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O m t r e n t  Pa a r s e  S t r a n d l o p e r s  
e n  St e e n l o p e r s ...

Onder de waadvogels die aan 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 rotskusten. 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/ S í  nam het aantal 
Poarse 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 Poarse 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 activiteitenpatroon, 
dat bovendien sterk verschilt van seizoen tot seizoen.
Hij verlaat ook ge makke lijk het getijdengebied en trekt 
bij ongunstige omstandigheden op het strand tot enkele 
kilometers diep het polderland in. Zijn gebruik van 
hoogwatervluchtplaatsen is vaak behoorlijk variabel en 
onvoorspelbaar;
G it 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. Ais casestudy 
is het een bouwsteen voor de historische ecologie van 
waadvogels aan de Vlaamse kust.
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“On ne réussit qu’une seule chose, on réussit ses rêves”
Jacques Brel, 1929-1978
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Steenlcipers op di? Spulkom 
íFcir& Mart Becuwp. Oostende. 1973)

Turnstones at the Ostend sfuice doek 
(Picture Mare Betuwe, Ost end, 19/ 3 )



Hét belang ran  veldbiologische waarnemingen overeen lange te rm ijn  wordt 
met elke nverz ich te lijke  u itw erk ing  voor bepaalde soorten o f soortengroepen 

duide lijker. Dergelijke in fo rm a tie  It wert im m ers vaak een boeiende gt't v ige 

nis van h istorische gebeurtenissen o f a l dan n ie t gestage ontw ikke lingen, 

Tijdreeksen ran geregelde vogelte llingcn over meer dan r e n  halve eeuw z ijn  

zeldzaam  en de analyse e n n n  in  com binatie  n ie t gegevens over versprei

d ing en h a b iia tg e b iv ik  geeft inz ieh t in  zich w ijzigen de om standigheden  

inzake m igra tiepatronen, m ilieuom standigheden en gedragingen.

Met d it werk ( wet Paarse S trand loper en Steenlopei behandelen de auteurs  

twee kustgebondtih ste ltloprrsoorten . die tijdens de laatste zes decennia  

werden geconfronteerd met grote in fras truc tu re le  ingrepen en een explosie  

van de toeristische industrie . De aanwezigheid van geschikte b iotopen, 

h e tz ij s trand  en s likke n . hetz ij kunstm atige rot s m ii i eu s zoals strandhoofden. 

strekdam m en en staketsels, heeft ervoor gezorgd dat langs de Vlaamse kust 

heide dóórtrekkende en overw interende soorten steeds een gedekte tafe l 

vonden . I i i  ile  zeventiger jaren, toen o.m. de Ra m safr Conventie voor het 

behoud van w aterrijke  gebieden werd gelanceerd (19711, konden voor beide 

soorten aanta llen worden genoteerd van West-Europese betekenis 

De Paarse S trand loper ging echter d u id e lijk  a f nemen, te rw ijl de m inder 

gespecialiseerde Steenloper a tin z ie n lijk  in  aan ta l toenam. H ie rd oor b leef 

het in te rn a tio n a a l belang van de Vlaamse kust voor deze soo il gehand

haa fd  Moge lijk e  verschuivingen van trekroutes en eventuele effecten van 

'c lim a te  t batige ' worden in d it werk aangehaald.

Recente inspanningen vanu it het natuurbehoud , met het grote herstel project 

van de llze n n on d in g  eu ile o p rich ting  van het reservaat 'Baai ran Heist \ 

betekenen voor kuster osvstenien in het alge.1 meen en met name voor s te lt

lopers b ijzonder positieve vooru itz ich ten . Een program m a voor biologische  

m on ito ring  moet h ie r de vinger aan de pols houden, m ei een verantwoorde  

keuze van oj) te volgen ind ica toren. O ngetw ijfe ld  zu llen volgehouden 

te llingen van Steenlopers en Paarse strandlopers h i mm passen en de ri jke 

ervaringen uit voorliggend boekwerk nog verder verdiepen. Voor de auteuhs 

een boeiend voo ru itz ich t en een terechte erkenning voor hun vroegere 

inspann ingen ,

p ro f, E c k h a r t  K u i j k e n

A dn iin is truteur-genoraa I

In s titu u t voor N atuur- eu Bosonderzoek

I fn ivers ite it Gent 

Vakgroep Biologie

(Jnderzotiksgroep Terrestrische Eco1 ogie
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Steenloper in zomerkleed
{Foto Roland r rançois. Oostende,
200S)

Turnstone in breeding plumage 
Picture Poland François, Ostend, 

zoos)

Paarse Strandloper ¡n winter
kleed
ÍFoto Roland François, Go :ende, 
2004 )

Purple Sandpiper in winter 
plumage
(Picture Roland François; Osfend,
ZOO/i)



N LEIDING

In dn jaren 1947 1954 nvís G raaf Leon 
Lippens de allereerste vel dom  ¡tho ioog die de 
aanwezigheid van Paarse S trandlopers rond de 
Oostendse havengeul, en op ile  \'Iaam se kust 
tout court, docum enteerde met e r  11 reeks waar- 
nemingen, Tot 194 7 beperkte de com plete  
Belgische o rn i  t ho logisch e kennis van deze 
soort zich tot welgeteld zes museumbalgen. 
Steen lo  pers waven algem ener en tias ¡ets beter 
bekend. In z ijn  boek 'Les oiseaux d'eau de 
Belgique' , dat in  1954 verscheen, getuigt 
Lippens van de grote veldkennis d ie  h i j  ais 
gepassioneerde jager ringer en o rn itho loog  aan 
de Vlaamse kust en in  Belgisch Congo had  
opgedaan. Z ijn  boek m arkeert in  d ie jaren het 
on tlu iken  van een p r il le  ve ldom itho log ische  
trad itie . H e re n  der versch ijn t een zogenaamde 
“ avifauna*' van een bepaa ld  gebied, w aarb ij 
aan elke waargenomen soort enkele regels tekst 
gew ijd  worden. Zeldzaam  z ijn  de waarnemers 
die toen a l bepaalde soorten in een a [gebaken
de regio met regelmaat gingen tellen  
Tellen . ‘the lu re  o f  the n um be r*, 
is a lt ijd  aí de basis van in tensie f onderzoek 
geweest, Het verzamelen van kw antita tieve  
gegevens door v rijw illige rs  en professionelen  
heeft et m hoge v lu ch t ge notium. M aar heel 
vaak verh indert de strt>ss van het 'h ie re n  n u * 
een historische terugblik, het omzien naar een 
lange tijdreeks in  de waarnemingen

A is  groep hebben de auteurs van d it ra p 
port een orn itho log ische te rre in en a rin g  rond  
waadvogels aan de Vlaamse kust die teruggaat 
tot de vroege jaren zestig. De oudsten hebben 
de voorgaande generatie nog gekend en hun 
verhalen, soms zelfs fo tom ate riaa l en te llingen, 
kunnen registreren. In de voorbije decennia  
hebben diverse3 waarnemers telkens opnieuw  
verslag uitgebracht over hun waadvogel te llin 
gen, met name over bet verloop van de a an ta l
len. Veel gegevens rond  terreingebruik, b io r it
me o f  gedrag b lijven  evenwel onu itgew erkt in  
de notitieboekjes steken. Bovendien ontbreekt 
een overzicht van de aanta lsevolutie  in een 
lang tijdsperspectief. D it is ih> achtergrond  
waartegen voorliggend rapport ontstaan is.

Om dat w ij het onderwerp ten gronde w illen  u it 
sp itten t beperken w ij ons to l twee waadvogel- 
soorten. De Paarse S trand loper en d(> 
Steenloper z ijn  karaktersoorten voor bet 
Vlaamse zandige \o o r d zeestrand nu t s trand
hoofden, bescherm d ijken  van vaargeulen en 
staketsels. W ij hopen dat deze casestudy het 
in z ich t in de ecologie van waadvogels op onze 
kust moge vernam en en het na tuurbehoud in  
deze regio ten goede mag kom en, vooral b ij de 
verdere uitbouw van kustverdedigings- en 
havenwerken

De algemene hoofdstukken en de trajectbe- 
sprekingen vo o rde  periode  van 1947 tot 
omstreeks 1981) werden opgesteld door Mare 
Bet uwe De gegevens en teksten van 1980 tot 
2005 \ nor X ie iiw poo rt werden verzorgd door 
Koen Devus, voor M id d e l kerke door Peter Sys, 
voor Oostende door Paul Lm  gier. voor 
Blankenberge door G uida Hoppe, 
voor Zeebrugge door Georges De Putter en voor 
K nokk i* door Raym ond Demon
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Fotoreeks L
De Sioeniopet heeft een atypi
sche waad vogelbek, eerder 
een sperhtensnavel: aan de 
basis relatief hoot% kegel
vormig en zijdelings afgeplat, 
kort, hard en spits en met zeer 
weinig tastorgaantjes op de 
snavelpunt 
(Foto Mare Bet'uwe, 
n Nieuwpocrft T973. 
b. Knokke 2003)

The Turnstone has an atypical 
shorebird beak, rather similar 
to that of a woodpecker: 
the beakbase is relatively high, 
cone-shaped and laterally 
oblate, short, hard and pointy, 
with yery few sense organs on 
the beakpoint 
(Picture Mare Becuwe, 
a. Nieuwpoort 1973 , b. knokke 
¿003)
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MORFOLOGIE EN ANATOMIE 
VAN DE SNAVEL, 
BIORITME EN PROOIKEUZE

I i i  algemene zín z ijn  ilo waadvogels clio tot 
de fa m ilie  van de C haradriidae  (p levieren en 
k iev iten ) behoren oogfagers en de leden van de 
Scolopar idae  (strandlopers, ru ite rs, g ru tto ’s, 
w u lpen, sn ippen) tast jagers. De Paarse 
S trandloper en de S leenloper behoren beiden 
tot de Scolopacidae  maar de m orfo logie  en de 
anatom ie van de snavel z ijn  sterk versch illend. 
De Paarse S trandloper heeft een typ ische 
strandloperbek: re la tie f lang. slank en met een 
stompe, rubberachtig zachte punt, r ijk  voorzien 
van tast en smaakorgaantjes (foto 21.
De Steenloper daarentegen heeft een atypische 
waad vogelbek, eerder een spei: lit ensna vel: 
aan de basis re la tie f hoog, kegel vorm ig en 
z ijde lings afgeplat, kort, hard en spits en met. 
van alle Scolopacidae, bet k le inste aantal 
taslorgaant jos op de snavel punt (fotoreeks 1). 
Geen w onder dus dat in de oudere lite ra tu u r 
de Steenloper b ij de C haradriidae  ingedeeld 
werd (G lutz von B lo tzhe im  at a i  1975 en Í977, 
Summers 1995).

