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I. KWANTITATIEVE INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN 

 
In het Besluit van de Vlaamse Regering van 22/7/2005 staat dat ten allen tijde 22 ha hoog-
kwalitatief en geschikt bevonden broedhabitat binnen de Speciale Beschermingszone dient te wor-
den voorzien. Tijdens het broedseizoen 2009 was hiervan minder dan 9 ha gerealiseerd. Een groot 
deel hiervan was bovendien van sub-optimale kwaliteit door de hoge vegetatie. Mede hierdoor, 
maar vooral ook door sterke verstoring door de Vos was het aantal broedparen van alle soorten 
uiterst beperkt (zie figuur).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het grootste deel van de Visdieven broedde dit jaar als gevolg van de verstoring en predatie door 
Vossen in de westelijke voorhaven. De aanwezigheid van de kolonies aldaar zorgde voor proble-
men. Van één kolonie van 75 koppels werden 25 tot 30 adulten en enkele juveniele vogels dood-
gereden door vrachtverkeer. Was de andere kolonie niet verstoord en gepredeerd door landroof-
dieren, dan had de aanwezigheid ervan geconflicteerd met de geplande windmolenstockage op de 
terreinen ten noorden van het Albert II-dok. Dit pleit er nogmaals voor om zo snel mogelijk werk 
te maken van de uitbreiding van het Sternenschiereiland tot 22 ha. 
In augustus en september 2009 werd door MOW een opspuiting van 250.000m³ uitgevoerd. De 
gerealiseerde oppervlaktevergroting is momenteel nog niet in te schatten. Dit alles gebeurde in 
nauw overleg met INBO en ANB. 
De door het INBO voorgestelde optimale vorm voor het Sternenschiereiland (Figuur 1a), conflic-
teert met de door de MBZ opgelegde beperkingen. Daarom dient te worden gepoogd om minstens 
een zo goed mogelijke benadering van deze vorm te bekomen (Figuur 1b: aangepast voorstel). 
De belangrijkste vereiste hierbij is dat rondom het grootste gedeelte van het Sternenschiereiland 
een zo breed mogelijke waterhoudende geul behouden blijft tussen de Oostdam en de LNG-dam 
enerzijds en het schiereiland anderzijds. Dit gezien de droogvallende zones door de aanwezige 
sternen erg intensief wordt gebruikt als rust- en baltsplaats en als verzamelplaats voor de uitge-
vlogen jongen. Deze zone biedt de vogels tevens bescherming tegen de overheersende ZW-
winden. 
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Figuur 1a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1b 
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II. KWALITATIEVE INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN 

 

Behoud van dynamiek en gunstige successiestadia 

 
In 2009 was slechts ongeveer 10% van het volledige Sternenschiereiland geschikt als broedbio-
toop voor sternen (cf Courtens & Stienen, 2008). In augustus en september 2009 werd daarom 
de vegetatie van het grootste gedeelte van het schiereiland verwijderd. Dit gebeurde in goede 
samenwerking op het terrein tussen MOW en INBO. Een klein gedeelte van de hogere vegetatie is 
gespaard gebleven om te dienen als broedplaats voor de Kokmeeuw.  
 
De voorbije jaren werden de volgende knelpunten vastgesteld: 
 

1) snelle vegetatiesuccessie waardoor grote delen ongeschikt worden als broedgebieden en 
2) langzaam dichtslibben van de baai die zich bevindt tussen het schiereiland en de Oostdam. 

 
Het is aangewezen om in de toekomst jaarlijks van ongeveer een derde van het schiereiland de 
vegetatie te verwijderen en daarvoor een zeker onderhoudsbudget te voorzien. Wanneer dit alter-
nerend gebeurt zal er elk jaar geschikt broedhabitat zijn voor zowel de pioniersoorten (Dwerg-
stern en plevieren), de soorten van het eerste successiestadium (Visdief en Grote Stern) en de 
soorten die hogere vegetatie prefereren (Kokmeeuw). Op die manier hebben de sternen jaarlijks 
beschikking over ongeveer 2/3 van de oppervlakte als optimaal broedbiotoop. Bovendien creëert 
dit voldoende variatie om alle soorten een goed habitat te bieden. Het budget kan dan eventueel 
ook gebruikt worden voor een herstelling van de baai tussen het schiereiland en de Oostdam 
mocht dit nodig blijken. Voor de start van de werken dient (zoals nu reeds gebeurt) een terrein-
bezoek met de betrokken partijen (ANB, INBO, MOW en de uitvoerder van de werken) plaats te 
vinden om alles door te praten. Tijdens de werken aan de vegetatie dient ook aandacht besteed te 
worden aan het verlagen van delen van het gebied die te hoog zijn geworden door primaire duin-
vorming. Het INBO zal hierover zijn jaarlijkse advisering verder zetten. 
 
 
Grondpredatoren 

 
Zowel in 2007, 2008 als 2009 werd predatie van sternen door landroofdieren vastgesteld op het 
Sternenschiereiland. In 2007 werden enkele tientallen jonge Visdieven en Grote Sternen gevon-
den die waren doodgebeten door ratten. Ondanks de inspanningen van ANB om voor het broed-
seizoen alle verwilderde katten op het Sternenschiereiland weg te vangen, was er in 2008 veel 
predatie van zowel adulte als jonge vogels door een aantal katten. In totaal werden resten van 77 
adulte Visdieven en 3 adulte Dwergsternen gevonden (Courtens et al., 2009). Het ging hierbij om 
ruim 1% van de aanwezige Visdievenpopulatie. Een dergelijke extra mortaliteit onder de adulte 
vogels is op den duur nefast voor een sternenpopulatie.  
 
