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Dit rapport is gericht op het vaststellen van de esologische m d v o o ~ e n  w w m  em in te 
richten broedplaats voor Qmte Stern, Visdief, Dwergdem en Kobeeuw bij de vuorhaven 
van Zmbrugge client te valdoea 

De genoernde soorten hebben voorkeur voor geTsoberde bmedplaatsen die getegen zijn 6p 
Cschier)eilanden l q a  de zeekust. Het bmedbiotoop is zandig, schaars begroeid en soms 
bedekt met schelpen. 

Een aan te leggen broedp1aats dimt te voldoen aan de volgende eisen: 
geSsolde ligging, bij voorkeur omringd door water; 

* schaarse begroeiing van krsridachtige planten; 
op vliegafstand varr de vaedselgebidm; 
afwezigheid van lmdroofdiem; 
&ezigheid van (grote aantallen) broedende Zilvmeeuwen; 
afmzigheid van menseIij ke ~erstoring. 

Uitgmde van de sibtie bij de voorhaven van Zeebrugge worden voorts de vdgende 
aanbevelingcn getha: 

bmedplaats minimad 5 ha p o t  (voorkeur 10-20 ha); 
cornpacte vorm (bijw orbeeld ovd);  
brodpIaats vooTzien van =dig subskaat, plaatselij k dicht bij het water bedekt met 
schelpen; 
hoogteligging zodanig dat overstmming in de winter we1 optwdt, m m  in de zomm niet; 

* brodplaats daor water isolema. van de omgeuing. 

Binnen de havendammen is er Bdn Iokatie die met minimale ingrepn ,geschikt gem& km 
warden voar stems. Voorts zijn er nag 4 lodes die relntief eenvoudig g e w W  gem& 
k m e n  worden voor stems (fig. 2). Hiei-vm heeft de variant ten noorden van de LNGf terminal 
de voorkcur, vanwege zijn opparvlak, ligging en bew&g. Een combhatie van Heinere 
terreinm is uitermrd ook mogelijk. Van de buitendamse varianten heel3 de eilandvariant de 
voorkeur (fig, 3). Deze is omgeven door water en biedt de bate b a s c b i n g  tegm 
lmdprecktoren. Bij & inri~hting van het gebied moet & vegatie zo me1 megelijk 
gestimuleerd womlen, eneriijds om het opgespoten zand vast te leggen, anderzijds om 
geschikt broedbiotoop te mEren. De op te stellen hehmwbegelen dieam de 
vegetatieoa~eling te sturen en de p d t i e  door Zilvmeeuwen en Klek 
Mauteheeuwen en verstoring door mensm te bebugelen. Ambevolen wordt dm ook om het 
gebisd in de broedperiode te bewaken. 



In 1974 werd een begin gem& met de uithuw van de oude haven aan de zeezijde van de 
bestamde haven van Zeebrugge (fig. 1). Hfervoor werden twee strekdammen mgelegd, die in 
1985/1936 gereed m. Door opspuiting met mnd en slib ontstand tussen de westelijke 
strekdam en de oude kademuur een voar stem zeer geschikt broedbiotoop van zo 'n 150 ha. 
Meteen na de havenuitbreiding vestigden zich de wste Dwergstems Sterna dbifiom. Hun 
voorbeeld werd h e n  d e l e  jam gevolgd door Visdieven S, himdo en Grote Sterns S. 
sapadvicensis (Rossaert eb al. 1993, Van den Bossche et al. 1995). 

Tot 1994 namen de aandlen van de drie sts=mmsoorten ge- toe. Van de Grote Stern, die; 
in 1988 voor het erst in BeIgiE brcredde, w d e n  de grootste amtallen geteld in 1993: 1650 
pmn. Na 1994 daalde de stand sterk, terwijl de andere soorten tot 1996 in aantal toenamen 
(F. De Ruwe pers. rned.; F. De Scheemaeker pers. med.; Devos & Meire, 1992; Orbile, 199 1 ; 
De Scheemaeker k Defoort, 1992; De Schemmker & D'hoore, 1994; Willemyns & De 
Scheemker, 1991). In 1996 broedden in de voorhaven van Zeebrugge 670 paren Grote 
Sterhs, 250 paren Dwergstem en 1735 paren Visdieven (G. De Putter pem, med.). De 
stemenkol~nies ter plrlatse zijn niet &en van goat nationad belang, maar zijn mk op 
Empese schaal van betekenia. Tussen 1985 en 1996 bdoegen de m m i d e  ~iantaIlen 
broedparen van de Zeebrugsa Grote Sterns, Dwergstems en Visdieven resgectievelijk 3,3% 
van de West-Europese, 2,4% van de Oost-AtIantische en 2,YA van de Zuidwest-Ewpese 
popdatie [Rose $ Scott, 1994). Het relatief grote mtal in Zeebrugge brodenda stems koln 
dan ook worden wgemerkt als een mtwwimarde van intemtionaal b e l q .  

Tot nu toe wisten de sterns zich te handhaven, ondads ingrijpende veranderingen in de 
uoorhaven. De uitbreiding van de 'havenfxiliteiten, bracht niet allen een drastische 
inkrimping van geschikt biotoop met zich mee, mar ook extra vmtoring van W v o g e l s  en 
vmietiging van nesten. I d ~ r  jam verschoven de bmdplaatsen en de amtallen bmedende 
Grate Sterns en Dwergstem zijn de laatste j a m  merlcbaar achtemit gegaan. 

Thans w d t  de mogdijkheid onderzocht om, ter vewanging van de huidige broedplaats, 
nieuws broedgeIegenheden in of bij de voorhven te cre2en. Het geschikt d e n  van 
bestamde stmturen voor stems client evenwel als mogelijkbeid opengehouden te worden. 
W oor het behoud vm bmedeade sterns op Imge termijn is echter niet alleen een dummme 
natuurontw&keling vereist, mam ook een aangepast bleid, welke rust kan garandan (Van 
den Bossche et al., 1 995) .  

' ~ e  uifbreiding houdt voor da buitenhaven o.& in: de aanleg van spoorwegen en rijbmen, verdiephg van de 
v q e u l ,  de bouw van kaaimuren en de ophoging van terninen. Meer bepaald zal de kwthuur van Flmdea 
Container Terminals worden verlengd en aan de noordzijde van hat Albert 11-dok wordt een kmimuur amgelegd 
van IS00 rn vow de ontvangst van containers. Hal Wietingendok wardt verder gescbikt gcrndt v m  ro-rn 
verkeer. kangmzende tareinen worden opgehoogd en wgesIotm ap de toegmgswegen. 



Ecolodsche randvoomaarden steraeneiland 

Aan het Instihut voor Natuwbehoud (IN) te BrusseI en het Instibut voor Bos- en 
Natuurundemek (IBN-DLO) te Wagedngm, Nederland, is gevraagd om, op pond van een 
Iiteratuurondemek en de op de twee instituten mwezige expertise, de ecologische 
randvoorwaarden voor de d e g  van em broedplaats voor stem aan te geven. De ~sulatm 
van dit mderzoek worden in dit rapport gepresatmd. De randvoonumden worden mder 
uitgewerkt in de vorm van eisen waaraan een te cwren broedplaats bij Zebrugge mpet 
voIdoen. Vervolgens worden de genoemde l o d e s  bij de voorherven vergeleken, en worden 
aanbevelingen gedaan voor & amleg en bet toekomtige Wer van het gebid of een 
combhatie van medere  Meine tefzeinen. 

In het rapport '"Ontwikbling en toekomst van stexnenk~lonies am de Belglsche kwt" (Van 
den Bassche st al. 1995), werden reeds enkele potentiEle lokaties binnen dt  voorhven 
amgeduid. Qp gond van de huidige stmctuw is en bestaand terrein reeds gwhikt voor 
stems (0) en behoeft minimale ampassing. Andere locaties komen in aanmerking vwr de 
aanleg van een nieuw broedbiotoop b i n  (@ tfm @I, ofbuiten de dammen (@ t/m @; fig. 2). 

O De baai van het Albert XI-dok. Het strand van het Albert 11-dok is onderhevig aan het getij. 
Bij l a g  water is er e m  aanzienlijk oppmlak aan schor, zowel 's zomero als 's winters een 
belangrijke foerageerplaats voor vogels, Grenzend aan het schm, Tigt voor de vloedmerk 
een schelpeastrand, m o p  enkele Dwergskms broedden. Op de hoger gelegen & l a  met 
Helm en Zandhaver, bbrden Grote Stems en Kokmeeuwen. Met de d e g  vim em ro- 
rutemid a m  de noordzijde van het Albert 11-dok, kan van het oorspronkelijke strand nog 
zo'n 9 ha bewaard blijven. 

@ Dc kop van de FCT terminsll. Bui- de stortstenem van FCT aan de oostkant en tegen de 75 
m uitstekende oude Memum (Leopold IIII-dam) asul de midkant, kart em strand 
opgapoten worden van ongeveer 5 ha, zonder daarbij de rest van de have-ctuur te 
sterk te hinderen. Het gebied is reeds ondiep en onbevaarbaar voor schepen. Het ligt dicht 
bij de huidige hroedkolonie van Visdiwm en Dwergstems en de foerageergebihn van 
beide soorten. 

