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OMTRENT PAARSE STRANDLOPERS 
EN 5TEENLOPERS ••• 

Onder de waadvogels die oan de Vlaamse kust 
voorkomen, zijn de Paarse Strandloper en de Steenloper 
karakteristieke doortrekkkers en wintergasten op het 
Noordzeestrand met zijn stenen strandhoofden en 

staketsels. 
De Paarse Strandloper voelt zich enkel thuis op 
natuurlijke en kunstmatige rotskus ten. De Steenloper is 
een opportunist in het gebruiken van zijn terrein. 
Hij evolueerde in de voorbije halve eeuw tot een echte 

cultuurvolger. 
Van 1947 tot de winter van 1980/81 nam het aantal 
Paarse Strandlopers gestaag toe, maar daalde dan weer 
tot 2005. Tussen 1947 en 2005 vertienvoudigde de 
populatie van de Steenloper. 
Beide soorten hebben een erg verschillend bioritme. 
De Paarse Strandloper leeft 's nachts én overdag, 
gewoon op het ritme van de getijden. Bij laagwater gaat 
hij voedsel zoeken in het getijdengebied van de 

strandhoofden. 
Bij vloed zoekt hij een hoogwatervluchtplaats op die zo 
dicht mogelijk bij het strand aansluit. De Steenloper 
daarentegen leeft volgens een dag-nachtritme. 
Hij is enkel overdag actief en volgt daarbij het ritme van 
de getijden. In de loop van één etmaal vertoont de 
Steenloper dan ook een complex activiteiten patroon, 
dat bovendien sterk verschilt van seizoen tot seizoen. 
Hij verlaat ook gemakkelijk het getijdengebied en trekt 
bij ongunstige omstandigheden op het strand tot enkele 
kilometers diep het polderland in. Zijn gebruik van 
hoogwatervluchtplaatsen 1s vaak behoorlijk variabel en 
onvoorspelbaar. 
Dit rapport beschrijft in detail het aantalsverloop, 
het habitatgebruik, het bioritme en het gedrag van beide 
vogelsoorten. Het is gebaseerd op waarnemingen die 
gedaan werden in de periode 1947·2005 in het 
kustgebied van de De Panne tot Cadzand. Als casestudy 
is het een bouwsteen voor de historische ecologie van 
waadvogels aan de Vlaamse kust. 
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TIet belang I'Cln veldbiologischr> waarnc>mingl'n over Pen longe termiJn wordt 

met elke overzichtelijke uitwerking t'oor bepaalde soorten of soorfpngroepen 

duidehjker. Dergelijke informalle levert Immers vaak ePn boeiende getwge

nis van histonsche gebeurtenissen of al don niet gestage ontwikkelingen. 

Tijdreeksen van geregelde vogeltellingen over meer dan ren halve eeuw zijn 

zeldzaam en de analvse ervan in combinatie met gegevens over versprei

ding en habitatgebruik gePft inzicht in zich wJjzigenrle omstandigheden 

inzake migmliepatronen, milieuomstandigheden en gedragingen. 

Met dit nrerk over Paarse Stmndloper en Steenloper behandelen de auteurs 

tll'ee kustgebonden steltlopersoorten, die tijdens de laatste zes decennia 

ll'erden geconfronteerd met grote infrastructurele ingrepen en een exploste 

van de toeristische industrie. De aanwezigheid van geschikte biotopen. 

hetzij strand en slikken. hetzi; kunstmatige rotsmilleus zoals strandhoofden. 

strekdammen en staketsels. heeft ervoor gezorgd dat langs de \'laamse kust 

beide doortrekkende en overwinterende soorten steeds een gedekte tafel 

vonden. In de zeventiger jaren, toen o.m. de Ramsar-conventie voor het 

behoud van waterrijke gebieden werd gelanceerd (1971}, konden voor beide 

soorten aantallen worden genoteerd van West-Europese betekenis. 

De Paarse Strandloper ging echter duidelijk afnemen, terwijl de minder 

gespecialiseerde Steenloper aanzienlijk in aantal toenam. Hierdoor bleef 

het internationaal belang van de Vlaamse kust voor deze soort gehand

haafd. J'vlogelijke verschuivingen mn trekroutes en eventuele effecten van 

'elimate change· worden in dit nrerk aangehaald. 

Recente inspanningen vanuit het natuurbehoud, met hel grote herstelproject 

van de IJzermonding en de oprichting van het reservaat 'Baai van Heist', 

betekenen voor kustecosystemen in het algemeen en met name voor stelt

Jopers bijzonder positieve I'OOruitzichten. Een programma voor biologische 

monitoring moet hier de vmger aan de pols houden, met een verantwoorde 

keuze van op te volgen indicatoren. Ongetwijfeld zullen volgehouden 

tellingen van Steenlopers en Paarse strandlopers hierin passen en de rijke 

erl'aringen uil voorliggend boekwerk nog verder verdiepen. Voor de auteurs 

een boeiend vooruitzicht en een Ierechte erkenning voor hun ~'l'oegere 

inspanningen. 

prof. Eekhart Kuijken 

Administrateur-generaal 

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 

Universiteit Gent 

Vakgroep Biologie 

Onderzoeksgroep Terrestrische Ecologie 
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In dt• jaren J9..J ï-195..J wa~ Gma( Lt;nn 
Lippens dt• olleree.rste ,-eldormtholoog dit• de 

aamn•ûgheid I'0/1 Paarse ~trandlopt•r" rond de 
Oostt>ndst lwvengeul, en op de• \'lnnmst kust 
tout court. documenteerde• mt•f t•t•n rt·f'J......, 11-aar
nemin_!!,ell. Tot 19-J:-' beperkte• de• complC'te 
Belgi:;c he ornithologische kennis 1·an deze 
soort zich tot 11·elgeteld zes nwsc>umlmlgen 
Stec>nlopers 1mren algemener en c/us wis beter 
bekend In zijn boek "Les oiseau\ c/'eau de 
BelguJLW". dat in 1954 \'ersrllC'c'll. ~wtuigt 
Lippen' mn de grote 1·eldkenni~· dif' hij als 
gepassioneerde jager, ringer P.n ornitholoog aan 
dt \ 'lcwrnsC' kust en in Bel!{isch Com~o had 

~ '-

opgedaan Zijn boek markeert in clit• jaren het 
ontluiken ~·on een prille w•ldornithologische 
traditJe ffer en der verschJjlll Pt'll zogenaamde 
"al·ifaUJW" van een bepaald gehied. 1\'aarbij 
aan e/l. .. e tmargenomen soort enkPIP regels tekst 
gel\ 1Jd I \'Orden. Zeldzaam zijn de 1nwrnemers 
die toen al bepaalde soorten in een afgPbaken
de regio met regelmaat gingen tellen. 
Tellen, 'the Jure of the number'. 
is altijd al de basis ~·on intensief onderzoek 
ge11·eest Het \'erzamelen \'an ktmntitatie1'e 
gege1•ens door ITijwilligers Pil profPsswnelen 
heeft ec>n hoge ducht genomen A1aar heel 
vaak verhindert de stress mn hel 'hic>r en nu' 
een historische terugbW .. het omzien naar een 
lange liJdreeks m de waarnemingen. 

Als groep hebben de auteurs ,·on dit rap
port een ornithologische terreinermring rond 
"·aadmgels aan de \'laamse kust die teruggaat 
tol de \'fOf'?ge Jaren zest1g. De oudstc•n hebben 
de voorgoande generotJe nog gc>kPncl Pil hun 
verhalen. soms zelfs fotomateriool c•n tellingen, 
kunnen registreren. In de voorbiJe decennia 
hebben dH·erse waarnemers tc>lkc>ns opnieul\ 
,·erslag uitgebracht o1·er hun 1\'CJOdl·ogeltellin
gen. met name Ol'er het 1·erloop l'Cill de aantal
len. \'eel gegewms rond terreingebruik. biorit
me o} gedrag blij1.·en el·eml·el onwtgc>11 erkt w 
de> rwlitichoekjes steken. Bovendwn ontbreekt 
een ovcrz1cht ,·an de aantalsc>l'olut /C! 111 een 
lang lJjdsperspectief. Dit is de achtergrond 
1\'Cwrlc•gr•n l'Oorhggend rapport ontslcwn is 

INLEIDING 

Omefut ll'ii lll't onclennup tc•11 grondt• 11illen wt
spittt•JI. lwpt•rken ll'iJ ons tot ltl'f'l' 1\'(J(J(ln>gr•l
'oor/t•n. /Jt• Paarse Strundlopt'r t'll clt• 
'>tc•t nlopt•r zijn kamldcrsoortc•n wwr l~e•t 

\ '/uumst• zondigt> \oordzt•c•stmmlmt'l stmnd
hoofclt•n, ht•schermdijkcn \'Oll l'twrgculen en 
stukt>tst>ls. l \'ij hopen d(J/ dc•zt• mst•stcul\ het 
JTl:lJC hl in c!C' c>cologie l'an t~·rwckogr•/ç op onze 
kust mogc• \'l'J'rlJimPn en het noluurhf'houd Jll 
dc>u• I'C'gJO tl'n goede mag komt•n. vooral brJ de 
\'f'rdt•n• uit hou11· 1·a n k ustn•rcil'cl igi ngs- en 
hm•t•nl \'f'rk en. 

!Jf' olgt•mc•m• hoofdstukkt•n f'tl dt• tmjl'ctbe
sprt•kingf'n mor de periode \'Clll 1 Y..J/ lot 
ormlret•ks 1 gao 11•erden opgestf'ld door \.Jare 
Bc>c LliH'. lJf' gcgenms en tc>b;tc•n t·cw 1980 tot 
2005 \'Oor .\'JPl/11 poort n·erden \'c•rzorgd door 
koC'n o,., os. l'oor Middel kerke> door Pc>ter Sys. 
1·oa1 00!;/f'nde door Paul LulgJc>r. 1 oor 
Blankc•nbf'rJ;{e door Gwdo Rappe>, 
1·oor Lc•t•bruggn door Georgc•s Dl' PuttPr en \'OOr 
k.nokkt• door Ra\7nond Demon. 
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In algemene zin zijn de\\ naclvogels die tot 
de familie van de Clwradnidat' (plevieren en 
kie\'iten) behoren oogjagers en de leden \''an de 
Scolopacldae (strandlopers. ruiters. grutto's, 
wulpen. snippen) tastjagers De Paarse 
Strandloper en de StPenloper behoren beiden 
lot de Scolopac1dae maar de morfologie en de 
anatomie 'an de sna,·el zijn sterk. 'erschillend. 
De Paarse Strandloper heeft een t\ pische 
strandloperbel relaltef !m.g. slank. en met een 
stompe rubberachtig zachte punt. rqk. \'Oorzien 
van last en smaalorgaantjes (foto 2). 
De Steenloper daarentegen heeft een atypische 
waad vogelbek.. eerder een spech tensnavel: 
aart de basis relatief hoog. legeivormig en 
zijdelings afgeplat. k.ort. hard en spits en met, 
van alle Scolopacldoe. het kleinste aantal 
tastorgaantjes op de snavelpunt (fotoreeks 1). 
Geen wonder dus dat in de oudere literatuur 
de Steenloper bij de Charadmdae ingedeeld 
werd (Glutz von Blotzheim et al. 1975 en 1977, 

Summers t995 ). 
Dit morfologisch en anatomisch verschil 

heeft verstrek.k.enclc gevolgen \'Oor hun biorit
me. De SleC'nloper. tactiel pover uitgerust. blijft 
afhank.el!Jk. \'an \'isuele informatie bij het zoe
ken naar 'oedsel en dil k.an dus alleen tijdens 
de dag gebeuren De Steenloper leeft daardoor 
in eerste orde dagactief in een dag-nachtritme 
en zoekt 's avonds C'<'l1 slaapplaats op waar hij 
passief. rustend de na( hl doorbrengt. In tweede 
orde moel hij zich bovendien op de strandhoof
den tijdens de dag schilken naar het getijden
ritme: actief voedsel zoek.Pn bij laagwater en 
bij vloed uilwijlen naar een hoogwatervlucht
plaats om er meestal passief te overtijen. 
Hel bioritme van de Steenloper is dus een 
complex verhaaI 

\Vaacl\ ogels die lasl)ager ztjn k.unnen hun 
prooi in zacht substraal tactiel en borend 
lok.aliseren en 'an sommige soorten is ook aan
getoond dat Ze' 's nachts \'oedsel zoelen. 
De Paarse Strandlopt•r is butten de broedtijd 
een milieuspe( ialisl ,.,111 natuurlijke en 
kunstmatige rotsk.uslt•n \\'aar nauwelijks kan 
geboord \\·orden \la.u ZO\\ cl m 5t hotland 
(Sumnwrs 19~15) .tb in Oostende (deze studie) 

MORFOLOGIE EN ANATOMIE 
VAN DE SNAVEL, 
BIORITME EN PROOIKEUZE 

is vastgestelel dat ze 's nachts ac.:lief voedsel 
kunnen zoC'k.en (maar contra Feare 1966, Glutz 
,·on Blotzheim I 975, Cramp & Sunmons 1983. 

che de soort als louter dt~g.tcltcl beschouwen). 
Het precieze met.hamsnw waardoor ze op 
harde substralen in de duisternis hun prooi 
kunnen detectNen ts nog onbekend (Summers 
1995) Hoe dan ook. tn Oostende is \ astgesteld 
dal de Paarse Strandloper btj dag en nacht m 

een zu1 \'er g<'lijdenrilmC' leeft 
Tol nu toe ts op onze kust geen gericht 

onderzoek. naar de \ oedsPihiologiC Yan betde 
soorten uilgc\"oercl. Voor een opgave van poten
tiële prooien op strandhoofden z1jn we dus 
aangewezen op ePn ornithologisch naslagwerk 
(Cramp & Simmans 1 983) en op een faunalijst 
van harde substraten langs de Belgische kust 
(Engledo\v PI al. 2001 ). De verschillen in sna
velbouw leiden lol op zekerP hoogte tot een 
verschillende prooikPuzc. De bek. \ an de Paarse 
Strandloper is goed tulgerust om prooi van het 
substraat te "pluk.k.cn ": het \\ intervoedsel 
bestaal O\'ef\\ cgencl uit L1ttonna spec (ali1.rui
k.en) en .\'ucp/Ja lapJJius (Purperslak.. tot de 

11 

Foto 2 

De Pa,Hse Strtlnd opPr ee t 
een typi'>Che c;tralldlope•bek 
•elat1ef lang. s ank e et e n 
stonpe ruboe act>t1g zacrtE' 
punt. n k voowc>n Vèl'l tast en 
smaäkorgaa'ltJ( s 
(Foto Marc Becuwe. 
Nieuwpoort 191 i) 

The Purple Sandp1per hos a 
yp1ca~ sondp1perbe k 

re/otJVely long, stender ond 
w1th a stump rubbe:ry soft 
po1 t, m hly proVJded 1l 
fee/ers ond qustatory o qa 'i 

Picture Ma c Be we 
N euwpoo t 19 1 
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Fotoreeks 3· 
Ir dt> loop va"' dt> voorbiJe 
40 jaar,., de Stee"l a per een 
extreem makke e'1 b1'111en 
h,~ndb rE'Ik benaderbare soa t 
ge rdE' H 1 vertoont b w 
e e du e 
!;Pdr g ~:t d 
Foto' Md -Ne, 

Weste t Ketc; B dnkenberge 
.z 01. b e Rad d Franço.s, 
Oos•rndP .wo i 2006) 

Ourmq t11e past {our decade~ 
the Tu n~toru t::volved to 
be ome an extrernely tame 
and eas pproa hab t 
sp e~ Th spe tes s c ear 
adapt d t h a sac o 
P tures a Ma Becu e, 

We te <;tak s 8 a kenbP QP 
• b Ro and Fran o s, 

Ostend oo ~ 2 6; 
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jaren ZE'\ en tig. daarna is dP.ze soort ,·erd w Pnen 
op dt• Vlaamse kust) aange\'uld 1111 I \11 ti/us 
f'dull~ (!\losst•l), Carcinus maenus (Ge\\'urll' 

Strandkrab). Gammarus (vlokrPt ft) ldotm (pb
sPbPd), Eululia t•inclis (\\'orm). DP StePnlop<•r. 
uitgerust met opmerkelijk sterkt• h,tlsspiPn•n, 
hPt>ft een stedge sna\·el om te "pikken" Pn tt• 
"hakken": zt>epokken (Ba/anus. E'lminilts, 
Semilwlnnus) zijn \'aak belangrijl.: na.tsl ,\IJ tiius 
edulis. Littorina, Carcinus maerws en in bijko
mcndn orde Ht•ale. Gammarus. Corophium 
lasso(\ lokreeften). ,\ereis (zeeduizPnclpoot) t•n 
di\'Nsc soorten insecten en hun larven 
Rij l>Pid<' waadvogels blijken harde prooicli<>r
soorlen die opgenomen worden, niet groter lP 

zijn dan JO mm (Carcinus maerws ma-..unaal 
5-7 mm. Alt'iilus edulis: ma-..imaal 7-lO mm. 
Littorina maximaal 6-lO mm) Zachte prooien 
(Eulalw 1 mdrs. Nereis. Amplllpoclo (\ lokreer
ten). lsopoda (pissebedden) kunrwn uitPraarcl 
wel groter zijn. 

lJit directe waarneming (april 2003. hoof
den 11<1\'engeul ieuwpoort) 11erd lastgestelel
maar nergens in de literatuur be\'estigd gt'\'011· 
den - dat beide soorten in de mossPizorw op df• 
ka lP slijktapijtjes 'an de ~hbkoker,,·orrn 
Polt·dora spec .. deze ragdunne roze worm Zf'cr 
aclwf opnemen. Steenlopers doen cltt nwt 
oppPn lakte pillen aan een hoog tempo lol 
40 • 50 wormen per minuut Paarse Stt cllHI

lopNs doen dil e\·eneens, maar aan een trager 
IPmpo en afgewisseld met boringen in hrt 
Poh clora-slib. in plasjes tot kopdic•p ondPt 
watN, \\ aarbij soms ook grotere pruoion wer
den opgenomen die met op naam grbrac ht kon
den worden Soms kan er ook nau\\'elijks Pt'll 

n~rschil in foerageergedrag 1 astgl'steld \\'orden. 
BPide ~oorten pillen bij,·oorbeeld naar kleine 
1\lossellJes. gevolgd door een hard. niet losla
tend trellen om de bvssusdraden los tl' 
krijgen. \\'aarhij de kop soms trilt ,·an elf• 
inspanning. Wanneer Steenlopers rond hoog
water de strandhoofden 'erlaten om in dP 
waterlijn of op het natte strand \'erdN voPdsel 
Ie zoeken. boren ze soms in het substraat als 
Pen Bonte Strandloper of scharrelt>n in het 
vloNlmerk. en pik.ken als een Bontbt>kpll'\ iN 

In het algemeen is de Paarse StrandlopPr 
nen zeer behoudsgezinde soort. I liJ 'criaal lwt 
harde substraatmilieu in het getqdcngchied 
\ rijwf'l nomt. leeft in een strak gotijdPnrilnH' E'll 

îs sterk. gebonden aan welbepaalcle hoog\\ att>r
\'luchtplaatsen die decenmalang aangehouden 
kunnen worden. Een \'elch ... ·aarnerner kan na 
<'nigP tijd zijn gedrag. actieradius en hallltatgP· 
hruik nwt grote zekerheid \'oorspcll<•n. 
De SIPPilloper daarentegen is een t'Chlt' oppor
tunist. Hij \\'Îsselt dot het strandmilieu vnor 
\\Pi den en akkers in de polders. In de kt>UZ!' 
\an zijn foeragl•ermilieu \'ertoont hij f'Pn zel'r 
grolt• m ologische amplitude en het gebruik \'an 
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hoogwaterduchtplaatsen is vaak hc•hoorlijk 
\'ariabel en om·oorspelbaar. Het bijl\ ijh•n 
extreem opportunisme. waan·an in do lilNa
tuur talloze voorbeelden terug te 'indl'n zijn, 
{'\·olueerde aan de \'laamse kust in de \'oorhijn 
4.0 jaar soms tot puur commensaal geclr.tg nwt 
cll' mens. Dit doet hem geen enkele .md!'n' 
waadvogelsoort na. Hij is e-..trPcrn mak en 
binnen handbereik benaderbaar ge\\'orden, 
scharrelt rond op wandeldijken, parkings. strtl
ll'n l'n pleinen. \\aar etensresten .tls friPten 1'11 

gemorste groentesoep niet \'ersmaad \\orden 
Ilij komt vlot op toegeworpen brood \'OOr elP 

nwNmen af. eet quasi uil de hand 1an wandf'· 
I aars en waagt zich lussen cl e vooten van I ij n 
\ issers op hel wandelpad \ an dC' ha1 cnstakl't
sels waar hij bet gemunt heeft op \om elP 1 ts
haak afgedankte wormen en ing<'\\ andPn 1 an 
gen•tmgde \"issen. ln het centrum \ an de 
Brugse binnenstad. op 15 km ,·an clt• kustlijn. 
\\'eet een enkehng de standplaats \'an clt• koet
siers op het \VJjngaardplein te 1 111clPn \\'aar gra
nen in paardenmest en gemorste ha\ er zijn 
honger helpen stillen (\\aarncming Guiclo 
Orbie 10 1anuart 2003) Kortom. daar waar dl' 
Paarse Strandloper m het \'erleden de roPp had 
cle meest malle waadvogel te ZIJn. hPcft de 
Steenloper hem in dit aspect mertuigend inge
haaltl en is hij aan de Vlaamse J...ust een uitge
sproken cultULLrvolger geworden (fotorPcks 3). 



\annttUI•' 1s dt• \ luunsP l..ust Ptll puur 
:t.anch.tranct Pcolog1sch relot1Pf .11111 m H'lgehJ 
king m<'l "udden of rotsl..:thton \I tor ten mm
ste smds het bcgm \ an eh• lll (1{>\1\\ hese herm
dcn Pen golfhrf'h r (loopt e' um IJdlg met do 

uslhJn) \ lJf strnndhoofdon (loodrecht op de 
'l-ustliJn) on I\\ tl' h n en hoofden. h(l taande mt 
hout(ln palen riJ hout f'll grot stunf'n t~ls bal
last d" Oost •ndso fortlfi dtlP on ha\ on t s~n 
het zcegm' eld In een Oost(lnd t tadsn kcrung 
mt 1504 lezen "e lletae/t dn ers~cl1e perso
nen 1 on Z\ nc~teerwn dw Z\ te dn ers~che ston
den u ut \ ronckery rJ..e 1 ar1 dezcm Jare ghehrorht 
hebhen ende der 01 t rglwgl1t 1 t 11 omme Jn den 
cm hoofden te legglit llt' (\ bchnek 18'17) 

ln oen oe trom 'an 1 1)33 cltukt O\ cngcns 'oor 
lwt acrst bf't \\Oord "c ttlf!\f'" op (I oonltcn 
I 1)40). Kottew 1s m do omgu\ mg '.m Oostende 
tot op \ and.mg cwn bek.end gchle\ t•n diaiPct
woord \oor :.trnndhoofcl (knart 1) Eon I'' eede, 
\ an oud~her k" r•tsbar' kuststrook lag tus en 
\\endumu en llm t (\nnhl'L}.e 1<1fJ3) 

Hier beschermden een cantmuc rocks strand
hoofden cle kust Oor pronkoliJk opgeboU\HI 
uit een halfronde klouna sa afgedekt met 
njshout en \ erstm igd met palen ''orden ze 
'anaf 1772 \en nng(ln door stenen dammen. 
De paal\\ arm had immers \ anaf 1720 houten 
paalhoofden bijzonder k\, etsiMar gemaakt 
(Loontil•ns l '140) Op de kaart \ m1 Graaf cle 
Ferraris (opname 17ï 1-1774) \\ ordPn hlsSPil 
\Vendllllll' f'Jl HPiSt 50 .slrcllldhooldl'n clfgeiJPl>ld 
cliP tot •~<lH cl u la<~g'' .tiet hjn wiken. een situ,ttiP 
d1e tot het einde \dil dl' I <J Pel!\\ ollgt'\\ ijz1gd 
zou blij\ Pil (k.tart 2) J\lhoP\\ el lwt harde sub
straalmiliPll dus lPn minste sinds lwl hegin \<Hl 

de 16 l'!'ll\\ <lélll\\'CZÎg \\ciS, duikt dt> Persin 
geregistreerde• Pa,usP Str.mdlnpPJ hiProp in 
septembr>r I fit)(), als balg in dP \ Prz.mwlingcn 
van hel K.B I ' , Jtll'l .!Is\ indpl.J.tls "littoral" 
(LippPllS P J54 ), 

Pas in dt• loop \dil :.w c'Pll\\ is het .1antal 
slrandhoolclen en l)l'sc lwrmdijkPn gestaag 
toP.genunwn tol dl' l!ll'st.md dw \\" v.mdat~g 
kennen: c .t. 125 str.mclhoolclt>n l'll elP R km 
lange s iH•kcl.un \ t1ll cle Zeebrugsl' \ oorha\ en. 
Door lwt hoU\\ 1'11 \ clll clf'ZI' kust\ l'rdcdigings-

HET MILIEU VAN 
STRANDHOOFDEN EN DE 
GETIJ DENBEWEGING 

'' t•Jkl'n IHlH hl tiL' nH ns c 1 11 kun8lllltllgt• rots 
kust l'll l'Pil elc UH nt \ tlll hrolog•sc.ho dr\ t•r tlt•lt 
tot st md lllf't str tk gL ZUJtnuH!t lwgroeJlllgt>n 
\ flll llllfiOllO Or 'llllSIIWil nis \\ lf'lüll l 11 lil\ OI tP
hratl'll Do l'C ologiP \ nn cht uttficu•IL• nul10u 
' m h mie uhstr ntln 1 rn <h \ 111111 c ku t 1s 
lilt\ 0011g hPschrO\ C'll door I nglndm\ t t nl 
(2001) 

De habllntpreferenllos \ an do Stel'nloper 
en do P tlf u tr.mdlopl'r :t.IJil ' 111 dw n ud dat 
hun mrmeztgherd en rt latwH taln]kh01d op 
onze kuststrook zeor si rk tOl mkei1Jk IS \Dil 

het hardP substr 11tnulwu Str mdhoofdPn .llJll 

\Oor de:t.' \\tlachogel ten hmt ngtmoon 1dcnle 
omgf'\ mg om \ OPdsl.'l te zookl'n Do01 het bon
zontule k,uaktl r 1 n hot t: ffon op pon lak bu•dt 
het gotijdmtgcbwd Pen pnnr honderd metm 
lang, Pen contmun, gohJkm<~llgP mogolqkheul 
om \ Ot•dsolto zookon BIJ nt~tllliJIJjkP rots
kusten, nwt Vlt.lk. LlPll ch,JOttSI he configuratie, 
is cltt nlf't alttJd het gP\ 1l (fotoro(lks 4 on foto's 
5, h en 7) In figuu1 I 7iJn de p1001dwren 
bmnl'n do gel1Jdonzono, dw potentieel belang
rijk ztjn \oor bmdl' soorten mtgczl'l ten 
op11c htP 'an do gctlJdonbt '' egmg aan onzu 
kust IIH•rmt bhJkl dat do zone \èlll 0 tot 3 m 
zot'r rl)k 1s cldll potonllCle promeileren maar dat 
do zone \ an 3 tot 5 m mam bt perkte mogehJk
hedon hwdt om \ ocelsol te ZO(lkon 

Enkoio lwlnngnJke kenmorken \ an do gcliJ
dt>n .J.tn de \ lunmse kust kunnen .11 \ olgt 
samengc\.tt \\Orden. Et•n gPIIJI \clus duurt 
ongP\ eer llu:lo' \ an I nag'' tiPI tol hoog\\ atl'r 
Pil tt~l ug tot I,J.Jg\\ t~h•t. Pt•r t tlll.Jcll is lwl dus 
lwl'e kt'l'l \ lm•tl on 1\\ t'l' 1-..t>l'l t•h 1'11 s1 huilt het 
lijdstip \dil hoog- !'11 lctctg\\cltl'l' Ollgt'\:l'CI I lllll 

op '((•lkt•ns l'llkPII' ll.tgl'll llrl lll't l'PI'SII' l'll t•rtkP
h• d.tgl'n llctlwll.lalsh• k\\clltll'l \ilfl dt> maan is 
hol doodtij: ht I hoog\\ ,Jt!'J \.til d,IJl op do och
IPnd en dl' a\ mHI, hot l.t.tg\\ .Jit•t op dt• middag 
Pn om muldt•mac ht. Sprtngllj drwt zi« h tt>lkPns 
Pnkt•)p d<~g••n na \olie en ••ni-Pit' d.tg••n ua nil'u
\\ I' lllilclll \oor: lwt hoog\\ cltt•J \dit dan op mid
d.tg nn om micldl'IllciCht, lH't l.~ctg\\ dlt'l op elP 

oe htcnd 1'11 de .1\ ond. BiJ doodtij zakt hot '' atPr 
bij eh niPt lagt•r dun I m hm en hPt nuh lak, bij 
\ lul'd slijgl hl't lllt't hogl'J d.tn 4111. Hij doodtij 
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Fotoreeks 4· 
a 
c; d 

g 

01• stdat tE'g tel g o 
natuu•l ke rotsku.,te rwt 
Vd k een S'lld get JdPngebled. 
biJVOOrbPE'Id In de buu•t V I 
Stavanger (Z.Jid Noo wegen) 
wad· de getiJdenampilt d 
mmder dar Pf'n hdiVf' me er 
bPdradgtl 
(fotc's Ma re Bec1.1w~, 
a Knokke .zoo~. 
b. c e'l d m t e st Jd r 
Pa rc;e Strand p re; eo 
tembe Std a ger. 
Noo ege 19 J 

a 
fo Pup e Sa dp ptrc, d 
Turnslones gro nes are 
an deo [orogmg env onment 
becouse of the1 ho onta 
charocter st1cs a d the p m 
sur{a e, these struc tures n tlle 
mtert1da area offt. a oiJlmu 
ous opportumty to seorch for 
food alonq a few hundreds of 
meters 
b. c. d 
Th1s IS tn constrost o natura/ 
rockv shares, wh1ch often have 
a smal/ttdal Lone, e q. In tht.> 
surround1ngs of Stavanger 
South Norway) w1th a lldal 

amplitude of Ie ss t11an half a 
meter' 
(P1ctures Marc Becuw , 
a K'lokke .l o l. 
b, c and d w1th {trst yt a 
Purp e Sandp pers m ~ pt m 
ber, Stav nq r. Norway 19 
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Foto 7 

a 
stnp of tt p t da 
(PI tur Mar Be u e 
8/ankenbera oo 

Figuur 1. 

Wee•g ve v n Jd d p t r 
tu~ e proo dteren va dt> Pa 
Strandloper e de '>tee oper 
btr•Pen hPt P,PtiJd ng b1 d er 
csnderz Jd df .a 1gw terver pr<' 
d1 g van bede VORel oo t 
st and oorden en 
hetd op oe hoog t 
p at< t g t 
(;. t 
Get ta e 
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from the p a n of th veraqe ow ow a ter 

D ECEMBER 
-- -I 

H ooi(\\Jtcr I ,,t,tj.(\\ a ter H oogwater L a.llJ\htter 

D:~u1 

t ;u r l jle l ' ur H~< Uur Ht• L ur I J t .. 

05.26 40 11 12.18 10 }) 16} 06.20 43 00.29 10 
18.03 40 - - 19.09 44 11 13.20 5 

06 22 39 00.28 13 17 \ 07 26 42 01.35 11 
19 02 40 13.15 11 ' 20.18 43 !1 14.29 6 

' 
07,27 I 38 0132 14 18} 08.36 42 02.46 12 
20.08 41 14.18 12 21.25 43 15.38 7 

I 
08 32 39 02 39 15 19} 09 43 42 03 54 12 
21.11 42 15.23 13 22.25 43 16.40 8 

09 32 41 I 03.43 15 20} 10.43 43 04.54 11 
22.07 43 ' 16.22 12 23 17 43 17 33 8 

I I 

10 26 
I 

21 } I• o5 47 43 04.38 13 1134 44 10 
22.57 44 17.13 10 - - 118.18 8 

i 
11.13 45 I 05.27 11 22} 00.00 44 I 06.33 9 
23.41 45 ' 17.58 8 12.18 45 18.57 9 

11.57 46 06.13 9 23} 00.38 44 
11 

8 i 07.16 - - 18.42 7 12.58 46 19.33 9 
I 

00.22 47 06 .57 8 24} 01.14 45 
I 

07.56 7 
12.4t 48 19.25 6 13.37 46 . 20.07 9 

I 
01.04 47 I 

07.44 7 (i) 25} 01.51 46 08.35 6 
13.26 49 20.10 6 14 15 47 20.42 9 

0148 48 • 08.33 6 26} 02.28 46 09. 13 5 
14.15 50 20.57 6 14 54 47 ' 21.1 8 8 

02.36 48 09.25 5 27} 03.06 46 09.51 5 
15.08 49 21 46 7 15 32 46 1 21.54 8 

03 27 47 10 19 4 28} 03.43 45 10.28 5 
16 03 48 22.37 8 16.08 45 22.31 8 

04 21 46 11.16 4 29} 04.18 44 111.05 6 
17.01 47 23 .31 9 16.44 44 23.08 9 

05.18 45 I 12.16 4 30} 04.54 43 11.42 8 
18.02 45 - - 17.21 43 23.47 11 

(f 31} 05.32 42 12.23 10 
18.05 42 - -
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bedraagt de amplitude dus ongt>H•cr 3m. 

BI) springlij zakt hel water biJ eb lol ongcvPer 
hel 0-\·lak. en bij \ loed stijgt het lot 5m: de 

amplitude bPdraagl dan ongeveer Sm. 
0Pze gcge\ ens rond de hoogte \·an lwt tij 

gelden bij normale. gemiddelde wecrsomst.m
cligheden (figuur 1 en tabel 1). Hel peil van de 

zcl' wordt evenwel \·erhoogd door noorc!Pn- Pn 

wC'stenwinden en \ erlaagd door oostf'll\\ melen 

In ge\·al \'an storm of zware storm (\\indk.rac hl 
B o[ 10 op de srhaal \an Beaufort) kan dil' 

\ prhoging of verlaging oplopen lol I m 
Alle tijhoogten die tn dit art ik.cl \Prnwld 

worden. zijn uitsluitend uitgedruk.t ton 

opzich te van hel gemiddeld lang laagwator 
springtijle Oostende: G.L. L \V.S. o f 11 . het nul

\ lak en zijn ontleend aan de Getijtafels voor 
Oostende en de Vlaamse kust zoals che jaarlijJ...s 

g<'publiceerd werden door het MinistPril' \ <111 

Openbare Werken-Hydrugrafisc he dwnsl der 

1\.ust en nu nog steeds uilgcgP\ en door hnl 
Agentschap Marilieme Ownsl\ crlening en 
1\.usl. a fdeling Kust. 



DE PAARSE STRANDLOPER ... 
EEN UITGESPROKEN NOORDERLING 

Het broedgebied \'an de Paarse Strandloper 
strekt ztch uil aan weerszijden van de 
Atlanlische Oceaan van Noordoost-Canada. 
Groenland. IJsland. Sp1tsbergen. Scandinavië 
en de noordkust met de hierbij aansluitende 
eilanden van Siberië, tot hel Tajmyr-schierei
land. In dil veelal uitgesproken arctisch areaal 
-op Frans Jozefland tol 82° NB - komt de 
soort tot broeden in loenclralandschappen. 
In Midden- en Zuid-Noorwegen is hun voor
komen beperkt tot de alpine zone van het berg
land (tot ca. 1500 m boven do zeespiegel in het 
zuiden op 59 NB). De soort broedt zowel in 
kustgebieden als in hot diepere binnenland 
maar altijd m habitats met een uiterst korte. 
schrale \'egetatie (korstmossen. mossen. dwerg
struiken .. ) afgewisseld mot kale. nalle grond 
en stenen. 

Onmiddellijk na de broedtijd wordt de 
Paarse Strandloper een strikte milieuspecialist 
van rotskusten Harde substraten zijn meer 
\doterhard dan wad. omdat prooidieren zich 
niet kunnen ingraven en dus hel jaar rond 
beschikbaar blijven. Bovendien voorkomt een 
voortdurend inslaande branding ijsvorming. 
Hierdoor kan een rolskustbewonende soort veel 
noordelijker blijven overwintoren dan een 
echte wadvogeL Paarse Strandlopers overwin
leren vanaf de noordelijke kusten van 
Noorwegen en hel Kola-schiereiland. Daar ver
blijven ze nog ten noord<>n van de Poolcirkel 
en overleven met 10.000 vogels ook hartie win
ter in de schemering of de> duisternis van de 
poolnacht D<> zuidrand \ an het winterareaal 
ligt bij de Golf\ an BiskaJe Over de details van 
de migratiepatronen zijn al enkele aanwijzin
gen bekend. Do broed\ ogels op Groenland en 
lJsland zijn standvogels Op de kusten \ an de 
Noordzee zijn zowel brocch ogels uil Zuid
Noorwegen als uit Canada te verwachten. 
De Noren komen aan in julten starten 
onmiddellijk met de slagpenrui terwijl de 
Canadezen pos vanal oktober (Britse eilanden) 
or november (Vlaa111sc kust) opduiken en hun 
slagpenrui al achter do rug hebben. Afgaande 
op het seizoenale talrijkheidspatroon aan de 
Vlaamse kust (zte tolu•l 2 en fotoreeJ..s 28) zou 
dat betekenen dat h1e1 \tlllaf dl' Hoegc zomer 
een kleine groep vogels tut zuidelijk 
'\oor\\'egen O\'erwiniNI. nmaf november 
ge\ olgd door een grotl' groep overwinleraars 
uit Canada. Daarnat~st blijlt het mogehik dat 
enl-elmgc•n of kll'illl' 6f0l'PÎPS lrl'k\ ogels UJI 

Spitsburgen ol '\.oord Rusl,md het '\.oordzee
bclken bl'fl'ikcn. \ll'n se hnt dat 50.000 tol 

100.000 Paarse Strandlopers aan de \Vest
Europese kusten overwinteren en 90 000 startd
\'Ogels op Ijsland. 

Roland François \ errichtte recent te 
Oostende boeiende waarnemingen \'an met 
kleurringen gemerkte vogels. Paarse 
Strandloper "Gunnar" werd als adult geringd 
op het Reykjanos schiereiland. Zuidwest
Ijsland op 20 mei 2003. Vcrmits l)slandse 
broedvogels standvogels zijn is de kans zeer 
groot dal deze vogel een doortrekker was naar 
Noordoost-Canada die zowel in de winter 
2003/2004 als 2004/2005 op Oostendse strand
hoofden kwam overwinteren. Paarse Strand
loper "Per" \.verd geringd op 10 december 2004 

op hel eilandje Niclingen. 40 km ten zuiden 
van Góteborg op de Z\\ eed se kust \'an hel 
Kattegat. Vanaf 13 januari 2005 \ erbleef deze 
\'ogel te Oostende Hol blijft een open vraag of 
"Per" een alpme broechogel is uit het Zuid
Noorse bergland die lijdelijk nog op de nabije 
rotskusten van Skagerrak-Kallegat bleef hangen 
dan wel een doortrekker uil hel Siberische 
broedareaaL Merkwaardig is wel dat de Paarse 
Strandloper die op 12 april 1982 te Oostende 
werd aangetroffen, ook op Nidingen werd 
geringd. 

Bronnen: )ohn At I~> 1\i\li\s 111 ll;wg!'nll'IJl'r & Blair 1997. van 
de Kam et al. 2004 , Ron Sumnwrs in Wernham et al 2002. 
Stroud et al 2004 http 1/us<'rs .~kyn\!J he, wie lewaal/Roland
Francois.hlm 
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Verc;p•e mgr. u rt €' vdn de 
Paarse '>trandlope• m • n et 
gee de aand 1d ng van et 
broedgeb ed. m !Je' bldUW 'le' 
W ntNgE.'bied E.''l In i'ft groen 
de- gebtede'l Wudr E so rt ~>et 
Jaar •ona aanwez g I'> 

Map of the dJstrtbutmn of tnc 
Purple Sandp1per, m YL 1/ow 
the breedfng ranae. m b/ue the 
averwwtering range and In 
qreen thc areas .vher the 
speCies IS pres( nt all year 
round 
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Op de rotskLosten vtln llloo·d 
f'loorwe P P hPt j(o!d 'i t'l r 
flland, bovPn de P CJrKPI, 
ove rv. rte en "'J r ~ dttlng 
1 ooo Paars tr d ope r 1'1 
dr o g v.rg v d 
Va•ange rf ord ~ dl d zo'l 
ondn op n nov mber n ver 
c; h1 nt terug b ve de o 
op o an a P t w nte 
er ro d e d 
scheMer s: 
og Is •t o 

Strard o er d te 
omc;t nd g d 
foto' Pat 'I k K( r b1 c k, 

<;tore l=k eroy, Va ger 10 d 
f'loorw g r, e d 1'1 1 

About 1o,ooo Pu pi Sand 
p1pers are e~t,mated to .vmte 
on the ra ky shares of Nor(/1 
Norway a11d the Kol pemn u 
la, above th po/ar c,rcfe 
In the surroundmq\ of thc 
Voranql'r{jorden the s m dtsap 
peors b low tnl nonzon on .zo 
November and eappear<; 
obove lht hoflzon on .zo 

o the m1d 
I 

---
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De evolutie va n d e wintermaxima van d e 

Paarse Strandloper aan de Vlaamse kust in de 

periode van 194n tot 2005 wordt weergegeven 

m figuur 2 Hieruit \..an afgeleid worden dat er 

een gestage toename \\aar te nemen is \'an 
ruim 20 ,·ogels in 1949/50 tol een maximum 

\'an 330 O\'erwi nieraars omstree\..s 1975 Vanaf 

het midden \'an de jaren Ze\·enllg dalen de aan

tallen dan weer zeer geletdelijk tot ongeYeer 

100 ,·ogels in de jaren 2000 tot 2005 
Deze groep Paarse Strandlopers op de \Vest

Vlaamse kust sluit naar lwt noorden toe mooi 

aan op de 0\erwintcrenclc populaties in 
Zeeuws-Vlaanderen (van Cadzand tot Breskens, 

in de Jaren zeventig, max1maal 40 tot 60 vogels. 

Becuwe 1971 en Bec uwe el of. 1983) en op 

Walcheren (van Vlissingen tot Domburg, van 

100 lol 150 vogels in de jaren 1974 en 1975 
(tellingen Marc Becll\\C, Luc De Cal en Guido 

Rappé. niet gcpubhceercl) Dat betekent dat tiJ

dens de piE'kjaren omstreeks 1975 , ca 500 
Paarse Strandlopers 0\'Pf\\ interciPn tussen 

Oostende en Domburg. Dit \\as de grootste 

concentratic Pat~rse Slmnellopers tussen 
De Panne Pil 5c hi<'rmonnikoog \\ant op de 

Belgische en cdPrlandst• '\oordzeckust samen 

werden toen ma:'\in1c1al 7 I 0 O\ en' interaars 
geteld (l\leiningc•r 1977 Pn \.leininger & Becuwe 

1979) ln sdwrp con trast met de situatie op de 
\Vest-Vlaamse kust \\ ,mm c>r overigens op 
Walcheren al in de jan•n 1920 waarn<'m in gen 
\all 200 P,wrsc Strandlopc>rs tussen Vlissingen 

en Domburg (Dr c; I \éln Oordt 111 van 

Heusekom 1~12~1) N.tar IH'l zuiciPn lof' zou men 
\ erwac hlt'n dat op cl<' se hitlorrndP naluurlijk.e 

rols\..usl Pil in Fran kri 1 J... groc>pjcs Paarse 
Strandlopers, St<'Pnlopl'rs, St hole\..sll'!'s ... 

\..unncn 'om\..onwn liPt \\ c1s C\ Pnwcl een grote 
\ errassing I<H'n tijdm1s stookolieslachloffertel

lingPn omstn•Pks IHïO hiPt>k dcll lussen de 
Bt'lgisdw grPns Pn i\:orm.uulie, allicht onder 
Îll\ lot>d \ clfl du Z\\ clfl' j,whtdruk, gcl'll enkele 

\\ clach ogPI op d h• rotskuston \\ Nd wa,ugeno
nwn (z,> hij\IJOrlwcld \ an 12 tot 14 februari 

1 <172, stoo\..nlicslll! htoflt>rtclling \ an dt• 
Belgischn h'ugdhond \oor ~ntuurstudie (B.f.~.) 
\ cm Boulognu (Pas-dt>·Cnlnis) tot ,\rromanche:> 

EVOLUTIE VAN DE AANTALLEN 
PAARSE STRANDLOPERS 
EN STEENLOPERS 
AAN DE VLAAMSE KUST 
1949-2005 

(Calvados) met organisator Dirk Van Collie en 

Marc BecU\., e. Koen De Smet, e a ) Tijdens 

mid-wintertellingen 2000-2004 werden op 
Walcheren nog 49 tot 117 (gemiddeld 71) 

Paarse Strandlopers geteld en m Zeeuws

Vlaanderen 13 tot 29 (gemiddeld 20) 

(Biologisch !\lomtormg Programma Zoute 
Rijkswateren \ an het Rql..smstituut \oor Kust 

en Zee. Rtj\..s'' aterstaat. '\cderland). Globaal 
O\'erwinterden 111 de Jaren 2000-2004 tussen 

Nieuwpoort en Domburg nog 200 Paarse 
strandlopers Dit is een daling van 60°o ten 

opzichte van de jaren omstrce\..s 1975. 

De evolutie van dP \\Întcrmax1ma \ a11 de 
Paarse StrandlopPr op de Vlaamse \..usl zoals 

weergegeven in figuur 2 1s sterk bcpaa ld door 

gewijzigde plaatselijke omstandigheden. Met 
name de opvallende daling van de aanlallen na 

1975 is con gevolg van de habitatvernietiging te 

Zeebrugge en te hnokkc. met hel verdwijnen 
van de Paarse Strandloper op die trajecten als 

ge\ alg. Voor het schetsen \ an de populatie

trend is de e\·olutie \·an wintorma\.lma te 
Oostende 1949-2005, zoals weergege\ en in 

nguur 3 veel beter geschikt omdat het plaatse

hik abiotisch milieu hiPr rPlaticf ongewijzigd is 
geble\ en. Uit dC'ze homogene set gegevens \..an 

afgeleid worden dal elP soort toegenomen is 

\'all een 20-tal in de '' intN 1 H4~l l5 0 tol de 
pielperiode Hl78· Hl83 nwt c1ls maximum 

217 \\in tergasten in 1 CJ80 Hl \ anaf de winter 
1983 84 1s een duidc!Jj\.. clah'tHIP trend ingezet. 

In de wmlNs \'a n 200210 l tot 2004/05 waren 
nog hoogstens 70 Paarse Str.mcllopprs aanwe

zig. liet is veelzeggc•ncl dut clle stijgende trend 
tot hPt bcgm van elP ju ren lach I ig Pil de dalende 

trend 'anaf het Pind van d<~ jan•n tachtig even

eens '' aargPnomcn ''er cl op \ \'alclwren 
( Walhout &: Twis\.. I tJlJH) en op de Engelse 
hanacJikust bij Portl,wd Bil! , Dorsl'l (Summers 

& Rogers I 991 ). V.m.Jl dl' j.1ren negPotig wordt 
O\ erigcns op dh erw plaalstm op dP Britse 
eilanden. ook op de Schots1• rotskusten, een 

duidelijke afname 'an de \\Ïnterpopulatie vasl

gestPld (Strou l · 1 '· 2004 ). 
De e\'olutte 'an de \\ intermaxima \'an de 

teenloper 01 \ a<~nts~ kust in de periode 
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1 CJ49-2005 treft men aan in figuur -t CPclurendf' 

dt•ze 55 Jaar vertoont de soort een z<'er duidP
lijke en geleidelijke toename \'an c.a 150 owr
\\Înteraars in de \\Ïnter 1949/50 tol 1.500 in 
2004/05. Een toename dus met een r.H lor I() in 

ruim een hah·e eeuw tijd Omstreeks 19ï5 
o\·erwinterden van Cadzand Lot Breskens maxi

maal van 300 tot 500 \ ogels (Becuwc PI al . 
1 H8:3) en \ an Vlissingen tot Domburg nog cens 

I 10 tot I 90 Steenlopers (tellingen \hm. 
Bec u\\'e. Luc De Cal en Guido Rappé. niPt 
g<'publiccerd). Rond 1975 waren N aldus op de 

homogene kuststrook van het tvp<' "zand 
st rand-met -hoofden" tussen Nwtl\\· poort en 
Oomburg ca. 1 000 Steenlopers aanwf'zig. Bij 

dl' mtclwintertellingen 2000-200-t wPrdPn op 
\Vale herPn tussen de HO en 280 (gf'midciPid 

200) Steenlopers geteld en tussen Caclzancl 1'11 

Brt•skPns \an 218 tot 323 (gemiddeld 2~Hl) 

(Biologisch l\lonitoring Programm,l Zoutl' 
Rqks\\'atcren van het Rijksinstituut \oor Kur;t 

Pil .lfw. Rijkswaterstaat. i'\ederlancl) . In dP Jaren 
2000-2004 O\ en\ interden tussPn NiPU\\ poort 
Pil Domburg ca. 1.900 Stecnlopers. een locn.t

nw van 90 11o l.o.\·. de jaren omstn•cks 1975. 