Verder is er in het voorjaar 2009 activiteit vastgesteld van een marterachtige en werd sinds het 
najaar van 2008 geregeld een Vos gezien op het schiereiland. In Bijlage is een advies van Koen 
Van Den Berge met betrekking tot de aanwezigheid van Vossen op het Sternenschiereiland opge-
nomen. Hierin wordt onder meer uitgebreid ingegaan op de specifieke relatie tussen grondpreda-
toren en koloniebroeders en worden de mogelijk te nemen maatregelen specifiek voor het Ster-
nenschiereiland besproken. In wat volgt wordt hiervan een beknopte neerslag weergegeven. 
 
In 2009 waren gedurende het volledige broedseizoen 2 Vossen actief op het Sternenschiereiland. 
Deze ruimden systematisch nesten en jongen van Zwartkopmeeuw, Kokmeeuw, Visdief, Dwerg-
stern en Grote Stern op en zorgden voor nachtelijk verstoring welke funest is voor kustbroedvo-
gels. Het gevolg hiervan was niet enkel dat geen enkel jong vliegvlug werd maar ook dat het aan-
tal gevonden nesten extreem laag bleef. De Vossen wisten op ook de omheining van schrikdraad, 
die ad hoc was gespannen ter bescherming van een deel van de kolonie, te omzeilen. 
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Tijdens het broedseizoen 2009 zagen de bewakers van de Fluxys-terminal vrijwel elke nacht 1 of 
2 Vossen via de Oostdam de omgeving van het Sternenschiereiland verkennen. Na het broedsei-
zoen werden zij vergezeld van tenminste 3 jongen. Zoals gezegd heeft de activiteit van de Vossen 
gezorgd voor een sterke reductie van het aantal broedparen. Daar waar er dit jaar zo’n 3000 ex-
tra Visdieven werden verwacht (rekruten uit 2007), was het aantal broedparen gereduceerd van 
2003 koppels in 2008 naar slechts 125 in 2009. Om het Sternenschiereiland in de toekomst weer 
geschikt te maken voor kustbroedvogels is een rigoureus beleid tegenover landroofdieren aange-
wezen. De mogelijke maatregelen zijn tweeledig: 
 
1. Verwijderen van grondpredatoren 

 
Momenteel frequenteren tenminste 5 vossen (2 volwassen dieren en 3 jongen) vrijwel elke nacht 
het schiereiland, evenals enkele verwilderde katten en een marterachtige. Van de vossenjongen 
kan verwacht worden dat in de eerstkomende weken één of enkele dieren spontaan zullen weg-
trekken uit het ouderlijk territorium. M.b.t. het wegvangen of anderszins verwijderen van de resi-
derende, territoriale vossen, worden de mogelijke maatregelen weergegeven in sectie III van de 
Bijlage. Het betreft hoe dan ook een optie waarvan het succes op een korte termijn geenszins kan 
worden gegarandeerd. Het overgaan tot effectieve pogingen daartoe moet derhalve beschouwd 
worden als een urgentiemaatregel, voor het geval de hieronder besproken alternatieve oplossing – 
het ontoegankelijk maken van het schiereiland – niet of niet tijdig kan gerealiseerd worden. In dat 
geval dient het wegvangen of anderszins verwijderen van de residerende dieren een absolute pri-
oriteit te zijn. ANB heeft zich ertoe verbonden om hiertoe de nodige stappen te nemen. Zolang het 
schiereiland niet ontoegankelijk is voor landroofdieren, zal hernieuwde aanwezigheid ervan in de 
toekomst op analoge wijze dienen te worden aangepakt. Het is aangewezen dat, indien zich in de 
komende jaren opnieuw een rattenprobleem zou stellen, hier eveneens tegen wordt opgetreden.  
 
 
2. Ontoegankelijk maken van het schiereiland 

 
De enige optie die garantie biedt voor een effectieve en permanente oplossing voor het predator-
probleem, bestaat erin dat het Sternenschiereiland permanent ontoegankelijk gemaakt wordt voor 
deze predatoren. Hiervoor werden reeds verschillende opties aangebracht en besproken onder 
meer op een eerste bijeenkomst van ANB, MOW en INBO op 10/08/2009.  
 
a. Basisaanpassingen 
 
Een aantal aanpassingen ter hoogte van de toegangspoort van de Fluxys-terminal kunnen relatief 
eenvoudig gerealiseerd worden. Dit omvat het aanpassen van de grote toegangspoort van de 
terminal met fijnmazig ijzergaas, het aanbrengen van rubberflappen tussen de onderkant van de 
poort en het wegdek en het hermetisch dichtmaken van de afsluiting aan de buitenkant van de 
blokkendam.  
 
 
b. Aanleggen van een geul rond het schiereiland 
 
Een permanente oplossing voor het ontoegankelijk maken van het schiereiland is het aanleggen 
van een geul tussen de Oostdam en het broedgebied. Verschillende opties werden hiertoe reeds 
besproken: 
 
1. Een permanent waterhoudende geul van minimaal 50 m breed 
2. Een smallere permanent waterhoudende geul afgeboord met damplanken 
3. Een gebetonneerde ‘bak’ met een in- en uitlaatsysteem 
 
MOW heeft de taak op zich genomen de haalbaarheid en het kostenplaatje van deze opties te on-
derzoeken. 
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c. Plaatsen van een draadafsluiting 
 
Wanneer dit correct wordt uitgevoerd biedt het plaatsen van een draadafsluiting waarschijnlijk 
een redelijk goede garantie op het vermijden van een herhaling van de gebeurtenissen tijdens het 
broedseizoen 2009. Punten waar dient op te worden gelet zijn de verankering van de onderkant 
van de draadafsluiting aan het beton van de Oostdam, de hoogte van de draadafsluiting (minstens 
2m hoog met een topstuk (minimaal 60 cm) dat 45° naar buiten steekt, eventueel met elektrici-
teit op) en de punten waar de afsluiting stopt. Op deze eindpunten dient de afsluiting over de be-
tonblokken tot een stuk in het water van de haven te worden doorgetrokken zodat grondpredato-
ren ook met extreem laag tij niet binnen de afsluiting kunnen komen (bij de huidige voorziene 
configuratie van het schiereiland (figuur 1b) kan de draadafsluiting geplaatst worden zoals voor-
gesteld in onderstaande figuur). De onderste helft van de draadafsluiting kan worden voorzien van 
fijnmazig ijzergaas zodat ook kleinere landroofdieren het schiereiland niet kunnen bereiken. Een 
uitgebreidere bespreking van deze optie is te vinden in Sectie IV van de Bijlage. 
 
