
een vergelijkende studie gemaakt naar de

broedbiologie van de Visdief in kolonies

langs de Belgische kust en het Schelde-

estuarium. De centrale vraagstelling van

dit onderzoek was het bepalen van de

sleutelfactoren die het broedsucces bepa-

len.  In 1997 werd door het IN broedbio-

logisch onderzoek verricht naar

Dwergstern, Grote Stern, Visdief en

Kokmeeuw, terwijl in 1998 de aandacht

bijna uitsluitend ging naar de Visdief,

namelijk het verband tussen de voedse-

laanvoer en het broedsucces (i.e. het aan-

tal vliegvlugge jongen per paar).  In 1999

en 2000 lag de nadruk op de voedseleco-

logie van de Visdief.  In 2000 werd ook

het broedsucces van Zilvermeeuw, Kleine

Mantelmeeuw, Kokmeeuw en Grote Stern

gemeten.  Het broedsucces van de

Dwergstern, Strandplevier en

Bontbekplevier wordt jaarlijks onderzocht

door de vrijwilligers van Ringgroep

Zeebrugge.

Hoe gaan we op het veld te werk?

Voor de aantalsbepaling van sternen,

meeuwen en plevieren wordt er een taak-

verdeling opgesteld in overleg met de

Drie belangrijke pijlers

Om deze doelstellingen te kunnen berei-

ken, verricht het IN en haar vrijwillige

medewerkers onderzoek op drie domei-

nen :

• Onderzoek naar de grootte van de

broedpopulaties van alle soorten ster-

nen, meeuwen en plevieren in de

Zeebrugse Voorhaven via tellingen en

inventarisaties, deze gegevens worden

ook gebruikt in het BBV-project en voor

de Vlaamse Broedvogelatlas

• Onderzoek naar de broedbiologie van

een aantal sternen- en meeuwensoor-

ten: het opstellen van groeicurves van

juvenielen, bepaling van uit-vlieg- en

broedsucces, impact van predatie van

eieren en jongen, enz.

• Onderzoek naar de voedselecologie

van een aantal sternensoorten: foera-

geergebieden, voedselconsumptie en

voedselkeuze, voedselbeschikbaarheid

en relatie met broedbiologische para-

meters, enz.

In 1998-99 werd door een thesisstudent

van de Universiteit van Gent eveneens

Sinds 1997 wordt door het Instituut voor

Natuurbehoud (IN) in de Voorhaven te

Zeebrugge (Fig. 12) broedbiologisch

onderzoek naar sternen en meeuwen

uitgevoerd in het kader van het onder-

zoeksprogramma "Duurzaam Beheer

van de Noordzee: structurele en functio-

nele biodiversiteit van Noordzee ecosy-

stemen". De doelstelling van dit onder-

zoek is de bepaling van kwaliteit en

kwantiteit van de reproductie van deze

groepen van vogels, of eenvoudiger

gezegd: wat is de conditie van de broed-

populaties van sternen en meeuwen in

de Zeebrugse Voorhaven ?  

Welke doelsoorten ?

De broedvogelsoorten die door het IN en

haar vrijwillige medewerkers onderzocht

worden, zijn de volgende:

• sternen: Dwergstern, Grote Stern en

Visdief;

• meeuwen: Kokmeeuw, Stormmeeuw,

Zwartkopmeeuw, Zilvermeeuw en

Kleine Mantelmeeuw;

• plevieren: Bontbekplevier en

Strandplevier.

