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Zilverplevier  (Pluvialis squatarola) A141 
 
 
1. Status 
 
Niet in Bijlage I genoemde en geregeld voorkomende trekvogel zoals bedoeld in artikel 4.2 van de 
Vogelrichtlijn. Voor Natura 2000 relevant als niet-broedvogel. 
 
 
2. Kenschets 
 
Beschrijving: De zilverplevier is een steltloper die broedt in de hoogarctische toendra’s van 
Rusland, Alaska en Canada. De soort wordt in Nederland alleen aangetroffen als doortrekker en 
als overwinteraar in kleine tot middelgrote aantallen, het meest in intergetijdengebieden. Hij 
overwintert langs de zeekusten, in gematigde en tropische klimaatszones over de hele wereld  
 
Relatief belang binnen Europa:  De staat van instandhouding van de zilverplevierpopulatie in de 
Europese Unie is volgens ‘BirdLife’ gunstig. De voor Nederland relevante Oost-Atlantische 
populatie (met broedgebieden in Noordoost-Canada en arctisch Rusland tot het Taimyr 
schiereiland) wordt geschat op 247.000 vogels. Hiervan verblijft 29% een tijdje in Nederland. 
Nederlandse ‘wetlands’ worden gebruikt als ruigebied. 
 
 
3. Ecologische vereisten 
 
Leefgebied: De rui-, doortrek- en overwinteringsgebieden van de zilverplevier zijn vrijwel 
uitsluitend zoutwatermilieus. Tijdens de trek komt de soort soms voor in grotere 
zoetwatersystemen in het binnenland. De zilverplevier zoekt zijn voedsel op drooggevallen 
getijdenplaten, die kunnen zowel slibrijk als zandig zijn. De soort gebruikt gemeenschappelijke 
hoogwatervluchtplaatsen in open, vlakke en schaars begroeide terreinen nabij de voedselbiotoop. 
Hij neemt dan zijn toevlucht tot bijvoorbeeld kwelders en schorren, zandplaten, stranden en 
inlagen, soms strijkt hij ook massaal neer op dammen van landaanwinningswerken. Bij 
stormvloeden wacht hij ook op binnendijkse schaars begroeide akkers het zakken van water af. De 
zilverplevier foerageert voornamelijk als eenling of in kleine groepjes van hooguit 30 individuen. 
Sommige zilverplevieren verdedigen langdurig een winter-territorium op het wad. 
 
Voedsel: De zilverplevier foerageert op bodemfauna. Hij eet vooral zeeduizendpoten en in 
mindere mate andere soorten wormen en wadslakjes.  
 
Rust: De zilverplevier heeft last van verstoring door recreatie, vliegverkeer of werkzaamheden in 
de foerageergebieden en vooral op hoogwatervluchtplaatsen. Vooral op de 
hoogwatervluchtplaatsen is de zilverplevier vanwege vorming van concentraties erg 
verstoringsgevoelig. Foeragerende vogels op wadplaten zijn gevoelig voor droogvallende boten 
en wadlopers. Mogelijk ervaren ze windmolenparken tussen voedsel- en rustgebieden als 
barrières. Verder kunnen getijdengebieden verloren gaan als leefgebied voor de zilverplevier 
doordat ze verdwijnen ten gevolge van werkzaamheden, herinrichtingen, of 
klimaatsveranderingen. 
 
 
4. Huidig voorkomen 
 
De zilverplevier concentreert zich nadrukkelijk in de intergetijdengebieden van de Waddenzee en 
de Zeeuwse wateren. In het binnenland worden soms doortrekkende vogels of zeer kleine 
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aantallen pleisteraars waargenomen, langs de Noordzeekust worden soms grote groepen 
trekkende exemplaren gezien. Het aantal pleisteraars en overwinteraars langs de Noordzeekust is 
relatief klein.  
 

 
Verspreidingskaart zilverplevier 

 
 
5. Beoordeling landelijke staat van instandhouding 
 
Trends in Nederland: Het aantallenverloop van de zilverplevier is in de Waddenzee duidelijk 
positief in de jaren 1975-93 en lijkt zich in de daarna te stabiliseren. In de Delta schommelen de 
aantallen maar is de populatie min of meer stabiel. Mogelijk profiteert de soort van het feit dat de 
Waddenzee voor wormeneters aantrekkelijker lijkt te zijn geworden. Het is ook denkbaar dat de 
populatiegroei een effect is van de toename van de internationale ‘flyway’ populatie.  
 

 
Aantalsontwikkeling zilverplevier 

 
Recente ontwikkelingen: In ons land laten de aantallen van de zilverplevier na 1981 (1981-2003) 
een matige toename zien. Over de meest recente periode 1995-2003 is de populatie stabiel. 
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Beoordelingsaspect natuurlijk verspreidingsgebied: gunstig 
De verspreiding van de zilverplevier is niet wezenlijk veranderd. 
 
Beoordelingsaspect populatie: gunstig 
De aantallen van de zilverplevier nemen toe. 
 
Beoordelingsaspect leefgebied: gunstig 
De omvang en de kwaliteit van het leefgebied van de zilverplevier zijn niet wezenlijk veranderd. 
 
Beoordelingsaspect toekomstperspectief: gunstig 
Gelet op de toename van de internationale populatie en de toename in de Waddenzee is het 
perspectief voor de zilverplevier voorlopig positief.  
 
Landelijke instandhoudingsdoelstelling: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een 
draagkracht voor een populatie van gemiddeld 27.600 vogels (seizoensgemiddelde). Enige afname 
ten behoeve van herstel van het leefgebied voor schelpdiereters is aanvaardbaar. 
 
Streefbeeld bij de landelijke instandhoudingsdoelstelling: Behoud van de huidige situatie 
volstaat bij deze soort. 
 
Oordeel: gunstig 
 
 

Beoordeling Staat van Instandhouding  

Aspect 1981 2004 

Verspreiding gunstig gunstig 

Populatie gunstig gunstig 

Leefgebied gunstig gunstig 

Toekomst gunstig gunstig 

Eindoordeel gunstig gunstig 
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