ED en @ De koppen van de west-en oosrdam. De beide damhoofden liggen ver uit de kust en 
bieden van alfe land-opties de meeste rust. Door deze 'verloren' hoekjm te benutten, kan a l  
15 ha gewomen worden. Niet ver hiepandaan liggeu belangrijke foerageergonden voar de 
drie stemensoarten, Er staat evenwe1 e n  steke stromingt die he€ behoud van een strsnd 
bemoeilijken. 

@ Het gebied .ten noorden van de LNG terminal. Het ligt tegen de met windolens be& 
oostelijke dam, mike bewaking geniet omwille van Distrigw N.V, Door zandopspuithg 
kan em refatief grout natuurgebied gecreeerd worden (minimad 60 ha), Xn de kqm heefi 
een natuurlijke verzmding plaats. 

@ en &, De buitenbochten van de west- en de oostdam. Beide lokerties zijn odmkelijk van 
ev~ntuele aanpasssingen b k n  de haven, m m  dienen extra beschermd te warden tegen 
sterke golfslag. Ze zijn door een watemssa gescheiden van het vasteland, maar zijn bij 



laagwter over het strand nog toegdelijk voor toeristen. Aan de h i s  vim de oostelijke 
dam ligt het natuurgebied van het strand van Heist. 

@ Op enige afstand uit de kust is er tensIotte de mogelijkheid voor een eiland, volledig 
gcscheiden van het land. Es zijn verschitlende locaties mogelijk. 

AIle lotxities liggen binnen een s h a d  van 5 km van de huidip broedplaatsen. 

Uitgangspunt is, ctat een te c r e h n  broedplaats ruimte biedf m de d e  mtatlen 
brotdpmn van Grote Stem, Visdief, Dwergstern en Kokmeeuw Lmw ridihdus, die de 
afgelapea jaren in Zeehgge zijn vmtgesteld (tabel 1). De genoemde soorten vertonen gote 
overeenkumst met betrekking tot hun biotoopaisen. Amgezim de M t e  Stern goed 
bastudeerd is, wordt d m  soort ah uitgangspunt genomen voor em bespreking vm de 
ccologische randvoorwaarden. Vam de overige sowten wordt volstaan met een b e s p ~ k h g  
van de biotoopeisen voor mver die vmchillen van de Grote Stern en relevant geacht warden 
voor d m  studie. 

Tbel 1, Het mtaI broedparea vau Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Grate Stem* Visdief, Noordse Stem en 
Dwergstern in de voorhavun van Zeebrugge na de havenuitbreiding (Debmpe, 1990; De Scheemaeker # 
Defoort, 1992; De Scheemacker k D'hoore, 1994; De Scheemker k Lust, 1895, 19%; Orhie, 199 1 ; Van den 
Bossche a al,, 1995; Willemyns $ De Schmaeker, 194 1 ; gegevens 1996 pers. med. 0. de Putter en F. De 
Scheemaeke). 
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BROEDECOLOGIE VAN DE GROTE STERN 

Eroedbiotoop en koloniesamenstelling 

h e a l -  en mrstgebieden De Grate Stem mstelt bij wmkeur op mdige of rotsachtige bodem 
met een schaarsa vegetatie- Voorklden van dergelijke habitatten zijn mdige of rotsschtige 
eilandjes, kimelstranden, mdduinen en rivierdelta'a Z& gebieden zijn doorgms zeer 
aastabiel, en kenaen een gmk mate van dynamiek. De meeste broedgebieden bevinden zich 
lmgs kusten in wstddengebieden en estuaria. Sporadisch bornen ook binnedandse 
broedkolonies op laapeen of ap niet-gebruikte schapenweiden en heide voor. 

De rustgebieden van de Grote Stern bevinden zich in de dhcte nabijheid van de 
braadkolonies. Deze kstaan vaak uit strand- en wadvIakten, zandbauken en andere lqge, 
vlakke en m d i g e  gebieden. De nrstplaatsen dienen als venamelplaats: voarafgaand am het 
bezetten van het braedgebied, als overnarchthgspIaats voor niet-brdende individuen, ds 
rustplaats tussen foerageervluchten in en als uammelplaats voor de trek am h d  einde van de 
broedperiode (Bmninkmeijer & Stienetl, 1992; Cramp, 1985; Veen, 1977; Voous, 1960; 
Glutz von Blokheim $ Bauer, 1 982). 

B e p e i i n g  Het broedbiotoop van de Grote Stem is over het dgemeen k d  of weinig 
begroeid (Lredckkingsgraad vegetatie TO-30%, hoogte 10-25 cm). V& bevindt zich eeri 
vegetatiemd in de directe omgeving ervan, wawin de kuikens zich kunnen verschuilen. De 
nesten liggen ap de grond, in het zand, op vloedrnerken, tussen grns of hxssen lage 
zoutphten. De veghtie rond het nest wodt sterk be'invloed door de uitwqselen van 
kuikem en ouders, aqezien beide rond bet nest defwmn. Wannea de vegetatie te dicht of 
te hoog word6 kan het nest verlakn worden (Beijersbergen, 1 976; Brenninkmeijer & Stienen, 
1992; Cramp, 1985; Glutz von Blotzheh & Barn, 1 982; Lack, 1968; L i d ,  1963; Rsath & 
M-r Bnrijns, 1959; Salornonsen, 1947; Veen, 1977; Voous, 1960). 

In veel gebieden zijn veranderingen in de brodaantallen van st- toe te schrijven aan de 
successie van de vegetatie. Bij vemiging verclwijnen a c h ~ v u l g e n s  Dwergstern, Noordse 
Stam 8. ~ U T D ~ ~ W ,  Visdief en h t e  Stem. L a g s  de Duitse kust (Wmgerooge, ScharhtSrn, 
Minsener Oldeoog, Kxlechtsand) werd de successie van de vegetatie vroeger tenietgedaan door 
regelmatige overstromingen. Tegenwoordig warden veel gebieden tegm hoog water 
beschemd, waardoor ovexstromingen niet mew optden. Lags  de Duitse kust is de 
hoeveelheid geschikt brmdbiotoap hierdoor afgenomen. M e e u m  (voore2 Zilvermeeuw L. 
argentam, Kleine Mantelmeem L. ficL~czds en Stormmeeuw L. canus), die ecn voorkeur 
hebben voor meer hegroeide brodgebieden, hebben dm in veel gvalIen de plaats van de 
sterns ingenomen. (Becker & Erdelen 1987). In het Deltagebied (Nedmland) mm na het 
droogvallen van het Markiezaat (1 984), het Zbommeer (1 986) en hat Krsunmer-Vokerak 
(1987) het aantal ges~hikte broedplaatsen voor stems snel toe. Het afsluiten van de zeeamen 
veroorzaakte echter een moUe successie van de vegetatic, waardoor de oppervlakte geschikt 
broedbiotoap bier vervolgens weer a h  (Meininger, 1986,199 1). Het broedgebied op de 



Hornpelwet is eveneem onderhevig aan verruiging van de vegeutie. Het gebied wordt 
geschikt gehauden voor stems door de vegetatie geregeld te m8aien. 

Samensteliing van ds kolonis De broedkolonies van de Grate Stern zijn dooxgams zeer 
compact. I)e dichthdd van de nesten varieert van 10 per m2 (centrum kolonie) tot 2 per m2 
(kolonierand). t h t e  Sterns b r o d ~ n  m e e d  in de omgeving van broedende Kokmeeuwen. De 
kalonies van de h t e  Stern worden pas gevomd erikele @en nadat de m t e  Kokmeeuwen 
zich hebben gevestigd. Ze bevinden zich bij voorkeur rtan de randen of alfs midden in de 
meeuwenkolarie. Grote Sfem broeden ook vaak tussen andere sternssoorten, mals Visdieven 
en Noordse Sterns (Brenninkmeijer & Stienen, 1992; C m p ,  1985; Lhd, 1963; Veen, 1977; 
Vmus, 1960). 

Overstroming De Gmte Stem heeft een stake voorkeur vwlr broedgebieden die door w a r  
omingd zijn. Mstroming van het broedgebied buiten het seizoen zorgt moor dat de 
successie van de vegehe wrdt geremd. Bovendien wordt het gebied oak schoongespoeld 
van mogslijke ziektmemekkers, paraskten en landpredatoren. Qverstroming tijdem het 
broedseizoen kan echter tot gevolg hebben dat eieren en jongen wegspoden. Om de kans 
hierop te verkleinen, kiest de Grote Stern b b e n  txn laaggelegn gebied meestd weer de 
hogere dellen uit bm te broedea. Voor de afsluiting van de @evelingen in het Deltagebied zijn 
op de Hompelvoet veelvuldig eieren en jongen van Grote Sterns als gevolg van averstromitlg 
verlorcn gegaan. Oak op de Hooge Platen in de Westerschelde zijn de afgelopn jmn veeI 
legsels door overstxoming verloren gegaan (Beijersbergea, 1 976; Veen, 1977; h n  & F a h ,  
1989). 