Broedbiologisch onderzoek bij sternen en meeuwen
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Fig. 12: Overzicht van de Voorhaven van Zeebrugge

en het studiegebied



leden van Ringgroep Zeebrugge. Voor de

Visdief, Grote Stern, Kokmeeuw, Zilver-

en Kleine Mantelmeeuw wordt het aantal

nesten door het IN geteld met de zoge-

naamde 'lucifermethode', dwz. dat bij

deze soorten in elk nest met eieren een

lucifer wordt gelegd. Zo kan je makkelijk

zien welke nesten al meegeteld zijn en

welke niet. Je weet hoeveel lucifers er in

één doosje zitten. Nadien tel je het aantal

lege doosjes én overblijvende lucifers, en

weet je nauwkeurig hoeveel nesten er op

dat moment aanwezig waren. Dit gebeurt

net vóór het uitkomen van de eerste eie-

ren. Voor dit intensieve werk worden

plaatselijke ornithologen en vrijwillige

medewerkers van het IN ingeschakeld. Zo

kan in een zo kort mogelijke periode de

uitgestrekte broedterreinen afgezocht

worden, waardoor de verstoring minimaal

gehouden wordt. De aantalsbepaling van

de andere soorten wordt uitgevoerd door

Ringgroep Zeebrugge.

Bij een aantal sternen- en meeuwensoor-

ten worden een aantal nesten gemarkeerd

met een (bamboe)stok waaraan een etiket

hangt met het nestnummer. In een aantal

gevallen worden ook de eieren gemeten

en gemarkeerd.  Met onuitwisbare inkt

wordt dan op elk ei het ei- en/of nestnum-

mer geschreven, zodat nadien bepaald

kan worden welk ei is gepredeerd of uit-

gekomen. De gemarkeerde nesten worden

op regelmatige tijdstippen gecontroleerd.

Op die manier is het mogelijk om de eie-

ren en nesten te blijven volgen en zo

zaken zoals de legdatum, legselgrootte en

het uitkomstsucces van de gemarkeerde

nesten te bepalen.

Op één of een aantal locaties worden bij

bepaalde soorten (de laatste jaren enkel

bij Visdief), enclosures geplaatst rondom

concentraties van gemarkeerde nesten.

Deze methode wordt toegepast om de

jongen van semi-nestvlieders op een vaste

locatie te houden zodat ze tot het uitvlie-

gen teruggevonden en gemakkelijk geob-

serveerd kunnen worden. Een enclosure

bestaat uit het plaatsen van kippengaas,

van ongeveer 50 cm hoog, vastgemaakt

aan houten palen, rondom een aantal

nesten. Onder-aan het gaas wordt aan de

binnenzijde damp-schermfolie bevestigd

van 20 cm hoogte om te voorkomen dat

kuikens zich zouden beschadigen aan het

gaas. Om de kuikens bij controle gemak-

kelijk te kunnen identificeren worden

deze voorzien van een officiële ring van

het KBIN.

Afhankelijk van het aantal geplaatste

enclosures worden deze om de 2 à 3

dagen gecontroleerd. Hierbij worden alle

kuikens gewogen en gemeten en de

nieuw uitgekomen kuikens geringd. Door

de regelmatige metingen is het mogelijk

om (individuele) groeicurves op te stellen.

Jongen die bij controle op een leeftijd van

20 dagen of ouder verdwijnen, worden als

uitgevlogen beschouwd. Indien ze op jon-

gere leeftijd niet meer worden terugge-

vonden, worden ze als 'verdwenen' geno-

teerd, dus waarschijnlijk gepredeerd. Het

uitvliegsucces varieert soms sterk per

enclosure. Dit verschil is meestal terug te

voeren tot de mate van predatie door

Zilvermeeuwen. Daarom worden de vaste

roestplaatsen rond de broedterreinen van

Zilvermeeuwen regelmatig afgezocht naar

braakballen met resten en/of ringen van

sternen.

Om na te kunnen gaan welke foerageer-

De laatste jaren broeden tot ruim 2000 paar Visdief in de Zeebrugse voor-

haven. Hiermee is het één van de belangrijkste broedgebieden in West-

Europa geworden.
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ge-bieden sternen bezoeken en wat voor

prooi zij voeren aan hun jongen, worden

reeds verscheidene jaren Visdieven indivi-

dueel gemerkt door het kleuren van de

veren. In en buiten de enclosure worden

in de eilegfase adulte Visdieven (meestal

van gemarkeerde nesten) gevangen op het

nest door middel van inloop-kooien.