Ik e\·olutie \'aD de wintermaxima op dP 
\'laamsc kust is de resultante van de popu la t ie
trend en gewijzigde plaatselijke loeragf'PI mogt>

liJkhcden. In figuur 5 is de e\ olultP \.111 clc• 
\\intc>rmaxima 1949-2005 van cle Slf'rnlopcr 

\nor de omge\ tng van Oostende \\ ccrgc'!-:c'\ !'11 

tilt dPze gegeHms blijkt dat elP atlntallen duulc 
lijk toenpmen van 80 in 19-t!l/50 tot HOO 111 

1985/86. opnieu\\ een toename nwt Pl'll (,u.tor 

10. op 35 jaar tijd. Vanaf 1tJ85 1'11 lot 2005 
SC hommplen de \\inlermaxima tliSSl'll elP [)Q() 

en de 800 vogeb. een stabiltsalie ,·an de aantal 
Jen in Je voorbije 20 jaar. In dP omgP\ ing nu1 
Bl.mkenbPrge daarentegen. met e\ cnPcns Pen 
vrijm~l onge\\ ijzigde abiotischP omgc\·ing. zijn 
elP aantallt>n continu blijven stijgt•n v.tn een 

10-tal in de jaren \'ijftig lot ca. ·100 in de winiN 
200-t/ 05 (tabel 12). 

Enk<'le factoren die de e\ olutic \ an de aantal

lt•n nm beide soorten op de \'Ja,unsc kust in dt• 
n)()rbijc hah·e eeuw heim loecl J..unnPn lwbhcn: 

I Tot en met 1953 werd op lwt strand \'an 

DP PannP lol Knokke\. rij intcnswf gPjaagd. 
Paarst' Strandlopers en Steenlopers waren Pen 

gemtlkkclijke huil (Becu\\e 1971. Lipppns 
lq83) Vanaf 195':l werd door clP Oelgis1 lw 
m crheid het jachtrecht niet meer \'PI pm hl. 
hr ontstond cle facto een besrhNmd 0\ Pr-
\\ llllPnngsgebted. Het is prPnes lussen 1 ~J50 l'll 

19fi0 dal bij betde soorten de aanttllll'n lH'gin
JH'Il toP te nemen. zij ht>t zeer langzêlam 1'11 nt! 
l't'll zpkcr tijdsverloop 01l heelt te nMKl'll nwl 
cle opmerkt•ll)ke plaatstrouw \'an bt•iclt• soortun 
aan hun O\ en' tnlenngsgebi('(lc•n Pil dt• rPI,Jtil'l 

hngl' lPcftijd die Steenlopers en PatlrSt' 
Sli<mdlopcrs kunnen bereiken (20 j,mr). 



2. Dl' I'Utrolu•ring \'tlll lwt Zt'l'\\ .ttt•r chlll clt• 
\ I.Mmst• 1-.ust, \'Ï,t rÎ\'Ît'tllllltttlingt'll t'll uil\\'cltl'
nngssluizt•n. ht•l'lt dl' hiom.tss.t .t.lll potentit•le 
prooidtt'fl'll in lwt milit•u \',lil dl' str.mdhonl
dl'll ongl'l" ij lt•ld dol'n hll'llt'lllt'll 

3. Dt• .tln.mw van dl' l'.t.trst' Str.ttHIIopm 
,·,mal dt• j.H t'n t.H'ht ig k.m \ Nh.md houdPn nwl 
lwt 'enhdjnt'll ,.,111 dl' Puqwrsl.tk (dom conta
mintltÎl' nwt stoll<•n uit .mti-louling 'en en op 
se heepsrom pt•n) 1'11 dt• .wh tl'l'u i tgnng ol lwt 
H!fd\\ ijlWil \ clll diVNSP somh•n aftl..rut\...l'n, hun 
bl'langri j\...stP pronid ÎPrt'n 

-1. Op lwt Pind 'an dt' Jtln'n Zl'\ Pntig \['f
d" een het gt•ttjdPngl'hH•d 'nn dt' s trandhoof
den te 1\.nnl...k.t• dom z,mclopspuilingt•n \oor 
strandophog111g t'n 11' i'.Pl'hruggl' WPrd de "11li'U

\\'l' muur" begravPn in t't'll npgl'spolcn terrem 
De Paarse Str.tnd lopPr 'l'nhH't"'ll tm•n op dt>ze 
1-.uststrol..en Pil de wintPrpnpul.ttit• ht>rstPide 
zich naderh.mcl ooi.. n il't nwPr 

5. DP P<MrsP Str.mdloJWr ts et•n soort met 
een nadrul..l,Pitj\... hongnuordelql..c \'t•rsprei
dingsecologw. ZO\\'l'l wal lwt brot•dgPhted als 
"at het O\'em·intt>ringsgt>hil'd })('\rpft \\'ellichl 
is een dt•rgPiijkl' somt t>:xtm gevoPitg \OOr de 
op"·arming \'all het klim,tal in de voorbije 
decennia Er kan dus Pt'll \ c•rsc hui,·ing \'an hc•t 
winterarea.tl in noorch•IIJ\...t• ric 11ling c1an de 
gang ziJn "<tarbl) dl' Vlaams~ \...uslstrool..- gele
gen op de zuidrand \<lil zijn EuropPPs m·er
wintergsgcbied - ga.llldP\VPg 'Nlatt>n "ordt. 

6. De Sh'C'nlopC'r 'Ntoonl in de> winter ern 
bijna k.osmopolitisc hP H~rsprt>iding mel een 
zeer belangrijl.. aandPPI O\ erwintNaMs op het 
zuideli]\... hallrond Htj dP7.P soort \...an de 
op\\armtng ,·an het klimaal een \erschuiving 
van hel\\ inlcrareual in nuordelijkP richting 
veroorzaken \\ aardoor de aantallc•n O\ erwinte
raars op de \ laamse kuststrook juist gaan toe
nemen Anderzijds hlijlt het mogelijk dat zich 
binnen de over\\"inten•tHit• populatie in West
Europa \'ersc buivingen in hel talrq\...hetdspa
lroon hebben ,·oorged.tan ondet 111\ loed 'an 
,·eranderende plaatsPlij\...e milieuomstandighe
den. 

7 De forsP toen,mw 'an het aanlal strand
hoofden tussen Ran•rsijdc en Nieu\\poorl 
betekende 'oor bcal<' soorten een drastische 
verruiming van de foeragcnrmogelijl..heden met 
sterJ.. gestcgC'n aanlallrn tot gevolg 

8. Tenslotte is op populatiPniveau van 
beide soorten ll1nnen clr Oost-Atlantische 
trekroute een stprl..e grot't waarnel'!nbaar 
Hij de Sternloper situm•rt z1c.h diP toename tus
sen 1970 en I 995 Pn bij clt• PaarsP strandloper 
is de stijgenelP tendt>ns \\ïtarnP.emb.wr tot in de 
jaren tathlig. watlfntl l'en duidelijke daling 
optrad ( Siroud t•l ol. 2004). 

Door lwt gelijktijdig inwerken ,·an deze 
reeks far.ton•n Îs de im foPd \'tln elke ractor Op 
zich. jammet genot•g. niPt {meN) LP aC'hterhalen. 
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Tabel 2 . 

a d ope t' de 5 ee 
2 c; e b e a d 19c.u· .cu' 

o e pe month 
nrrrmged pe de ode 0 d 

Soort locatie Periode Maand 

J A s 0 N D J F 

Paarse Oostende 1967·1971 2 7 7 18 76 100 93 97 
Strandloper 1972·1977 7 9 11 18 70 76 100 99 

1978·2005 4 11 14 17 79 St 100 94 

Steenloper Oostende 1967-1971 4 17 48 72 83 82 79 89 

1972·1977 22 32 72 82 75 64 65 78 

19781993 24 29 79 76 79 81 75 81 

1994•1999 27 32 71 69 73 79 83 84 
2000·2005 31 34 74 70 74 8o 81 8o 

Zeeuws· 1972·1977 1 79 100 93 76 75 74 78 
Vlaanderen 

Raversijde 1998·2003 (·) 77 92 100 95 75 65 66 

Nieuwpoort 1988·2005 13 60 96 100 88 79 68 75 

Steenloper binnenland 1940-2004 0 1 5 2 1 7 16 5 4 1 J 0 0 1 0 0 3 0 1 I 0 0 0 0 

n = 217 

M A M J 

94 94 18 0 

90 79 36 1 

96 91 28 1 

95 100 45 2 

94 100 54 7 

90 100 52 14 

94 100 61 10 

92 100 50 10 

62 61 8o 1 

74 67 46 (·) 

82 92 55 2 

3 0 1 1 6 43533811 Ij 4 1 
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Bron 

Secuwe 1971 

Secuwe er al 1983 

P. Ung1er en medewerkers 
(deze studte) 

Secuwe, 1971 

Secuwe er al 1983 

P. ltng1er, L Boudolf, S. AIICII'. 
1 R Françots, D Vanhoecke. 
' l. Vandecasteele. E Vanloo. 
G Jonckheere (deze studte) 

Secuwe er al 1983 

P Svs (deze stud e) 

K. Devos (deze studtc) 

Secuwe 1971, Herroeien & 
Hoebrechts 1990. Wielew.1al. Ortolus, 
Natuurpunt Onolus 1972 2004 
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DE STEEN LOPER ... 
EEN KUSTGEBONDEN WERELDREIZIGER 

Hl•l arctisch broedareaal \ an de Steenloper 
strekt zich uil rondom hel noordelijk 
Poolgebied. alleen in Scanclinavte daalt lwt af 
Lot in de gematigde 1-.hmaalgordel Ü\ era! 
broedt deze soort in een smalle kustslroolo... 
op eilanden of strandzones van het \ asleland. 
doorgaans lol maximaal 100mboven de zee
spiegel en lol hooguil enkele km lanclinwnurts. 
liet geprefereerd babilal varieert van u i torst 
!...ale stenige vlaktes in het hoge noorden tol 
locaties met een weelderig ontwikkelde kruid
laag op de eilandjes van de scheren lo..ust in de 
llotnisc he en Finse Golf 

Bu1Len de broedltjd vertoont de Steenloper 
een \'fiJWel kosmopolillsche \ erspretdtng mel 
opnieuw een zeer strikte binding aan zef'kusten 

t 

30 

maar met een erg opportunistisch habit.tlge
bruilo.. De 94 000 Steenlopers die in \Vest
Europa O\ erwinteren broeden hoofdzakelijk in 
Noordoost-Canada (Axel He1berg en Ellesmerc 
eilanden) en op Groenland: slechts een minder
lwiel van hen trekt door lol Noordwest-Afrika 
De broed\ogels uit Scandinavië en het Kola
schiereiland ûjn overwegend doortrclo..kcrs op 
de \Vest-Europese kusten en gaan in grote 
meerderheid de \\inter doorbrengen in 
Noordwest-Afrika. De O\'erwinlerendc popula
tie wordt hier geschat op 46.000 lol 11 CJ.OOO 

Stecnlopers. Tenslolle trelo..ken de vogels d1e 
broeden \'an de \Vitte Zee lol Centraal-Siberië. 
helemaal afgescheiden 'an de 1 wee hien oor 
beschreven biogeografische populaties naar 
Zuid- en Oost-,\frika. het Middcn-OoslPn en de 
kusten \'an de Indtsche OcPaan. \len schat 
deze populatie op 100.000 ,·ogels. 

l ït hel voorgaande kunnen wij afleiden dat 
op de Vlaamse lust tijdens de voor- en ntJja,trs
lrek Scandina\·ische broed\·ogels numenek 
belangrijk moelen zijn. De massa \'an df' O\ er-
\\ intc>raars ciaarenlegen hoort tijdons dC' broed
tijd thuis in Noordoost-Canada en op 
Gro(mland. 

Soms wordt de herkomst \an een \ogPI 
heel concreet. John Van Gompel (in lttL) \Cr
meldt voor Blankenberge de ,·ondst ,·an een 
zwlo..e Steenloper. een botulisme slachtoffer, op 
3 augustus 2004. De \'ogel stierf de \'Olgendc 
dag Deze Steenloper droeg een metalen nng 
· ,\\lse Bird band 1313-5941-t- \\'nle \\ash DC 
l S.\ .. en bovendien op de rechterpoot btn en
,tan een grijze en daaronder een oranje kleur
ring, op de hnkerpoot bovenaan el'n wille en 
ondt>raan een gele ring. Het bleek de 
Steenloper te zijn die al enkele winters na 
elkaar. telkens langdurig \\'erd \\ aargenomen in 
het htl\ enlje \ an Blankenberge Vta hel aflezen 
\<lil de lo..Jeurringcombinatie wisten dP waarne
mers al dat deze Steenloper als jtnl'niel 
gc-ringcl werd op 30 juli 1999 in t\lt>rt. op cle 
noonlt>lijke punt van Ellesmcro lsland. arctisch 
Canada. Dit is een vru1 de meest noordelijlo..e 
broedgebieden van deze soort op aarde. op 83~ 
NB. De gege\ens \Ul1 de metalen rmg be\csltg
dcn d('zP informatie. Ook 111 Nederland en op 
anden• plaatsen langs Europese en \tnka.Jnst' 
lo..t1sll'n zijn de gekleurringde \lerl -\ ugels ,tl 
gezien. 

llronmm 0 I hhltln 1>.. S \ uolanto m fl,to~nmmwr , nlatr 
1'1'17. \1111 de K.m1 t'l a !004 D Ph1hp \\ htlfit•ld 111 

\\'t·rnh.un •·I al .!002 Stroud et u/ 2004 
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5.1. 
Evolutie van de aantallen Paarse 
Strandlopers en Steenlopers 1947-2005 
en de wijzigingen in hun foerageer
mogelijkheden 

Op k.aart 3 vindt ml'n C'cn ''cerga'e , .an de 
zes trajecten op de> \'laamsl' k.ust zoals ze in dit 
rapport beschre\ en \\orden 

De sliUen en de hral,.,,·aterschorren \ an de 
IJzermondmg zijn ,·oor \\aach ogels a lli)d al een 
zeer aantrek.k.elijk. miliC'u gl'\\ eest Pas in 1865 
werden aan weersziJden \an de monding een 
stenen strandhoofd en meegaand stak.elsel 
gebouwd (foto 8) VerdN waren er lol 
omstreeks 1975 enk.el te Mtddel kerke 'ijf golf
brekers aanwezig waardoor de si te van de 
IJzermonding slcrl.. geïsoleerd lag ten opzichte 
van de Oostendse populaties Paarse 
Strandloper en Steenloper (kaart 4) Maar die 
situatie zou daarna grondig 'eranel eren. In de 
loop ,.an de jaren ZC\ <>nlig en begin \ an de 
jaren lachlig ~IJn 22 strandhoofden bijgebouwd 
Yan ieuwpoort-Bad tot Ran'rsijde. enk.ele 
jaren later nog \ erder aa ngP\ u I d met dj f 
hoofden tussen het Smt-Lauremsslrand en 
Lombardsijcle-Bad I herdoor 1s er nu een 
continue reek.s 'an 65 strandhoofden aanwezig 
op een slrand lrajcrl \an 22 l..m. \an 

HET GEBIED 
'DE PANNE-WESTEN DE' 

Nieuwpoort tot BrNienc-O.L. V IN-Duinen: de 
potentiele actier.tdllls van IH'idC' soorten is hier
door ingrijpend \l'truimd (!..aart 5) Ntcuw 
gebouwtiP strand hooiden lwblwn zPker cnl..ele 
jaren nodig om m.lriciH' org.mismen de l..ans te 
geven zich te\ estigen Pil een denstlett en bio
dhersiteit te laten ont\\ ikkPlen vooraleer 
waad\ ogels Pr kunnen g.tan fm'rageren. 

De ljzcrmondmg \\'Prei in dP voorbiJe 60 
jaar door alle opPcm•olgcndr genNaties 'eldor
nithologen zeer regelmatig hczoc hl. \\ aardoor 
dil excursJCgebH'cl goed gedocumenteerd IS 
Een O\ erzicht \ an elP C'\ olutic van de aantallen 
1947-2005. u1lgedruk.t m de schommeling van 
de jaarmaxuna per dctlmnium. treft men aan in 
tabel 3. In samenhang nwt de oorspronl..elij l.. 
beperkte foeragrerm ogt> I ij l..h rdr n en ge·, soleer
de situatie van de lfzcrmoncling bleven van 
1947 tol 1986 dr aan ta ll en Pac~rsc Strandlopers 
(zeer onregelmatig aanwcztg, Hln 0 lol een 
10-tal) en Steenlopers (rcgelmaltg \an LO lol 65 
exemplaren) zeer brscheiclen l'vlaar \anaf de 
winter 1987/88. 5 tol JO jaar na de bouw \an 
de nieu\\·e strandhoofdPn, lc1ten cle fors \er
ruimde foeragce>rmogclijkhcden zie h dmdeliJI.. 
\'Oelen. De Paarse Strandlopers zijn \·oortaan 
continu aam' ez1g en de aantallen lopen op tot 
maximaal 20-30. 
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Foto8 
S1ndst865hebbentw e 
sten€ besc e md tken m~t 
'TlE.'E.'go.JandE.' !>outen tak t E.' c; 
dl' gl'ul va de Jzl'rmo dmg 
eens er> voDr goE.'d vastgE.'legd 
Vanaf het begm Vêl d waa 
'IE.'mmgen n de tarrn ve<>rtlg 
van de vongl' el'uw vorMen 
deze constrt..ct1es het talnJK 
'le rlscentrum voor Pa He; 
Strartdloperc; Pn Steen opprc; m 
deze regro 
(Foto Marc Becuwe. 
N euwpoort .200.2) 

Smce t86S two stony proteet I 
on d1ker; w1tn a companymq 
waoden p1ck t {en e'> {lxed the 
channel of the 1z est ary 
once a d fora From t ~ta 
of the observat on n the 
fort ec;, the o st t a 
had t e pe11 ab da e 
of both Purp Sa dp 
and Turnc;to s n th q o 
(Pct u e Marc Be u e 
N e wpoort 2 o; 
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Bij d1• Steenloper is er spr.tkP \ '811 een 

spetl.tc:ul,ure stijging \.811 135 in de winter 

l9fl7/ BH lot meer dm1 1000 in 2004/05. 
Jll'l \'Prlnop van de sctzoensma\.i ma en hel 

a.mtal vogeldagen is \\'eergegenm in figuur 
G Pil ï . Daaruil blijkt dat de h!'l.mgrijksle toena

uw zi1 h 'oorgedaan heeft na lwt midden \ 'aD 

d t> j.uPn '90 . :-.Iet name in 1 BB8 /99 '' erd een 
duHit•lijkP sprong voonv.tarts gerealiseerd. 

\\.tl .t.Jn de grondslag ligt \'an die recente aan

talsstijging blijft \'Ooralsnog onduidelijk. 
liPt sPizoenale aantalspatroon 'an de 

St<•t·nlopcr (gebaseerd op lwt aantal \ ogel

d.tgt•n) H"rtoont een duidelijke naJaarspiel in 

s!'plt•mlwr-oktober en een tets minder 
uilgPsproken \'oorjaarspiek in .tpril (figuur 8). 
In j.mutu i he\ mdt de winlt•rpopulatie zich op 
ha.tr l.t.tgstl' ni\ eau. De zeer klt•inc .tantallt>n in 
juni lwtrPflen wellicht ,·ooral m •t•rzomerende 
\'ogds. H{•c;ente gegcn•ns \\ ijzl'n op een zekere 
\ Pr\ rrwging ,·an de naJaarsptek Pn een relatief 

hogPt !' \ ooqaarspiek dte d1' llél)aarsaantallf'n 
nagl'tHH'g !'\ enaart of Zt1lfs O\ I'IIrl'fl (figuur 9). 
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s.2. 
Het terreingebruik 
1947•1986 

Tot halverwege de jaren tachtig waren de 
~( haarse Paarse Strandlopers die hiPr .1r en toe 
opdoknn, afgedwaalde ,·ogels \'Uil de OostPndsc• 
populatie die de 11 km tussen Rau~rsijde en de 
IJzermonding overbrugden (1-..aart 4 ). Di I \\Nel 

bewezen door een op 1 jammn I <J73 aan elP 
Ijzermonding geringde vogel (mPlaal Pil kleur
ring) die de daarop volgonde maandPn op dt> 
Oostendse strandhoofd('n verbleef. In togpnst!'l
ling tot de Paarse Strandloper was cl<' 
Steonloper ieder jaar permanent aanwezig nwt 
een !-.Ieme zelfstand1ge pop u lat i!' \ an JU I i
<~ugustus lot mei-juni Beide soortPil \ erhiPven 
met laagwater op de hoofden biJ de mondmg 
waat ze met doed ooi-.. regehnalig hiPven over
tijen De Steenloper werd bij eb ook Zf'cr regcl
matig op de slikken waargenomen. De toenma
lige '' aadvogelgemeenschap aan de 
Ijzermonding (Becuwe 1975 Be< U\\'{' PI al. 
IB83) gebruilteinde jaren 1947-198h \Prs< hil
Iende hoogwater\'luchtplaalsen (!-.aart Cl) : het 
strand bij het Oosterstal-..etsel. de rand slil-..1-..P
scborre. de opgespoten terreinen ten noorden 
en ten zuiden van de Kreek \an LombarclsijciP. 
vveiclcn en alkers in de Lenspolder en aan de 
rechter I}zeroever. Soms sloot de groep 
Stcenlopers. en een zeer zcldzamo kPor cPn 
Paarse Strandloper. zich biJ de dl'Ze hoogwater
' luchtplaatsen aan op de opgespoten lorwincn 
en aan de schorrerand. Door toencml'!lclc urba
nisatie \anaf de jaren tachtig \crcl\\Cllen cnl-.elc 
duC'hlplaatsen, maar het dol-. \an de' crlalPn 
marinebasis ''as ook 'oor de Slel'n lopPrs Pl•n 
niNt\\'O \ luchtplaats. Slaapplaatsen \ ' Uil clc 
<->tPenloper uil deze penode zijn niet bckPtHI. 

5·3· 
Het terreingebruik en activiteitsritme 
1987·2005 

Eind de jaren tachtig '' erd gHstart met 
s, stematische tellingE'n 'an steltlopers op dl' 
hougwalc>rvluchtplaatsen 111 de ljzm monding Ie 
Nieuwpoort Hierdoor is een gr>Pd lwdcl ont
slaan van het terreingebruil-. bij hoogw.IIPt en 
de vernoderingen die hierin zijn opgelrcclpn tij · 
clt>ns de laatste 10 à 20 jam. 0\er de situalte bt) 

laagwall'r is \'eel minder inlormalw bl'Sl hik
baar en we moeten ons dan ook nooclgPd\\ on
gen ,·ooral beroepen op veldwerk dat tijcll•ns 
het seizoen 2002 '03 is gebeurd in lwt k.tder 
\'an t!Cil licentiaatsscnptie aan dt• Uni\·Pr~itt>il 
Gl•nt (De Groote 2003). 

De Paarse Strandlopers hebhen ePn hPpPrkl 
al ticterrein dat zo dicht mogelijk tt•gpn dP ZCl' 
aanleunt. Als hoog,,·aten luchtplaats lwt>lt dr•zp 
soort een uitgesproken voorkeur \ 'OOI lwt 
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Oosterstaketsel De afbraak. de heropbouw Pn 
het openstellen \'OOr het publiPk in 2000-2001 

heeft daaraan \\·einig gewijzigd Regelmatig 
'oegcn de ,·ogels zich bij de o\·crtijendP 
SlcPnlopers op het hoofd dat paalt aan het st.J-
1-..etsel of op de stenen glooiing \'an de n•c hh•r
oe\'er van de ha\ engeul. vooral wanneer te 
grote gol\'en O\'er het staketsel slaan. 
Waarnemingen dieper landitl\\aarls blijn~n ooi-.. 
in deze ree ente periode zeer uit7.0ndcrlijk 
(kaart 7) Bij laagwater worden Paarse 
Strandlopers bijna uilsluitend waargcnonwn op 
de strandhoofden langs het Ooster- en 
\VestPTstaketsel. Waarnemingen op grotere 
afstand \ an de havengeul ziJn zeldzaam 
V1er laagwatertellingen m hot winlPrhalf)aar 
2001/02 Je,·erden geen enl-..ele Paarse Strand
loper op tussf'n De Panne en Niem\ poort 
(Engledow et al. 200 1). 

Steenlopers hebben een grotere actieradius, 
ZO\\ el btj hoog- als bij laagwater Als hoog
waten luchtplaats werden lot 111 2001 bijna uil
sluitend het strandhoofd aan het Oosterst.tkPtscl, 
hel Oosterstaletsel zelf en de schtune. met gra
nietblokken verste\ igde hellingen van het tij
dol-. in de 'oormahge marinebasis gebruikt. 
De marinebasis werd vooral gebrmk.t bij sterk<' 
\\inden bij \erstoring op de andere hoogwat(•r
duchtplaalsen aan het strand Het feit dat dit 
gebied ontoegankelijk was\ oor het pubhek 
garandeerde de nodige rust (kaart 8. fotorccl-..s tJ). 

Vanaf 2000 werden Steenlopers gedwongrn 
om zich aan le passen aan verandPrende 
omstandigheden. Het vernieuwde 
Oasterstaketsel \'erloor grolendeels ztJn functie 
als\ luchtplaats. wellicht \Ooral door toegeno
men verstoring. De afuraak van de oude mari
nebasis in functie \ an natuurherstel zorgelP in 
dezelfde periode voor het \'ercJ,, ijncn \ an PPn 
tweede traditionele pleisterplaats De soort 
moest daardoor grotendeels terug\ allen op dt• 
enige O\'erblij\·ende hoog\\·aten luc htplaals. het 
hoofd bij het Oasterstaketsel dat echter genH'
Iig is aan \erstoring en hoge golfslag bij sterke 
wind Er \ormden zich al vlug nieuwe uitwijk
plaatsen. Hel eerste jaar na de natuurlwrsl<'l
werl-..en vormde zich regelmatig een 'lucht
plaats op de locatie \'an de \Oormaligc marine
basis, aan de voet van de nieuwe dijken. In 
wcenlc jaren worden hier echter nog zeld(•Jl 
o\·erttjende Steen loper:; \\ aargenomen ('11 \ N

zamelen de \ogels zich eerder op de ooslt•lijkt• 
zijde ,·an de ha\engetll (tussen \eerdiensl Pn 
staketsel) Opvallend is het groPwndc aantal 
SteenlopE'rs op de dijk. en parking op de linker 
Ijzeroever waar ze - samen met de nwcU\\'en -
gretig picnicresten en \'oederplaatsl'll lll'nuti('Jl , 
Een andere belangrijl-..e \ luchtplaats lwl'ft zil h 
ontwikkeld op het meer landinwaarts gch•gpn 
staketsel tussen de jachtha\ en en de krcl'k van 
Lombardsijde. Hier <djn de n>gels onhNPikha.u 
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Foto 10 

eK. 
ge e e v 
op. \'aak dP • om lP 
O\'C rtl e'l D •roo c; hal e 
he nr rtmg I e• (' IUdr 

fTI a., d l)zPr (t<nq !) 
hrët t1et te•re ngeo 1.o1k voor 
alle wa dvogll dr 1 IISC'l ver 
ru1m 
Foto "Acsrc d uw , 

N euwpo r• J. 

s mml nth , th 
m d{l ~ o eh J 

sco a on o 
1 1999 .. 

dr, st1 ally n r ed hE hot.> 
tal usl' {or .vod rs 
(P/Ctur( Marc 8( uwe, 
N1euwpoorc ;o 

\'anaf hel land en kunnen ze zeer rustig over
tijen . De laatste jaren. samenhangend met het 
in de zomermaanden frequent foerageren op de 
slikken \'an het reservaat. wonlen ook hoog
watervluchtplaatsen geYormcl in de zeekraal 
\'egelaties op het slik. In de winter \\'orden 
deze locaties ruet gebrmk.t (kaart 9 foto 10 ('fl 

totoreeks 11 ). 

Bij laagwater \ersprcidPn de StcenlopNs 
zich 'ooral over de aanpalende strnndrn. met 
een voork.eur voor de zones nwt 'e<>l strand
hoofden. Onderzoek in 2000/0 I wees uit dal 
gemidrlcld meer dan 80% van allr Steenlopers 
langs de Belgische kust op hardr substraten 
foerageert. Vogels die op hel strand werden 
geteld. zaten bovendien meestal 111 de 
onmiddellijke omgeving van een hoofcl. vaak 
foeragerend op het aanliggende aanspoelsPl 
(Engledo\\' et al. 2001) 

In \\'estelijke richtmg trekkt>n de vogels tot 
de strandzone ter hoogte ,·an 1\.oksijde-Bad 
waar zich een reeks golfbrekers bevinden. 
op 8 lJn 'an de hoogwalen luchtplaatscn. 
Zeker in perioden met veel aanspoelsel op dt' 
hoogwaterlijn worden ook soms kleine aantal
len nog \'erder westwaarts aangetroffen. 
tot op de brede stranden ter hoogt!' \'an de 
Westhoek te De Panne. op H km 'an de hoog
\\alen luchtplaatsen te Nieuwpoort (pers. meel. 
G. Spanoghe). Hel weliswaar beperkt aantal 
beschikbare laag\·vaterte\lingen toondc aan dat 
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het aantal Steenlopers tusspn De Pamw Pil 

~euwpoort kan oplopen tot 100 à I 'JO Pxcm
plaren. 

Ten oosten van de IJzermonding is de situ
atie comple'\er De talrijke strandhoofdPn ,·an 
Lombardsijde lot voorbij \.ficlclelkerkc. 
tol 8 km van de I)zermondtng. 'allen perfect 
binnen de actieradius van de \'luc:htplaatsen te 

ie u wpoort en vangen wel! ic..ht het grootste 
deP I \ an de naar voedsel zoekc>ncle StrenlopNs 
op. I lier treedt echter overlap op mrt vogPis 
die bij hoogv.rater tussen MiddelkNkP Pil 

Oostende overtijen. In hoeverre er een rrequen
te wisselwerking is tussen beide vluchtplaatsen 
blijft echter onduidelijk. Globaal is dr actiPra
dius ,·an de Steenloper vanmt de lwogwater-
' luchtplaats bij de IJzermonding zeer ruun, 
wellicht de grootste op df' Vlaamse kust. 

Landinwaarts gaan StPI?nlopers niet verder 
dan hel sluizencomplex ''aar bij laag water 
regelmatig tot een 10-tal e'\emplaren kunnen 
\ oorkomen. In het natuurreservaat zelf vertoe
\en bt) laagwater relatief \\'einig Stct>nlopcrs op 
de shkken en schorren. zeker 111 de winter. 
Het \alt op dat de slill.en 'an de IJzermonding 
drukker bezocht worden in het zomerhalfjaar 
(\ ooqaar. nazomer) maar kwantilie\ e gege,·cns 
die deze \'aslstelling ondersteunen. ontbreken 
Ook de link met de seizoenalP beschü,baarhe1d 
van bepaalde voedselbronnen kan door con 
gebrek aan gegevens niet gelegd worden. 
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Fotoreeks 11. 

Dneteens••c~nd opero; ( r 
StE'E'nlop r hPbbe'l b J ll g 
v.ater c;terk .tee p d 

ab tatp•P'e E'nt e \1a 
ond oogv. tPr lttP 

'idMen op e g 
v tp at of b 
V dP <lg t p 
eft g belde 
Foto M Be 
~II:'U pO l 

Sander mgs an u nstones 
have strong/y dttfer nq ob 
tat preteren e~ 01 lo v lid 
Ho wever, at lltgll ttde tht y 
o[ten share the same h qh 
water refuqta, or at the start 
of the low water mtgratton 
they mtenc;e/y bat/Je toqeth r 
at tl!e water /me 
(Ptcture Marc Becvwe, 
Nteuwpoort .zoos) 
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Figuur 11. 

ActiVIlC'It Vdl'l C,tre'l'opers aan 
de IJ nmond n~ t Nieuwpoort 
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Gedurende één se1zoen (2002 / 03) wcrdc•n 
tevens gegeYeos verzameld O\ er elP. aantals
e\·olulie en het gedrag \·an Steenlopers in het 
IJzermonding-gebied in relatie tot lwt getij 
(De Grootc 2003). Van drie uur vóór lol dril' 
uur na laagv.aler wordt gemiddeld sll'thts 
ongc\ eer 20% van de aanwez1gc lokale popula
tie (gebaseerd op hoogwatervluchtplaatslclling) 
nan de IJzermonding (inclusief aangrenzende' 
strandzone met hoofd) vastgesteld (Figuur I 0). 
Meer dan qo01o van de \ ogels is dan aan lwl 
foerageren (Figuur 11 ). De overigl' hebben zic:h 
O\ c•r grolere afstanden \ erspretel langs de kust
lijn \ anaf 3 uur vóór hoog" ater JWmPn de ann
tallen m de IJzermonding ''eer s1wl tol' 

taximale aantallen zijn aanwezig in elP JH'rio 
de \'an I uur voor tot 1 uur na hoogwater I lel 
aantal voedselzoekende \'Ogels ,·alt clan terug 
tot onder de 20°o Rusten en zich poetsen wor
den dan de hoofdact i \'i te i ten. 
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HW ttOt)UUr )tOtlUUr 
na HW voor LW 
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na HW 
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• strand Lom 

• Strandhoofden 

• N1euwe kreek 

• Kreek Lom 

Schorre 1 

Schorre 2 

• Schorre 3 
Marine Basis 

Vliegen 

Poetsen 

• Rusten 

Foerageren 

On•r het nachtelijk slaapplaatsgedrag \·an 
de ~teenloper en de nachteliJke hoogwater-
' lurhtplaatsen \'an de Paarse Strandloper te 
1\Jieuwpoorl is helaas mets gekend 
1\\ ee a\ oudbezoeken in de winter 2004/05 

Ie\ erden geen vogels op op de tradit10neh• 
vluchtplaatsen. Dil zou er kunnen op WIJZC'll 
dat er O\ ernaebt wordt op andere plaatsen 
maar meer onderbouwde uilspraken hiorovor 
\erg en gericht onderzoek naar dit s pc ei lid .. r. 
geel ragsas peet 



6.1. 
Evolutie van de aantallen Paarse 
Strandlopers en Steenlopers 1947-2005 

en de wijzigingen in hun foerageer
mogelijkheden 

Tot omstreeks 1975 was het traject \'an 
Lombardsijcl<> tot Raversijd<', met enkel \'ijf 
ge1soleerdo strandhoofden te Middelkerke. \'an 

weinig of geen hetPkenis \'oor beide waadvo
gelsoorten (ka,trt 4 ). I loogstens werden op het 
strand heel al en toe afgpclwaalde enkelingen 
\'an de Oostendse popul,tties waargenomen. 
Vanaf de t weecle Iw! ft van cle jarPn ze\'en tig 
nam het aantal hoofclpn \'dil Lombardsijde lot 
Ravcrsijde drasttsch toP met nieuwe foerageer
mogelijkheden\ oor beide soorten (kaart 5). 
Er ontstond gaanelPweg neu zelfstandige 
populatw Strcnlopers Pil Paarse Strandlopers 
tussen Middolkcrk!• Pil M,niakerke (tabel 4). 

In de Jaren 199R 200.1 nuh'!'rdP men hier als 
maxima bij elP StPPnlopN tussen de 350 en 450 
\'Ogcls r>n bij elP Pt~arsP Str,mdloper ca. 20 

exempl<lren. 

Tabel 4· 
eb t!d 

g d 

e dt 

HET GEBIED 
'MI D DE LI<E RI<E -MAR IAKE RI<E' 

l\lel het doel inztchl te \'em·en·en in de 
aantallen en het getijdengebonden gedrag wer
den op het traJect 1\.-ltclclelkcrkc Oegreefplein
Oostende/Ra\ clingen tijdens de seJzoenen 
1998/99 tem 2002/03 (periode augustus-mei) 
ZO\\ at \\ ekelijks tellingen uitgevoerd \'an 
kustwaad\·ogels. Om onderlinge \·ergelijkbaar
heid van de gegc\'cns te \\'aarborgen werd 
steeds een vastomlijnd slrandtrnject ( 15 hoof
den met tussenliggende stranclstroken) geteld. 
Deze tellingen grepen plaats tijdens hoogwater, 
\\ anneer alle vogels zich cont cntreren op het 
hoogste, droog blijn~ncl<> dm·l van de hoofden 
of het zandstrand. BPtcr dan bij la.tgwater. wan
neer veel vogels \'erborgcn foerageren tussen de 
steenblokken op ht>t uitPinelP van elk strand
hoofd. is men bij hoogwater in st.tal op relatief 
korte tijd ePn goed lolaalbeeld te bekomen Yan 
de aanwt>zige aanlrtllen. In tolaal werden 242 

hoogwalertellt ngPn uilgP\ oord (42 tn 1998/99, 
56 1n 19CJ<J/OO h7 in 2000 OI, t7 in 2001/02 en 
30 m 2002/0:i) In tabel 'i \\ ord l lwt gemiddeld 
aantal \ ogels per maand \\'PPrgPge\ en, voor elk 
telseizoen afzonderlijk. Bij clt> Stet-nloper \·alt 
het hogt! aantal op in dl' m.ttlnd augustus. 

c; St c1 l 

Periode Paarse Strandloper Steenloper Bron 

1947•1950 0·1 0·5 Secuwe 1971 

195 1•1960 0·1 o-s Secuwe 1971 

1961·1970 0·1 25·50 M. Secuwe (deze studie) 

1971·1980 20·30 50-200 P. Lingier, L. Boudoir. S. Allem, R. Franç01s, 
D. Vanhoecke, L. Vandecasteele, E. Vanloo, 

1981·1990 20· 30 300·400 G. )onckheere (deze stud1e) 

1991·2000 15·23 350•450 P. L1ng1er en medewerkers (deze stud1e) 

P. Sys (deze stud1e) 

2001·2005 15· 20 150·420 
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Tabel 5· 

Soort Jaar 

Steenloper 1998/99 
1999/00 
2000/01 
2001/02 
2002/03 

Paarse 1998/99 
strandloper 1999/00 

2000/01 
2001/02 
2002/03 

nt Str 
da er gee 

<,• d p pe d d, vo de d e'l 199!1 QQ tot 2 J i He• c r 
tg 0 d 

Maand 

Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 

385 353 309 
310 285 205 

284 342 356 317 
265 334 314 389 272 

334 369 253 194 

1 15 13 
2 12 5 

0 < 1 8 12 
0 0 0 12 13 

2 1 11 12 

Heel wat dieren komen blijkbaar al in \'olie 
zomerseizoen toe. wanncpr e1 nog veel recrcan
IPn aanwezig ziJn. Voor deze toleraniP soort 
vormt verstoring geen echt problcc•m Uit hoog 
aantal handhaaft zich lol en met nm cmi>Pr. met 
vaak 350-400 exemplaren op het trajl'c I. In viN 
\ an clc 'ijf lelseizoenen liggen de aantaliC'n tus
sen december en februari wat lager EPn relatie!' 
klc•incre \ oorjaarspiek tekent zich af in maart 
Pn april. De maxima voor elk. tclst>tzoen afzon
derlijk noteren we op 2 nm emhPt I lJCJ8 (4:35 

Px. ). 23 oktober 1999 (361 <''-.). 10 ma<Ht 2000 
(45G ex.). 18 noYember 2001 (-llï ex .) Pil 20 
oktober 2002 (386 ex.) . Oe grootsiP alnanw in 
lwt ,·oorjaar tekent zich af htssc>n dl' twcedp l'n 
d1• ciP.rde mei-decade met l'en daling \ 'dil zowat 
~JO'}o. Vanaf de derde decadP resteren slee hts 
enkele \'Ogels die mogelijks kuniwn o\·crzonw
n•n . Bij de Paarse Strandloper nc•s!Pldr zich op 
dil traject een kleme O\'Cf\\ÏlltPrendn populatie, 
duidelijk afgescheiden van dP grolPn' groepen 
lP Oostende en te Nieuwpoort Zo'' ordt de• 
~oor! op de continue reeks slrandhoofcll'n 
tussen Middelkerke en Lombdl·dsijcle sle•c hls 
sporadisch waargenomen. Tussen Middt>lkrrk.r 
Pn Manak.erke wenJen van novrmlwr tot llht.lrl 
gen11ddeld een 10 tol 15 oYen\ tnteraars vastge
steld in de jaren 1998-2003 (tabel 5}: de• m,r\i
ma se hommelden in d1e pPriade 1\Jss!'n dl' 17 
en 2:1 vogels. Op,·allencl voor dt-zP kiPitw con
cPnlratie wintergasten is dal de PPrsiP vngPis in 
lwt najaa1 laat aankomen (tussen st!pll'mlwr rn 
novc•mber) en \'foeg wegtrekken (\'<I tl.ll maart) 
l'll dit in vergelijking met de grotP grm•p 
winiNgasten te Oostende (tabel 2) . 
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Jan. Feb. Maart Aprtl Mei 

272 247 314 277 128 
217 187 248 266 140 
304 278 246 194 146 
222 192 241 238 200 
99 217 170 175 

14 11 8 1 0 
10 3 3 2 1 
13 11 1 <1 0 
12 7 1 < 1 0 
4 0 < 1 0 

6.2. 
Het terreingebruik 1965-1973 

In de waarnemingsperiade 1965-1973 

waren de strandhoofden van Raversijde
Mariakerke bet meest afgelegen foerageergebied 
in westelijke richting van de Oostendse popu
laties. Met laag,,aler kwamen op dit trajee I Hij 
regel matig kleinere aantallen Paarse 
Strandlopers en Steenlopers voor 

In de wintermaanden werd af en toe 'ast
gesteld dal, wanneer bij het begin \ an de• 
hoogwatertrek er ztch nog groepJes Steenlopers 
op de strandhoofden van Ra\ ersl)de
t\larialerk.e bevonden. deze 'ogcls gingen ovN
tijen op weiden en allers rond het vlieg,·eld 
en de I-..alk.aart Het ging maximaal om 25 tot 
50 \ ogels Kennel11k \\'as de af<> tand \'an 8 km 
lot het polderland TurkiJe-V ie ognc en de 
~puik.orn te groot. Er ontstond dan in lwt 
polderland ter hoogte 'an RaverstjclP crn 
tijdelijke satolliclhoogwaten luchtplaats voor 
de Oostendse popuiatiP (kaart 4). 



6.). 
Het terreingebruik 1990-2005 

Bij laagwater kumwn lwidc• snorten zich 
O\'er alle strandhoofdPil tussrn ~liddclkerke en 
.\lariakerke \ crsprPidl'n Pil flH'rageren in het 
getijdengebied (kaart :;) \\,mtwc>r \'eel schelpen 
ztjn aangespoc•ld komen Stt>enlopcrs ook regel
malig op het zandstrand \ cwdsel zoeken. Bij 
Jaagtij is het perc en lage voedsPizoekende 
'ogels \·an beielP soortl'n groot. in legenstelling 
tot Sc.holekster Pn ZilvNplcvier die ook bij eb 
regelrnalig rustgrdrag. zo,d~ op ren hoogwater
\ luchlplaats. \ crtonrn Op kaart 5 is 'oor de 
drie locatie~ met hoogv\alen luc.htplaalsrn. 
!\ieuwpoort. Ra\!'rsijde en OoslPnclc. telkens 
de courante actieradtus \ ' all 5 km in beide rich
tingen aangegc\'en. I fieruit bliJkt dat er tijdens 
de laag"·aten·erspreiding \'eel uitwisseling 
mogelijk is tussen de vogels \'anuil Ra\'ersijde 
enerzijds en vanuit OostPnde anderziJdS 
Tussen Ra\ ersijde t>n wuwpoort is mmder 
uitwissehng te \en\ achten . 

De regelmatig gebruikte hoogwatervlucht
plaatsen op dit traject liggen op 7 km \"an de 
Oostendse en op 10 km \·an de Nteuwpoortse 
rustplaatsen Ze situeren zich ter hoogte van de 
oude satelliethoogwalen ltH htplaats uit de 

jaren 1965-1973. 
Bij een gemicldPlde hoogwaterstand con

centreren StecnlopNs en Paarse Strandlopers 
zich op hPt hoogste' deel \<111 de strandhoofden. 
tegen de zeedtjJ... aan. Zij zitten in campaLle 
groepen. bij\ oorkeur aan de\\ indluwe kant 
\'an het strandhoofd. Beide soortPil ,·armen 
gemengde groPpJes. waarbij dP schaarse Paarse 
Strandlopers ztrh in \\'dl losser\ erband ophou
den aan de rand van dt• grote groep 
Steenlopers Ook de Kanoetstrandloper. de 
Drieteenstrandlop<•r en cle Bonte Strandloper 
maken regelmatig deeluit \ '<Hl deze gemengde 
groepjes Ook ScholekslNs en meeuwen sluiten 
zich op deze hoogwater\'~ u< htplaatsen aan. De 
\·ogels rusten bij voorkeur op die hoofden waar 
de kans op mensPlijke \'Crsloring het geringst 
is. Dat zijn de rPcks strandhoofden lussen 
Middelkerke en Ra\Nsijdc \\tl<lr tijdens' loed 
het water tot aan de ztH•dijJ... komt en dus noch 
vanaf hel zandstrand noch \"anaf clr dijk- tenzij 
ter hoogte van ePn lrtlp gcmakkelijJ... te belre
den ztjn (l'ntnrPPJ...s 12) VergcleJ...en met een 
gemiclclclcll' hoog\\alnrstand tt•J...cnl zich met 
springlij ePn Pnigszins anc!Pre situatie af. vooral 

'' annecr dt'Zt' W'(Httml gaal nwt een krachtige 
aanlandigt• wind. Dan loopt ook het hoogste 
deel \'an elP hoofdPn 11.1hij dP Zf~Pdijk onder en 
zijn dl' gchruikPlijkl' 1 ustplac1tsPn niPt best hik
ba.tr. In dezl' omst.mdiglwclen trachten de 
\·ogcls in de PersiP pl.t.tls op lll't traject zelf te 
m Prlijen. ol\\ cl op dt• lwlling '.m de zeedi jk 
of,, cl \ licgpn Stl•onlopt'l's richting 7\liddelkerke 

al t\lariakerkP. nam dP hngPI' gPIPgr•n stroken 
strand die gesp.1ard blij\'l'll \ ' .til m Prspoeling. 
Indien ook d.tt niet meel mogelijk is wijken 
beide soortPn uil naar \'PrdPr gPlegcn hoogwa
len luchtplaatsl'tt. Vr•nnm•dt>lijJ... gaat het dan 
richting OostPndt•, .tls lllPPst nabij gclegen 
gebied met meer hese IntliP rustplaalsl'n. Dit 
sluit niet uit dat N bij springtij l'n rustige weer
somstandiglwclen vaak relatief veel Steenlopers 
en PaarsP StrandlopPrs aanwezig zijn. door 
nugralie \anuil elP ,1angrnnzcncle gebieden 
OnregPlmatig. \Ooral bij storm. \\ijkt een zeer 
klein aanlal Steenlopers bij hoogwater uit naar 
hel polclerlancl TPI hoogte van hel Provinciaal 
Dommn Prins Kan•l steken I tot 'l \ogels de 
duinstrook O\ er naar nog niet ontdekte terrei
nen. 0\ erigcns is lwt strandtraject 
l\IiddelJ...erke-~lmiaJ...crkc aan dc \ laamse kust 
de enige regto \\aar grote groepen Steenlopers 
en Paarse Strandlopers ter pla<ttse niet kunnen 
beschikken O\ er meer beschutte hoogwater
duchtplaatsen rond <'en vaargl•ul. een ha\'en of 
vlot bereikbare poldPrterreinen. Bo,·endien 
ts de urhanisr1til' in dit hinterland tijdens de 
\ oorbijc decennia st Prk toegenomen. 
Bq lagere waterstanden rond doodtij in de och
tend- en de a\'ondurcn hlijlt een grolere opper
dal..lc van hel getijclPngPbt<'d op het zand
strand en cle strandhoofden beschikbaar als 
foerageergebiPd Ern bel.mgrijkc groep 
Steenlopers en PaHrsl' Strandlopers. soms zelfs 
alle vogels op het traject. blij\'011 dan tijdens de 
vloed gewoon verdN \ oC'Cisc>l zoeJ...en . Bij dood
lij valt hel ook op dat er mindPT \ ogels op het 
traject aanwezig zijn doorclat ze sterk \erspreid 
blijven o\'er alle strandhooiden tussen 
I\lariakerke t'n 1\hddelkNke ol \ erderop. 
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7.1. 
Evolutie van de aantallen Paarse 
Strandlopers en Steenlopers 1947-2005 
en de wijzigingen in hun foerageer
mogetijkheden 

Een overzicht van de evolutie van de aan
tallen 1947-2005. uilgedrukt in de schon1llle
ling van de jaarmaxima per decennium. treft 
men aan in tabel 6 De Paarse Strandlopers zijn 
toegenomen \"an een 20-tal in het begin \'an de 
jaren vijftig lol maximaal217 in 1980/81 om te 
dalen tol 70-80 in 2000-2005 Oe Steenlopers 
echter verlonen een geslage toename van 60 tol 
80 m de eerste hr.lft van de jaren djf1ig tot 600-
800 m de jaren 1985 lol 2005. De e\·olutie \'an 
de aantallen 1949-2005 is voor beide soorten 
goed gcdocwncnlccrd in de figuren 3 en 5. 
I let seizoenaal palroem kan men anczen in 
tabel 2. De veranderingen vastgestold bij de 
waarnemingen van de Steenloper in de maand 
juni vragen wel om een toPI ie hling. In legen
stelling met de j<unn lol omstreeks 1970, 

Tabel 6. 

