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3.2. Zeevogels (D1) 

3.2.1. Voorkomen van broedende zeevogels  

Eric Stienen en Wouter Courtens 

 

 

 Inleiding 

Het doel voor broedende zeevogels stelt dat veranderingen in hun dichtheid voor 75% van de gevolgde soorten 

binnen de beoogde grenzen moeten blijven. Deze doelstelling kadert in de biodiversiteitdoelstelling van OSPAR 

om op lange termijn een gezonde populatie van zeevogels te waarborgen in de mariene wateren binnen de 

OSPAR-regio (OSPAR 2017). De monitoring van het aantal broedende zeevogels gebeurt op het niveau van de 

verschillende lidstaten, maar vanwege de grootschaligheid van de externe factoren die invloed hebben op het 

aantal zeevogels (bv. visserij) en de soms snelle uitwisseling tussen kolonies worden de analyses uitgevoerd op 

het niveau van de OSPAR-regio’s. De Belgische gegevens worden geïntegreerd op het niveau van de gehele 

Noordzee.  

 Achtergrond  

Zeevogels broeden in kolonies en zijn daardoor vaak relatief gemakkelijk te tellen. Veranderingen in de aantallen 

kunnen duiden op de invloed van verschillende antropogene effecten en de monitoring ervan kan dienen als een 

“early-warning”-systeem op basis waarvan het beleid eventueel kan worden aangepast. 

 Geografisch gebied 

De monitoringsgegevens werden gegroepeerd in 5 geografische zones of OSPAR-regio’s (Figuur 3.1), maar omdat 

er voor de regio’s Golf van Biskaje en Iberische kust en het Atlantisch gebied onvoldoende gegevens zijn, werden 

die niet in de beoordeling opgenomen.  

 

In de drie onderzochte OSPAR-regio’s (Arctische wateren, Noordzee en Keltische zee; zie Figuur 3.1), dus ook 

in de Noordzee-regio waarin België zich bevindt, is het aantal broedende zeevogels sterk gedaald: meer dan 

25% van de soorten bevindt zich momenteel onder het referentieniveau. Sinds 2005 wordt de goede 

milieutoestand in geen enkele OSPAR-regio meer behaald, in de Noordzee is dat al sinds 2000. Vooral 

visetende soorten die vlakbij het wateroppervlak foerageren doen het slecht. 
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Figuur 3.1. Onderverdeling van de zeevogelgegevens in 5 regio’s (overgenomen van OSPAR 2017). 

 Methodologie 

Van alle OSPAR-regio’s werden gegevens verzameld van het aantal broedende zeevogels in de periode 1992-

2015. De bijdrage van België bestond uit het aantal broedende sternen en meeuwen langs de gehele kust en 

berust op jaarlijkse tellingen of schattingen van het aantal broedparen. De OSPAR-dataset werd geanalyseerd op 

het niveau van drie OSPAR-regio’s: Arctische wateren, Noordzee en Keltische zee. Per soort werd een 

referentieniveau bepaald welke voorlopig werd gezet op de populatiegroottes in het startjaar van de monitoring 

(1992). De soorten werden onderverdeeld in functionele groepen: soorten die in het intertidaal foerageren, 

soorten die in de bovenste 2 meter van het water foerageren, soorten die dieper in de waterkolom foerageren, 

benthivore soorten en grazende soorten (voor meer details zie OSPAR, 2017). Voor elke soort werd een 

trendanalyse uitgevoerd. De aantallen mogen fluctueren binnen bepaalde grenzen (afhankelijk van de soort 

tussen 70% en 130% of tussen 80% en 130% van de referentiewaarde) maar als de aantallen zich buiten die 

grenzen bevinden, voldoet de soort in dat jaar niet aan het beoordelingscriterium. Wanneer meer dan 25% van 

de soorten niet aan het beoordelingscriterium voldoet, wordt de goede milieutoestand niet bereikt.  

 Resultaten en trend 

Onderstaande tabel toont per OSPAR-regio en per functionele groep (alsook voor het geheel van de groepen) 

het percentage van de soorten waarvoor de aantallen in 2014 niet aan het beoordelingscriterium voldoen. Voor 

geen enkele regio werd de goede milieutoestand behaald. Vooral de soorten die vlakbij het wateroppervlak 
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foerageren (o.a. sternen) doen het slecht in alle regio’s, ook in de Noordzee-regio waartoe België behoort. In de 

Noordzee behaalden soorten die in de waterkolom foerageren (o.a. alkachtigen, duikers en Jan van gent) en de 

enige benthos-eter (de zwarte zee-eend) wel de goede milieutoestand.   

De trend is voor alle regio’s negatief (Figuur 3.2). Voor de Noordzee-regio wordt de goede milieutoestand al sinds 

2000 niet meer bereikt.  

 
Tabel 3.1. Het percentage van de soorten dat aan het beoordelingscriterium voldeed in 2014. Wanneer de goede 
milieutoestand werd bereikt (≥ 75%) is de cel groen gekleurd, anders rood (< 75%) (overgenomen van OSPAR 2017).  