Hierbij worden enkel adulten gevangen

die minimaal 10 dagen aan het broeden

zijn en het liefst net voordat de eieren

gaan uitkomen omdat dan de broeddrang

het grootst is.  Op verschillende delen van

hun lichaam (kop-borst/vleugels/stuit-

staart) worden de veren gekleurd (geel-

oranje en donkerbruin) met een product

dat zich bindt aan de eiwitten van de

veren.  Op die manier kunnen combina-

ties gemaakt worden, waarbij individuele

herkenning in het veld mogelijk is.  Naast

het aanbrengen van de kleurmerken wor-

den de gevangen Visdieven geringd (offici-

ële metalen ring van het KBIN en kleur-

ring), gemeten en gewogen.

In het begin van het broedseizoen worden

regelmatig vanuit de auto of een mobiel

schuiltentje observaties gedaan van voed-

selaanvoer bij sternen, hoofdzakelijk bij

de Visdief, tijdens of voor de eilegfase, dit

is tijdens de zogenaamde ‘courtship-fee-

ding’.  Gedurende deze observaties wordt

genoteerd welk soort en formaat van prooi

wordt aangevoerd.  Tijdens de kuikenfase

gebeurt dit vanuit een vaste houten schuil-

hut op palen, geplaatst bij een enclosure.

Naast soort en afmeting wordt nagegaan

door welke (gekleurmerkte) adult het

voedsel wordt aangebracht en welk jong

wordt gevoederd.  Lengtes van aange-

brachte prooien wordt geschat door een

vergelijking te maken met de kopsnavel-

lengte van de adult.

De kuikens van de Visdieven verblijven

steeds op dezelfde plaats in de enclosure,

meestal dicht bij het oorspronkelijke nest.

Door deze plaatstrouw en het kleurmer-

ken was het mogelijk om steeds dezelfde

kuikens te observeren tot het moment van

uitvliegen (en voor een aantal ook tot na

het uitvliegen).

Vanaf de kades en de havendammen wor-

den regelmatig observaties uitgevoerd van

foeragerende sternen binnen en net buiten

de havenmuren.  Hierbij wordt voorname-

lijk gelet op gekleurmerkte individuen.

Visdieven maken veelvuldig gebruik van

de  schepen, om vissen te bemachtigen

die door de schroeven naar de oppervlak-

te worden gebracht en dus als voedsel

beschikbaar worden gemaakt. De andere

sternensoorten worden zelfden of nooit

als schipvolgers waargenomen. In een

aantal gevallen werden gedurende volle-

dige dagen alle schepen die de haven

binnen of buiten gingen gecontroleerd op

de aanwezigheid van foeragerende

Visdieven in hun kielzog. Daardoor kon

een idee verkregen worden van wat het

aantal scheepsbewegingen per tijdseen-

heid is en met welk type Visdieven het

meest geassocieerd zijn. De ferry-schepen

van voornamelijk P&O bleken erg

begeerd te zijn bij de Visdieven (Fig. 15).

Daarom gaat nu onze aandacht enkel nog

uit naar deze ferry-bewegingen waarbij de

groepsgrootte wordt bepaald in functie

van het manoeuvre (afremmen, draaien

rond eigen as, afmeren). Tijdens en bij

Fig. 13:
Evolutie van het aantal broedparen van Dwergstern,
Grote Stern en Visdief in de Zeebrugse voorhaven sinds het
ontstaan ervan tot op heden
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Fig. 14:
Broedende sternen :  vergelijkende gebiedsevolutie.



afwezigheid van dergelijke manoeuvres

wordt gekeken wat het aantal toekomende

en vertrekkende individuen per tijdseen-

heid is en of dit waarneembaar is tijdens

de observaties vanuit de schuilhut. Ook

wordt bij ferry-schepen die tijdens het

aanmeren dicht genoeg benaderd kunnen

worden, gekeken welke prooien (soort en

grootte) de adulte Visdieven zelf opeten

en met welke ze naar hun jongen in de

kolonie vliegen.  Grote vissen zouden

energetisch gezien interessanter moeten

zijn, zeker wanneer de kuikens al in staat

zijn om dergelijke grootte van vissen te

verorberen.