Owrsttlivhg Qverstuiving van een broedphts met m d  kan vaordelig zijn, omdat hierdoor 
de successie van de vegeptrtie wordi temgge&. 'TijrEens het broedseimen kunnen, als gevolg 
van andstormen, eieren en jbngen echter onderstuivm en verloren gaan (Mes EI ai., 1980; 
Roo& 1956; Veen rPc Faber, 1989). 

Yoahel Grate Sterns zijn gespecialiseerde viseters, die hw voedsel in de bovmte 1,5 tot 2 
m van het watempprvlak vangen @omdulina, 1960; Dunn, 1972). Het vuedserl van de oude 
vogels en j ongm bestaat uoommeIij k uit Ukteine zeevissen met &eting~n van 5- 15 cm en 
een gevvichi van 7- I 1 g, die in grote scholen in de ondiepe wateren vaorkomen. lt3 de 
zuidelijke Noordzee wordt voomarnelijk gevist op CIupeidae (bring CIupea karengm err 
Spmt $pram sprattw) en Ammodytidae (Zandspiering Ammoeqtfes tobiarrus, A. mminus en 
Smelt Hp~ropIus Zmce~lufus). W a ~ e e r  deze soorten niet in uoldoende mate beschikbaar 
zijn, wordt we1 overgeschalaeld op energdsch minder gunstige praoim 4s gamaal 
(Cmgonib), Puibal Zources vhipris, Geep Belone hslone, gmndels (Gobiidae), p k ~ s  



(Plemnectiformes) en W s  (Cephalopodct). De: voedselgebieden dienen zo dicht mogdijk 
in de buurt van de kalonie te Iiggen. 

In NederIand liggen de foerageergebieden mee8t.d binnen een straaI van 15 krn van de kolonie 
(Baptist & Mehhgex, 1 984; Raaijmakers at a]., 1993; Vwn, 1977). De Grote Skns in de Po- 
delta (Itdie) hebben vergelijkbarre foerageervluchten van l 1-1 5 km (Fasola & Boglimi, l 9901, 
Langere foerageervluchten [tot 40 km) zijn ook we1 wargenomen, maar vormen em 
uitzondering. Er zijn aanwijzingen, dat het doorzicht van het water ee.n roI kan spelen bij de 
beschikhheid van de prooivissen. Ondmmek mar hst voedselaanbod in het Nederlandn 
dm1 van de Waddenme la& zien, dat in zeer helder water (doorzicht meer dan 2 m) geen vis 
in de b o m t e  waterlmg aanwezig is, Foeragerende Gmte Stems worden clan m k  uooral 
aangetroffen boven water met een doorzicht van 1-2 m [Stienen & B r m i b i j e r ,  1997). h 
een deltagebied in Guinea-Bissau waar een met mmodder hIdm rivia em sterke gradient in 
hdkhe id  van hei water veroo&, speelde bet dorrrzicht evenem e m  belangrijke rol 
voor foeragerende sterns. Hier vhgen de sterns weliswaar meer vis per urn met tmnemende 
helderheid van bet water, maar waren de vissen in het heldere water Heher. Uitgedrukt in 
gram vis per uur speelde hct doorzicht van het water geen significan* rol, heewel het erop 
le~k dat ook in dit gebied de traebaIe wateren iets pstlger faemgeergebiden vomdcn d m  
de heldere (Brenninkmeijer ef al., in prep.). 

Predatis Predatie van eiaen en kuikcns kunnen de broahsultaten van em kolonie sterk 
beinvloeden. Voord grondpredatoren, z d s  Vus Vzfrues vulpe8, Rat Rattus nomegictls, 
Hennelija Mwfela ermineu, Weael M nivalh, Bunzing M puboritrs, Egel Erinacew 
europaew en Hund Canus. familimis lamen desastreuze gevolgen hebben (Beijersberp, 
I 976; Bourne & Smith, 1 974; Knight & Haddon, 1980; Kruuk, 2 964; Lind, 1 963; V m ,  
f 977). Zo hebben ratten in 1 948 en 1949 aIle eieren en jongen opgegeten van een kolonie van 
1000 pmn van de Grate Stern og Nordemg in het Duitse deel vm de Waddenzee (!lea, 
1977). Oak op de Makkumerwaard en Markenje (Nederland) hebben ratten soms mmietlJijke 
amtallen eimn geroofd (Beijersbergen, 1478). De kolonie op de Hornpelmet (Nederland) 
hwfi vaak te kampen met predatie door Hermelijnen perks & De Kr&er, 1990,1991). 
Ratten en Vossen zijn ook in staat om addle sterns te doden. H& stememiland Nedtje Jans 
bled te dicht bij het vastdand te l i ~ e n ,  om zonder vommrgsmaatregelm k t  vrij blijvm van 
Ratten te kunnm garanderen. In 1996 ddde h a  broedsucces sterk door een combinatie van 
Ratten en Zilvermeeuwen (Hoekstein, 1996b). 

Om landpredatoren op een veilige &stand te hoden, vestigen de sterns zich veld op 
eilanden, schiereihden of Iaaggelegen kwelders. Het meest gschikt zijn gebieden die 
gedmnde dc wintermamden overspoeld raken, wadoor landpredatoren zich er niet 
permanent kunnen vestigen 

Luchtpdatoren ds Kolmeeuw, Stormmeeuw, Zilwrmeeuw, KI eine Manblmeeuw, Orote 
Mantelmeeuw L. m ~ r n u ~ ,  Scholekster Haematopus ostraiegzu en Zwarte K r a i  Conus 
corone kunnen eveneeas beIangrijke predatme~1 van eierm of Wens zijn. D w t  kunnen 
mfvagels als S JechtvaIk FaIco pereginw, kiekendievm Circus spp., Torenvalk Falco 



Broedbicrlagie Grm Stern 

Zilventleeuwen b e n  een groot problem vormen voor broedende sterns. De mmukeuze 
van Zilvermeeuwen is zeer breed an amvat mast allerlei dieren, plantendelm, aas en 
huishoudelijk afvaZ ook eieren, jongen en volwassen vtrgels (Cramp, 1983; Gluk von 
Blotzheirn & Bauer, 1982; G&n& 1984; Spaans, 1971; Vauk & Fritter, 1987). In & 
algemeen is het aantal resten van $men en j ongen, dat in Zilvenneeuwenkolonias wordt 
gevonden, gering (~vefzicht in Vauk & PrUter, 1987). ERn uitzondering damp vomen 
meeuwenkolodea op hogere breedte, waar k lhere  zeevogls een g m t  deel van het menu 
k m e n  vomen. In Nourdwest-Europa predeert slechts em klein deel van de bmdende 
Zilvermeeuwen op eieren en jonge vogels; meestd zijn deze v ~ g d s  hierop geheel 
gespecidiseexd (overzicht in Vauk & Prllter, 1 987). Zo vond Parsons (1 97 1 ), dat mew dm 
50% van alIe door Zilvermeeuwm geprakde Zilvmeeuwenkuikens door slechts vier 
vogels warm vmrberd. Up Griend in het Nederlandse deel van de Wadd- warem in het 
begin van de jaren zeventig twee tot vier ravende Zilvmteuwen (van de 500-1000 ter plekkc 
avertijende vogels) verantwoordelijk voor een verlaging van het broedsucces van de Grote 
Stern met 4-1 4% (Veen, 1977). In veel govallm g a t  bet bij predatie. door Zilvermeeuwm om 
een gering &eel van de eieren en jongen in een kolonie. Soms echter wordt een gehele 
kolonie in korte tijd volledig gepredeerd [ovexzicht in Vauk Bt PrIlter, 1987). Dqor Mlirzer 
Bruijns (1 958) wardt erop gewwn, dat stem, Nuten Recuwirmf~a uvoseitu en Bergeenden 
Tudum ~adorraa in mmQe jaren phtselijk langs de Nedalandse kust geen &el jong 
vliegvlug weten te krijgen vanwege de hoge predatiedruk van Zilvermeeuwen, Op het eiland 
Griend vindt shds de jaren zeventig in sammige jaren aanziedijke pdatie van eieren van 
Grote sterns en Kokmeuwea plaats f i w d a g e n  bewaking Griend). Ook uit Noord- 
Amerika zijn grote verliem door matie van Zilvmeeuwn gemeld. Zo vermeldt Hatch 
(1970) voor em gemengde kolonle Visdieven en Noordse sterns in Maine, USA, een verlies 
van 0,s kuiken tot 1,2 kuikens per pa r  als gevolg mu prehtie door Zilver- en Grote 
Manteheeuwm Niet dtijd is p d t i e  echter de primaire sterftefactor van jongen. Zo vond 
Nisbet (1973) in Massachusetts, USA, dat vooA d e  en deke kuhm van sterns door 
Zilvermeeuw~n werden gepredeerd. 

De Kokmeeuw heeft een uitzondmhgspositie ds predator. Enerzijds worden door deze soort 
eieren, jongen en visjes bij de stems geroofd (Fuchs, 1977; Rooth, 1960; Veen, 1977); 
anhrzijds bieden broedende Kaheeuwen bescherming tegen andere predatoren. Veen 
(1 977) taonde am dat de ~oordeIen van bescheming opwegen tegen de nadelen. De 
omhgende Kskmeeuwen vumen een bu€fix tegn lmdpredatoren (de predator moet e r s t  
door de KoInneeuwe&olonie om bij de Grote Sttms te kumen) en beschemen de blonie 
actief kgen luchtpredatoren. 

