
 

Programma 7: Trekvogels 
 

Wadvogels kennen geen grenzen. Ieder voor- en najaar strijken miljoenen 

trekvogels na een lange vlucht in onze Waddenzee neer. Ze rusten en tanken bij. 

Ons waddengebied is een onmisbare schakel in de gehele Oost-Atlantische 

trekroute, die voert van 

Siberië en Noordoost Canada 

via de Waddenzee naar de 

Afrikaanse westkust.  

Het beschermen van 

wadvogels vereist een 

blikveld zo breed als deze 

trekroute. Veel 

steltlopersoorten leggen twee 

keer per jaar duizenden 

kilometers af. Er hoeft 

onderweg maar één schakel 

te verdwijnen, of een soort 

kan teloorgaan. Het beschermen van al die schakels is essentieel in het herstel 

van de waarden van het Waddengebied. Met behulp van het Waddenfonds wil de 

Nederlandse natuurbescherming niet alleen het waddengebied, maar ook andere 

essentiële wadvogelgebieden langs de route beschermen.  

 

Elk voor- en najaar bezoeken miljoenen trekvogels de Waddenzee. In de nazomer 

arriveren de steltlopers, eenden en ganzen, die in noordelijke streken broeden. Een 

deel overwintert in het waddengebied, de rest trekt verder naar het zuiden. In het 

vroege voorjaar begint de trek in omgekeerde richting. Over deze zogeheten Oost-

Atlantische trekroute - één van de tien grote wadvogeltrekbanen in de wereld - vliegen 

jaarlijks circa zes miljoen wadvogels. Onderweg ligt een reeks belangrijke 

wadvogelgebieden, die de vogels gebruiken om te broeden, op te vetten of te 

overwinteren. In het noorden zijn dat Zuidwest IJsland en de arctische toendra, aan de 

Afrikaanse westkust het Bijagos Archipel in Guinee-Bissau en de Banc d’Arguin in 

Mauritanië. In Europa zijn het de Franse getijdengebieden en het waddengebied.  

 



 

Belang van de wadvogelgebieden 

Alle schakels – broedgebieden, tankstations onderweg en overwintergebieden - zijn 

voor trekvogels van levensbelang. Veel steltlopersoorten trekken twee keer per jaar 

duizenden kilometers. Raakt één schakel aangetast, dan neemt ook de populatie 

elders af. Treffend voorbeeld van een wereldreiziger is de kanoetstrandloper, die 

broedt in zowel Groenland en Canada als Siberië. De Groenlanders overwinteren in de 

Waddenzee, de West-Siberiërs doen even de Waddenzee aan, en trekken dan verder 

naar Afrikaanse westkust waar zij overwinteren.  

 

De Waddenzee is geen willekeurig punt op de trekroute. Door de strategische ligging 

vormt het voedselrijke natte wad een essentieel kruispunt van vogeltrekwegen. Van 

welgeteld 52 vogelsoorten komt meer dan één procent van de wereldpopulatie in de 

Waddenzee voor. Trekvogels als rosse grutto, kanoetstrandloper, zilverplevier, bonte 

strandloper en regenwulp vinden in de wijde omgeving geen vergelijkbaar gebied. Voor 

deze populaties heeft Nederland met haar Waddenzee een grote internationale 

verantwoordelijkheid.  

 

Langs de gehele Afrikaanse westkust liggen twee relatief kleine gebieden die cruciaal 

zijn voor de wadvogels: het Bijagos Archipel en de Banc d’Arguin. Circa tachtig procent 

van de kanoetstrandlopers uit de Waddenzee strijkt in deze gebieden neer. De 

lepelaars die op Texel broeden, overwinteren bijna allemaal op de Banc d’Arguin. De 

Banc d’Arguin is een beschermd natuurgebied in Mauritanië zo groot als Groningen, 

Friesland en Drenthe samen. Net als de Waddenzee staat het gebied het ene moment 

onder water, en komen even later de wadplaten tevoorschijn. Het gebied dient als 

kraamkamer, schuilplaats en/of voedingsgrond voor enorme hoeveelheden vis, schelp- 

en weekdieren. Het Bijagos Archipel in Guinee-Bissau is het zuidelijkste punt van de 

route. Hier verblijven honderdduizenden wadvogels, met name steltlopers en sterns.  