Daarnaast worden er regelmatig tochten

gemaakt met een rubberboot. Hiervoor

wordt volgens een vast traject gevaren dat

de verschillende dokken in de Voorhaven

en de kustzone van de Nederlandse grens

tot aan Blankenberge aandoet en dit tot

maximaal twaalf mijl in zee. Hierbij wor-

den volgens een standaardmethode ster-

nen geteld, waarbij speciale aandacht

wordt besteed aan eventuele waarnemin-

gen van gekleurmerkte individuen.

Evoluties en aantallen ?

Van slechts enkele paren halfweg de jaren

tachtig namen de sternen een hoge vlucht

tot internationaal belangrijke aantallen

het laatste decennium. Sinds de vestiging

van broedende sternen in de Voorhaven

van Zeebrugge werden voor Dwergstern,

Grote Stern en Visdief maximale aantallen

opgetekend in respectievelijk 1997 met

425 paar, in 1993 met 1650 paar en in

2000 met 2260 paar (Fig. 14). Voor

Dwergstern en Grote Stern is Zeebrugge

nog steeds de enige kolonie in België, ter-

wijl voor Visdief tot 95% van de Belgische

populatie in de Voorhaven van Zeebrugge

tot broeden komt. Hiermee is de

Zeebrugse Voorhaven van groot belang

voor het behoud van deze sternensoorten

als broedvogel in België ! Elk van de drie

soorten bereikte intussen zelfs aantallen

van 2,2-2,5 % van de volledige biogeo-

grafische populatie van de soort en is

Zeebrugge dus ook op Europese en inter-

nationale schaal enorm belangrijk !

Sinds er meeuwen in de Voorhaven van

Zeebrugge tot broeden komen, werden

voor alledrie de soorten, Kokmeeuw,

Zilver- en Kleine Mantelmeeuw, maxima-

le aantallen opgetekend in 2000 met res-

pectievelijk 1880, 1070 en 1180 paar. Op

internationaal niveau halen de Zeebrugse

populaties van de drie meeuwensoorten

minder dan 1% van de biogeografische

populatie en is de Voorhaven van

Zeebrugge dus niet van groot internatio-

naal belang. Op Vlaams niveau daarente-

gen vertegenwoordigen de Zeebrugse

populaties van Stormmeeuw,

Zilvermeeuw en Kleine Mantelmeeuw 80-

100% van onze populaties; meer landge-

bonden soorten als Kokmeeuw en

Zwartkopmeeuw broeden er in niet onbe-

langrijke concentraties.

Bij de steltlopers zijn het de

Bontbekplevier en vooral de Strandplevier

die in Zeebrugge ware 'broedbastions'

gesticht hebben. Sinds deze soorten de

Voorhaven gekoloniseerd hebben, zijn

maximale aantallen vastgesteld van 9 kop-

pels Bontbekplevier in 1996 en 114 kop-

pels Strandplevier in 1995.

Omwille van deze uitzonderlijke, interna-

Fig. 15:

Visdieven foeragerend achter een ferry van de rede-

rij P&O tijdens het manoeuvreren

Fig. 16:
Luchtfoto-opname van het terrein van Flanders
Container Terminal (augustus 1998)
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Zoeken naar een evenwicht:
fictie of werkelijkheid ?