NestpIautsconcurrentie Zilvermeeuwm zijn, mast predatoren van eieren en kuikens, ook 
concurenten om nestplaatsen. Zifvm~rrwm verdedigen hun territorium fel tegem indringers 
w zijn in dirccte interwties met andere soorten wij we1 steeds de sterkere. Vooral stems en de 
kleinere rneeuwemoorten hebben in dit opzicht van Zilvermeeuwen te lijden, De vestiging 
van een aieuwe kolanie Zilwmeewen op e n  plaats waar traditioneel een stewnkolonie is 



gevestigd, zal dm ook veelal bimen enkeIe jaren de verdwijning van de sterns tot gevolg 
hebben @urger, 1977, f 979; Burger 62 Shisler, 1978; Spaans ei al., 1987; Thamas 1972). Op 
deze wijze zijn in het noordotlsten van de Vemigde Staten waarschijnlijk veel 
sternenkolonies verdwenen (Dnuy , 1965; Nisbet, 1 973). Ook de smke &me c.q. 
vexdwijnixlg van sterns in Bretagne, F d j k  (Camberiein & Floti, 1978) en op Isle of May, 
Sdotland (Duncan, 1978) wordt toegeschreven tlan conamentie om nestgelegenheid door 
Zilvemeeuwm. 

Y~rsioring Tijdens de vestighgsfase en gedurende de wste week na het leggen van de eieren 
zijn Grote Stms zeer gevodig voor vet-storing, hetgeen kan leiden tot het verlaten van de 
kolonia. Vaak vestigen de sterns zich in m'n gevd elders (Beijmbergen, 1976; Veen, 1977). 
Ook in latere fasen vm het broedpraces is de Cfrote Stern gevoelig vmr verstoring. Chestney 
(1970) beschrijft, dat de oudemgeh de kolonie verlaten met hun nog zeer jong hiken, zelfs 
wanneer het tweede ei nog niet is uitgekomen. De belangrijkste veroomkers van verstdring 
zijn mensen en loslopde honden. Strandbemekers, wadlopem, pleziervam& vlie-n en 
helikopt~s, maar wk nahzwgeichte rematie vormen in sommige kolonies bronnen van 
verstorixlg (Borne & Smith, 1974; Bwkley & BuckIey, 1976; Chestmy, 1970; Courtney & 
Blokpoel, 1 983; Goethe et al., 1 980; Rat von Sachverst&ndigen Alr Umweltfragen, 1 980). 

Gelui&hinder De menhgm over de gevolgen vap geIu idUer  bij stems zijn sterk verdeefd. 
In de literatuw worden vowbeelden genaaad van verstoorde cornmicatie, het herhddelij k 
opvliegen van de kolonie en het in de steek laten van de nesten ds gevolg van geluidsoverlast 
(Austin et ul., 1970; Bell, 1972; BJok, 1964; Burger, 198 1; Gaethe et al., 1980; Platteeuw, 
1986). Meestal gaat het hierbij om langdurige geluidshid of zeer luidruchtige ltnallen 
veroomaakt door schietwfeningen of straalj agers. Aan de andm kant is em kolonie 
Dwergsterns bekend, die gevestigd was tussen twee startbanen vosr swjagers en wawm 
de vogels ogenschijnlij k ongestoord bmedden ( A I W  $ Oano, 1984). Nabij Amsterdam 
(Nederland) was een koIonie Visdieven gevedgd in het groe.m hart van enkele drukke 
verkeerspleinea ( G r m  1992). Blij k h  kzm met betrekking tat gduidshinder een hoge mate 
van geweming optreden. 

Aa~iva~ingetl met wi&rbinar en hoqspanningsle idingen 
Er is vrij we1 niets bekend over 8anvaringen van stems met windturbines (Musters el al., 1 99 1 ; 
Van Sweh, 1988; Winkel~nan, 1 W). Op Griend in hat Nederlandse deel van de W a d d e m  
is uit de periade 1 989-1 996 slechts 4611 gtvd bekend van een mvaring van een Visdief met 
de WindmoIen die de kwakers van shorn vourziet (pm. obs.). h een Visdievenkolonie in 
Engeland, waar haogspanningsleidingen tussen broed- en foemergetried aanwezig waren, 
werd gedwende het broedseizoen 0,4% van de hedpopulatie dood gevonden. Dammast 
hadden de hoogsgamingsleidingen invloed op het gedrq van de sterns; de Visdieven hadden 
moral met harde wind moeite om de lijnen te ontwijkert (hhner & Henderson, 1 996; 
Henderson at al., 1996). Winkellman (1 992) berekende als &~1varingsb voor meeuwen 
gemiddeld 0,01% per vIiegbmeging door e m  windturbinepark. Bij het meest ongunstige 
scenario dat Winkelman mgeeft, is de aanvaringbs O,Q2% per vvliegbeweging. Voar skms 
d de aanvaringskans wmchijnlijk lager liggen, omdat deze vogels zelden in het dontaer 



BradbioIagie Visdief, Dwwgstern ,Koheeuw 

vliegen en de aanvaringskans 's nshts relatief groot is. Op de oostdam van Zeebrugge s h t  
momenteel em 2 2 4  whdturbirres, welke in de nabije toekomst mogelijk uitgebreid wodt 
met em nieuw Rvindmolenpark. Tijdens regelmatige controles van 1 99 1 tot 1997 is er slechts 
een slachbffer (Visdief) ap de 9 metex brede strook naast de molens op de dam gevonden. De 
stems vlogen agenschijnlij k pmbleedoos onder de molens d m .  Juvaide Zilvermeeuwm 
kentegen, w e r h  regelmatig dwd aangetroffen (pers. med, G, De Putter). 

In het algameen is de h s  op aanvaringen met windturbines voar vogels tmelijk g d q ;  deze 
wrdt echter sterk behvloed door de heemen& weersomstmdigh-eden (slecht zicht, mist, 
harde wind zijn ongunstig) en de ligging vm de windturbines ten opzichte van de kolonie 
(Henderson et al., 1 996). 

BROEDECCILOGIE VAN VISDEF, DWERGSTERN EN KOKMEEUW 

De broedecologie van Visdief, Dwergstern en Kokmeeuw wordt hieronder uitsluitend 
behandeld indien &ze afwijkt van de eerder omschreven situatie bij da Grote Stern en in het 
belmg is voor de aanleg van een bxoedplaats. 

Virdief 

Visdieven stellen ongeveef dezelfde eisen aan hua vo&el en aan hun nestbiotoop ds mote 
Skms (Stienen & B ~ ~ e i j  er, 1 992). Hoewe1 Visdieven, evmals Grote Sterns, 
voomarnelijk afhankelijk zijn van energierijke mndvis als mdspierkgxhtigen en 
haringachtigen, kmt deze soort ved alternatieve prooisoorten zoals platvissm, m e n ,  
krabben (Portuidae) en insecten. E m  studie uit 1 99 1 tmn& aan, dat de Zeebrugse Visdiwen 
inderhjd voomamelijk haring- en wijhgiti:htigen aanbrachtm. De dieetsamemtelling 
verariderende echter langmm bij het vorderen van het bmeds-en (Rassmt et al., 1993). 
De vliegafstand naar de voedselgehieden is bij Visdieven iets miader mot dm bij Grate 
Sterns; de foerageergebieden liggen weld op een afstmd van 3 5  km van de kolonie, hoewel 
afstanden tot 1 0- 1 5 h ook voorkomen (Boecker, 1 976; Fasola & Bogliani, 1 990; Becker et 
dl., 1993; O%ga es a!., 1995, Rossaert ef al., 19931. Visdieven broeden doorgaans in 
hetzelfde broedbiotoop als Orate Sterns, maa kunnen cmk op iets meer begroeide plaatsen 
nestelen dan & laatste soart. 

DuFergstems skllen andere &en aan hw broedbiotoop dan Gmte Sterns en Visdieven. 
Dwergstns broeden op mtig gelegen grind- of schelpenbmken, met weinig of gem 
vegetatie. De nesten Iiggen op minder dan 1,s m boven de hoomterlijn en zijn uitemate 
overstromingsgwoelig (Cramp, 1985; Hoekstein, 1 9 9 6 ~  Koenen et ul, . 1 996; Nadler, 1 976; 



SOVUN, 1987). Ln tegenstelling tat de andem stems b r d e n  Dwergsterns bij vwrkeur niet 
nabij mdme Laridae (Beijaskrgen, 1980; Hoehein, 1 996a). Nog meer dm voor Grote 
Sterns geldt voor Dwergstems dat ze xer gwoelig zijn voor verstoring. Wat betreft hm 
voedsel, zijn Dwagskm voomeIijk hmkelijk van relatiefkleine (tot 8 cm) rondvissen, 
mds zandspiering, smelt, haring en sprot, maar ook platvis, h e W t i g e n  en insecten staan 
op het menu (Nadlm, 1976; Cramp, 1985) Dwergstms halen het voedsel dicht bij de kolonie, 
~ e e s t a l  binnen een afstand van 3 km (Beijmslmgen, 1980; Cramp, 1 985). 

