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T{ATERPIEPERS: DETERII{INATÏEKEN}ÍERKEN EN ENIGE
OPMERKINGEN OVER VOORKOMEN EN GEDRAG

Tom lleijnen

Inletding

Nu het SOV start met een onderzoek naar het voorkomen van de llaterpieper
(Anthus spinol-etta splnoletta) in ml.dden en oost Brabant, zLJr- gegevens
over de determinatie van dlt lastlge ondersoortJe onontbeerliJk. Hoewel er
Links en rechts a1 een aardig aantal artlkelen aan dtt beest ls ge*ÍJd,
vooral wat het voorkomea betreft oaar ook over de herkenning, Ís er geen
handboek of veldgids te vLnden waarin de deterrnlnatlekenmerken bevredigend
worden beschreven. Maar voordat ik met een beschriJvtng hLervan begin wil
ik eerst kort ingaan op het voorkomen (waaruit bliJkt dat de tlaterpieper
een nornal-e verschÍJntng in Nederland ls) en op de habitatkeuze, het gedrag
en het seÍ.zoenspatroon.

Voorkomen

Niet zo lang geleden heeft de oostdultser Wttt (1982) alle hem bekende
*aarnemingen van I{aterplepers in Noordwest Europa op de kaart Eezet en wel-
voor zover betrekking hebbend op de periode 1945-1979 (zle figuur 1). De
gegevens voor r*at Nederland betreft rraren op dat moment behoorlljk volLedig
en hadden voornamelljk op de jaren zeventLg betrekking. Iloewel de kaart
grof van schaal Ls, zlen we dat de soort zeker geen zeldzaanheid ls. Vooral
Nederland vertoont eea opvallende clusterLng van waarnemingen. Deze zLJn
echter Lokaàl gebonden. De clusterlngen komen nanelijk blJzonder opvallend
overeen met de aktlvlteltsgebÍeden van vogelaars, dle de soort goed kennen.
Uit dit Laatste verschlJnsel valt ook de sehlJnbare toename van de Í{atet-
pieper sedert hal-verrvege de Jaren zestlg te verkl-aren. De kennls !Íat de
determlnatie betreft ls naoeLlJk slndsdien aanzienLLJk verbeterd en dit
leidde onherroepeltJk tot een aanzlenllJke toename van het aantal waarne-
ningen.
Tegànwoordlg worden jaarltJks honderden tot dulzenden t{aterpÍepers ln
Nederland gezl.en. Vooral langs de grote rlvÍeren, waar nogal wat slaap-
plaatsen llggen, kunnen de aantal-len fors oplopen (Btjlsma 1977),
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122 VELDWERK

FÍguur 1. Waarnemingen van de l{aterpleper Ln NoordellJk en }ítdden Europa Ln
L945 - L979. I{eergegeven ziJn gebledsmaxlma (ult l{irr 19g2).
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Mldden en oost Brabant Ls naar het zich laat aanzlen Íets mlnder rlJkellJk
bedeeld, maar desondanks worden regelmatlg l.laterplepers tot ln groepjes van
enkele tlentallen exemplaren gezl-en (op slaapplaatsen zelfs tot zo'n 100).
Vooral tlJdens de SOV bekentelllngen mnken we een kans ou Waterpiepers op
drassige wei- of bouwlanden tegen te konen.
Voor meer gegevens over aantallen Ín Mtdden en oost Brabant verwiJs lk naar
de rondschriJvens van Ad van Poppel ("p1assentelllngen"), Lex Peeters
("bekentellingen") en het artlkel van Hans CorneLlssen in de vorige
"RoodborsttapuiÈ" (1985). Trouwens, hleropafgaand schat ik zo dat zeker 902
van de waarnemingen van slechts een handjevol vogelaars afkonstlg ls. Dtt
gaat de komende winters dus veranderen...