Maar hoe moet dat dan: zeldzame vogels

beschermen en tegelijkertijd de haven de

kans bieden zich optimaal te ontwikke-

len? Havenbestuur (Maatschappij van de

Brugse Zeevaartinrichtingen, MBZ), con-

cessionarissen (Flanders Container

Terminals, FCT), bevoegde administraties

(Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en

Waterbeheer, AMINAL, afdeling Natuur;

Administratie Waterwegen en Zeewezen,

AWZ), wetenschappelijke instellingen (IN

en KBIN), lokale ornithologen (zoals

Georges De Putter en Filip De Ruwe) en

aannemers- (Van Laere e.a.) en baggerfir-

ma's (De Cloedt e.a.) zochten samen naar

constructieve oplossingen. Toen de verde-

re uitbouw van de westelijke voorhaven

eind de jaren negentig deze sternenkolo-

nies direct bedreigde, werd besloten

binnen de oostelijke strekdam een ster-

nenschiereiland te creëren. In het voorjaar

van 2000 was reeds een gedeelte van het

broedterrein verwezenlijkt. En meteen

bleek deze ingreep succesvol te zijn.  Het

nieuwe schiereiland werd onmiddellijk

ingenomen door de pioniersoorten

Dwergstern en Strandplevier !  Er zijn nog

verdere opspuitingen gaande zodat het

schiereiland uiteindelijk ongeveer 5 ha

groot zal worden. Dat het creëren en

inrichten van broedterreinen niet altijd

van een leien dakje loopt, bewijzen de

in het Delta- en Waddengebied : afhanke-

lijk van lokale omstandigheden beslissen

ze elk jaar opnieuw waar het het best ver-

toeven is.

Mede door het intensieve ringwerk wordt

nu algemeen erkend dat bescherming van

sternenkolonies het best kan geschieden

door een grensoverschrijdend netwerk

van geschikte broedsites te vrijwaren, met

voldoende uitwijkmogelijkheden om jaar-

lijkse veranderingen in lokale omstandig-

heden (voedselaanbod, predatie) te kun-

nen opvangen.  Een kleurringproject van

Zilver- en Kleine Mantelmeeuw (IN, Fig.

17), Zwartkopmeeuw (Renaud Flamant),

Visdief en Grote Stern (Ringgroep

Zeebrugge ism IN) en Strandplevier en

Dwergstern (Georges De Putter en Filip

De Ruwe van Ringgroep Zeebrugge) heeft

overigens reeds een schat aan informatie

opgeleverd met betrekking tot korte- en

langeafstandsverplaatsingen van individu-

ele vogels. Of wat gedacht van Kleine

Mantelmeeuwen, als nestjong geringd te

Zeebrugge en teruggemeld uit Marokko,

Portugal en Spanje, Zilvermeeuwen met

vaste winterverblijfplaats aan de vistrap te

Oostende of in de haven van Boulogne,

en Strandplevieren lustig heen- en weer-

vliegend tussen Zeebrugge en het

Deltagebied ?

tionaal belangrijke vogelrijkdom is het

niet onterecht dat de Zeebrugse

Voorhaven opgenomen is in de gezagheb-

bende lijst van "Important Bird Areas in

Europe" !

Om het beleid te onderbouwen is
wetenschappelijk onderzoek
essentieel !

Met broedbiologisch onderzoek kon wor-

den aangetoond dat de Zeebrugse sternen

en meeuwen een hoog broedsucces heb-

ben in vergelijking met andere kolonies,

vermoedelijk vanwege de ruime voedsel-

beschikbaarheid in de directe omgeving.

Vanuit de opgedane kennis met betrek-

king tot de habitateisen, de voedselkeuze

en het gedrag van de verschillende soor-

ten, wordt meegestuurd in de richting van

een leefbare toekomst voor deze soorten

aan de Belgische kust (Fig. 16).

Ringactiviteiten hebben aangetoond hoe

intensief de uitwisseling tussen verschil-

lende sternenkolonies in de zuidelijke

Noordzee is.  Dwergsternen en Visdieven,

hier geringd als nestjong of volwassen

vogel, worden veelvuldig teruggemeld uit

het Nederlandse Deltagebied en vice-

versa.  Maar ook van de Britse oostkust en

meer noordelijk gelegen continentale

kusten liggen meldingen voor.  En de

Grote Stern lijkt wel in radiocontact te

staan met de grote Nederlandse kolonies

Fig. 17:
Gekleurringde (BTAN) juveniele Zilvermeeuw op de zeedijk in
Oostende, als nestjong geringd in de kolonie in de Zeebrugse voor-
haven