 Functionele groep Aantal soorten dat aan het beoordelingscriterium voldeed (%) 
 

Noorse deel van de 
Arctische wateren 

Noordzee Keltische zee 

Steltlopers  40%  
Foeragerend aan de oppervlakte 40% 47% 50% 

Foeragerend in de waterkolom 57% 75% 86% 

Foeragerend op benthos  100%  
Grazers  0%  
Alle functionele groepen 50% 50% 63% 

 

 

 
 
Figuur 3.2. Trend in het percentage van de soorten dat aan het beoordelingscriterium 
voldeed in de periode 1992-2015 (overgenomen van OSPAR 2017). Norwegian Arctic 
Waters = Noordse deel van de Arctische wateren, Greater North Sea = Noordzee, Celtic 
Seas = Keltische zee en Multi Species Assessment Value = Beoordelingcriterium voor alle 
soorten.    
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In België broedt slechts een beperkt aantal zeevogels. Soorten die op rotsachtige kusten broeden (zoals zeekoet, 

alk, drieteenmeeuw, noordse stormvogel etc.) komen hier niet voor. Wel is België van internationaal belang voor 

een aantal soorten die in zandig habitat broeden. Het aantal broedparen van drie sternensoorten (grote stern, 

visdief en dwergstern) en twee soorten grote meeuwen (zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw) bedroeg in de 

periode 1992-2015 geregeld meer dan 1% (en in sommige gevallen veel meer) van de totale biogeografische 

populatie. Het voorkomen van internationaal belangrijke aantallen van deze soorten was de reden om het 

broedgebied en/of de aangrenzende foerageergebieden aan te wijzen als speciale beschermingszone in de zin 

van artikel 4 van de Vogelrichtlijn (Courtens & Stienen, 2004; Haelters et al., 2004; Degraer et al., 2010). Voor 

veel soorten nam het aantal broedparen langs de Belgische kust sterk toe na 1992 (Figuur 3.3), vooral omdat er 

bij de zeewaartse uitbreiding van de haven van Zeebrugge grote oppervlaktes geschikte broedterreinen 

beschikbaar kwamen die al snel werden gekoloniseerd (Stienen et al., 2017). De laatste jaren nemen de aantallen 

echter weer sterk af omdat er in de haven van Zeebrugge alsmaar meer terreinen verdwijnen of minder geschikt 

worden. Bovendien werd de belangrijkste sternenkolonie nagenoeg volledig opgeruimd door landpredatoren 

(vooral vos). Na de aanwijzing van het vogelrichtlijngebied ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’ (Belgisch 

Staatsblad 12/09/2005) werden de vooropgestelde kwantitatieve en kwalitatieve instandhoudingsdoelstellingen 

nooit gehaald en dringt bijkomende bescherming zich op. 

 

 
 

Figuur 3.3. Veranderingen in het aantal broedende zeevogels langs de Belgische kust in de periode 1992-2015. Weergegeven 
is de trend in het aantal broedparen als percentage van het aantal in het referentiejaar 1992. Het percentage wordt voor 
alle soorten weergegeven op de linker Y-as, behalve voor de kleine mantelmeeuw. Andere Larus-soorten zijn stormmeeuw, 
geelpootmeeuw en zwartkopmeeuw. 

 Conclusies  

Op basis van de langdurige monitoring van het aantal broedparen blijkt dat het steeds slechter gaat met 

zeevogels in de drie OSPAR regio’s (Arctische wateren, Noordzee en Keltische zee). Ook in de Noordzee-regio 

waarin België zich bevindt, is het aantal broedende zeevogels sterk gedaald en meer dan 25% van de soorten 

bevindt zich momenteel onder het referentieniveau. Sinds 2005 wordt de goede milieutoestand in geen enkele 

OSPAR-regio meer behaald en in de Noordzee is dat  sinds 2000 het geval. Vooral visetende soorten die vlakbij 

het wateroppervlak foerageren doen het slecht, hetgeen een indicatie kan zijn dat de hoeveelheid pelagische vis 
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aan het wateroppervlak onvoldoende is voor een behoorlijk broedsucces.  

Deze indicator is bedoeld om grootschalige veranderingen in zeevogelpopulaties in Europa op te volgen en is 

ongeschikt om op lokaal niveau uitspraken te doen over de toestand van de zeevogels. Dit neemt niet weg dat  

ook op Belgische schaal al geruime tijd sprake is van een sterke achteruitgang van de aantallen, dit ondanks het 

feit dat de meeste soorten een internationale beschermingsstatus genieten. De keuze om 1992 aan te duiden als 

referentiejaar is voor de Belgische situatie wat ongelukkig, omdat de nieuwe broedgebieden toen net waren 

gekoloniseerd en de aantallen over het algemeen nog aan een sterke opmars bezig waren. Niettemin blijkt 

duidelijk dat alle soorten inmiddels over hun hoogtepunt heen zijn en dit als gevolg van intrinsieke factoren die 

in de broedgebieden spelen (habitatvernietiging, achteruitgang van habitatkwaliteit en predatie). De lokale 

voedselsituatie lijkt hier geen rol in te spelen (Stienen et al., 2017). Vooral de achteruitgang van de drie 

sternensoorten is onrustwekkend omdat deze soorten zijn opgenomen in Bijlage I van de Vogelrichtlijn en een 

hoge beschermingsstatus genieten.  

 Kwaliteitsaspecten  

De monitoring en verwerking van de gegevens gebeuren volgens OSPAR richtlijnen (OSPAR 2017).   

 Data en analyse  
Data en metadata zijn ter beschikking op het BMDC (www.bmdc.be).  
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