HET GEBIED 
'RAVERSIJ DE-OOSTEN DE
BREDENE' 

blijven vogels in juni langer aam .. ·ezig en ook 
in groter aanlaL In de periode 1974 tol 1985 
werden tol half juni nog \·ogels opgemerkt 
(maximum 24 ex.) mol sleehls 3 echte overzo
meringen van telkens 1 vogel (1979, 1982 en 
1983 ). In de penode 1986 lol L 995 werden tot 
eind juni nog Steenlopers opgemerkt 
(maximum 83 ex.) met 'ermeedelijk bijna ieder 
jaar echte overzomenngen \ an minstens 1 tot 
5 ex. (5 ex in 1990 en 1 994). In de periode 
1995 tot 2005 werden gedurende de ,·olledige 
maand juni ,·ogels waargenomen (maxmmm 86 
ex.). met zelfs in de derde decade nog "aarne
mingen van ma.'\.imum 63 ex in 2002 31 ex. in 
2003, 66 ex m 200-l en 24 ex in 2005 Eind 
juru en begin juli echter blqken de meeste \'an 
deze vogels toch te \·crtrel-..k.en. wat resulteert 
in echte o..-erzomering van sleehls ll ex in 
2002. vermoedelijk. geen 111 2003, 9 ex 2004 en 
6 ex. in 2005. Van de jaren vijflig tol heden 
nam hel aantal strandhoofden tussen 
Raversijde en do gemeentegrens Breelene-
De Haan amper toe, van 27 tot 32 

Gf'b ed Raver JdE' Oo te d Brede e ev lut e v n de aanta len Paa se S••a d oper ')tee pe 
a d a rm 1x per d en u ~e tJfer'> ht>bben U1tslu1telld betrekk ng op de con entrat e vog 

n dl' pt>r Odf' 194/ 200';, t..1 tgE' 1(.1 d ., h m 
d( 0 c;te do;e ofTlge g, h ogwat p at 

a M adelk r e Ma mkerke wo de opgE'noll'ell 1 tabe 4 

dance o P rp 
c; e y tot o 

Periode Paarse Strandloper Steenloper Bron 

1947•1950 20 8o Lippens 1954; Becuwe 1971 

1951 1960 20·60 60-120 Becuwe 1971 

1961·1970 50·110 100·300 Becuwe 1971 

1971·1980 107·214 300·527 Becuwe 1971: Becuwe et al. 1983: P. Lingier en medewerkers 

(deze studie) 

1981·1990 151·217 420·814 P. Lingier. l. Boudolf, S. Allein, R. François, D. Vanhoecke, 
l. Vandecasteele. E. Vanloo, G. Jonckheere (deze stud1e} 

1991·2000 86·182 652-757 

2001·2005 68 ss 756•791 

4ï 
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1969) 

zelden in gebruik door de ''isscrij rn.tar '''as 
\\el \fij toegankehjk voor ree rcnnll'n. \\'tll n•gt'l 

mal•g 'oor verstoring zorgde 
d. de houten aanlegsteiger nan de noordzl)dl' 

'.111 de \Vcrfbank. Bezat sleehls eC'n kort stukjC' 
wandelpad bij de top van elP dijk en was dus 

grolendeeb ontoegankelijk. 
e. dn houten aanlegsteiger met wandrl pad <hlll 

dr sluis Yan het Zeewezendok De slu1s <'11 clt• 
stPigcr werden zelden gebrui 1-..t door dt• sdwep
\'.Jart en \\aren ontoegankelijk voor lwl 
publiek. 
f. het platte dak van de V1smijn w.ts in de jan•n 
I !165-1973 een Yan de klassieke hoogw.tlt>r-

vluc htplaalsen van Scholeksters. In cliP periociP 
gC'beurde het uiterst zelden dat PnkPlP 
~IPenlopers hier neerstreken tijdens Pl'll hoog
\\ alNperiode (foto's 16 en 17). 

Voor alle duidelijkheid moet hiPr \ Prmdcl 

''orden dat het huidige betonnen 
Onsterstaketsel gebouwd \\Crd in dl' loop van 

Hlb9/l970 en hel oude houtnn Ooslt•• st.lkels!'l 
in de loop van 1970/1971 \H'ld algPbroi-..Pn 
13innen de hier besproken waarnemingspcr.ndP 
tot begin 1973 hadden dil nieli\\C bPtonnen 
staketsel rn de houten besclwrmingsc onstrmlit> 

aan de westzijde ervan geen enkel!' !unctie• als 
hoogwalen luchtplaats \'Oor de beide soorten. 
Op de topografische 1-..aarlen nm de uitga\ l' 
1 tJ71 slaan beide staketsels nog naast elkaar 
.tlgchceld. 

50 

2 Polderland TurJ":ije- \ 'irogrw 

Steenlopers gebruikten lwt wei- 1'11 .1kkC'f· 
la nel tussen de Oostendse Vuurtorcm\ ijk 
(Opc\) en Bredene. om er \crdcr \C)('dst>llP 

zoeken tijdens hoogwater (potenliPit' prooien. 
inscclen(larvcn) o.m. kevertjes. regenwor

men .. ) of om passit>f le O\.PrliJc•n DPZC' OJH'n 

ruunte, \'erder aangecltucl mt>t de loponwnwn 
\all de topografische kaart TurkiJe-VH ognP, 

' ormde IC\ ens een 'erbind i ngsc ornd or lussl'n 
hel strand en de Spuil-..om (foto 18). 

\'oor de volledigheid \'ermelden WP hil•r nog 
dat de duinplassen tussen de ,·uurtor!'ll Pil Fort 

'\apoleon e\·eneens een binnendijks milit>u 
\ ormden. dat soms door kleinP gronpjcs 
~ll'cnlopers bezocht werd. 

~ SpuiJ":om 

De Spuikom is een ondit>pe znutwatNplas 
van 8() ha die in gebruik is nwr de \\ c~tPI sport 
en dt> ocsterkweek. Ten beboe\ P \'<lil dPz<' laal
sll' uc I I\ ileil waren er m de Jan•n I t)f>') I <J73, 

14 slal-..otsell)es aanwezig. in de grooliC'orciP \ an 
5 op 1 0 meter. op ca. 0 .5m bovl'n he> I wal c>ro p 
pen lal-.. Een staketsel stond 'oor dC' of'sterkwc 
ktmJ \811 llaelewyck en was opgcbou\\d uit 
muurtjes van bundels rijshout lussPil paaltjes 

in de vorm 'an een hoofdlPIII'f E: ~tCJkl'lst-d 
noord. op kaart 11. De overige 1:1 \\ .ut•n alll• 

gelijkaardig van ,·orm: < onslrul tiPs \'an Jl<llen 
in hel water afgedekt door een ijl lallt>n ol bcUn
bm• nctwPrk. Deze 13 waren als' olgt gpgrc><'
J><'Prd: oorspronkelijk 4 (naderhand :i) ,.;/(Jkc•t
~1'1~ 1n~st bij de sluizen aan dP Dr. Edw;11d 
). loreau xlaa n. 5 staketsels zwel 1'\'P.ll \\'1 Jd ig nwt 
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Foto 14. 
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de oever en 4 slaJ...C'tsels oost midden tn de 
waterplas. Steenlopers gPbrui kt on deze steiger
tjes als hoogwatervluchtplaats en s laapplaats. 
Vlakbij het staketsel noord was er langs de 
rand van de Spuikom een klein riet\ eldje. 
uitlopend op een sliJ.:.plcwtjc en een landtong 
die naargelang de waterstand groter of kleiner 
kon zijn Steenlopers streken hier wel eens 
neer (fotoreeks Hl) 

De Spuikom staal met sluizen in 'erbm
ding met de Oostendse ha' ongeul Vrijwel 
altijd zijn dw sluizen dicht en is het waterpeil 
in de Spuikom onafl1ankcltjk 'an de getijden 
en dus \Tij stabiel L itzonderlijk. ar en toe 
enkele dagen tussen november en maart. 
worden tijdens laagwater de sluizen geopend 
en laat men de Spuikom looglopen waardoor 
lijdelijk een onlzPtlend aan trokkeiijk wadmi
lieu lor beschikking komt voor ste ltl opers. 
Oe S teen lopers !-.omen hier d,m massaal \'oed
sel zoekE'n P\Cnt~ls op clc stenen glooting van 
de oen~r dw normaal permanent onder \\aler 
zit Belangrijke potentiele prooidieren op die 
drooggevallen '' alNbodPm zijn: de 
Zeeduizt>ndpoot ( \c,rc•Js clin!rsicolor). de 
Ge\\'onc Strandkrt~h (Cc1rnnus mw•w1sl. de 
\'lokrcelten (C:nmnwws loru~ta, Corophium 
insufiosum), eh' \lossl'l ( \1\ lllu., t>rlulis) en de 
Gc\\'onc Aliknnl-. (Llttorinu ilttort•cJ), (Leloup & 

Polk 1 !lllï) . [)p bndl'ltl \ ' dil de Spuil-.um ligt 

2 

bezaaid met lege schel pen, stonen, rommel. 
slierten zeesla ed. In deze omgeving- die ze 
duidelijk pretereren op de zui\'Pr !-.ale stukken 
slik- vertonen Steenlopers soms hel vaak 
beschreven gedrag van objecten omdraaien of 
wierpal-.ketjes oprolltm om da.tronder \'erbor
gen promen op te nemen t-.lac~r ook op de 
bodem \'an de Spuikom on~r\\'egcn het opper
dakteplllen (l) pe BonllwkpiP\'ÎN) of boren 
(type Bonte Strandloper). \\·aarbij de vogels 
,·oedsel zoel-.en van droog slik tol buikd1ep aan 
de waterrand 

4 \'lie[J''Pid Rm·Pr.'>iJdP-knlJ...aort 

Steenlopers gebrutkien onrl'gclmatig en in 
kleine aantallen cle akl-.rrs Pn wetc!Pn tn de 
omgeving van de Kalkaart en het vheg,·eld om 

te overtijen. 

7-3·3· 
Het getijdenritme tijdens de dag en de nacht 
en het terreingebruik van de Paarse 

Strandloper 

L'it wat voorar gac~t \\ l'll'll \\0 dttt bi) laag
water . zowel bij dag als bij nacht, het getiJge
bied \ an de str,mdhoolden tussen 0 en :hn een 
optimaal miliou \ orrnt 'oor \ uPdsclzoek.endc 
Paarse ">trandlopers. Zij 'l'fSJ>n'idcn zich zeer 
frequent. 111 grol!• oJ J.;Jl'ÏIII' groPpjE.'s, \cl elk 
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gPnwngd met Steenlopers en St holt>kstt>rs en 
met eliverse meeuwensoorten in de huurt. O\'Pr 
alle strandhoofden ,·an het Kursaai tot Brecle1W 
rnPt geregeld een \'oorkeur \'oor de I WPe ha\ <'Tl

hooiden bij de staketsels \'an de ,·aargPul. 
Dit traJect sluit ook het dichtste aan hij de JH>r
manenl gebruikte hoogwahm·luchtplaatsPn. 
Op iets grotere afstand \'an deze• loc atiPs. ,·an 
lwt Kursaal tot Ra' ersijde. worden dP \'ugels 
minder frequen t en 111 kleinen• aanlallnn 
ge:t.icn Oe actieradius bij laagwater vanuit de 
hoogwalen luchtplaatsen in rle Oostendse voor
ha\'en bedraagt langs het strand in westel ijke 
en oostel ij kc richting telkens ca. 5 km. 
De heide soorten oversrhnjdPn de gc•niH'nHIP 
uitersten zelden en dan nog veelal als t•nkeling 
of in zeer kleine groepjes. Van Ravc•rsijdP tol de 
IJzermonding bedraagt de afstand 11 km met 
alleen ter hoogte \'an t-.hddclkcrke \'ijf gelso
leerde strandhoofden che nooit Pen pPrrn<tnPnte 
groep ,·ogels herbergt en 'an 0 L \'-ter-Duinen 
tol het eerste hoofd ,·an Wenduine gaapt Pen 
kloof \'an ruim 8 km zandstrand zond~r strand
hoofden (kaart 4) 

Per laagwaterperiode \'erblij' en dl' n>gcls 
alelus gemiddeld 8u op de strandhoofd!'n, met 
als uitersten 7u (neigend naar et'n storm of 
springtijsilualie) en 9u (neigend naar een dood
lijsituatie bij ruslig weer). (n = 12, figum I). 

B1j opkomend hoogwater lrekkPn de n>g!'ls n,wr 
een hoogwalen luchtplaats om to ovcrtJ)l'l1. 

In label 8 en op kaart 12 worrit een O\er 

zie hl grge,·en van de din•rsc hoogwa terv lucht
plaatsen 'an Paarse Strandlopers d11' ll)dPns de 
dc~g en de nacht m gebnuk zijn . TijdPns elP dag 
is d<> dijk \'an de Werfbank en de houten aan
lcgstc>iger aan de noordkant C'JYan gewei ,·om 
80" .. , ·an de o,·ertijenrle \'ogcls, gemiclclt>ld O\'l'r 
e<'n !wel Jaar. Er zijn wel seiznPnale 't'rschil
lon: ,·an juli lol oktober bedraagt de aanwezig
huid 92 lol 100°o. van no\'embN lot ll'hruari 
da,tldc die tol 58-ï8°o om van maart tot mei 
\\'eeJ te stijgen tol 88-9:1°o. OP \\'c>rfbank 
is dus zondermeer dé fa, oric>te hoogw<~tl'r
' luc hl plaats in de jaren 1965 1 H73. 

Oe> 'ogcls kiezen ofwel 'oor clc stenen glooiing 
\dil elP dijk (jaargemiddelde G:J•\o) ohH!I 
\ ' OOI de houten aanlegsteiger ( Jaargc>mHiciP I de 
17,5 11H De precieze plaats op derlijkol dl' 
steiger waar ze neerstrijken word l lwpaald cl oor 
dP 'uislregpl "Uit de wmd Pn in de zon .. 
Op de aanlegsteiger zoeken ze dus elP windlu 
\\P kant \'an de balken en op de diJk 1-..un!H'n ZP 

kinzc>n lussen de noordelijke ol zuidt>lijkt> lwl 
ling ol de glooiing bij de knik in dt• dijk. uilgP
' Pnd op de \'aargeul (foto's 20 lot 23). 
Owrigens is de dijk ,·an de \\'t•rll>ank dP PnigP 
hoogwater\'! ui hl plaats \'811 l>l'll'kt>nis "c~c~r 
\ oor,tl in voor- en najaar de <)tr>Pnlopt>rs n•gt>l
matig samen met de P,unsP Strandlopl'ls 
konwn m Prtijc>n. Heel het jaar door.' omc~l nwt 
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doodtij en rustige weersomstandighcdPn, fun
geren de strandhoofden en het OosterstakPlsel 
als secundaire hoog\\'aten·luc htplaats. 
gemiddeld over een jaar goed \'oor 8.5 11n ,·an clc> 
ovPrtijende \'Ogels Slechts een enkele keer 
wordt vastgesteld dat df' balken onder lwt wan
delpad van hel Gosterstaketsel als vlurhtplaats 
dienen. idcntwk dus als de situatie bcschrc\'cn 
door (,raaf L1ppens \OOr de jaren 194 7-1954 . 

OvPrlljende Paarse Strandlopers op de strand
hoofden zitten vaak in het ge?:elschap \all 
Steenlopers en Scholeksters (lolo 24) 

In welbepaalde gevallen werd afgeweken 
van het normale patroon. 

• Bij een stevige oostenwind kiezPn de 
Paarse Strandlopers soms spontaan voo1 de 
dijkglooiing van de Halve Maan Ze zittt>n hier 
dan rustig in de \\'mdschadU\\ 'an de c!Jjk en 
bovendien tempert een landwind de branding 
waardoor uitlopende golven op de zeedijk 
achler\Yege blij\'en. 

• In ge,·al \'an \'erstoring op de \VNfbank 
(recreanten. 0\·en•liegende helikopter of vlieg
tuig. \'aartuig dat te dicht nadert .... ) wijken de 
'ogcls uil naar de dijkglooiing \'an de flal\'e 
t-.laan of de aanlegsteiger van het 
ZPe\\ ezendok. 

• Van november tot februari is de 
"ontrouw" aan de Werfbank het grootst: 
8 lol 25°1o \'an de' ogels blijft op het strand 
hangPn. Dit is duidelijk het gevolg van elP 
im loed van winterse weersomstandighPdcn. 
Bij sneeuw or ijzel is er ontreddering merkbaar 
en z•ttcn de \'ogels bij hoogwalN, zrlfs bij 
sprmglij. in de smalle sneeuw-orijsvriJe strook 
aan de waterlijn op strandhoofden of de> zee
dijk Soms zillen ze in die omstandigheden ook 
op de aanlegsteiger van het Zeewezendok 
(fotoreeks 25) BiJ storm slaat hf!t spatwater wel 
eens u\'er de diJk 'an de \ \' erfbank en \\·orclt er 
uitge\\'eken naar diezelfde steiger \'an hel 
Zetm ezendoli:. 

In de jaren 19ï0-1971 wordt hc>t oudt• hou
ten Gosterstaketsel afgebroken en al 'lug 
ontoegankelijk ,·oor \\ anclelt~ars De Paarse 
Str,mdlopers gebruikten toen sporadisch de 
restanten ervan als hoogwalervluc htplaa ts. 
Dil 1s als het ware een' oorafspiegeling ''<111 de 
s11uatJo die ztch vanaf de Jaren negentig cmt 
wikkolde waarbij de houten bcschermingst on
slructie \'an hel betonnen staketsel de tradttJO
nclc hoogwuien luchtplaats \\Ordt. Tt>nslottn 
bl1Jkl llll tabel 8 en kaart 12 zeer clutrlciiJk d,tl 
de 'ogels ll)clens hoog" a ter de JWrtCerit> \ ' élll de 
Oostt>ndse ,·oorhaYen met O\'Prst hrijdt•n . 
Op de Spuikom is hel O\crt1jen \dil cnkt'lt' 
Paarsl' ~lrandlopers uiterst inudcntecl. 

Ht>t patroon ,·an het gebruik ',m dt• hoog
\\'atN\ luchtplaatsen tijdens elP nac ht "ijkt zct'r 
duidelijk af van dat tijdens de d.tg Ot' a,lllll'g
stt•igc'J ,·an het Zeewezendok (folorct•ks 25) t•n 



5ï 

or lO td 
E gst ge 
ll' aa t 
Fo 

1969 

g e 
Purp E: Sa dp pe 
zonta b amr; o 
andt q staqe SEe 
Ptcture Ma c BeuJ 

1969 

Foto 21. 

Hoogwate u h p a te; v 
P ar<;e ')trandloper op ( 
sch me bd ke van de aanleg 
ste1ge• van dP Werfban 
Zie kaart 1.! 

(Foto McHl Bewwe, Oo'>lt;>lldE.' 
1969) 

Htgh water refuqwm of the 
Purple Sandptper on the c,/an 
ted beams of thc Do kyard 
landtnq staqe See map 1 

(Ptcture Ma Be w , Ostend 
1969 



Foto 22 

q 

0 t d 

91 
te de 

58 



labelS. 
De a d de Pa '>t and oper o er de d e•c;e o g 

Foto 24. 

e 
a e 
se zoeke 
Foto Ma 

1968 

0 a n er P p 
Snndp per<> a d 0 
sha ng h qn w efi q 
on a qr wne Bo n spe tE s ar 
wattmq, m a rathe passtve 
wav. e g sleep nq or stannq 
for the favourab ttd t 
come, w 1 e co tr st 
Tu n'itone~ act1 e y 
about d o a 
Pctu f. Mar B 

1968 

de 11 1 t 1 dE> 'Tlgevl ~ 

196; 19 i A gele ·"'"~' ge n d Pa <;~ Cj d d OpP rdE Wd rd deze maa d u t de tabe w ~ 

Montl y d1str•but on of tn P p e 'i df)lp on the dtver.~e qh wa e 
197 ~ As only ~ w Pu ple c;a dotpe s , e ob se 

Type 

hvp 

Dag-

hvp's 

Nacht 

hvp's 

Maand 

A 

s 
0 
N 

D 

J 

F 
M 

A 

M 

Aantal 

hvp· 

tellingen 

12 
25 
23 
23 
]1 

33 
18 
22 
30 
38 
31 

Jaartotaal 276 

Jaartotaal 29 

Steek· 

proef-

grootte Strand· 

21 

99 
152 
437 
857 

1.978 
1.099 
1.421 
2.242 
2,159 

453 
10.918 

1.442 

hoofden 

Raversijde

Bredene 

5 

1,5 
11 

17 
9.5 
1,5 

6 
1 

6,s 

Ooster

staketsel 

en 

strandhoofd 

5 

1 
7 

8 
3.5 

2,5 
2 

38 

t a n the ~urroundt qc; f Os P d, J 

en 

%·verspreiding over de diverse locaties tijdens hoogwater 

Dijkglooiing D1Jkgloo11ng Aanleg- Aanleg- Staketsels 

Halve Maan Werfbank steiger ste1ger Spu1kom 

Werfbank Zeewezendok 

67 33 
59 36 
67 28 

0.5 66 26,5 6 
15.5 60,5 15.5 
2.5 64.5 12 9.5 0,5 
17 38 20 

3.5 58.5 20 3 2 

4.5 67.5 20.5 6 

72.5 17.5 3.5 0,5 
0,5 65,5 30 o.s 

5 63 1],5 5.5 o.s 

O,J 5 14,5 42,2 
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de uitsprong \',Jn lwt Ooslt•rst.tkl'tsel (lotoreeks 
15] zijn samon gewei voo1 RO'~n nm dt> u\'ertij
ende \'ogels tijdens elP n.H'hl. Dl' .t.mlegsteiger 
\·an de \Vcrlhank lwrbPrgt nog 14,5%. Deze drie 
locaties lwbhen e•cn gemPPnse·happelijk ken
merk: ze zijn. in tege•nsiPiling tot dl' dijk van de 
\Verfbank. ontoogankt•lijk \oor lijm isscrs en 
dus 1s \ erstoring hiN minimaal. Tijdmts de 
nacht is dit aspeC'I kPn1wlijk hclangrijkc>r dan 
tijdens de dag als "nadmend ge\·aar" al \'an op 
afstand gemakkc>lijk \ isucl'l waarneembaar ts. 
Hoc strikt elP Paarsp Strandlopers het onder
scheid makPil lussen hoogwalen luchtplaatsen 
tijdens do dag en de na('ht moge ook blijken uil 
de vaststelling dat zij hij hoogwater in de 8\'0n
duren ca een halr uur 11.1 zonsondergang \an 
de dijkglooiing \'an dP \ \'<'J fl>ank 1n kleine 
groepjes op\"liegen en IWNslrijken op de aan
legsteiger \ an het Zee\\'PZ<'tHlok. In de scheme
ring \'erplaatsen ze zich dus spontaan \ an een 
klassieke dag- naar (•c>n klassieke nachthoogwa
terduchtplaats. Tijdens elP dag ZIJn de Paarse 
Strandlopers, door hun makke karakter. passtef 
gedrag en grote onderling<' afsta nel. op hoogt\ a
ter.-luchtplaahcn zeer gPmakkPlijk lP tellen. 
Op nachtelijk<' hoogwaten·luchtplaatscn ligt 
dat ,·eel moeilijker De lichtbundel \an een 
zaklamp of de koplampPn van een auto veroor
zaken altijd en onmiddellijk \'eet\ erstoring: 
heftig roepon Pil verdi<'g<'n. Men moPt de 
'ogels proberen te obser\'C~rcn biJ het oranje 
schijnsel van de havenvl'rlichting langs de dok
ken en de •.vegen 

Hel gedrag van de• ovPrtijende Paarse 
Strandlopers op de hoogwatervluchtplaatsen 
vertoont een aantal \as te kenmerken. 

• De gewoonte om bij elk hoogwater. bij 
dag of nacht. hij doodtij in de ochtend of de 
a\'ond. bij springtij op dt> middag of omstreeks 
middernacht, de strandhoofden te \'erlaten en 
naar de hoogwaterdu<'htplaats te trekken is 
van een opmerkelijk grote regelmaat. ,·an juli 
tot mei. 

• De vogels kiezc>n ePn hoog\\'atervlucht
plaats d1e zo die ht mogelijk bij het gt•tijgebied 
\'an bet st ra nel aanslu i I 

• Tijdens de dag o\Prtijc>n de \"Ugels bijna 
altijd in éPn groep op ePn locatie Op nachte
lijke hoog\\ alen lue htplaats<>n 1s d<> tendens om 
vPrspreid tl' o\ crtijon. op twee of soms drie 
locaties, groter. 

• De o\·ortijendc> gro<'p Paarse Strandlopers 
op de glooiing van elP \Vt•rfl>ank zit steeds die ht 
bij de watPrlijn. 

• Op dP klassic>k<' hoogwalc>n·luc:htplaatsen 
sluitl'n Pr gm•n andt•n• \\ .t.ul\'ogelsoorten aan 
bij Paarse ">tr,mcllopcrs, op dP SLPt>nlnpPr na. 
Op de dijkglooiing \ 'illl dt• \\'prJ1Jcmk \urmen 
dezt• soorten cl,m I\\ t'l' homogt>nc groepen: de 
Paarse• <)trantllop<'rs ondt>rcltHl hij de \\ aterkant 
I'Il dl• Cilt•t•ulopt>rs bm Pnaan do helling 

(foto 2.i]. 1\f en toP \ 'nt nwn ZP IWt'<' tll'\"t'llgt'

schikte gro<'[H'n op dPzl'lldn hoogte van de hel
ling. rnaa1 \öttlk d.m nog allPen na\ N\ liPgen 
door\ oor.tlg<I<HHit• \ e•1sloring (foto 29), N.t siPr
ke verstoring zittPn Zl' hPPI ZPldPn ook volledig 
indh iehll'l'l gemPngcl. Zondt>r \ <'rstnring men
gen enkPIP Stcl'nlnp<'rs zie h ook soms in cle 
homogene• grm•p P.1t11 SI' Str.mdlopt>rs (lotorl'eks 
26). Enkcling<>n \'.tn dl' Paarsp Strandloper 
zitten alleen in de 1and van dt• homogene 
groep SIPPnlopPrs. 

• De 1ndh iduelP ,Jfst.!lld tussen overtijende 
Paarse Strandlopl'l's hr>draagt Pc'n tot 'iermaal 
de mgcn lic.haamslongln \all de• vogPI (foloreeks 
26 en foto 27). Dit ts nen zoN iJl patroon en in 
scherp< ontrélsl mr.t lwt gedrag vnn de 
Steenloper (vergelijk lotorPPks :wen foto 37). 

Op nat.htel ij kc>. hoogwalen lUl hIplaatsen is de 
onderlinge afstand tusst>n dl' P<t.trse 
Strandlopers gemiddt>lcl nog groter dan tijdens 
de dag. 

• De tijdsbt>stl'ding \".t il dl' Paarse Strand
loper op de hoog\\"ater\'luchtplaats is in alle 
seizoenen zt>er passief. Sl.t[Wn komt op de eer
ste plaats. af en toP Pens ondPrbrokcn door 
k.ijken en een aantal comlorthanclelingen 
als poetsen. krabl><'n of deugc>lslr<'kken (foto
reek.s 28) 

• \\ranneer PaarsP StrandlopNs op de zee
dijk van rle Halve f\laan o\ertljen hebben ze de 
gewoonte in groep uilgt>brt•Jd lP komen baden 
in een grote regenplas op het '' eliHielpad van 
de dijk Kennelijk geniel zoet \\<!ter op d<~l 
moment de voorkeur. 

1·3·4· 
Het getijdenritme tijdens de dag en het 
terreingebruik bij de Steenloper 

Bij laagwater is eh \Prspn•icling en het 
habitatgebnuk \ an de Stcenlopct goed \'erge
lijkbaar met dat ,·an elP Paarsl' <.;trandloper, 
zoals hiervoor hPM hrcn•n . In all<' seizoenen 
\ erlalen c\·enwel soms klPiJH' grocpjc>s 
Steenlopers ( 10 tot 50 vogf'ls) hij laagwah•r het 
gelljgehiecl om in dP duinpl.1ssPn biJ I·ort 
Napoleon of in lwt polclc•rl,md Tu rkiJ<!-Vicogne 
te gaan rondscharrPII'n, ook bij zper rusttge 
weersomstandigheden. nij minder aangenaam 
weer (harde wind. rcgPJÜ>uÎ<'ll ) is die tendens 
nog sterker en is PI' soms sprak<> van een grote 
mate \·an inacli,·itnit. Van rtO\'l'llliH•r lot maart 
\·erlaat cchtf'f lwt O\ t>rgrotl' cl1'PI van de 
SteenlopNs hel str.mcl lnj l.tcJg\\"alPr in éón wel
bepaald geval: als cl<' Spuikom drooggoh•gd is. 
De slikbodPm diP d.m lwst hikb.tar komt ts zo 
aantn•kkPlijk .tls foPr.tgeermilh•u dat bijna tie 
vollPdigP popuiatiP hiPI gc1 onc1mtn•erd zit. 
Draait mon hm end i en de sluizen dicht bij de 
opkomende vloed, \\aardoor de Spuikom tij
dens het ho~g" utPr droog blijft, dan blij\ en de 
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<:;tt•t>nlopers dP hele cl.tg door \'PI dPI voedsol 
zockt•n, algt'\\ isscld nwt pPriocli's \\ .tarin Zl' 
passh•f in grut•p rusten l'll is er\ c~n gctijcl<•nrit
m<' of hoog\\illl'f\'luchtplaals gt>Pn sprak.e nwt•r. 
\ \'t•l pt•ndelPn regelmatig grocpjt>s St~enlopPrs 
tusst•n de Spuikom en lwt poldt•rland. ''aar zt• 
in rcgcnplasst•n of grac htl-.anlcn gann bad!'n (Pil 

dnni-.!'n?) Dt• paar hondt>rd Sll'PnlnpNs du• 
dan op de afgt•lalen Spuikom loN.tgeren, krij
gen stcc~vast onmiddellijk hel gpzelschap van 
Sc:holt'i-.sters (20-120) Bonte Slmnellopers 
(5-20) Bonthl'kple\lercn (5-15) Pn 'I\1reluurs 
(5·1 0) Laat men de Spuikom bij hoog,,·atcr 
wPN \'ollopen dan krimpt de oppt>r\ lakte shk 
gaandeweg 111 lol alleen nog de l.tnd tong bq 
stai-.l'tsel noord o\'erblijft waard!' \ ogels z1ch 
dan concentrerl'n Gebeurt dit mrddcn op de 
dag. dan 'liegPil \ eel StPcnlopNs naar de 1-.l.ts
sickc hoog\\,llt>n luchtpl.tatsen (zoals sldk.!'tscl 
noord en het polderland). gebeurt dit tegen cl<• 
avond, dan trck.k.en ze naar de slaapplaalssta

k.etsels op de Spuikom 
Een globaal 0\·erzH ht \'an cl(• 'l'rspreiding 

htJ hoogwaiPr o\ er de clh·erse hoogwater
vluchtplaat en tijdens de dag wordt weergcge
' en rn tabel C) Het grootste deel \ ,m de hoog-
'' atl'n luchtplaatstellingen \\"aarop deze tabel 
gebaseerd is vtndt plaats van de late \Oormtd
dag lol de late namiddag. je hebt dan min of 
mcl'r een springtij silu.tl ie met dl' beste kansl'n 
op duicleliJI-.l' concentraties \ ogcls die een 
belrouwbaar beeld ge\ Ptl 'an het getijdenntmr 
en het daarbij horend habilatgebruik. Oe 
omstandigheclt>n rond hoogwalen luchtpl.tatsen 
in de \'roege ochtend of in de lat!• a\·ondun'n 
worden daarentegen stNI-. gelJPurd door dP 
in\'lued \'an het dag-nachtritme 

Wanneer de \Ogels in de vroege ochtend de 
slnapplaatsstak.etsels op (Ie Spuikom' erlaten 
diPgen ze fP( htstreek.s naar het sttand. \\al ook 
dP stand 'an hel tij is Hij laagwatt>r kunnen ze 
zonder problemen onmicldellijl-. \olop 'ot>cls(•) 
zof'ken op clc strandhoofden. Wanneer het op 
de 'roege m htt>nd echtt>r JUist hoog\\'ater is. 
ook met tijhoogten tuss('Jl olm en 4rn"i0. 

vcrspreiden Zt' zich bij rus lig WPOI toch over 
strandhoofciPn en zandstranden !'11 gaan 
onmiddellijk l00°o lfwr.tgeren. Zl' doen dit. 
ook al staal het getijdengebied nij\\'el \·ollcdig 
onder watPr Op de strandhoofden en de hel
ling \'dil dl' zcPchjk sdt.lrrelen ze zowel in dl' 
wtltPrlijn, tt'lkens O\: t'f enkele nwt!'fs heen Pil 

\\'l'l"r \ ersc.hll!\end- lupPnd of\' liegend- nwt 
elP aanrollenliP en tcrugtreklendl' golfslag .• ds 
op de kurkdroge korstrnossenzotw. Op ht>l 
z.mdstrand ztllen ze d.m zowp) in de watPrlijn, 
op Jwt natte• strand als op het \"loPdrnerk. Bij 
ongunsllg \\l't'l btJ\ oorbeeld een harde zuicl
\\'t•sten'' ind , zitten zt• "PI sterk gt•< oncPntn•crd 
opPl'n \\ indluwe hut>k ',m dP Zl'l'tlijk biJ lwt 
ZPt>licdenmonurnent èlclll het kli'Jn Strand: .WO 

StcPnlopers op tien vrerl-.nnle nwtN. volstrek.t 
onbegroeull' 1-..lle stent'n d ijl-.gloon ng. ma.tr \\PI 

IOO"u foeragen•nd in dl' \\aterlijn. Het gech.tg 
van slranclhczot>k b1j hoogwater in de noeg<' 
oehtenduren is een zeer regelmatig weerkNPncl 
fenomeen. v.tn JUli tot mei \\'annPt'r het tijd
stip\ an hoogwater in d(• loop \illl de ochtt'IHI 
\ ' tll1 dag tol dag opschuift. ontslarll Pen O\er
gangssituatie waarbij Pl'll deel \ ,w de \'Ogels 
actief foerag('rPnd op hel strand of in de pol
ders verblijft en een dPPI toch naar de hoogw.t
tN\ luchtplc~<~ts trekt om passief lP 0\ ertij!'n, 
met nogal \\ c1l \en liegPil tussen hl•rde Vanaf 
10-11 uur ongt'\ per hel'll men Pl'll goede 1-.ans 
om .rllf' Steen lopers \\'l't'r op de hoog\\'ater-
\'lu( hlplaats .1an te trollen. 

Hel gedr.tg Pn hel hc~hitatgehr uil-. \'aD dt> 
SLPC'nloper nwt hoogwa ter van d t> la te voor
middag tot de late n am iddag is stNI-. \ erstlul
IPnd naargcl.lllg het st'tzocn (tahPl ll) 

\ an juli tot septemht•r o\·ertijt tiP \'Ollcdige 
populatie fltlssit>l op cnl-.clc hoog\\'.tlcr\'lm hl
plaatsen OP n•gelmaal in het gt>lmrik ,·an dl' 
l \\'ee locatles 1s zeer groot: de \\'erlhank en 
omge,·ing haalt \ an 1 lol 6-l0 o \ ,m de O\ Nlij
!'llcll' ,·ogcls Pil de Spuikom \ ' 011 ~-14 tot 82°o. 
Op dl' eerste locatle 1s d1• dijkglooiing \'an dt• 
\\'Prlhank (foto 29 en :HJ) \eruit 111'1 belangr irkst 
( 11 tot 56"• )nwt uit\\ ijkmogelijklwden nttar 
hc>t stak.ctsel \ ,m de \V Nihank en lwl stakl'lsl'l 
\'all hel ZeP\\ t'ZPndok. Op de Spuikom is lwl 
staketsel 11001 d (foto l1) fa\ oriPI (22 tol ï 3° ) 

nwt u i twi jkmogl' li jiJwdt>n naar (it staketsel s 
zuid (fotnroPks 32) en oost. In gnv.tl van \ Prsto-
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Foto 27. 
Op d r htse n balk 
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Tabel9 

Maand Aantal Steek· 
hvp· proef· 

tellingen grootte 

18 190 

A 42 1.472 
s 31 2.822 

0 28 4.603 
N 24 4·853 
0 24 4-772 
J 23 4·493 

I F 21 4·845 
M 31 7·657 
A 37 8.609 
M 35 3-752 

Jaartotaal 314 48.068 

Strand Voorhaven 

Zand· Strand· Dijk· Aanleg 
strand hoofden glooiing ste1ger 

Aanleg· 
ste1ger 

Zee· Werfbank Werfbank 
wezendok 

0,5 11,5 5.5 
0,25 1,5 49.5 3 5 

1,5 56,5 1,5 6 

9 19 

%-verspreiding over de diverse locaties tijdens hoogwater 

Polder- Spu1kom 
land 

Turkije· Staketsel Staketsel Staketsel Staketsel Afgelaten 
Vicogne Noord West Zuid Oost of 

landtong 

73 1 8,5 
30,5 0,25 5 4 1 
22,5 0,25 6,5 5 0,25 

3 2,5 10 0,5 0,5 19 30 14.5 18,5 1,5 
2,5 2 1 0,5 1,5 60,5 19.5 4 3 5.5 
18 1,5 6,5 8 43 18,5 0,5 1,5 2,5 
11 5.5 8,5 48 20,5 3 3.5 
8 5.5 28 27 20 1, 5 10 

5 6 )0.5 28 20,5 10 

1,5 3 57 1,5 20 13 3.5 0,5 

0,5 2 23.5 1,5 0,5 37.5 1 28,5 5 

5.5 3.5 27 0,5 1,5 27,5 21,5 0,5 5 3.5 4 

nng door recreanten op de Werfbank diPgen de 
StePnlopers altijd resoluut naar het stakPtsel 
noord op de Spuil.om. dat door dr ligglllg op 
het \\a ter meer storingsHij is (k.1art I :l) 

Van oJ..tober tot apnl '' ij?tgt lwt !><~troon 
grond1g Ilet polderland van Turkt Je· V te ogne 
biedt. samen met het strand. een zc>c•r lwlangrij· 
ke opvang \'OOr Steenlopers tijdens hoogwalf'r. 
,\1Pl lwt korten \ an de dagen in lwt najaa1 
konH'll Steenlopers duidelijk in lijdsnood om 
voldoende\ oedsel op te nemen per etmaal Als 
de claglengte. de tijdsspanne tuss!'n lwt hPgin 
\'an de nauttsche schemering in de oc:htPnd Pil 

zonsondergang (zte onder 7.3.7). rond 21 okto 
her korter \\Ordt dan 11u30' kunnen d<'i'P 
\ ogr•ls zich. na een passinf \'erbl!ji op elP nach
telijke slaapplaats. niet opnicmv <'Pil rustpNin· 
de \an gemiddeld vier uur op de hoog\\dter
v)ll( htplaats permitteren Droplossing is dan 
om tijdens hoogwater toch 'erdN lP blijv<'n 
loerageren binnendtjks op \\eiclcn. omgeploegd 
élkkNland of percelen met wintergranen en op 
het strand en dit afgewisseld met periodes \'an 
inat.li\·iteit. Deze \·erschui\'ing \'oltrt>kl ziehop 
korte tijd in cle derde decade v.ut oktolwr. 
Gemiddeld zit in oktober al l9°o \'an dt• vogels 
bij \'loed in de polder \'an no\'Pmher lol janua· 
ri blijft ruim 60°o \'an de populatie vprsprl'id 
en mt>estal actief foerageren tijdens hoogwater. 
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lwt grootsic deel in de polders. een kiPincr clenl 
op het strand. Rond 21 februari wordPn elP 
dagen weer langer dan ll u30' en in fcbruart en 
maart daalt het aandeel acltP.\'P \ ogrls tl)dt>ns 
hoogwater tol een kleine 40°'o In apnl bltjft 
nog .W0 o \'M de popui.Jtie in de polders o\'er
tijcn maar dan reeds grotendeels passiel en in 
een dichte groep (foto's 33 lot :l5) Duurt dit> 
O\'ergang in het najaar hooguit twee wPken. in 
hel voorjaar blijft het ruim l wc•e maanden aan· 
sll"pt>n eer alle \'Ogels het polderland c>n het 
strand tijdens hoogwater consequent vtorlatl'n. 
Van ol.Lober tot maart herbergt het s taketsPl 
noord in de Spuikom tussen de 20 cm elP :W"1u 

'an de> passief. in groep ovcrlijt>ndc 
Steen lopers. met de stakctsels zu iel Pil oost en 
het slikjc van de landtong als uitwijkmogelijk
heden Immers. wanneer er in het poldelland 
\ersloring optreedt (agrarische ac ltviteitPn, 
j<H hl. een oven liegende Blauwe> H.etger ... ) clan 
zijn de staketsels op de Sputkom een direct 
bereikbare 'luchtha\'Cm I let staketsel noord 
ligt bet diehtsbij en wordt du~ meest gt>hruikt. 
"-ortom. in de wintertijd ligt lwt zwaartepunt 
\all de \·erspreiding \'an de StPPnloper bij 
hoog\\ a ter in het polderland furkijP· Vi< ogtw 
en de Spuikom. als één samenhangPnd 
svst< em. met \'eel uitwisseling tussen lwidc. 
En dus is in die periode de aanwoziglwid rond 



tl(l \\ t•rth.lllk 11\lllllll 1 tl llt•lt' hoog\\ nlm' I lil hl 
pl.lllh 1-.omlllJllliOU\\ 111 gtlhtulk 'nnnl ft•hlll•lll 
1\ll'l 2Hr nis Jwt Ulllldtlt'( p,tsslt'l fl\ tllllJt'lldt• 

\ op.t•b \\ Pt I lllt•llt'Pillt •'11 ht I Jlll kt 11\ np1al ll\l't 

bl)llA h0°o 'on d.-. 0\t.'lliJt'JIIIt• Slt••'lllop(liS Ook 
m dl' \\lllhr 'lwgon elf' 'ow•ls In) \PI tonng op 
dl' \\ i'rfuanl.. ru hting Spmkom Pil polclorlnnd 
(kaart 14). 

Ht>l hll'l gi'stlwtslf' lt'llt'lllgt•hlllll-. hij hoog
\\ alt•r i 1 tlt• \\ llllt'r "01dt 111 Pllkt>h• g•'' nllt•n 
lll m ..... J... ondt•IIHol..t•n 

• \ ., 1111'11 dl' Spt11l..om lt>t•g l.lllt lupt•n 1 un
Cl'l11fl'rt'll bijn.t nllo Sltlf'lllopt•ls 1.11 hook h1j 
hoog\\ att'l op dt• .::likhodt>nt \ .w dt• Spuikom. 

• fiJdt'lh \ OI si· l'l\ SIWI'\1\\ (ll'lllldt•s \\unit 
het puldl'rlnnd 1\n k111 \ 11 ttgtw t>ll dt> hit 'I hij 
d msluitPndP hoog\\ .tlt 1\ 11 htplnntst•n '1111 dl' 
'->pt.tkom 'an dl' enl' dng op dP nnd<'ro 'r>rlat('n. 
H ' stakotsol \Uil lwt Zee\\ l'Zendok en lwt \\dil

delpad Hm cl' \\crlhank (foto 3h) of dl' 
snr~m, \ rijl' strooi-. hiJ du \\ ltOrllJn op hot 
-.l nd "orden dan d(' cmgP gcbnnktP hoog",,. 
L:- luchtplnntson 

• BIJ storm\\ ePr '' ordt g "kozun \oor oen zo 
wmdlu\\ mog('hjkc hoog'' aten lucht plant-. 

\\tt.llhiJ ,tl}tl \ Ugfl(S gl'tllllt lllllJPUid zillflll 111 et 11 

dt>pll'SSin lil (wl po)dl'd IIHJollliJ {1(111 SIOIIII 1111 

Iu I IIOOidooslt 11 op dt Z\lltlf'lqko ht•lh11g \1111 

do ditk '.111 dtt \\n1lh111k 

• llt•tl) Zf'ldtll) Stileli ltt t \\,llt I JlPd 111 dt 

~put kom zo hoog dat hl) hP\ IS•' \\ 111d Pil st••rkP 

golfslag 11101 g• 1'11 •'llKt'l stHkPtsol 11ng d10og 
hltjft • n dus htttll...l~o~ll \OOI clt Slt •nlopt rs 

In dt• l••op '"" lllt'l zipt l11 t gt~tqdtlllflllllt> 
t'll hnhllulgt~llllllk 'ollt•d1g \ tllg••l11kh.uu 1111'1 dt> 

pt'tHHit• 111!1 sPptPntlu•t \lln \ugt>ls gna11 111 

gliHIJl Jl•I"Stnl 11\ orl11• 11 op do st,tkolsPIS \nu dt• 

Spuik.11m (7 21'o) 1111'1 """ duult lqktl V(IOJ 1-.PIIt 

\OOI lwl st.tl..t>lsolnnrlld (.l7,'i 1'u) t'lt ztud 
(2H,5"u) . llt• \ \'nt lllolllk h<111lt ..!'i0 o 1111'1 OJllllllll\\ 

<'Pil Z!'t>l duidnlqkl' 'oot kou1 '1111r d•• gloming 
\1111 clt' diÎk 111'1 SC hPI(l I Ollllasl 11\ hel gPIHIIlk 

'o~n hoog'' uiPn luc htpln<~tsPn tusse11 de ma.md 
.tpril (58°o \\ otlh,lllk on 17° Spuikom) Pil mm 
(25' o \\'Prlba11k en 72(' Sptukom) IH·eft gePn 

Pcologisclw ac htNgrondPn mnar tllu stroNt ePr

der h •t 'm se h 11 lil pl1atst>ll)kP lrmh I ~es tu~scn 

ener-zijds de 'c~stu group "mlt·rgaston dw 
broed\ ogcls ZIJn u1t Groen! mei en oordoost
Canada (apnl) on dl' dom trekkN dtc \ am11t 
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Foto 30. 
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Only on a sunny wmmer day 
rurnst n s, m breedmq plu 
moge, en,oy the watmth of a 
stany {ootpat11, wht/( tvmg on 
thetr bellv at the Dockhvard 
levee In head on \flew, 
Turnstanes tn lm Pdmq 
pi 1maq sho va stukmq {aoal 
mask See map 1 ~ 
Pt Mar B w . Os end 

Foto 31. 
r de C,pu1koM s, v n llc 14 

c;tergertJec;, het stdketc; oo d 
doo•reen alle serzoenen ve• 11 
de reec;t favonet( hoogwate 
vluchtp dille; van de 
SteE'nlopNc. Maa· al5 c;l, op 
placJtc; wordt drt staketseltlf' 
zE'e• urtdrukkehjk gemeder 
Ale, z•tpl ats gentf.'t n de ve•t1 
cale paaltje'"> de vo rkeu• 
l kddrt 13 
Foto 'VIdrc Becr..v. , 0 te de 

196fl 

0 thP S ut e Do 
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Fotoreeks 32. 
E.en d de Jf 

d d 

One of the five southernmoc;t 
<>ttuated ptcket fences on the 
5/lace Doek wtt/1 a group of 
Turnstones, wattmq for the 
favourable ttde the b rds are 
<;tfttng tn rows on ti!E nonzon 
ta slats TIJE SE {en PS w re 
to a much /e<;se eKt nt used 
a'> htqh a ter refugta but .ve 
one of the most p eterred 
mght roost of the D<>tend 
popu/at on n che y ars 1968 
1984 See map 1 ~ 
Ptctu es Mar 8 e Oste 
19n 
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Foto 33· 
E.en ç:ro•e P,'Q~"P '>ll enlopt:>r~ 111 
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p aclt I dE pol e urkiJe 
Vt ogne l'f hut wetde m I 

ort drg grdd'>d gr ~ 1 
wet 1 dE o~ I w drd 
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Afrika op weg zijn naar hun Euraziatische 
broedgebieden (mei). Het gaat dus om twee ver
schillende populaties SteEmlopers \\aorvan de 
tradities in het terreingebnuk ooi-. in de periode 
juli -september een rol k.umwn spelen bij de 
keuze van hoogwalen luchtplaatsPn 
De tdentiek.e \'OOrk.eur \'OOr welbc>pa.Jlde hoog
waterduchtplaatsen b11 de lentetrek.kPrs tn nwt 
en de eerste herfstreUers in juli is zeet frap
pant (label 9) Plaatstrou\\' aan doortrPk- en 
ovcr\\'interingsgebieden en het hieruit \'Dort
vloeiend traditiegebonden gedrag in het 
terreingebruik mag geen ver\\'ondcring \\ ekk.en 
bij een soort als de Steenloper die lol 20 jaar 
oud kan ''orden (Cramp en Stmmons 1982) 
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Enkele facetten van het gedrag van de 
Steenloper kunnen als volgt samengevut 
\\'orden. 

• Hel getijdenritme van de Steenloper is 
helemaal niet rigide en consequent zoals dat 
\'an de Paarse Strandloper Al naar gelang het 
tqdsttp \'an de dag en het seizoen zitten er bq 
laagwater Yogels binnendijks en btJ hoog\' a ter 
buitengaats ln de mnterti)d blijven vogels ook 
tijdens hoogwater ten dele actief foerageren. 