Habltatkeuze

De beste algemene definltle om de habitatkeuze (= bloÈoopkeuze) van I.Iater-
piepers te omschrijven is waarschijnlljk: een enigzins nat milleu. HÍer
kunnen we all-e kanten nee op en dat klopt ook: slikken, sllkrandJes langs
sloten en beken, afgelaten vlsvijvers, vloelvelden, natÈe wellanden en
akkers, vochtige ruderale terrelntjes, etc. Vandaar dat beekdalen vaak
geschikt ziJn omdat hier regelnatlg akkers en graslanden blank staan.
Hoewel l^laterplepers meestal op de grond verbllJven, zltten ze ook geregeld
in bomen. Grasplepers doen dit ook wel, masl mlnder freguent. Verder kunnen
\ie líaterpiepers op weipaaltJes, prikkeldraad en andere lage "obstakeLs"
zien zitten.
Als slaapplaats worden wljwel altljd rletveldJes gebrulkt, hetgeen Gras-
plepers overigens ook doen. De rletveldJes hoeven niet groot te zljn: tien
biJ tien Eeter is al voldoende. Op deze slaapplaatsen kunnen tientallen
vogels bfj elkaar komen, dle - naar vernoed wordt - ult de verre omtrek
afkomstig zijn. Omdat de beesten zlch zo op slaapplaatsen concentreren,
gaat de aandacht van het. SOV in de eerste plaats naar deze plekken uit.

Gedrag overdag

Ïn feite is er niet zoveel verschil-tussen heÈ gedrag overdag van de Water-
pl-epers net dat van de Graspleper. De verschillen 1n "opvallendhetdl' ten
opzichte van de laatste worden oeer bepaald door de habltatkeuze dan door
een ander gedrdg.
De vogels fourageren over het algeneen fanatiek en lopen daarblJ vele me-
ters over de grond (tussen het gras 1s het net of ze sLuipetr). De Ll-chaams-
houding is daarblJ neer vooroverhellend dan btj Graspiepers en dit geeft
zët samen met een iets ander liehaansbouw, een enlgszins líitte Krrikstaart-
achtig voorkomen. A1s de vogels "statÍonair draaien" (stÍ1 zltten) ls hun
houding meer rechtop en dlt doet ze riel eens op nint-ltjsters llJken.
I{aterplepers ziJn vrtJwel- altijd zeer schuw. Over het algemeen 1s het 1as-
ttg ze op zeer korte afstand te naderen, hetgeen het fatsoenllJk waarnenen
benoelliJkt. En aLs ze opvliegen zLe Je ze meestal nÍet rrcer terug: ze
v]-legen nanelÍJk biJna aLtljd een kloteelnd weg en probeet ze dat Íear eens
terug te vÍnden...
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Vaak ook beschrijven opgevlogen WaterpÍepers eerst enkele rondJes in delucht vooraleer er vandoor te gaan.
Het zitten in bomen ls al eerder genoenod. De boonhoogte doet hierbtJ nletter zake; ze kunnen zowel op 1-2 meter aLs op 15 neter hoogte zÍtten. DÍt
boomzlt-gedrag is een typlsch I{aterpieper-gedrag te noemen en Je moet inzo'a geval alttjd alert zlJn. Maar 1et we1: ook Gràsptepers doen het en hetzitten in bomen 1s daarom absoluut. geen doorslaggevende determLnatiefactor.