Dit m orfo log isch en anatom isch versch il 
heeft verstrekkende gevolgen voor hun b io r it
me. De Steenloper, tactiel pover uitgerust, b lijf t  
a fhanke lijk  van visuele in fo rm atie  b ij bet zoe
ken naar voedsel en d it kan dus alleen tijdens 
de dag gebeuren. De Steen loper leeft daardoor 
in eerste orde dagartie f in  een dag-nachtritm e 
en zoekt 's avonds een slaapplaats op waar h ij 
passief, rustend de nacht doorbrengt. In tweede 
orde moet b ij z ich bovendien op de strand hoof
den tijdens de dag schikken naar het getijden
ritm e: actie f voedsel zoeken b ij laagwater en 
hij vloed u itw ijke n  naar een hoogw aterv lucht
plaats um er meestal passief le overtijen.
Het b io ritm e  van de Steenloper is dus een 
com plex verhaal.

Waadvogels die tastjager z ijn  kunnen hun 
proo i in  zacht substraat tactie l en borend 
Lokaliseren en van sommige soorten is ook aan
getoond dat ze ‘s nachts voedsel zoeken.
De Paarse S trandloper is buiten de b roed tijd  
een m ilieuspec ia lis t van n a tu u rlijke  en 
kunstm atige rotskusten waar nauw elijks kan 
geboord worden. Maar zowel in  Schotland 
(Summers 1995) als in  Oostende (deze studie)

is vastgesteld dat ze 's nat hts actie f voedsel 
kunnen zoeken (maar contra Koa re 19bH, G lutz 
von B lo tzhe im  1975, Cramp & S im m ons 1983, 
die de soort ais lou te r dagactief beschouwen). 
Het precieze mechanisme w aardoor ze op 
harde substraten in  de du is te rn is  hun prooi 
kunnen detecteren is nog onbekend (Summers 
1995). Hoe dan ook; in Oostende is vastgesteld 
dat de Paarse S trandloper b ij dag en nacht in 
een zu ive r ge tijden ritm e  leeft.

Tot nu toe is op onze kust geen gericht 
onderzoek naar de voedse (b io logie van beide 
soorten uitgevoerd Voor een opgave van poten
tië le  prooien op strandhoofden z ijn  we dus 
aangewezen op een orn itho log is t ii naslagwerk 
(Cramp & S im m ons 1983) en op een faunalijst 
van harde substraten langs de Belgische kust 
(Engleilovv et a i  2001). De versch illen  in sna- 
velbouvv leiden tot op zekere hoogte tot een 
versch illende prooikeuze. De bek van de Paarse 
S trand loper is goed uitgerust om proo i van het 
substraat te "p lu k k e n ” : het w in tervoedse l 
bestaat overwegend u it L itto rina  spec. (a lik ru i
ken) en N ucella  la p illu s  (Purperslak, tot de

Foto 2
De Paarse Strandloper heefi 
een typische strarvdtoperbek; 
relatief tang, slank en met een 
stompe riibberacbtig machte 
punt. rijk voorzien van tast en 
smaakorgaantjes 
(Foto Mare Recuwe, 
Nieuwpoort, 1973)

The Purple Sandpiper has a 
typical sandpiperbeak: 
relatively long, slender and 
with a stump rubbery soft 
point, richly provided with 
feelers and gustator)' organs 
(Picture Mare Becuwe, 
Nieuwpoort. 1073 )
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Fotoreeks 3 .
ln dt* loop van de voorbije 
¿,0 ¡aar is de Steenloper een 
extreem makke en binnen 
handbereik benaderbare soort 
geworden. Hij vertoont bijwij
ten een duidelijk commensaal 
gedrag mei de mens 
(Foto's a' Mate öecuwe,
West er sta kef sei Blanken berge 
2 0 0 3 ; b-e: Roland François. 
Oostende 2 0 0 3 *2 0 0 6 )

During the past tour decades 
the Turnstone evolved to 
become an extremely tome 
ami easy approachable 
species. This species is clearly 
adapted fo human civilisation 
(Pictures i): Mare Becu\,ve, 
Westerstaketsel Blankenberge 
2 0 0 3 ; 6 -e Roland François, 
Ostend 2 0 0 ^ 2 0 0 6 )
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jaren zeventig, daarna is deze soort verdwenen 
op de Vlaamse kust) aangevuld met M ytilus  
edulis  [Mossel). Carcinus maenas (Cewone 
Strandkrab), Gammarus (vlokreeft). Idotea  fp is- 
sebed). E ula lia  v ir id is  [w o rn ) .  De Steenloper, 
uitgerust met opm erke lijk  sterke halsspieren, 
heeft een stevige snavel om te “ p ikke n " en te 
“ hakken": zeepokken (Balanus, E lm in ius, 
Semibalanus) z ijn  vaak be langrijk  naast M ytilu s  
edulis, L itto rina , Carcinus maenas en in b ijko 
mende orde H yale , Gammarus, Corophium . 
Jassa (vlokreeften), Nereis (zééduizendpoot) en 
fliverse soorten insecten en hun larven, 
l i i j  beide waadvogels b lijken  harde prooi d ie r
soorten die opgenomen worden, n ie i groter te 
z ijn  dan It) mm {Carcinus maenas: maximaal 
5-7 mm: M ytilus  edu lis : m axim aal 7-1(1 mm: 
L itto rina  maximaal 6 -1 0  mm). Zachte prooien 
[E u la lia  v irid is , Nereis, A m ph ipoda  (v lokree f
ten). Isopoda (pissebedden) kunnen uiteraard 
wel groter z ijn .

l it d irecte waarnem ing (april 2003. hoof
den havengeul N ieuw poort) werd vastgesteld - 
maar nergens in de lite ra tu u r bevestigd gevon
den - dat beide soorten in de mosselzone op de 
kale s lijk tap ijtjes  van de Slibkokervvorm  
Polydora spec., deze ragdunne roze worm  zeer 
actief opneinen. Steenlopers doen d it rnel 
oppen lakte p ikken  aan een hoog tempo tot 
40 50 worm en per m inuu t. Paarse S trand
lopers doen dít eveneens, maar aan oen trager 
tempo en afgewisseld mot boringen in bet 
Polydura-slib, in plasjes tot kopdiep onder 
water, waarbij soms ook grotere prooien w er
den opgenomen die n ie t op naam gebracht kon
den worden. Soms kan er ook nauw e lijks  een 
verschil in  foeragëtergedrag vastgesteld worden 
Beide soorten p ikken  b ijvoorbeeld naar kle ine 
Mosseltjes, gevolgd door een hard. niet losla
tend trekken om de byssusdraden Ios te 
krijgen, waarbij de kop soms tr ilt  van de 
inspanning. Wanneer Steenlopers rond hoog
water de strandhoofden verlaten om in de 
w a te rlijn  o f op het natte strand verder voedsel 
te zoeken, boren ze soms in het substraat ais 
een Bonte S trandloper o f scharrelen in het 
v loedm erk en p ikken  ais een Bontbekplevior.

l i i het algemeen is de Paarse S trandloper 
een zeer behoudsgezinde soort. H ij verlaat het 
harde subslraatm ilieu in het getijdengebied 
v r ijw e l nooit, leeft in  een strak ge tijdenritine  en 
is sterk gebonden aan welbepaalde hoogwaler- 
V lue. ht plaatsen die decennialang aangehouden 
kunnen worden. Een veld waarnemer kan na 
enige tijd  z ijn  gedrag, actieradius en h ab j lat ge
b ru ik  met grote zekerheid voorspellen.
De Steenloper daarentegen is een echte oppor
tunist H ij w isselt v lo t bet s trandm ilieu  voor 
weiden en akkers in  de polders. In ile  keuze 
van z ijn  foerageermilieu vertoont h ij een zeer 
grote ecologische am p litude  en het gebru ik van

hoogwatervluchtp laatsen is vaak behoorlijk  
variabel en onvoorspelbaar. Het b ijw ijle n  
extreem opportunism e, waarvan in de lite ra 
tuur ta lloze voorbeelden terug te v inden zijn , 
evolueerde aan de Vlaamse kust in de voorbije 
40 jaar soms tut puu r commensaal gedrag met 
de mens. D it doet hem geen enkele andere 
waad vogelsoort na. H ij is extreem mak en 
b innen handbereik benaderbaar geworden, 
scharrelt rond op w ande ld ijken , parkings, stra
ten <*n p le inen, waar etensresten ais frie ten en 
gemorste groentesoep niet versmaad worden, 
l i i )  komi vlot op toegeworpen brood voor de 
meeuwen af, eet quasi u it de hand van wande
laars eu waagt zich tussen de voeten van lijn  
vissers op bet wandelpad van de havensiakel- 
sels waar h ij het gemunt heeft op voor de v is 
haak afgedankte w orm en en ingewanden van 
gereinigde vissen. In het centrum  van de 
Brugse binnenstad, op 15 km van de kus tlijn , 
weei een enkeling de standplaats van de koet
siers op het W ijngaardp le in  te vinden waar gra
nen in  paardenmest en gemorste haver z ijn  
honger helpen s tille n  (waarnem ing C u ido  
O rbie 10 januari 2003). Kortom , daar waar de 
Paarse S trandloper in  bet verleden de roep had 
de meest makke waadvogel le z ijn . heeft de 
Steenloper hem in d it aspect overtuigend inge
haald en is h ij aan de Vlaamse kust een u itge
sproken t u ltuu rvo lge r geworden (fotoreeks 3).
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HET MILIEU VAN 
STRANDHOOFDEN EN DE 
GETIJDENBEWEGING