• Steenlopers ,·erlaten het getijgebied \'an 
hel strand zeer dot en gaan courant tot ruim 
2 km landinwaarts. in het polderland en op de 
Spuikom. 

• TiJdens een hoogwaterpenode \·erspreidt 
de populatie Steenlopers zich dikwijls en 
\'Oikomen spontaan over verschillende hoog
\·\'alen lucht plaatsen. 

• De individuele afstand I usscn passief 
ovcrt i jende Steenlopers bedraagt óén lot vaak. 
mt~ar een hah•e lichaamslengte of nog minder 
Zij vormen dus altijd zeer compacte groepen 
(foto 37). 

• Een o\·ertijende groep Steenlopers op de 
gloo11ng \811 de Werfbankdijk zit zeer dik\\'ijls 
hoog op de helling en niet tegen de "att>rlijn 
aan zoals de Paarse Strandlopt>rs. 

• Bij naderende ' 'erstoring (recreanten. 
groepje neerstrijkende Kauwen . ) ,·crtoncn 
O\ crtijcnde Steenlopers op de helling van de 
Werfbankdijk een zeer stereotiepe reactie. 
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Foto 34· 
":) PE' p r 
'1' de 

ve t JE' 
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p d te:. lP IÇ r 
foto MéH Bec o 

1971 

Turnstoneç pa<,~tn th ttd 
the po der tand dur,nq wtnte 
are very neat/y usmq tlr 
mJCro rellf:/ to '>helt r from 
tt1clement weather condittOn 
A chonnel of a d1tch o{{er a 
<i.helterl d htqn watl r r fuqwm 
See rnao 14 
Ptctuu. Mar Be w 0 t nd 
IQ/I 

Foto 35· 
81 het -ld"<P Vd d 0 0 
g~ddf vt>rto'1en v Pr <:;t e 
loper<: v<m een ovt-•t Jf''1d 
groep de "vle ge '> gn I 
roud1 g" teke'1 Va 0 «;( E' 

ee'l waarc;cl't.w ng voor 
Padere'ld gevdar dr dP oor• 
genotE'n 
(Foto Marc Becuwe, Ooc,tende 
1971) 

Nnen the photoaraphe appro 
ache<,, tour Turnstanes of 
group of untm I a tm o 
the {a our e d sh e 
'w nq ç g"a I g tt t 
11 s gn of co o 

am n or d'an,aer lo>t•vr.r."1~ 
the ot e b d 
Pct e a Be 

JQ/ 



Foto 36. 
BJ 
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Ze 'hegen op 'an de helling en ),melen op het 
\\ andel p.td Wanneer het ge\ ûtlr \H'gcbt g<hm Zf' 

lopend terug naar de helhng om 'l'rdl'r te O\ or
tij('n. Paarst• Strandlopers hhJ' en «lnn soms 
allomaal zitten of af en to • \ olgt slee hts con 
deel 'an de groep het 'oorbeeld 'an dt• 
Stcenloper<> (fotorm•ks 38). 

• OP tijdsbesteding 'an df' 'ogPls ttjdons 
hoogwntcris stPrk af11ankt>lijk \'dll lu·t sr•tzor•n. 
In dc> wintPrtijd is altijd ten minsiP I'Pll dPPI 
'.m df' Steenlopers \ c>rspn•id t•n H< tiPI a.m lwt 
loPragPrun op het strand, in d(• pol<lPrs ol op dl' 
IPPggclopen Spuikom. Dit'' issPlt al nwt pNio
dl's nm inac.ti\ itcit en groepsvorming in lwt 
fcwtagePrmilieu zelf of met \'l'tYiiPW'll llrl.tr t'l'll 
hoogwatervluchtplaats \'ooral in \'OOI- t•n 
naj.1ar maken de vogels freqtwnl gPhruik \'Bil 

hongwaterduchtplaatsPn \\'ilctrhij Zl' in I'PII 

grolt• groep "passief' O\'ertijl'n. Dan nog zit 
!lO tol ï5% \an dP '>ll·•.mlopt•rs te kijkPn, kreth
hPn, poctsl'n. of I< pr n ze. dal<>n al tot in dl' 
\\ citerlijn r•n heginnen lP. pikken ... en 23 tol 
fl0°o slaapt met de bPk in dl' \'en•n IPr\\ ijl RO 

tol B0°o \'an de Paarst• Str.mdlopers sluapt Pil 
10 tol zoo., aan comforth.tndl'ling<'n doPt. 
Dit tclkt>ns waargenomen cnnlwst in dP tijdslll'
stPding tussen beide soortPn op dl' hoog\\ tllc>r
,.luc htplaals moet in verbanel gr>hracht woniPn 
nwl het dag-nachtritme van dP Ste>Pnlop<'l 
I lij ht•gint elkP ochtend, uitgerust 'r~n t.ijn 
nnc hiPlijk \ crblijf op de slaapplaats. aan zipl 

-

-

getijc)clus \811 de dag tem iJl de Panrsl' 
Strandloper er misschien een nacht nctwf foP
ragoren het>ft opzitton en elk hoogliJ nnngnnlt 
om ''hij lt• sinpen ". BO\ enclwn ZIJn StuonlopPrs 
m de mnandcn april-me~ 'oei onrustiger op de 
hoog\\ aten luc.htplant ... dan in hot najaar en eh• 
"in tor: \'Pel \ t>rlopt>n. t•lkaetr nnjetgl'll. rt"lll'tjPs 
s< hoppf'n en de triliNs zijn niet uit clt' !ut ht ... 
\ ogcls op \'rijersvoetcn? I\ a I 0 mimttl'n J..nn 
het patrotlil \ 'ém een OY<'ftijcndl' gnll'plolelttl 
gP\\ ijzigd zijn 

• ~tC'enlopNs sluiten Zil h Jn•qtll'lll oirlil bij 
ellldl'H' (\\ nttd)\ ogols Pil OJllgt>k.PI'I'd. 
a . l.cn populatH' Sc hoh•kstl'rs \ .tn 50 tut 150 

\ ogl'ls is lwt jaar rond aan\\PZig in dP jell'l'll 
I %5 19ï3. Bij hoogwatl'f nmnl dPZI' soort 
dagPiijks overtijenelP groepPil op lwt z.md
strand at op <>en strandboord 1'11 hnngsll•ns hij 
t•xtrt>nw omstanclighcdl'n op het st fellid (stotlll, 
springtij. ht•rhaaldc• vcrstoring dom 1 P< rP,mll•n 
ol loslopende hondc>n ... ) trc•kl..t•n 7.1' thletr t'l'll 

hnngwater\'luchtplaats op lwt pieltiP dak \ ",IJl dl' 
Vismijn. naar het pnldPrland Tm kijf'\ u ogtw ol 
naar de landtong op de <;puikom. ~tll'lllopt>rs 
sluiten zich bij hoogwatct tn dP wintNm<ltlll
dPn vaak aan bij elP Sc holckstPrs op hPI sii.IIHI, 

in d!' pold!'rs en op de landtong lllrlcll \ rÎJWPI 

nooit op het platte dnk. 'an elP\ hmijn. t'!'ll 

enk.eling daargelaten NPI als J'a,trsP 
Str.HHilopers gedragen Sc ho!Pksters zi1 h Z<'N 
pnssid op Pen hoog" ntPrv Iu eh I pinals IIIPPslnl 



slapen ze. op éen poot. kop in de \eren. terwijl 

de Steenlopers daaromhc•Pn actiolaan hel 
rondscharrelen zijn (foto :Hl) Sc holeksters slui

ten echter nooit aan op de I\ pist he E>teenloper 
hoogwalen luchtplaatsen zoals de staketsels 

\'an deSputkom en maar uitPrst zelden. als 

enkelingen. op de \\'crfl>ankdijk. 
b. In de wintertijd \'erblij\ en \·eel Steenlopers 
m het polderland bij dt' Spuikom Op weiden 

en akkers foerageren ZlJ dan \'aak 111 het directe 
gezelschap\ .1n !I.. ie\ itt•n. (,oudple\ ieren. 

Kokmrt'U\\·en Stornllllt'Cli\H'n. Koperwieken. 
Krams\ ogels Pil SprePmvcn. Vooral met 

Goudplc\'wrcn wordc•n soms grotPre groepen 
ge,ormd 
c. Tijdens de tn•k. in \'oor !'11 najaar sluiten 

andere ''a ach egels 1 n l..lc•i ne aan Lallen aan bij 
de 'oeclselzot'kt>ndP Pa<Hsl' Strnndlopcrs on 
Steenlopers op de slrandhooldt>n: 
Kanoctslranclloper. BcHliP StrandlopPr. 
Tureluur. ZiherpiP\ iN. il..lPinc Slrtlnclloper. 

\\'ulp Regenwulp. l3nntlwJ...plP\ i<'r. Deze soor
ten \algen dt> St Pen lopers hij hoogwater naar 
de \ \'erlh,uü. 1 n zelfs rPI!,dm.ttig naar de staket
sels \'an dl' Spuikom \ oor,tl dl' K,uwt•t

str,mdlopPr Is l't'n op\ .tlh·ncl n•gPlmatigP lwgc
leiclt•t '.111 dl' 0.,tt•t•nlopPr nwt in nwi en septem
ber soms gn PJH'Il \.111 maxim.to~l 20 tot 40 
\ ogPls, ook op lwt latlln\\ m k , .,m dt• steigPrljes 

van de ocstPrh' el--er' OP andt·n~ \'Nmelclc soor

ten volgen in gro<'pjcs 'an I tot 10 vogels en 
veel minder frequent OP St!'PnlopPr deelt ool 
zonder problenwn de stak.Pist•ls \ '<.tn de 

Spui.kom met Dwergnwt•ll\\'l'll (lot 40 e:x .}. 
Visdie\·en (lot 20 t•x.) Pil Pnkt>lingen \'an Grote 

Stern en Kokmeeuw (foton•Pks 40). Maar slei
gers die ingenonwn zijn door grote meeu\\'en 

worden steeds resoluut gt>nwth•n; nochlans 
accepterC'n ze deze soortt•n wt•l op het wandel

pad \'an de \\Nfi>ank ll'm ijl ZP zelf op de 
dijkhelling z1tten \ an zodra echter een 
Zil\'ernlceu\\ de lwlhng ,\ld<t.llt is er paniek 

met \'cel roepen en opvlwgen. nPl ,ds hij het 
naden>n ol net•rslrijken \ an een grot•pje 

Kauwen Ook Ml'crkoPtl'n op dl' Spuikom die 
het staketsel noord prolwrcn Ie beslijgen \er

oorzaken veel verstoring. 
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Foto 37· 
Je Stee'l opers vorll'e'l op Pen 
!JOOgW I NV( U( tttp( dl lt d 
zePr compa t gro pe d 
nd 111dut!le clfc;t b dr ., 

d 

19 1 

e e m eo;~ 

PctueMr;B u .Ot d 
19/1) 
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Foto 39· 
t(''l typ <; h Wl'ltPr'l l.'(d 
ee groep e C, ol k tere; d 
c;ldpPnd .>vert op hPt 
c;tr r d 'llft ,., ae buu•t nk e 
StE>enloperc; dre !Ie' ~oer< ge 
rer Zr kaart 111 
Foto M re ~eeuw , Oo<;t(lnde 

19/0 

A typ1ca/ mwq m 1v ntu a 
ltttle qrot1p of Oyste~ ateliers 
pa~s nq the llde on tl1e IJ h 
wh1/e ~ l ep1 q, ost to f w 
Tums on s h1 I e o v Jl 
fora ma S e n CJP 
P ct ure Mor 8 u , Ostend 

1970 

• • _. . -

7-3·5· 
Het verloop van de hoogwater- en de 
laagwatertrek bij de Paarse Strandloper 
en de Steenloper 

I !ct vcrloop van de hoogwatertrek. van de 
strandhoofden naar de hoog\\all:'rvluchtplnats. 
en de laagwatertrek van de hoogwal!'n lucht
plaats naar het strand. kan het best gevolgd 
worden btJ doed \'an de late \ oorrnicldag tot dl' 
late namiddag. bij min of meer epn springtiJ 
situatie. Bij de Steenloper le\'ert hovendit>n 
.11leen de periode maart-oktober vcPl bruikban' 
\\'aarnemingen op \ an november tot februari 
zijn ze haast niet aan\\'ezig op de hoogwater
duchtplaatsen 

Tijdens opkomend hoogwater trcwpcn clt> 
\'ogels de ene keer gaandeweg sanH'n op c>l'n 
hoog gelegen strandhoolcl. dat als voorn'rza
melplaals fungeert.\ aal-. ht>l hoofd naast lwt 
Oostcrstaketsel. om in enkele grolc> groepen 
naar de hoogwaterduchtplaats lc> \liegen. E<'n 
andere keer ztllen de waadvogPis ster!-. Vl'r 

spreid tussen Ravers1jde en Brc>clenl' <'11 vl1ng<•n 
in tallo~c> kleine groepjes en gcsprrid in dr lijd 
naar hun \ luchtplaalscn. Bij de hoogwa tertrek 
\'Prlaten d<• Steenlopers en de P.1.1rs<' 
Strandlopers de strandhoofdl'n doorgaans tus
sen 150 en 70 minuten vóór hel tijdstip\ ,111 

hnog\\'aler. bij een Lijhoogte \ëlll 2m20 tol 4m. 

zelden tot 4m40. Af en toe, bijvoorbePid bij 
harde uf stormachtige wind uit lwt zuidwt>sll'n 
tot lwt noordoosten , komen de ,·ogt>ls ,11 \'ttnal 
HlS minuten vóór hoogwater tou nwt tijhcmgl<'s 
\anal 2m. Dal betekent dat ze lwt g<'tijdt>ngP
hiPd sponlaan \'erlaten op ePn tijdstip d.11 Pr 
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nog volop ruimte is. zowel op de strandhoo f
clt>n als op het ~andstrand. Scholeksters daar
entegen proberen steeds zolang mogelijk op het 
strand Ie blijven. Soms komt het voor dal de 
Steenlopers en de Paarse Strandlopers heel 
kort vóór of zelfs enige Lijd na hoog'"''alcr op dP 
rustplaats arriveren. Dal zijn vogels dte op ec>n 
strandhoofd. een voorverzamelplaats. blljvPn 
hangen en alsnog - onder im locd van cc•n 
of andere verstoring - naar de hoog\\iltN\ Iw hl
plaats trcUen Het tqdstip en de duur \ an de 
hoog\\'atcrtrek 1-.an dus onder im locd van tal 
'an factoren \'an dag op dag zeer s terk \'Nschil
len en er \'alt moeilijk een logisch patroon in te 
ondNscheiden. De eerste \·ogcls dte loekomen 
\'erloncn vaak een onzeker. aarzelend gPdrag 
om op de hoogwalen Juchtphals neer to strij
ken \J1el zelden \liegen er enkt>hngcn terug 
naar het strand omdat er nog gi:'Pn soortgenoten 
lc hespeuren zijn op de vluchtplaats. Zodra er 
ech ter enkele vogels neerstrijken sluiten niPU\V 
aanl-.omcnde groepen \lol aan c>n kan dP gnlC'Jl 
ovorli]cnde waadvogels gestaag aangrumPn. 
GPnmldcld duurt het aankoml:'n van de \ogels 
ongcvc>N een half uur. Maar wanneer ze hel 
strand \erlaten vanopeen vooJVPfZclmclplaats 
kan hot toekomen ook op 5 minuten gl'lwmon. 

Oe\ ogels bliJven gemiddeld -lu30' o\ NI ij
en op do hoogwatcrduchtplaats. met .1ls uitN
slt•n ht30' (netgend naar doodtijsituaties) t•n 
su:w· (neigend naar storm- <'n /ol springtijsitua
tics). (n = 12. zie figuur 1) . {)p opgt>gPvcn clum 
\'an het overtijen omvat hel tijdsvcrloop \'antll 
eh• ('erslP \·ogel diP aankomt bij lwt lwgin van 
de hoogwatertrek tot de laatsiP vogl'l diu \\'t'g
trekt op het einde \'On de laagwatPrtrck:. 
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lndividuele vogels vcrblijven al vlug een half 
uur lol een uur minder lang op de vluchtplaats 
dan de vcrmelde tijdsduur. 

Over het algemeen vcrloopt de laagwater
trek tussen 100 en 200 minuten na hoogwater 
bij tijhoogten van 4 lot 3m. uitzonderlijk tot 
225 minuten met een tijhoogte van 2m20. 
Op deze algemene regel zijn er enkele duide
lijke uitzonderingen. De Paarse Strandlopers 
verlaten de nachtelijke hoogwatervluchtplaat
sen soms opmerkelijk vroeg: van 30 lot 120 
minuten na hoogwater bij tijhoogten van 4m60 
tol 4m. Soms verlaten de Steenlopers in de late 
herfst en het vroege voorjaar de hoogwater-
\ luchtplaatsen lussen 40 en 120 minuten na 
hoogwater om grotendeels naar het polderland 
te vliegen. Zij hervalten dan het foerageren ver
vroegd buiten het gctijgebied. Beide soorten 
verlaten de hoogwatervluchtplaats ook vroeg in 
het geval van doodtij op de ochtend en de 
avond, van 40 lol 90 minuten na hoogwater bij 
tijhoogten van 3m80 lot 3m50. Figuur 12 
i llustreerl de relatie lussen de hoogte van hel 
tij en de verblijfsduur op de vluchtplaats. 
Het leeglopen van een hoogwatervluchtplaats 
bij de Paarse Strandloper duurt gemiddeld 
27 minuten. met als uitersten 5 en 82 minuten. 
voor groepen van 30 Lot 60 vogels (n = 11 ). 

Bij de Steenloper duurt het gemiddeld 38 
minuten. met als uitersten 8 en 87 minuten. 
voor groepen van 50 tot 260 vogels (n = 28). 
Al bij al opmerkelijk gelijklopende cijfers die 
niet mogen doen vergeten dat zowel het tijdstip 
als de duur van de laagwatertrek van dag tot 
dag kan variëren, zelfs binnen vergelijk.bare 
tijsituaties (zie figum 12, bij springtij op de 
middaguren). Hel is duidelijk dat niet alleen 
het tijdstip en de hoogte van heltij of de groot
te van de groep vogels op obligaat eenduid i ge 
wijze het verloop van de laagwatertrek bepa
len. De "stemming" in de groep speelt ook een 
rol. Het weer oefent geen O\ erheersende 
invloed uit omdat de vogels anticiperen op 
temperatuur, ,.vindrichting en windk.racht door 
de meest beschutte hoogwatervluchtplaats uit 
te kiezen en op de gekozen locatie ook nog 
eens de meest windluwe hoek.. 

Samem attend k.an gesteld worden dal het 
verloop van de hoogwater- en de laagwatertrek 
onder invloed va11 diverse factoren nogal varia
bel is. Maar in veruit de meeste gevallen is 
zowel bij opk.omende vloed als bij aflrek.kend 
hoogwater bel bereik.en van de tijhoogte tussen 
3 en 4 m een beslissend scharnierpunt 'oor het 
verloop van de hoogwater- en de laagwatertrek. 
Op dat niveau verdwijnt immers hel gros 'an 
potentiële prooidieren in het getijdengebied 
onder water of komt het opnieuw beschikbaar. 
zoals in figuur I kan worden afgelezen. 
De asvmmetrie in het tijds' erloop van de hoog
walerlrek. (150 tot 70 minuten \'OOr hoogwater} 
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en de laagwatertrek (100 Lol 200 minuten na 
hoogwater} is een afspiegeling van de getij
kromme te Oostende (figuur 1}. 

Enk.ele aspecten van het gedrag bij de laag
watertrek kunnen als volgt samengevat worden. 

• Tijdens hoogwater zitten de \'ogels 
meestal rustig te overtijen. Naarmale het Lijd
slip van de laagwatertrek nadert worden 
Steen lopers onrustiger. soms zells agressief en 
veel luidruchtiger. Ze beginnen te \erlopen, 
dalen af lol in de waterlijn en beginnen te foe
rageren. Paarse Strandlopers blijven tot het 
begin van de laagwatertrek. rustig passief over
tijen. Matige verstoring tijdens hoogwater 
wordt vaak genegeerd, maar naar het begin Yan 
do laagwatertrek toe geeft het al snel aanleiding 
lol vervroegd terugvliegen naar hel strand. 

• De laagwatertrek begint vaak aarzelend: 
één vogel roept. vliegt op, niemand volgt. na 
100 m maakt het haantje de voorste rechtsom
keer en zet zich weer neer bij de groep. Dil sce
nario kan zich soms met enkelingen of kleine 
groepjes enkele keren herhalen. Maar 5 minu
ten later vliegen 12 heftig roepende vogels op 
en gaan resoluut door richting strand, de laag
walertrek. is ingezet. Dal roepen betreft vooral 
de Steenloper. Paarse Strandlopers zijn veel 
minder luidruchtig en verlaten soms zelfs de 
hoogwatervluchtplaats in volstrekte stilte. 

• Vanop de Spuikom vliegen de Steenlopers 
zowel door de open ruimte van bet polderland als 
hoog o,·er de bebouwde kom van de Vuurtorenwijk 
en de haven terug naar bet strand. 

• Op de Werfbank vormen de Steenlopers 
en de Paarse Strandlopers vaak. gemengde 
hoogwatervluchtplaatsen. Beide soorten vlie
gen dan bij de laagwatertrek globaal min of 
meer synchroon terug naar het strand, zeer zel
den in gescheiden en niet overlappende perio
des (figuur 12}. Hel precieze tijdstip van hel 
opvliegen is nogal soortgebonden met soms 
weinig. soms iets meer wederzijdse bel'nvloe
ding in de zin van: groepje Steenlopers vliegt 
op en enkele Paarse Strandlop'=lrs volgen auto
matisch of omgekeerd. De ene keer wordt in 
enkele grote groepen opgevlogen. een andere 
keer in vele kleine. In de figuren 13 en 14 

wordt deze variabiliteit in het detailverloop 
van de laagwatertrek geïllustreerd. Maar altijd 
is er wel eens een uitzondering. Op 10 decem
ber 1972 zitten op de hoogwatervluchtplaats 
van het hot1ten stak.etsel van de \Vertbank. 105 
Paarse Strandlopers en 1 Steenloper met een 
hooglij van 4m80 om 15u30' Om 15u45' alar
meert de Steenloper- zonder zichtbare oorzaak 
voor de waarnemer- plots heel hef-tig en luid
ruchtig en op slag ' 'liegen alle Paarse 
Strandlopers op. cirkelen enkele keren rond de 
\Vcrfbank. en verdwijnen dan resoluut richting 
strand. amper 15 minuten na hoog'"'aler en in 
een springtijomge' ing. 



TijdSlip lij· Datum HVP Soon Aantal 50' 100 150' 200 250 
a ter hO<>qiE 

9u43' 4m30 8 me1 1968 Werfbank Steen! 100 

Werfbank Paarse SI 21 

10u27' 4m00 9 apnl 1968 Sputkom Steen! 139 

Werfbank Steen! 114 

Werfbank Paarse St 51 

11u21' 4m50 10 apnl 1968 Spu1kom Steen! 54 

Werfbank Steen! 204 

Werfbank Paarse St 53 
- 1-

12u04' 4m80 11 apnl 1968 Werfbank Steen I 240 

Werfbank Paarse St 55 

13u20' 5m20 13 apnl 1968 Spulkom Steen I 
,. 

48 

Werfbank Steen I 200 

Werfbank Paarse St 53 

13u48' 4m80 28 apn 1968 Werfbank Steenl 160 

Werfbank Paarse St 36 

14u49 4m90 31 maart 1968 Spu1kom Steen I 
t--

120 

Werfbank Steen I 145 

Werfbank Paarse St 53 
1Su22' 4m70 20 apnl1969 SpUlkom Steen! 112 

-- -
18u09' 3m80 5 me1 1968 Werfbank Steen! 

Werfbank Paarse St 

• Bij hP.t weglreU.en \'an dc \ \c>rflmnk die
gen de Steenlopers tradttionecl hoog m·cr de 
ha\cn en cle duinen naar het strand, de Paarse 
SI ramllopers C\ en tradllwneel zr.cr laag o\·er 

het wntcr on \iia de vaargeul naar de strand
hoofciPn. 

• In \·oor en najaar \"erclelcn clr. 
SINmlopers ZH h meestal sponlaan mc'r twee 
hoogwalen luc htplaatsen. Een grc>t>p zit op de 
\ \'Prll><mk Pn cPn tweede op de Splllknm. in 
vogelvlucht 2 km van elkaar' cm ijcl('rcl en dus 
YisuPPI en auditief volkomen \'illl Pikaar gE>ïso

IPercl l)p vogcls op de \VHrnHtnk kunnen hel 
walt>r ziPn :r.akken bij afgaand Lij, elP \ogels op 

dl' Spuik-om kijken tegen O<'n onvcrandNiijk.e 
\\(llcrspil'gt>l aan Oe periode \ an dc ltiugwater· 
ln•k loopt \'oor he1de hoogwaterduc.htplaalsen 
\'olotk ZC'ef opvallendS) nchrnnn (figuur 12). 

Dil \\ijst Prop dal \'Îsuelc inlornt.llit• o\C'r hel 
<illll•kkl'IHI water niet bepalend is \oot het ver
loop \ an de• laag\\"alertrek maar d.tt oPrder een 
g~•IJ)gl'\ cwhgP, interne biulngisclw klok sturend 
0 Jlll'l'Pcil 
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27 

~ I na H."J na HW .a 1a 1-1 
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1·3-6. 
Het dag-nachtritme en het terreingebruik 
van de Steenloper 

Bij elP Strenloper is het gotljdcnritme 
tijdens elP dag maar een onderge.sehikl S\Slcem 
\'an zijn dag-nac hlrilme. Dal betPkenl dat de 

soorl bij het \'allen van de avond Iltlar een 
slaappla,tls tn•kt urn er de nacht passiel door le 

brengc'n . Waar de ,·ogels zich ook he\ inden. op 
het strand met laagwater of op c•cm hoogwater
\ luchtplaats bij doed. in hel puldNiancl of op 
de afgPiatPn Spuikom. bij \ala\'ond trPkken ze 
naar elP slanpplaats op de Spmkom. Opnieuw 
zijn de \ ll'l' groepen stakctsPis hel loc\ luc hts
oord (kaart 11 en tabellO) \an dPC<'mber 1965 
tol dt>c-Pmher 196 ï is het stal-el se> I \\PSt 

(lolurPel.s I H) met ï5% ,.an du \ ugt>ls het 
belangrijkst. In december 19liï worden weken

lang \\'Pgl'll\\'PrKen UitgO\'OCrd ol<lll dl' 
Dr. E. 1\.lorP<lllxlaan ter hoogte v,m dl• sluizl'n 
\·an de Spuikom,\ lakl.Hj de slaapplaatsstaket
sPls west. tvlcl bijzonder luidnwhtigP prwuma
lrsc hn httmNs wordt tot na hel \ nllnn vnn clc 
cluistPrnis gt>werkt. Wellicht lwblwn dezP 

\\orkPn de• Steenlopers afgeschrikt. In alle geval 
'c>randort wmaf dat Lijdstip dt> tr.Hlitic> in het 
gubntik \ an de slaapplaats zeer drastisch · van 
januari lllhR tol oktober 19ï~l lwrbPrgcn de \ ijf 
steigPrtjos zuid ( fotoreeks 32) \ oortuelil 7R0o 
van dl• O\ 1'1 nachtende StecnlopNs. In Iw i dl' 
perinell's lungcren deovorige drie groopon stei
gertjus sim hts .tls uil\\ ijkslauppl.mtse n die van 

3 tot 13 °o 'an de vogels konden op\ angen . 

ï9 
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Figuur 12. 

tnkt e rbe den i! e 
aagwate•tr kv n d 

<;tet'nlop en de Pa I''>E' 

~trtJ dloper op de I" Jogwater 
vluc tpl atsen •-IVP '"de 
<;pu11<om (s a ket se I oord) en 
de Werfb k d1 k e of cJan 

De p r der; Vdn de 
k 1 g ob d u 

VIP ante 
h1e biJ 

ve vVIJ2 n ar dl! ogte van 
net 111 
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'lo kJP ge ft h('t PrtreK v J'l c 
P rc;tt voge wetr, n ollet)e 
de rnedt ne er eer v erkèlniJE:' 
dP a J~<.te 

The low w ter mtqrot/On of tnc 
TurnstonE. a d the Purp/e 
5andptoer on thc htqh wo' er 
r fuqJa of th n rtherlv Ion 
dt q '>taae o the r,Jw Do 
a doftheembank ent of I he 
Do kyard 0'1 11 Ma 1 19 ~ 
r E pe od of o t ,q 
on s p at ed n m n te aft r 
q water th p n 

t ons on eh dEp tu of tv 
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<; {lyt up Symb s t a 

g e s ~ t t1 e of t 
dE.parturc, a r e I 
o t a d a sq "'h''" 

ast one e{t 
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31 maart 1968, hoogwater om 14u49', tijhoogte 4m90. 

minuten na hoogwater: 
I r I i e I I I I I I I I • I I I • I I J I I I I I I I I I I I • 

100 110 120 130 
waterstand: ~ ~ .. 

4m40 4m30 4m20 4m 
n 

60 Steenloper n = 120 HVP Spuikom 

50 

40 

30 

20 

10 

1 0 

100 110 120 130 
n 

60 Steenloper n = 1451 HVP Werfbank 

50 

40 

30 

20 

10 

0 1 ~ I l 
100 110 120 130 
n 

60 Paarse Strandloper n = 53, HVP Werfbank 
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0 l 
100 110 120 130 

. . I I I I . I t I 
I I I I t I I 

I I I• 

140 150 
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~ 
3m80 

1 
140 150 

140 150 

140 150 



27 apnl 1968, hoogwater om 13u19'1 tijhoogte 4m80, hoogwatervluchtplaats 

Werfbank 

minuten na hoogwater: 
I I • I I I t 

I I I 

135 1 140 145 
water-

3J9o stand: 4m 

n 
90 Steenloperl n = 187. 
80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

135 

n 

140 145 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

Paarse strandloper; n = 41 . 

135 140 145 

Tabelto. 

l I I I • I I ' I 

150 1155 1 160 165 t 

+ 
3m80 3m703m60 

l I til 

150 155 160 165 

I 

150 155 160 165 

Figuur 14. 
DE> I lagwatert rE>k va de 
Steenloper c r de Pr~arc;p 
Strand oper op dl.' oo~wat r 
v ucotp atc; va'l d d Jk van de 
Werfban op 11 apr1 1968 
Oe per OdE' v '1 dE agwat 
rek c; tgezet n mt ten a 
oogwater met 1 d latl h t 

vertrek van el e ndtvtdu 
g•oep opvhPgende voge s 
Symbolen e n d ehoekJe 
geeft ~Je' vertrek van Cle r:erc;t 
vogel weer, een bo I IJl' de 
medta'le e'l ee'l vte•kantJe Cle 
laatste 

The /ow water nugratton of the 
Turnstone and the Purple 
Snndptper on the luqh water 
refugia of the embankment of 
the Doekyard on 27 Apr11 
1968. The pertod of low water 
mtgratton 1s platled w mmutes 
a{ter h1qh water w1th preC/se 
md1ca11ans on the deporture af 
every nd!VIdual qra p of b1rds 
flymq up Symbo/s a tr anqle 
shows the t1me af the {m;t 
deporture, a e~rcle the mPdwn 
one ond a squor when the 
lo<>t one le{t 

De ve•spre•dmg van de Steenteper over d<' vier g•oepen staketsels op de Spu kom te Oostende dte al5 slaappl atc; tn gebru1k waren en een ve'fWI Jktng 
met hun fu'lctte al5 hoogwate•vluchtp1aätS, t96S·t9Ti 

The dtstnbution af Turnstanes on the four qroups of p1cket fences on the Ostend Slwce Doek, wluch were used as mght roostand tn relat/On Wlth thelf 
functwn as high water rf.fugwm, 1965 197 3 

Functie Periode Aanta l Steek· %-verspreiding over staketsels Spu ikom 

tellingen proef 
grootte 

noord west zuid oost 

Slaapplaats 1965-1967 27 2.244 5.5 75.5 6 13 

1968-1973 86 11.864 3 11,5 78 7.5 

Hoogwatervluchtplaats 1965-1973 206 14.659 70.5 1,5 16,5 n.s 
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Periode Totaal aantal 

slaapplaats· 

tellingen 

aug.-sept. 6 
okt.-nov. 21 
dec.-jan. 21 
febr.-maart 31 
apnl-met 24 

Totaal 103 

Hoe kan dat du1dehjk patroon m het gohnuk 
\ an dP SpmkomstmgPrt)O nu bogrepPn \\orden? 
Men ktin en an mtgaan dat een slaappl.mts, net 
als oen hoog\\ aten lucht plaats, zo\ cel mogehJk 
\Tlj moet Zijn \ an (mcnseh)kc) \er tonng de 
stf.>lgeriJes zijn relatwf veihge mlandjes op het 
\\a tor BO\ on dien moet eon slaapplaats Pnigo 
beschutting bieden tegt'n do \\ eersinvloeden De 
st,Iketsp)s oost liggen middPn op dP Hh IM grolt• 
\\ att•rplcis. Hierdoor is de im hwd \'811 du wmd. 
tlll "•'lke richting ook. Zl'l'r n.tdr ukkPI ijk. [)p 

Spuikom fungeert ook als llll'l'\1\\ pnsla.tppl.t.tls 
'' .t.u hij de meeuwen \'oor.tl dil' 1 t•ntr,ml gt•lt•gpn 
:;t,tkPtsf'ls oost als voorn!rzaml'lpl<tals nl sl.~ttp
plaats gt•bruikcn. Hel onbeschutte karaktl'r on d!' 
r cgPimnt i ge aanwezigheid van grol!' nwt>u \\'1'11 

knn 'erklaren waarom dt•zp st,Jkl'lsl'ls zit h 11111111 

tot PPn favoriete slaapplaats kunrwn on I\\ ikkP
IPn. Dl' siPigertjes \\'est en zuid liggPn \\'t•l 't•t>l 
rncPr !}('schut tegeno,·er harclf' wind uit clt> O\'l'r
ht>Nsl'rHlc westelijke en zuidelijkt' windrie ht in
gt>n (kc1art 1 J ). De hoge c onstruitiP hij elP sluizt•n 
en de hoge dijk ,·an dP Sptnkom zorgPil hh•t 
'oor l't'll \\'indluwe slaapplt1t1ls. \\'pst l'tl zuid 
zijn dus acbtereem·olgcns, uit traclitiP, dl' f,tvo
riPh' steigPrljcs. Dat traditionPI'I gt•clrt~g word t in 
"PIIH'paalde omstandighedl'n drast i se h onder
hrokt•n. Bij harde \\'Înd ui t oostl'lijl-1' ril'htingnn 
is de situatie op de stakclst•ls ''l'S! door dt• opgP
Z\\'I'PJ>lP \\'ind en golfslag in de• plaahc•lijkP \'!'r 
n.tuwing \ andeSpuikom z!'rr ongunst tg In dl' 
jaren I !)65-1967 gaan elP n>gcls dan n•soluul 
n.ttll dP stPigc>rs zuid en oost OmgPkPPrd nnia
tPil de> Steenlopers in de Janm 1%8 1 1)i'J hij 
stornmcer uit \\'eslelijke richtingPn .tltl)cl cle sla
kPtsr>ls zuid om te gaan slapen op clt> d,m ui terst 
\\ indlu\\ P staketsels west. Alhol'\\'1'1 lwt hij 
'' Pstelijke en noord westelijkt• wtnd mooi in 
dP '' indsc haduw Yan de \'uurtorcrm ijk ligt. 

speelt steigertje noord geen rol al !:)nnpplatl 
De reden hicn oor i-. totaal ondmdall)k 
Temper omdat het de mee t fm onolo hoo '" nter 
'luchtploals 1s met ïO o 'an de O\ urtl)ende 
\ ogol' op de Spuikom (tabel 10, foto 31) 

\ \'annccr bij lH't 'allen 'an de "' ond nog u •n 
groep O\ orti)endf' \'Og •Is op .. tal..otsol noord ann
" t>zig is 'orplaatst>n ze zil h in de lilt o .. tc> gt'\ nl 
lf'll sponld.til naar Pen 'an elP slaappht.ll slf'1gors 
''Pst ol zuid. Et•n zcm zuldz<tmt' kPt'J hltt' 1'11 l'llll 

.t,mt.tl Sh•t•nlnpt•rs daar ook u\ t•r n<lf:htl'n. 11l'lt' 

rigoureuze \Cmrkeur \'an elP Stt•pn lnpt>r:-; \'11111 

SIPigPrtjP noord als huog\\ clll'n luc htpl.!.tl~ 1'111'1'

zijds t•n \'oor de stPigcrljt•s \\ l'SI l'll zttid .tls 
:o;lo1applaats .mderzijcb is l'l'll sterk st.htltl" \'clll 
lijn gl'dilh•rentiet>rd ll'frcingc•hruik d.tl gt•<huon
do ll'n minste acht jaar \\'l'rd .mngl'lwudoll 

Bij dt• sla,tpplaatstellillgt•n \\nuit \ .1.1k \ ,t!-.1-
gt>slt>ld d.tt niet de \·olh•digt• Oustl'IHlst' poptd.t 
liP op ciL ') puikom amm•pzig is (l.thPI 11 ). 

Op ~I Pc hts l'én op dt• vil'r tclhngt>n 1.11 I 00°t, 

v,m dP \ ogp}s op de sla.tppl.t.tls. 1111'1 O\ I' I igl'ns 
l'Pn grote spreiding wal clt> mate v.m .tl\\ czig
lwid bPtrl'll \ ooral in dt> "interm.tatHIPn ont
hrPl'kt soms CPil belangrijk dcwl v.m dl' \ ogPls. 
Bij t•t>n up de tien tPllingen komt Zt>lls goPn 
l'nk1•lt> Steenloper opdagen. ,\ 1 cl!'zl' \clslstPIIin
gl'n gi'IH'urdon lussen 1 H 1\0\ Pmlwr 1'11 I n t.t.trl. 

Soms kunnen harre wcersomsl.uuliglwcll'n hwr
,·oor Pen sluitende wrklaring hiNIPn. 
ZPl'T die hle mist \Prhmdc•rl blijkhaar l'l'll 
nnrnutl c' moncltn•l- naar de• sln,lpplt!.tts (w.t.uhij 
controlt• gPen auditieve waarnPmi ng1•n opll'
VNI). l'en i)ztgt• noorclwesiNstorm mei n•gpn 1'11 

srwc•uw ui Pl'll hog<' waterslanel op dP Spuikont 
\\'cltlfbij ollll' SlakctscJtji'S door d t• gnJisJ11g of 111'1 
spatwat1•r 0\ erspoelel \\'orcll'n, maakt elP 
~putkorn ongeschikt als mmnac htingspl.t.tts, 
.tdll\H•zighcid van sneeuw ol ijzuh mming op 

Spreiding slaapplaatstellingen per categorie 

Grootte groep steenlopers op slaapplaats in% van de aanwezige populatie: 

o% 1·20% 21•40% 41·60% 61·80% 81-100% 

0 0 0 0 2 '~ 
3 1 0 I 5 11 

4 1 1 0 5 10 

3 1 5 2 10 10 

0 1 0 9 3 11 

10 4 6 12 25 46 
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Penodes waarbinnen 
slaaptrek en ochtendtrek 
verloopt 

Slaaptrek met laagwater 
Aankomst eerste vogel 
Aankomst med1ane vogel 
Aankomst laatste vogel 
Vervf1egen na slaaptrek 

Slaaptrek met hoogwater 

Ochtendtrek 

50 

Zons-
onder-
gang • 0 

~ 

de steigertjes maakt het lat tenwerl-. to glad voor 
zittende \Ogels . Op drie avonden op vier ech
ter blijft. POn zeer zPldzame keer de volledige, 
dan weer eens C'Pn groter of kleiner deel van de 
Oostendse populatw \\Cg\ an de slaapplaats, 
en d1t alles bij perlee l rusltge en normale 
wecrsomstandtghedcn Dit fenomeen kan op 
t"·ee wijzen \ erk.laard worden Ofwel bestaan 
er naast de Spuikom nog andere slaapplaatsen 
die, ondanJ...s een ruim ze\ en jarige intensieve 
zoektocht, nooit ontdeJ...t 1.1jn ge" orden 
Het platte dak \ an de Vismijn of het polder
land TurJ...I)O-VH ogne zijn een mogehjkheid, 
maar controles z11n hier door cle ono\erzichte
lijkheld zeer moeilijJ... en hebben nooit positie
ve waarnemingen opgeleverd Ofwel blijft een 
wisselend deel van de Oostendse populatie bij 
het invallen van de duisternis gewoon actief 
roerageren op het strand ol in de polderweiden. 
Voor een dergelij k. pnrlioC'l dag-nachtritme 
binnen de Oostendse pop u lat ie hebben we 
nauwelijks emge positievn indicatie kunnen 
\'inden Een zcPr zPicl:aune keer blijft een lJein 
aantal Steenlopers ook. btj \ ollt>dige duisternis 
,·erder loerageren op lwt hoofd naast het 
Ooslerslak.Ptsel profiterend \ an de ha\ em·er
hchting op het staketsel Een duidelijk negatie
\'e indicatie: op verschillende a\·onclen wordt 
\astgesleld dal er bij laag\,·,ltN en zeer rusttge 
weersomstandigheden met een onbewolkte 
hemel en ,·olie maan \anar zonsondergang 
· een optimale nac htPiqke foerageersilualie 
dus - loch grote gruPJWn StPenlopers op de 
Spuikom J...onwn sla1wn. \Vij zijn daarom 
gcne1gd aan te ncnwn dat d1t fenomeen in de 
eerste plaats \Croorzaak.t word t door het 
bestaan\ an et'n u t nworel en~ nooit ontdekte, 
secundaire slaapplaatsen. 

HoP clan ook., 111 do omgeving van 
Oostende, gmg in de 1an•n 1H67-1973. van 
augustus tol nwi. gemiddeld ca . 70°/o van de 
aall\\Pzige popul.1tit> 's avonds\ riJ'' el dagelijks 
een slaapplaats opzoeken op de SputJ...om. 
In deze> \\'tl<lrlwmingspNiode '' ,uen de aantal
len SleenlopNs in dt• lllchlllden juni en juli 
zo klem dat lwt mol'ilijk \\'cls rele\'anle waarne
mingen rond hun dug-n.u:htritmc te 'erzanle
len. \'andaar de bcpl'rking tot .lugustus-mei. 

Slaaptrek Ochtendtrek 

Emde Emde Beg1n Begm 
BurgerliJke Nautische Nautische BurgehJke Zons 

Schemenng Schemenng 
l 100' 

Schemenng 
100' l 

Schemenng 
l 

opgang • l 50' 150' 

~ 

1·31 
Het verloop van de avond- en ochtendtrek 
bij de Steenloper 

Het \erloop \an elP avond trek \erschilt 
grondig naargelang lwt om st rel'k.s zonsonder
gang laagwater dan wel hoog'' ater is Alleen 
bij laagwater is er sprake \ an P.en slaaptrek die 
louter door de tocncnH'nde cl u isternts gestuurd 
wordt. BiJ hoog\\'atcr omstreeJ...s zonsondergang 
\'erloopt de a\ ondtrpJ... \ erstoarel onder in\'loed 
\'an het getijdenritme Daarom worden alle 
slaapplaatstellmgen uitgesplitst in twee groe
pen Wanneer het tl)dstqJ 'an hoogwater tussen 
2u30' vóór of na zonsondergang \'alt \\ ordt de 
waarneming gecatalogeerd onder de groep 
'slaaptmk bij hoogwatpr', alle andere onder de 
groep 'slaaplrek bij laagwater'. 

Voor de s laaptrek bij laagwater kunnen de 
gegevens van 2G avoncltrPk.tc ll ingen vcrwerkt 
worden. waarbij grol'pPn van 30 tot 200 
Steenlopers bPtrok.ken /.ij n. Deze a\ ondtrek 
voltrekt zich tussen 17 rmnutcm voor tol 65 
minuten na zonsondPrgang. een tijdspanne dus 
van 82 minuten ( figuur 15): 

• gemiddeld komt de t~erste \ ogel toe om 
8 minuten na zonsonciPrgang. met als uilersten 
17 minuten \oor tol 39 minuten na zonsonder

gang: 
• gemiddeld komt de mediane \ ogel aan 

om 31 mmulen na zonsondergang. met als 
uitersten 2 mmutcn vóór tot 50 minuten na 

zonsondergang: 
• gemiddeld arri\'!'erl clc laatste vogel om 

44 mmuten na zonsondergang. met als uiler
sten 8 tol 65 minuten n,1 zonsondergang: 

• de gemicldoldP duur \all de slaaptrek 
bedraagt 36 minutt•n nwt als uitersten 12 tot 67 

minuten 
De gemidcl!•lcle slaaptreJ... bij laag\\'ater vol

trek.t zit h tussen 8 minuten na zonsondergang 
en 8 minuten na hPt l'indP van dt> burgerlijke 
schemering. periode dus waarop het nog niet 
helemaal donker is, ook niet bij lw\\'olkt \\'eer. 
De helft van de \'Clgt>ls komt gPmiddeld pas in 
het laatste derde \'all de sl,tclplrekperiode aan, 
omtrent het eindt• \'an de hurgerlijkt• scheme
ring. In figuur lb wordt de \'cii'Ïotbiliteit in het 
detaih·erloop \'•111 elP slc~.lptrck hij luag\\'ater 
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Figuur 15. 
Schrm<J van de pe 10dt>c; Wtldr 

bmnen de c;l dpt•ek ;:, J ldag 
t>n b1 hoo~w tN en de o h 
terdtrek op dt> '>pu kol"l t 
Ooc;te de ve loopt, u g Pt 
1n m1'1 ten voo n o ., 
ondergarP e opl(,orrc; I t 
g<m d r d r e 
de b rge• ke e 

ltJ" V 

de eer-,t , de e 
datste ogel 

P e c; d pf 
btnnt> og v rpl dl'"> ge t 
c;er de ste gertte.-, geb rd n 
na het el'ld vdr d I ptr k 
Wddrne>mlrgc;pt>nodt> t J 
d.Jg c;tuc; 22 me1, 196119 i 
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Figuur 16. 
DE-Id lvt!r dn de d tr 
op IPf v op de 
<;p ko e o;t( 
e'l ad~ t om 

De d ko t v 

due e groep o~e o; e•g 
geve'l met ndUid ng v n de 
eer«te groep dr e t! je • de 
med1ane bo et e en d I at 
o;t( v erkdnlj eve'l ,., het 
tijdStip va het C;mde va'l <Ie 
burge•hjke '>Chfmmng !FB<;) 

Detatled 1apse of the sleepmq 
mtqratton on {our evenmqs at 
the Suuce Doek of Ostend, 
alltn low tide condttwns. 
The am."al of every mdtvtdual 
group of btrd~ tS mdtcated 
(With a trianq/e {ar the {irst 
qroup, a c rde {or th( med1an 
and a square {or the last oneJ 
as wel/ as the end of thf lVII 
twtltqht (E85) 

liJd ~n m1nuten) ten opZJchte van de zonsondergang 
.. .... * ................ ~~...;·~---~~--<·~ ~....._.+-~ .._ ___ ............ +- + 

6 o 21 october 1967 zonsondergang 17u44' n = 107 

5 0 

4 0 

3 0 

2 0 

1 0 

0 
2 0 1 0 0 - 1 0 

6 0 31 maart 1968 zonsondergang 19u19', n = 93 

5 0 

4 0 

3 0 

2 0 

1 0 

0 

• 0 1 0 0 - 1 0 

28 apnl1968, zonsondergang 20u05', n = 178 

5 0 

4 0 

3 0 

~ 0 

1 0 

0 
? 0 1 0 0 - 1 0 

t 9 me1 1968 zonsondergang 20u23', n = 112 

5 0 

14 0 

JO 

2 0 

1 0 

0 I ~ 
1 0 0 - 1 0 

gmllustreerd. Ook hier valt het asymmetrisch 
patroon op met de aankomst van een meerder
heid van de vogels na hel einde van de burger
lijke schemering. 