Het schiereiland dient ruim voor het broedseizoen 2010 ontoegankelijk te zijn voor grondroofdie-
ren. Men moet er rekening mee houden dat de eerste vogels reeds medio maart  in het gebied 
toekomen.  
 

 
 

 

Windmolens 

 
Gezien er in het verleden jaarlijks ruim 1% van de sternenpopulatie tegen de windmolens op de 
Oostdam vloog (o.a. Everaert & Stienen, 2007 & 2009), werd in het Koninklijk Besluit opgenomen 
dat er in samenspraak met de uitbater van het turbinepark naar dient te worden gestreefd om de 
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situatie te optimaliseren. Het doel hiervan was een win-win-situatie te bekomen waarbij een hoger 
rendement wordt bereikt en minder slachtoffers onder de sternen worden gemaakt. Tijdens het 
najaar 2008 en de eerste maanden van 2009 werden de oude windmolens verwijderd en vervan-
gen door hogere turbines.   
 
In 2009 werden nauwelijks windmolenslachtoffers gevonden. Dit is waarschijnlijk grotendeels het 
gevolg van het feit dat er nauwelijks vogels gebroed hebben op het Sternenschiereiland, maar al-
licht ook te wijten aan het feit dat sternen er gemakkelijker onderdoor en tussen kunnen vliegen. 
Dit zal de komende jaren verder worden opgevolgd door het INBO. 
 
 
Grote meeuwen 

 
Er is door het INBO al meermaals gewezen op de mogelijke gevolgen van het ontwikkelen van de 
terreinen waar de kolonie Zilvermeeuwen (2417 koppels in 2009, >1% van de biogeografische 
populatie) en Kleine Mantelmeeuwen (4484 koppels in 2009, >1% van de biogeografische popula-
tie) in de westelijke voorhaven zitten (o.a. Courtens & Stienen, 2004; Courtens et al., 2006). Er-
varingen uit het buitenland tonen aan dat meeuwen waarvan de broedlocatie verdwijnt zich bij 
andere kolonies aansluiten of zich op nieuwe plaatsen in de onmiddellijke omgeving van de vroe-
gere kolonie vestigen. Er wordt dan ook verwacht dat wanneer de broedgebieden in de westelijke 
voorhaven verdwijnen en geen afdoende opvanggebieden worden voorzien, een gedeelte van de 
meeuwen uit de westelijke voorhaven zal uitzwermen over de kustgemeenten en gebieden als het 
Sternenschiereiland en de Baai van Heist. Dit proces is overigens op erg beperkte schaal reeds 
bezig. Als gevolg van werken in de westelijke haven en verstoring door Vossen in de periode 
2006-2008 hebben enkele koppels (voornamelijk Zilvermeeuw) zich reeds verplaatst naar het 
oostelijke havengebied, de directe omgeving van Zeebrugge en naar buitenlandse kolonies. Sinds 
2005 broeden jaarlijks enkele koppels op het Sternenschiereiland (maximaal 9 in 2008). Het INBO 
heeft met ANB afgesproken dat het instaat voor de verwijdering van de nesten zolang er minder 
dan 10 koppels op het schiereiland nestelen. Zodra het er meer worden is het de taak van ANB 
om zelf maatregelen te nemen. 
 
Oprichting werkgroep Sternenschiereiland 

 
Het INBO acht het wenselijk om een werkgroep rond het Sternenschiereiland op te richten waarin 
alle betrokken personen en instanties vertegenwoordigd zijn. Deze werkgroep kan indien nodig 
problemen die zich eventueel stellen op een efficiënte en snelle manier aanpakken en oplossen. 
Indien financiering wordt voorzien voor verderzetting van de huidige monitoring kan het INBO 
jaarlijks een toelichting geven over het broedseizoen en adviseren over onderhoud, vegetatie en 
predatie. 
 
 
III. CONCLUSIES 

 
1) Uitbreiding van het Sternenschiereiland wordt momenteel uitgevoerd. Daarbij wordt ook on-
derhoud van de vegetatie voorzien. 
 
2) Beheer van de vegetatie zal ook in de toekomst nodig blijven. Het INBO stelt een alternerend 
systeem voor waarbij jaarlijks ongeveer een derde van het schiereiland vegetatievrij wordt ge-
maakt. INBO geeft hiertoe jaarlijks advies.  
 
3) Beheer van grondpredatoren is urgent. De enige maatregel die hier garantie biedt, is het aan-
brengen van een permanente voswerende barrière die de broedsite scheidt van de rest van het 
havencomplex en het achterland. Deze bestaat best uit een combinatie van een afsluiting ter 
hoogte van de toegangspoorten van Fluxys en een permanente afsluiting in de vorm van een af-
rastering of een geul waardoor het broedgebied permanent door water is omgeven. Een dergelijke 
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oplossing moet ruim voor het broedseizoen 2010 gereed zijn. In geval deze timing niet haalbaar is 
of dreigt te zijn, zou in het vroege voorjaar een bijzondere inspanning dienen geleverd te worden 
in een poging om alle landroofdieren weg te vangen. Het succes van een dergelijke operatie moet 
echter bij voorbaat als twijfelachtig worden ingeschat. 
 