Kokmeeuwen broeden dmrgaans in dichtere en. hogere vegetatie dm sterns, hmwel nesten 
ook op kale plekken worden mgetroffen. Am de last liggen de meeste kolonies in gebieden 
met Helm Ammophila amnuria, Zandhaver Elymus areanariu, Biestarweps EIytPigiu 
juncea, Engels Slijkgras Spartina towwendf i en Gewoon Kweldergas Pwinell iu mi t ima.  
In de omgeving van bet brwdgebied heeft de Koheeuw een shpplaats nodig die duidelijk 
gescheiden is van de broedpliuts (sums d e l e  kilometers van de bmedplaats verwijdwd). Dc 
slaapplaatsen zijn m i n k  dicht begroeid (bijvoorbeeld kwelders en s&mden) dm de 
broedplaatsen (Cramp, 1 985; Glutz uon BIotzhbim & Bauer, 1982; pers. obs.). Wat betreft de 
voedselkeuze, is de Kokmeeuw een echte opporhukt. Het hfdvoedsel bestaat uit 
regenwormen, insecten, vis (zowl mdvis als platvis), heftachtigen en krabben (Cramp, 
1985; Glutz von Blotzheim & Bmer, 1982; Gorke, 1990). 

De ecologkche randvoorwslarden voor een aan te l~ggea broedplaats voor Grote Stems, 
Visdieven, Dwgsterns en Koheeuwen in de vocnrhaven van Zeebmgge, volgen uit de 
beschrijving van de broedecologie vm d e z  soorten, zoals die hierboven is gegeven. 

E a  am te leggen b r a e d m  dient zo mogelijk te voldoen azrn de volgende eisen: 
gasoleerde ligging; 
schaarse beg~oeiing van hidachtige planten; 
op vliegafstand van de voedselgebieden; 
in mhijheid van rustplaats; 
afwezigheid van lmdmofdim; 
afwezigheid van (grote amtallen) b d e n d o  Zilvermeeuwen; 
afwezigheid van menselij ke verstoring. 

Naast bovengenoemde algemene voprwaarden, dienm de grootte, hoagteligging, 
bodemstructuw m vegetati~ van de aan tc leggen brodplaats mdanig te njn, dttt alle 
genoemde soorten op de locatie een gescme plak kunnen vindm. 



CONCEPTEN VOOR DE U N L E G  VAN EEN BROEDPMTS IN ZEEBRUGGE 

In prhcipe zijn er 8 mmogelijke locaties voor de d e g  v a ~ l  nieuwe, of de ampassing van aI 
bestaande terrehm. Door de initiatiefnemer (Adminismtie Watenvegen en Zeewezen, 
afdeling Waterwegen Kust van de Vlaamse Omeenschap) zijn echter de altemtieven O t/m 
@ (binnen beide dammen) op vaorhand afgewezen vanwege de reeds vastgelegde 
bestemmingsplannen voor dit gebied. Ook alternatief @ aan de westelijke dam wordt als 
onhadbaar beschouwd, door de overheersende westenwinden. Hiexdoor blijven er feiklijk 2 
scenario's over: enerzijds een schiefeiIand (A) en anderzijds em eiland (B), beide gelegen aan 
de o o s h t  van dc oostelij ke strekclam. Beide voorstellen zijn gfobaal weergegeven in figuur 
3. 

Hieronder worden de ecologische randvoonvaarden uitgewerkt tot concrete aanbevelingen, 
waarna de voar- en nadelen van dc alematieven zullen worden vergeleken. 

Een aan te leggen brmdplaats dient groot genoeg te zijn om de huidige popul~ties aan stems 
en meeuwen te herbergen. L T m t  m e t  worden voorzien in een rnogefijke groei van de 
populdes. Uitgaande van een minimale nestdichtheid (5911 mstm per 100 m3 hebben 2000 
bradparen van de Grote Stern 0,04 ha nodig, De nestdichtheid van Visdieven venchilt a r k  
tussen kulonies, en is in het centnrtn vm em kolonie veel groter dan a m  de randen. De nesten 
liggen 0,410 m uit e l h ,  De m x h d e  nestdichtheid op Griend in het Nederlandse deel van 
de Waddenzee bedroeg in de @ode 1992-1996 39-50 nesten per 100 m2 (eigtn gegeuens) en 
op Coquet Island (Engeland) gdddeld 6- 1 3 nesten per 100 m2 (Cramp, 1 485). Uitgamde 
van 10 nesten per 100 m2 hebben 2000 paren Visdieven 2 ha nodig. Dwergsterns broeden nog 
iets verder uit e I h  dan Visdieven. Hun nesten liggen 0,4-34 m van (Cramp, 1 985). 
Uitgaande van 300 p m n  en een nestdichtheid van 5 nesten per 100 m2 is e m  appewlakte van 
0,6 ha vmeist. De nwtdichtheid van Koh~euwen, vemchilt mwl b e n  een kolmie als 
tussen kolonies, en varieert van mitub dm 1 0 tot 500 n e a n  per 1 00 m2 (Cramp, I 983). Op 
Griend bedroeg de maximale nestdichtheid in de periode 1992-1996 80-170 nesten per IOQ 
m2. Uitgslande vm 500 broedparen en em dichtheid van 50 nesten per 2 00 m2 hebben de 
K h e e u w e n  0,l ha nodig. Jh totad hebben de sterns en & meuwen (in enige groei van de 
aantallen voorzien) ongewer 22, ha nodig als broedgebied, De locatie dient echter ook nrimte 
te bieden aan verzamel- en slaapplaatsen. Bovehdien moeten de W e n s  wanneer ze wat auder 
zijn, de magelijkheid hebben om zich te verspreiden. Dmmaast is het van belmg, dat de 
sterns en meeuwen enige mate van keuze open &at wameer ze zich op de nieuwe 
broedplmts willen vestigen. Als riehtlijn voor de minimale wtte van de locatie geldt 
daarom een oppervldte van 5 ha. Veel beter is bet echter om een oppmlakte van 10 ha of 
meer am te houdea, 



vorm 

Cornpack broedkolonies (rand of ovaal) vormen een goede bescheming tegen predatoren, 
maar verhogsn de interspecifieke cancurentie om brodplaatsen (pers. med. R. 
Beijenkgen). EUipsvonnige braedplaatsen hebben de vw&m boven em langgerekt of mi 
rond dland. In geval van een schiereiland heeft em compacte vorm de voorkeur. Vawrts zijn 
or geen spechle v m e n  vereist ten aanzien van de ecologische mdvoorwaarden. 

G r ~ t e  Sterns en Visdieven geven de voorkeur aan em =dig substmat. Koheeuwen zijn 
gebonden tun begraeiing, die zich eveneeus in deze omgeving h t  kste op mdq s u b m t  
ontwikkelt, Dwergsterns damntegen broeden veel liever op schelpen- of kimlrijke stukken. 
Alleen waxmeer beide biotopen op de watl te laggen lotxitie aanwezig zijn, h e n  aIle soorten 
warden mgetrokken. Aanbevolen wordt om een d i g e  broedplmts te creeren en daarop 
plae l i jk  voor de Dwergsterns een c. 10 cm dikke laag schelpen am te brengm. Het gebied 
dat bestemd is voor de Dwergstems, dient c. I ha groot, Laag gelegen (dus dicht bij bet watm) 
en zo veel mogelijk dgezonded van de bmgde broedplaatsen van ih andere SOD- te zija 
Aan de korrelgmotte van het zandige substrat worden vanuit de acolgie van de vogels gsen 
bijzondere eism gesteld. Een hwg slibgehalte in de b o v m  dient vermeden te worden, 
omdat zich dm snel een ongewenste begroeiing ontwikkelt. 

Ambeveling zadig substrmt, p1aufxel~'k ( I  ha dicht bij het waterJ lied& met schelpm. 

De haogte van de broedplaats dient zodanig gekozn te worden dat de locatie tijdens de 
wintermaanden overspoeld kan raken. Dit v oarkomt vernziging van de vegetatie. Bomdien 
wordt het gebied dan jmlijks schoong;poeld van mogelijke ziektebronnen. Tijdm de 
mmmnaanden moeten de hogere deien van de locatie gevrijwmd zijn van overspoeling 
tijdens springvloed. Em jdijkse, gefinge o v e r s ~ m i n g s ~  in de wintermamden ( w m d  
tot enkele malen per jm) en een z m  geringe o~ersat.ornhg&ms (maximal 1 keer per 15 
jaw) in de mmermamden heeft de voorkeu. Wanneer wmdt gekozen vour een 
overstromingskans die ook in de wintemaanden wijml nihil is, moet rekening worden 
gehouden met een intensief beheer van de vegetatie en een verhwgde kans op infectieziekten. 