Op 50 avonden worden waarnemtng<'n \ ' <lil 

1.laaptrek bij hoogwater verricht waarbiJ grcw
pen van 40 tot 300 Steenlopers betrol-.1-.cn zqn 
De slaaptrel-. situeert zich dan hmnrn de lijds
spanne \'an 75 minuten 'óór tot 65 minuten na 
zonsondergang. een periode dus' an 140 minu
ten. Maar meeslal waren de 'ogels op de slaap
plaats \'oltallig tussen 50 minuten \'ÓÓr en 
40 minuten na zonsondergang. Een drietal sce
nario's waren mogelijk waarbij de hoogwater-
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-2 0 -Jo - 4 0 5 0 60 I 

l 
-2 0 -3 0 EBS 

• 
2 0 3 0 EBS 

I I 
-2 0 - 3 0 

20 -3 0 

- 4 0 

- 4 0 

~I 
EBS 4 0 

4 0 
EBS 

-5 0 

5 0 

j 
5 0 

-5 0 

periode in de loop van een aantal dagen 
vcrschuift van vóór zonsondergang lotnà 

zonsondergang 

-6 0 

- 6 ( 

• 6 0 

-6 0 

• Wanneer de laagwatertrek. vanaf de hoog
waten luchtplaatsen (\Vertbank.. polderland 
Turk.ije-Vicogne. staketsel noord Spuikom} z1ch 
\ altrekt binnen de periode van 75 mu1uten 
'óm zonsondergang. dan 'liegt een deel \ ' 811 

de \ ogels nog naar hel strand. een ander eicel al 
onnuddelh)k naar de slaapplaats. waarhiJ zeer 
\'rel aarzeling tussen beide diegrichtingen 
merl-.baar is. Hoe meer de laag\\'atertrek het 
tijdslip ,·an zonsondergang nadert. hoe groter 
hel aantal \'ogels dat onmiddelh]k. naar de 
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slaapplaats vJi,.gl. De Steenlopers die alsnog 

op de strandhoofden gaan foerageren trekken 

dan naar de slaapplaats binnen de periode 

zoals beschreven biJ de slaaptrek met laag
water. Dit scenario, een slaaptrek in gespreide 

slagorde, kan tot 100 minuten uitlopPn. 
• Wanneer de vogels zich hinnen de perio

de van ï:i minuten \ óór tot 65 minuten na 

zonsondergang nog op elP hoog\\ aten 1 ucht
plaatsen bevindPil dan vliegr n Zf meestal in 

enkPIP grote grc)('pl'n mltu clt slaapplanls, de 

ene kc nr duiciPlijk vóór, ePn andcrP. keer lang 
na wnsondergang Dit I) pe sla.1plrek kan soms 

wmassi'JHI kort ZIJI1 Pil zich voltrekken in 

10 rninutrm lijd LPn !'nkoll' kN•r komt lwt zelfs 

voor dat dP StcPnlopPrs, 11.1 vorstoring op de 
hoogwalervluc htplaats, in 1~1;11 groop op de 

slaapplaats nnNslrijknn. 

• \\'anm•cr de hoog\\.JII'rtrek binnen de 
periodP van ï5 ruinutPn \ÓÓr zonsondPrgang 

vPrloopl, d,m trPkl r>en dPPI vctn cl!~ vogels nog 

nilar een hoog\\alr•rvlul htpi.J.tts, ePn ander deel 
dirr>cl naar de slaapplaats. l l m• llli'Pf de hoog-

\\ alertruk 111'1 tijdstip van dP zonsondergang 

ncu!Prl, bol' groh•r lwt .t.mt.tl vogels dat 

onnuddPIIijk naar dl' sl.t<~pplt~ats vliPgt. 
OpniPuw Pl'll slc~.tpi!Pk in gt'sf>rPiclc slagorde, 

rlin lang kan éltlllSIPJH'Il. 
StUllCHV<ltll'lld kan gPsl!')cJ \\'OJ'dl'll dat r>en 

slaaptn•k nwl hoogwatN duidt>lijk vöór zons

ondPI g.mg kan ;wnvangt•n, lémg kan .wnslepen 
ol j111st zc>cr kort is Pil OII\IH>rspl'lba,u· variabel 

\'an \PI loop, ll'rWijl l't!ll slt~.tpln•k nwt !nag wa

IN Vf'l'lal p.ts 1111 zonsond!'fg.mg bt>gint, korter 
van .uud is 1'11 \ olg~•ns P.t'll H'gPinltttig h•rugkc

rcml patroon\ Prloopt ( liguur I 5). 
\\',mnPPI dt> Spuikom )ppggp),tlt•n is en .tlle 

SIPt>nlope• s Pf'll hole dag !JuitPn lwt gPtijdPn

ritnw op do shkhodem foprngon·n, 'lir·gPn zo 
btj het '.til on \ an dt• mond lltl<lf clo sla.tp
plaalsstukctscls in Pl'll Zt>Pr \lldabcle tuning die 
O\ l'f('f'nkomt met elP sl,wptrr>k hiJ hoogwater. 

hnkelo aspocll'rl 'dil hot gedrag v.m (Iu 

Stl'unlopet hij dl' sluaptn•k Pil op dP sl.mpplaat
sPn kunnen t~ls volgt s.uncng .. vul \\ nrdt•n. 

• In dP Spmkom hl'\ iiHh 11 zich 14 stoigPr
tjos, lil l grot pjus, dw polunliuol als sl.!.tpplaats 
kumnm lungt>Jt'll. t\hwst.tl \m•n•n dP l'l'rstP 

tlllknliugt'll ol ldPillll grm•pjt>s dtt' konwn opcl.t

gt•n hiJ hot hog111 \ nn clt• slo~apltt•k contrult•-
\ luchh.'ll tilt lnngslwon allo ~toigerljPs, chndu

htk \ Oltragund üll hlJiltl lPr pJaabo nuddurend 
biJ • Ik stnketsl'ltJP. Indien ct nog gi'Pn 
Stu uloper anll\\ f'ztg ZIJn \ hegen ze temg 

m htmg poldorland of str md Eon zeldzame 
keer gL b •urt hot dut dorgoh)ku \erken 
nmgs\ luchton zonder noorslnJken rond zons· 

ondug mg u n h 1lf uur ann ll•pon on l'r miein-
cl htk g l'n l'nk )p 'ogtl op d pu1 om komt 

\ •rnnc htl'n Dl 'ogl 1 \ho en t rug n htmg 
pold rlmd l\1rkat \ o 111 h tgoon c n slaap 

plaats op de akkers of weiden aldaar doet \er

moeden. \laar meestal landt bij de tweede of 

derde poging wel een groepje, \\ aarbij de vol
gende 'ogels zic.h spontaan aan:-;) uiten of een 

ander steigertje profereren zodat er :')Offis 3 of 4 

steigertjes. ZPg maar \ oon crzamelpla.ttsen, in 
gebruik zijn hij het begin van (le slaaptrek. 

• Wanneer een groep Steenlopers op de 
slaapplaats landt. zijn ze altijd heelluidruchtig 
en agressief t.o.v. Pikaar tot elkP vogel zijn 

plaats gevondPn )welt rHI dP juiste on1lerlinge 
afstand ingenomen is. Ot!clrna vermindert de 

roepactiviteit mcrkt'Jijk maar blijft \\Cl de hele 

nacht door l'n tot ilan de ochtendtrek voort
duren. 

• Bij het n>fC!crPn \'an elP sl.lapllck in de 

loop \'an clo a\ on cl enne ontrercn elP Steenlopers 
zie h stePels meer en mel'r op I of 2 naa~t elkaar 

gelegen stakctsl'ls, Zl'er zPiden op :i of \er

spreid over 2 groepen steigPrtjPs, \\ f':'>t en zuid 
of zuid en oost bij,•ourbt•Pid. Die concentratic

neiging speelt zich ook af op ht•l nh eau van 
één steigurtjl'. In dP bPginlasP zitten clo vogels 

soms ver uilt•Hn en in do loop v.tn de .wond 

gaan ze mPCJ Pn nwer PPII comp.tc te groep \'or
men. Som~ krm lwt gt>IH•un•n cl.tl Pr enige tijd 

na het eindr> 'an do sl.~t~plrl'k, ZPOI laat op de 
avond. tussPn lwt PinelP \,IJl elP burgerlijke en 
de nautisc Iw sdwnwring. hij (hijtt.t) \ ollcdige 

duisternis, sponleltlil nog \'Prplac~tsingl'll lussen 

sleigerijl's \\'ordl'n Wt1t1rgenonwn. De \ ogels 
zoekc>n clan nisnog dl' llll'Pst \\'indluwe kant 

'an de Spuikom op of ldozpn 1'1'11 hogN gele
gen staketsel d.tt mindi'J 11' lijden hePlt \'an 

opspatton cl w.ltcr \ an dt• golbl.tg (figuur 15). 

• SIPigPrtjes wa.trnp Crote Pil Kleine 

~lantelnwuu\\1'11, Zil\Pfllll'f'll\\Ull un 

Stormnll'ctl\\ en a.m\\ Pzig zijn \\orden altijd 
gomoden. w.mncPr Steenloper een \rij staket

~el hcbbl'n ingenonwn en er nt~derhund toch 
nog grotP nlflt'U\\ un l,uuleu, 'urploatsen ze zich 

naar een onhP:zcl steigt•rtje. ~let Kokmeeuwen 
worden de slnapplaatsen "el \lot gedeeld en 

hot neerstrijken of op\ liPgen \ an dt>zf' soort 
\ eroor~:aukt gcun enkoio ruadin htJ dl' 
Slel'nlopPrs. Alle memmen zijn '' t>) zoer 
gm oulig 'oor plotseling la\\ n 11 ol heftig hC\\t'

~wnclc n11•nsun op du Splllkomdijk. ze \liegen 
d.m steeds op vc~n do st.tkotsols \\ PSI l'Il zuid, 
tPn\ ijl elP Steenlopllrs .tltijd blij\ on zitten. 

~lac~r als de koplam pen vnn een personell\\ a
gon op de sloupplaat \\ ordl.'n gew ht, 'er\ lie
gen du SteunlopPrs Het gPheurt zelden dat 
Knnoetstrandlop •rs of Bonte Stmndloper ztch 

aanslmten op de la tppl talsen \ an do 
Steenloper l n alo; d1t al gebeurt dan gaat het 
steeds om heel kleiiH aanttllcn Sle hts é n 
keer \H•rd \\ n rgcnomen dat St en lopers m een 
agf('ssae\ e houdm (kop om) a b k \ oorutt 

deugel b t lat n h m n tot 8 m I n 

elkaar t\\ Bont Str mdl p r ' n het st tg r 
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t \\ e Jagen fi)dens de ll•ntetre m nwa r <~g -
r n Ste nlopers op de slaapplaat mt:>t trailers 
h ft tg op 35 O\ en. liegende en roepende 
Thr I uur maar alle teenlopers bh l'en \\ ol 
zttt n 

Hot ob en. eren 'an de O< hh•ndtrc•k telt de 
'' adrnemer zonder nacht IJker' oor een zeer 
groot probleem De Steen loper~ 'criaten de 
sloapplaats als het nog 'olle(hg of biJn<~ 'oi1P
dag donker Is Gelukkig is er oen regelmatage 
roepacll\ tteal dae toelaat 'ast te s!t•lll'll of m 
nog St cPnlopers a<m\\ r>zig z1 jn d,m ' ' I'] of do 
sl.mppl.ults al 'er laten 1s. Hl't \ t't"lrl'k \rlll Cl'll 
grnPpJP \ ogPls kan cnkPI tiigl'l1•id \\ ordPn uil 
een min of meer \er hoogde rcwp.tl IÏ\ iteit Pil 1111 

het zH h 'Pr\\ i)dcrend gt>lllld dnt dl' lH htmg 
taugeeft "aann dr> n>gels "ug\ Ji,•w·n. 
DPrgehJke waarnemingen lukkt•n allet>n IHJ Zt'PI 
rustag '"'er. Enige golfsl.1g 0\ ersiPml ui 'lug do 
roept'IHie 'ogcls. l it nachtelijk,• nudattt>\ P 
"namemingen 'an zittende ol \\ "8' liegendt• 
'ogeb en 'buole obsen. alt es hiJ het allt•n•t•rste 
ochtendgloren kan toch a1gelt>id ''orden dat dt• 
ochtt:>mltrek zich afsp1•elt van 5 mi nu ton' 661 
lll't lwgin van dP nautas1 he se IH•nJt•rmg tot 10 

mi nulPil \'OÓr het begin' .tn dl' lntrgl'rlijkl' 
scht•rneHng. Dit is grufwPg in de p1•riorl1• \ 1111 

100 tol !iO minuten 'óor zonsopgang. i)p clu111 
\ an de• 01 htcndtrek varieert \ an 5 tol :w minu
ten. Zoals men op liguu1 l!i kan zien 1s lwl 
e nnirast nwt de slaaptrek groot. li Pt ]ppg)npctl 
van dl' slc!.tpplaats gebeurt zeet vror>g vó(u 
zonsopg<tng. in nog duister!' omst.mdiglwdl'n 
t•n m korte tijd. Dil gedr.1g, sanwn lllPI lwt 
nnmuldellijk daarop,·olgcncl op\ .tllPtHI h.ml
rwkkig loer.tgcrcn in de 'nH'gstP m htPtHIUIPil 
(ziP onder ï .J 4.). maakt ZPPr dOrtiH'nwlijk cl.tt 
hongm hwr de sterke drijh PPT is. 

Alle \\ narnemingen a.1n sl,wppl.t<~lsgt>drag 
Zl)ll uitgevonrd tussen 13 augustus en 22 mei 
l it hel hier bt•schrC\ en patroon \ an <1\'0nd- Pil 

ochtendtrek kan afgelPid \\'Orrlt>n d.tl dt• du\11 
'dil het \ orblijf op de slaapplaats oploopt 'an 
ca ïu50' op 13 augustus tot 14u45' op 21 
dPcembPr om opnieuw af LP IH'nli'U tot (cl. 
hu20' op 22 mei. Deze periodes zijn lt•lkPns 
borokend '.tn zonsondl'rgang lot het lwgtn \',111 

de n.1utis1 he se hentering in de 01 htt•IHhln•n. 
V.m 21 oktobPr tot 21 februari \ erhlij\ l'll dl' 
Sll't'nlopt>rs langer dan 12u30' op eh• sl.tap· 
plants ~~n eh• ge\ algen hien·an \'oor hun ac th i
tmtspatroon tijdens dP dag zijn besc hrO\ en 
onder ï 3.4. 
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Paarse Strandloper 

HN \ erspreadmgspatroon ba1 },,,,~tiJ ' 111 dl 
Oostendse populatw 'ersclnlt lt•chts op ón 

punt met dat mt do \ onge peraodP do tClll r11 
dms ts 111 \\ t stohjkt• r1chtang bt dutdond grotN 
gt>\\Otclon. Bij t>h is Pr nu steods mmlnpptng 
1111'1 hot gPhwd :\llddr~lkurkc- ln11nkorkt• 
J)p snort komt nu \ ooral \'OOI op dt• slhtlldhoof 
dt•n tussen \ liddel kl•rkt>·C.Is\1111 f'll 111 od,•nt• 
RPnh,um, nwl als nbsoluul Z\\H,lllf')Hilll dPL•or 
siP 8 slrnndhoolclt>n lt•n ooslt•n Pil dt• C'Prsll• 
I 0 str.mclhoofden ten '' eslcn \ .m rit> llll\ t>ngoul 
\ an ( lostoncl1'. Het ktungr•hit~d is nog stoPds 
dtlldPliJk. clc onmHidPllijk .wn do hm11ngoul 
palPncle str.mrlhooldcn, 4 tt•n oaston en 'i ten 
\H'slen. V.1ak as hter 60 ~1 ïll o 'nn dP popula 
tw aam\ t>ztg RPurls 'anal het b •gm \ an do hlt'r 
hosprokPlt periode gaan gt•lmdehJk ann sluods 
nu·Pr \ ogPls ook 'ocdscl zot>kPII \ erdur \\ t>sle 
hjk, \om al op dr• f'Prsll• h str.mdhooldt>n ten 
\\ PstPil \ an Ra\ cr.sijdP. lht \ Prgt•I!Jkendt' tPllut 
gt•n blijkt Orll momcniP!'l lt'Pds gt•t Pgt•)cl 20°, 

op dit I!,JjPe 1 IPn \H'Slc•n \'.til Hol\ I'ISijtlt• \ Otlllsol 
g.trtl zockt•n, \\al rwn lorsr• lcwn.mw is in \ l'l!{tl 
I ijking mot de jaren 1%5·1 CJ7.i. 

l iPt is zonder meN duidPlijk do~ t dt• 11'111111•1 
'jongp' strandhoofden alclt!.ll, \',lJl zndtcl Zl' zie h 
op timanllwbbPn onl~'\ ikkt>lcl, t'Pil llll\\'!JP!'sl.t.lll· 
h,m• .tantrPkkingskrac ht uilol'll'll!'ll op dP 
\ og~•ls. Zijn de klassit>k gulrPCJlll'lllt>t>rdu oud" 
slr.mclhoofdl'n .tls \ oedselhron misse hll'n 111111 
dt>I tl.tnln kkelijk gr>\n>r<lr>n'f Is dt> so01 t toe h 
ge\ oP}igPr \oor \ erstodng de lllt>CSt gPbruiktt• 
str,mdhoofclPn \ an \ roegor slaan nu stPocls 
lllf'Or hl oot .tan ree rPatio\ r• \ crstonng (kr1 1rl 15) 

llot \ orspreidingspatroon biJ hno~ I ij hoeft 
ouder im I ocel 'an grote infrastmctuun' er kon 
in dl' 'oorhm Pil van OostendP, \\el \\ rtl 'erun
dPringPn ondergaan. 

De \oornaamste hoog\\31Pnhu htplnals 
C)\ erdag lag op dl' diJk vr~n dl' \\'PI llJank tot 
r)pzr, op I'Pn stompje na, in nwi·JIIIll I 1JCJ I \\ PHI 

afgcbrokt>n. Er werd nagenoeg Ultsluttund 
g1•hruik gr•maakt van de• wiclr:lijkP str 111 n gloor
ing. I lel hnuiPn stakotsol ten noorclrm VcHI do 
WPrll>anJ,.;, rlr~t vroegpr \aak in gohnuk WoJS, 

werd tolaal 'er laten. Dr• rcdt>n hien. oor k 111 

zijn dat door het vcrder 'erval 'an d1t stal r>l 

sol. do halken sterk hPen en weer be\\08"11 
onder im Joed \ an de dmmng TiJdens dr> 
afbraak\\ erken \ an de Werfbank lil het VOOTJ3tlr 
'an 1991 va el het op hoe hardnPkktg do gro •p 
toch ''al de bhJ\ on O\ ertaJen op hun 'ertrouwd 
stek De plaatstromo; \\as zelfs zo groot dut du 
'ogels aam\ cz1g bic\ en op het kJeme re tant 
'an de \\ erlbankdtJl. tot in met 1998 



Frapp.mt \\.1~ d,tt zPIIs nog tot in het najaar 
,.an 1 <l98 t>IÜ.t>lingl'll in de nmgl'\ 1ng opgcnwrkt 
\\erden lef\\ IJl dl' \\Nib.mkd1JJ... hH'll reeds \Ol
ledig \ 'Prd\\ l'tll'll \\ ,ts Door dl' ,tll>raaJ...\\ PrJ...Pn 
fungeerelP het houtl'n bl's<lwtmmgs~t.tJ...ctsel 
parallel aan lwt bt'tnmwn Oostl'fstaJ...etsel reeds 
vanaf de lcnh• HHll .tls se< und,tire hoog\\ a ter
vluchtplaats \ an.1f de wnwr \im 1 qq I.' ooral 
bij rustig ''eer, m crtljl'n dl'' ogrls dan ooJ... 
steeds nwcr op tlezr' plaats (folorPcJ...s 41) 

De Paarse SlrandlopNs '' arPn dan steeds hel 
meest zeewaarts op dil st,tJ...l'tsrl te vinden 
De Steenlopers daarentegen ' orJ...ozcn duidelijk. 
de landwaarlso ziJde. Zl' probeerden zi< h lc 
beschermen legen de 'dncl door te schuilen 
achter de uilslcJ...l'ndc toppt•n 'an de balk.cn. 
Bij storm weer <'11 bij stcrJ...c \ crstoring door I i jn
dssers 'a nop het OostNstclJ...ctscl. \\' ljk.en ze 
bijna altijd uit naar hrt k.lrine restant \an de 
\\ erfbanJ... aan de sluts 'an lwl Z<'lm ezendok. of 
'liegen ze gewoon mol' ml't Steen lopers die 
daar gaan ovcrtijl'n OoJ... de nieu\\ e oostehjk.e 
ha,·engeulglooiing (asfalt met bencdt-n breuk.
stenen) die in ol...tobcr I ~)91 afgewerk.t werd. 
k\\'am nij snel als uitwijkhoogwaten lucht
plaats in gebrmk. Bij echt Z\\ aar "eer worden 
de \'ogels ook. diJ-.\, ijls gc,·onden op het zande
rige terrein langs de !la\ cngeulk.aai. \\aar ze in 
tegenstelling met clc Steen lopers (die zich 
meestal in kleine grocpJCS over het gehele ter
rein verspreidden). steeds pal bij hot begin van 
de glooiingvcrharding te vinden zijn. 
Ze zoeken de ltm te op achter het namvelijks 
15 cm hoge asfaltrandje van de glooiing. 
De zoet waterplassen ''orden gretig gebruiJ...L 
\'Oor een grondige poetsbeurt 

. a hel volledig \erd" qnen ,·an de 
\\'erfbank. ZlJn in het Oostendse ha' engebied 
nog sleehls drie hoog\\ aten luchtplaatsen in 
gebrui k.. In ,·olgorde ,·an belangrql...heid het 
houten beschermingsstal...etsel ,·oor het 
Oosterstaketscl. de oostelijk.e I lavengeul
glooung en de llalvc-maan-di)k. samen met het 
eerste strandhoofd vlaJ... naast het Ooster
stal-etsel U1tzonderlijJ... "orden ook enk.ele 
vogels waargenomen op hel hoofd naast het 
\VesterslaJ...ctsel. bij het Klein Strand (kaart 16). 

De hoogwalervluc.htplaatsen in het 
Oostendse voorhavengebied worden regelmatig 
verstoord door recreanten on loslopende hon
den. Vooralm de echte wintermaanden is het 
schnjnend de vogels bij vloed soms méér dan 
30 k.eer te zien opvliegen onder im loed 'an 
,·ersloring. Na verloop 'an lijd 1s de hoogwater
' luchtplaats totc~al gefragmenteerd en zitten de 
vogels m J...leme geisoleerde groepjes. nerveus 
heen en ''eer te lop<>n Tijdens de besproken 
penode raakt<>n nunstt>ns -! 'ogels op hel 
beschermmgsstaketsPI 'l'rstrengeld in achterge
laten '1ssnoer 1'11 'ondt'n er de dood (foto 42) 

Bij hel laatste ge' al bleef de vogel maanden-

lang op dt' bc~lkt'll liggPn. Sinds IH'gin 200!i is 
het OoslPrstc~kPlscl .tlgeslotl'll \nor hel publiek 
en 1s dl'' t'rstming vou1· dl' ,·ogels miniem 
g<'\\ orden 1\I<i.tr ,u cuJ <ilt' tPll ingPn zijn nauwe
lijk.s nog mogt'lijk. 

Tot in 1991 \\f'!dPn jaarlijks t'nJ...t>lmgrm bij 
doedop d1• Splllkom \\<HtlgPnomcn ZP had
den zich'' c~ars1 hijnlijJ... c~angl'slo t Pn biJ groepJ<'S 
SteenlopPrs D1t gt'l><'lllcll' nagenoeg alleen 

wannee1 dl' Sptll J...om h'l'ggt•lnll'll ''as , \ ooral 
tijdens p<•rioclc's 'an W<'rk<'n ,mn de Ot'vcr. 

In [pbruan 200:1 was nagl'llOCg GO % van 
de oven" interend<' populatw in gennge male 
besmeurd met olit' ai'J...omstig ' 'nn de Tricolor
ramp. 

's Na cht werd il<ll1\'<lllJ...l'lljk nog hrl 
Zeewezenstaketsel g<'bruik.l als hoogwaler
duchtplaals. zek.er tot dccPmlwr 1982 Om 
onbek.endc rNI<>ncn werd dil stal...ctsel \crruild 
\'Oor het afgesloten en sterk 't>rzal...te ui temde 
\an het staketsel paralll'l aan de oostelijk.e 
ha,·engeulrand I il't 1s onduidelijk ,,,anneer cht 
precies gebeurde lll't sta,\l \(lsl dat deze steiger 
als nachtelijk.<' hoogwat<'f\ luchtplaats 111 

gebrmJ... "as 'an dec cmbcr 198h tol Januari 
1988 Bl) jaarliJks<' stePkproe\cn in december 
en januari bleeJ... dat het houten bes< hcrmings
stak.etsel parallrl aan het OosterstaJ...etsel als 
nachtelijke hoog\\atcrduc:htplaats bezocht 
werd sinds december t 988 De vogels zijn er in 
hel schijnsel van clc openharP vcrlichting rela
lier makkelijk te lellen. De volledige populatie 
was hier 's nachts aanwezig, Bij steekproeven 
vanaf augustu:; 2000 l'n lol op hf'dcn bleeJ.... dat 
niet langer het geval te zijn BIJ gt>en cnk.ele tel
ling werd het aanlal bl'rPik.t dal 0\erdag op de 
hoog\\ aten lm htplaals aanwezig is Wellicht is 
er 's nachts nog een andere hoog\\aterducht
plaats 111 gebruik gekomen. In het Oostendse 
ha,·engebted zelf 1s. n.t int<•nsi ef speurwerk.. 
nog steeds nJels ge\ on den . 

1·4·2. 
Steenloper 

7-4·2.1. 
Getijdenritme en terreingebruik 
In tegenstel !i ng met het oerder stereotiep 

en eenvoudig relaas van het terreingebruik van 
de Paarse Strnndloper. is hol habitatgebruik 
van de Steenloper <>en bijzonder complexe aan

gelegenheid gewordPil 
Bij laagtij k.omt de soort op nagenoeg allo 
strandhoofden \ an het lraje< l verspreid \'OOr. 
De hoofdmacht l...ornt voor op de eerste 8 

strandhoofden ten oosten en op nagenoeg alle 
ten \\'eslen ,.dn de h.t\'{'ngcul. dit tot aan 
t-.liddclkerl...e-C.asino. In h'gPnstelling met de 
Paarse Strandlopl'rs, is steeds het \'olledige 
strandtraject in gt>hruik. Er is dus een grote 
overlapping met het gebied \ hddelkcrke-
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Fotoreeks 41. 
Vanaf de Jaren tc~cht.g IS d 
noJte'l bescherm ngsconst•uc 
t1e vafl het Oostcrst ket~e de 
favonete ho gwatNv u h• 
plàtlts voor Pac~rse c;tr ndlo 
perse Stee ope 
Foto's W Bec we, Oost d 
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fa our te h qh a te r {i wm 
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~1ariaJ...erJ...e SIPPels mePr ga.m dt• n>gels bij 

laagtij voedsl'l zoekPil op elP Perst<' Zt's strand

hoofden ten westt>n \'an H,n Prsijde. dus buiten 

het hier besprok.t•n gPhiPcl. Dt•ze tc•JHlPns is nog 

veel meer uiigPsproken dan bij de Paarse 

Strandloper. 

Periodiek is zo\\ at 50°o \'dil de Oostendse 

groep daar a arm PZig. Rij gPri nge vPrstoring. 

rustig \\"t!cr en normaal tij, kunnen deze ,·ogels 

daar gedurendt> nwerdr>n• dagen permanent 

blij' en. Dit gt'lwurt mePstal tijdens de \\'erk

week en buitPn de vak,mt ic'[H'riodPs. De strand

hoofden vanaf HredE'rw-aan-Zec tol aan het 
nat uurresen'tltl t BredcnP-P <lP I steenpanne ,,·or

den minder bczoc:ht: dl' strandhoofden z1jn 

daar minder lmtg Pil c•J is veel \'erstonng door 

het locrismP Muttr ook lwt zandstrand zelf is 

biJ perioden c•cn belangrijk. 'oeclsclgebicd Na 

cl'n flinke storm ztjn vaak groepJes in de oude 

doedlijn tussen hc!t aanspoPisd druk in de 

weer. Dit is ook het gm·al hij massale strandin

gen van bij\ oorbl·Pid Amel'ikaanse 

Zwaardschedc> (1-Ils/'i dm•du::.) (k,mrt 15). 

Bi) opko mend lij ,,·,mtwcr lwt grootste 

deel \'an dt str,uulhonldPn langzaam onder 

walm verch' ijnt, \'Prpl.ltltSPn hef' I \\til \·ogels 

zit h naar hot strand, ",,,11 ZP soms nog geruime 

tijd. ,·aak op elP llli'PSI onnwgPiijkP plaatsen. 

verder blij\ l'n rond se harrelt•n. Vooral op het 

loerislist hstrand \'<lil :\1,triakPrkP. tussen de 
Dorpsstraat Pil dt• 'orth l.t.nl. konwn, bij min

der hogP dtwcl. tic•nt.tllPn \ogPls \crspreid mer 

het droog strand, zie h steP\ ast te goed doen 
aan allPrll•i t~chh•rgpl,ttPn otPnsn•sh•n. In cle 
nazomer is l'r op lwt str.md soms een bizarre 

samen\\'Prking: (\ oor.tl) Zih Pllllt't'U\\'en pikken 

op lwt str.mcl gepl.tatstl' 'uilnisz.tkken open op 

zoek naar 'uPdsPI. \',J,tk ziltPil SIPPillopers in 

de onmiddt>llijke omgp,·ing I<' \\'.tl'hten tot het 

gros nm de llll'PllWPJl \"l'flrt'kl om ook hun pro

fijl te halen. Bij llll'llsPlijke 'Prstoring belanden 

ze soms op de> zePdijk. zdf wa.Jr zt• tot in de 

straatgoten verclc•J naar 'oPdsnl zcll'kPn. 

Ze worden daar dooi clc> toeristPil ook vaak 

ge,·oeclercl <'11 zip1 op d.1t ogPnblik bijzonder 

mal. \001 het c Pntntm ,·an OostPndcis dit 

minder het gP\'al. T01 h wordPn ook hier \'ogcls 

opgenwrkt in Pen mindl'r \'oor dC' h.md liggen

de omge\ ing: lwt pltlttP d.tk \ ' ,111 dP VPnctiaanse 

GaanderijPn, dt> klPim· gazons 'c111 dt• 

KoninklijkP Villa of dl' IPrrPinl'n vc~n dP 

\\'r.llinglonn•nha.m. Op dP Oosll'JHiso zeedijk 

landt l't>ll Stecnlopt•r op het halkon \ an f'en 

apparll•mt>nl om er uitgeslrootdf' broodrosten 
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BIJ h ooglt j JS do stluotu biJZOndur omplox 
Om n goPd O\ I.'TZtcht te behouden 'an do 
aOil\\ P7.tgl.' tantalh.>n moet er 'riJ regPlmnttg 
getold ''orden Door hot \TIJ Hoog \\ PgHtllon 
'an slttlpplaatstollmgon (ztt 'urdor) " mm do 
hoog'' 1ten luc.htplaatstellmgen lil het ha\ enge
bwel Sîlml'n met de om dno maal pPrmaand 
'C'rrt ht(.l 'oliedage traJecttellmg OostPndo tot 
Maldl'lkorke Casmo ononthl'"rhJk Do rogol-
m mt \\ crd ZIJ het met zondor mom te, aange· 
houden In dP loop 'an de penodt• 1 fl74·2005 

hopen do resultaten e~.;htPr stPed mePr mt op 
enn nuslnkkmg. Van allo \ crnchtu hoog\\ all•r-
' lur htplaatstcllingPn in het ( >ostondsc ha\ cn
gohwd ts het als geslaagd te hllschotm en 
per l'ntago 'an ongc\(!Or 80° 111 1974/75 
t(lruggoHillen naar nau\\ehJks 20 111 2003 04 . 

De hoofdoorzaak ts ongel\\ l)fold het telkens 
O\ l rllJPn \ an een groep ten ''est en 'nn 
RnHlrst]dt:' m sterk \\Ï solPnd uantnl, de tooge· 
nomen '"rstonng door rucn•atio on do soms 
Zl.'l'r grot!' 'm spreiding van de vogt,ls 111 hut 
gehllle ha wngebwd 

In ponode 1974-2005 "ordt gohnuk 
gl'ID mkt \an dt\erse hoog" •tenhuhtphmtsPn 
111 het Oo tendsc h8\ engobted (kaart 1b) 

1 

Dt "taketse/s 111 de Sprukom en dC' 
\ ll'0811C'IIl'lden. 
Door het stopzPtlcn \011 do oesltlrk\\ock· 

ach\ Jlett(ln rankten dP 'crsc.lullendc c;lakP.tscls 
(kauri 11) m 'en al De toenemende '~ ntersport· 
ach\ Jtottl n 'anaf de paas\ akanlw 'orhoogdcn 
de 'orslormg 111 hoge mate Do H'ntlOU\\ mg 
' lil de glommg m drw fasen herhaalde \H'rk
zaamh(lden tan de lm en het baggeren '011 do 
Spmkom resulteerden m lange droogzettmgs
ponodos 

De staketsels oost. \\ aarvan dl• d" arslatten 
\OOr moor dan do helft mods \t:'rd\\onen \Htren 
'óór 1 97 4 "orden m het 'OOrJaar 'on 1986 
door IJ gang zo terk be chadtgd dat ZP' oor 
d \ogels \onaf dan totaal o11brutJ...battr \\erden 
Z '' rd n nog IE.>Cht porodt'iC h gebrut t 
'oo 1 h11 'er ton11g m dl' \ 1 ognl'\\ uien of baJ 
H n;tonn door \\atf.'rsportactn tlett n op de 
stak t Is zmd Het staketsel noord hwld het 
bu;t stand ondanks het fot! dat op heel \\at 
pl 1 l 11 d houten on en tf.'rk gedPgradeerd 

90 

'' n r Ht 1 t t s 1 1 r n I n 
t r \\ rtlt htl n U\\th 

n lt 1 th bt ' rst 
m p d utd h1k st kt t I D n 't Jl 
d gro p Zl h ~lt \ îlst nn r lit n urd 11 
gon lakt tsll Zt '' nml n hll r n mi nu, r 
spant an O\ orhJ n DP zuid h1 gl lt l n n -.tt 
re nd ~ t kl ts(ll dann>ntt t; 11 \\ l relt n rrr 
qu('nt I hoog\\ ten lucht pi I "n 1ls sl11p 
pl1 t gf'hrut t Zt 1.1111 nog stu:d llll\\l 1 11 
het tola1l 'un ttlh n In dt 1 n: n Hl"4 t t 1980 
\on Jllh tot m o loher rm \ m m rt tot emelt 
mca fungl t rden d(.lzc zutdPh)kt l l-ttsu Is nis 
'oomanmslt hoog\\ ntPn Iu htpl11ts Door dt 
'• rhoogd<' " tltll'sport tCll\ ah tt t•n fh tO tkt>ling 
\ nn dt ze t\\ Ot' st •kot ols \\ l.'rdPn Zl' hq \Jo •d 
tlm tar nundPr gc>hrmkt \oor tl dt \\01 fil mk 
nam m düZl fasl' tueels moPr dt fun tw 0\ u 
na 1980 ook 'olop hot houton bus ht rnungsst 
kotstl \oor hot Oosterstakl'tsol Hl t hnk t \on 
dP h\ CP c;tnket PI ZUid rankte (llfld 1 qs2 dl:'r 
mate 111 'en al (door hot 'erd\\ IJilt n 'nn dl' 
rl\\ar ltlhm), dat hot' annl]nnunn 111111 11101 

moor h1 u1kharu \Hts En~.,,] hul 11 chlsn kon nog 
gc>hrmkt \\Oiden dit tot 11 oktober 11111 • dag 
\\na rop 'oor het laat I nng(lnOPS d(l 'ollt d1go 
groop b\am O\OIIIJOn op clt putkom Op clt7.t 
dag \\orden du nl('ostl' d\\ arsl1ttt n " n mud 
dags 'cm tJdPrd Allcon de Z\\ m• drn tghnlkon 
blm en mtar t 

1\tSSl'll 1 CJR4 (lll 1 CJ8h \\flffl de \ ollt•lhg(l 
gronp StPunlopors op do Spu1kom 1111 I lungPr 
\\ n.ugtJnomon. E1 wns on\ oldoondo pinnis op 
lwt Plllg o\ t~rgohhn on slak• ts• I 7.tdd Vnuaf 
eind 1 11Rh k\, amen geen 'ogols llltl r op regl11 
mattgo basts O\erllJOn op de Sptukom r•n '"enl 
dl' hoog\\atorvludttplwtsfunctH• 'ollmhg O\N 

gllnornen door de Werfh.mk 011 dt omgovmg 
'a11 )wt Oosterstakotsol Vmmoldo11s\\ mrd 1 

dot de \ogcls biJ het d1chtnwzo11 'nn dt 
Spu1kom. 11001t kwarnon U\(lrtqen op du stnkl•l 
sPis on l'f oo~ 111111 k\\nllll'll slnpt n 

Vanaf dt Jaren 1 CJ 115-l{JCJh komt hiJ 'lo"d 
telkens eon klem groepJe vondsol zoPkl'n op hPt 
gras 'nn de c;mallo hPmt op dt noord• hJ~ o 
Spm kom oe\ er langs de Sduotba.111 tr 101 

Vooral 111 de penode oktoht'r tot m mrt Jan hnt 
armtal soms oplopen tot maxnn tal 50 à 60 

'ogols z .. pakkon 'ooral '' ormen op mo •r doun 
z1ch ook togood non ochtorgelnten l'll n re lmt 
bestemd voor do mtWU\\ un 

Hot gohruik \an de Vrcognuwf'ldt'n bt) 
\lood al extra foerageurgt bted bloef dur n tot 
198b \ an dan af ''a de rqwhna 1t zo 11 dl( 
Hoegor \as tg(' told '' crd "cnh' t•n n Door h t 

m onbruak rakPn 'an de Spual om h i (riJ I 
hoog'' t nluchtplaats '" rd dit w tdr' hwd 
ook nwt m• or b •7.o ht door dl St nloprr 
S hole~ t<"r bh)' ('n htcr wel fm rngtm n IJ) 

den hoogw ttPr m de \\ m1ermarmd1 n 



? -· 
De• zuidelijkt? ~looiin.~ mn dH 1\'erfbankdijk. 
Na het \ Prlatcm van elP Spuikom in het 

najaar van I 986 bleef clt>zP !oratie een belang
rijke hoog\\ aten luchtplaats \ ooral in de echte 
winlermaandttn, van oktolwr tot fpbruari. was 
ze samen met het besc:hcrmingsstaketsel voor 
het OostPrstaketsPI. regt>lmatig in gebruik 

a de afbraak \an de \\'crlbank in het \'Oorjaar 
'an 1991 blt>ven StPPnlopNs op de stomp \'an 
de dijk o\'ertijen en clit tot mei 1998. \Ooral bij 
slechte wt>crsomstandighcd<'n of ,·crstoring 
door 'issers op het OostPrstak.etscl 

3. 
liet houten hesrhermmgsstaJ..etse/ parallel 
aan het Oostersto/...etsel. de oostelijke 
hm'engeulgloo1111g en de Halve maandJjk. 
Van bij dP bouw \'Hll dit besrhermingssta-

ketsel in bet \· oorjaM \'an I 'l73. werd het 
gebruikt als hoogwatervluchtplaats Vanaf de 
jaren 1980- I 981 \\Wd het stePels \aker gebruikt 
door een dC'el wm clc groep Bq ,·ersloring werd 
uitgeweken naar de \Verfbcmk. (lol hel \'Oorjaar 
1991 ). \'anaf het najaar 1 gen ook naar de meu
we. pas afge\\'erkte. oastel i tke glooiing \'aD de 
havengeuL dE• llalve maandijk en het eerste 
stranclhoold \'lak naast hE'l Oosterstaketsel. 
De toenemPncle rec:malw brengt steeds grotere 
verstonng met ZICh rnPc. Na de atbraal van de 
Werfbank is E'r voor dP Steenlopers géén echt 
rustige huog\·Vntcrvluchtplaats in het havenge-

bied meer voorhandPil Ik 'lucht plaats wordt 
bij ,·ersloring uit Pikaar gPJaagcl. fln dan \\'aaie
ren de \'Clgels uit naar divers!' plaabcn Sinds 
begin 2005 is lwt OosiNstakPtsel afgesloten 
voor bet publick en is de \'Prstoring voor de 
,·ogels hier tot t>Pn minimum herleidt. 

.J De cwnlegstc·i~er hij kam .J02 in de 
morhanm bij hC't Sc hutslwsplmn. 
Dit is de emge houten aanlPgsteiger die 

momentcel nog in lwt hanmgPbied aanwezig 
is. Sinds 1995 wordt hij stl'cds ntker gebrui kt 
als boogwalcrduc.htplaals btj \crstoring op het 
OosterslakPtsel. Vanaf 200 I komt zelfs heel 
regelrnalig het grootsic dcl'l van de vogels er 
O\'erlijen. I [ct stak.Ptsel is doorgaans afgesloten 
voor hel publiPk maar fungc'f'rt wel als aanleg
steiger' oor een plezwn aartuig 'oor lijm·is
sers. \VanneN de 'locd samen\·alt met \'ertrek 
of aankomst van hel schtp. wordt de vlucht
plaats 'erstoarel Ook. al \\'crcl het Ooster
staletsel begm 2005 gt>slotcn en ontstond er op 
die plaats een nieu\\ e. ongestoorde hoog"' ater
' luchtplaats. loch bi ijlt PPn deel van de 'ogels 
ook dtt staketsel verder gebruiken (foto 43). 
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Foto 43· 
Ove liJei"OE:' <;tpenloperc; 
probefe'l dltl d bt>c; huttt'lg t!' 
zoeken tegen wt>er e w d 
H e· st dn ze '1100 In r JPn, 
'l d wmd chdd v de 
erttcale bd ke vdn et 

staketc;e 
Fo•o Ro 1 d f o 

Ooc;te d€', 2oor; 

Tums ones w t q {i th 
[avourable t de. a y~ o 
(ind some she ter aa no;t 
me f.ment .veat/JP d .v1 d 
Here tht y a e s and nq n o s 
m tne wmd shade of 'he 
verllca beams of the p1 ket 
[ence 
(Picture Roland Françols, 
Ostend, 2005) 



Foto 44· 
Vanaf de 1 ren l strg v. b u 
ke Scho eKsters h('t platt 
dak vc.n de Oostendse V c;m 1n 
als hoogwatNv uc htp a 1t 
Groepen Ste€'rloperc, worde'l 
hrer pac; recent af Pn toe waL!• 
genomen 
(Foto Roland ~ ·anço c;, 
Oostende, .2004) 

<>mee the stxttes Ovçte:r 
eauhers use the at ro fo{the 
Ostend F <;h rna et on the 
docks as a h1gh u ter rt fuqt 
um RecE-nt y qroups o{ 
Tu nstonec; havE ~o 

ob<;erved ere 
Pcture Ro and Fa ço s, 

Oçtuld, 2004 

5. 
llf•l platte dak \'On dP Fismijn 
i\f en toe worden Steenlopers \\ttargpno

nwn die op het dak' an de VIsmijn gaan en er
lijPn, vooral bij guur weer of veel verstoring in 
de voorhaven Nog nooit werd de vo lledige 
groPp hier vastgesteld. De aanwezigheid van 
grolP meeuwen maakt dezo locatie voor 
StPPnlopcrs minder aantrekkehjk (foto 44) 

7·4·2.2. 
Dag-nachtritme en terreingebruik 

Tot tnnd 1982 kwamen de \'Ogcls slapPn op 
elP twee staketsels zuid in de Spuikom. Door 
aftakeling van het linkse k\, am \ anaf het \'oor
jaar 1983 tot en met 11 oktober 1984 aiiPPn nog 
lwt n•chtse in gebruik. Tussen 1974 en 1980 

\\WdPn gemiddeld slechts 2 slaapplaatsteilin
gcm JH'r maand uitgevoerd. l it de \'ergclijking 
nwt elP \Cel talrijker hoogv .. •aten luchtplaatslPI
ItngPn is r1f te leiden dat niet alle \'ogels st!'Pds 
op do Spuik.om kwamen slapen. l ll~t percentage 
op dP slaapplaats in vergelijking met clc• hoog
walt>n luchtplaatstellingen bedroeg bijna CJ() 0

1" 

in ]Uh (het maximum) tot sierhts 68°n in 
lPbruan (het minimum). Steenlopers die in 
Oostende kwamen O\ertijen. gebruikten dus 
duiddijk niet allemaal de slaapplaats op dP 
Spui kom. Het absenteïsme \\els het grootst \'an 
dP1 PllliJPr tot februari. niet toevallig wellicht de 
"' htP wintermaanden. Dit patroon komt goed 
oVNPl'll met de waarnemingen in de jan•n 
1 <JG5-197:l (tabel 11 ). ln de perioclP l HBI-1 !184 

wrrciPn 3 à 4 tellingen per maand uitgl'\'lH'rcl, 
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de schommelingen waren echter zo groot dat 
hieraan geen conclusies gek.oppeld kunnen 
worden. Het is nijwel zek.er dat een sleeels 
groter deel ,·an de vogels.\ em1oedelijk door 
plaatsgebrek. op de twee aftak.elende steige~ijf's 
zuid, ergens anders ging slapen. Waar precies is 
llH' l bekend. Er is slechts één waarneming van 

meer dan 350 vogels bij volslagen duisternis op 
het Zeewezenstaketsel op 12 januari 1984. 

Op 1 J oktober 1984 O\ erdag werd het laat
slt> bruikbare slmgertje zuid grotendeels afge
broken: alle d\\ arslatten werden weggenomen 
1'11 slechts enkele balken \·an de basisconstrue· 
tie ble\·en mereind Die a,·ond verliep de aan
komst \·an de Steenlopers op de slaapplaats in 
de grootstE' \ er\\'arring. De groepen die kwa· 
men aam !tegen probeerden telkens opnieuw te 
landen. maar de lattenconstructie \\as niet 
meer \ oorhanden. De reeds zittende vogels op 
do paar draagbalken worden tientaJlen keren 
opnieuw door de invallers verjaagd. Er heerste 
eon groot kabaal onder de ' oorlelureode ruzicn
dr 'ogels die soms minuten lang vlak boven 
het water. waar eens het steigertje stoncl. tor 
plaatse bil'\ en hangen. Uiteindelijk gingen helP 
groepfin op de dijkglooiing zitten. Ze bleven 
almaar opnieuw op\ liegen. tot het \'olledig 
donkt>r \\as en vermoedelijk. ook nog erna 
Alles spePld(' zich heel intens af in ongeH!Pr 
40 rnmu tPn Een k.lem deel \ an de vogels bleef 
wellicht slapen en het is onduidelijk \\'aar de 
rest toen naar toe Js getrok.ken Het staketselljc 
noord werd toen nog gecontroleerd. maar daar 
waren geen \·ogels aan,,ez1g 1\a 11 oktober 



1984 word de Spuikom nog nauwelijks als 
slaapplaats aangecla.m. 

rn madrt 1 (J85 ''orden 's a\ onds opnieuw 

150 vogels op het Zee\\ ezr>nstakctscl aangetrof
fen. Tot in 1991 (do afbraak van de Werfbank) 

bleven hier regelmatig vogels slapen. maar de 
aantallen lagen nooit hO\ Pn de 200 à 250 exem

plaren. Hot was toPn duidPlijk dat er buiten het 
havengebied nog zt>kPr een belangrijker slaap

plaats in gebruik \\as, en dit rlus vanaf het 
najaar 1 CJ8-L Tot hogin 1998 \\'P-rden onregelma

tig ook lol maximaal 200 vogels slapend aange

troffPn op de stcnup van de \Vernmnkdijk. 
Vanaf het naja.tr I ml8 en tot op \·andaag is de 

slaapplaats zcwk. Vcrmooclclijk ligt 7ij nu op de 
kuststrook tussen MidclelkNke nn Nwuwpoort. 

's Avonds. hij nh, \\Prei lwrhaaldP.Iijk \'astge
steld dat Stt>PnlopPTs op dP strandhoofden \'an 

Raversijde in \\Pstelijkf' richting wegvlogen. 

een clc:el het siJéiiHI \olgcmcl, m.1c1r ook een deel 
in zuich-;PstPlijkc ri~hting over .\1iddrükerke 

trPkkPncl 
Sa mem a ltend k.111 gc•zPgd worden dat de 

SteenlopPr ZJr h in elP pmiodP. HJ74 lol 2005 

stoPels \\'N'J heelt iltlllgPpast aan elP wisselende 
mogPiijklwciPn die de Oostendse voorhaven en 

Spuikom .tls hoogwatPn lm htplaats en slaap
plaats tP. biPciPn hPPft. [)p stabiele groep winter

gasten \'an {)()() tot 800 vogels bewijst dat dit lol 

op vandaag met succes is \ erlopen, ondanks 

het ontbmken van echt rustige hoogwater
vluchtplaatsen. Dtt overzicht illustreert 

telkens opnieuw de opmerk(•lijk hardnekkige 

plaatstrouw bij het terrc>ingebruik van de 
St.,.,nloper en de Paarse Strandloper. 

Ook. wordt cluiclelijk hoP ongl·n t •n eibereet 
het :.laapplaatsgcdrag van cl C,ter nloper ,·er

loopt. Zelfs bij intensic>f ondt>rzm·k raakt men 
het spoor \'an dt• slaapplaats gemakkelijk 

kwijt. Geen wonder dat in de literatuur \Tijwel 

niets terug te \inden is over het dag-nachtrit
me \·an deze soort. In de jaren zeslig en ze,·en

tig speelde het poldcdand \'an Turkije-Vicogne 
tijdens de korte winterdagen een zeer belang

rijke rol als focragc>mgnbind tijdens hoogwater. 
\'anaf de jaren tachtig en tot op vandaag zoe

l-en Steenlopers tussen NiPmvpoort en 
Bredenc, bij ongunstige omstandigheden op 

het strand. nat!\\ elijks nog de poldt>rs op. Op 
de traject<•n \\'pnduinr>-Biankc•nberge en 

Knokke-Cddzand is die intense relatie tussen 

strand en Junterland \\PI hlijvc>n \oortbestaan 
Deze op\·allcndl' contr.tstPn wijzon nogmaals 

op de gro•e Oexibilitcit in ht>l hc1hitatgebrU1k 
van de ~tc>enlopt>r. 
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STEENLOPERS IN OOSTENDE ... 
VAN DAG TOT DAG GETELD 

Tijdens de mooie zomer \'an 2003 kon 
Pnul Lingier in juli en augustus vrijwl'l dagt•· 
lijks dP hoogwatervluchtplaatsen in dP lta\'c'n 
van Oostende tellen (n=58). Bo,·endion werden 
5 volledige hoogwatertellingen \'<ln het lrajPc I 
Oostende-\ \'c>sterstal-.elsel lot r-..tiddt>l ktlrki'
C<1sino uitgcnoerd Dil intermeno lllustn'ert 
in detail de> aankomst en de nu eens gestage. 
clan ''eer se hnksge,\ijze toename Hll1 lwt aan
tal Steenlopers tijdens bet heg111 \'an dl' 

ll<lJaarslrPk. In samenhang h1ermee '' ordt dt• 
Pvolutie in het terreingebruik beschn'\'l'n. 