 

Tussen de Waddenzee en Mauritanië ligt langs de kust van Frankrijk een aantal 

kleinere tankstations. Vooral met veel tegenwind, worden deze gebruikt als ‘nood-

opvetgebied’. Op weg naar de broedgebieden in Groenland en Noord-Canada vormt 

IJsland een belangrijke tussenstop, waar de wadvogels grofweg een maand verblijven 

en opvetten. In de baaien zijn maar liefst 270.000 kanoetstrandlopers geteld. De 

toendra in Canada, Groenland en Siberië is van levensbelang als broedgebied.  

 



 

Toestand van de wadvogelgebieden 

Het gaat niet goed met de wadvogels. Vooral vogels die schelpdieren eten zoals de 

scholekster, eidereend en kanoetstrandloper hebben het moeilijk. Van 34 bestudeerde 

wadvogelsoorten nemen maar liefst 15 soorten in aantal af. Zo zijn de ruim een half 

miljoen kanoetstrandlopers, die in 1980 tussen Siberië en West-Afrika op en neer 

pendelden, inmiddels meer dan gehalveerd. Reden voor internationaal alarm. 

Nederland speelt een hoofdrol. De achteruitgang is namelijk hoofdzakelijk te wijten aan 

de teloorgang van het Nederlandse deel van de Waddenzee. Ons waddengebied staat 

momenteel te boek als de ‘zwakste schakel’ van de gehele Oost-Atlantische trekroute.  

 

Ook andere belangrijke wadvogelgebieden lopen gevaar. Vooral de 

overwintergebieden in West-Afrika worden in hoog tempo door menselijke activiteiten 

uitgekleed. De regio’s kampen met overbevissing. In de zee langs de kust van West-

Afrika wordt veel gevist. Door de vissers die aan de kust wonen, maar nog meer door 

grote internationale commerciële vloten, onder meer van Nederlandse origine. 

Nederlandse schelpdiervissers die zijn uitgekocht met een bijdrage uit het 

Waddenfonds, willen nu nabij de Banc d’Arguin schelpdiervisserij opzetten. Nederland 

exporteert hiermee schadelijke activiteiten van de Waddenzee naar een andere 

belangrijke schakel langs de Oost-Atlantische vogeltrekroute. Mede door overbevissing 

van commerciële vissersvloten, trekken Senegalese vissers vaak noodgedwongen 

naar het beschermde gebied de Banc d’Arguin om illegaal te vissen. 

Sinds kort krijgt de olie-industrie bij de Banc d’Arguin voet aan de grond, en neemt de 

druk op de kust ook toe door de groeiende bevolking en de toerisme-industrie.  

 

Behalve tegen de vogeljacht, zijn de tankstations langs de kust van Frankrijk en Spanje 

redelijk goed beschermd. De problemen in de noordelijke broedgebieden zijn van 

andere aard. Klimaatverandering vormt er op langere termijn een grote bedreiging. De 

temperatuur van de aarde verandert snel, en naar verwachting zal het areaal toendra 

in de toekomst met 65 procent afnemen. Steltlopers en ganzen die op de toendra 

broeden, komen daarmee in de verdrukking.  

 

Doelen Programma Trekvogels 

Met het programma ‘Trekvogels’ wil de natuurbescherming de belangrijke 

wadvogelgebieden langs de Oost-Atlantische trekroute beschermen. Dat komt neer op: 

1. Een vinger aan de pols houden langs de gehele trekroute. 

2. Het versterken van een lokale beschermingsstructuur. 



 

3. Het zowel in Nederland als in andere landen benadrukken van de uitzonderlijke 

waarden van de wadvogelgebieden. 

4. Het versterken van de lokale duurzame economie, bestaande uit onder meer 

ecotoerisme en kleinschalige visserij.  

 

Beschermingsmaatregelen 

De Nederlandse natuurbescherming grijpt het Waddenfonds aan om een transitie op 

gang te brengen naar een duurzaam waddengebied. Acht natuurorganisaties - 

Waddenvereniging, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland, Landschap 

Noord-Holland, It Fryske Gea, Stichting Het Groninger Landschap, Stichting Wad en 

Vereniging Natuurmonumenten - slaan hiervoor de handen ineen, en zoeken 

samenwerking met andere partijen. Eind 2005 presenteerden ze het 

waddenherstelplan ‘Het Tij Gekeerd’, een strategische visie voor investeringen in het 

waddengebied. Voor het Waddenfonds kiezen de organisaties voor een 

programmatische aanpak. Het programma ‘Trekvogels’ is één van de programma’s.  