4) Het oprichten van een werkgroep en verdere monitoring wordt wenselijk geacht.  
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BIJLAGE: Advies inzake de problematiek van verstoring door grondpreda-

toren, in het bijzonder Vos, op het Sternenschiereiland te Zeebrugge 
 
Koen Van Den Berge 
 
 

 

I. SITUERING VAN HET PREDATORPROBLEEM 

 
Het mogelijk negatief effect van (grond)predators op hun prooipopulaties is een onderwerp dat 
sinds vele jaren in wetenschappelijk-ecologisch onderzoek wordt behandeld. Het is een klassiek 
thema in jagerskringen, maar komt ook binnen het natuurbehoud aan de orde. De discussies ter 
zake spitsen zich daarbij vaak toe op enkele specifieke, generalistische predatorsoorten, zoals de 
Vos. Over deze materie werd reeds eerder in een beknopte literatuurstudie een oriënterend advies 
opgemaakt (Van Den Berge, 2006). 
Vanuit een natuurbehoudoogpunt stelt men zich ten aanzien van de predatie-impact doorgaans 
veel ‘toleranter’ op in vergelijking met een op regelmatige oogst of productie gericht systeem 
(jacht, kweek,...). Men wil erop vertrouwen dat de natuur zelf een spontane ‘evenwichtsbalans’ 
zal instellen, waarbij actief ingrijpen door de mens – in de hoedanigheid van het doden van preda-
tors – achterwege kan worden gelaten. Hoewel het gehanteerde referentiebeeld een beïnvloeden-
de rol kan spelen, is dit binnen het natuurbehoud inderdaad de meest gangbare opstelling. 
Zoals reeds duidelijk gemaakt in hoger vermeld advies, dient men zich ten zeerste te behoeden 
om relaties tussen predators en hun prooien te veralgemenen. Toch gelden hier enkele evidente 
vooropstellingen. Wanneer predator- en prooisoort van nature tot eenzelfde levensgemeenschap 
behoren, kan er van uitgegaan worden dat prooien niet in hun voortbestaan bedreigd worden, in-
dien zij hun geëigend anti-predatorgedrag effectief kunnen uitoefenen. 
Zo kunnen grondbroedende vogelsoorten bv. gebruik maken van individuele beschutting door ve-
getatie en camouflage. Nesten kunnen op die manier geconcentreerd raken in dergelijke gunstige 
vegetaties, zodat dit toch weer de aandacht van de predator trekt. Spreiding van de nesten, 
desnoods over wat minder gunstige terreinen, biedt hier dan weer het antwoord op : een toepas-
sing van ‘ideal free distribution’. Voorbeelden hiervan vinden we o.a. bij de ‘weidevogels’. In de 
mate dat deze respons effectief kan optreden, d.i. zolang er uitwijkmogelijkheden zijn, hoeft hier 
geen probleem te ontstaan. 
 
Typisch koloniebroedende soorten als sternen en meeuwen, die bovendien in het geheel niet op 
camouflage rekenen – opvallende witte vogels op een contrasterend substraat – hebben hier ui-
teraard geen boodschap aan. Hun beste antwoord op grondpredators, is het gebruiken van een 
broedlocatie waar deze predators niet of slechts zeer moeizaam op of bij geraken, zoals eilanden 
of rotskliffen – een strategie die vooral door Grote Stern wordt gebruikt. De overige kustbroedvo-
gels zijn veeleer afhankelijk van een netwerk van geschikte kusthabitats (stranden, kwelders, dui-
nen maar ook binnendijkse gebieden) die ze afhankelijk van de heersende omstandigheden al dan 
niet gebruiken. Zeer specifiek voor de Deltapopulatie van de Visdief, waarvoor Zeebrugge als een 
uiterst belangrijke onderdeel geldt, is dat er hedendaags relatief weinig concrete mogelijkheden 
voorhanden zijn en quasi de gehele metapopulatie is aangewezen op een beperkt aantal (< 10) 
artificiële broedplaatsen. 
Het moet derhalve ook duidelijk zijn, dat de concrete situatie van het ‘sterneneiland’ – dat in we-
zen een schiereiland (!) is – een heel specifieke situatie is voor Vlaanderen, waar eilanden of rot-
sen geheel ontbreken. Deze omstandigheid is, hoewel een stuk minder expliciet, wel vergelijkbaar 
met enkele andere (kust)locaties waar zich vanouds of recentelijk analoge broedconcentraties be-
vinden of bevonden : Baai van Heist, het Zwin,...  
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Zo heeft het Zwin zich gedurende meer dan een eeuw steeds aangediend als een (nagenoeg) pre-
datorvrije broedsite, simpelweg omdat de Vos in westelijk Vlaanderen reeds uitgeroeid was ge-
raakt in de eerste helft van de 19° eeuw (Van Den Berge & De Pauw, 2003). In het zog van de al-
gehele rekolonisatie in Vlaanderen, vestigden de eerste Vossen zich pas in de eerste helft van de 
jaren 1990 opnieuw in de kustzone. Na anderhalve eeuw – onnatuurlijke – afwezigheid van de 
Vos, werd deze broedsite, alsook de menselijke perceptie dienaangaande, ‘plots’ geconfronteerd 
met een totaal nieuwe situatie. Het Zwin verloor overeenkomstig vrij snel zijn spectaculaire 
broedvogelaantallen – overigens óndanks de jarenlang illegaal uitgeoefende verdelging van elke 
vindbare vossennest in de ruime omgeving ervan (mond. med. anoniem). 
Het probleem met dergelijke situaties – cf. de specifieke broedecologie van de betrokken soorten 
– ligt dus ten gronde in het feit dat er geen ruimtelijke barrière is tussen de broedsite en de uit-
valsbasis van de grondpredator. Van nature zijn er in Vlaanderen geen ‘vosveilige’ broedlocaties 
voor vogelsoorten met deze specifieke broedecologie (meer) voorhanden. Grote dynamische sys-
temen zoals omvangrijke inter-getijdengebieden met (tijdelijke) eilanden en lagunes, zijn reeds 
sinds vele eeuwen verdwenen of grotendeels onder menselijke controle gebracht. 
Wil men toch voorzien in dergelijke broedlocaties, dan zit er niks anders op dan actief tussen te 
komen om een scheiding tussen Vos en kolonie te bewerkstelligen. 
 
