
24 Ecologisch belang van strandhoofden en 
andere harde structuren langs de Vlaamse kust
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Aantal Steenlopers op de strandhoofden (in procent) op de verschillende deeltrajecten 
langs de Belgische kust in het winterhalfjaar 2000-2007 
(geen waarde = geen representatieve telling voor die maand).

Langs onze kust werden meer dan 
120 strandhoofden (golfbrekers) 
gebouwd in het kader van de kustver
dediging. Het is zondermeer du ide
lijk  dat w ij de aanwezigheid van 
honderden Steenlopers en enkele 
honderden Paarse Strand lopers aan 
deze strandhoofden te danken heb
ben. Deze soorten vinden hierop foe- 
rageermogelijkheden zoals z ij die in 
hun natuurlijke biotopen, z ijnde rots
kusten, aantreffen. In voorgaande 
studies kom t het gebruik van deze 
strandhoofden door deze steltlopers 
meermaals aan bod. Het ecologisch 
belang van deze strandhoofden voor 
deze en andere soorten werd echter 
nog nooit grondig onderzocht.

In oktober 2000 startte een project, in 
samenwerking met de Universite it 
Gent, dat het ecologisch belang van 
harde structuren langs de Vlaamse 
kust onderzoekt. Het IN neemt hier
van het deel avifauna voor zich. De 
UG onderzoekt de ep ilitische fauna 
en flora. De opdracht werd gegeven 
door de V laam se Gemeenschap, 
AW Z-W W K.

Het onderzoek spitst zich toe op 4 
soorten steltlopers, naast Steen loper 
en Paarse strandloper z ijn  dat ook 
Drieteenstrandloper, Scholekster, en 
Zilvermeeuw. Naast het regelmatig 
tellen van deeltrajecten, worden ook 
totaaHellingen georganiseerd. U it de 
totaalaantallen over de gehele kust 
kan het belang van de strandhoofden 
voor iedere soort afgeleid worden. 
A lle  te llingen gebeuren in de periode 
rond laagwater wanneer het voedsel 
bereikbaar is.

Het gebruik van strandhoofden

De verschillen tussen de versch illen
de deeltrajecten hangen uiteraard af 
van het aantal strandhoofden op deze 
trajecten.
Met 100 % en tussen 70 en 100 % 
van respectievelijk het totaal aantal 
Paarse Strand lopers en Steen lopers 
op de strandhoofden, b lijk t alvast het 
belang van die strandhoofden voor 
deze soorten. Het gebruik van strand
hoofden door de Scholekster ligt voor 
de totale populatie onder de 25 %. 
O p het traject Heist-Het Zw in loopt 
het percentage echter op to t 90 %. 
Van de D rie teenstrand loper z it 
gem iddeld nauwelijks 20 % op de 
strandhoofden.
Meer dan de helft van de populatie 
Z ilve rm eeuw en langs onze kust 
(gem iddeld 10.000 exemplaren in 
het w interhalfjaar) foerageert op de 
strandhoofden. Op het strandhoof- 
de n rijke  tra jec t Lom bardsijde- 
Oostende loopt het percentage op tot 
91 %.

Verschillen tussen strandhoofden ?

Het type van strandhoofd bepaalt o f 
d it geschikt is voor deze soorten. Zo

z ijn  strandhoofden met v lakke 
m iddengedeeltes op het u ite inde  
geschikt ais foerageerplaats voor de 
D rieteenstrandloper, zeker b ij 
stormachtig weer. Zeer grote blokken 
natuursteen schrikken de kleine soor
ten af, zodat enkel de Scholekster 
hier nog in dege lijk  aantal op foera
geert. W anneer een groot deel van de 
strandhoofden verzand is, is d it in het 
nadeel van de kleinere soorten die 
dan niet lang genoeg kunnen foera- 
geren bij afgaand en opkom end tij. 
De ru im te lijke  verspreiding van de 
steltlopers w ord t ook in belangrijke 
mate bepaald door de aanwezigheid 
van geschikte hoogwatervluchtplaat- 
sen en de graad van verstoring.
Voor de Z ilverm eeuw b lijk t enkel 
verstoring een belangrijke factor die 
haar aanw ezighe id  bepaalt. Veel 
lagere aantallen op het strandhoof- 
denrijke traject Heist-Het Zw in w i j
zen m ogelijks op een verm inderd 
voedselaanbod aldaar.

De bekomen resultaten, voor zowel 
avifauna ais de ep ilitische fauna en 
flora, kunnen door de ingenieurs van 
de kustverdediging gebruikt worden 
bij het aanleggen van nieuwe harde 
structuren langs onze kust. Bij het 
aanleggen van nieuwe strandhoofden 
zul Hen onderm eerde lengte, breedte, 
hoogte, vorm  en het gebruikte mate
riaal de biodiversite it bepalen. Zij 
zullen ecologisch worden ingericht, 
zodat z ij door de aan onze kust voor
komende fauna en flora optim aal 
benut kunnen worden.
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