Op 10 juli komen de eerste e~emplaren 
toe het aantal blijft beperl-.t tot en met 1 ï juli. 
waarna op 18 juli een eerste groepje arriveert 
()p .umtallen nemen licht toe tot 22 juli. 
Op 2:1 juli kan enkel 's avonds geteld worden, 
wat onmiddellijk hel geringe aantal \'OgPls 
verklaart. Tussen 24 juli en 31 juli \'erduhbelt 
het aantal en 1-.omen \'erschillende hoogwatm
\'luC'htplaatsen in gebruik. Bij 'erstoring door 
toNisten r.n 'ooral door lijmissers kan ht>l 
hmtlt>n besthutlingsstal-.etsel parallelmet lwt 
Ooslerstal-.etsel. met O\ er de volledige lengte 
IH'nul worden. Als eerste uilwijkplaats wordt 
dan IPlkens gekozen voor het eerste strancl
hoold \lak naast hel Oosterslakolsrl rn ooi-. 
\om de Ilah f' maand ijk. Wanneer ook cl nar 
\ Nstoring ,·oorkomt wordt uttt'tndell)k.. na 
lwPl wat heen en weer\ liegen. het dak \dil d(• 
Vismijn opgezocht. Deze site wordt eerder uit
zonderlijk gebruikt. maar in beide maanden 
sanwn gebeurt dit op 10 dagen Slechts op 1 

dag \\'Orden ook ret'ds vogels opgemerkt op het 
stnkt•tscl \'an Kaa1 402 aan hel Sc.hutsluisplein. 
Op 1 ï juli (geen Steenlopers "aargcnomen) Pil 

op 31 juli (24 \'ogels) wordt ook het traject 
OoslPncle-\\ C'sterstaketsel tot l\.Iiddolkerke
Casino geteld. 

~amenvattend kan gesteld worden dat in 
jult hoofdzakelijk hel houten beschermingssta
k.etst>l parallel aan het Oosterstal-.etsel als hoog
watervluchtplaats in gebruik is. Van zodra de 
groep te groot wordt en de noodzaJ...elijke 
onderlinge afstand van de O\ erll)ende vogels 
op clc balken met meer kan aangehoudt•n wor
dPn en ook wel onder indoed \an \ Prsloring 
door sporl\·issers, wordt uitge\\'eken nac~r 
andPrt' duchtplaatsen. Voor de gehele maand 
juli blijkt het gros ,·an de vogels in het 
OostPndse hm·engebied te komen o\·ertijen. 

In augustus stijgt het aantal \·ogeb van 198 

in het begin, tot -160 exemplaren op het t•indl• 
\ an de maand. Meteen \\'ordt het terroinge-
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htuik chaotischer. Door gebrek aan pl.mts nn 
\'l'rstoring op het OosterstakPtsl'l. "ijkt•n dt' 
\'Ogt'ls steeds vaker uit naar lwt t'l'fstP str,md
hoofcl naast dit staketsel. maar vom.tl ook naat 
elP ,mnlegslt>igt•r aan Kaai 402 bij hPt 
Seint tsl u is plein. 

OP groep Steenlopers die h'n \\Pst en' nn 
Ril\I'I'Sljdc. dus binnen het armgrcnzt'tHII' tra 
)I'C t ~l ariakerkP-tdiddell-.erJ...e blijlt 0\erltJl'll, in 
pl.wts \'an in het Oostendse ha\ engt•htNI. 
wordt in de loop \ an de maand stt>PCis onwang
rijkcr Ondanks het beperkte aantalll•llingt•n 
(slechts drw) van het \·olledigP trajee t 
Oostende \\ esterstaketsel tot \hddelkmkl'
C.cisino (respl'ctie\·clijk op 10 8, 20/8 Pil :i 1/B) 

is dil duidelijk af te leiden uit de soms gPI ingl' 
aantallen in het Oostendse hanmgebiPd .t.lr 

lwt Pinde ''an de maand toe vPrhlijft zclls lwt 
gros ,·an de groep bij vloed steeels ten Wl'stc•n 
V dil Ra\ crsijde. 

Samenge\·at· in de loop \ an de maand 
augustus is er een ruime verdublwling van lwt 
aantal 'ogels ,·astgesteld. wordt er \aker 
gehruil-. gemaakt van het eerste strandhoofd 
naast hPl Ooslcrslakelsel. wordtor spnr<~dtsC'h, 
ondc>r invloed van vNstoring, nog stPods uilgf' 
wel-.cn naar het dak van de VismiJn Pn 1-.oml 
vooral het staketsel aan Kaai 4-02 in gebruik. 
Vanaf halr augustus is het duidelijk dat heel 
\\til \·ogds blijven overtijen op de strandhoof
den ten \\'esten van Ra\ ersijde. 



I Verspreiding vogels over diverse hoogwatervluchtplaatsen 

Oostende havengeul en voorhaven 

:::::-
::J 
Q) 

c: bi) 

Q) c: 
Q) 

a. ~ 0 ::J V\ .... Q) 
::J 

.c: c: 
Q) bi) '-' ·-..... ..... c: V\ Q) V\ 
1'0 V\- Vi- "0~ Q) 1'0 Q) ~ Q) ..... 
3: 0.0 V\ 1'0~ 

1'0 Q) ·- > ::J c: C1J 0.0 c: ..... 1'0~ "0 1'0 .c: 
0 - Q) c: Q) c: Q) c: .c: u c: ~~ 
0 ~ .,~ .,~ V) V\ .... 

Q) 1'0 1'0 Q) ..-. :=- 0 C1J .c: ..... 1'0 ..... 1'0 ..... ..... 0 ...... 1'0 ~ - C"' E 0~ a. a. V\ 0 ~ 
0 ..... 

E ·- bi) 
Q) 0 

"0 .... 0 ~ = c: ~..;;r V\ "0 C1J c: ·.;::; ..... Q) .c: Q) .c: C1J Q) Q) -
Q) ·- > c:" 1'0 V\ V\ ..... ..... 

1'0 .... 
..?! 

......... _ 
~1'0 ro'"'Q 1'0 0.0 "0 "0 V\ Q) V\ Q) V\ V\ 0 ~ 1'0 0 ..... 0 1'0 1'0 ...... 

1'0 ·- ·- "0 0 1'0 0 0 1'0 .t;:E ~ :E i= i= 0 ~0 Obil ..... ~ 0 NO ::r: V)'-' 0 V) . -1 15U15 16U20 4 4 

("i 2 15U49 t6U20 1 1 

0 3 16U26 16U20 0 
0 
N 4 17U09 16U20 1 1 

·- 5 17US8 18UOO 1 1 -:::::l 6 18u56 19U30 0 ·-
7 20U02 19U30 0 

8 21U06 21UOO 0 

9 22U07 21U30 0 

10 10U48 12UOO 7 7 

11 11U50 12UOO 9 9 

12 12U49 13UOO 5 5 

13 13U40 13U30 0 

14 14U26 16uoo 4 4 

15 15U10 16UOO 11 11 

16 15U53 16U30 5 5 

17 16U38 16U30 11 0 11 

18 17U23 17U30 53 53 

19 18U09 18UOO 69 69 

20 t8us8 18U45 71 4 75 

21 19U48 19UOO 76 76 

22 20U42 20U30 34 46 8o 

23 21U41 21U30 7 7 

24 10U26 10U30 104 104 

25 11U34 11U40 24 76 23 123 

26 12U32 11U45 88 6o 11 159 

27 13U17 13U15 171 171 

28 13U54 13U40 49 69 20 138 

29 14U27 14U25 54 87 141 

JO 14U58 14U40 13 51 86 130 

31 15U33 15U15 174 15 24 213 
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Verspreiding vogels over diverse hoogwatervluchtplaatsen 

Oostende havengeul en voorhaven 
0 
:::l 
Cl) 

c: bi) 

Cl) 
c: 
Cl) 

ä. > 
:::l VI ra o .... Cl) .c: c: 

Cl) bi) :::l __, ·-- - v;- c: VI Cl) :{; ra VI-
Cl) ra C1l ..Y. Cl) .... 'OU :: bi) VI ra!!! ra C1l ·- > :::l c: Cl) bi) c: .... ra!!! '0 ra .c: 

0 - Cl) c: Cl) c: Cl) c: .c: u ~..Y. 
.,:,L 'O.,:,L. Vl c: VI ,_ 0 Cl) ra .._ ra 'O.,:,L. ra Cl) ........ ·- 0 QJ .c: .... .... o- .._ ra ra ..Y. Qj N E 0~ a. a. VI 0 ~ ot; E ·- bi) •r. 0 '0 '- 0 .... :.: c: VI '0 QJ QJ .c: QJ - ..::r ·::;; c: - - .c: QJ Q) QJ ·- QJ ·- c:'O ra VI VI .... - .... ·-ra VI Cl) VI .... 

.!'! VI 0 .,:,L ra ro:2 ro 
ro bi) '0 '0 0 .... 0 QJ VI 

0 0 ro ro ..Y. .... ra ·- '0 0 ro ro !:;!E {:!. :E i= 0 ~0 O'M .... .,:,L 
0 I- NO :r: Vl "-" 0 Vl ' 

1 t6U10 16UOO 109 89 198 

C'Y'l 2 t6US 1 17UOO 167 38 205 
0 
0 3 17U35 geen telling 

N 4 18U25 18UOO 39 87 97 223 

(J) 
5 19U23 19U10 21 43 180 244 

::J 
-+-' 6 20U28 10UOO 63 63 
(J) 

21U38 ::J 7 21UOO 19 19 

b/.) 8 10U26 11U30 143 204 347 
::J 

9 11U43 11U3S 97 52 265 414 ro 
10 12U46 t2USS 83 263 59 J46 

11 1JU33 12U30 63 297 360 

12 14U14 15U30 89 194 81 364 

1J 14US2 t6U20 67 84 150 JOl 

14 1SU31 16U20 121 207 J28 

15 16U10 geen tellmg 

16 16uso 15U30 97 38 1J5 

17 17U28 17U30 95 69 164 

18 t8uos 18U30 149 6o 209 

19 t8U44 18U30 94 7 210 J11 

20 19U28 19UOO 37 354 J91 

21 20U31 20U30 27 183 210 

22 09U24 o8uoo 181 181 

2J 10U52 12UOS 97 97 

24 12U02 12U15 29 29 

25 12U51 13UOO 86 86 

26 13U29 lJUOO 141 141 

27 14U02 geen telling , 

28 14U34 geen telling i 

29 15U09 15U20 44 44 

JO 15U47 15U25 s 278 49 3J2 

31 16U27 t6U25 18 65 377 460 
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HET GEBIED 
'WEN DUIN E-BLAN I< EN BERGE' 

8.1. 
Evolutie van de aantallen Paarse 
Strandlopers en Steenlopers 1947-2005 
en hun foerageermogelijkheden 

Ill't gebit>d \\'enduine-Biankt>nbPrgP 
behoort tot lwt kusttraject waar sinds de 18 

eeu\\ een continue reeks slenl'n slrnndhoofden 
de J..ustafslag moesten \'erhinderen I lt•t aantal 
hoofdt•n van \Venduine tot de httvl'tHI,un \'dn 
ZeebruggP. 0\ c>r 8.5 km. ts 'an dl' jan•n 'qlhg 
tol \'arHlaag opmerkelijk. constant goble\'en 30 

grote strandhooiden met inbPgrip van beide 
beschermdijken aan de Blankenbergse haven
geul. met optimale foerageermogelijkheden in 
het gctijgcbicd. Ter hoogte 'an do Fontt•inljcs 
waren er \an de jaren vijftig lol de jan•n ze\ en
tig nog ma,unaal l-l k.orle strandhonlciPn aan
wezig die niet Hrg aantrekkelijk. warf'n \oor 
bei elf' soorten en die gaande>vcg \ crd\\ Prwn 
zijn (topogralisch kaartmateriaal f\1 C.l. en 
~ G.l. 1 lJ5-l-199H) De Uitkerkse polder tussen 
\\'enduine en Blankenberge heett in dt• 

Tabel12. 

noordooslnlijkl' hoek., aanll'ullf'IHl bij elP 
Koninklrjkl' b,J<ln l'n de duirwn. gt•dun•rHiu dt• 
laatsiP dt•tlig jaar CCll nink stuk opp1'r\'l,tk IJlOP

ten prijsgt'\ 1'11 3<111 campings llll't steil clfcl\'êlllS 

en bungalo\\ hou\\ Ook. zijn ree ent. zn\\'el 
tegen BlankPnherge als legPn \\t>nduirw ac~n, 
\ crJ..a, Plingt•n voor \\'oningbou\\ domgl'\'nNd. 
Aan de kust zt>lf is de belangri)J..sll' wijziging 
de ingebruiknanw 'an bet Hoegcre gPtqgebred 
'an dP Spuikom van BlaJ1kenlJPrg!' ,lis p!~fllld
nenlc plcztl'rha\(~11. in 2004 bo\ c>rHIIPn urtge
brcid nwt lwt zee\\ aarts gclcgPn di'Pi v.tn lwt 
Blankt>tllwrgs \ aartJe en omliggenelP grondc•n . 
\ ermoech•lijk hcbbt•n deze harde ingrl'pen in 
het landsc h.tp t>chter maar een bcpl'rktl' din•cte 
negatieve im lcwd gehad op de StPPnloper en 
geen op dl' Ptl.usc Strandloper. zocl,tt wo mogen 
stellen dat lwt .tbiotisch milieu gcdurc>nclc de 
voorbiJe hah e neuw 'oor berde sooriPn rPiaticf 
stabiel is gl'bh•' en 

Een O\ Nzic..ht \ an de e\·olutit• v,m de aan
tallen Paarst• t.,tranrllopers en Stt>1 nlopPrs , uit
gedruJ..t 111 elP schommeling 'an de j.t<Hmaxima 

ueb1ed We P.l nkenbe ge ev ut1 v d td e Pdar e Str ')te op c; 1 de p r 
Vtln d lad m Xl'll prr dE:'ce:nriUrT' 

en berge c a q s t n b ... o{ p rp/e c; ndpm<>r'<. nc;ton n 

Periode Paarse Strandloper Steenloper Bron 

1947-1950 ? ? 

1951-1960 ? o-8 Secuwe 1971 

1961 1970 o-8 5-28 Secuwe 1971 

1971-1980 20-45 50-100 Secuwe et al. 1983 

•ern c; I 

1981-1990 20-50 50-175 Veldornithologisch jaarboek Noord-West-Vlaanderen 1980/ 81(2) 

tot 1988/89 (10) 

1991-2000 10-25 180-370 Mergus 1987-1999 
Mergus Nieuwbrief 2000·2005 

2001 2005 13-25 (33) 275-395 
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pPr decennium. treft men aan in tabel 12. In dit 
gebied zijn pas vanaf dn Jaren zestig rogolmaUg 
waarnemingen \'errichl De Paarse Strandloper 
is toegenomen Yan onregelmatige enl...clingen in 
de jaren zestig Lol een vaste wintergroep van 
maximaal 50 vogels in de jaren tachtig. Sinds 
de jaren negentig en tot \andaag verblij\en er 
geregeld tussen de 10 en 25 vogels Bq de 
Steenloper ts er sprake \ an een gestage en 
ononderbroken toename van nauwelijks een 
10-tal op hot einde van de jaren vijftig lol een 
actuele winterpopulatie \ an maximaal 400 

\·ogels. Dil IS een toenam<' met een fa< lor 40 op 
een halve eNnv tijd en dillegen de achtergrond 
van een relatief stabiel gebloven foerageerareaaL 
Aan de Vlaamse kust is cl il het traject met de 
meest e:xplosie\'e toename van de Steenloper. 

De Steenlopersl-omen vanaf half juli aan. 
De aanlallen nemen zeer snel toe. om in sep
tember meeslal een maximum te berci~en. 
De winterpopulaûe ligt lager dan deze door
lrel...piel.... 50 a 150 vogels minder. De aantallen 
verminderen weer sterk tn de loop van de 
maand mei. Tijdens koude voorjaren kunnen ze 
langer achterblijven, zoals in 2005, lo<'n er op 
8 juni nog 12 e'\.emplaren aanwezig waren. in 
tegenstelling lol het jaar voordien, toen w de 
laatste week van mei 2004 al geen vogels meer 
lc bekennon waren. 

8.2. 
Het terreingebruik in de periode 
1960-1980 

Op l...aarl 17 is het terreingebruil in de 
Jaren zesllg en zevenlig ingelelend. Met laag
water vcrspreidt de grote meerderheid van 
foeragerende vogels van beide soorten zich op 
de strandhoofden van \Venduine tot 
Blankenberge Sleehls een lleine mmderheid 
zit tussen Blankenberge en de havendam van 

Zeebrugge omelal de slmnelhoofden hier maar 
lwperl-te foPrageermogelijl...heden bieden. 
Ter hoogte \ an de Fonletnljes is er een zeer 
beperkte uJlwtsselmg mc>l de hoogwalen lucht
plaats in de voorhaven van Zeebrugge of 
bezochten af en toe kleine groepjes Steenlopers 
natte weiden ten zuiden \ él11 de Koninl...lijl...e 
baan De Paarse Strandloper is heel slcrl... aan 
hel strand gebonden ook wal de hoogwater
vluchtplaatsen betreft. Deze liggen op do hoge 
hoofden en de onderste ball...cn van beide sta
l...etscls aan do Blan.kenbNgse ha\'engeul en op 
het zevende strandhoofd ten Z\V van de haven
geul. De Steenlopers hebben een voorverzamel
plaats of een hoogwalervluchtpJaals op 
datzelfde zcv<'nde strandhoofd en een hoog
\\alervluc:htplaats op het hoofd van het 
\Vcslersta~etscl (fotoreel...s 45). Bij rustige 
weersomstandigheden en zonder versloring 
blijven de Steenlopers ten dele op de strand-
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hoofden ovcrtijen. Zoniet trekken ze allemaal. 
op andere dagen dus maar len dele. naar de 
hoogwalen luc.htplaals 111 de L'ttker~sr polder 
op een aller naast het Blanb.cnbergs \aartje of 
naar de lage natte weiden met plassen ten zui
den van de campings aan do Koninklijk.c baan. 
In de jaren zestig gebrUtl...Len de Steenlopers de 
beide hooggelegen strandhoofden \an cl<' 
havengeul als slaapplaats In de jaren zevenlig 
gingen ze de nacht doorbrongen in de polder, 
op de akker die ook als hoogwatervluchtplaats 
tn gebruik \\as (BecuwP 1971 en John \ an 
Gompel in Bocuwe et al 1983) 

8.3. 
Het terreingebruik in de periode 
1980·2005 

In de jaren tachtig zijn relatief weinig 
waarnemingen verricht. De beschreven situatie 
heeft vooral betreiJcing op do periode 1990-
2005 (kaart 18). 

Bij laagwater foerageren de Steenlopers 
verspreid over hel gehele gebied, op de strand
hoofden maar ook dikwijls op het strand. waar 
ze in aanspoelsel hun kostje bijeenscharrelen. 
Ze zijn ook aan te treffen op de glooiingen in 
do haven. Grof geschat is ongeveer twee derde 
lot driekwart van de vogels ten westen van de 
ha\'engeul \an Blankenberge te vinden, de rest 
\'Óór Blankenberge zelf en m de ha\·en 
De havengeul bemoeilijlt echter continue tel
lingen. De Paarse Strandlopers zijn beduidend 
minder talrijl... en verspreiden zich veel minder. 
Ze zijn meestal te vinden in de buurt \'8n de 
havengeuL \ oornamelijl op het strandhoofd 
dat het \Vestcrstaketsel begeleidt. Als zo in 
\Venduine of ver oostwaarts in Blankenberge te 
\inden zijn. Is dit meestal het gevolg \'an \'Oort
durende \ erstoring waardoor ze samen met 
Steenlopers wegvliegen Steenlopers vcrsprei
den zich na hoogwater actiever en gerichter. 
Soms zijn ze ooi... te \'inden in banl-jes \ an licht 
aanspoelsel op het zandstrand \'erder \\Pst
waarts van \Venduine. nchtmg De Haan, waar 
zich geen strandhoofden bevinden. 

De boogwatervluchtplaats voor beide soor
ten be\ indt zich. bij \ oldocnde rust. op het 
strandhoofd naast het \Vestcrstaletsel 
Als de rust door wandelaars, loslopende 
honden of waterge\·veld niet gegarandeerd is, 
vliegen de Steenlopers de haven in. om te O\er
Lijcn op de helltngen ten oosten van de oude 
shus \'an de Spu1lom of om de boel. in de 
vaargeul naar do Spuilom (foto's -!6 a en b). 
De Paarse Strandlopers blijven buitengaats 
0\ ertijen. BiJ \'o ldoende laag hoogwater rusten 
ze of foerageren ze verdor op de bonzontale 
betonnen verbindingen in de onderbouw van 
het Westersta!..ctsol. Bij hoog hoogwater roesten 
ze op de hogere horizontal<' houten 



\ Nhindingsh.tlkt•n \olll dl' slonlp.tiPn .1.111 

dt• hilllll'llk.mt \.111 111 l \\ Psll'rslnk.c>lsPI. 
Bij t':\trc•t•m \\ !'1'1', door \\ IIHlt>n/ul w.lh'r gt•
phhlgd, \ olgPn Zt' dt• Slt•t•nlnpt•rs llcl.lr dl' hong
\\alt'l\ lm hlplt~.lls in dt• h.tu•n. IIPl'l dik.\\ijls 
\\ ordt f't htt•1 '.tslgl'slt•ld d.11 Zl' thl d.m niPt allc
maal dm•n l'll Pnk.t>IP \ ogt>ls tlll\ indh.~ou blij\ t'll. 

Ch l'l' sl.t.tpplci.IISI'Il is nil'ls w·k.Pnd. 
\\cl is .1l \ aslgl'slt•ld d.11 t'l hij lwldt•It' n.u:htt•n 
SlN•nlopt>rs op dt• str.mdhooldl'n zillt•n. 

fi)dc•ns dl' winlt'l blijkt dt• hnngwatl'r 
vluchtpl.tats \'.111 dt> Slt•t•nlopPrs in dP hé\\ en 
nwcstal ongPbruik.tul \\ordt ze• slechts door 
een betwrk.t aant.1l ,·ngt•ls bczoc hl Dl'' ogcls 
zijn clan soms (gt•dPl'ltPiijk.) t<• 'llHlt•n in de 
polders l.mgs dt• 1--.uninklijkl' haan tussen 

\\'t'IHlllill!' 1'11 IJl,lllKl'lllll'lgo in dl' hUllil \'rlll dP 

k.cljl!'l. 1),1,11 zijn Zl' d,l!l llll'I'SI,d rlolTl lwt (m•ragP· 

11'11 in lwt g•·•sl.uul, dik\' 1jls in hnt gt•zolsc.hap 
\ cll\ cllldl'l!', llll'l'l I\ pist hl' Sll'lllopl'l S \ clll dl' 

poldt>rs, nis Sc holt·k~l«'IS, Kit•\ ilt·n. 
Coudplm il'll'll, I..::Pmph.uwn, 1'11 ook \ a.tk 111 

lwt gezPisc h.tp \.111 Sprt>l'll\\ 1'11. ll1k\\ ijls zijn ze 
ook d.Mr llÎI'I lP \'llldl'n, 111.1.11 zillt•n ze diPper 
en mcl'r \ Pl'sprPid in dt> lJitkPI k.sl' poldPJ 
(foto •lH c:). Ondi'I di•· nmsl,uHhglwdPn is hP.l 

llll'I'Slcll tll1lllll!-WI ij\... lllll, o .• l, in hPl k,HIPr \ an 
dl' inll'lll,tliont~lt> \\'inh•rtPIIinw·n. clc PXtlrlc 

aanttlllt•n lt• llPpalt'll. 

Ook. blijlt slc•!'ds Vilk.or 1'1'11 kll'inP groep. lol 
llta\.imanlt•c•n 10 1;11, bij hoogwntN achlor op 
het strand \'Hil \VC'IHiuiiii' Dam ZÎ)Il ZP te vin
den in de buurt' .111 dl' l{otonclP ui rond-
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sch.trl elt>IHI op het hoogstrand 111 amtspof'bPI 
en \ ooral. mt>e-azend op ht>t brood d.tl \ eel 
strandbezonkers er nadr do nwem\on gomen. 
Op do \\andPiditk in \\enduint ziet men ze 
soms gemorste frieten eten. 

Do neiging om tijdens de '' mter met inac
twf lo 0\erh)cn, maar \erdl'r te foPragoren in de 
poldPrs, neemt soms zelfs de O\ orhund en zet 
z1r:h ook door tiJdens de lnt~g\\ atPrholft \ an de 
get•tdenc) clus. Soms keren de Slt•enlopNs niet 
of maar Zl'Or gedeelteliJk tcmg naar het strand 
Hot 1~ ook dl '' aargcnoml'n dat de 'ogels b1 1 de 
mm te \erstormg met zoals ge\\OonhJk. naar 
on \ olgl'nd trondhoofd \hogen. maar d1rect 

de dumcn O\ er naar de poldPrs DL• hoog'' a tor
, Ju htpl1at \\Ordt nog \\Oltrmm gohnukt llj
denc; de doortrekperiodes m na- en \ ooqaar 

D1t gohruik \ an het polderland nis foera
gel'rnulwu lt)dens hoog\\ a tor in de '' mtor-
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ma,uul on komt zoor goed 0\ Preon mot \\ui 111 

de omgm ing \an Oostendt• IS \HHtrgenornen 111 

de periode 1 fJhS-1 (J73 en n1 dl' orngL'' mg \ an 
Knokke-< ad zand m de Jaren 1 9h!l 2005 Op het 
traJect \Vondume-Blankontwrgo 1s hot anntnl 
Stoenlopors smds do jnren I [I( hllg zoor stel k m 
a.tntal lougenonwn en mogohjks 1s do druog
kracht \aH d,. 311 strandhoofdon O\ orschn don 
1'11 wordt n 11 nwcr JJ.tar do poldors uitgm' ok on 
dan vroeger hPl gm al was 

hr IS er htN nusschwn nog ('en andere 
helnngnJke medespeler de men 11 re rl•ant 
\\aar \ roogcr dP kust 'an de toenlitl'n wa JO 

)Uh l'll augustus en \ an de ku thm\ om r f n d 
natuur liJdons de rost \ an lwt Ja 1r liJ I llf't toB 
nsttsch seizoen nu na U\\ uhJk& nog eC!n ru 
penode te konnon Llke d.1g l'Il voor •I JO lwt 
"uukond ZIJn or wondelHars (lp lwl strnnd te 
vmden \ ehm w 11lcn eens nc~ 1r hot tntmnde 



van een strandhoofd wnncleiPn, loslopende 
honden zijn schering en inslag. \Va ach ogels 
krijgen nauwcli jks dl' I ijd om vcwdsel te zoeken 
en naar binnen te \\erken. ZP moeten voortdu
rend op de deugcls. \\'al energetisch een hoge 
kost is \\'aarvom ook weer extra voedsel moet 
worden opgenonwn. HPI is in dil verband 
op\·allend d t naast hel dag-nachtritme en 
getijdenritn l SI! ·en lopers in \ \ 'enduine
Blankenht>rg<' ooi-. con \\·eekdag-weekendritme 
zijn gaan vertonen. Pogingt>n om \\'Întertellin
gen die bij hoogwater mislukt zijn te compen
seren of te corrigerNl nwt een teil i ng bij laag
water langs de strandhoofdPn en de slaketsels 
mislukken in het wcPkcnd en'ncens. 
De \'Ogels 7illcn dan bij eb niPt op de strandhoof
den maar zijn uitgewek.Pn naar hel polderland. 
Herhaling van de laagwatertelling op maandag 
levert wel realistische' dtlntcJ!Im op in het strand
milieu. Dit is gcrn PPnrnaltg fenomeen, maar een 
lentgkenmd VNschijnsel grv orden 

Dit is wellicht Pl'll stPrke aam\ ijzing dal 
de impact van vcrstoring door loensme en 
recreatie de O\'crlm·i ngskansPn van strand
vogels kan lwclwigcn. Als cPn drempel is 
o\·erschrcden. is I'Pn ged\\'ongPn uitwijking 
naar cl'n ander focr.lgePrgebit'd \\'ellicht tie 
beste O\'erle\'ingsslratugiP. 

i 

c 
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9.1. 
Evolutie van de aantalten Paarse 
Strandlopers en Steenlopers 1947-2005 
en de wijzigingen in hun foerageer
mogelijkheden 

'\et als het :-;trancllrajec t \\enduine
Blankenberge behoort Zt>t>hruggc-Heist tol de 
kuststrook waar sinds de 18 e('U\\ stenen 
strandhoofden ht>t strand moesten beschermen. 
Omstreeks 1850 werden bij d<' mondtng ,·an de 
t,,·ee af\\"ateringskan.tlen. de sluizen ' 'an Hetst. 
vier hoger gelegen bcsrhcrmdijl-.en en meegaan
de stakelsels gebouwd Rond 1960 bevond z1ch 
op bet traject van 11 1-.m 'an Zeebrugge tol het 
Z\\ in een continue reel-.s 'an 50 strandhoof
den. Rond 1970 was dit a,mtal algenomen tot 
een 40-tal. In 2005 blij\ en er nog 2-l over 

ln groot contrast e\ en wel met de omgeving 
van Blankenberge zou de uH bom\ 'ru1 de 
Zeebrugse ha, en in de voorbije 100 jaar zeer 
ingrijpende wijzigingen meebrengen m bet 
milieu waarin de beide soorten \Oorkomen. 

1. Na de \Oltooung \'an de \\estehjke 
ba,·endam (de zogenaamde "móle") in 1907 
ont\\'iUelde zich in de luwte en an een sli l-.ge
bied dat tot aan de afwaleringssiUlzen 'an 
Heist reikte Deze slikplaat werd door de 
ha,·engeul gescheiden in een "esteliJk en een 
oostelijk deel. In de jaren vijftig hadden ZIJ een 
oppen lakte \'an respec tte\ehJI-. 53 en 70 ha 
Op het traJet l van de Zeebrugse ha\ engeul tot 
Duinbergen bevonden zie h ornslrePks 1960 
21 strandhoofden en \ ierhoger gelegen 
beschermdijken en sta l-.etsels van de Heistse 
afwateringssluizcn (!-.aart 20). 

2. fn 1965-1966 werd onmiddellijk ten 
westen van de alwatcringssluizen een ooste
lijke havendam gebouwd. in de toenmalige 
excursie\erslagen. de 'nieuwP muur' genoemd. 
De sliU en werden grotendeP is opgespoten. met 
uilsparing 'an Pen v1j\ er Omstreeks 1972 rest
ten er nog 40 ha sh l-. en 10 strandhoofden tus
sen de afwaleringssluJwn met de 4 bescherm
dijken en Duinbergen (!-.aart 21 ). 

3. Vanaf lwt einde 'an de jaren ze\entig 
startlen grootse werken \ 'Oor de Ullbom' 'an de 

HET GEBIED 
'ZEEBRUGG E-H EIST' 

voor- en nc h Lcrh <n <'11 cl i I' nog s I ec>cls ann de 
gang zijn. E1nd 'an de• )aren Zt'\'Pnlig vPrdwecn 
de nieuwe muur en tiP monding' nn de aOeJ
dings\ aartf'n wNd grondig berst h!l-.1 De aanleg 
van de nieuwe \VpstPlijl-.P Pil Oostelqke 
Dammen was omstreeks 1985 hcPJndigd 
Ze meten el!-.. \<ltlcll de oude 1-.ustlijn. ca. 4 km 
en omsluiten lwt \om havcngchit>d dat tijdens 
de '' erl-.en in uilnwring slikgebieden van 
wisselende oppl'n lal-.tP hc\'alll': hel 
\Vwlmgendol-. tol ca I CJCJS het Contain<>rdok 
tol 2004. het strand \an het sterneneiland 
\ anaf 2003. In de at htl'rhan'n \H'rden naast 
het \ 'erbindingsdol-. !\ioorclc'lijk ('fl Zuidelijl-. 
Insteel-..dol-. grote opgespoten terremen aange
legd die in de \Toegr stadw. lol Gl 1995. uitge
strekte en aantrel-.1-.t~lqkc waach•ogclhabitats 
\ armden (kaarten 22 en 2.1). 

Een overzicht van hc•t vcrloop van de aan
tallen 1947-2005. UJLgcdrul-.t in de schomme
ling \ an de Jaarrnaxi ma per decennmm, wordt 
weergege' en m tabd 13 Lipprns ( 1954) ver
meldt de Paarse Strandloper met voor 
Zeebrugge Broeder Danwl ('<m de Broeders 
XaYerianen lP Knokl-.e. m de wereld Hubert 
Han1erhncl-..) bezo( ht cht gPl)led \'anaf 1954 en 
\'errichlle zijn eprste \\ .tarneming van 4 Paarse 
Strandlopers op 6 dcrcmbcr 1958 (archtef 
Georges De Putter) . Df' orm ang ,·an de a\·er
wmterende populatie loopt op van ma.\.rmaal 
38 in 1960 tol ruim 150 rn de jaren zeventig. 
om daarna af te nemen en le \·crschrompelen 
tot onregelmatige eni-.t'lmgen 111 het begm van 
de jaren negentig. In de pcriodc' 1996-2005 
worden geen Paarse Strandlopers meer waarge
nomen. In de voorbij halve ecU\'\ is de 
Steenloper te ZcebruggP zPcr courant en het 
jaar rond aanwezig, doorgaans m aantallen van 
50 tol 100 e'\cmplaf<'n, met uitzonderl1jke uit
schielers tot 170-350 \ ogPls In de jaren zeven
tig deed zich te Zeebrugge het merl-.waard1g en 
eenmalig fenomeen 'om dat de O\ en' interen
de populatie Paarsc> Strandlopc>rs groter was 
dan die \ an de Steenloper (Bec uwe et al 
1983) Aan de \'laamse kust is dit ,·olstrekt 
umek geblel-.en. Ooi-. op het traject knokke-het 
Z" 111 \\as in de Jarrn zestig en ze, enltg de 
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Periode 

1947•1950 

1951·1960 

1961·1970 

1971•1980 

19811990 

1991·2000 

2001·2005 

a e P a Ste oper e tg g a 

sto es t e E 

Paarse Strandloper Steenloper Bron 

0 

0·38 

20·55 (100) 

80·157 

20·95 

0·7 

0 

? Lippens 1954 

30·70 (200) Bequaert 1961; Ku11ken 1961 

25·120 (350) Becuwe 1971 

45·110 Becuwe et al. 1983 

50·130 Veldornithologisch Jaarboek Noord-West-Vlaanderen 1980/81(2) 
tot 1988/89 (10) 

60·170 Mergus 1987-1999 
Mergus Nieuwbrief 2000·2005 

50·170 

Paarse Strandloper relatief talrij~ t.o.v. het aan
tal Steenlopers. 

Van ieu\·vpoort tot Blankenberge is bet 
atmtal Steenlopers in de \ oorbije 58 jaar 
opmerl...ehjk. fors toegenomen. Te Zeebrugge is 
er eerder sprake van een status quo \oor de 
Steen loper. De Paarse Strandloper is er boven· 
dien verdwenen. Dil is bijzonder merkwaard1g 
omelat de Westelijke en Oostolijke Dammen een 
8 km lange, spectaculaire Mtificiële rotskust 
vormen, de omvangrijl...stc die er aan de 
Vlaamse k.ust ooit gewrest is Het getijdenge· 
btecl Pf\ an. ca. 7 k..m lang. is manene-ecolo
gisch rijk ontwild.eld De aantalsevolutie \ an 
beide soorten laat zich \oor dit traject op het 
eerste gezicht dus moeiliJk verklaren Allicht 
zijn deze havendammen voor foeragerende 
waad\ ogels te slei I on te c haolisch gestructu
rcwrd door het gebruil... van zcrr grote. losse. 
stcenblok.ken en holtes tusst•nin. Men kan dil 
\crgelijk.en met de habitatpreferenties van 
\\ aackogelpopulaties op de naluurlij~e rots· 
kusten m Schotland· "ExtensÎ\'e studies on the 
f'w;t coast of Scotland ham sh01m that a ll'idc. 
fint rocJ.. shelf is much the preferred habitat. 
t11th sleep foreshores ond cliffs supporbng t•en 
fel\ birds" (Alkinson f'f al. 1978. Summers et 
u/ 1975). 
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9 .2. 
Het terreingebruik in de periode 
1950-1980 

Vanwege de continue wel...s strandhoofden 
op dP 11 lm tussen Zeebrugge en het Zwin 
konden Steenlopers en Paarse Strandlopers 
zie h met laagwater moettulaas O\ er dit hele tra
ject verspreiden. Maar hel vcrspreidingspa
troon was niet gelijkmatig. Vrijwel altijd was er 
C'en duidelijke concPntralie van foeragerende 
'ogels op de golfurekoers \ an Zeebrugge-Heist 
cnerztjds en op d1e 'an K.nok.l...e-h<'l z,, in 
anderzijds. Ter hoogte \ an Duinbergen
Albertslrand waren er doorgaans maar enkelin
gPn aam\ ezig. Dat betek.cnt dat de \ ogels zich 
l)lj laagwater vanml de hoogwatcrvluchtplaal· 
sen van Zeebrugge of hel Zwin nauwelijks 5 
l...m ver verplaatsten (kaart 19). Jn uitzonder
lijke omstandigheden (storm, zware aanhou
clende 'erstoring door \\ètndclaars en lijm is
sers ) k.oo het toch \ oorkomen dat de popula
tie 'an het 11 km langt• traject zich nu eens 
\·olledig te Zeebruggc. een andc>rc keer \'olledig 
biJ het Zwin concentreerde. Dat betekent dal de 
ma'\tmum aantallen in elP tabr>llcn voor 
Zeebrugge en Knokke m sommige gevallen de 
maxima zijn voor Zeebruggo-hc>t Zwin en zeker 
ni<'l zo maar mogen wordc>n opgeteld. 

In de jaren 1950-1965 foPrageerden 
Steenlopers \'an juli tot ok.tob<'r zper \'aak op de 
sltk.platen \'aD de \'Oorhaven. Op stenen en 
schelpen ontwikkelde zich l11cr in de zomer 
een groenwien·egetatic \"all !.Pos la l L'lva lactu
co) en darmwieren (Enteromorplw spec.) die 
\oor Steenlopers een erg aantrokkehjk foera
geermilieu was (E. Kuijkcn 1 B6l enG. 
Burggrae\·e in Becuwe I CJ71. fotoreeks 47) 
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Fotoreeks 47· 

Foto 48. 
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Fotoreeks 49· 
De 11 ge b schermdiJK met 
st ketc;els aan de ;rordmg va'l 
ae He1stse afle1dmgsvaarten 
WdrPn als hoogwatcrvluclll 
pi als even aantrekkeliJk air, 
r h verhoofder b1 

f'.l1euwpoort, Oosteflde e 
B Kenberge :JE:'ZE. k se; eke 
hoogwatervluchtpladts lfl de 
1 ren 1950 1975 we d evenwel 
som'> vereotoord door c;po tv1s 
~ere; Of een OOSlU1 1Tllgt.> lC( 

Foto'c; c en b Eckrart Ku Jken. 
lePbrugge 1960 en c M re 
Be .Jwe, Zeebrugge 1969) 

qh prote t v d1k ~ 1t 
p ket {en( s at the estua of 
tht d ver'iiOI - vate11vav of 
H 1st were as attract1ve {ar 
h t water re{uq1a as wer the 

ose to th 
t, Ost d 

e ge c·narwet 
HriiLVr ... ( b ( e s, 

as~ a h qh L~ 
m1 w s ~omellm s d st rbed 

by amateur fi~h nq or a t m 
p stuo s '><'a 

Vai1.1f no\ cmber zaten dP StPPnlopers . sanwn 
met dt> PaarsP Strand lopNs. bij laag\\ a ter \ c•r
s preid o\'PI' dP 25 strandhoorden tussen de 
vaargeul !'n Duinbergen De• \ ierhoger gPlcgcn 
hese lwrmdijken en de houtPn staJ...etse ls \ an de 
Heislsl' ancidingS\'aarten warPil de courant 
gebruikte hoog\\·aterduc htplaalsen (kaart 20) . 

In dl' pN1ode 1966- 1975 (kaart 21) was er 
'oor dl' SI Penlopers in dP zomer nog altijd 40 
ha slik hPschikbaar. Oij laag\\aler vormden de• 
nieuwe muur. de kunst\\ï'rJ...en aan de zeeziJde 
\'an het sas ,·an Heist. ('11 lol omstreeks 1970 de 
strandhoofden \ an Het st 'oor beide soorten het 
belangrijkst(' roerageC'rmdlell . Vanaf 1972 WN
den elf' s t rondhoofden van I !eist veel minder 
bezocht t\ls hoogwalen luc hiplaatsen war<'n 
dn ersP tNrcincn in gPbruiJ... 
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• de helling 'an dP niett\\t' muur of. 
bij ht>\ 1ge wind. het grindoppen lak bm Pnop 
(foto •Hl). 

• de b<'s< bermdijkenen /of cle slakc>ls('ls 
\'all de an!'tdmgs\ aartPil <1<111 Jwt sas \ an liC'Ist 
(fotorecks 49). 

• de drie chthtst hiJ dP meuwe muur 
gelegen' lnJ...k.c bomen cltc dt' \ aargeul aan d(' 
oostzijde markeerden (fotorPck.s 50): 

• biJ stormweer uit zpe hel opgespoten 
terrein a.m de lijzijde 'an clc• niPU\\ e muur. 
soms de oe>\ ers 'an de mgPslolen brak watPr
plas (foto 5l) 

Over elP slaapplaatsen 'an de Steenlop('t 
of de nachtolijJ...e hoogwalNvluchtplaatscn van 
de Paarst' Strandloper zijn geen \\aarnemingm 
bekend maar we mogen aannemen dat dit 
dezelfdP plaatsen waren da• ook de nodtgc rust 
boden bq hoogwater. 
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Foto 51. 
v 1 t van de O'llgev ng va 

oe 'm w 1'1 r O'lltre t 191'i 
tloofde b11 de mo d ng van de 
cl'leldlng vaart~n (tJ, • ., ei.lv\'e 
muur' [.2), boru:r (3), v.jver 
m1dden opgec,potero terrem (4) 
Z1e kd rt .z1 
(foto Walt r Bel PS, leebr ggP 
a 19 c; , t,tadc;arc ef B ugge 

~ur o d nas 
'atabout297 

aryofthc 
n n 1 • the 'ne ~ 

wal/' .l), b oys JJ, pond 1n 
th( m1dd/e of ra,sf:d yard (4) 
Sce map .11 

(PictUrP Wa ter Boe:., 
ler;btuqqe { 29/'J, Town ar h1 
e Br es 

9·3· 
Het terreingebruik in de periode 
1980- 2005 

In cle jaren tachtig en tot ha lverwege de 
jaren m•gentig werden Paarse Strandlopers en 
Stc>Pnlopers bij laagwater \\'aargPnomen op de 
OostPlijke Dam. in de omge\·ing van het 
Brittanniadok (monding aflPidingsvaarten, klei-
111' strPkdam van Distrigaz). elP strandhoofden 
van !!eist tot ,\)bertstrand en het slikgebied 
vt~n dn \\'estelijke Dam Op dt• rand nm het 
slikgebied \·an cle \VcstclijkP Dam en aan het 
Brittanniadok lagen hoog\\aten luc:htplaatsen. 
Bm'PIHiiPn \\ï'rd bij de St<'Pnlupcr zeer n•el uit
wissPling tussen de terrr.int>n van de voorhm·en 
en elP adltPrha\'en vastgcstt>ld. Op de jonge 
opgespatPil terreinen \'an dt> ,H htPrh,n·en k"·a
nwn Zl' niet alleen passief m Prlijl•n maar ook 
act i PI frwrageren (kaart 22). Vanaf het midden 
van dP jaren negentig word!'n dt' opgespoten 
tcrrPirwn in de achterhavPn minciPr en minder 
aantrPkkelijk voor StecnlopNs. Voortaan wor
dPn zowel hij boog als bij laag \\alcr kleine 
aant.JllPn Steenlopers focragert'IHI of rustend 
\\'aargPnomen over de \'ollP ll•ngte 'an beide 
het\ l'IHI.unmen ( fotoreeks !12). \'ooral de aanzet 
\ tlll dP Oostelijke Dam .• mnsluilt'rHl op de Baai 
\.111 HPist. E'n opgebom\li uit klPincre rotsblok
ken blijkt aantrekkelijk. Ook dP stn•kclam \·an 
Dist1 igaz (Brittanniadok) is opgl'houwd Uit klei-
11Prl' hlokkPn en herbergt vaak Ionragerende 
vogPls. Op lwt sterneneiland htj dP Oostelijke 
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Dam. aangelegd in 2002. \·ersc hijnen regelmatig 
kleine groepjes foeragerenelP \ ogc>ls. 
De laatste jaren gebruiken de Steenlopers. 
vooral bij springtij. de Baai van Heist als hoog
watc>r\' luch tplaats. De rand van het slikgebied 
aan de Westelijke Dam en de monding van de 
aOPidings\'aarlen in het Brittanniaclok zijn nu 
minder in trek als rustplaats Oe> cltjkglooiing 
\'an lwt \'erbindingsdok in de <H hterha,·en 
daarPntegen fungeert het voorbije dcc ennium 
als een nieuwe hoog\\'aten·luchtplaats (kaart 
23) In \crgelijking met de jaren lqGQ-1975 

\\ ordt het terreingebruik van de Steenloper in 
het havengebied van ZeebruggP nu door de 
\'\ ac1rnemers als zeer chaotisch ervaren. 
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10.1. 

Evolutie van de aantallen Paarse 
Strandlopers en Steenlopers 1947-2005 

en de wijzigingen in hun foerageer
mogelijkheden 

Van Knokke lol het Zwin liggen er over een 
afstand van 5 km een 20-lal strandhoofden 
Op het eind nm dP jarPn ze\ en tig werden op 
dil strand grootsdwPpsc• zandopspuitingen uit
gevoerd. Hierdoor \\ erd het getijdengebied \'an 

de hoofden nwt PPn laag zc~ncl bedekt en 
\\ aardeloos \·oor focragNendc waad\ ogels 
Van het laatstE' strandhoofd \·an hel Zwin tot 
het eerste biJ Caclzancl gaapt Pen kloof \an 
2 km zandstrand :~.oncll'f strandhoofden. 
Van Cadzand. E'll lot de \Pcrlunen van 
Brc>skcns , bevindt ric h ovc•r een afstand \an 
13 km weer een t ont tnu P rPcks paalhoofden 
Op ciC' Bclgtsc h Nederlandse grPns ligt het 
natuurgebwel lwt Z\\ in ( 150 h.t) ingenomen 
door een nij z.tndig E'n rijp schorrengebied met 
enkele waterplasSPil Pil eilandjes. 

HET GEBIED 
'KNOI<I<E-H ET ZWIN' 

De grote lijnen \'a n dit landschap rijn in de 
voorbiJe zestig jaar nauwrlijks gcm ijzigd 

Een on~rzichl \·an het\ erloop \an de aan
tallen 1947-2005. uitgeelrukt in de schomme
ling \·an de Jaarmaxuna per decennium. \\'ordt 
weergege\·en in tallC'I 14. Bij cle Paarse 
Strandloper lopen de aanlallen op \'an onregel
matige enkelingen omstn•Pks 1950 tot een sta
bwle "interpopulatie \'an -lO tot 70 exemplaren 
in de )aren zestig Pn ze\·Pntig. met uitzonder
lijk.e maxima lol 150 vogels. 'a de strandopho
ging daalden de ttantc1llen \·anaf 1978 zeer 
drastisch tol 1 o-:w in elP jan•n tachtig om te 
\'erschrompelen lot zeer onregPlmatige enkelin
gen in de jar!'n 1991 tot 2005 I31J de Steenloper 
is \'anaf het emd \an cle Jaren veertig en in de 
Jaren vijftig sprak.c \dil <'<'11 duidelijke toename 
van 20 tol 100 vogels. Van cle Jaren zestig tot 
nu schommelen de aantalion onregelmatig 
tussen de 30 en elP 270 StPcnlopcrs. 