Van nature is de Vlaamse kust nen puur 
zandstrand, eco logis» h re latief tir in  in  ve rge lij
k ing  met wadden o f rotskusten Maar ten m in 
ste sinds bet begin van de 11>,H eeuw bescherm
den een golfbreker (loopt evenw ijd ig  met de 
ku s tlijn ], v ijf  strandhoofden (Inodret hl op de 
ku s tlijn ) en twee havenhoofden, bestaande u it 
houten palen, rijshout tui grote stenen ais ba l
last. ile Oostondse fo rtifica ties  en haven tegen 
het zeegeweld. In een Oostendse stadsrekening 
u it 1504 lezen we 'B e tu rlt diverssehe perso
nen van zyncsteenan d ie  zy te c iiw rssc lw  sfou
den uuf \ ram  ken c k r  van dezen /are ghebrocht 
hebben ende der overghegheven om ine in den 
cayhoofden te legghene" (V lie tin ck  1897).
In een octroo i van 153:t d u ik t overigens vooi 
het eerst het w oord  J,catteyet' op (Lo on tiens 
1940). Katte ie is ín de om geving van Oostende 
tot op vandaag een bekend gebleven d ia lec t
w oord voor strand hooi d (kaart l). Een tweede, 
van oudsher kwetsbare kuststrook lag tussen 
W enduine en Heist (Vanhecke 1993).
H ie r beschermden een con tinue  reeks strand
hoofden de kust O orspronke lijk  opgebouwd 
u it een halfronde kieiinassa afgedekt met 
r ijshou t en verstevigd met palen werden ze 
vanaf 1773 vervangen door stenen dammen.
De paalworm  had im m ers vanaf 1720 houten 
paalhoofden b ijzonder kwetsbaar gemaakt 
(Loonticns 1940). Op de kaart van Oraaf de 
Ferraris (opname 1771-1774) w orden tussen 
W enduine en Heist 50 strandhoofden afgebeeld 
die tot aan de laagw aterlijn  re iken, een situatie 
die tot het e inde van de 19 ‘ eeuw ongew ijz igd 
zou b lijve n  (kaart 2 ). A lhoew e l bet harde sub- 
s traatm ilieu  dus ten m in s t e  sinds het begin van 
de 16* eeuw aanwezig was, d u ik t de eerst© 
geregistreerde Paarse S trandloper h ie r op in 
september 1899. ais balg in de verzamelingen 
van het K.LL1 NT . n ie i ais v indplaats " l it to ra l"  
(L ippens 1954).

Pas in  de loop van 2 0 "  eeuw is het aantal 
strandhoofden en beschorm dijken gestaag 
toegenomen tot de toestand die we vandaag 
kennen: ca. 125 strandhoofden en de 8 km 
lange strekdam van de Zeebrugse voorhaven, 
Door het bouwen van deze kustverdedigings-

workon bracht dir mens een kunstm atige rots
kust on een element van bio logische d ive rs ite it 
tot stand met strak gezoneerde begroeiingen 
van mariene organismen ais w ieren en inverte- 
braten. De cn olngi© van d it a rtific ió le  m ilieu  
van harde substraten aan de Vlaamse kust is 
u itvoe rig  bosc breven door Engledow et al. 
(2001).

De habitat preferenties van de Steenloper 
en de Paarse S trand loper z ijn  van die aard dat 
hun aanwezigheid en relatieve ta lr ijkh e id  op 
onze kuststrook zeur sterk a fhanke lijk  is von 
bet harde subsiraatm ilieu  S trandhoofden z ijn  
voor deze waadvogels een buitengewoon ideale 
om geving om voedsel te zoeken. Door bet h o ri
zontal© karakter en hel effen oppervlak biedt 
hel getijdengebed ©en puur honderd meter 
lang, een continue, gelijkmatig© m oge lijkhe id  
om voedsel te zoeken. Hij na tuu rlijke  rots
kusten, met vaak een chaotische configuratie , 
is d it n iet a lt ijd  het geval (fotoreeks 4 en fo to ’s
5. 6  en 7). In figuur 1 z ijn  de prooid ieren 
b innen  de getijdunzone. d ie  potentiee l belang
r ijk  z ijn  voor beide soorten, uitgezet ten 
opzichte van de getijdenbeweging aan onze 
kust. H ie ru it b lijk t dat de zone van 0  tot 3 m 
zeer r ijk  is aan potentië le  p roo id ie ren  maar dat 
de zone van 3 tut 5 m maar beperkte m oge lijk 
heden b ie d t oni voedsel te zoeken.

Enkele belangrijke kenmerken van de ge tij
den aan de Vlaamse kust kunnen ais volgt 
samengevat worden. Een getijcyc lus duurt 
ongeveer 12u30‘: van laagwater tut hoogwater 
en terug tut laagwater, Per etmaal is het dus 
twee keer vloed en twee keer eb en si h u ift het 
t ijd s tip  van hoog- en laagwater ongeveer I uur 
op. Telkens enkel© dagen na bet eerste en enke
le dagen na bet laatste kw artie r van de maan is 
het dood tij: het hoogwater valt dan op de och
tend en de avond, liet laagwater op de m iddag 
en om m iddernacht. S p ring tij doet zich telkens 
enkele dagen na vo lle  en enkele dagen na n ieu 
we maan voor: het hoogwater valt dan op m id 
dag en um m iddernacht, liet laagwater op de 
ochtend en de avond. B ij dood tij zakt het water 
b ij eb niet lager dan lm  hoven lie i nu lv lak, b ij 
v loed  stijgt het niet hoger dan 4m. B ij dood tij
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Fotoreeks 4 ,
d.
Strandhoofden zijn voor 
Paarse Strandlopers en 
Steenlopers een ideale omge
ving om voedsel te zoeken. 
Door het horizontale karakter 
en het effen oppervlak biedt 
he: getijdengebied een paar 
honderd meter lang een 
continue» gelijkmatige moge
lijkheid om 'e foerageren. 
b. c. d.
Dit staat in tegenstelling tor 
natuurlijke rotskusten met 
vaak een smal getijdengebied, 
bijvoorbeeld ín de buurt van 
Stavanger (ZuidMoorwegen) 
waar de getijdenampNUide 
minder dan een halve meter 
bedraagt!
(Foto's Mare Betuwe,
a. Knokke 2003;
b, t  en d. met eerstejaars 
Paarse Strandlopers in sep 
tomber Stavanger,
Noorv/egen 1972)

ö.
For Purple Sandpipers and  
Turnstones groynes are 
jn  ideal foraging environment: 
because of their horizontal 
characteristics and the plain 
surface, these structures in the 
intertidal area offer a continu’ 
ous opportunity to search for 
food along a few hundreds of 
meters 
b. c. d.
This is in constrast fo natural 
rocky shares, which often haw  
a smalt tidal ¿one, c g. in the 
surroundings o¡ Stavanger 
tSouth Norway) with a tidal 
amplitude of less than half a 
meter!
(Pictures Mare Beeuwe,
a, Knokke 2 0 0 3 ;
b, c and d. with ftrsi year 
Purple Sandpipers in Septem 
ber, Stavanger, Norway 1972)
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foto $.
fiiera ge rend f.1 Paarte 
Strandlopers In de mosselzo- 
ne voorat op roek naar alfkrui- 
ken en tot ín dé jaren zeventig 
naar Purperslakkcn, In deze 
omgeving is de schutkleur van 
het winterkleed opvallend 
(Foto Mare Öecuwe, Oostende
1970)

Foraging Purple Sandpipers 
in the musseteone. mostly 
seeking for periwinkles and 
till the seventies also Dog 
Whelk specimens. In this 
environment the camouflage 
o f the winter plumage is noti
ceable
(Picture Mare Becuwe, Os fend 
19/ 0)

■

a ■X

>

A
p >vs

? a
Foto 6 .
Tijdens laagwater is de 
Steenloper, neí als de Paarse 
Strandloper, bij het voedsel 
zoeken niet gebonden aan de 
waterlijn Hij doorzcieki de 
volledige breedte van het 
drooggevallen gehjdengebied 
iFoto Mare Öecuwe. Knokke 
2 0 0 3 )

At low tide the Turnstone, 
just tike the Purple Sandpiper, 
b  not hound to the low water 
line for foraging but searches 
the entire ridal area 
(Picture Mare Becuwc, Knokke 
2003}
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a

Foto 7 .
Kort voor of na hoogwater 
foerageren beide soorten, híer 
in het gezelschap /an een 
Bonte StranrJ loper (tweede 
vogel van links), wel vaak aan 
de waterlijn in de hoogste 
strook van het getijgebied 
(Foto Mare Qeciiwe, 
BJankenberge zoo?)

Shortly before or after high 
tide, both species, here accom
panied by a Dunlin (Calidris 
alpina; the second bird from 
the left), often forage neat 
the water line in the highest 
strip of the tidal area 
(Picture Mare Becuwe, 
Blankenberge 2 QO j )
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Getijen te Oostende
 * Gem Spnngti)

Middellij 
Gem Doodtij

5mSm

4m

3m 3m

2m2m

1m1m

Gem LLWS te Oostende

Laagwaterverspreiding Paarse  Strand 
loper & Steenloper op strandhoofden

Aanwezigheid op hoogwatervluchtplaats

Figuur ï.
Weergave van enerzijds de p o te n 
tiële prooidieren van de Paarse 
Strandloper en de Sleenlöper 
binnen het getijdengebied en 
anderzijds de laagwaterversprei- 
ding van beide vogelsoorten op 
strandhoofden en hun aanwezig
heid op de hoogwatervluch! 
plaats t.o.v. de getijkromme 
Getijcyclus overgenomen uit 
Getijtafels voor Oostende 1969 
van de Hydrografische Dienst der 
Kust en de zonatle van mariene 
organismen afgeleid uit Engledow 
ef al, 2O0 ï

Visualisation of, on the one hand, 
potential prey of the Purple 
Sandpiper and the Turnstone 
within the tidal area, and on the 
other h ind, the low water dfstn 
bution o f both bird species on 
groynes and their presence on 
high water refugia plotted versus 
the tidal curve. The tidal cycle is 
taken from ‘Getijtafels voor 
Oostende 1 9 6 9 ' o f the 
*Hydrografische Dienst der Kust ' 
and the zonation o f marine orga
nisms is derived from Bngledow 
et a i  2001



Tabel i.
Bij wijze van voorbeeld; de getijkalender voor december 1 9 6 9 . overgenomen uít de Getijtafels 
voor Oostende 1969  van de Hydrografische Dienst der Kust.
De hoogte van de tijen zijn hier uitgedrukt in decimeter t.o.v. het vlak van gemiddeld laag 
laagwater springtij te Oostendo (G.LLW.S, of H)

