
Sinds 1980 is de Steltkluut een vrijwel jaar-
lijkse broedvogel in ons land met een wis-
selend aantal broedparen. Nu we de broed-
vogeldatabase van 2017 vrijwel compleet 
hebben, blijkt het een absoluut recordjaar 
te zijn geweest (figuur 1). In totaal broed-
den er in 2017 minimaal 45 paren in ons 
land, wat een ruime verbetering betreft 
van het aantal in de topjaren 1935 (33), 
1965 (38) en 2000 (31).

De 45 paren in 2017 waren verdeeld 
over 21 gebieden in 10 provincies, met 
opvallende aantallen in Groningen (15), 
Flevoland (9) en Zuid-Holland (7). De ove-
rige paren zaten in Gelderland, Zeeland 
(beide 3), Friesland, Noord-Holland, 
Noord-Brabant (alle 2) en Overijssel en 
Utrecht (beide 1) zodat alleen Drenthe en 
Limburg ontbreken in de lijst. Bijzonder 
aan de broedgevallen in Groningen en 
Flevoland is dat er in ‘kolonies’ gebroed 
werd. In het Zuidlaardermeergebied ging 
het om in totaal 15 nesten, waarvan 10 in 
de Westerbroekstermadepolder op minder 
dan 300 meter van elkaar (H. Feenstra 
e.a.). In de Oostvaardersplassen werd een
kolonie van 9 nesten geteld, waarvan zeker
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4 succesvol waren (Staatsbosbeheer,  
N. Beemster). Zulke clusters wer-
den in ons land enkele keren
eerder gemeld (o.a. 10 nesten
in Oostvaardersplassen in 1989,
12 in het Zoommeer in 1992
en 9 in de Ezumakeeg,
Lauwersmeer in zowel
2000 als 2001).

Begin mei 2018 werden er 
op enkele plekken alweer 
broedgevallen gemeld, 
zodat er voor het vijf-
tiende jaar op rij gebroed 
wordt in ons land. In het 
Zuidlaardermeergebied 
verbleef eind april en begin 
mei een groep van maxi-
maal 16 Steltkluten (2 mei) 
(waarneming.nl), wat erop 
wijst dat dit gebied opnieuw 
bezet zal raken.

Of 2018 landelijk een echt 
goed jaar wordt, is echter afwach-
ten. In januari-april viel relatief veel 
neerslag in Spanje (eca.knmi.nl). Onder 
zulke omstandigheden pleisteren en broe-
den er relatief weinig Steltkluten in ons 
land (Sovon-Nieuws 2007-2, Limosa 2012: 

68-72). De eerste maanden van 2017 waren
juist droog in Spanje, wat de hoge aantallen 
in 2017 deels kan verklaren. In april-mei
2018 zijn veel minder Steltkluten gemeld
dan in 2017 (waarneming.nl), zodat het
heel onwaarschijnlijk is dat we het record
zullen benaderen. In Sovon-Nieuws van
december 2018 zal een eerste overzicht
verschijnen van het aantal broedparen in
2018. Broedgevallen s.v.p. doorgegeven via
‘Losse meldingen – zeldzame broedvogels’ 
na inloggen op Sovon.nl.

Met dank aan alle broedvogeltellers en 
Rijkswaterstaat voor het doorgeven van de 
broedgevallen. 

• Arjan BoeleFiguur 1. Steltkluut. Aantal broedparen in 1980-2017.
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Steltkluut met jong op nest 
tijdens hoog water, Oeffelt, 
14 juni 2016. 
Foto: Harvey van Diek

Steltkluut op de Hamert Li, 
5 mei 2016.  
Foto: Patrick Palmen