Aunbcv~Iing: hoogteligging z o k i g  dar het gebied in de winterperiude we! wordt 



Concepten voor da mnIeq 

De ligghg van een aan te Ieggen broedgebied in Zeebrugge ten opzichte van de haven 
van Zeebrugge is van belang in verband met (a) predatie, (b) verstoring door mensen, (c) 
bereikbaarheid van de voedsdgebieden en (d) kam op wvaring met ufindturbims. 

ad a. Liggmg d ~ a  verband met predatie Sterns en meeuwen hebben een sterke voorkeur voar 
een broedgebied dat moeilijk bereikbaar is voor landroofdieren (Vas, mwterachtigen, Rat, 
etc.), Frquente overspoeIing in bet winterhdfj~lzrr of scheiding van de vaste wal door water 
dragen hietoe bij. Een eiland verdient de vmrhur boven en sehiereilmd, mgezien 
iandroofdieren tot em eifand minder gemakkelijk toegang hebben dm tot een schimiland. 
Om te voorkomen dat landpredatoren naar em eiland zwemmen, voldoet een wbrbarr ib  
van ongeveer 1 km bred ea 0,5 m diep (pen. med. F. Niewold). Zoh M k r e  dient oak 
tijdens exkern Iaag water mwezig te zijn, Wanneer niet werdt voldaan a m  bvemtaande 
voorwaardm voor een ge'isolde ligging, dient rekening gehouden te worden met specifieke 
beheersmaatregelen gericht up het voorkomen van predatie door lmdroefdiexwz. Het plaatsm 
van schikdraad is em afdoende om Vossn uit bet gebied te houden. Ratten dienen d in de 
voorafgmde winter bestreden te wardm door het stmoien van gif (pers. med. 5. 
B eijmbergm) . 

ad. b. L2ggiPg in verbaid met verstoring d m  mensen Het am te legen braedgebid dient 
gevrijwaard te zijn van menselijke verstoring. Yoor mver &a niet gerediseerd kan worden 
door het crelsren van een geisoleerde ligging (zie ad. a) dienen hiertoe behemsmaatregelen te 
wordm getroffen (zie "Beheer~maatregden'3~ 

ad, c. Li@ng in verband met de vosdselgebiederr De belmgrijkste vodselgebieden vaxl 
Grote Stern, Visdief en Dwergstem zijn in f ipur  6 weergegeven. De genoemde mrten 
hebben een actieradius van reqectievelij k 15,5 en 3 km. De ujteindelij ke pIaats waar & 
verschillende soortea hwr vaedsel z o e k ~  is afhkelijk van de beschikbaarheid van de 
prooien binnen de actieradius van de soorten. De bmhikbaafheid kan van jaw tot j aar van 
plaats tot plaats wrsi=hilIea. 
-. - 

- <- 
De gguur is ~ e n  campilatie vau de resultaten van ctn v i e d  inventarisatics van stem rondom 
Zeebrugge in 1997 (schwpstellhgen) en botlt de hoogste concentraties nabij de hoedplaatsen 
(W). Onclanks het geringe mtal teldagen en de dageIijkse variatie tonen de drie 
stemensoorten een duidelijke voorkew. hergsterns foeraperden dicht onder de kust, van. 
buiten de Westdam tot aan Wenduine. Grote Stems werden n~iuw1ijks nabij de kust 
wgeaomen, zij werden in kleine amtallen ver op zee g d e q  tot op de Vlakte van de Raan. 
Waarschijdijk overlappen de foera8eergebieden van de vers~hillende Grote Sternkolonies in 
het Delta gebied en Zeebrugge met elkam (Arts k Meininger, 1995). VMtven nmen een 
tussmpositle in. Zij werden gezien tot zo'n 10 km afstand van Zeebmgge m a r  warm zeer 



Wjk in de voorhaven, met name bij de NSF ro-ro terminals (ten zuiden van Leopold 11-dm). 
De verspreiding van de drie stemmoorten wed in betangrijke mate bepaald door de 
aanwezigheid van vissersboten, baggerschepen en vleerboten. Het gescheste patroon wijkt 
enigszias af van Rossmt et idal, (1993), die de Visdieven bijna uitsluitend tot een afstand van 1 
km uit de Westdm zagen foeragmen. Enenijds lag de t o w a l i g e  kolonie op een andere 
Iokatie, mdexzijds mrd er in I99 1 uitsluitmd vanaf de h s t  wmemingen verricht. Zowel 
Visdieven ds Dwergsterns foerageerden ook dicht onder de Oostdm. Kokmeeuwcn zijn niet 
systematisch ap zee geteld, hun globale mspreiding Imam schter sterk met die van Visdievm 
overeen. Een deel van de Kokmeeuwen foerageerde op land, zij weden regalmatig boven 
Zeebrugge Bad waargmomm. 

hzien  de geringe afstand van de nieuwe lowtie tot de huidige kolonie is em verschuiving 
van het faerageergebid niet te verwachten. Dit betekent. dat geen van de sterns, wat betreft 
hun w d m l ,  negatieve effecten zullen ondeninden van de verplaatsing naar de nieuwe 
l o d e .  

ad. d Ligging in verband met windturbines De kans ap aanvaringen van vogels met 
windturbines wordt vooral bqaald door de tijd van de d a  en de weersomstandigheden ('s 
nachts groter dm oveedag, groter in donkere nachten met sIecht weer dan in heldere nachttjn 
met goed weer). Daaraaast splm de gfstrrnd van de tmbimw tot de bwdplaats (dicht bij 
bwedkullonie hogere vogeldichtheid en dus grotere aanvaringskans) en de ligging ten opzichte 
van de vliegmutes een tol. De varianten @, @ en A zijn dichter bij de turbines gelegen dan de 
overige (fig. I) en in dit opzicht rninder &g . Overigens worden de b e n  op aanvmhgen 
zeer gering geacht in verband met het feit dat sterns in de brodtijd wijwel uitsluitend a v d a g  
actief zijn. Bovendien is het gehele gebied 's nachts kunstmatig verlicht. 

Aanbeveli~rg: broedphts isoleren wn amgeving &or mi&l van water. 

INTERNE ~ C ~ G  EN BEHEERSMAATREGELEN 

Bij het creeren van een broedplaats voor sterns en Kokmeeumn nabij de voorhaven van 
Zeeimr&ge zal er aandacht besteed moeten worden aan de inrichting van het gebied en te 
ncmen beheersmaatregelen. -- 

Inrichting van em gekbd 

Substraclf Alle gebiden diencn rondom de vloedmak voomien te worden van em 
kmmtxmtige schelpenlaag, indien de schalpenconcentratie in bet opgespoten materiad niet 
hoog genotg is. De bovenste 5 cm van het zandigsubstraat van de huidige Dwergsternkolonies 
in de voorhaven bestaat voar ongevleer 1 1 massa94 uit s&elpen(-&) en 3% uit stenen. 
Samen bedekken zij meer dan 50% van het oppewlak ( m d  wrdt weggeblmn, schelpen en 



stenen talijven liggen), hdien "schaon" zand gebnrikt wordt voor de d e g  van een 
broedplaats, meet er kunstmatig schelpmakriaal aangebracht worden. Volgens de bevindingen 
van G. De Putter, dient men, om aen 4-5 cm dikke 1% te krijgen, angeveer 900 ton per ha 
am te brengen. Scblpenmatriaal kan etdm lmgs de kust vemmeld worden, eenvoudiger is 
het om lege kokkelschelp van de Nederlanhe kokkelvissers over te brengen (Ymeke) en 
deze te vagruizen voor ze gestort worden. Voor de overige soarten zijn gem speciale 
verreisten no-elij k. 

Beplanting Kokmeeuwen, Grote Stems en Visdieven preferem een per soort verschinend 
geaarde begroeiing op & bmedpIaats, WjijI Dwergmrm bij voorkeur op schelpenbdcen 
nesteIen. Enerzijds is het van belmg om de nieuwe broedplaatsi m snel mogelijk gschikt te 
maken voor bmedv~gels; andenijds zal voorkomen meten worden dai het gebied 
dichtgroeit, en daardow ongeschikt wordt vow stems, Hierbij speelt nog ds extra factor, dat 
het wenselijk is om direct na het cre&ren van de nieuwe broedplaats het opgespoten m d  zo 
g o d  mogelijk met behulp van planten vast te leggen. In figuur 5 is de gewenste begmeiing 
van het gebied schematisch wmrgegeven, Op Griend (Nederlandse deel W d d e m )  is 
ervaring opgedm tijdens hastelwakmmheden aan het dand (veld opspuitingen met 
zand) waarbij vegetatie geplant en ingezartid werd. Op basis himan wordt aankvolen om de 
hoogste delen van de locatie te bepIanten met Helm, Zandhaver en Biestmwgras en de Iagere 
delen in te z&en met zoutresistente graswrtea, &s Rood Zwenkgras Festuca mbm. ET is 
ongevem 25 kg ~~ per ha nodig op vlak tanin @ers. med. R. Koole) . Om het zand zo 
snel mogelijk rn het opspuiten vast te Ieggen, wordt mbevolen om het gebied mneens in te 
zaaien met rogge. De ervaring op Griend heeft geleerd dat dit gewa zich me1 en gad  kan 
ontwikkelen, om vervolgens in de c~ncurrentiestrijd met de erder genmde soorten ook 
weer snel te verdwijnm. Up h ~ t  voormalige werkeiland Neeltje Jans (Zeeland) bleelr 
beplanting niet nodig, het eilmd had genoeg kschutting van het dijk. Op andere eilmden in 
de Delta, prefereert men uit estetisch oogpunt Biestarwegras. Dit gras lcau op nabijgelegen 
plaatsen gewonnen worden. De wortelstakken met knoppen worden dour 'ineggen' g p t ,  in 
een dichtheid wan 10-1 5 stekken hn2 (J. Beiljersbergen pers. med.). 