As on example: the taiat calendar for December 1969 . taken from 'Getijtafels voor Oostende 
1 9 6 9 * o f the 'Hydrografische Dienst der Kust'
The height of the tides is expressed in decimeters from the plain of the average low tow water 
level at spring tide in Ostend (M .L L W S  or Hj

DECEMBER

1 )«t;t

H oogw ater I¿aag w ater

D a ta

H oogw ater Luagvv ,iler

U u r H»« U u r l t tr U u r H l * U u r H ‘"

1 > 05.26  
1  (  18.03

40
40

12.18 10
9  1 6 }

06.20
19.09

43
44

00 .29
13,20

10
5

■y 1 06 .22
19.02

39
40

00 .28
13.15

13
11 1 7 }

07 26 
20.18

42
43

01 .35
14.29

11
Û

1\07.27  
20 .08

38
41

01 32 
14.18

14
12 1 8 } 08.36

21.25
42
43

02,46
15.38

12
7

A \  08 32
T f  21.11

39
42

U2.39
15.23

15
13 1 9 } 09 .43

22.23
42
43

03.54
16.40

12
8

5 )
09 .32
22.07

41
43

03.43
16.22

15
12 2 0 } 10.43  

23 17
43
43

04.54  
17 33

11
8

10.26
22.57

43
44

04 ,38
17.13

13
10 2 1 }

11 34 44 05 .47
18.18

10
8

7 )
11.13
23.41

45
45

05.27
17.58

11
8 2 2 } 00 .00

12.18
44
45

06.33
18.57

9
9

8 }
11.57

-
06 .13  

1 18.42
9
7 2 3 } 00 .38

12.58
44  
46 1

07 .16
19.33

8
9

$  9 }
00.22
12.41

47
48

i 06 .57  
19.25

8
6 2 4 } 01.14

13.37
45 '
46

07.56
20.07

7
9

1 0 } 01.04
13.26

47
49

07.44  
20 10

7
6 ©  2 5  [ 01.51  

14 15
46
47

0 8 .3 5
20 ,42

6
9

1 1 }
01 .48
14.15

48 j 
50

08.33
20.57

6
6 2 6 } 02 .28

14.54
46
47

09 .13
2 1 .18

5
8

1 2 } 02.36
15.08

48
49

09 .25  
21 46

3
7 2 7 }

03.06  
15 32

46  
46 ;

09.51
21.54

5
8

1 3 } 03 .27
16.03

47
48

I 10.19  
22.37

4
8 2 8 ;

03.43
16.08

45
45

10.28
22.31

5
8

1 4 )
04.21
17.01

46
47

11.16
23.31

4
9 2 9 } 04 .18

16.44
44
44

11,05
23 .08

6
9

1 5 } 05.18
18.02

45
45

12.16 4
3 0 }

<f 3 1 }

04,54
17.21

05 .32
18.05

43
4 3

42
42

11,42
23.47

12.23

8
11

10

bedraagt de am p litude  dus ongeveer 3in 
B ij sp rin g tij zakt hét water b ij eb tot ongeveer 
bet O-vlak en b ij vloed stijgt het tot 5in; de 
am p litude  bedraagt dan ongeveer 5ni.
Deze gegevens rond de hoogte van het t ij 
gelden b ij normale, gem iddelde weersomstan
digheden (figuu r 1 en tabel 1). Het pe il van de 
zee w o rd t evenwel verhoogd door noorden- en 
westenw inden en verlaagd door oostenwinden. 
In geval van storm o f zware storm (w indkracht 
9 o f 10 op de schaal van Beaufort) kau die 
verhoging ol verlaging oplopen tot lu i

A lle  tijhoogten die in d it a rtike l verm eld 
wurden, zijn  u its lu iten d  u itgedrukt ten 
opzichte van het gem iddeld laag laagwater 
sp ring tij te Oostende: G .L L W .S  of 11, het m ii 
v lak en z ijn  ontleend aan de Geldtafels voor 
Oostende en de Vlaamse kust zoals d ie jaarlijks 
gepubliceerd werden door het M in is te rie  van 
Openbare W erken-Hydrograüsche dienst der 
kust en nu 110g steeds uitgegeven door het 
Agentschap M aritiem e D ienstverlen ing on 
Kust. a fde ling  Kust.
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DE PAARSE STRANDLOPER... 
EEN UITGESPROKEN NOORDERLING

Het broedgebied van de Paarse S trand loper 
strekt z ich  u ít aan weerszijden van de 
A tlan tische  Oceaan van Noord oost-Canada, 
Groenland. Ijs land , Spitsbergen, Scandinavie 
en de noordkust met de h ie rb ij aansluitende 
eilanden van Siberië, lo t het Ta jm yr-schiere i- 
land. In d it  veelal uitgesproken arctisch areaal 
-  op Frans Jozefland tot H2 ' N ii -  kom t dé 
soort tot broeden in toorn Iralandschappen,
In M idden- en Zuid-N ourw egen is hun voor
komen beperkt to t de a lp ine  zone van het berg
land {tot r a. 1500 m boven de zeespiegel ín het 
zuiden op 59 NB). Du soort broedt zow el in 
kustgebieden ais in  bet diepere b innen land  
maar a ltijd  in  habitats met een uiterst korte, 
schrale vegetatie (korstmossen, mossen, dwei¡g- 
stru iken., . ) afgewisseld met kale, natte grond 
en stenen.

O n m id d e llijk  na de broed tijd  w ord t de 
Paarse S trand loper een s trik te  m ilieuspec ia lis t 
van rotskusten. Harde substraten zíjn  meer 
w in te rhard  dan wad, omdat p roo id ie ren  zich  
n ie t kunnen ingraven en dus het jaar rond 
beschikbaar b lijven . Bovendien voorkom t een 
voortdurend inslaande branding ijsvo rm ing . 
H ierdoor kan een rotskust bewonen de soort veel 
noorde lijke r b lijve n  overw in teren dan een 
echte wad vogel. Paarse Strandlopers o ve rw in 
teren vanaf de noo rde lijke  kusten van 
Noorwegen en het Kola-schierm land, Daar ver
b lijven  ze nog ten noorden van de Poolc irke l 
en overleven met 11).000 vogels ook hartje w in 
ter in de schemering oí de du is te rn is  van de 
poolnacht. De zu idrand van liet w interareaal 
ligt b ij de G o lf van Biskaje. Over de details van 
de m igratiepatronen z ijn  al enkele a a n w ijz in 
gen bekend. De hroedvogels op G roenland en 
Ijs land zijn  Standvogels. Op de kusten van de 
Noordzee z ijn  zowel hroedvogels u it  Z u id - 
Noorwegen ais u it Ganada le verwachten.
De Noren komen aan in ju li en starten 
o n m id d e llijk  met de sLagpenmi te rw ijl de 
Canadezen pas vanaf oktober (Britse e ilanden) 
o f november (Vlaamse kust) opdu iken  en hun 
slagpenrui al achter de rug hebben. Afgaande 
op het scizoenale tai rijkhe id  s pat mon aan de
V l a a m s e  kus l  I y i . ■ ¡ ¡¡ht ! en I n t a n ' i ' k s  J H)  ZOU

dat betekenen dat h ie r vanaf de vroege zomer 
een kle ine groep vogels u it zu id e lijk  
Noorwegen overw in te rt, vanaf november 
gevolgd door een grote groep overw interaars 
uít Canada. Daarnaast b lijf t  hei m oge lijk  dat 
enkelingen o f k le ine  groepjes trekvogels uit 
Spitsbergen o f Noord-KusLuid liet Noordzee- 
bekken bereiken. Men schat dat 50,000 tot

3 0 0 ,0 0 0  Paarse S trandlopers aan de YVest- 
Europese kusten overw in teren  en 90.000 S t a n d 

vogels op Ijs land.
Roland François ve rrich tte  recent te 

Oostende boeiende waarnem ingen van met 
k leu rringen  gemerkt«* vogels. Paarse 
S trand loper "G unna r" werd ais adu lt geringd 
op het Reykjanes sch iere iland. Zu idw est 
Ijs land op 2 0  n in i 2003. Verm its IJslandse 
hroedvogels Standvogels z ijn  is de kans zeer 
groot dat deze vogel een doortrekker was naar 
Noordoost-Canada die zowel in de w in te r 
2003/2004 ais 2004/2005 op Ouslundse strand
hoofden kwam  overw in teren. Paarse S trand
loper "P e r" werd geringd np Î 0 december 2004 
op het e iland je  N id ingen. 40 km ten zu iden 
van Göteborg op de Zweedse kust van hel 
Kattegat. Vanaf 12 januari 2005 verbleef deze 
vogel te Oostende. Het b lijf t  een open vraag o! 
“ Per" een a lp ine  broed vogel is u it liet Z u id - 
Noorse bergland die t i jd e lijk  nog op de nabije 
rotskusten van Skagerrak-Kattegat b leef bangen 
dan w e l een doortrekker u ii lie t S iberische 
broedareaal. M erkw aard ig  is w e l dal de Paarse 
S trand loper die op 12 ap ril 1982 te Oostende 
werd aangetroffen, ook op N id ingen werd 
geringd.