 

De Nederlandse natuurbescherming bepleit een waddenbeleid dat uitgaat van de 

zogeheten flyway-benadering. Bescherming van de wadvogels vergt een breder 

blikveld dan alleen de Waddenzee. Deze flyway-benadering betekent enerzijds dat 

schadelijke activiteiten in de Waddenzee op de schaal van de gehele Oost-Atlantische 

trekroute beoordeeld moeten worden. Als ‘zwakste schakel’ draagt Nederland een 

bijzondere verantwoordelijk. Anderzijds betekent de benadering dat voor het behoud 

van ‘onze’ trekvogels ook elders langs de route beschermingsmaatregelen genomen 

moeten worden.  

 

De Nederlandse natuurbescherming richt haar pijlen in eerste instantie op de wetlands 

aan de West-Afrikaanse kust: het Bijagos Archipel in Guinee-Bissau en de Banc 

d’Arguin in Mauritanië. De problemen in deze regio’s zijn op het ogenblik het meest 

urgent. Daarnaast liggen er – anders dan in de door klimaatverandering bedreigde 

noordelijke broedgebieden – kansen om concrete maatregelen van de grond te krijgen 

die direct effect sorteren. De Nederlandse natuurorganisaties willen in de Afrikaanse 

regio’s niet zozeer zelf projecten opzetten en uitvoeren. Bescherming van wadvogels 

kan alleen door nauwe samenwerking met de lokale bevolking, overheid en 

instellingen. Zonder lokaal draagvlak beklijven projecten vanuit Nederland niet.  

 



 

1. Vinger aan de pols houden 

Beschermen van de wadvogels langs de Oost-Atlantische trekroute kan alleen als de 

juiste gegevens op tafel komen. Een breed basismeetnetwerk langs de gehele 

trekroute is van groot belang als ‘early warning system', zodat we vroegtijdig alarm 

kunnen slaan. Om te weten hoe de vogels het meest effectief te beschermen, is het 

zaak om alle aspecten van de levenscyclus van de vogels te onderzoeken. 

Trekvogelonderzoek en –bescherming is een zaak van lange adem. Een vinger aan de 

pols houden kan alleen door het structureel verzamelen van onderzoeksgegevens in 

alle essentiële wadvogelgebieden. Daarnaast moeten biologisch-

onderzoeksprogramma’s uitwijzen of de genomen beschermingsmaatregelen effectief 

zijn.  

 

In het Bijagos Archipel en de Banc d’Arguin vormt lokale betrokkenheid de sleutel tot 

succes. Het is van belang dat niet louter Nederlandse onderzoekers, maar vooral ook 

lokale bewoners en gebruikers in het ecologisch onderzoek participeren. De lokale 

bevolking van de Banc D’Arguin, de Imraguen, kent het gebied, komt er dagelijks en 

kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het verzamelen van meetgegevens. Door 

participatie raakt de plaatselijke bevolking ook meer bewust van de unieke 

natuurwaarden.  

 

2. Versterken van lokale beschermingsstructuur 

Om de trekroutes veilig te stellen, is het van belang om lokale partijen in West-Afrika te 

ondersteunen. Nederlandse instanties zijn al decennialang betrokken bij de 

bescherming van de Banc d’Arguin en werken daar reeds samen met de overheid, 

onderzoeksinstituten, lokale bevolking en natuurbeschermingsorganisaties. Met behulp 

van het Waddenfonds wil de natuurbescherming deze samenwerking verder uit 

bouwen, en tevens op poten zetten in het Bijagos Archipel in Guinee-Bissau, een 

gebied dat ten onrechte minder in de internationale schijnwerpers staat.  

 

Door Afrikaanse initiatieven en instellingen de hand toe te steken, ontstaat lokaal een 

meer duurzame beschermingsstructuur. Eén van de projecten betreft het versterken 

van het beheer van het Nationale Park Banc d’Arguin. Het gaat daarbij om het opleiden 

en begeleiden van lokale onderzoekstalenten, jachtinspecteurs en beheerders. 

Daarnaast financiert de natuurbescherming nieuwe apparatuur en uitrusting. 

 

Langs de gehele Oost-Atlantische trekroute werkt de natuurbescherming - volgens idee 

van BirdLife International - aan het invoeren van een netwerk van zogeheten 



 

WetlandWachten. Deze vrijwilligers houden een vinger aan de pols, zijn de oren en 

ogen in het veld, en gaan na of de regelgeving wordt nageleefd. Het is belangrijk om 

zoveel mogelijk van deze WetlandWachten aan te stellen en op te leiden, zodat de 

gebieden goed in de gaten gehouden worden. Het huidige WetlandWachtennetwerk 

van Vogelbescherming Nederland in de Waddenzee toont aan dat deze aanpak werkt. 