Een juist gekazen verloop van de hoagteligging van de zandplartt zal, middels een verschil in 
ovmstmmiagsfkequentie en overstromingsduw, h e n  mrgdragen voor een min of m w  
stabiele ciifferenti8mde zonering van dc veg-tie. W m r  da vegetatie zich te sterk 
o n ~ ~ W e I t ,  zaI dit door beheersmaatreg~1e.n (maaien, eggen) moeten worden tegengegaan. 

Kolonisatie Sterns en mmuwen htbben e m  steerke neiging om van jwr tot jaar aanr het oude 
koloniegebied kmg te keren. Dit lxtekent, dat het in bezit nemen van em nieuwe broedplaats 
mogelijk pas in de loop van d e l e  j m n  zaZ plaatsvinden. In een aantal k~lonies is 
geconstateerd, dat Grote Sterns en Kuifsterns Sterna bergii door dummies worden 
aangetrokken, en in de directe ompving vm dergelijke lukvogels tot braeden kornen (0.a. 
Veen, 1977). Overwogen dient te worden om de 'vmhuizing' van de vogels in Zeebrugge 
eveneens met behdp van dummies te stimuleren. 



Te nemen beheersnmtrtgelen op een kwtmatig aangelegde broedglwts zulIen betrekking 
hebben op bescheming t ~ a n  de: b ~ v o g e l s  tegm predatie en menselijke verstoring. 
Maatregelen om het gebid te bescherming tegen msie en &lag vallen grotendeels buiten het 
best& van dit rapport, enkele aanbevelingen worden gedaan in "Inrichting van de 
voorgestelde terreinen" en Bij l ~ e  I: "Waterstaatkmdige aspecten; ewaringen met Griend"), 

Predaiie Wanneer landpredat~ren het broedgebied weten te bereirken, dienen ofuniddeIIijk 
maatregelen g&offen te worden, Vossen h e n  effectief geweerd warden met behulp van 
schrikdraad (zie vtror ontwerp bight & Haddon, 1980); marterachtip en ratten dienen met 
passende middehn weggevmgen te worden. Voorts moet er op w d e n  toegezien, dat Zil~er- 
en Kleine Manteheeuwm geen h s  bjgen om zich als bmdvogel hier te vestigen. Het 
rapen van eieren en het verwijderen van nesten bkek op Griend (Nederlmdse deel 
Waddem) ,  waar de vogels verspreid over het eifand bmdden, geen afdaendt: maatregel te 
zijn om Zilvemwuwen daru te werm (eigen obs.). Het doden van M e n d e  mmuwen bl& 
hier het meest effdef te zijn, Mbner Bruijns (1958) namt een ondergrem van 25% 
elhjnatie om tot een aantoonb reductie van de populatie te komen. Overigens heeR het 
rapen van eieren op Schiennonnikoog (Nederland), waar de vogels minder verspreid over het 
gebied broeden, we1 geleid tot een reducde van het mtal broedparen ten opzichte van ni&- 
gerapte gebieden (Veen er 01. 19%). 

Ve~storing AUe vormen van toefisme, recrede en plezimaart moeten gewee.rd warden 
(verbodsbepalingen &of bewaking]. ' s Zomers kan een cordon van boeien met drijvers 
ertussrn de landing vafi plezierbbootjes tegengaan. Het m e r e n  van diepw steke& boten 
kan worden tegengehouden door het water rond het brodgebied ondiep te houden. Op de 
boeien of palen moeten verbordsborden geplaatst worden (''uogelbroecttemin, toegang 
verbden van 1 april tot 1 septernber"). Voor het overvliegen van vliegtuigen en fielikupters 
moet een tmgestane hwgte vm minirnaal350 m (bij voo~keu 250 m) worden aangehouden. 

V ~ o r  het uitvoeren van beheemmaatregelen gericht op het vaorkomen van pdatie en 
verstoring is bewaking van de h d p l a a t s  het mew effdef .  Bewaking h gecombineerd 
worden met het verrichten van bioIlogisch ondnoek aan de broederlde vogels, waardoor 
waardevaIIe gegevens verlsregen warden met betrekking tot de M i t e i t  van het broedbiotoop 
en het verloop van bet bmedpmces. Het ~relsren van, een buffexzone die g e w e l i j k  
tuegarklijke gebieden meet behoeden van teveel vewtoring kan door rniddel van het plaatsen 
van prikkeldraad, in combinatie met schrikdraad (vmr grotere landpredatoren als vos en kat). 

Inrichting van de voorgestelde terrdnen (fig. 4) 

O W m e e r  de bestaande structuren onberoerd worden gelaten bij de aanleg van de ro-ro 
terminal aan de noordzijde vm het dok, wordt volstaan met kleine ampassingen. 
a) het opschonen (ompIoegm) van de verhoging aan de FCT zijde, meer geleidelijke 



Interne inrichting en behm 

avargmg &en het strand, i n d e n  met Rood Zwenkgras; 
b) het verwijderen van dik dgen pakket in de hoek, tegen Helmgras aan; 
c) aanbrengn schelpedaag net boven HW-lijn van 50 m breed; 
d) plaatsen afscheiding @Wceldra8d), minstens 100 m mndom zone met Helm (pen) .  

Q a) het &eggan van em lage stortsknen dam (lengle 800 m), weke met LW juist boven 
water uitstekt (1.5 m + TAW), dam marketen met steekbalrens; 

b) opspuiten kom met sZib (baggerspecie havengeul Zeebrugge), bedekb  met Q.5 m zm& 
c) inzaElien Rood Zwenkgras over de gehele lengte; 
dl inplanten BiesWegras in een strook van 25 rn breed en 150 m lang; 
e) mbrengen schelpedaag in strook van SO m breed, 200 rn lang . 

@ en CO zie @, m.u.v. 
a) lengte lmgs westdam 500 en 225 m, aan oostdam 600 m; 
d) in de hoeken, lengte van benen 50 m; 
e) op westdam over lengte van 300 m, op oostdam 400 m. 
a) opspuiten kom met slib en z d ,  
b) inplanten Ijie'staMegras in de hrn, de wntoujren volgend, 150 rn breed en 600 m langs 

de oostdaq 
c) inzaaien Rood Zwenkgras; 
d) aanbrengen schelpdag in strook van 100 m breed, 700 rn Iang, 

@ a) aanleggen van hoge dam; 
6) opspuiten kom met slib en zand; 
C) inplanten Biestmwgrm in de noordelijke hoe& met een lengte h g s  de dm van 250 m; 
d) W e n  Rood Zwenkgras, mluitend op c) tot aan de helft van het schimiland; 
e) aanbrengen van scheIpdaag, in strook van 1 00 tn breed, boven de HW-Iijn; 
f) plaatsen palen met b d e n  (toegmgsverbod). 

8 a) aanleggen van hage dam; 
b) spspuiten kom met $lib en m d ;  
c) inplanten Biestarwegm in de noordwestelijke hoek, met e n  lmgte lmgs de dam van 

1011 m; 
d) inzafiien Road Zwenkgras, aansluitend op c) tot aan de heM van het schiereiland; 
c) ambrengen van schelpenlaag, in strook van 100 m breed, boven de HW-lljn; 
f) platsen palen met borden (toegangsverbod). 

GD a) adeggen van hage dam; 
b) opspuiten kom met slib en m d ;  
c) inplanten Biestarwegras in de bovenwindse hot&, op een stuk van 50 x 50 m; 
d) &mien Rood Zwenkgras, wluitend op c) tot aan de helft van het eilmd; 
e) mbrengen van schelpenlaag, aansluitend up d), tot am HW-lijn. 
f j  leggen van permanate m e n  rondorn het eiland, waartussen WI f april tot 1 september 

een kabel, voorzien van drijvm komt. 

Vergelijking van de varianten 



Van de binnendame varianten is O wmchijnlijk de goedkoopste. Ha gebied blijft echter 
gevoelig voar verstoring en pfedatie. Variant @ Iigt dicht bij de v o o ~ s t e  voedsclbromen 
van Visdieven (schepen), maar zal wamschijnlijk veer hinder ondervinden van predatie en 
vvstoring. De gebieden 0 en @ liggen het verst van Bet vasteland vdjderd  en krijgen d o ~ x  
hun min of meer geYsoleerde ligging waarschijnlijk minder met psedatie en verstaring te 
maken. Er hoeven in principe gem specde d m m n  te worden aangelegd. N w t  deze 
voordelen hceft variant aok een mot oppervlak, wardoor er e m  meer mfuurlijke 
vegatie zich kan ontwikkelen en uiteindclijk minder strikt behm van de vegetatie 
nowhkelijk A zijn. Het tmein wordt streng bew& en de kans op menseIij ke verstoring is 
normaliter gering. 