Gedrag op de slaapplaats

Het gedrag op de slaapplaats ls varLabel. Vaak arriveren de vogels lngroepjes van 5'à 10 stuks, sorns alleeo en af en toe ln grotere groepJes. Deaankonsttijd op de slaapplaats 1lgt tussen een uur à een half uur voor
zonsondergang tot vrÍjwel dulsternis. Het ls dus vaak a1 scheaerdonker alsze arriveren en dlt ,maakt de determinatle een stuk lasÈlger. Iloewel Íkhierop biJ "determinatie" nader inga vermeld lk hler alvast, àat dé aeterl
minatÍekenmerken dan de liehaansgrootter m88r vooral de verhoudlng líchaan_staart en de roep ziJn. A1s vogels de slaapplaats naderen |s het nog nlette voorspellen wat ze precÍ.es' gaan doen. We zouden drle mogeltJkheden
kunnen onderscheiden:
1. de vogels duiken 1lnea recta het rlet Ln,
2. d'e vogels beschrlJven eerst enkele rondJes boven de slaapplaats (of
verdwiJnen zelfs weer voor een ttJdJe) en dulken dan pas naar Ëneden, of3. de vogels gaan eerst in een btJ de slaapplaaÈs staande boom zltten (als
dÍe er 1s natuurlijk), bliJven voor korte of langere tljd zitten en dulken
dan pas in het rlet.
Het ln het riet duiken gaat razendsnel en veel is er dan nÍet van de WaÈer-plepers te zien. Tussen het riet zÍJn de beesten vrijwel onvlndbaar"
Nog niet besproken 1s het vocale gedrag van líaterplepers op tmn slaapplaat-sen. Ook dit Ís varlabeL en wisselt van vrLJwel geen roepjes tot uttËundig
groepsgeroep. Dit Laaste komt vennoedellJk onder slechte !Íeersomstandlg-
heden meer voor, nameLÍ.Jk als de vogeL door mÍdde1 van geroep contact tretelkaar wlLlen houden.

Selzoenspatroon

Ííaterpiepers kunnen lre í.n Nederland verwachten 1n de periode half oktobertot en net half aprilr MaE vooral in de maanden novenber tot en met @art.Er zlJn maar weinLg waarnemingen ult september en mel bekend.
IIet aantalspatroon door het seizoen heen le onduÍdeliJk, naar zeker is datdit van plaat§ tot plaats en van Jaar tot Jaar sterk kan wÍsselen. Ditwordt onder meer veroorzaakt door de vrlJ grote afhankel-lJkhetd van plaat-
seLlJk gunstlge nil-leuomstandigheden en door de grote gevoeligheld voor ookkorte vorstperioden.
De geheJ-e wLnter ziJn de vogels ln rlnterkleed. Vanaf eind maart (sone ietseerder of later) wordt dtt kleed venrlsseld voor een zomerpak en dan zÍJn
I{aterplepers eLndellJk tneens onmLskenbaar geworden. I
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DetermlnatÍe

Onderstaande determinatÍegegevens hebben betrekklng op kenmerken van de I{a-
terpleper die Ín het veld brulkbaar zljn. Ik heb me gebaseerd op de volgen-
de bronnen: van den Berg (1975), Bub (1981), Johnson (1970), tronlng (19ó2),
Nuyternans (1984), PËtzold (1984) en eigen gegevens.

Houdlne en vorm

Als I'Iaterpiepers lopen hebben ze een voorover gebogea houdÍ-ng. Bovendlen
staan ze vrij hoog op de poten (hoger dan de Graspleper). Samen Eret het 11at
slankere uÍterlljk en de langere staart (zowel absoluut als relatlef) ten
opzichte van de Graspleper geeft ze diÈ meer een I^Iitte Kwikstaart-achtlg
voorkomen.
In de rust zltten [{aterplepers tamellJk rechtop. GecombLneerd uet de
hierboven vermelde kennerken en vanwege het felt, dat ze wat meer "body"
dan Graspiepers hebben, geeft ze dÍt een lrjsteraehtlg postuur.
Vergeleken met de Graspiepet ztJn l,Iaterpiepers groter, hebben een relatlef
langere staart (zLJn daardoor slanker gebouwd), een langere snavel en Eeer"body". Deze kenmerken zljn na enig oefenen ook biJ vliegende l,Iaterplepers
zichtbaar. Bovendien is de vlucht mlnder "dansend"(schokkerig) dan díe van
een Graspieper en ook dan doen l{aterplepers enlgszins l.Iitte Kwlk-achtlg aan