 

3. Benadrukken van uitzonderlijke natuurwaarden 

De wereld moet doordrongen raken van de uitzonderlijke natuurwaarden van alle 

belangrijke wadvogelgebieden langs de Oost-Atlantische trekroute. Het behouden van 

de natuurwaarden staat of valt bij de steun van de bevolking. In West-Afrika is de 

plaatselijke bevolking arm, waardoor vogelbescherming – begrijpelijk – niet tot de 

prioriteiten behoort. Desondanks moet ook de plaatselijke bevolking van de unieke 

natuurwaarden worden doordrongen. Een duurzaam gebruik van de natuurlijke 

hulpbronnen gaat ook hen aan. Bij een leeggeviste zee is niemand gebaat.  

 

Draagvlak wordt verkregen door goede voorlichting en natuureducatie. De 

natuurbescherming richt zich in de West-Afrikaanse gebieden vooral op het opzetten 

van plaatselijke informatiecentra in de dorpen, en het geven van voorlichting aan 

vissers en andere belanghebbenden met behulp van voorlichtingsbijeenkomsten, radio 

en tv-programma’s. Ook de Nederlandse bevolking moet van de misstanden langs de 

trekroute doordrongen raken. Veel problemen aan de Afrikaanse westkust worden 

veroorzaakt door het Westen. De sleutel voor tal van oplossingen ligt in Europa, ook in 

Nederland. Onze schepen vissen de zee voor de West-Afrikaanse kust leeg, en de 

toeristen die aan de kust de vogels verstoren komen mede uit Nederland. Dat besef 

moet bij Nederlandse burgers en politici tussen de oren komen. De bijdrage die de 

natuurbescherming levert, is het vroegtijdig aan de bel trekken, het aankaarten van de 

problematiek bij de (inter-)nationale politiek, het bijdragen aan onderzoeken en het 

uitvoeren van educatieprojecten in Nederland. Eén van de projecten is het opzetten 

van een uitwisselingsprogramma, bijvoorbeeld tussen Nederlandse en West-

Afrikaanse scholen. Ook wil de natuurbescherming een uitwisseling stimuleren tussen 

WetlandWachten langs de gehele Oost-Atlantische trekroute.  

 

4. Versterken van duurzame economie 

De natuurorganisaties willen dat het economische belang van de Banc d’Arguin en het 

Bijagos Archipel als kraamkamer en voedselgebied voor vis in de gehele regio door 

alle betrokken partijen wordt erkend. Maar erkenning is niet afdoende. Zonder een 

opbloeiende lokale economie is natuurbescherming aan de West-Afrikaanse kust 



 

vechten tegen de bierkaai. Het armoedeprobleem is er allesoverheersend. De 

natuurbescherming richt zich op het versterken van een duurzame economische 

sector. Lokale vissers worden gestimuleerd om duurzame en vaak traditionele 

vismethodes en technieken te gebruiken. Omwille van het Nationaal Park zijn de 

vissers in het park sterk aan banden gelegd. Zo mogen ze geen haaien en roggen 

meer vangen. Om illegale activiteiten tegen te gaan, en de economische positie van de 

vissers te versterken, wordt onder meer gewerkt aan het opzetten van visverwerking in 

de dorpen. De vissers hoeven dan niet meer naar de stad om de vis te verkopen. 

 

Een kansrijke duurzame ontwikkeling vormt ook ecotoerisme. Met de huidige groei van 

het aantal toeristen neemt de druk op de natuurwaarden toe. Te veel recreatie kan de 

vogels verstoren. Door het aantrekken van ecotoeristen ontvangt de Afrikaanse kust 

niet zozeer meer toeristen, maar wel toeristen die meer besteden. Juist toeristen met 

interesse voor de natuur bezorgen de lokale economie een impuls.  

 

Projecten Programma Trekvogels 

Voor het programma ‘Trekvogels’ dienen de acht natuurorganisaties onderstaand 

project in bij het Waddenfonds. Bij dit project zijn de betrokken organisaties en de 

benodigde investering uit het Waddenfonds aangegeven. Onderstaand project is lang 

niet afdoende om de gestelde doelen te halen. De ingediende projecten richten zich 

enkel nog op de Banc d’Arguin en het Bijagos Archipel. In nauwe samenwerking met 

lokale partijen zoekt de Nederlandse natuurbescherming momenteel naar aanvullende 

kansrijke initiatieven. Niet alleen voor de West-Afrikaanse kust, maar ook voor de 

andere belangrijke wadvogelgebieden. De projecten die hieruit volgen, en die 

financiële steun behoeven, worden de komende jaren bij het Waddenfonds ingediend.  

 