De buitendmse varimt @ ligt pal op de overheerserlde windrichtirig en zd een sterke dam 
nodig hebhn. Door amwas van kt strand bij &ebrugged is het gebied vanaf h& strand 
toegankelijk voor mens en dier. Er zullen extra maatregelen n d g  zijn om dit te behoeden. 
Wanneer de varianten A en B (fig. 3) voor ettn am te leggen bmdplaats onderling worden 
vergeIeken, heefi variant B de voorkeur. Variant B voldoat beta aan de gestelde eisen dm A. 
VooraI de geXsoleerde ligging van de broedplaats in variant B heeft een mot voordeel. De 
kans op predatie door landroofdieren is in dit geval g w h g  en verstorhg door mensen kan 
betrekkelij k gemakkelij k vaorkomen warden. Bovendien is de afstand tot de windturbines 
grater. Variant A km belmgrij k worden verbeterd als er een watergang tussen dit gebied en 
de strekdarn gerealiseerd lm worden. Wmeer  dit niet het geval is, zal variant A extra 
beheerstmatregelen eisen gericht op het voorkomm van p d t i e  dow landroofdieren. Over 
het algemen is het rnoeilijk om dergelijke maatregclen effectief uit te voeren,Voorstellen 
voor het ontwerp van de %we varianten [in overleg met Eurosense) s t m  wemgegeven in 
figurm 7 en 8. 

De Mmtschappij van de Bnrgse Zeevaartinrichtingen W.V. verleende ons toegang tot de 
voorhavm, voor het doen van onderzloek. Rod Colpaert (Belconsulting B.V.) , D. Framer en 
Rik Houthuys (Eurosense) gavcn aanvdlende informatie over getijdenstrusning, bathymetrie 
en waterstandm tm stelden am e n  reante luchtfoto voor digitalisatie ter bescWng. De 
p1aatselijke ornithologen George De Putter, Filip De Ruwe en Guido Orbie steIden ons op de 
hoogte van de broedvagels van de voorhaven. Peter Meininger en Floor Arts (Rijks Instituut 
voor Kust en Zee) toanden ons hun kunstmatige eilanden in de Volk&. Tenslotte zijn wij 
&a-Jan Ruth, Rene Beijersbergen (Zeeuws Landschap) en John Beijersbergen (Provincie 
Zeeland) erkontelijk vow hun o n W  op Neeltje Jans en hun bereidheid om maringen uit te 
wisselen. Zij stelden tevena infomatie over de Schelpmhoek en Neeltje Jans ter kschikkhg. 
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Piguur I. Ligghg van de voorhaven van &brua;sa ea de geplmd~ uitbr&@wkm. 



Figuur 2. S~bets van d t  mogelijke Iocstie~ vwr de aanleg van een b r d p h a  voor s t e m ,  



F iguur 4. $&&en van da ~ c h t h g  van & 8 & (nikt op sha%!). 
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Figuur 5. Schmatitischo doormede (I& op s~haal) van hmtmatige bro6dpMs met globde weargave van 
zonering; in v w e  en broedvogels. 



Figuur 6. &bets van de ligghg van du hoedpktm en hmgeergebkden in 1997. De b o v m  &ant het 
gebbd waarin de drie sterncaworten an waargmmen. De ondetsre PEguut tamt waar de groom 
cmmhtiea in en rondom do haven zrlten. 



Pigarur 7. Ontw~rp van variant A, het schiereilaud ttr h o w  van de LNO tetmbd (dwmsd6arsaede boven, 
bovmmzicht ondar), Groottt van het schiereiland is ongemr 250 x 200 m. 

Figuur 8. Ontwmp van variant B, k e i h d  in de baai vm R & ( h d o o r s d e  bwen, b w e d c h t  onder). De 
grootte vm het eiland is ongmer 33 0 x 1 SO m. 
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BIJLAGEN 



Ecolonische randvoorwaarden sterneneiland 

- BIJLAGE I - 

WATERSTAATKUNDIGE ASPECTEN; ERVAIUNGEN MET GRIEND 

Be mogelij kheden om een broedgebied voor meeuwen en sterns te creeren bij de voorhaven 
van Zeebrugge worden in belangrijke mate bepaald door de ter plaatst heersende 
waterstaatkundige omstandigheden als waterdiepte, getijdenbewegingen, stroomsterkte, 
stroomrichting en golfkracht. Het doen van uitspraken hieromtrent vdt  buiten het kader van 
deze studie. In kort bestek wordt hieronder ingegaan op de ervaringen opgedaan met de 
waterstaatkundige versterking van het eiland Griend. 

Het eiland Griend, halverwege tussen Hadingen en Terschelling, gelegen in het Nederlandse 
deel van de Waddenzee, herbergt a1 sinds het begin van deze eeuw de grootste kolonie van de 
Grote Stern in Europa (maximum 25.000 broedparen). Er zijn tevens ornvatlgrij ke kolonies 
van Visdief (maximum 25.000 paren), Noordse Stem (maximum 1 000 paren) en Kokmeeuw 
(maximum 28.000 paren) op dit eiland. Griend is een =dig eiIand, dat van nature gevonnd is 
op het hoogste deel van de Grienderwaard, een omvangrijke zandplaat in de Waddenzee. Als 
gevolg van veranderingen in de waterhoogte en stroomsterkte binnen de Waddenzee na de 
aanleg van de Afsluitdijk is Griend geleidelijk am steeds meer afgeslagen. Het eiland kent 
inrniddels een lange historie van menselijk ingrijpen om te voorkomen dat het als broedplaats 
van sterns en meeuwen verloren gaat (Veen & Van de Kam, 1988). De belangrijkste 
maatregelen die op Griend genomen zijn, hebben betrekking op zandsuppletie (1958, 1973, 
1987). Tevens is geexperimenteerd met de volgende maatregelen: 
- paleniijen loodrecht geplaittst op het strand (afremmen strorning), resultaat onduidelijk; 
- aanbrengen van een 50 cm dikkc kleilaag aan de strandzijde van het meest geiSxponeerde 

deel van het eiland, resultaat niet overtuigend, veel kIei weggeslagen na eerste 
winterstormen; 

- aanbrengen van gobi-matten (betonblokken op weefsel) op het meest geexponeerde deel van 
het eiland, resultaat: negaticf als gevolg van een sterke erosie op de overgang van betonmat 
naar zand. 

De werkzaamheden die in 1987 werden uitgevoerd, hadden betrekking op de aanleg van een 
zanddijk ter ondersteuning van het eiland (Eysink, 1986). De betreffende werkzaamheden 
werden voorafgegaan door een uitgebreide studie van het Waterloopkundig Laboratoriurn 
(Delft Hydrolics Laboratory, Netherlands). Daarblj zijn in de eerste plaats de historische 
vermderingen in de omgeving van Griend in kaart gebracht, gebaseerd op dieptepeilingen. 
Daama zijn patronen van erosic en sedimentatie bepaald. Met behulp van computermodellen 
is vervolgcns de meest gunstige ligging berekend van een zandlichaam dat ter ondersteuning 
van het ciland werd opgespoten, De ervaringen met het aldus uitgevoerde plan zijn zeer goed. 

Alle herstelwerkzaamheden op Griend zijn gecombineerd geweest met het stimderen van de 
plantengroei (inplanten edof inzaaien). De primaire reden hiewan was het vastleggen van het 
opgespoten zand. De ervaringen hierrnee opgedaan zijn in het vorige hoofdstuk verwerkt . 



- BIJLAGE 111 - 

WGGESTIES VOOR DE INRICHTING VOGELEILANDEN SCHELPENHOEK 

De Directie Zeeland van Rijkswaterstaat is voomemens de nog resterende havendam in de 
vomalige haven van de Schelphoek (nabij Serooskrke) g m h &  te maken vow broedvtrgela 
ds Visdief en Dwergstem. Het voorstel is om een l q e r p i g  bmedgebied te c&en (k 260 x 
80 meter), met Wee hogere gedeeltes aan weerszijden (80 x 80 m, resp. 1 3 0 x 80 m), 
gescheiden door een smalle geul(80 x 50 m). Hiertoe wordt de dam afgtpven tot een hoogte 
van 1 m + NAP, wwbij het overblijvmde mdlbreukstmmengscl als oeveruerdedighg 
dient. De zink- en mijmtenen oevmerdedighg onder NAP blijft ong~wijzigd. De hoogte van 
de geplmde broedgebieden is voonien op 2.4 m + NAP, waardoor zij in bet najaar 12 x per 
7.5 jam overspoelen en in de broedtijd 1 x per 8 jaar. Op het grote e i h d  is een toplaag 
gqland van > 20 cm dik, kstaande uit twee proefilakken; een znet een mengsd van 
gewassen grind, de ander van 80% $rind en 20% kokkelschelpen. Op het kleine eiland wordt 
schelpenriljk fijn zand aangebracht (geen mosselschelpen). Beplanting wordt niet nodig geacht 
(bran: adviesnota Rijks Imtituut voor Kust en Z e ) .  