Essentieel hierbij is dat het geenszins een kwestie is van ‘veel’ of ‘teveel’ Vossen: het gaat hier 
louter om de aanwezigheid van een (één) of enkele dieren. Eens de voedselsite ontdekt, zal deze 
herhaaldelijk opnieuw door dezelfde predator worden bezocht. Behalve het effectief doden van 
een (relatief gering) aantal prooien, gaat van deze predatie vooral ook een zeer sterk verstorend 
effect uit, waardoor de kolonie binnen de kortste keren wegtrekt van deze onveilige plek. Een 
dergelijk effect kan bovendien sterk worden versneld door het fenomeen van zogenaamde surplus 
killing: de predator doodt meer dieren dan nodig of ‘logisch’ is, als instinctmatige reactie op een 
(ongewoon) overaanbod aan weerloze prooien (Kruuk, 1972). De stress in de broedkolonie zal 
daardoor heel snel bijzonder groot worden, wat het verlaten van de site zal bespoedigen. 
 
 

 

II. MOGELIJKHEDEN EN BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE CONCRETE SITUATIE 

 
Het Sternenschiereiland heeft zich, wellicht uit de aard van zijn specifieke ruimtelijke configuratie, 
kennelijk een aantal jaren kunnen onttrekken aan de aandacht van de Vos, die wel reeds verschil-
lende jaren gebiedsdekkend in de kustzone aanwezig is. Problemen met (grond)predators – voor-
heen was er sprake van Amerikaanse nerts, Huiskat,... – waren reeds eerder aan de orde, maar 
hadden slechts een beperkte impact (med. E. Stienen). 
 
De eerste formele vaststelling van de aanwezigheid van (twee) vossen op het schiereiland dateert 
van september 2008 (med. W. Courtens). In januari 2009 werd deze aanwezigheid opnieuw expli-
ciet gemeld (med. G. Fierens). Bij een informeel plaatsbezoek (K. Van Den Berge, J. Gouwy en J. 
Stuyck, onder begeleiding van K. Maréchal) op 27 januari 2009 bevestigden de aanwezige conci-
erges of portiers regelmatig ’s nachts vossen te zien op de havensite, ook in de nabijheid van hun 
kantoor bij de toegang tot de oostelijke strekdam. Op het schiereiland zelf waren die dag meer-
voudig (geur)sporen van vos waar te nemen, duidelijk in de hoedanigheid van territoriumgedrag. 
In de loop van het voorjaar 2009 werden vervolgens ook effectief meermaals vossen en vossen-
jongen opgemerkt door het lokale personeel (med. Stienen). 
Eerder reeds, in juli 2007, werd de vestiging van een vossenterritorium in de westelijke voorha-
ven geïllustreerd door een reeks foto’s van de hand van R. Creyf.  
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  Vos in de versterkingsstructuur van de strekdam, 
  Zeebrugge juli 2007 (foto’s R. Creyf) 
 

 
 
In het voorjaar 2009 werd reeds op informele wijze hierover gecommuniceerd tussen het INBO en 
het ANB, waarbij gefaseerd een breed gamma aan (on)mogelijkheden en aspecten aan bod kwam. 
De belangrijkste worden hierbij op een rijtje gezet. 
  

- Het staat met zekerheid vast dat het Sternenschiereiland minstens vanaf het najaar 2008 
door vos wordt bezocht. 

 
- Op basis van de veelvuldig aangebrachte geursporen (27/01/2009), was duidelijk dat het 

Sternenschiereiland ’ingelijfd’ is binnen een actief vossenterritorium. De geboorte van een 
nest jongen kon dan ook verwacht worden. 

 
- Gezien de geringe oppervlakte van het schiereiland zelf (ca. 9 ha), en het feit dat er buiten 

het broedseizoen geen bijzondere voedselbronnen aanwezig zijn, moet er van uitgegaan 
worden dat het schiereiland slechts een klein deel uitmaakt van het territorium waartoe het 
behoort. Vossenterritoria zijn klassiek enkele honderden hectare groot (bv. 400 ha of 4 
km²). In urbane omgeving met veel artificiële voedselbronnen kan deze oppervlakte een 
heel stuk kleiner worden, d.i. in de grootteorde van enkele tientallen hectare (Harris, 
1986; Gloor et al., 2006). Hoe dan ook is het schiereiland op zichzelf veel te klein als terri-
toriumlocatie. Het territorium van de vossen die het schiereiland bezoeken, zal dus logi-
scherwijs ook de rest, of minstens een ander deel van de havensite beslaan, in combinatie 
heel wellicht met een stuk van het ‘vasteland’ (Baai van Heist,... ?). 