Utterli ik

Kqp. In wínterkleed is de kop vriJ donker grlJsbruin gekLeurd en liJkt op
afstand effen van kleur. Ia zomerkleed ls de kop asgrauw en onduldeltjt t"-vLekt. Bij de Graspieper is de kop liehter bruln uaardoor de streplog- 

"ropdutdelijk opvalt. De tJaterpLeper heeft over het algeneen een aui.aàujke,witte en vriJ laage wenkbrauwstreep (btJ Jonge vogels mÍnder opvallend);bfj de Graspleper is de wenkbrau*streep mí-nder geprononceerd en vaak
beperkt tot een vlekJe. Bovendien heeft de I{aterplepei - ook nog een wlt
baardstreepje, dat bijna a1Ëtjd biJ de Graspleper ontbreekt.
De snavelkleur varí.eert van geelachtlg tot donker grauw, hetgeen welLlcht
samenhangt met de leeftiJd van de vogel. De snavel is langer dan bij de
Graspieper.
Bovenzl.jde. In -w-interkleed ls de bovenziJde nin of meer ongevl-ekt en rÍarm
bruin van kleur (bij Jonge vogels grljsbruln). BIJ Grasplepers is de boven-ziJde llchter bruin en zljn de donkere stEeepjes opvallend. In zomerkleed
heeft de l{aterpleper een griJsbrulne bovenzlJde ríaarop vlekJes zo goed ats
geheel ontbreken.
Onderzijde. In winterkleed ls de onderzlJde vullwlt tot grÍJs; de borst isvrij srerk tot sterk gevlekt, de flanken wat ninder en de buik en keel zlJn
ongestreept. In zomerkleed is de onderzlJde wltachtÍg tot bleek grau!í en
van keel tot aan de bul"k met een roze gloed overgoten. StreepJes en vlekJeszlJn bljna geheel afwezTg. De onderbulk ts soms geelachtlg gettnt, maar de
onderstaartdekveren zijn alÈljd rrit.
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BlJ de Graspleper ls de onderzÍJde over het algemeen meer rooukleurig en ln
het centrum van de borst bevlndt zlch meesÈal een onopvallende concentratÍe
van streepjes.
Staart. De staart van de Waterpleper Ís langer, ook ten opzlehte van de
rest van het lÍchaao, dan dÍe van de Graspleper. De buitenste staartpennen
zijn voor een deel wit (zle fí.guur 2) en voor het overÍge donkerbruin (bfj
de Graspleper 1lcht bruin). Op de slaapplaatsen wordt de staart bÍJ het
lnvallen vaak gespreld en Ís dan ook goed zÍchtbaar.

FÍguur 2. De drle buitenste staartpennen van Waterpleper (I{P), OeverpLeper
(OP) en Graspieper (GP). BÍJ de I{P ls de buLtenste pen groten-
deels en de op ddn na buitenste pen aan het topJe heLder lrlt. De
begrenzing tussen bruin tot brulnzwart en wlt ls scherp. BIJ de
OP wordt het wit Lngenomen door grauw grÍjs tot bleekbruin (vaak
ontbrekend op de op ddn na bultenste pen) en de begrenzÍng 1s
onscherp. De GP heeft hetzelfde patroon en dezelfde kleuren op de
buitenste pennen als de WP, uaar de pennen zltn aarrzlenliJk kor-
ter.

GP

.1 "',
Poten. Ilet in de veldgÍdsen meest genoemde veldkenmerk van de l{aterpleper
is de pootkleur. Bij [{aterpÍepers ls deze bruln, donkerbruÍn, LelgrtJs of
zv'att, blj Grasplepers daarentegen vLeeskleutLg toze tot oranJe. Zoal-s a1
uit de omschrijvlng bl-lJkt is de pootkleur toch nog behoorliJk varlabel. De
zwarËe kleur kont altiJd voor biJ vogels ln volledlg zomerkleed; bfj Jonge
vogels ís de kleur helder bruÍ.n, soms bijna vl-eeskleurig.
Onder zeer gunsÈ1ge waarnemLngsomstandlgheden, nanellJk als het zonlleht
door de poten "heenschijnt", doet zlch heE nerkwaardig verschlJnsel voor
dat de poten er wiJnrood gekleurd ultzlen; nogeliJk komt diÈ alleen bij
jonge vogels voor.

