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Hoewel de soort het als Nederlandse broedvogel niet best doet en de bont-
bekplevier op de Rode Lijst staat, neemt hij als doortrekker sterk toe.
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Maar de ene bontbekplevier is de andere 
niet; in Nederland kennen we drie on-
dersoorten. De nominaatvorm hiaticula 
is de zuidelijke ondersoort; hij broedt in 
Noordwest-Europa, exclusief iJsland. in 
Nederland broeden hooguit 400 paren. 
Tundrae is Hoog-Arctisch en broedt van 
Noord-Scandinavië tot Oost-Siberië. 
Psammodroma broedt in het noordwesten 
van het verspreidingsgebied – in iJsland, 
Groenland en Canada – en is het best als 
een soort tussenvorm te beschouwen. 
Psammodroma en tundrae zijn in het veld 
lastig te onderscheiden. uit ringgegevens 
blijkt dat Psammodroma vooral ten westen 
van ons land langs trekt.

groTe verscHilleN iN Trekgedrag
Qua trekgedrag zijn er grote verschillen 
tussen hiaticula en tundrae. Onze broedvo-
gels (hiaticula) overwinteren dicht bij het 
broedgebied in west-Europa en kunnen 
eind maart al op de eieren zitten. Maar 
liefst anderhalf tot twee maanden later, als 
onze bontbekken al met jongen rondsjou-
wen, trekt tundrae door. tundrae is een 
lange-afstandstrekker en overwintert in 
Afrika. De meest noordelijke bontbekpo-
pulaties trekken dus het verst naar het 
zuiden, en ‘springen’ over de populaties in 
onze streken heen: een typisch geval van 
‘leap frog migration’. in mei kun je in de 
waddenzee en in de delta, soms ook in het 
binnenland, grote groepen tundrae zien. De 
aantallen doortrekkers in de waddenzee 
nemen toe, wellicht door de ‘verworming’ 
van de waddenzee. in vergelijking met 
hiaticula is tundrae kleiner van formaat en 
bruiner en donkerder op de bovenzijde. 

eeN voorkeur voor pioNiermilieus
De ecologie van de bontbekplevier lijkt 
op die van strandplevier en kleine plevier; 
vaak komen twee van deze drie soorten in 
elkaars nabijheid voor. De verschillen ma-
ken dat de ene soort het beter doet dan de 
andere. De kleine plevier is meer aan (zoet) 
water gebonden, kan in meer gesloten ha-
bitats broeden en tolereert opgaande ve-
getatie en reliëf. De bontbekplevier broedt 

sche natuurvereniging de handen vol aan 
het beschermen van de nesten. in west-
Friesland broeden ze al langer in bouwland, 
maar in kleiner aantal. Bouwland lijkt ideaal 
voor de bontbekplevier. immers, elk jaar 
weer strijken de boeren de akkers keurig 
glad, waardoor ze kunstmatig steeds weer 
worden teruggezet tot een pioniersstadi-
um. in zoetwatersituaties, zoals in het iJs-
selmeergebied, in de afgesloten zeearmen 
van de Delta en ook op opspuitterreinen 
zijn bontbekken echter pioniers, die het 
maar kort volhouden, tot het broedgebied 
dichtgroeit. Deze terreinen kun je regel-
matig naar de beginsituatie terugvormen, 
maar dat is omslachtig en duur.

De kust – vooral de delta’s met eilanden, 
slikken, schelpenbanken, groene stranden 
en zandstranden – is bij uitstek geschikt 
voor bontbekplevieren. Er is voedsel en 
nesthabitat genoeg, dat in principe ook 
duurzaam aanwezig is. Maar de vrijwel 
ongebreidelde recreatie aan de kust – een 
strandreservaat is bijna niet te verwezen-
lijken – zorgt overal voor enorme versto-
ring en is de grote bottleneck. Hierdoor 
proberen bontbekken meestal niet eens te 
broeden, en als ze dat wel doen, mislukken 
de broedgevallen vaak. 

Schuw zijn bontbekplevieren allerminst; op 
texel bracht een paartje eens jongen groot 
op een parkeerterrein bij een strandop-
gang, nadat het nest was afgeschermd 
en er een bord was geplaatst met enige 
uitleg aan het publiek. De beste kansen 
voor bontbekplevieren liggen echter in 
natuurontwikkeling in zilte omstandighe-
den, bijvoorbeeld door het aanleggen van 
eilandjes en het opbrengen van schelpen 
op oevers. Rust is hier gegarandeerd en 
predatie door vooral grondpredatoren vaak 
laag. Hier kunnen bontbekplevieren jaren-
lang een behoorlijk broedsucces halen. 
Dat is nodig ook, want de soort staat op de 
Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. 
Aan de bontbekplevier zelf zal het niet lig-
gen. Die kan meerdere keren per jaar een 
broedsel grootbrengen. +

in duidelijk opener, vlakker en kaler terrein 
dan de kleine plevier en is nauwelijks aan 
water gebonden. Een soort pioniermilieus, 
zoals die veel aan de kust zijn te vinden, 
door de dynamiek van zee en wind. 

ook op zaNdige akkers 
Maar ook in het binnenland kun je bontbek-
plevieren aantreffen, zoals langs rivieren 
in Oost-Europa, waar rivierdynamiek voor 
geschikte habitat zorgt. Zandige, schelpen-
rijke akkers en opspuitterreinen kunnen 
bontbekplevieren ook bekoren, net als zeer 
korte, natte en kale graslanden met slikkige 
delen en plas-dras. De habitatkeuze van de 
strandplevier is duidelijk gespecialiseerder. 
Deze prefereert nog zandiger en opener 
terrein, dat oorspronkelijk alleen langs 
kusten voorkomt. Stranden zijn ideaal. Hij 
broedt niet langs rivieren en op akkers, 
maar wel op opspuitterreinen en soms op 
zeer kort begraasde kwelders of graslan-
den. Ook bij deze soort is een zout milieu 
dus geen absolute voorwaarde; toch is dit 
wel de meest kustgebonden soort.

ideaal: gladgesTrekeN bouwlaNd
Dat de bontbekplevier het beter doet dan 
de strandplevier ligt vooral aan de minder 
gespecialiseerde, bredere habitatkeuze 
van de bontbekplevier. Zo is het voorko-
men op bouwland geen randverschijnsel. 
in Flevoland bijvoorbeeld broeden tot wel 
zestig paren op bouwland, tussen uien, 
maïs of aardappelen; hier heeft de agrari-
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