 
- Het aantal vossen waarover het hier kan gaan, zal in het winterhalfjaar beperkt zijn tot en-

kele (2, 3 ?) volwassen dieren: het territoriale mannetje (één), het dominante wijfje (één), 
en mogelijk nog een (of twee) niet-dominante wijfje(s) alias ‘tantes’. Zwervende vossen of 
disperserende eerstejaarsdieren kunnen tijdelijk op de havensite aanwezig zijn, maar zul-
len uit de aard van hun sociale status niet voor blijvende problemen zorgen. In het zomer-
halfjaar zullen zich in het territorium ook een aantal jongen (één nest, meestal 4-6 jongen) 
ophouden. Zij worden geboren in februari-maart-april, en zullen disperseren in september-
oktober – behoudens eventueel de ‘tantes’, voor zover er zich mogelijkheden tot vervan-
ging of toevoeging aandienen.  
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- Vossen zijn gebiedsdekkend in Vlaanderen aanwezig, wat inhoudt dat het ‘haventerritori-
um’ zonder twijfel naadloos zal aangrenzen aan andere territoria, verder landinwaarts. 
Vanuit de algemene populatie-ecologie (zie voor achtergrond hiervoor Van Den Berge, 
2007) kan er dan ook van uitgegaan worden dat er, over de jaren heen, continu een popu-
latiereserve voorhanden is van disperserende en zwervende dieren op zoek naar een loca-
tie om zich te vestigen. Uitzwervingen over meerdere tientallen kilometer zijn daarbij heel 
gewoon. 

 
- Het verwijderen van vossen (doden, wegvangen) van de havensite of van het schiereiland, 

zonder dat hervestiging onmogelijk wordt gemaakt, zal derhalve een voortdurend te her-
nemen ingreep dienen te zijn.  

 
- Wanneer voor deze optie zou gekozen worden, dreigt elke inspanning daartoe zonder ef-

fect te blijven wanneer deze in het najaar wordt uitgevoerd. Tijdens het ganse najaar be-
staat immers de kans (ondanks de sinds jaren gangbare bejaging), dat telkens weer nieu-
we dieren zich aandienen om openkomende territoria te gaan innemen. Wil men dit laatste 
vermijden, dan zou een aanzienlijk grote aansluitende regio landinwaarts (enkele honder-
den km²) eveneens voortdurend als bufferzone dienen vrij te worden gehouden van vos-
sen. 

 
- Theoretisch zou de oplossing hierin bestaan, pas in te grijpen in de periode januari – 

maart, d.i. de periode dat de sociale structuur in de vossenpopulatie het meest stabiel is, 
en de voortplantingsterritoria zijn komen vast te liggen. Het zou er dan op neerkomen de 
gevestigde territoriumbewoners te viseren, zonder dat binnen de kortste keren de verwij-
derde dieren worden vervangen. In deze periode treden echter een paar belangrijke hin-
derpalen op. Klassiek gaat immers de dominante moer, van zodra zij bevrucht is, een zo 
mogelijk nog heimelijker leefwijze aannemen dan voorheen, en verblijft nagenoeg continu 
in een schuilhol of burcht – onbereikbaar voor klassieke bejaging. Bovendien zijn er de 
sub-dominante moeren: hoewel deze normaal zelf geen nest grootbrengen, worden zij niet 
zelden wel bevrucht. In aanwezigheid van een dominante moer verliezen deze niet-
dominante dieren hun jongen door resorptie (abortus) dan wel door kannibalisatie na de 
geboorte. Bij het wegvallen van de dominante moer kunnen zij echter als ‘buffer’ fungeren, 
zodat toch weer een nest groot wordt in het territorium. Een en ander betekent dus dat in-
grijpen, zelfs in de ‘stabiele fase’, dient te focussen op minstens twee, mogelijk drie of vier 
dieren. De kans op succes daartoe valt, gezien o.m. de ruimtelijke configuratie van de site 
in kwestie (zie ook verder), zeker niet te garanderen. 

 
- Een bedenking hierbij betreft het volgende. Kennelijk stelde het vossenprobleem op het 

schiereiland zich in 2009 pas voor het eerst zo acuut, en dit terwijl vossen reeds een hele 
poos langer aanwezig zijn zowel in de brede kustzone als in de havensite zelf (cf. hoger). 
Een precieze verklaring hiervoor is niet bekend. Het lijkt erop, dat de vossen pas in 2009 
voor het eerst effectief ‘de stap gewaagd hebben’ om via de smalle toegang van de ooste-
lijke strekdam het schiereiland te frequenteren. Dit proces is mogelijk analoog, op een an-
dere schaal, aan het geleidelijk doordringen van de ‘plattelandsvos’ tot in de stad (‘stads-
vos’), zoals zich bv. actueel in het Gentse aan het voltrekken is (actuele onderzoeksmodule 
INBO-vossenonderzoek). Een dergelijk proces is wellicht nauwelijks of niet omkeerbaar : 
de geursporen van de pioniervossen hebben het pad voor hun navolgelingen ongetwijfeld 
voorgoed geëffend. 
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III. OPTIES VOOR HET WEGVANGEN OF ANDERSZINS VERWIJDEREN VAN VOSSEN OP HET STERNEN-

SCHIEREILAND 

 
Wanneer voor de optie gekozen wordt om jaarlijks het territorium leeg te maken in de periode dat 
de vossenpopulatie het stabielst is en vóór de aanvang van het vogelbroedseizoen – in het vroege 
voorjaar dus – zijn er een aantal theoretische mogelijkheden. Hierbij wordt abstractie gemaakt 
van de eerdere (vanwege ANB nadrukkelijk gestelde) beperking om de vossen niet te doden maar 
ze levend te verwijderen. Verder moet ook bedacht worden dat vroege vossennesten reeds in fe-
bruari kunnen geboren worden. In de mate dat men hiermee rekening wil houden, zal de beschik-
bare gunstige periode zich derhalve amper over één maand uitstrekken, van zowat half januari tot 
zowat half februari. Gaat men langer door, dan is de kans reëel dat een ouderdier wordt wegge-
vangen of gedood terwijl de jongen in het nest achterblijven. Volgende mogelijkheden dienen zich 
aan: 
 

1) afschot: gezien de aard van het terrein onmogelijk via drijfjacht realiseerbaar, enkel via 
loerjacht; verhoging van kans op succes indien bij nacht en met lokaas (afwijkend van de 
reguliere wettelijke beperkingen bij uitoefening van jacht of bestrijding). Belangrijke terug-
koppeling naar veiligheid en bewaking van de havensite (gasterminal) – toelating verkrijg-
baar? Zeer arbeidsintensief – aantal territoriumdieren niet met zekerheid geweten. 