Bronnen; fnh» A ll i ’ K/il.r-. ín f .tv JU.iii 1997. van
di* Kam et al üim j Kou Summers m VViM iiliani ei ul 2(102, 
Stroud fji ul 2IIIJ4. liin i://uspr$.skvnet,be/wifrltiwartt/Kül.-md- 
Franrois.him

Versprcidingskjjrije van de 
Paarse Strandloper met In hei 
geei de aanduiding van hel 
broedgebied, in bet blauw het 
wimergebied en in het groen 
de gebieden waar de s c io n  her 
jaar rond aanwezig ís

Map of the distribution of the 
Purple Sandpiper; in yetlow 
the breeding range, in blue the 
overwintering range and in 
green ihe areas where the 
species is present all year 
round
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Her landschep van hei hoog^ 
land van Dovrefjell in zuidelijk 
Noorwegen behoort tor de 
zuidrand van het broedareaal 
var de Paarse Strandloper \<> 
West-Europa
(Foto Mare Becuwe, Dovrefjell, 
Noorwegen 1972 I

The landscape o f the high
lands o f ‘Dovrefjell’ in sou■ 
them Norway belongs to the 
southern nm of the breeding 
distribution of the Purple 
Sandpiper in Western Europe 
(Pictufe Mar- ße< ih\ *\
Dovref/cli Norway 10/ 2 ) A

Het broedhabiiat van do 
Paarse Strandloper tn de 
alpine ¿one van Dovrefjell 
nabii Bláhoin 11.63501)
(Foto Mart Bee uwe, Dovrefjell. 
Noorwegen 1072 I

The breeding habitat of the 
Purple sandpiper in the alpina 
zone of Dovrefielf neor 
Bldhóin (altitude 1,6 3 5 /71/
( Picture Mare Betuwe* 
Dovrefjell, Norway 1972)
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Ir» het noorden van Noorwegen 
is de Paarse Strandloper het 
¡aar rond aanwerig. fn het 
plaatselijk Noorse dialect 
wordt deze waadvogel “strand- 
ra!" genoemd: hij algemeen 
verspreid, bruingrijs van kleur 
en piept ais een rat zegt 
men
(Fofo Patrick Keirsebitck, Store 
Ekkeroy, Varangerfjord, 
Noorwegen, eind mei 2 0 0 3 )

In the northern oreos o f  
Norway, the Purple Sandpiper 
is present all year round.
In the local Norwegian dialect 
this shorebird s also called  
"beach rat "■ the bird is com  
mon, has a brown greyish 
colour and moans like a rat. 
they say
{Picture Patrick Keirsebilck, 
Store Ekkeroy, Varanger 
ffórden, Norway, end  o f May  
200$)

Het broedhabitat van de 
Paarse Strawlloper in de vlak 
ke kusttoendr.i van 
Engelsbukta. Foriandsundet, 
Spitsbergen, In dh Hoog an 
tisr.h milieu Is de Paarse 
Strandloper veruit de* talrijk 
ste. en zeer vaak de enige 
waad vogelsoort 
(Foto Mare Betuwe, 
Spitsbergen 2004)

The breeding habitat o f the 
Purple Sandpiper in the plain  
coastal tundra 0; EngetsbU'to. 
ForUmdsundet, 'tvalbard 
(Spitsbergen), in this high 
an de environment, the Purple 
Sandpiper is by for the most 
Qbundont, ond often the only 
shoreblrd see r. iro..nd  
i Picture More Becuvre, 
Spitsbergen 2004}
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Op de rotskusten van Noord- 
Noorwegen en het Kola schier 
eiland, boven de Poolcirkel, 
overwinteren naar schatting 
10 .0 0 0  Paarse Strandiopers, In 
de omgeving vau de 
Varangerfjord gaat de /on  
onder op 20  novem bef en ver 
schijnt terug boven de horizon 
op 20  januari. Putje winter is 
er rond de middag enkele uren 
schemering. Ais emge waad* 
vogelsoort overleef! de Paarse 
Strandloper in deze duistere 
omstandigheden 
{Foto’s Patrick, Keitsebilck. 
Store Ekkeroy, Varangorfjord. 
Noorwegen, eind mei 2 0 0 3 )

About 10 ,000  Purple Sand- 
pipen are estimated to winter 
on the rocky shores o f North 
Norway and the Kola peninsu* 
la. above the polar circle, 
in the surroundings of the 
Vorangerfjorden the sun disap
pears below the horizon on 20  
November and reoppeors 
above the horizon on 2 0  
Januory. In the midst of winter 
there ate only some hours o f  
twilight at noon. The Purple 
Sandpiper is the only shore
bird species surviving these 
dusky circumstances 
(Pictures Patrick Keirsebikk, 
Store CkkeroyVarangerfforden. 
Norway end of May zo o jj
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EVOLUTIE VAN DE AANTALLEN 
PAARSE STRANDLOPERS 
EN STEENLOPERS 
AAN DE VLAAMSE KUST 
1 9 4 9 -2 00 5

De evolutie van de w interm axim a van de 
Paarse S trant I loper aan de Vlaamse kust in  de 
periode van 1949 to l 2005 w ord t weergegeven 
in figuur 2 . H ie ru it kan afgeleid worden dat er 
een gestage toename waar te nemen is van 
ru im  20 vogels in 1949/50 tol een m axim um  
van 330 overw interaars omstreeks 1975, Vanaf 
het m idden van de jaren zeventig dalen de aan
tallen dan weer zeer ge le ide lijk  to t ongeveer 
100 vogels in  de jaren 2000 tot 2005,
Deze groep Paarse S trandlopers op de West- 
Vlaamse kust s lu it naar het noorden toe mooi 
aan op de overw in terende popu la ties in  
Zeeuws-Vlaanderen (van Cadzand tot Breskens, 
in de jaren zeventig, m axim aal 4f) to t 60 v ogels, 
Becuwe 1971 en Bet.uwe et al. 1983) en op 
Walcheren (van V lissingen tot Domburg, van 
IUI) tot 150 vogels in du jaren 1974 en 1975 
(te llingen Man Becuwe, Lu< De (Jat en G uido 
Rappé, niet gepubliceerd). Dat betekent dat t i j 
dens dl* p iekjaren omstreeks 1975, ca. 500 
Paarse Strandlopers overw in terden  tussen 
Oostende en Domburg. D it was de grootste 
concentratie Paarse Strandlopers tussen 
De Panne en S chierm onnikoog want op de 
Belgische en Nederlandse Noordzeekust samen 
werden toen m axim aal 710 overw interaars 
geteld (M e in inger 1977 on M e in inger & Becuwe 
1979). In scherp contrast met de s ituatie  op de 
West-Vlaamse kust waren er overigens op 
Walcheren al in de jaren 1920 waarnem ingen 
van 2 0 0  Paarse S trandlopers tussen V lissingen 
en Domburg (Dr G J. van O ordt in  van 
Heusekom 1929) Naar hel zu iden toe zou men 
verwachten dat op de schitterende na tu u rlijke  
rotskusten in F rankrijk  groepjes Paarse 
Strandlopers. Steenlnpers, Scholeksters... 
kunnen voorkom en. Het was evenwel een grote 
verrassing toen tijdens stooko lies lachtofferte l- 
1 ingen omstreeks 1970 bleek dat tussen de 
Belgische grens en Norm andie, a llic h t onder 
invloed van de zware jachtdruk, geen enkele 
waadvogel op d ic  rotskusten werd waargeno
men (zo b ijvoorbeeld van 12 to l 14 februari 
1972, stociku lies lachto fferte lling  van de 
Belgische Jeugdbond voor N atuurstud ie  (B .j.N .) 
van Boulogne (Pas-de-Calais) to t Arroraanches

(Calvados) met organisator D irk  Van C o llie  en 
Mare Becuwe, Koen De Smet, e.a.). T ijdens 
m id -w in te rte llin g e n  2000-2004 werden op 
Walcheren nog 49 tot 117 (gem iddeld 71)
Paarse S trandlopers geteld en in Zeeuws- 
Y laanderen 13 tot 29 (gem iddeld 20)
(B io logisch M o n ito r in g  Programma Zoute 
R ijkswateren van het R ijks in s titu u t voor Kust 
en Zee, Rijkswaterstaat, Nederland). G lobaal 
overw in terden  in de jaren 2000-2004 tussen 
N ieuw poort en Domburg nog 2 0 0  Paarse 
strandlopers. D it is een da ling  van 60% ten 
opzich te  van de jaren omstreeks 1975.

De evo lu tie  van de w in te rm ax im a  van de 
Paarse S trand ioper op de Vlaamse kust zoals 
weergegeven ii i figuur 2 is sterk bepaald door 
gew ijz igde p laatse lijke  om standigheden. Met 
name de opvallende da ling  van de aantallen na 
1975 is een gevolg van de hab ita tve rn ie tig ing te 
Zeebrugge en te Knokke, met bet ve rdw ijnen  
van de Paarse S trand loper op die trajet ten ais 
gevolg. Voor het schetsen van de populatie* 
trend is de evo lu tie  van w in te rm axim a te 
Oostende 1949-2005, zoals weergegeven in 
figuu r 3 veel beter geschikt omdat het plaatse
li jk  ab iotisch m ilie u  h ie r re la tie f ongew ijz igd  is 
gebleven. U it deze homogene set gegevens kan 
afgeleid worden dat de soort toegenomen is 
van een 2 0 -tal in  de w in te r 1949/50 tot de 
p iekperiode 1978-1983 met ais m ax im um  
217 w intergasten in 1980/81, Vanaf de w in te r 
1983/84 is oen d u id e lijk  dalende trend ingezet. 
In de w in te rs  van 2002/03 tot 2004/05 waren 
nog hoogstens 70 Paarse S trandlopers aanwe
zig, Het is veelzeggend dat d ie  stijgende trend 
tot het begin v an de jaren tachtig en de dalende 
trend vanaf bet e ind van de jaron tachtig  even
eens waargenomen werd op Wah heren 
(W alhout & Tw isk 1998) en op de Engelse 
Kanaalkast b ij Portland B ill,  Dorset (Summers 
& Rogers 1991). Vanaf de jaren negentig w ord t 
overigens op diverse plaatsen op de Britse 
e ilanden, ook op de Schotse rotskusten, een 
d u id e lijke  afname van de w in te rp op u la tie  vast
gesteld (Stroud et cil. 2ÜÜ4).

De evolutie van de winterm axim a van de 
Steen loper op de Vlaamse kust in  de periode
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Figuur 2 .
Evolutie van de wintermaxima 
van de Paarse Strandloper aan 
de Vlaamse kust in de periode
1 9 4 9 /5 0  toi 2 0 0 4 / 0 5 -
Bren: Becuwe 1971, Becuwe 
et al. 198 3 , De Schuvter 1987* 
De Putter ef al. 1 9 8 9 , Devos et 
al. 1 9 9 8 . Instituut voor 
Natuurbehoud (Devos et al., 
ongepubliceerd!

Evolution o f the winter maxi
ma of the Purple Sandpiper 
on the Flemish coast between 
Î9 4 9  '50 and 2 0 0 4 /0  5 
Source; Becuwe 1971. Becuwe 
et al. 1983 . De Schuyter 1987 , 
De Putter et al. f9 8 9 .
Devos et al 1098 , Instituut 
voor Natuurbehoud (Devos 
et al.t unpublished)
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Figuur 3.
Evolutie van de wintermaxima 
van de Paarse Strandloper ín 
de omgeving van Oostende ín 
de periode 1 9 4 9 /5 0  lot 
2 0 0 4 / 0 5 .
Bron: Betuwe 1971;
P Lingier, L  Boudolf, 5, Allein, 
R. François, D. Varthoecke, 
t. Vandecasteele, E. Vanloo,
0, Jont kheere [deze studie)

Evolution of the winter maxi
ma of the Purple Sandpiper in 
the surroundings of Ostend 
between 394 9 /5 0  and 
200^A)5.
Source: Becuwe 1971;
P. Lin gier. t. Boudolf, S Allein. 
8 . François, D. Vanhoecke. 
i. Vandecasteele, E. Vanloo,
6 , ionckheere (this study).