Samenvattend kunnen h7e stellen dat de besge determlnatiekenrnerken van de
I,Iaterpleper ten opzlchte van de Graspieper de volgende ziJn:
- een slanker nodel, tneer "body", een relatief en absoluut langere staart
- een meer kwikstaartachtige (nlnder dansende) vlucht
- meestal een zeer geprononceerde wenlcbrauwstreep en baardstreep
- een brulne tot grljsbrulne bovenziJde dle vrlJwel ongestreept 1lJkt
- een meer wltte onderzijde met nlnder streepJes en zeker geen concentratle

van streepjes op de borst
- donkere poten, nooit echt vleeskleurig getlnt zoals blj de Graspieper

WP OP

Mfu
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Roep

Voor een meestal schuwe en onopvaLlende vogeJ- als de Waterpleper le de roep
een zeer belangriJk deternlnatientddel. Helaas ts Julst dlt echter zo meí.-
liJk op papLer te zetten en veldwerk ls daarom ultelndelÍJk de enige echte
methode om de roep onder de knle te krlJgen.
De roep wordt door verschlllende auteurs op allerlel wtJzen onschreven.
Daarom moet worden benadrukt dat tk hler mlJn persoonlÍJke mening geef (dte
overigens overeenstemt met Van den Berg 1975 en Nuytemans 1984).
De Waterpieper-roep is een taneltJk schel, meestal Eet enlge tugsenpozen
herhaalt "tsiep" of "tsiep-tslep" (ook te onschrlJven als 'reps-). Ten
opzichte van de GraspÍeper, die bÍJna altijd een snel achter elkaar her-
haalde "fiet-fl-etfietftet" (of "tslep-tsleptsleptslep") roept, is de roep
iets langer gerekt, wat harder en mlnder afgebeten seherp. BovendLen loopt
leder opeenvolgend roepJe lets ln toonhoogte op, hetgeen btJ de Graspleper
niet voorkomt.
I{aterpiepers roepen evenals Grasplepers alleen mnar Ln de Lucht. Als de
vogels opvliegen roepen ze nLet Deteen, maar pas a1s ze wat hoogte hebben
genaakt.

Waterpí,eper - Oeverpleper

In het bovenstaande verhaal ls Eet geen enkel woord gerept over de Oever-
pleper, de subspecifieke wederhelft van de Iíaterpleper (volgens de DBA
overlgens een aparte soort). Hoewel we Ln Brabant reer met het determina-
tleprobleem I{aterpÍeper-Graspieper zitten, kont daar aan de kust ook nog
I,Iaterpleper-Oeverpleper biJ. Ik moet echter wel opmerken, dat Oeverplepers
heel soms ook Ln het Brabantse bl.nnenland (kunnen) verschiJnen en welllcht
talrljker zíir. dan momenteel wordt aangenomen. Daarom volgen nu de
belangrijkste verschllpunten van de Oeverpleper ten opzlchte van de
I{aterpleper:
- kop griJsbrutu met groene tLnt, wenkbrauwstreep kort en welnÍg ultgespro-

ken, baardstreep afweztg
- bovenzljde donker brulngrlJs met (olfJf)groene tLnt, vrlJ zvaar gevlekt
- onderziJde vaalgrlJs net geelachtlge tlnt, borst en flanken zeet zfraat

gestreept (de streepJes ziJn ook grover en vager begrensd dan brj de
WaterpÍeper), bulk vaak gestippeld

- buitenste staartpen met grtJs/graw? tot bleekbrutn gedeelte 1n plaats van
wit (zie ook flguur 2)

- poten bruln, genlddeld genonen llchter dan biJ l{aterpleper

,' 
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