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1. Gemaakte afspraken
Eind 2003-begin 2004 werd door het havenbedrijf kond gemaakt van haar plannen om een gedeelte
van de zogenaamde FCT-terreinen te verharden. Daar de beoogde terreinen op dat ogenblik de
belangrijkste broedgebieden vormen vormden voor Grote Stern, Visdief, Zwartkopmeeuw, Kokmeeuw
en Stormmeeuw, werd door het Instituut voor Natuurbehoud een voorstel tot creatie van alternatieve
broedgebieden geformuleerd. Deze werden neergeschreven in de ‘Adviesnota inzake de creatie van
alternatieve broedgelegenheid voor kustbroedvogels in de voorhaven van Zeebrugge’ (IN.A.2004.10).
De geformuleerde maatregelen werden uitgevoerd, een aantal ervan kende succes. Op dat ogenblik
was er sprake van een te verharden oppervlakte zoals in groen voorgesteld in onderstaande figuur.

2. Actuele situatie
2.1 Alternatieve broedlocaties
De te verharden terreinen waarvan sprake bij het begin van 2004 zijn ongeveer 16 ha groot. Hiervan
was ongeveer 12,5 ha broedgebied van Visdief, Grote Stern en Kokmeeuw. Volgens het voorstel zou
10,5 ha alternatief broedgebied gecreëerd worden:
•
•
•

6 ha Sternenschiereiland (2 ha is reeds gerealiseerd in voorjaar 2004, 4 ha in voorjaar 2005)
2 ha Banaan (2 ha gerealiseerd in voorjaar 2004)
2,5 ha verbetering bestaand broedgebied (gerealiseerd in voorjaar 2004)

2.2 Situatie 2004
In 2004 hebben zijn het totaal 6483 koppels grote meeuwen tot broeden gekomen in de westelijke
voorhaven (respectievelijk 4515 en 1968 koppels Kleine Mantel- en Zilvermeeuw). Onderstaande
figuur geeft de situering van de broedkolonies van de grote meeuwen in 2004 weer. Dit laat zien dat
ongeveer de volledige beschikbare oppervlakte aan braakliggende terreinen (waar geen sternen
broeden) wordt ingenomen door deze soorten. De belangrijkste kerngebieden met de grootste
aantallen en de grootste dichtheden zijn de FCT-vlakte en de Kleine Vlakte. Door de verharding zal
slechts een zeer gering en perifeer gedeelte van de meeuwenkolonie verdwijnen.
Wat de sternen betreft hebben in 2004 1220 koppels Visdief en 34 koppels Dwergstern in de
wetselijke voorhaven gebroed. Daarvan zat een niet onaanzienlijk deel (633 kp.) op de te verharden
delen. Overigens kwamen 4067 kp. Grote Stern, 1832 kp. Visdief en 138 kp. Dwergstern op het
Sternenschiereiland aan de oostelijke zijde van de haven tot broeden.