1949-2005 treft men aan in figuu r 4. Gedurende 
deze 55 jaar vertoont de soort een zeer du ide
lijke  en ge le ide lijke  toename van ca, 150 over
w interaars i i i  de w in te r 1949/50 tut 1.51)0 in 
2004/05. Een toename dus met een factor 10 in 
ru im  een halve eeuw tijd . Omstreeks 197.5 
overw in terden van Cad zand tot Breskens m axi
maal van 300 lot 500 vogels (Becuwe et al.
1983) en van V lissingen tot Domburg nog ornis 
110 tot 190 Steenlopers (te llingen Mare 
Becuwe. Lm De Cat en G uido Rappé, niet 
gepubliceerd). Rond 1 <175 waren er aldus o j> de 
homogene kuststrook van het type "zand- 
strand-m et-hóofden tussen N ieuw  poort en 
Domburg ca. 1.000  Steenlnpers aanwezig. Bij 
de m id u  in terte llingen 2000-2004 werden op 
W alcheren tussen de 140 en 280 (gem iddeld 
2 0 0 ) Steenlopers geteld en tussen Cadzand tin 
Breskens van 218 tot 323 (gem iddeld 259) 
(B io logisch M on ito ring  Programma Zoute 
Rijkswateren van het R ijks ins tituu t voor Kust 
en Zee, R ijkswaterstaat. Nederland). In de jaren 
2000-2004 overw in terden tussen N ie.tiwpoort 
en Domburg ca. 1.900 Steenlopers, een toena
me van 90 % t.o.v. de jaren omstreeks 1975.
De evo lu tie  van de w in te rm axim a op de 
Vlaamse kust is de resultante van de populatie- 
trend en gew ijzigde plaatse Lijke toerugeermuge- 
lijkheden. In  figuur 5 is de evo lu tie  van tie 
w in te rm axim a 1949-2005 vau dé Steenloper 
voor de omgeving van Oostende weergegeven. 
U it deze gegevens b lijk t dat de aantallen d u ide 
lijk  toenemen van 8 U in 1949/50 tot 800 ui 
1985/86, opn ieuw  een toename met een factor 
10 , op 35 jaar tijd . Vanaf 1985 en to t 2005 
schommelen de w in term axim a tussen de 600 
en de 800 vogels, een stabilisatie van de aantal
len in de voorbije  20  jaar In ile  omgeving van 
Blankenberge daarentegen, met eveneens een 
v r ijw e l ongew ijzigde abiotische omgeving, zijn  
de aantallen con tinu  b lijven  stijgen van een 
10-tal in  de jaren v ijf t ig  tot ca. 400 in de w in te r 
2004/05 (tabel 12 ).

Enkele factoren die de evolutie van de aantal
len van lx4de soorten op de Vlaamse kust in de 
voorbije halve eeuw beïnvloed kunnen hebben

1. Tot en met 1953 werd op het strand van 
De Panne tol Knokke v r ij in tensie f gejaagd: 
baarse Strandlopers en Steenlnpers waren een 
gm nakkülijke bu it (Becuwe 1971, Lippens 
1983). Vanaf 1954 werd door de Belgische 
overheid het jachtrecht niet meer verpacht.
Er ontstond de facto een beschermd over 
w interingsgebied. Het is precies tussen 1950 en 
!9t>() dat b ij beide soorten de aantallen begin
nen toe te nemen, z ij hel zeer langzaam en na 
een zeker tijdsverloop. D it heeft te maken met 
de opm erke lijke  plaatstromv van beide s o o rte n  

aan hun overwintnrtngsgebieden en du re latief 
hoge lee ftijd  die Steenlopers en Paarse 
Strandlopers kunnen bereiken (20  jaar).
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2 De ru ïroH ê ring  van h«t zeewater aan (io 
Vlaamse kust* via r iv ie rtw m d in g n n  en u itw a te 
ringsslu izen. heeft de biomassa aan poton!ie l«  
prooid ieren in  het m ilie u  van rio strand hoof
den ongetw ijfe ld  doen toenemen.

3. De al name van tie Paarse Strandlnpcn 
vanni de jaren ta* h tig  kau verband houden niet 
hel verdw ijnen van de Pm perslak (door conta
m ina tie  met stuffen u it n n ti- ftm lin g  verven op 
schee ps run i pen ) en de ai h le ru ilgang  ot het 
verdw ijnen  van diverse soorten a lik ru ike n , hun 
belangrijkste proo id ieren.

4. O p liei e ind  van de jaren zeventig ver
dween bet getijdongebied van de strand hoof
den te Knokke door zandopspuit ingen voor 
stranduphnging en te Zeebrugge w erd de "n ie u 
we m u u r" begraven in een opgespoten terre in, 
De Paarse S trandlnper verdween toen op deze 
kuststroken eu de w in to rp op u la tie  herstelde
zit lí naderhand ook niet meer.

5. De Paarse S trandloper is een soort met 
een nad rukke lijk  hoognoorde lijke  vérsprei- 
ding,secologie, zowel wat het broedgebied ais 
wat liet overvvinUtringsgebied betreft. W e llich t 
ís een dergelijke soort e \tr.* gevoelig vnor de 
opw arm ing van het klim aat in de voorbije  
decennia. Er kan dus een ve rschu iv ing  van het 
w in  tera reaal in  noorde lijke  rif ht mg aan de 
gang z ijn  waarb ij de Vlaamse kuststrook -  gele
gen op de zu idrand van z ijn  Europees over- 
w intergsgèbiöd - gaandeweg verlaten w ordt,

13. l)e Steenloper vertoont in de w in te r een 
bijna kosmopolitische! verspre id ing  niet een 
zeer be langrijk  aandeel overw interaars op het 
zu id e lijk  ha lfrond Hij deze soort kan de 
opw arm ing van bet k lim aa t een verst h u i v ing  
van het w interare,m I in  noo rde lijke  rich tin g  
veroorzaken waardoor de aantallen o ve rw in te 
raars op de V laamse kuststrook pi ist gaan toe
nemen, A nderz ijds  b lijf t  het moge li jk  dal z ich  
b innen de overw interende popu la tie  u i West- 
Europa verschuiv ingen in bet ta lrijkhe idspa- 
troon hebben voorgedaan onder invloed van 
veranderende p laatse lijke  m iheunm standighe- 
den.

7. De h u se toename van hui aantal strand- 
hoofden tussen Kaversijd i' en N ieuw poort 
betekende vuur beide soorten een drastische 
ve rru im ing  van de Iheragcerniugelijkheden met 
sterk gestegen aantallen tot gevolg,

H. Tenslotte is op pupu latieniveau van 
beide soorten b innen de Oost-At laotische 
trekroule een sterke groei waarneembaar.
B ij de Steenloper situeert zich die toename tus
sen 1970 en 1995 m  b ij de Paarse strandloper 
is de stijgende tendens waarneembaar tot in  ile 
jaren tachtig, waarna ren d u id e lijke  daling 
optrad (Stro il d ei aí. 2004).

Door het g e lijk tijd ig  inw erken van deze 
reeks factoren is de im  Jotnl van elke factor op 
zich, jammer genoeg, niet (ineerj te achterhalen.
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fig ina 4 ,
Evolutif* van de winlermaxima 
van de Steenloper aan de 
Vlaamse kust in de période 
1949/50 tOÏ 20QÁ os- 
Bron: Becuwe 1971, Becuwe 
et ai 1 9 8 3 , L>e Schuyter 198 7 . 
De Putter et cl 1989 , Devos 
et ai 1 9 9 8 . instituut voor 
Natuurbehoud (Devos et at.. 
ongepubliceerd)

Evolution of the winter maxi
ma of the Turnstone or: the 
flemish coast m the period of 
i 94  9 /5 0  tttt 2004,43 5 
Source: Becuwe 1 9 7 1, Ber uwe 
e! al ïpé\3, De Schuyter 1987 , 
De Putter et al, 198 9 , Devos 
et al 1 0 9 8 . instituut voor 
Natuurbehoud (Devos ei a t , 
unpublished)
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Figuur 5.
Evolutie van de winiermaxima 
van de Steenloper in de omge 
ving van Oostende ín de perio
de 1 9 4 9 /5 0  toi 2 0 0 4 / 0 5 .
Bron: Becuwe 1971 ;
P Lingier. 1. Boudolf 5. Allein, 
R, Francois, D. Varthoerke,
L Vandecasteele* E. Vanloo.
G. lon ckhm e (deze stud iel

Evolution o f the winter ma ai 
nia of the Turnstone in the 
surroundings of Ostend ín the 
period of i 9 4 9 A o  until 
2004435.
Source. Becuwe tg71 ;
P Lingier, L. Boudolf 5 Allein, 
R Françoist 0  Vanhotcke, 
i  Vandecasteele^ E Vanloo,
G. Jonckheere (this ïtudy)
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Eon gebied wordt beschouwd *1% z ijn d *
\*n  internationaal b ria n i w an n er hH Im  
muist«* 1 -  \an  w n  Upoalde bingtvtftrafuth* 
populatie omvat Binnen di» Oust-A lla n ii« -hr
trekjuut»* tnHroagi 1)̂ 1 rnierruin voor de Paars* 
Strandiopn 750 vogd» (Stroud ri a t  2<KMl 
wat rtiH*«en d»» /i-nt bescheiden hHi>kfttlif van 
de huidtgr 10(1 winlrrparton op de Vlaamso 
ku*i illu rtreftfl Uii do StiM*nlnprr u  hot 1%-crl 
binum vartgrlflgd op 1 ÍKJO voffi'ln \ oar dr 
populado hróndvogats uit Noordomt-Canada r»n 
(•riH'nUnd en ap B30 vugoU voor hot broedge
bied van S< and i navio en WVrt-Kusland (Stroud 
ft at ¿(KM) Vermits nan do Vlnamao kust beldó 
populad m voorkomen en níet van elkiuir le 
onderscheiden 7hn tnoiH hr>t 1 %-crilttrium van 
df grootste populatie toogepart worden.
Ik* kuststrook van 22 krn tussen Mieuwpnnrt mii 
Hrrden« mot oen onumlprhtuken re»'ks van tV5 
*1 rondhoofden vormt voor de Stemdoper ism 
-«men hangen d geheel HH grootstn d« «I van
hm jaar komen hier nu-ur dun i.oon SbHtn- 
loper* voor en het is du?» van internationaal 
lx*lang voor deze soort