Tabet14. 
C,eb ed K ok 

kt 
P drse St•a d ope e <;teen ope 

d per de e'l urn 
1 4 

Periode Paarse Strandloper Steenloper Bron 

1947-1950 0·3 40 Lippens 1954. Wielewaal Gg. 1947. pag. 112) 

1951 1960 1·40 20·100 Lippens 1954: Lippens 1963 

1961 1970 10·60 50·100 lippens 1963. Secuwe 1971 

1971-1980 35-70 (tso) 80-170 (3so) Secuwe et al. 1983 

1981·1990 10·28 30·220 Veldorntthologisch Jaarboek Noord-West-Vlaanderen 1980/ 81(2) 

tot 1988/ 89 (10) 
1991·2000 0·11 60·270 Mergus 1987-1999 

Mergus Nieuwbnef 2000-2005 
2001·2005 0·1 )0·150 

1 1 1 
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10.2. 

Het terreingebruik in de periode 
1960-1980 

Bij laagwater' crsprc>iden Paarse 

Strandlopers en Steenlopers 7.lch m Pr nllc golf

brekers \ an Knokke tot lwt z,, 111. De str,md

hoofden \dil het Alht'rtstr.md Pil DuinhPrgPn 

''orden in Yeel kleinere él<lllltillen 1'11 onrcgel

lll<lligPr bezm.ht. De slikkP Pil st h >rn• '.tn lwt 
z,, in spePil \'OOr foeragerPnclc SIPr.nlnpNs 

ntn.tr e<'n Iw perkte rol. Al en toP rs PI' Pil igP 

uii\\"Îsseling met dP. vogels' an het trajt>t I 

Cadzand-Zwarte Polder Soms vinden toe h 

grotr vcrs~buh ingen plaats. zowel \'anuit cl!' 
omge\ ing 'an ZePhrugge-1 !eist als \'anui t 

ZPc'tl\\s-VI,tanderen Dit kan kortstondig 

tot uitzonderlijke maxima lr•iden (kaart In). 

Z\.IC'cslal o\·ertijdC'n de t\\'Pl' soortPil 
hij hoogwater. soms samen met 
Drieteenstrandlopers. op de strandhoofd<>n van 

clt• LPkkerbek. onge\'eer in het micld!'n ,·an elP 
J,tag\\'atervcrspreiding. Hier\\ as hij hnngwatP.r 
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get'll strand meer, terwijl dl'\\ und,,ldijk in dit• 

tijd nog rustig \\'as. Rij \ l'rslonng door'' anclP
Inars of hengelaars, hij zeer hogo '' aterstnnd of 
'' oclige zee schm en dP \'ogols \ PrdPr oost-
'' narts op t>n kwamen allo oostt'lijkP str.md
hoofclen vanaf de Lekkerbek in aanmPrking .tls 
hoogwaterduchtplaals. Bij \ Prstoring. nwt 
springtij Pn/of zw,ue storm \ lngt>n zo lwt z,, in 

in. \\aar ZP meer beschut z,tll•n in dt> I.tgl' \ t•gt>

tatit• ol langs de oevP.rs \'an liP plas ol op lwt 

Pilandje voor het \'Ogelpark (foto's 5:1 tot 55). 

'lïjdPns pen hoogwatcrperioclt- kan Pr tussPn lwt 

z,\ in Pn de strandhoofden enigP uitwisst>ling 

voorkonwn. In de \\'ÏiliPrmnanden. hij PxtrPPill 

hogn waterslanden in het Zwin hijnlOriWl'ld. 

kunnen Steenlopers ook. bimwnclijks gaan 0\'PI'

tijen of \erder faoragmen tijdens hoogwater. 

hij,·oorbecld op de lage drassigP wcidt>n hij hPI 
[)jp,·pgat (foto 56 en kaart 24 ). 

Ch-er de> nachtelijke hoogwalen lt11 htpl<tat

sPn \ an dt' Paarse Strandloper ol elP slclélppla,tl

sPn \'an de Steenloper zijn g1•en gl'gP\'I'Ils 
lwkcnd . 
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Foto 56. 
In de w nterm 1 mdPn ~<U'l Pn 
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e bea 
t 'het 

113 

st 
ve/y CJ {t 
ttd · n het lw he f, q 
unmte ruptedly bet.v en th 
~ubmerqed 1/ac, .wort du 111 

an IJpcommq c,pnr lid 
(P1cture Pol ''Ck Kerr brl k, 
Kn kl<e 2 J 

t 

i 



Foto 57· 
gev g o 

V.Pbr ken ~tE' pN n 
Paarsl' Strd'ldloper Oe pdlen 
o d strdndhoofden I voor 
V l E.' p IS b d 

ol M re Be 

Ne Cadzand Tu nstone~ and 
Pt.up/e Sandptpers s tiU 

stak 5 on tJ P 'l'OVn '>a 
tmq po nt a r n t de 

r Mar Re 
nn.rnr~d lOOt; 

foto ss. 
Dl bdsdltg,ooungen Vdl" dt> 
ho~e besd1p mdtJkE.''l b11 d(' 
u twaten'lgs~lutze'l van 
c~dzand vormen E.'Pn ~esrt>tkt 

mtl eJ voor een lloogwJtPr 
vluchtp aats 
(foto Marc Bl'cuwt>, C o~dzand 
2ooc;) 

r baso ( ( shares of t htql 
pro e t ve d•kes ear the 
d ar ( slurcec; of adzand 
{orm a favourable enV/ronm nt 
to <;( rve as a /J1qh water 
re{uqwm 
(Picture Marc Becuwe, 
(ad zand loos) 

10.3. 

Het terreingebruik in de periode 1990-

2005 

Voor wal Jeze periode> betreft. k.unnen wij 
ons beperken lol het habitatgebruik bij de 
StPcnlopN \Vij \inden dl' \ ogcls bij laagwater 
vooral op de slrandhoofdPn lussen het Zoule
de LnkkPrhck en de ZwingeuL Bij hoogwater 
diegcm zc' richting NeeiNlandse grens waar ze• 

in Cadzand aansltulcn op dt> hoog\\ alen Iu< hl
plaats \ .m de plaats<>ll)ke populaties van 
Sleenlopl'r, Paarse strand loper cm 
Drictec>nslranclloper Deze\ luchlplaals 1)(•\ inch 
zich op de basaltglooiingen van de vcrhoogde 
bl'sc hermeiijken \an hel uitwaleringskanc~al 
(foto 's 5 7 en 58 en folorl'cks 59) Deze hoogwa
ter\'lul'hl plaats ts tijdt>ns \n•ekends en \ akan
Lieperiodns onderhevig .tan vcrstoring door 
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wanelPlaars en loslopende honden. De n>gcls 
zitten \ani.. op sleehls en 1-.elr. tientallen meters 
van een wandelpad. In de winlermaandcn, 

vanaf half dcc ember. is ciPzP hoogwalen luc hl 
plaats voor de Steenlopers eerder een \ ooncr
zamelplaats en Lreklen ZP spontaan, dus niet 
onder til\ loPd van vcrstonng. naar het polder
land ac hlPr de bebouwde 1-.om van Cadzancl. 

In lwt natuurreservaat van het Zwin treffen 
wij vooral lucragerende Stpcnlopers aan. zowel 
bij eb dis bi) \ loed Een wurante functte als 
hoog\~diN\ luchtplaats heeft het Zmn cigc>nlijk 
niet meer Soms treft men wel ruslende gHwp 
jes aan van I 0 lot 20 vogels maar dal kan PVPn 

goed voorkomen bij laag als bij hoogwalct 
Groten• groepen Steenlopers !..omen eerder 
occasionPel \·oor en zijn \\ a.trschijnlijk \·ogels 

afkomsllg \ an de versloordc• hoogv•atervluc hl
plaats \ 'clll C:aclzancl (kaart 25). 
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Hij de Paarse Strandloper Pn elP StePnloper 

zijn de mo rfo logie en d e an atom ie van de sn a 

\el sterk. \Prsc hiliend De sna\t>lpunl \<111 tie 
PaarsP Strandloper is goed mtgerust met tast

en smaakorgaantjes en hij kan bij laagwater in 

het getijgPbiecl zijn prooi zowel overdag als 

·s nachts tac tie! opsporen. Hij leeft de klok 

rond in pen zuiver ge ti jd en r itme J)p 

Steenloper blijft afhankelijk van visut'lc in lor

matie tijdc•ns lwt loerageren Daardoor lec•ll hij 

daga< tiPfin pen d ag-nacht ritme en tqclt>ns de 
dag hoH•nclien in een getijdPnntme. De sna\·el 

, ·an de Paars!' Strandloper is geschikt om prooi 

\·an ll<'t substraat te plukken (slak.ken, mossels. 

krabbetjes. vlokreeften .. ) De Stc~enlopcr kan 

met zijn sc herpt• hel-.. en sterk.<• htJ!sspit>rcn 

pikkPn, hak.J...en t•n objecten omdraaien om 

prooidit•n•n op te nemen (zeepokken. mossPis. 

slakjPs. kmhhetjes. vlokreeften ) De hahltat

prelerc>nti<'s \ ' <Hl beide soortPn zijn \'c\11 die aard 

dat hun \'oorkomen en relalie\e talrijkheid 

\'oor een groot cl!•nl afi1anl-..elijJ... is \'dil het harde 

substraatmiliPu. De Paarse Strandloper is zeer 

strikt gPlmndPn aan natuurliJke ol kunstmatige 

rolskusiPII. !\1aar in de zomeqwriodl' J...,m de 
Stpenlop<'r ook <~en voorJ...eur 'e1tmwn \oor 
si ikgcbiPclc>n als de IJzermonding en clc> 

Zenbrugst• voorbaYen of bij hoogwater in de 

'' iniPrmaamlc•n voor weiden <'11 akkt!rs in het 
poldt>rl,mtl. I lij is Pen uitgesproken opportunist 

en in dl' \Ourbije halve eeUW w+vultH'I'fd lol 

t>vn 1 c hl<'< ultuun olger 

\ clll JHllllfl' is cJc \'Jaamse J...ust PCil puur 

zandstr.HHL J\laar ll'n mmste sinds lwt lwgin 

\'an dl' 1 fi 1 t>t•uw v. erden stencil construct i es 

aangPWPIHI om dt' Oostendse' lmtilicatiPs en 
ht~\'engc•td lP bes< lwrmen en \'Ullttl 17ï2 

'' l'J'dt>n dl' !iO houten paalhooldPn tussl'n 
WPIHluitll' 1'11 !!Pist door stenPil sllcliHihuulden 

\ Pf\ angt•ll . P.ts in dP loop ,.,m dP 20 t'PII" 

zou IH>t h.udt• substraalmilieu dmstisl h toent1-

nwn tot ongt'\ ('PI' 125 strandhuuldPn 1'11 cle H 

km langt• lll'sdwtnttlijken \ an d<' Zt•l'luugsc 

\'t){)rh,l\ 1'11. Dom het ho\1\\'Pil \ olll dt':tt• slt'lll'll 

kus I\ mdl'tligings\\ erken unistond t'l'n kuns l

ma t tge tot.,J...u.,l mcl in lwt getijdcngl'bicd st• 1k 

!«' n H't dt !11.. lPiingen \ 11 u 1r 111 H-gnnis-

SAMENVATTING 

men als wiert'n en iin-ertebralen. Bij doodtij 

bedraagt de getijdenamplitude ongP\'I'Pr :lm. 
gaande \an I tot -lm bo\·en het nulvink 

(GLL\\'~) Bij ~pnngtij loopt dt' amplitude op 
lot ongP.\ ePI 5m. \'an 0 tol 5m hm Pil hel 

nuldak. Binnen de getijdenzone \'élrt 0 tol 3m 
vinden beide waa(h·ogels \'eel potPntiëlP prooi

dieren, ma.tr de> strook van 3 lol 5m hit>dt 

slechts beperJ...tH focrageermogclijJ...hcdl•n . 

Hel J..lassil•kc> sterwn strandhoofd vormt een 

ideaal miliPu 'oor' oedselzol'kendP Jl,t.Irse 

StrandlopPr~ en Steenlopers. Door hel horizon

tak karaktN en pffen oppen•lak ht>schikkPn de 

vogels O\'<'r Pen getijdengebied met PPI1 lengte 

\'an een paar honderd meter, waar zij ononder

broken en gelijkmatig voedsel kulii1Pil zoeJ...en. 

\\annef!r cl<' rotskust steil en chaotisch gestruc

tureerd is mPt grote blokken en holt<'n. marie

ne-ecologisch ideaal. dan blijkt dE' l(><'ragm~rsi
tuatie \'Pel moeilijker \'OOr waadvogl'ls. 

Hun aantaltwemt dan sterk af. Dit• situatw doel 

zich nu voor hij de huidige bcsdwrmdijkcn 

rond de \'oorha\'en , ·an ZeebruggP. 

Grootschaligl' z,mdopspuitingon voo1 strand

,·er!lOging bt•delv<>n het getijdengehh•d \'an dP 
slranclhooldc•n onder het zand, \\'aarcloor ZL' 

hun ecologist he functie lotaal , ·ediezPn 

Aan de• Vlaamse kus t e\ olut>n•n cl!' "inter

ma>..ima \ illl elP Paarse StrandlopPr \ olll ruim 

20 in I H4!l/ 50 lol een ma'\.unum van :i:HJ 
omstrPPks llJï5, om \'cn·olgens g<'lcich•lijk tl' 

dalen tot 100 in 200-t/ 05. Btj dl' StPenlopur 

stijgen dt• a.Jntallcn gestaag en continu wm 
150 omstn•Pks I H50 tot 1.500 in 2004 / IJI), 

De C\'olutiP \ ' all dc: aantallen .tan dP \'laautsn 

kust zijn llPlll\'lcH'd door gewijzigd<' plnolsclijkc 

milieuomst,lltcligheden \'oor lwt sc:lwlsl'll \ ' ,Ul 

elP p opulalielrend is de e\·olutiP \ an d e wintPr· 

ma'\.Ln 1 1 0 l tendl' ( 19-l9<W05) heter ge»c hikl 

omdat het plnntsclijk. abiotisch miheu d ac1r 

relatit•f on ge\\ 1jzigd is geblm•en. llie rml kan 

'' 01 den <~fge lcid d.tl h et dimtal P,mrsu 
Strand lopm s lot~gl'nomen is V d il een 20-ta l in 

dP \\'illlPI' Jll4tJ/ f>O lol een pit>kpt>I'ÏOdl' IH78 -

I ll8:1 JIH'I .!Is mc~ximum 217 \\'intPrg.tstPn in 

1 !JBO/ H I . Van tf d o \\inte r I OH3/ 84 is Pen du idc

lijk dalenelP tre nd ingeze t. In d e \\ i nte rs 

11ï 
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2002/03 tot 200-l/05 waren er nog hoogstens 
70 Paars<' SlrandlopPrs aanwez.ig Het aanlal 
Steenlopers claarenlcg<'n is toegenomen van 80 
in 1949/50 lot 800 in I 985/86 \'anaf 1985 en 
lot .W05 S( hommelen de "mtf'rma.xima tussen 
de 600 en elP 800 \Ogcls. Ilel aantal voge ls is 
de\ oorbiw 20 jaar dus cluideltjk stabiel gcble
' en. In dc• omge\'ing \'an Blankenberge daaren
tegen. met e\eneens een vrij\\'PI ongewijzigde 
abiotische omgeving. is hel aanlal contim1 blij
' c>n stijgPn. 'an een I 0-tal in clc jaren 'ijflig lot 
unge\'eer ·WO in de'' mler 200-1 05 Dezp P\O
Iultes 'an de aantalh•n op de Vlaamse kust zijn 
ten dele> Pnn \".eerspwgeling van de algemene 
populatietrends \ an beide soorlPn op de Oost-
1\llantisc Iw trekroute• Plaatselijke milieufac to
ren spclC'n ook. een rol De dutc!Piijke stijging 
\ '<111 het aan la I \'Ogels 'an beielP soorten \ anaf 
de jaren vijftig kan ePn ge,·olg 1.ijn \'an dc' 
afschaffing 'an de Jacht op het strand in 195-l 
Pn 'an de toenrune \ an de biomassa aan polen
tic'le prooidieren onder in\'loed \an de eutrofi
ering ,·an het kust,,ater Het slinkend aantc1l 
O\ erwinterr.nde PaarsP Strand lopers \a na f de 
tweede hnlll van dP jaren tacht1g kan hel 
gC\·olg zijn ,·an het 'crd\\'ijnen (purpersl<~k.) of 
de afnam<' (alikruiken) \ an belangrijke prooi-
ti iersoorten en van de opwarnnng \ an hC'I 
klimaat. waardoor Pen \ erschun mg \ an lwt 
,,·interan'aal in noordeliJke nchling aanneme
liJk IS Bij de Steenlopcr. die tl)dens de winter 
in grote aantallen op de Afrik.umse kust mcr
" intert. kan de OP'' arming 'an het klimaat 
juist een toename' an de \\ÏntPrpopulatie in 
\Vest-Europa veroorzalen of kan de sll]gencle 
tendens te wijten zijn aan vers< huh ingen 

binnen de LuropesP '' inlerpopulatie. 
Het seizoenaal talrijkheidspatroon van de 
Paarse Strandloper aan de Vlaamse kust is in 
de \'Oorbqc hahe ecU\\ nauwPII)k.s ge\\'l)llgtl. 
\'anaf Juli tot oktolwr stijgt hel .tantal ,·ogcls 
he htjes. llct zou hter gaan om broedvogels uil 
hel berglond 'an Zuui-Noorwcg<'ll In no\ em
I>C'r stijgt lll't aantal m c'r\\'inleraars zeer snel 
om vanaf deLember en tol in april \Tij constant 
te blijven Oeze grote groep •vmtcrgasten ts 
grolendeels allomslig uil Noordoost-Canada 
In met slinkt het aantal 'ogcls snel 
De Steenloper is doortrekker O>ruedvogels uit 
Scandinavw en het Kola-schicrl'iland) en 
\\ liltergast (m·er" egPnd broech·og<>ls uil 
1\loordoost C.anada en Groenlcmd) \an juli tot 
nw1. In elP jaren l 94ll-2005 lck<•nde het ja<~r
ma:-;imum in de omgP\ ing \ an Oostende zi( h 
duidelijk al in hel 'oorjaar (maart-april). 
Op andere trajecten is een duidelqk.e najams
pick. (sr.ptombPr-novPmber) waarneembaar 
(1\lieU\\ pom I. Ra' ersl)cle) en te Nieuwpoort ook 
een voorjaarsptek. (maart-apnl) \an de jan•n 
zestig lot nu is er l<' Oostend<' c>Pn duirlc•lijkc 
lc>ndens zichtbaar waarbij de StPnnloper \'an 
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juni tot september r<'lalief fors talr1jk.er is 
gPworden Waarnemingen van Steenlopers in 
hPt biru1e nlancl weerspiegelen zu1ver de door
trek. 'an d<' broed\'og<>ls mt '\loorci-Europa 
De naJaars I rek, 1n kleme aantallnn. loopt \ an 
half juli tot half oktober met een piekje begin 
sPplember Oe numeriek belangriJkere voor
jaarstrek \uitrekt zich \an halfapriltot half 
juni met een forse pwk. begin nw1 De kust
strook van 22 lJn lusst>n NieU\'\ poort en 
Breelene \ orml één samenhangPnd gebied voor 
de Steenlop<•r en onn al zeer geregeld meer dan 
1.000 vogels Zij 'oldo<'l derhalve aan de I%
norm \'an Wetlands lnlPrnational on is dus van 
internationaal belang ,·oor de:w soort 

Tot het begm van de jaren lar hllg bood de 
IJzermonding te Nieuwpoort en het aangrc'n
zende Noordzeestrand maar bt>pcrkte mogelijk
hoden voor Steenlop<'rs (regelmatig 10 tot 65 
C''\emplarcn) en Paarse Strandlopers (van 0 tol 
<'en 10- tal). Door de bouw \'an ePn continuo 
reeks strandhoofden \ an Ra,·ersijdc tot 
'\1euwpoorl (1975-1985) en het natuurherslel 
'an het slik en schor van de I)zprmondi ng zei f 
( 1999-2003) 'erruimde het foerageermilieu 
\oor beide soorten zet>r drastisch De aantallen 
Paarse Strandlopers Jhlmen toe van een 10-tal 
in de jaren zeventig lol maximaal 30 in de 
jaren negenlig tot 200S Bij de Steenloper is er 
sprake ,·an een spcctac ulaire stijging ,-an 135 
in de winter 1987/88 lol 1.050 in 2004/05. 
De Paarsf' Strandloper heeft een beperkt actie
terrein dat zo dicht mogehjk tegen de zee aan
leunt, met als traditionele hoogwatenlucht
plnats het OosterstakP.tsel. Steenlopers hebben 
er.n grotere actieradius zowel bij hoog- als bij 
laagwater. Bij eb ,·erspreiden de Yogels zich op 
het strand aan de ene kant tol do strandhool
clPn van Koksijde (op 8 km van de 
IJzt>rmonding) en in lH'noden met \·eel aan
spoelsel en m kleme aantallen tol het strand 
ann het \Vest hoekresen aal te De Panne (op 1-l 

km van de IJzermonding) en aan de andere 
kant op de strandhooiden richting WestendP
t-. liddelk.erke tol op 8 k.m \'an de lJzermonding. 
!Je courantP actieradtus van de Steenlopers met 
hoogwalen lmhtplaatscn te !'.ICU\\ poort 1s wel
li< hl de grootste aan dt> VlaanlsP kust 
Steenlopers hebben zH h ook lllj de keuze 'an 
hoogwalen luchtplaatsen telkens weer aangc 
past aan de 'Nanderende terremomstandighe
den in de 'ourbije hah P eeuw Frequent 
gebruiken ze nu het strandhoofd naast h<'l 
OosterstakC'tsel en de stenen helhng van dc~ 
'aargeuL lll<ltlr onrl'gclmatig ook de lerrcllll'll 
\'all hel resPn aal zelf. 

Tot omstreeks L975 waren op het traject 
l iddelkerke-~lariakerl...e sleehls heel kletnc 

groepen 'an beide soorten aan\\ ezig. In de 
Jilll'n 1965-1973 maakte de Steenloper af en toe 
gl'bruik. \ clll t'ell hoog\\ atervJuchtp(aatS in )wt 



poldt>rl.md in tk nmgl'\ ing v.m lwt 'lil'g\ PI<!. 
t'l'll s.ttt•llil'tlustpl.t.tts \ ,m dt• Oostendst' 

pnpult1tit• '\,,dl' dr.tstist Iw tot•n.mw '.ut lwt 

aantal str,mdhooldPn tusst'n Lnmb,udsi]d!' en 

Ra\ crsijdl' ontstond\ clll.ll dl' j,ucn t.H htig 

gaandt''' <'g t'l'll 7.PIIst.mdtgt• grot>p \\'inll'r

gaslt•n. In dl' j.n<•n 1 <J<JH-:wo:l nntPPrtlc men 

hier ,1\s ma:\llll,l tussl'n dl' :!50 l'll .J'lO 

Stcpn lopers r.n ongt'\'t'l'l 20 P.l,trSf' 

StrandlopNs. Dt':tl' \ ogcls gt•hnuJ...t•n mm•stal de 

stranrlhnoldl'n IN hooglt· '.tn het Prm inciaal 

Domein Prins 1\.an•l als hoog\\ alen Iu< htplaats 

In hr.t hiPrbij .1.1mduitl'nd hinlt>rlancl ztjn biJ 

ongunstige nmstnndiglwtlf'n op lwt strand 

\\ cinig uit wijkmogl'II)J...hedt•n bes< hikbaar. 

\'an dt• jan•n \ i)ftig tot op \ .mdaag nam het 

aantal strandhonldl'n op het trajl'l t Rav ers ijde

Oo tende-Bred en e ,unpPr lor. \·an !.ï tol '32 
Het aantal Pac~rst' StrtliHilnpl'rs is gestegen \'an 

een 20-tal 111 1949/50 tot 21 ï in I ~)80/81 om 

,·er\'olgens al te IH'Ill!'ll tot ïO in 200-1/05. 

Het aantal Steenlopers is toegenomen \'an 80 

wintergasten in I H·Hl/50 tot 800 in 1985/86 om 

\·en·olgens tl' se hommelPil lussen de 600 en de 

800 'ogcls tot ~004/0!'i. Tot in d1' jaren zeYentig 

lag het zwaartepunt \ '<lil de laag'' alPn ersprei

ding op de strandhoofdPil tussen het Casino 

van Oostende en Brech•ne. nathen 1s d1t dmde

liJl-. \ ersc hm en naar lwt gl'hiNl \'an Oostende 

tot Ra\ ers1jde. Bij hoog\\ a ter zijn de Paarse 

Strandlopers stPP<Is sterJ... gebonden geweest 

aan enkele vluchtplaatsen in de onmiddellijke 

omge\ ing \'<lil elP vaargPul en de voorhaven: 

houten stab-elsels en stenen glooiingen De 

Steenlopers dcll'n diP hnogwaterduchtplaatsen 

met de Paarse Strandlopers mat~r gingen boven

dien tot in de 1an•n tachtig dot tot 2 km land

inwaarts naar str.igNtj1•s op d(' ~puikom 

(duchtplaats bij 'loed en slaapplaats) en naar 

het polderland naast dP Spuikom (hoog\\"a

tervluchtplaatsen en loerageergebted tijdens 

hoogwater in de \\ intcrmaanden) \ anaf de 

jaren negentig is dit hinterland grotendeels 

onbruikbaar geworden en beperken de 

SteenlopPrs zich ooJ... tol de omge\'ing \'an de 

\aargeul en de voorh<nen Llit de "'aarnenun

gen rond het tPrreingebruik sinds 1965 blijkt 

een extreme plaatstrouw aan hoogwatervlucht

plaatsen en slctdpplaalsl'n. De laatste jaren is er 

wel een gebrek ontstaan ac~n hoogwatervlucht

plaatsen dw nwt tPlkens opnieuw door mense

lijke aclt\ 1tt'iten vNsloord \\Orden. 

Hel aantal strandhoofden 'an Wenduine 

tol Bla nkenberge ts ,·an de Jaren 'ijfttg tot nu 

opmerkelijk. c nnst,mt geble,·en Met inbegrip 

van de beide l>Ps< bermdiJken aan de 

Blankenbergst' hawngeul zijn t-r 30 hoofden 

die optimale foeragel'rmogelijklwden bieden in 

hel getijgcbiPd. Oe Paarst' Strandloper is hier 

toegenonwn \ ,m onn'gt-lmat•ge enkelingen in 

de jaren zestig tot c•en , .• tst<' win tergroep \'all 

ma:\Ïnl.l.tl >0 \ogt>ls in clr• 1·111'11 tm htig. 

Smds de• Jrtn•n lll'gt'nt ig Pil tol op \ .tnd.Mg \ N

bh)\ <'11 hic•• gPn'gl'ld tusst'll dt> I 0 Pil 25 n>gPls. 

Bij cl1• SII•Pnlopl'l is I' I SJII a kt> v.m 1'1'11 gestage 

en onondPr btok<·n tnPn.unP ';m Pf'll I 0-tal 

omstn•Pks I mw tot 400 in :1004 05 . Dit is lwt 

tJa wc I nwt dc> nwPst s )>PI t.u u la trt• t cwna me aan 

dt> \ laamsl' kust lh·Hh• som tPll gPlnuikcn de 

hoogstgt>legt>n sll.mclhonlclt•n 1'11 cl!' omgeving 

'an de havcngt•ul als hoogwall'f\ ltH btplaatsen. 

StePnlopors IH'nullnn da.un.tast lwt zandstrand 

bij \Vcnduim• als \'luc:htplaats hl) vloc~d cm 

vooral ook hel poldc•• l.md 111ssc•n WcnduiJW en 

BlanJ...t>nhNgP l'll dit zowPI nls hoogwater-

' luchlplnnls. sl,wpplnats C'll fcH•ragc>Prg<•bJCd 

tijdens hoog\\clll'l in dl' wintl•rmaandcn. 

Onder 111\ loPcl van lwvigc• Vl'rsloring op hPl 

strand door hl't \\ t'l'kPrHlhwrisnw \\'orden de 

laatste jarPn zPlls hij l.wgwatPr StPPnlopcrs 

foeragerend in dt> polciPrs waargpnomnn 

Tijdens de rust igl'I \\"I'Pkdagen hernemen ze 

dan het normalP patroon \'tlll laag\\,ttener

spreiding op dl' strandhonhll'n 

Het gPbit>d rond ZPebrugge hPPft in de 

voorbije 100 j.tar ingrt)J>Pnde \\ ijzigingcn 

ondergaan door d1• uitbouw \'an dt- ha\Cn. 

In steeds wisst>lt>ndl' omstandigheden \\aren 

ZO\\el harde sub-;traten c~ls slikkt>n hesehikbaar 

als foerageergl'hll'd PO hoog"' dien luLhlplaal

sen De eersiP Pcwrsc' StmndlopPrs werden hier 

waargenomen in l H58 Pn namen toe tot een 

piel-.\ an rutm 150 'ogPls in de jaren zeven lig. 

Daarna vPrm•ndPrdP het aantal wintergasten 

om begin \all dl' jan•n negpntig volledig lc \er

dwijnen In elP voorlnw hahe emm schommel

de het aantal Stl'l'nlopPrs tusspn 50 Pn 100 

exemplaren nwt mtzondf•rlijke uitschiPtors 

tussen 170 en 150 'ogPls . De stt>rkl' lofname 

,·an het aantal Stccnlopers. zoals tussen 

'\'ieu\\"poort l'Il Bl.utkPnbPrge, blijlt in dit 

gebied achterwege De 8 km lange havendam

men zijn kennelijk te steil en te chaotisch ,.all 

structuur om 'oor" <HHh ogels attractief te zijn. 

De regio ,·an Kn okke-he t Zwin btedt de 

twee soorten Pen zec1 gesch1kte omge\ mg \'an 

strandhoofden op lwt strand Pn meer beschutte 

uih\ ijkmogclijkhcdPn naar de slilkcn \an het 

Zwin en de wPilanden 111 de polders Bij c..le 

Paarse Strandloper ovolucc'rdt'n de aantallen 

van onregelmRtigc onknlingen omstreeks 1950 

tot een stabiele wintt'rpopulalle van 40 lot 70 

,·ogels. uitzonclPrlijk lot 150, 111 de Jaren zestig 

en ZC\entig \la de ~trandophoging \'anat 1978 

daalden de aantc~llen draslisthom vanaf 1991 

tot onregelmatige enk<•lingt>n te \'erschrompe

len . Bij dP Steenloper namen de aantallen licht 

toe van 20 tot I 00 in de jaren \'ijftig tot 30-270 

in de jaren 1991-200!1. Bij het gebruik \ 'all 

hoogwalervluchtplaatsl'n dPcd zich een \'Cr

schui\ ing voor \ 'é\11 dl' st randhooiden tussen de 

Lekkerbek Pn dP Zwingeul <'11 de Zwindakte 
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tot omstreeks 1980. naar de mondmg 'an de 
ult\\ atenng:>sluizcn te Cadzand Pn dr> aan
slmtonde polder op heden 

Jn de omge' ing \ an Oo'itende '' erd m dl' 
Jaren 1965-1973 een mtenswf ondPrzoek UJtgc-
' ol'rd ntlar het terremgl'bnnk. h •t t • e Pil 
lwt gedrag 'an beide 'iDOrten. De P.t <H.,t' 
Strandloper leeft bij dag e n na(. hl m rt•n nu
H'r getijdenritme. \ anmt de hoog\\att•t' Iw hl
plaats bij dP Oostends(' ,·aargl'ul \ Pl:>JliPICll'll 
dt> \Ogels zid1 bij laag\\alm 0\l'l <11' sllcliHlhoof
dPn goH•geld tot 5 km \er. PPr l.t.tg\\,JII'qH•nodt• 
\l'J bhj\ 1'11 dt• \·ogels gcmicldPld Hu op elP 

hooldl'n, met als uitPrsiPn ïu (springtij, storm] 
Pil <Ju (doodtij). Er zijn t\ pbc lH• d.Jg· Pil I\ pi-
se 111' n.H hthoogwatt>rvluchlplc~,Jlsl'n in gt>hnuk 
diP zo dit ht mogelijk bij hot gt>lijdPngt>biPd \an 
het st r.111d moeten aanslu i ll'n \'0111 .tl dt• 
llclChlf•lijkP rustplaatsen llllll'll'll lllcl:'\illltlriJ 
gt'\ nj\\ uurd zijn \'an nwnsc•lijkn \ t'l storing. 
llt> ge\\ oontc om baj elk hoog'' ,Jtl'r, hij dt~g nf 
II.J< ht, hij doodtij in de oe hti'JHI of dP '" onrl. 
hij :-.pungtij op de middag ol omstn•Pks middl'r
li•H hl, dt• strandhoofden lP \"Prl<~lon PIJ n.t.ll dl' 
hoogw.th•n luchtplaats lP ln•kkl'n is \ t1II 1'1'11 

opmc•rkPlijJ... grote regelm.Jat, \ an juli lot nwi. 

V.m llll\ Pmber tot februari is d<' ontnnn' .t.m 
dl' klassiPke hoogwalen lucht pl.JalsPn hPt 
grootst: H tot 25°o \'an de vogels hlijlt op dP 
str.ualhooldcm pleistcn•n, llH'Pst,d hij doodtij ol 
cluidPiijk onder in\'lood van wintNsP \\l'!'rsom
stnndighcden (snf'CU\\, tjzp( 

Tijden~> de dag leen de Steen loper evc•n
t>eno, in een getijdenri tme 1'11 clc laag\\aiN\N 
sprPtclmg is goed \Prgelijkbaar nwl diP ''•lil elP 
P.w. sp Strandloper. Alleen \ l'rlatPn Slt·PnlopPrs 
ook hij l.htg\\ a ter \ lot het gel i jciPngPhiPcl Pil 

gaan in dumplassen. ht>t poldPrl,md ol op dt> 
lt>r>ggt>lopc 1 <.,puikom fopr,tgt•n•n. tot 2 km 
lnndill\\'.t.trts H{ t terrt>ingt>bruik tijdPils hoog
\\ nier Îs hij de ">tEenJopPr slt•rk <IflldllkPIJtk \,111 

lwt tijdst"p \all <1e dag c•n \ .m h<'t spizot>n 
\VmHil'l'r <..,tl'enlopers in dt> 'nwgo o< htundun•n 
dl' n,H htt•.i,ke slaapplaatsrm 'Prlc~tcn. 'liegt'n 
ZP n•< htstrPcks naar he>! strand. w,at ook dc• 
st.md \'all het tij is. Zelfs hij 'lol'cl g.t.lil Zl' h11'1' 
in dl' w.llerlijn of tijdens elP'' iniPfllltlillHI<•n in 
lwt pold<•rland actief foeragcn•n. l iPt gc·dr,Jg r.n 
lwl habitatgebruik van cl!' ~l<'Pnlopl'l hit hoog-
" .tiPI' van de late \'oonmddag tol dl' lall' 
n.umcld.-~g verschilt sterk n.tcirgp(,mg lwt Sl'Î

zot>n. Van .april tot half oktohPr \\ onlt bij \ lcwd 
?l'Pl n•g, lm.ttig gebruik gt:>mnakt 'nn I\\ et> 
hoog\\ aten luchtplaatscn: de Oostt>ndse \oor
lul\ en en stakP.tsels in dt, Spuikom, \HIItr cl~ 
\ ogels p<~ssief O\ ertijen. Van eind oktober en 
tot 111 februari/maart komen Slet•nlopers duide
litk 111 tijdsnood om 'oldocndc 'ot>dsel op tP 
nemen per etmaal. Als tussen 21 oktobf'r en 
21 februari de tijdsspanne tussen het begm \ an 
de naut1 che schemermg in dl:' ocl11€md ~n 
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zonsondl'rgang. kortt>r "ordt don 11u30' kan 
dezt:' soort ztch, na een passwf \ erbhtf op dt> 
n.Jchtehtke slaapplaats, met opmcu\\ ot•n ru t 
penode \ an 3 tot 5 uur op de hoog\\ alm\ luc hl
plaats permitteren De oplos,ing 1s dan om hJ· 
dens hoog\\ .lier to< h 'order lf' hhJ' en foPntg(l
mn in lwt p 1' lt rlu d r p ht sll 11 d 

Ht•t verloop 'an hoog\\ a lt•r- t•n la.tg\\ ·•h•• 
h e" bij de Paaro,e trandlopl'r t'n dt• 
Strrnloprr ts -.liJ idcn lif'l-. BIJ clt> hoog\\ .tlt•t 
trek \ Prlatt•n ht•idl• snorll•n dl' str.mdhoolrll'n 
doorg.tans tussc•n 150 en 70 minutt•n \oot lwt 
tijdstip van hnog\\alcJ. bij t't'n tijhoogtt> \rlll 

2m20 tol 4rn, zelden tot ·111140 l)p \ ngt•ls blij-
\ 1'11 w·micldf'ld 4u::l0' 0\ l'flijl'n op do hnog\\',1· 
!Pn luc htpl.ltlts. met als uitt'l'slt•n .ht.Hl' (dood
lij] Pn 5u30' (springtij, storm). l)pzo tijdsdutn 
Olli\",Jt lwt tijdsvPrlonp v.m.tl dc' .lclnkomst \ an 

elP PPrsiP \ ogPI tot het \ PrlrPk \',liJ dt> l.llltslo 
\ ngt>l \',til dt• hoogw,Jtcn luc:htplt!als. <h t•r lwt 
••lgt>rnt'Pil \ r>rloopt dt> la,lgWt!ll'rlrPk tusst•n I 011 

1'11 200 minuten na hoogw.ttPr hij tijhoogtem 
\'an -1 Int .im, uitzonderlijk tot 225 minult>n 
mot cPntijhoogte \an 2m:!O. Alhot•\\l'llwt \ril
loop '.m de l.Mgwater- Pil hoog\\ •lll'rln•k \ c111 

d.tg op dag nogal \'.Uialwl is, is lwt IH'rl'i'-:t>ll 
\ .tn dt• I i thoogtc I uss<'n .J <'11 4m l'l'll hPsl i ssl'nd 
se h.unil'fJHllll. Op dat nivPau \ c>rd\\ ijnt 
immer:-; het gros van de potcntit;l<, prooidiPII'Il 
in lwl gPI i jgehicd on der \\alP I of kom I lwt 
opnic•m, lwschikbaar. 

I iPI g<'lijdcnritnw tijdl'ns dP d.1g is hij dl' 
Stccnlop<'r ondcrgf'sc lukt a,m zijn cl.Jg-n,u:ht• it-
111<' \\'a,1r dP vogl'ls zie h nok bi'\ 111dcn, op lwt 
strand nwt laagwater of op c!'n hoogw.tlt'J· 
'Iw hl plaats bij\ loed, fm•ragNr•ncl in dP 
polders of in dl' lccggelupt>n '-I putkom hij \cl l
a\ ond lrt>kkcn ze JHitlr de slaappla.ttc, op elP 
stakc•tsnls \ an clc• <;pui kom. \,m clr \11 r grcw
pt>n st.tkPtsPls ZIJil er t\\ l't'. dt> st.Jkt>tsc•ls \\Pst 
en zuid, diP .whtcn•cm olgcns uit tr.ulitiP in 
gt>hruik \\<IH'll als slaappla.tts, goed lu•sc hut in 
clt• \\ indsc had u\\ \ an dP. Spuikomdijk 
J-lc>t stélkotsc>lnoord is \'rij\\cl ,litsluilt>ncl•n 
gPbruik als hoogwatcn·ILH hl plaats PIJ\\ ordt nis 
sl.tapplaats uitdrukkelijk gcnwdt>Jt. Dil slr•rk 
gPdifiPrcnticenl habitatgebruik van rlriP g•c)('p· 
jPs slt>igt>rljPs op dezplfc(p waterplüs hiPlel lt•n 
minsiP 8 jam aan. Bij slaapplaatslcllingl'n 
wo relt vt~ak ,·astgeslt>lcl dat nint elP 'ollc•d igt> 
Ooslt>UdsP populalie in de Spuikom cltlll\\'PZig 
is. Op slPr.hts één op do \ iur lt>llingon z.tl 
I 00°o van dl' \ ogels op dP slai:tpplaats met O\'P

rigPns Pen grotu sprPicling \\al dP rn.tlc \1111 

alwezightJid hctn•ft. Vooral in cl" "intcnnnan
(len ontlm•ekt 'aak een belangriJk deel \au dP 
\ ogt>ls (mist, storm). hen t\\ cede SP< unda1re 
sl<~appl.tals ligt 'ermoedclijk in hC't pold~rge
bied naast dt• Spuikom. I Iet 'erloop 'an dc.• 
avondtrek \ erschilt grondig naargelang lwt 
omstret>ks zonsondergang eb dan \\PI \ locd IS 



Alleen hiJ eb IS er sprake van een slaaptrek die 
louter door de toenemende dmsternis gestuurd 
wordt en daardoor\ algons Cf'n regf.>lmatig 
terugkerend patroon \erloopt D1t type avond
trek voltrekt zich tussen 
1 ï mumten \ óór tot 65 minuten na zonsonder
gang. c.enuddeld arm eert de eerste vogel 
8 mmuten, de mechane 31 mnmton on de laat
ste vogf.>l 44 minuten na zonsondergang. De 
slaaptrek duurt genndclold 3fi minuhm voor 

gnJPfH'n Stcenlop(•rs van :w tot :wo ogels. De 
sldaptrek bij hoog\\ ttlm omsiTPPJ..s zonsonder
gang verloopt Vr>Istoord onclPr im loed van het 
getijdPnritmn. IJP la.•gwatPrtn•k. het verblijf op 
de hoogwatcrvlw htpl.t.Jts of de hoogwatertrek 
kurtnPn dn clVOlldtn•k llcl<lr dl' sJ,mpplaats door
kruisPrt In die omst.uHiiglwdon \ orloopl de 
slanplrek binnen een tijclsspannP v.tn ï5 minu
ten \ óór tot b5 minuten na zonsondergang. 
Deze trek kan lang <Hlnslept>n (UlO minuten) of 
zeer kort z1jn en (hl hiJ wu.Jrnomingen \ an 
groepen Steenlopers \ an .JO tot 300 \ ogels. 
Het \crlonp van dit I\ pc sla.tptrck is dus 
om oorspelbaar en \ an dag tol dag zcrr n-ia
bel. Het verl<tlen vt~n dP slac~ppl • .ats, dt och
ten dtn~k . speelt zit h nf tussr>n I 00 Pil 50 mmu
lt>n \ oór zonsopgang f.>ll duurt vnn 3 tol 20 

mtnutr n. IJl' o1 htPJHitrnJ.. \ mdt du:; zPer \ roeg 
véJ6r zunsopg.mg pllt.lls, in nog duistere 
nmst.mdiglwclen 1'11 in 1-.:mtl' tijd. l iet \'Prblijf op 
do n.u htPitjkt> sl.l.tppl.tctls loopt op\ an ca. 
7u!i0' op 1:1 .tugllslus lol c .t. 14tl'l !i' op 21 

d1•t cmiH•t, om I PlUg .tf te ncnwn tot en. 6u20' 

op 22 mei Vctn 21 oklohPr lol 21 khtunri \ cr
bhjvl'n de Stet>ulopt>IS lnngt'l' d,m t2u:w· op dP 
sl.wppl.mts en dnt <I\\ mgt ht•n l'rloc .H ti el te 
foeragPren li]dl'ns de hoog\\ c~tl•rpPriodc in de 
loop \ an de dag 
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The Purple Sandptpl"r (Calidris maritima) 

and the rurnslone (. \n•nana mterpres) ha\·e a 

diflt>n•nt bill morpholo~n and a natom) l'he 
bill-puml of thc Purplt• ~andpiper is \\'Pil pro

Yidccl \\ tlh feelt•rs. guslalory organs. and as 
suc h tbc species 1s, al low ti de in lhe mlertidaJ 

zone. able to locale prP\ in a tactile \\'û\ during 
da~ and night The Purple Sandpiper Ji, es. 

around the clock. in a pureh· tida l rhyt hm. 
whih• for foraging tbc Turnstone 1s dependent 

on \'Îsual informalion rherefore. the latter is 

da\-il<.live in a day-n igh t r hythm. ancl dltling 
the da\ li\·es on altdal rlwthm. The boa~ of the 

PurpiP Sandpipt•r is \\Pll-fitted lograsp pre\ 
orgamsms from the substratum (snails mus

sols. liltie crabs. amphipods ) \Vtth tls sharp 
bea~ and strong neck muscles. the Turnstone 

can pee k slash and turn round objects lo catch 
pre) (barnacles. musseis c;nails. ltltle t rabs. 

amph1Jl0ds ) PresenePand relatl\'<' abundan
ce of hoth species depend to a large C'\lent on 

thc <l\ailability of hard substrate em ironmenls. 
Purple Sandpipcrs are lied lo naturalor arlifi

cial roe~\ shares Ho\\C\or. dunng summcr
ttmc the Turnstone can sho,,· a preferenee for 

muclfiats. for estuarics such as the IJzer estuary 
and thc outport of Zcebrugge. as "ell as for 
mcadcms and fields 111 tbc poldc>r land during 

high 11dcs in winter. Thf' Turnstone IS cxlreme
ly opportunistic and has been adapting to 

human c iülization in the past fi\c dcc.ldes 
The Flemish coasl is b~ nature a pure 

sandr bt>ach. Onh sinu• the beginning of the 

s1xtc<>nlh cenlun slem\ structures ha\e been 
built toproteet the fortilkations ancl tho 
Oslc>nd harbour channPl. Moreover. from 1772 

on. 50 \\ ooden grovrw-; between \Vencluine and 
I-leis! lt<n e been rcplacl'CI by ston~ gro~ nes. 
Onh· in Lhe l\\entieth t entur~ hard ·substrata 
cm ironmen Is have inc reased se\ Prely loc 125 

gro\ nes and an 8 km long proleetion cmbank
nwnt of the ZecbrnggP outporl. Duc to these 
slon\ < oast-proll'c tivP structures. an art ificial 
roek\ shore arosl' with t o\·erings ol sharp 

mltlllons of marirw org.misms suc h as algae 
cllld lil\ Ntebratcs in tlw ticlal ZOilf' \l sl,tck 
wal!'!' the ticlal amplitucle reaches up tot .. 3m, 

SUMMARY 

running l to 4m dbO\ c tlw zero-level (MLL\VS) 

J\1 spring ttde the amplitude increases to about 

5m. from 0 to 5m ahO\" thc zero-level. In I he 
ticlal zone, from 0 to 3m. both shorPbirds c an 

find a lot of potenttOl pn'\', whereas the s tnp 
bel\\een 3 to 5m offers onh limitecl forag1ng 

oppnrlunilles. Tlw c.l.t'>Sit stony gro\ m• farms 
an tdeal emirooment lor foraging Purple 

Sanclpipers and Turnslones Due lo tlw hori
zontal tharacterisltcs ancl the plam surfac c. the 

interticlal zone offprs tlwse birds somc hund
rc>ds of meters of long conlinuous and uniform 

opportuntties to srarch for food. \Vhen thP 
rock) shares are slPPp and chaollrallv structu

reel with big blocks and ca,·ities- ideal lrom a 
mamw-ccologJcal pomt of \'lew- llw loragmg 

c:irc umstances bPcomc much harder forthese 

shorcbirds. resulting in much lowcr dcnsilies 

of these species. Th1s siluation occurs no'' on 
the embankment around the outport of 
Zeebrugge lf sand is rmsed in a Iarge-sc ale 

mannc•r for beach nourishment. thc gro\ nes in 
the intcrtidaJ zone get co\ered and hence loose 

thPir cc ological imparianee 
t\l the Flemtsh c oast. winter maxima of 

thC' Purple Sandpipcr t'\ uh ed from about 20 in 

194H 50 to a ma'\inntm of J30 around 1975. 
and dec reased subsequcnth to 100 111 2004/05. 

Thc number of Turnslones increasod stradd) 
and cuntinuoush irom 150 around 1950 to 
1,500 in 2004/05 

Thc evolution of the numbers on thc 
Flcmish coast is infiuenced by changes in the 

loc al cm Ironmental conclitions. To oullinc the 
popLil ation d evelop mcn ts . it is worth consi
dPring thr eYolutton of wmler ma'\ima <1t 
Ostend L 949-2005. c1s I he locaJ abiotic mwiron

ment remairred relati\t~h· unaltered lht'H'. 
For thc Purple SandpipPr one can dt>cltH e that 

tlw number of" mier birds increascd from 
armnul 20 m the winter of 1949/50 lo a pcclk 

perioei from 1978 til I I B83 with a ma-..imum of 
2 17 wi ntcr birds rc>corde•cl m 1980/ 81. Frorn the 
winter of 1983 84 on. numbers clearl~ dPcn•a
scd and in lhe winlt•rs of 2002/03 lo 2004 /05 al 
most 70 Purple Sandpipcrs were prP:-;cnl. 