2) doding door giftig lokaas: niet aan de orde, cf. bestrijdingsmiddelen moeten geregi-
streerd zijn naar diersoort en gebruik; voor dergelijke toepassing is geen uitzondering mo-
gelijk op de strikte wetgeving ter zake (med. K. Baert) 

3) verdoving en verwijdering uit de site: niet realiseerbaar, cf. verdovingsmiddelen (via 
lokaas of via geweer) werken niet zo snel dat het slapend dier ter plaatse zou kunnen wor-
den gevonden. Bij schieten met anesthesiemiddel zal het getroffen dier wegvluchten en 
zich quasi zeker onbereikbaar of onvindbaar verbergen (bv. in de eindeloze holle ruimtes 
van de strekdam-versteviging). Bij aanbieden van gemanipuleerd lokmiddel is het zeer de 
vraag of en wanneer dit lokaas zou worden geaccepteerd. Observatie overigens bijzonder 
arbeidsintensief. 

4) vangst met geborgde halsstrop of pootstrikklem: enkel zinvol indien zeer strategisch 
geplaatst; vergt zeer goede voorafgaandelijke terreinkennis, ruime toegang tot (een zo 
groot mogelijk deel van) de havensite, en zeer frequente controle (levendvangst : ethische 
norm maximum drie uur tussentijd, 24u rond). Zeer arbeidsintensief, vergt administratieve 
toelatingen lokale autoriteiten voor nachtelijke controles,... (NB controles dienen van op 
zekere afstand te gebeuren om ontoelaatbare verstoring ten aanzien van de vangstkansen 
te vermijden, bv. via aangebrachte reflectoren die van op afstand zichtbaar zijn. Werkt be-
perkend ten aanzien van het aantal mogelijke plaatsingen). 

5) vangst met vangkooi: lukt uiterst moeizaam bij volwassen vossen (grote vangsuccessen 
betreffen steevast eerstejaarsdieren, de zogenaamde ‘zomervossen’). Het is zeer de vraag 
of op korte termijn meerdere vossen vangbaar zijn in zelfde vangsysteem in eenzelfde ter-
ritorium. 

 
Het moet duidelijk zijn, dat geen van de theoretisch mogelijke maatregelen een reële kans op 
succes kan hebben zonder enerzijds grondige voorverkenning, en anderzijds langdurige toepas-
sing (realisatie binnen één maand is zeer twijfelachtig). Zelfs wanneer de vossen ogenschijnlijk 
relatief weinig mensenschuw zijn, biedt dit geen garantie dat zij zich – allemaal – makkelijk zou-
den laten doden of vangen. Van zodra jacht of bestrijding wordt toegepast, neemt de legendari-
sche argwaan van de (overblijvende) dieren heel snel toe. Volwassen vossen laten zich niet ‘zo-
maar’ eventjes doden of vangen. Bovendien dienen hier àlle aanwezige dieren te worden gedood 
of verwijderd : één overblijver die naderhand de broedkolonie aandoet is voldoende opdat de gan-
se operatie zinloos blijft.  
 
Ten aanzien van de vraag wat er met de eventuele gevangen vossen dient te gebeuren, zijn er 
twee mogelijkheden : euthanaseren dan wel terug vrijlaten. Indien hervestiging op het schierei-
land niet wordt verhinderd, zal dit laatste op zeer ruime afstand van de vangplaats dienen te ge-
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beuren (minimum 50 km) ; deze dieren zullen zich dan gedwongen een tijdlang als zwerver ge-
dragen, met gevoelige beperking van hun overlevingskansen (Harris, 1986). De plaats van vrijla-
ting zal, vooral om reden van perceptie, voorzichtig dienen te worden afgewogen. 

 
 

IV. OPTIES VOOR ONBEREIKBAAR MAKEN VAN HET STERNENSCHIEREILAND 
 
Het alternatief voor het verwijderen van alle vossen uit het territorium waarvan het schiereiland 
deel uitmaakt, is het verhinderen dat vossen op het schiereiland dan wel tot bij de eigenlijke 
broedplaats kunnen komen. Gezien de specifieke terreinsituatie, ten gevolge van de sterke getij-
denwerking, treden hier specifieke moeilijkheden op.  
 
De betere oplossing zou er in bestaan het schiereiland af te rasteren met een hoge draad (mini-
mum 2 meter), ruim schuin naar buiten overhellend (minimum 60 cm) en aan de basis in het sub-
straat verankerd, en dit doorlopend tot onder het laagwaterniveau. De maaswijdte dient vrij klein 
te zijn (bv. ruit van 4 cm x 4 cm), opdat ook kleinere predators als bunzing of steenmarter er niet 
zomaar doorheen kunnen. Wanneer de geul tussen de dam en het uiteindelijke eiland van 22 ha 
bij laag water voldoende breed zou kunnen worden gehouden, zou het kunnen volstaan een be-
perkter stuk van de dam uit te rasteren. 
 
Kleinere predators, zoals bv. hermelijn maar ook bruine ratten, kunnen moeilijk hermetisch wor-
den buitengesloten met een draadraster, gezien de ruimtelijke dimensies ervan. Een fijnere 
maasdraad aan de buitenzijde van het grote raster, tot op een hoogte van ca. 1 m en naar buiten 
overhellend, kan eventueel als eerste filter optreden. Dieren die toch binnengeraken, kunnen wor-
den weggevangen met enkele tijdelijke of permanente vangopstellingen. Voor wezel of hermelijn 
kan een zogenaamde ‘muizenbunker’ geconstrueerd worden : een groot muizenhok (1 - 2 m³, 
landschappelijk ingekleed) waarrond een arsenaal aan life-traps op scherp staan. (NB : tijdens het 
plaatsbezoek op 27/01/2009 werd effectief een loopspoor van (heel vermoedelijk) hermelijn 
waargenomen). 
 