In tabel 2 wordt euA overzicht gugoven van 
liet w iz o rn ilr  1*1 rijkhfudspa troon tijdens de 
voorbije halve eeuw. Hif de Paarse Stnindloper. 
mH de statua van wintervogel, nomen zeer 
bescheiden aantallen geleidelijk toe van juli tot 
oktober In november stijgt liet aantal over* 
wintonwr* fors maar hm is pas vanar docmnhor 
eu lol april flut steeds liif»sen de BO on t00%  
van de overwinterende populatie aanwezig i .̂
In mei nemen de aantallen zoor snel af In juni 
wordt aí en toe t en enkeling waargenomen 
Op de Vbuimso kust wurden bij (Iozo soort geen 
doortrekptokon ín herfst en lente waargeno
men hr is kennelijk alleen sprake van oen 
geleidelijke ophouw en afbouw van do over
winterende populatie. I)i* Stomilojmr heeft <jp 
da Vtaamso kust de status von ja.irvogel 
Bíj het «verlopen van hi-t tcizowMitl «ntiilnlv 
verloop voor Oostende in de voorbije habe  
etrow valt op dat enerzijds bet Mtizuensmaxi- 
mum zich onveranderd handhaaft aU duide* 
lijke doortrekpink In nmartaprd en dat ander
zijds de aantallen van juni tot september raia*
tief fors toegunoman zíjn. Op andora tra|H ton 
evenwel doei zich tussen september en novem
ber een (tfgtfakende najaarsplok voor (Zeeuws 
Vlaanderen 1072*1077 (Becuwe #»ƒ a l  1083), 
Middelkerke-Mariakerke (dezo studie)).
In de omgeving van Nieuwpoovt wordt zowel 
»•«■n najaarspiek (september oktober) ais een 
11 mi rj aars piek Imaart-apnl) waargenomen, 
hen verklaring voor drz*- verschillen in door* 
trekpieken tussen de divers** tfnjOCten ligt níet 
voor de band Io de voorbije 55 ju r  is er wel 
«xm constante van mei tot augustus zijn d l 
aantallen Sternlopen» in het milieu von de 
Mrandh«*>fdi n op de Vlaamse kust numeriek

**-*1 minder b e la n g rijk  dan in de periode sep
tember a p ril hen verklaring hircroot ligt In de 
voorkeur v an de S tsun lopr voor hH «.«dmi 
Uru in de zomrrmaamlen, mH piekaantallen In 
de W .idd-nrrc Pa* van d septwmbat mi tot in 
a p ril dort zich een vrr^  huiving voor naar 
natuurlijke en kunstmatige rotskusten llhx uw«* 
1973). Aan de Il/erm om ting worden, sinds «le 
herinrichting van het reservaat. ín de zomer 
maanden opnieuw regelmatig moei Steenloper* 
op bot s)ik f< m ♦rage re ml waargenomen De Voor 
keur voor «x*n wiidmilieu in de zomer blonk 
iHïk al uit de waarnemingen van K« khan 
Kuljken en Guido Buiggraove te Zeobnigge in 
de (uren oim tnvks 11)00 (BtK.UWr 1971). van ile 
hum at, (2004) Illustreren de voorktmr van 
d«* S toen loper voor het hurdi» *uh*tniatniilieu  
ín de winter niei d r vergelijking tussen «le 
•10 (H ) overwinteraars in de Waddenz«*«» en d«»
44 (KMI Wintergarten op de rotskusten van de 
Britse eilanden Tenslotte gi»«M talud 2 uok nog 
♦wn overzicht, |e»r d«x ade, van 217  wmtmwnln- 
gen van doorlrekkende Steeni o per* in bet 
binnenland in de periode 1U4M 2ti(M 
f lief uii blijkt dut de n ijd n h tftl loopt vau de 
tweede dixade van juli tol «íe tweede dotado 
van oktober met een plekje in de «*«rste d*H;ado 
van nnptomlwr Opmerkelijk is dut re« ent ook 
wintorwfiarnmnlngun ín h«*t binnenland wor 
ilen vastgestold van novemlmr Int maart 
O» lent* trek verloopt van de Uvi-ode decade van 
april lot de tweed« diHUide van juni. inef afg**!«- 
kond di* grtNitste aantallen tussen 21 npril en 
20 niei «n «sin pink ín de eerste dm ade van niei 
Deze period«« in voor «*n iiajiuu w«*ersp1egelon 
/fH*r duidelijk di* doortrak van rli* broodvogeU 
uít Scandinavie «*n het Kola schieruilimd 
De najaarstrek iloept drie maand aan met 
relatief kleinere aantallen in bet binnenland 
omdat di»/** migrate meer kiistgebondeu 
vurhajpt D«’ voorjaarstrek, mei duidelijk grot«* 
n» aantallen in hel binnenland, verloopt meer 
volgens «le kortst«» route over land, in «»«-ii n i*h. 
op een maand tijd Aan «le kust daarentegen is 
de «Milzoenalo aantal*«volutl» «I«? som van «n*»r- 
/ijds «Je gicstage opl)rjuw en ulboUW vau de 
overwinterend«« populatie uit Groenland en 
Ganada «ui anderzijds de doortmk ín lente en 
herfst van d«? broinlvogels uit Noord lufopft 
Fijn idgelijinie period««* van doortn-k of rivor 
wintering voor I«* tw« • populaties ai/onrb«rll|k 
zijn daardoor onherkenbaar ui het kuslmilmu 
T«k h zijn de vonchlllon in doorLrukpiekmi in 
lento en herfst hij St»***nloper» ín h«*t binnen
land onerzijd# en op de stranrlhoedden van de 
Vlaamse kust am b-m jdv wel markant, zo.d*
Uii talie) I  haarfijn kan worden «dgele/en
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Tabel 2.
He' ¿amaisvertDop per maand van de Paarse Strandloper en de Steenloper uügedrukt in % van de maand met her jaarma^imum <> ïoo) in de periode 1 9 6 7 -
zoo/,. De 217 waarnemingen van Steenlopers uit het binnenland. 1 9 4 0 *2 0 0 4 . zijn geordend per decade

Abundance o f The Purple Sandpiper and the Turnstone tn % per month in the pcnod 1 9 6 7 -lo o * , with the year-rna*<mijm set lo 1 0 0%. The 21 7  o b serva  on.s er;
Turnstones ín the inland (1 9 4 0 2 0 0 4 1  are cnron^eii per decade of days

Soort Locatie Periode Maand Bron

I j4 S 0 N D J F M A M I

Paarse Oostende 196 7-1971 2 7 7 18 76 100 93 97 94 94 18 0 Becuwe 1971

Sïrandloper T972-1977 7 9 11 18 70 76 100 99 90 79 36 1 Becuwe et al. 1983

1978-2003 4 11 14 V 79 81 100 94 96 91 28 i P Lingier en medewerkers 
i deze studie)

Steenloper Oostende 19 b7 - i9 7 ï 4 17 48 72 83 82 79 89 95 100 45 2 Becuwe. 1971

1972-197 7 22 32 72 82 7S 64 65 78 94 100 54 7 Becuwe et al 1983

1978-1993
1994-1999
2000-2003

24
27
31

29
32
34

79
71
74

76
69
70

79
73
74

81

79
80

75
S3
81

81
84
80

90

94
92

100
100
100

52
6î
50

14
10
10

P. Ling 1 er, L Boudolf, S. Allein, 
R François, 0 Vanhoecke,
L  Vandecasteele. E. Vanloo.
G. lofltkheere (deze studie)

Zeeuws* 1972*1977 1 79 100 93 76 75 74 78 62 61 80 1 Becuwe étal. 19S3

Vlaanderen

Raversijde 1998-2003 ! ( ) 77 92 100 95 75 65 66 74 67 46 0 P Sys (deze studie)

Nieuwpoort 1988*2003 13 60 96 100 88 79 68 75 82 92 55 2 k . Devos ideze studie)

Steentoper binnenland 1940-2004 
n = 217

P 1 5 2 i 7 16 5 ¿ i 3 0 0 1 0 0 3 0 I L 0 0 0 0 3 0 1 î 6 43 533811 5 4 1 Setuwe 1971. Herroeten ä 
Hoebrechts i9*)o. Wielewaal. Oriolus. 
Natuurpunt Oriolus 1977*2004

Steenlopers
(Foto Roland François. Oostende, 
2 0 0 5 )

Turnstones
(Picture Roland François,
Ostend. 2 0 0 5 )
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DE STEENLOPER...
EEN KUSTGEBONDEN WERELDREIZIGER

Verspreiding skaartjo van de 
Sleenloper mei in hef geei de 
aanduiding van liei broed
gebied en in her blauw het 
wlntergebied

Map of the d is tribu tion  o f the 
fom sfyne w ith in vetlow the 
breeding uwge nnd m blue the
.w e 'wintering range

Hef arctisch broedareaal van tl«' S leenlnper 
strekt zit h u ii rondom  het noorde lijk  
Poolgebied; alleen in Scandinavie daalt hel af 
lol in  de gematigde klin iaatgordel. Overal 
broedt deze soort in  een sm alle kuststrook, 
op eilanden o f strandzones van het vasteland, 
doorgaans lo l maximaal loo  m boven de zee
spiegel en tot hooguit enkele km landinwaarts 
Hel geprefereerd habitat varieert van uiterst 
kale stenige vlaktes in het hoge noorden tnt 
locaties met een weelderig on tw ikke lde  k ru id - 
laag op de eilandjes van de scheren kust in de 
Botnische en Finse Golf

B uilen de broedtijd  vertoont de Steenlopor 
een v rijw e l kosm opolitische verspreid ing met 
opnieuw  een zeer strikte b ind ing  aan zeekusten

maar intii een erg opportun is tisch  habilatge- 
bru ik . De 94.OOG Steenlopers d ie in West- 
Europa overw interen broeden hoofdzake lijk  in  
Noordoost Canada (Axel Heiberg en Ellesmere 
e ilanden) en op Groenland; slechts een m inder
heid van hen trekl door Uít Noordwest-A frika. 
De broed vogels u it Scandinavië en hel Ki ila- 
sch iere iland z ijn  overwegend doortrekkers op 
tie West-Europese kusten en gaan in grote 
meerderheid de w in te r doorbrengen in 
Noord west-A frika. De overw interende popu la 
tie w ord t h ier gest hat op 46.000 tol 119.000 
Steen lopers. Tenslotte trekken de vogels die 
broeden van de W itte Zee tol Centraal-Siburm. 
helemaal afgescheiden van de twee h ie rvoor 
beschreven biogeografische populaties, naar 
Zu id - en Oost-AErika, het M idden-O oslnn en de 
kusten van de Indische Oceaan. Men schat 
deze popu la tie  op 1 0 0 .0 0 0  vogels.