Thc number of Turnslom's increasml from HO in 
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1 'l4ll 50 t 800 m 1 'l85 Bb nd from 1985 on 
tl 2005 \\ mt r ma 1m flu tlhlt('d hPh\ n 
600 nd 800 b1rds sho\\ mg t1 )par tnbihzn
t on f th number durmg thP past 20 \ oars 
In th urroundmgs of BlunkcnhC'rge '' h1 h 
I ho\\ s relatn el) unchangod ab10t1C condi

tJon th numbers ronhnuoush m N.'tl cd 
from 1round 10 m the fift1cs to c 400 m the 
'' mter of 2004 05 Th1s e\ olut10n m tho num
bC'rs on the Flcmish coa<;t 1s parth n•flectmg 
thu gPnoral populatwn dO\ ••loprnont of hoth 
spucws m thc East-t\tlantlc migmlion roulf' 
I 01 al om ironmemtal fa1 tors also plrn a roiP. 
I ho clear rncrnnsP in nhundam n nl hoth spo
cr.-.s from thc lifties on could hf' chrP to thu nho
hllon o1 huntmg at the ht>ach trom 1115 I on, 
as \\ell as the meroase 111 b10mass of pot••nttnl 
pnn organisms induc.cd b) eutrophication ol 
tho coastnl '' nters. The dcchmng numbcr of 
'' mtermg Purplc SandpipPrs from tho rmd 
cightJl'S on can bo dw• to lhc disttppPmanc.-. 
(Dog Whelk: ,\ucf"lla laplllu~) ar rl'ductJon 
(wmkles. Littorinidae) of locnl populntton of 
important pre\ Furthermoro. gloh.tl '' urnung. 
and as .t con:-;equenct> <1 shift of suitabh• wint.-.r 
habitnts to rnoro northPrl) situntcd regiems, 1s 
hkPh to hnH' au inOuPIHt>. Clohal ''nrming 
c<m tlso inducP an incrPas1• of til!''' inter popu
ltl i ons of TurnslmHls in \ \' Psturn l:uropt•, lt•.t
\ing lcss hirds in 1\fric a. llm\('\C'J. tlw inr rt'Hsl' 
r ould <1s \\ olllw (parth) du!' to siruplc shifts in 
tlw Emopoan \\inter popul<~tions. Tlw '>t'H'>onal 
abundanc:e pnltern 1lllh~ Purplu S.uulpl)lti on 
I hl• FIPilllsh cuastlinc hns h,u dh c h.mgPd in 
tlu• p.1st fh I' decades. hom Julv on, thl' num
bt>ts hme been incrc<lsing slightl till Octoht'l 
Tlwse hints c1rc supposPd to ho sum11wr bmls 
from the highlands of South t\:oma\ l'lwnum
bcr of\\ intcring birds increascs 'Pn fast m 
No\ C'mbPr, and rcm~!Îns constant from 
DPcembor tmtil April Th is largo group of'' in
ter\ isitors mainl) come" from Northcnst 
( anada. In Ma). numhers decrectsP fast. 1 he 
·1 urnstorws passing h) 111 spring <tnd autumn 
are from Sr andina' ia cllld the Kola pcnmsula 
nnd '' 1nter mo..,th iu t'\orthwPst Afnc tl, wilt' I c
tls tlw birds from ~orthoast Can.td.t mul 
(~ruonland rcmain and wintPr hcro lrmn Jul) 
till t\ln\ In the surroundings of Ostr>nd, tltP 
ma:-..imum ahundanca ''as clearly n•.t~lwd 
during spring (~lan h-April} beh\'t>cn Hl4 1l-

2005. On thc other st•ctwns. a clom nutnmn 
peak (September-No\ mnber) \\85 \ JsthiP 
[ !OU\\ poort RaversiJde) and at tPll\\ poort. 
also 1 spring peak (March-Apnl) I ram thc SI -
t1es unttl 110\\, therc Is a clear tendenc\ of dil 

111 r ct 111g Thrnstone ahundance at Ostend 
from Ju eptemb('r Obsl'n at1ons of 
1\trn .. tont " the inland refle 1 unequl\ oc.alh 
th pct breedmg btrds from orthem 

ur p Tlw uutumn mtgrat1on 111 mali num 

124 

h rs urs from nud Jul unttl mad 0 tol r 
\\ ath 1 peak m the bt>gmnm of ( pt mh r 1 111 
num n til) moro mtportnnt sprmg 1111 r llton 
In e plac' from mtd Apnl untll nucl Junt \\ ath 
t1 trong p('ak m ûw b~;gmmng of~~ l\ Tht 
constal stnp of 22 km buh\m•n NH U\\ poort md 
Brodone \\ 1th m unmtemtpted sonos of 
65 grm nes, reg u laf) hold mort: thnn 1 000 

1\1rn tonl's It ts of inlt•rrt,lliun.tl impm t.uu t• 

fortlus species (1 thn•shold 1 000 lmds) 
l 1 st 1 I t' o utghllPs, tho l)n•t 

l''>luan .tt \.wm\ poort mul tlw sullounchng 
ht• u hL niiPr• d 01 h lunitt•d f01ngmg posstlnlt 
tu•s fot '1\lrnstmws (H•gulnrh I 0 to h'l spt•c 1 
nwns) nnd tlw Pm pit> Snndpipor (f10111 11 to 
nhout In spe1 inwns). DuP la I he < onstruc llon 

ol n contmum1s re)\\ of gTO\ nes from R 1\ t rs1jrll' 
to ~JeU\\ poort ( 19i5-t '185) a nel tlw u storntwn 
of a nature n•sen e cons1stmg of mudfl 1ts nnd 
s<tlt marshes at thc Ijzer ostU.tr) ( 1 qqq 200 :1), 
thc foragmg nrea for both SJ>PI 1e hn., mcri'HSt d 
rcmnrkabh. The numbors of Purplt• S mdptpurs 
mcrPnsod from about 10 111 the sP\I'ntws to .t 
max1mum of 30 lrom tho runelit's to 21l!l'i \s 
for I he Turnstonc, wo hm o uotio1d tt sp<'c tnc 11 

lur iucrf'asn from 1.15 111 tlw '' lllll'r of 1 'IB7/BII 

to 1.1150 111 200-1/05. Th • Pm piP Sandp![Hll hos 
cl f!'slrt< tc•d ar IÏ\ it\ an•.t, \\ Iw h IS lnc.IILld lltllll 
tilt' Sllol ftnd I hl') llSfl 1}11' UolSII'I h (Hl httl ft'lll I' 
.ts tlwir tnulilional high w.1lct rulugrurn 
'1'11 rnsiOili'S Jllaku liSt' nf cl J,ugpr tlli',J, I lilt IJ 
during high nnd luw lido. t\ 1 lm\ lido. thl' lri rds 
spn•.td out on tho br•ac h as fm <IS thP g111\ nus ol 
Koksijde (8 km R\\'ll\ lrom IIH' llzt•J nslll·ll\) 
In pPriods '' ith largl' .unnunls ol m.tlt>tlcrl \\a 
lwtlashorr>, tilt'\' r:an '''Pil l)ll secn 111 smnllt r 
numht>rs as lo~r as the sand) ht>nch nlong tlw 
nnturP rosenP ' \\'Psthoek' dl llt..• Pnnn• (1 1 k111 
fl\\8\ from the IJzt>r estunr)) In ndd1tton, th•) 
ttrc also found on the gro\ nes m tho otlwr 
dircchon, IO\\flrtls WestendP-Mtddc)kt,rkP 
(H km 8Wa\ from the IJzPr cstuan) l\lorcoH•r, 
m the p.tst 50 \ ears, \\ ll!'n choostng lugh '' nlt•r 
refugm, Turnsionf'S ha\{' ( onstrmtl) adaptf'd 
to chaugmg en\ Ironmental coruhttons 
At pwst>nl lhO\ uso thr> gro\ no nc ar th .. oaslul 
h situatPd pi< kf't fpnc «' and tlw stom 
slopes of tlw ( hnnrwl. as '' nll dS, IPss IJ, qut>nl 
1). tlll' snit mnrsh in tho rPSPJ\O. 

Until approximatnly I 1175, onh smctll 
n rmlmrs of br •I I spoc ir>s v. Pre sr•pn h •1\'\ e••n 
\hddrlkf'rke-\Iariakerke In thc ) cnrs Hlh5 

1 1 J, tlw 1 .. .. ~nc otcas10nalh usod htgh 
'' nter refugm m the poldor land ncnr tlw 
lHrport, \\ Iu eh ''as a satelhte refugwm of the 
Ostend populatJOn After a drasite m rca n of 
the number of gro)nes bch\ecn Lombard IJdo 
and Ra\ erslrdc a group of mdop ndPnt ,,. JOl( 

nng lmds arrl\ ed from the tJJgbt1e on 
Bet\\ een 1 9lJ8-2003 Turnstone rnax1rna 
het\\ een 350 and 450 mdl\ tdual wcro notcd 



ht>rc, ''hili' nHt'\111\tl lm tlw PurpiP Sandpiper 
'' en• a bout 20 indh iclu,tls. Both spt>c i es usuall) 
0\.Cllfl\ thn gro\ nt•s Jm clll'd in tlll' Ill'ighbour
hood ol tlw 'Pro\'Îm ia,tl Donwin Prins f...arel' as 
high \\'clh'r rPfugtt~. In <ast' ol unlm our.thlt• cir
c umslam t's on tlw ht>,l<'h, lP\\ ,tltt•rnath es are 
a\"ailabh• in the Hdjoining imwr land. 

From tlw llftit•s untiiiHl\\ tlw numlwr of 
grO\ nes nn thP sPelion Ravcr!>ijde-Oostcnde
Bredc ne slighth inc rrtts!'cl lrom !.7 lo 32 The 
numbers ol Purple Sanclpipt•rs incrcascd from 
about 20 in Hl49/50 to 2 17 in I !)80/81. and 
subscqurmtly dl'c rt>asccl agatn to 70 in 2004/05. 

The Turnstotw poptdatiOn tJH rf'asecl front 80 
wintering hirds in 1H4~l/50 to 800111 1985/86 
and furtlwr llut tuatecl bt>I\H'en hOO and 800 

birds till present. Until tlw st'\ (mties thc ma in 
low water distribulion c t•ntres \H'fl' sttuated on 
lhe grm lll'S bt•l \\"l'Pn tlw Cctsino ol Ostend and 
Bredcm• Subscqul'nth. this cPnlre shil ted 
towarcls I hl' arl'a Oostende Ra\ erstJde. Al high 
tide. Purplc Sandp1p<'rs ha\'t> bet>n slrongly cor
related to th<' fpw rPiugia in the dirPct surroun
dings of thc channcl and thc oulporl: waoden 
pickel fences and slony shorcs. Turnslones 
share those high water rclugia wilh Purple 
Sandpipers. but untiltlw eighli<'s. the\ also 
eas!ly migrated 2 km inlancl lo the piekellen
ces of tbe Slui((~ Onck (acling as a wfugmm at 
high ticle ,md also as a night roost) and Lhe pol
der land sttunted nuar thc Sluic I' Doek (acting 
as a high walPr refugium and in Lltl' win ter 
monlhs also as a toraging art>a cluring lugh 
tide). From tbc nllwttcs on. tlns mland region 
lo a large exlenl hds b!'come uselPss for 
Turnslones and tlwrcfore thcy r"slncl themsel
\·es num• or less to the dircel surroundings of 
the channcl and thc outport Obsen·ations on 
habitat us!'. <'Xt'C ult•d sim<> I Cl6'i have revealed 
an extrenw allPgiance lo these high \\"aler refu
gia and night roosts 

Between We nduine and Blankenberge the 
number of gro) nes has r<'llHllned remarkabh 
constant sine c tlw fifties There are 30 groynes. 
the embankmr>nls ol the channel ol 
BlankPnlwrgP me luclcd. ThP\ vic>ld oplimal 
foragmg possthilttws tn tlw ticlc~l zone 
Numbers ol tlw Purple Sandpipc•r increased 
from lt'\\ individuals tn the st'<lies lo a loyal 
winll'r poptdation ol maximull\ 50 birds in the 
eightiPs Smce tlw ninelies until present, 
bel\\Pen Hl and 25 birds stuy here regularly. 
Tlw Turnstmw popul.1tion on tlw othcr hand 
has l unlinuously im n•ast>d front ,1bout 
10 indi\'iduals in the fiftit•s to 400 in 2004/05. 
This is thc must dmmatk incrcase in an 
um hangPel .tbiotic t'll\' ironnH'nl on tlw Flemish 
coast. Both spelies ust> tlw uppPr located 
gro\ nos .mei thl• surrounclings of tlw channel as 
high watPI n•lugia. On tlw nther h.md 
Turnstont•s .1lso u st• tlw santh bene h near 

' Venduinl' .1s .1 lugh \\,111'1' tl'lugium al high 
lide and <'S(l"' i.1lh 111 \\ in1!•1 thl'\ pn•fer thc 
poldl'r ),mcllwl\\l'tll \\PJHiuiJw .nul 
Blankl'nh<'lg<'. \\ hi1 h tlll'n st•n l's ,Js high water 
refugium. n ight roost .mei llmtgi ng arP.l. 
Due to se\ ere dislurh.tnct•s nn the lwach. main
h caus!'d In \\'l'l'kt•Jul tourism, Turnslones 
ha\ e Pvcn lw!'n ohsPr\ Pel in tlw polder land 
during low lidi' in tlw l.tsl centpiP of years . 
Dur i ng tlw t a lnu•r wt•Pkcl,ws thl'\' resunw lheir 
norma l ltm \\èlll'r dislrihution on thc grovnes. 

ln thc last 100 \'Pars. tlw surrouncltngs of 
Zeebrugge h<n I' undPrgotw lar wac htng 
changes. eausPel ll\ I Iw ""f>.lnslon of thc port. 
In continuousl, t hangmg c tn :urnslances. hard 
substrall's and mudl1<~ls \\l'fP .t\"<lilable as forag
ing placcs ancl high w.tll'l' n•lugia . The Hrsl 
Pmple SandpipPrs \\'Prt' obsNvcd hcrc from 
1958 on and im n•asNI in numlwrs until a peak 
of aboul 150 mdividu,lls \\"as rPachcd in the 
se' enlies Afler thal timP the number of winter
tng '1s1tors dec:reasl'd and the species disap
peared comph•lel \' in l he Pari) nineties. During 
the past ln"l' dPcaclt>s tlw n umlwr of Turnstanes 
Oucluatcd bciWl'Pll 50 ,mei 100 individuals 
with exccptional pt'ttks IH'IWPPll 170 and 350 

Contran to th!' obscn•,tlions on the coasl 
bel\\ een il'uwpoort ,mei Blankenberge. the 
ven strong tnc rcasc' ol tlw number ol Turn
slones has nol hPPn notie Pel 111 /.Pl'brugge. The 
8 km long cmhanknwnl of the outport 1s appar
ently loo slPep and ton l'haoticalh slruclured 
lo attract shorl'bli'Cis tn tmpm tanl numbers. 

The stmound~ttgs of "f...nokke-het Zwin har
bours a \Pf\' sutl.tbll' l'I1\ 1ronmenl ot groyne~ 
on lhe beach lor both spec.iPs, mon' sheltered 
alternali\·es to tlw mudO.tts .md saltmarshof 
het Zwin and meadcms in thl' polder land 
'\umbers of thc PurpiP ~.nHlpipm e\'oh·ed from 
few occasional indivtdu,ds around l 950 to a 
slabie winter poptdation of 40 to 70 indi\"idu
als and exc eplion.tlly to 150 in the sixties ancl 
seventies. Aftt•r tlw nourishnwnts of the 
beache~ in 1978. numiH•rs tlccreased severely 
lo onh some oc.c:asion.ll intlh·iduals in 
1991-2005. Tlw numlwr of Turnslones 
increased sltghtl \' lrom 20 to 100 in the fifties 
to between 30 and 270 in J<)<Jl-2005. In addi
tion. we nol te ed a shilt in tlw use ol l11gh water 
refugia Befom l9HO. th<'\ ou urred at the 
graynes and the salt marshof lwt Lwin: whore
as at prest>nl. lh<'\' moVl' tow,ucls tlw estuary of 
the discharge sltticcs lm·atNI .tl Cadzand and 
the ad1acenl poldPr l,md. 

In the region ui OstPnd, h.1bitat-use, 
bio-rh) thm ,md ht>h.t\' iour of hoth spedes were 
intensive!) inn·stig.tt!'d m Jl)h) I q73 

As mentimwcllwlot<', tlw Pu r ple andpiper 
lives in a pur~>)~ ltdal rh) thm du ring day a nd 
nigh t hom tlw l11)1 \\"clh'r n•l tbl<l loc llt>d near 
the \\atcr\\ a\ ol OstPJHI. hirds spread on the 
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grrn nes at low tide. up to 5 km away. EvPry 
luw I i de, the average stay on the gro) nes takr.s 
8 hours. with extremesol ï hours (spring tidc. 
storm) and 9 hours (slack water). Tvpic ,tl ci.J\ 

.met night high water rcfugia are in usc. Thcy 
are loc.ated as near as possible to tlw ticlal zone 
of thc beach. ~[ainly for thc nighl refugia it is 
impmtanl to ensure maximal safeguard against 
anthropogcnir disturbanrc Thc Inthit of IPa
\'ing the gro\ nes and mo\ ing lo tlw htgh water 
rPiugin is of remarl..abl) great rcgu lartl\ 111 tlw 
Jll'rtod of julv to Ma' and happens al C'arh high 
'vvatcr cvent, day or night. at slack walC'r in tbC' 
mornmg or evening, al spri ng lido at noclil or 
arotmd midnighl. From Novcmb01 to F<'bruar\', 
thc dtslo)all\ lo the usual high \\alN rf'fugta ts 
thc greatest· 8 lo 25% of llw btrds sta\ cd Hl thc 
groynes. mosll) al slacl.. water or c IParh duP to 
the influenc:e of the \\'Calher conditions in win
l<'r (snO\\, glaze ice ) 

Al daytime, also l.he Turnstone follow~ a 
t idal rhythrn and the low water dtstnbutwn ts 
'en stmtlar lo the one of the Purple 
Sandpiper A difference howe\'er is that 
Turnstone indi\ iduals easih lea\ P the ti dal 
zone al lo\\' ttde and also forage tn dun!' pools. 
the polder land or on the SluH.e Dod, run dry, 
up to 2 km inland. The habtlat-use of thc 
'1\trnstonc 1s at high water strongl v dependent 
on Lh<' ti me of the da\ and the season \V hen 
Turnslones lmn e thc mght roost in thc Parly 
morning, they directlv n) to the bcac h. indo
pendcntly o[ the positwn of the ticles Even at 
high lide lhc} acliveh forage c lose> to thr \'vetter 
lint> 01 during Lhe winter months. in the poldor 
l,md Ouring high tide from thc late mornmg 
til I the late afternoon the beha\ iour and habi
l.tt-usc of the Turnstone. is strongh clif!nrent. 
tiPpending on the season. From i\prd lo mid 
Ottobcr they ver) regularly u se t wo high \\'<tier 
retugia. nam eh the out port of Ostend a nel a 
picket f<'nce on the Sluice Doek.. \\ lwre tlw 
hirds passi,·cl~ pass the ticle. From tlw end of 
Octube1 Ltll Februarv "vlarch Turnslones arP 
l IParly in time dtstress lo take up sultic iPnl 
amounts of fooJ. When the tune span hPl\\ <'l'l1 

tlw start of the nautical twilighl in tlw morning 
ancl sunset in thee\ ening diminislws hrlow 
11.30 hour (between 21 October and 2 1 

h•hruary). il is impossible for thc spm ics to 
rest on high water refugia dming d<l\ time lor 
ahout 3 lo 5 hours. after alrcach hd\Jilg had a 
passt\!~ sla\ ttlthe nighl roost Thc n•maining 
solution therefore is to contultie foraging P\'t'n 
.tt high tide on the polder land or on tlw l)('ach 

Thl' course of high a nd low water migra
Ilons i<. 'ery similar for both ~pede<, Bot h spt' 
1 H's usuall) mo,·e a\\ a) from the gro) nC's 
bl'l\H'Cil 150 and ïO minulPs bl.'forc• lhP 
moment of high water. at a tuil' lwight of 2.20 
to -!.OOm, rarely 4.40m (\1Ll \ \ S) 
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Thr ,l\'erage stay on the high \\'alt•r refugi,t is 
4 Hl hours. with 3.30 (slack water) and 5.:l0 
hours (spring tide. storm) as thc cxtrenws. 
flus tinw Iapse encloses the inlen·al from tlw 
ftrst bird arriving tothelast bircl leaving tlw 
lugh water refugium In general the lcm \\<tier 
migration occurs in bel\\een 100 and .WO 

minules afler high \\'ater altidc IH"!ights of 4 to 
3 m. cxceptwnalh lo 225 minut!'s \\ ith a I tel!' 
lwighl of 2 20m (MLL\VS). Although tlw Iapse 
bc•twcen the lO\\ water and htgh water mtgra 
tion differs slightlv from da} to day, an essenti
al hinge potnt is clearlv roachctl at ticlallwights 
between 3 and 4 m. At that level thc maJorilv 
of the potential preyin the interticlal ar<><.ls is 
\\ as heel m•er or surfaces again. 

The ticlal rhvthm during davtime of the 
Turnstone is subordmale lo tls clay-night 
rl1\ thm Wh ere\ er the birds are locat('(l, P.g. at 
the bcach al low ti de or al lhe high \\a ter rcftt
gium at high Lide. foraging on thc polders or at 
tlw Sluice Doel.. run dr). the\' all migrate In thP 
night roost on the ptcket fences of the Shure 
Doek at dusk. From the four groups of pH J...pt 
fcm es. two (the pid.et fences west and south) 
are \\·ell sheltered from ''inciiH thc Sluirc 
Ooc k Ie\ cc and are traditional!\ used as thc 
night roost The norlherl~ silualC'd piekt•! fcnc:P 
was almast exclusively used as high water 
refugium and was explicit]\' a\oided as a night 
roost Thts strong ly differenliatccl habitat-use ol 
thrrr groups of little landings in thc samedoek 
continued lor at least 8 vears. Counlings at tht' 
night roost rovealed thatthe Ostend poptdation 
'v\tts aften tncomplete at the Sluitt> Dm k mght 
roost Onl~ one fourth of the countings showc•d 
I OO"n of Lhe birds and tn addilton LherP \\as a 
large ,·ariety in the degree of ahsPnce t\laml~ 

in the \\inter months. the absenrP frequem.y of 
.m important part of the birds \\.ts higher (log. 
storm) A sPcond night roost is probahly situa
led in the polder land next lo the Sluicc Doek. 
ThP course of the evening migra tion dtfft'rs 
substanltalh dependmg on the posttwn of the 
\\a ter. lo\\ ltde \ ersus htgh ltde. ill dusk 
Onl\ atlow ltde the sleepmg migration ts soiP-
1) based on 111creasing twihght anti therl'forP 
happens according lo a regularlr nHurning pat
tern. This l\'pc of e\'ening migration look plac e 
betwct'n 17 minutes befare and Gfi mtnull's 
a ft pr sunsel. The avcrage arrival time of the 
first bird was 8 minules after sunset. tlw nwcli
an onc 3 1 and lhe last one 44 minutcs aftct 
sunset The a\erage duralion of tlw slcc•ping 
migr.tlton \Hls 36 minulcs for grnups ol 
Turnslones of 30 lo 200 birds 1\t high tidt•. 
t'Vcning nugraltons arOUlld sunset \\'Cri' dislur
hcd ln the influence of the tidal rhvthm. 
Tlw I'\ cning migration to the night roost ran 
cross the high tide migration. thc s ta\' on a 
high water refugium or thc low tidl' migtation. 



In thost' tin umst.mt t'S tlw slt>t>ping migt .tt ion 

is sttu.ttt•d lwl\\t't'll .1 ltnw l.tpst' ol 75 minutr:; 

bl'fore lo ll5 llllllltll's .tllt't sun:;t•l 'l'hts migr.t

tion l tUl dr.tg .tlong lot cl long IÎIIII' ( 100 minu

te.,) or c,mlw \t't\ short , \\hit h is h.tsPd on 

oh::.er\ .tlions of groups ol Tut nstmws \\ ith .t 

st7l' bet'' een 'Hl .tnd ,WO htrtb. Tlw t om se of 

tlus I~ JH' ol sh•t•ping migt.tlion is tht•tt'lon• 

unpredic l.thlc .mtl lwm tl.l\ In d.t\ 't'n , ·aria

bic Thc prnlcss nl h•.n 111g tlw ntght roost. tlw 

morning mig ration t.t!..t•s pl.H t' lH'I\\ l'en 100 

and 50 mtnutcs lwforp sunrisP. and t.t!..l's 

5 to 20 minttll's. This nngration thus happPns 

\Cr~ <'arlv bcforr sunrtsc. in still dMk dt•t um

slances and 111 a short pPriocl r!w time pertod 

spenl at tlw mght roost me n•ast's trom c - 50 

hours on 13 \ugust to c. 14.4!1 hours on 

21 DecemhPr ,mei dt>t n•,tsl's .tgain tot .. 

6 .20 hours on 22 1,1\ . Fmm 21 Ottoher till 

21 Febman TurnslonPs st.n mon• than 

12.30 hours on thcir night roost. \\ hich inc ilcs 

them to foragt> .H ti\ Ph during high water 

periods at da\ 1inw. 

t 

I 
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AT~J'\SO, , :O.:.K .. \I ll \\IJ''> \ I PI{\ 11 '!{, I <J7R. 
TIH• 11 111ft r eh st nhut um oj 1'111 pit• <;anclp!pt .,.,, IJl 

Hntam. Bircl Stuch 2fi. 2l.l·2..!H 

BECL \\1:. \I llJh7. ~ltt•nlopt•rs m no ... tt•ndt> A\lh)a 
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LEGENDE 

---• Locatie frequent in gebruik. 
---- Locatie occasioneel in gebruik. 

• • • • Vliegroute frequent in gebruik. 
___ ,._ Vliegroute occasioneel in gebruik. 

LPS: 

LS· 
HVP. 

HPD: 

HPN 

HPDN: 

HSO: 
HPSD: 

SS: 
FSH: 

Laagwaterverspreiding Paarse Strandloper 

& Steenloper. 
Laagwaterverspreid.ng Steenloper. 

Hoogwatervluchtplaats 
HVP Paarse Strandloper tijdens de dag. 

HVP Paarse Strandloper tijdens de nacht 

HVP Paarse Strandloper tijdens de dag 

en de nacht 
HVP Steenloper tijdens de dag 
HVP Paarse Strandloper en Steenloper 

tiJdens de dag 
Slaapplaats Steenloper 
Fourageergebied Steenloper tijdens 

hoogwater in de wmter. 

MAPSYMBOLS 

---• site regularly used. 
---- site irregularly used. 

• • • • fly way regularly used. 
___ ~ fly wav irregularlv used. 

LPS 

LS: 

HVP: 

HPD: 

HPN: 

HPDN: 

HSO: 

HPSD: 

SS: 
FSH: 

distribution during low t1de of the Purple 

Sandpiper and the Turnstone. 
distribution during low tide of the 

Turnstone. 
high tide refugium. 
high tide refugium of the Purple 

Sandpiper during the day. 
high ti de refugium of the Purple 

Sandpiper during the night. 
high tide retug1um of the Purple 
Sandpiper dunng the dav and the night. 
high tide refug1um of the Turnstone during 

the dav. 
h1gh t1de refug1um of the Purple Sandp1per 
and the Turnstone during the day. 

mght roost of the Turnstone. 
foragmg sne of the Turnstone dunng 
h1gh tlde m wmter. 
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Op d t f a mPn van een ö•t va dE' Ooc;te dc;e 
ort fi atiE'S 1'1 de t8de eeuw l'i Pt u tz1 ht van de 

d e e t> wa rt fgeboord l 1 met een pa c; 
d1 , dr E' de f st•a dhoofde e de (.>E' 
v hoofde d ldE'I Jk afgebeeld Het ZIJ tE'Ikenc; 

t onc;tr t E''i met Pd e , be et 
e ten, d e me• c,te e liJn opgE'v ld 

Af~E' 1en var dE' •wee '1dvenhoofel(.> b 1 dE' 
J N o dmg 186) wac; d1t tot het emde van de 
19d euw het en1gE' m1l E'U mE't a de c;ubstratE'n 
b1nnen het getiJClengebiE'd tl.IS5 n De Panne E'n 
W(.>nd tne 

Fragment u t dE' kdilrt van Ooc;te11de Uit de 
"N1eder a d1s he Atla!i" va~" Matthaeuc, Seutter, 
61 11 6 opgenomen m Bosc; 1982 en opyr g~t 
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Oe kustc;trook tusc;E:>n Wendume en He o;t wa vtl 
oudc;her b1 011der kwetsbuà en o derm{' 

eve1l gd met een contm1.1e eekc; st ndho ld ., d1 
tot 10 de t8de eeuw heel veelhout vergden biJ d n 
eg en ondertloud Ddt hout, m d Ie mut€'n van •1 c, 

out voor zmkc;tukken en afdekk ng tot ware pal 
voor palissaden, werd ter plaatse gewonnen m een 
voor de poldervlakte ongekende concentrat1r 
hak.houtbo5sen en bosjes tussen Blankenberge 
tle•5t en Brugge Vanaf de 19de eeuw zou d1e h1sto 
nsche relätle tussen strandhoofden en polderbosJes 
verloren gaan Dit had meteen het b11na vollf'dlg 
ve~dWIJne!l van ddt laätste landschapc;element tot 
gevolg. De 5trandhoofden op d<' ku5t van Wt~lcheren 
herbergden veel vroegPr dan m Vld nderen grote 
aantallen Paarse Strandlopers. Het 1s best mogeliJk 
dat na de stopzettmg vdn de JäCht op de West 
VI amse strc~nden vandf 1954 er 1m· IJkmg v mu1t 
leeland heeft plaatc;gevonden 
(Topografische kaart 1888, schddl 1 160 ooo, 
d'A denne 1888) 

fhe lOOstal str1p between Wendume and etst w 
{rom wav back very vulnerobie and protected wtth 
ontmuous se nes of graynes whtciJ r autred, tt/I the 

etqhteenth entury, a lot of wood, {ar construllton 
and mamtenance. Tlus wood, m all sues {rom osn 
lt/1 {ascme mattress and raverage wood tt/I the 
heavy stakes {or the paltsodes, was locally 
harvested m, {or the Flemtsh polder land unknown 
concentrattons of copptce wood {orest<; ond ltttle 
woods between Blankenberqe I-/etst and Bruqes 
Sm e the 19th century, the lustoncal relallon bet 
ween graynes and the polder {orests qat lost, whtth 
" sulted m a ear complete dtsappearon e of these 
andscape elements. The qroynec, on hf sho of 
Nalcheren, much earlter than those m Flanders, 
a ommodated larqe numberc, of Purple 
~andptpers lt s poss b e that from 19 4 on, afte 
the halt of huntmg, tmmtgrattons {ram ealand to 
the oost of West Flanders happened 
Topoqraphtcal map 1888, scale 1 160, o 

d'Ardenne 1888 





Weergave van de 6 traweten ddn de Vladrnc;e l<uc;t 
laaie; 11'1 d•t werk bec;rhreve . 
1. :::>e Panne Wec;tende, 
2 Mlddelkerl<e-Mandkerke, 

Rdverc;IJde-Oostende-Brede e, 
4 Wendume B drkenbNge, 
s leebr gge Heist, 
6. Knokt<e Cddzand. 

Visuolisation of the si x sections at the Flemish 
coast os described in this work: 
:.1. De Panne-Westende, 

2. Middelkerke·Mariakerke, 

J. Raversijde-Oostende-Bredene, 
4· Wenduine-Blonkenberge, 
s. Zeebrugge-Heist, 
6. Knokke-Cadzand. 
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Kaart 4 

Kuc;tc;trook N1euwpoort-Bredene 1965 197 3: 
globaal overzicht verspre1dmg van Paarse 
Str dndloper en Steenloper tiJdens laagwater en 
s1tuermg hoogwatervluchtplaatsen en 5laap
pldatsen. 

1. Oasterstaketsel en Werfbank, l. Polderland 
TurktJe V1cogne. 3· Spuikom. 4· Vliegveld Raver 
SIJde Kdlkaart 

(Kdart: M.G.I. Brussel 1973, M 7)6. blad 1l, c;chaal 
t/ so.ooo, opname 1969, verktemd) 

Coastal strip Nieuwpoort Bredene 1965 1913. 

general overview of the distribution of the Purple 

Sandp1per and Turnstone at low t1de. w1th 

md1catton of the location of the htgh water refug/0 

and mght roost. 1. Easterly p1cket fence and 

Dockyard, 2. Polder land Turkt}e V1coqne, 

1 Slwce Doek, 4· Alfport RaverSIJde Kalkaart 

Map M.G I. Brussels 1973, M 736, page 12, c;co e 

1 s ,ooo. survey 1969, reduced) 
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Kuc;t•arook N1euwpoo•t-Bredene 1990 2005 
globddl overzicht verspre1dmg van Paa•c;e 
~tr,mdloper en Steenloper t11denc; ladgWdter en 
s1tuenng hoogwdte•vluchtplaatsen 
(Kaart N.6.1. Brussel1998, M nl. blad 12, sch<ldl 
1 I)O ooo, verkleind) 

Coor,tal stnp Nieuwpoort Bredene 1990 .was 
qenerol overv1ew of the distr~butlon of the Purpll' 

Sondptper and Tumstone at low ttde, wtth 

md1catwn of the locatton of the htqh water refuqta 

(Map· N.G.I. Brussels 1998, M nl. page 12, 

scale 1 so.ooo, reduced) 
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L1ggmg van de hoogwatervluchtpladtse 
vdn de Padrc;e Strandloper tiJdE'ns de ddg aan 
de Jzermondmg te N1euwpoort 1987 200 

Kddrt. G.l Bru~~e 2ooo, blud 11 5 6, ., hdd 
t 20 o. opndme 1994 

Posttton of the htgh water re{ugta of the Purp/e 
Sandp1per dunng dayttme at the IJLer e<>tuary at 
Nteuwpoort zqB; 2005 

(Map. N 6.1. Brussels 2000, page 12 s 6, sca/e 
1/2o.oou, sur ey 1994) 
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L ggmg van de hoogwatervluc.I'Jtp aatsen Vd de 
SteenlopN t11de'15 de dag d n de IJzermondmg te 
Nieuwpoort 1987 2000 

Kddrt N G.l B uc;sel 2000, blad 12 5 6, c;chadl 
1 20 ooo. opname> 1994 

Poswon of the htgh water re{ug10 of the Turnstone 

durmg dayttme at the Ijzer estuary at Nteuwpoort 
1987 2000 

(Map. N G 1. Brus5els 2000, paqe u :s 6, scale 
1 '2o,ooo, survey 1994) 
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L1ggmg van de hoogwatervluchtpl atsen van de 

Steenloper tiJdens de dag tl n de ltzermo d1 g te 
N1euwpoort 2oot-2005 

(Kddrt. N.G.I. Brussel 2ooo. blad 12 5 ó. schaal 
1 20 ooo, opname 1994) 

Po•M10n of the htqh ~ a te efugw of th ur sta e 

durmg daytlme at the IJzer estuary at Nteu.vpoo t 
.l001 200) 

(Map· N.G.I. Brussels 2000, page 12 6, c; ale 

t/2o,ooo. survey 1994) 
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Hdvengeb1ed Ooc;tende 1947 1960. hoogwater 
vluchtplaatsen van Paarse <;trandloper en 
Steenloper 

Kaart M.G.I Brusse 1961. M 834, bad 12 1 2. 

sch dil 2') ooo, opname 1948 19')2, u tvergroot 

Harbour area o{ Ostend 1947 zq6o htqh water 

re{ugta of the Purp/e 5andptper and the rurnstone 

(Map M.G./ Brussels 196 J, M 814, page 12 2, 

c,ca/e 1 '25,ooo, survey 1948 19V. en/arged) 
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Haven en omgevmg Oostende t965 1971· overz1cht 
van de locaties van hoogwatervluchtplaatsen en 

~laapplaatsen: 1. Oosterc;taketsel en Werfbank 

ta· ZIJSprong Oosterstaketsel. tb: d1Jkgloo1mg Halve 

Maan, tc dijk Werfbank, td: aanlegsteiger 

Werfbank, te: aanlegsteiger Zeewezendok, 

tf: platte dak Vl<;miJn. 2. Polderland TurktJe V1cogne 

tot plassen Fort Napoleon 3 SpUikom· 1a: staket 

set noord, 3b: staketsels west, 3C: staketselc; zuid. 
3d: staketsels oost. 3e: slikplaatje 

(Kdart: M.G.I. Brussel1971, bladen 12/2 en t2/1, 

schaalt/ 10.ooo, opname 1969. verklemd) 

Portand <;urroundmgs of Ostend 1965 1913 over 

111ew of the locat10ns of h1gh water re{ugta and 

mqht roosts· 1 Easterlv p1cket fence and Doekyard 

10 /eap as1de the Easter/y ptcket fence, 1b· 

embankment slope 'Halve Maan', ze: embankment 

Dockyord, 1d· landmq stage Dockyard, 1e landmg 

staqe 'leewezendok', 1[. flat roof of the F1sh market 

on the docks. 2 Polder land TurkiJe V1coqne tt/I the 

ponds 'Fort Napoleon'. 3 Slwce Doek. JO: narther y 
p1c et fence, '3b ester v ptcket fences, '3C sou 

ther p cket feqces, Jd· easterlv p1cket {ences, 
~e tt e mudflat 

Map M 6 Brussels 1911, paqes 12 2 and 1213, 

s ale 1 o,ooo, su ey 1969, reduced 
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Voorhdven Oostende 1965-1973: hoogwatervluc.ht 

pladtsen van de Paar5e Strandloper tiJdPns de dag 
en de nacht 

(Kaart. M.G I. Brussel1971, blad 12 2 , schaal 

1 10 ooo, opname 1969, Uitvergroot) 

Outport of Ostend 1965 1971 h1gh water refuq/0 

of the Purp/e Sandp1per durmg day and mght 

(Map M.G I. Bussels 1971, page 12/2, scate 

1ho,ooo, survey 1969. en/arqed) 
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Het gebred Raversijde-Oostende-Bredene 

1965-1973: overzicht van de versprerdmg van de 

Steenloper bij laagwater en op de hoogwatervlucht 

plaatsen (van de late voormiddag tot de late namrd
dag) van apnl tot oktober 

(Kaart: M.G.L Brussel1971. M 834. bladen 12/1 2 

en 12/)·4. schaalt/2s.ooo. opname 1969. 
verkleind) 

The area Raversijde-Ostend Bredene 1965 1971: 

overview of the distribut ion of the Tumstone at low 

tide ond on the h1gh water re{ugio (from the late 

rnoming till the late a{ternoon) from April untl[ 
October 

(Map. M.G. I. Brussels 1971, M B"l4. pages 12/1 -2 

and 12/3-4. scale 1/25,000, survey 1969, reduced) 
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Het geb1ed Ravers1jde-Oostende Bredene 196') 
1973 overz1cht van de verspre1d1ng van de 
Ste>Pntoper biJ laagwater en biJ hoogwater vart d(l 
late voormlddag tot de late na1111ddag van novem 
ber tot maart 

Kdart. M.G.!. Brusselt971, M 8 311, bladen 12 1 2 

en 12 '3 4, schaal 1 2').ooo, opname 1969, 
verklei d) 

Th area RaverSIJde-Ostend Bredene 196'i 1973 

overv1ew of the d1stribut10n of the Turnstone at low 

and lugh tlde ({ram the late mornmg tl/I the late 
a[temoon) [ram November untll March 

(Map· M.G I Brussels 1971, M 8 4, paqec; 12/1 2 

and 12{J 4, sca/e 1 2s,ooo. survey 1969, reduced) 
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Het geb1ed Ooc;tende 1974 .loos· hggmg v n de 
d1verc;e hoogwaterv•uchtp.datc;en en 5lddpplaatsen 
m d(' voorhaven en op de Spulkom 

Kadrt · N.G . . Brus~el1995, bldd 12 2 3, schaal 
1 10 ooo, opname 1991. verkletnd) 

The surroundmgs of Ostend 1974 20 lo at10n 

of the d1verse h1gh water re{uq1a and mqht roo~t~ 
m the outport and on the Slwce Doek 

(Map N.6.1 Brussels 199S. page 12 .> J, sca/e 

1 zo,ooo, survey 1991, reduc.ed) 
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Het geb1ed WendumP Blankerberge 1960 1980 
ove 11cht Vdn de verspre1dmg van de Steenloper 

e de Paa e Strand oper b1 ddgwater e'l b 1 
hoogwdter 

Kadrt. M G Brusselt9!1. M 8 34, bladen 4 8 Pn 

5 5 ó, sdlddl t/2r;.ooo, op'ldme 1969, verklemd) 

Th s rroundmgs of Wend u me 8/ankenbHqe 
1960 19 ovPrv ew of the dtstnbutton of the 
Tu s o 11 t e P p e Sandp per at o d 

1q t de 

(Map M 61 Bruc;sels 1911. M 8~4. paqes 4 Rand 
5 6, c; ale 1 2s.ooo, c,urv v 1969, reduced 
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He• geb1ed Wendu ne Blankenberge 1990 2005 
overm.l>t Vdn dE' vef5pretdlllg a de Steen OpE'r 
en de Pdärc;e St•dnd opE'r b ddgwate• e b 
hoogwater 

Kaa•t· N G Bruc;c;e 199'>. b ad 4 7 8, s aa 
1 o o o, opnai'J'le> 1991, verkiE'md 

The area Wendume Blankenberge 1990 .?Oos 
aeneral overvtew of the dtstnbuttOn of th 

Turnstone and the Purple 5andptper at ow and 
lugh ttde 

Map N 6 I Brussels 1995, page 417 8, srate 
1 20, 100, survey 1991, reduced 
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1()8 

Het gebred Zeebr gge Cadzand 1950 1915 g obaal 
overzrcht van de versprerdmg van de SteenlopPr 

en de Padrse Strandloper btJ laagwdter en b 1 hoog 
water 

Kddrt. M G.l Bruc;sel19/2, M 136, bad 1), SCPdäl 

1 so ooo, opname 1969, verklemd 

The area Leebrugge Cadzond 1950 191 qlobo/ 

overvtew of rhe dtstnbut/On of the Turnstone and 

the Purple Sondp1per at /o 'I af/d htqh ttd(.> 

Mop M.G./ Br ssels 1972, M 736, pages. scale 
1 t;o,ooo, survey 1969, reduced) 

• 
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Het gebred 7eebrugge-11e•st 1950 1965: overz1cht 

van de verspre1dmg van de Steenloper en de Paarse 

Strandloper biJ laagwater en biJ hoogwater 

(Kaart· M.G.I. Brussel1961, M 8 34, b.ad 5 5 6, 

c;chaall/25.000, opname 1948 1952, verl<lernd) 

The area Zeebrugge Hetst 1910 1965 · overvtew of 
the dtstribution of the rurnstone and the Purple 
Sandpiper at /ow and h1qh ti de 

(Map: M.G./. Brussels 1961, M 8 ~4. paqe s :5 6, 

scole 1/2s.ooo. survey 1948 1952, reduced) 
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Hetgebed Zeebrugge Hel!>t 1966 1975. OVN7. ht 
van de verspre1dmg Vdn de StE:>enloper en de P arse 
Stra dloper b J aagwater E:>n biJ hoogwater 
Kaart M.G.I Brussel1971, M 8 i4. blad 5 r, 6. 

schaal 1 25 ooo. opname 1969, ver emd 

The c.urroundmqs of Zeeb uqqe He1st 196 19 

overv1ew of the d1stnbut1on o{ the Turnc.tone and 
the Purple 'iandp1per at lo v and h1qh t1de 

(Map M G.l Brussels 1971, M 8 J4, page s s 6, 

scate z/2r;,ooo, survey 1969. reduced) 
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De voor en achterhaven van Leebrugge en het 

!>lrdnd van Herst 1980 1995 overl cht van de 

verc;pre dmg van de ~teenloper en de Paarse 

<;trandloper b1 laagwater en biJ hoogwdter 

Kdart N <J.I Bru5sel1998, M 73/. bldd s. c; hda 

1 sa ooo, revrs1e 1996) 

The outport and port of Leebruqqe and the beo h 

of Hetst 1980 1995. overvtew of the dtst tbut on of 
the Turnstone and the Purple 5andptper at low and 
htah ttde 

(Map. N G I Brussels 1998. M 1 U 
paqe 5, scale 1 '50.ooo, revmon 1996) 
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De voor en achterhaven van Zeebrugge en het 
c;trana van He1st 1995 2005 overzicht Vd de 

verc;pre1dmg vdn de Steen oper b 1 ladgwater Pn b1 
hoogwdter 

(KucHt N.G I Brussel1998. M 7 ~/. 
bldd s. c;chaalt so.ooo, rev1s e 1996 

The outport and port of leebruqqe and the bea h 

of Hefst I99S 2005. overvtew of the dtstrtb tfton of 
the Turnstone at low and htgh ttde 

(Map N.u.l. Brussels 1998. M n;. paqe s. s ale 
1 so,ooo, revts1on 1996) 
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Het gebred Knok~<e-Cadzand 1990 2ooc, 

overz cht van de versprerdrng van de Steenlope b 1 
laagwater en br hoogwater 

{Kadrt N u.I. Brussel1999, blad 5 I) 6, c;chaal 
1 .zo.ooo, verklernd) 

fhe area of Knokke Cadzond 199 2 s 
overvtew of the dtstrtbutton of tne Turn<;tone at I ._ 

and htqh water 

Map. N G.l Brussels 1999, 

paqe s s 6, scale 1/2o,ooo, redu ed) 
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lnitiatiefnPmPr, medeauteur Pn f'indredacteur \·an deze publicotit•. 
,\Jare Becuu e ( I !J..J 7) grot• i de op in de banale stedelijJ...e om,gt'\'Ïng nut 
Row·;elarP Dankzij dt• nulitain-? loophaan mn zijn mder kon hij u/ op 
heel jongt• !C't'/lijd ~:wrcgeld ont.c.;nappen naar de prachtige ongen•pte 
landschappt'n WIJl dl' Fuldamlh•i en het J....aufunger- en llabicflt.,lmld 
in de omgt'\'ing \cm Ju•t [)u itse 1\.asse/. Ook de l\'esthoek u w• t>t•n 

gP.l\'Cmrdeerd uitslupdcu•l, t't'll opluchting. 11·eg uit de besloten c ollt•gt•
sjeer \'l/11 het Klc•1n <>rminnriP. mn zijn geboortestad. Dt> jw;cirwlit• \'oor 
df' authenticitc~it mn gm't' lcmd.w·Jwppen. met een zichtborl' gt•ogmfi
sche. hislori.-.chc• t'll c•cologischt• conte.xt, zou hij nooit mc•c•r k11 ijlmkt•n. 
Hij startte zijn \'ogell\'(wmc•mingcn op 1·~-jarige leeftijd . 
. \lel de /onl'f'ikijkt>r van een groottante observeerde hij ûjn t•c•rc;ft• soort. 
een Roodborsttapuit. Jongs de spoorlijn RoeselarP-Bm'eren. 
Onder IC'iding \'Clll Po u) l Jou u en. draaide hiJ als t1encr mee in clt• 
actÜ'Ïleitc•n \'Cl/I \'ogt>lwt>rkgmt•p Tringa op de Blankaart Ie• I \'oumt•n t'll 
aan dP. I/7J'I'I1Wllclltlg tt• Nu'lll\ poort. I-Jet \'angen Pn rmgt•n 'cw clt• 
meest di\'l'l'~t· l'll 'uuk hi'I'I!Jijzondere soorten was t'f'/1 onlzt'ltt•ml 
hoeienclt• !t•t•rschool. /Jij dt• Hc•lgi.o.:che Jeugdbond 1 oor Natuur ... tmlu• 
(B/N) /c>prcft• hij op t''\Cur:sit• gam1 t"ll met brede hlik rwtuur.o;twlit• en 
naluurht'lwud IH•It•l en. Al snel 'oe/de hij zich mmgetrokkt•n tot 
u aad\·ogels. /Jat kun nu u u eli]h \ Prbaz.en als je Becuu t' hf't~t 
\lel et'llll erwudt> root~ 'm1 et•n molenaarsgeslacht wl Franf;- Vlaan
deren t'll \ t•ume-.-\mlmcht, ligt deze familienaam el\ molog1sch op 
een lrjn lllt'l hécasseau, lmcassme, bt->cw .... a ... Allmnual "~neppmt · 
op ec•n hoopjt>. \og u/s lllldclelbcm' ~cholier starite hij lil J(}(;r; ZIJl! 

lange tt•rrurjn omft'I7.0l'k mwr dt• t•c ologie wm dt• Paarst> Stmndlopci en 
elP. Stc•t>nlopt'I lWII de \'/nwnsl' kust. Beroeps/win• 11 Cl'i hrJ acllt'{ als 
\'orming~H t'l kt•r natullll'clwulit• {Ct>ntrum De Hlllllc te lt'oumt•n, 
Pro\'iru·it•hf'stuur li'C'st- \'lmwdt•rt•n, Stedelijke Grot•nc/11•nst Hluggc•) 
en Olllrtlwloog (llniH·r~rlt•rt Gc•nt) Nu uvrkt hij u/.c; IICl/11111'- c•n 
hoshehee1dt>r brj elf• Sledt•lijke Crot'nclit•ll"t /P. Brugge. Silllfs I (J7f> u oont 
l11j in ht'l polrfNlnnd \on Lampt'misse op 'I Abeel kt•, ef'n ho(•ulerrJSife 
lllf dt> 1 hh• i'Cill\ 
BIJ lijd en u ijle brachten ormtholog1sche re1zen hem \ an de Sahara 
lol Sp1tshc>rgt 11 un Hm Ijs land lol ::Y.epal. In de \ oorbiJP 40 Jaar 
pub/reePrelt hiJ ru1m 50 biJdragen 1 ' m ormthologiP natuurbehoud en 
natuureducatre Jandschapsgf>schwdems heemkunde en genealog1 
Ht.>l d1t concept mn el 11 ecologische alla~ O\ er beide u aadw •e/r; hoopt 
hiJ een } nt hesP t lnedf'n als bas1s 'oor 'erder ond rzoek 
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