Bij uitrastering dient uiteraard nagegaan te worden of niet toevallig een vos zou worden ingeslo-
ten. Met een dichte drijflinie kan het schiereiland daartoe vooraf worden afgescand, waarbij een 
eventuele aanwezige vos eenvoudigweg zelf de locatie kan ontvluchten. Indien een dier zich mo-
gelijk ondergronds bevindt (burcht?), kan deze schuilplaats zonder meer worden opengegraven en 
het dier worden verjaagd. 
 
Bij (nagenoeg) wegvallen van alle alternatieven, is het circulair uitrasteren van de eigenlijke 
broedsite zelf, de meest haalbare en zinvolle noodmaatregel bij de gegeven situatie. Aan de bui-
tenzijde van het raster dienen een reeks horizontale elektriciteitsdraden worden gespannen – bv. 
3 draden op een hoogte van ca. 75 - 100 cm (10 cm tussen) en 3 draden op een hoogte van 180 - 
200 cm (bij gebruik van geplastificeerde draad ook mogelijke aarding voorzien d.m.v. niet-
geïsoleerd aangebrachte ijzerdraad). De aansluiting met het substraat is een zwak punt, en zou 
maximaal dienen voorzien worden. 
 
 
V. SYNTHESE 

 
De specifieke broedecologie van meeuwen en sternen – in dichte kolonies op de grond zonder eni-
ge camouflage of bescherming – is niet compatibel met de aanwezigheid van middelgrote grond-
predators als vossen. Van nature is het succes van dergelijke broedkolonies enkel gegarandeerd 
op plaatsen die nauwelijks of niet bereikbaar zijn voor deze predators (eilanden, rotskliffen,...). In 
afwezigheid daarvan, is het voortbestaan van broedpopulaties slechts mogelijk indien een dicht 
netwerk van geschikte broedlocaties gespreid over het broedareaal voorhanden is, waarbij deze 
locaties alternerend worden gebruikt en weer verlaten. In Vlaanderen zelf zijn dergelijke locaties 
nauwelijks of niet (meer) voorhanden. Wil men toch voorzien in broedmogelijkheid voor de vogels 
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op een select aantal plaatsen, dan dient tegelijk ook voorzien te worden in een absolute scheiding 
tussen de broedsite en de uitvalsbasis van de predators.  
 
Een dergelijke situatie is, uit de aard van de zaak, voor Vlaanderen ‘uitzonderlijk’, en valt met 
geen andere situatie te vergelijken. Het weren van predators kan hier dan ook geenszins als een 
toepasselijk precedent beschouwd worden ten aanzien van het natuurbeheer in het algemeen. 
 
Het moet duidelijk zijn dat het Sternenschiereiland – ca. 9 ha groot – slechts een klein deel kan 
zijn van de aldaar territoriumhoudende vossen. Heel wellicht behoort de ganse havensite, in com-
binatie bovendien met een deel van het achterland (Baai van Heist,...) tot één en hetzelfde vos-
senterritorium. 
 
De problemen met de vos als predator zijn geen gevolg van ‘(te)veel’ vossen, maar louter van 
aanwezigheid van de vos. Los van het feit dat het aantal vossen per territorium van nature steeds 
geplafonneerd is tot enkele dieren, geldt hier dat zelfs één enkel dier evengoed voor dezelfde pro-
blemen zal zorgen als een normale territoriumbezetting. 
 
Het doden of wegvangen van de vossen uit het territorium waartoe het Sternenschiereiland be-
hoort, heeft enkel zin hebben wanneer dit gebeurt in de periode dat de vossenpopulatie de meest 
stabiele sociale structuur aanneemt, d.i. de voortplantingstijd, vanaf januari. In de nazomer komt 
de hele nieuwe cohorte immers massaal in beweging, en staan jonge disperserende dieren steeds 
klaar om opengekomen territoria in te nemen. 
 
De werptijd van de vos (jaarlijks één nest) strekt zich uit van februari tot maart (april). In de ma-
te dat men rekening wil houden met het reeds kunnen geboren zijn van vossenjongen, is de peri-
ode waarin kan worden opgetreden derhalve beperkt tot januari, uiterlijk begin februari. Bij ver-
onachtzaming hiervan, kan men doorgaan tot de aanvang van het vogelbroedseizoen, d.i. tot zo-
wat half maart. 
 
De respectievelijke methodes tot doden of wegvangen kennen, gezien de specifieke aard van de 
havensite, elk hun specifieke beperkingen en zijn alle behoorlijk arbeidsintensief. Het volstaat niet 
één of twee vossen te doden of te vangen, men moet zekerheid hebben dat ze allemaal (2, 3 – 4 
?) weg zijn, zoniet is de ganse operatie zinloos. Het vangen van volwassen vossen is geen gemak-
kelijke klus, en vergt steeds behoorlijk wat geluk. Succes valt nooit te garanderen. Drachtige 
moervossen (d.i. vooral in januari) leven bijzonder heimelijk. 
 
Het wegvangen of doden van de territoriale vossen zal bovendien, heel wellicht, telkenjare dienen 
herhaald te worden. 
 
De meer duurzame oplossing, waarvan het succes bovendien wel kan gegarandeerd worden, is 
het afrasteren van de broedsite met een voswerend raster. Tegelijk kunnen ook andere predators 
als huiskat en marterachtigen grotendeels worden geweerd. Zonder hier in detail op in te gaan, 
lijkt de meest ‘sluitende’ oplossing te bestaan in een lineair raster dat de toegang tot het schierei-
land vanop de strekdam over de volledige lengte afsluit, en dit tot beneden het laagwaterniveau. 
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