Fig. 18 :
Resultaat van een natuurtechnische ingreep op het terrein van FCT in 1999
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van de IJzermonding te Lombardsijde zijn

potentieel veelbelovend, maar ook hier is

het in deze fase van de werken alsnog kof-

fiedik kijken. Hét perfecte en meest duur-

zame opvangscenario is ongetwijfeld de

aanleg van een blijvend sterneneiland op

enkele kilometers uit de kust ergens in de

buurt van Zeebrugge.  Maar kunnen de

kosten hiervan maatschappelijk gerecht-

vaardigd worden als de functie van het

gebied 'beperkt' blijft tot het behoud van

de sternen alleen ?

Jeroen Van Waeyenberge,

Eric W.M. Stienen & Jan Seys1

1 Vlaams Instituut voor de Zee,

Victorialaan 3, B-8400 Oostende

van de westelijke voorhaven, voldoende

ruimte zullen vinden op het 'slechts' 5 ha

grote schiereiland. Daarbij komt nog dat

het gebied op termijn een industriële

bestemming heeft en zich bevindt op

potentieel waardevol havenuitbreidings-

gebied.

Het in de achtertuin gelegen strandreser-

vaat de 'Baai van Heist', gelegen net bui-

ten de havenmuren maar tegen de ooste-

lijke strekdam, vervult nu al een sleutelrol.

Het door de Vlaamse overheid beheerde

reservaat herbergt reeds een niet onbe-

langrijk deel van de populatie Dwergstern

en Strandplevier, maar hoe evolueert het

in de toekomst en hoe aantrekkelijk zal

het gebied blijken voor de Visdief en

Grote Stern ?  

Natuurontwikkelinginitiatieven ter hoogte

verschillende speciaal voor sternen gecre-

ëerde eilanden zonder het gewenste resul-

taat bij onze noorderburen !

Natuurtechnische ingrepen:
kwestie van tuinieren ?

In afwachting van de volledige realisatie

en definitieve inrichting van het sternen-

schiereiland werden in onderling overleg

tal van natuurtechnische ingrepen uitge-

voerd op de nog gevrijwaarde terreinen

van de westelijke voorhaven, om zo de

sternen maximale kansen te bieden.

Gasten die van zo ver komen aangevlogen

om finaal Zeebrugge uit te kiezen, verdie-

nen een goed ontvangst !

Voor een pioniersoort als de Dwergstern

werd al meerdere malen net voor het

broedseizoen al te opdringerige vegetatie

verwijderd op een aantal langwerpige

stroken, waarna deze bestrooid werden

met schelpenmateriaal (Fig. 18).  Deze

soort bleek hierop zeer positief te reage-

ren en zocht massaal toevlucht tot dit

nieuw gecreëerde habitat.  Op een ande-

re plaats werd een kunstmatig strandje

opgevoerd met zand en schelpen, met na

één jaar de vestiging van niet minder dan

170 paren Visdief en 20 paren

Dwergstern!  En om alvast te anticiperen

op de verdere uitbouw van de haven ter

hoogte van de plaats waar Grote Sternen

reeds meerder jaren na elkaar hun vast

stek hadden gevonden, werd net voor het

broedseizoen van 2000 een terrein meer

zuidelijk voor hen geoptimaliseerd.  Deze

zeldzame vogel, waarvan België slechts

één kolonie kent en Nederland slechts

drie van enige omvang, verhuisde terstond

naar dit nieuwe verblijf... met aantallen

die de absolute piekwaarden uit 1993

dicht benaderden !

Hoe moet het nu verder met de
sternen te Zeebrugge ?

Het sternenschiereiland in het oostelijk

deel van de haven biedt, ook na de volle-

dige afwerking, geen garantie dat tot in de

eeuwigheid sternen en andere kustbroed-

vogels binnen de Zeebrugse havenmuren

kunnen blijven broeden. Het is waar-

schijnlijk utopisch te verwachten dat alle

sternen die voorheen een plekje vonden

op de honderden hectare grote terreinen
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