfamilies bij de tel-
lingen werden geen tekenen van verhoogde predatie 
door bijv. meeuwen of roofvogels waargenomen. 

Ook weersomstandigheden lijken op langere termijn 
geen systematisch effect te hebben (overleving van 
jonge Kluten is sterk afhankelijk van weer en lager 
bij koud en nat weer, Hötker & Segebade 2002). Een 
mogelijke alternatieve verklaring voor het verlaten 
van de Klutenplas van Kluten met jongen is de be-
schikbaarheid van voedsel in de Klutenplas; onder-
zoek hieraan ontbreekt echter. 
Kluten en hun kuikens zijn vooral afhankelijk 
van Zeeduizendpoten Hediste diversicolor en 
Slijkgarnalen Corphium volutator (Engelmoer & 
Blomert 1985). Engelmoer (in Willems et al. 2005) 
stelde op de kwelder een verband vast tussen het 
voorkomen van beide prooisoorten en het onder-
houd van de geulen op de kwelder, die na dichtslib-
ben lagere dichtheden aan prooidieren hadden. Een 
dergelijk verband wordt ook voor Polder Breebaart 
gesuggereerd, maar de gegevens zijn te schaars om 
statistisch te toetsen (K. Koffijberg, ongepubliceerd).

Om na te gaan of voedselbeschikbaarheid een pro-
bleem vormt voor de Kluten van de Klutenplas, be-
velen we net als vorig jaar aan om dit in de komende 
jaren nader te onderzoeken. Daarvoor zou zowel in 
de Klutenplas zelf als op de voorliggende kwelder 
een transect gelegd kunnen worden waar benthos-
monsters worden genomen, bijv. bij start van het 
broedseizoen eind april of begin mei (om na te gaan 
of voedsel vestiging beïnvloed) en in de kuikenfase in 
juni (om invloed op de families na te gaan). 
Het voedselonderzoek zal gecombineerd moeten 
worden met de gebruikelijke monitoring van nesten, 
kuikens en aantallen, zoals in de afgelopen jaren 
steeds gerealiseerd. Het verdient aanbeveling de 
waarnemingen in de kuikenfase iets uit te breiden, 
om systematisch gegevens te verzamelen over pre-
datierisico buitendijks en het foerageergedrag van 
klutenfamilies (beide door families vanaf de dijk met 
een telescoop voor langere tijd te volgen).
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