U it het voorgaande kunnen w ij afle iden dal 
op de Y'laamse kust tijdens de voor- en najaars
trek Scandinavische broed vogel s num eriek 
belangrijk moeten z ijn  De massa van de over
w interaars daarentegen hoort tijdens de broed
tijd  thuis in  Noordoost-Canada en op 
Groenland.

Soms w ord t de herkomst van een vogel 
heel concreet, John Van Compel (in litt.)  ver
m eil Jt voor Blankenberge de vondst van een 
zieke Steenloper, een botu lism e slachtoffer op 
;i augustus 2004. De vogel s tie rf de volgende 
dag. Deze Steen loper droeg een metalen ring 
"Avise B ird band 1313-59414 -  w rite  Wash.DC 
U SA" en bovendien op de rechterpoot boven
aan een grijze en daaronder een oranje k leu r
ring, op de linkerpoot bovenaan een w itte  en 
onderaan een gele ring. Het bleek de 
Steen lo per te z ijn  die ai enkele w in ters na 
elkaar, telkens langdurig werd waargenomen in 
het haventje van Blanken berge Via bet a liezen 
van de k leurringcom binatie  w isten de waarne
mers al dat deze Steenloper ais juv eniel 
geringd werd op 30 ju li 1999 in A le rt, <ip de 
noordelijke  punl van Ellesmere Island, arctisch 
Canada, Dit is een van de meest noorde lijke  
broedgebieden van deze snort op aarde, op 83 
NB. De gegevens van de metalen ring bevestig
den deze in form atie . Dok in Nederland en op 
andere plaatsen langs Europese en Afrikaanse 
kusten zijn  de gek I om ringde A lert-vogels al 
gezien.

Bronni1»: O HikDn k  S Vu alan to it i O1'1 \  iîla ir
1007 van iii? Kam et a l 2004. D Phi)i|i WhitfiuEri in 
Wenihani et u l 2002, Strom! et a l. 2IKM

30



Op zandstrandjes rond de 
Varangerfjord raken ot> het 
vloedmerk grote pakelten 
rottend wier samengespoeld. 
Hierop ontwikkelt zich in de 
zomermaanden een ri|k Insec 
tenleven. Veel waadvogels 
komen hierop foerageren. ook 
rotskust specialisten ais de 
Steenloper en de Paarse 
Strandloper
(Foto Mare Becuwe. Store 
tk ker ay. Varangerf|ord, 
Noorwegen, begin juni 2 0 0 5 }

Or the sandy beaches in the 
surroundings of Varan get 
fjorden large amounts o f rot 
ting seaweeds accumulate, 
resulting in a rich fauna o f  
insects during summer. Aso 
consequence, these accumula
tions are very popular for 
many sfröïebitds, even for 
those that are adapted to ¡ive 
on rocky shores, crs the 
Turnstone and Purple 
Sandpiper
(Picture Mare Becuwe, Store 
Ekkeroy, Vorangerfiorden, 
Norway, early June 2 0 0 5 )

The Turnstone has a circum
polar breeding area, in artic 
environments up to 8 3 * N 
in Greenland and Ellesmere 
Island and 8 0 fJ N in Spits- 
bergen. Breeding populations 
m the Montti of Scandinovtn 
are cons/dered fo be a post- 
glacial relict
(Picture Patrick Keirsebilck. 
Store Ekkeray, Varanger- 
fjorden, Norway, end o f May 
2003)

De Steenloper broedt circum- 
polair in arctische milieu's tot 
S30 NB op Groenland en 
Ellesmere en tot 8 0 " NB op 
Spitsbergen, Het broeden In 
het zuiden van Scandinavie 
wordt beschouwd ais een relict 
uit postgiaciale tijden 
(Foto Patrick Keirsebilck* Störe 
Ekkercy, Vaiangerfjord, 
Noorwegen, eind mei 2 0 0 3 )
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Op de kLisien van de 
Barentszee tussen Varda en 
Hàîflningberg komt de 
Steeriïoper tot broeden,, vlakbij 
de kustlijn, in diverse habitats 
met een schrale vegetal íe. van 
kale rogeri, stroken mi't keien 
af Me ie l lot zandige stranden 
Niei Kirt ' ook foerageren in 
een smal getijdengebed met 
een amplitude van geregeld 
3 m. uitzonderlijk tot **m 
Paarse Strandlopers daarente 
gen verlaten hier begin juni de 
kust en trekken naar de 
golvende toendraplaleai/s in 
het binnenland otti te broeden 
tFoto Mare B erufe , kust 
Barerilszee. Vardu 
Hamntngberg, Noorwegen» 
begin juni aoo^ï

Ou thr shores of the Barents 
Sea, between Varda and 
Hamningberq. the Turnstone 
breeds ¿lose tv the shore tine 
in various habitats that ate 
poor in vegetation, from hare 
racr s. strips with boulder or 
pebble to sandy beaches Hete 
the species fomges :n the nar
row intertidal area with or: 
amplitude of generally about 
3m. eAcepiiorwliy^m. In 
contrast with Turnstones. 
Pitipié Sandpipers nave rhes< 
i oastal regions eady june and 
migrate to the hilly tundm pia 
teaus more inland fo* breeding 
( Pi c til fo Mare Becuwe, 
coast o f the Barents Seo, 
VardaHamningberg. Norway, 
early june ?oas)
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«

HET GEBIED
‘ DE PANNE-WESTENDE’

5-1.
Evolutie van de aantallen Paarse 
Strandlopers en Steenlopers 1947-2005 
en de wijzigingen in hun foerageer- 
mogelijkheden

Op kaart 3 v ind t intüi cm mi weergave vau de 
zes trajecten op de Vlaamse kvist zoals ze in dít 
rapport beschreven worden.

De s likken  en de brakwaters« horren van de 
IJzermonding z ijn  voor waadvogels a ltijd  al een 
zeer aantrekke lijk  m ilie u  geweest. Pas in 1865 
werden aan weerszijden van de m ond ing  een 
stenen strandhoofd en meegaand staketsel 
gebouwd (foto H). Verrier waren er lot 
omstreeks 1975 enkel te M idde lke rke  v i j f  go lf
brekers aanwezig waardoor de site van de 
Ijzer m onding sterk geïsoleerd lag ten opzichte 
van de Ooslendse populaties Paarse 
S trandloper en S leenloper (kaart 4) Maar d ie  
s ituatie  zou daarna grondig veranderen. In de 
loop van de jaren zeventig en begin van de 
jaren tachtig z ijn  22  strandhoofden b ijgebouwd 
van N ieuwpoort-Lkid tig Ka versij d e, enkele 
jaren later nog verder aangevuld met v i j f  
hoofden tussen he l S in l-Laure insstrand en 
Lombardsijde-Bad. H ierdoor is er ih i een 
continue reeks van 65 strand hoofden aanwezig 
op een strand traject van 22  km. van

iéiV™

N ieuw ponrt to l B rivlene-O .b.V.-ter-Duinen: de 
po tentië le  actieradius van heide soorten is h ie r
door ing rijpend  ve rru im d  (kaart 5). N ieuw 
gebouwde st rai u l hoofden hebben zeker enkele 
jaren nodig pm  mariene organismen de kans te 
geven zit h te vestigen en een densite it en b io 
d ive rs ite it te laten on tw ikke len  vooraleer 
waadvogels er kunnen gaan foeragenm.

De ljze rm ondm g werd ¡11 de voorb ije  00  

jaar door a lle  opeenvolgende generaties ve ldor- 
n itho logen  zeer regelmatig bezo( h l. waardoor 
d it excursiegebied goed gedni umenteerd is.
Een overzit ht v .iii de evo lu tie  van de* aantallen 
1947-2005. u itgedm kl m de s< hom m eling  van 
de jaarmaxima per decennium , treft men aan in 
tabel 3. in samonhang met de oorspronke lijk  
beperkte fourageermogelijkhüden en geïsoleer
ds s itua tie  van de IJzri m onding bleven van 
1947 tot 1981 j de aantallen Paarst» Strandlopers 
(zeer onregelm atig aanwezig, van ll tot een 
10-tal] en Steenlopers (regelmatig van 10 to l 65 
exem plaren) zeer bescheiden. Maar vana! de 
w in te r 1987/88, 5 tot 10 jaar na de bouw  van 
de n ieuw e strand hoofden, laten de fors ver
ru im de  fneraguermogelijkheden zich d u id e lijk  
voelen. De Paarse S trandlopers zijn voortaan 
co n tin u  aanwezig en de aantallen lopen op tot 
m axim aal 20-30.

fo to  8
Sinds iSós hebben twee 
stenen beschermdijken met 
meegaande houten staketsels 
de geul van de ljzermondmg 
eens en voor goed vastgelegd. 
Vanaf het begin van de waar 
nemmgen in de jaren vee rug 
van de vorige eeuw vormen 
deze constructies het talrijk 
héidscentrum voor Paarse
SUaudtopers en Stcentopers ín 
deze regio 
(foto Mare Sec,uwe, 
Nreuwpoort .1 0 0 2 )

Since 186$ two stony protecti
on dikes with accompanying 
wooden picket fences fmed 
channel o f the Ifzer estuary 
once and for a li From the ^tad 
of the observations in the 
forties, these constructions 
had the peak abundance 
of both Purple Sandpapers 
und Turnstones in this region 
(Picture More Becuwe, 
Nieuwpoort 2 0 0 2 )
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Tabel 3.
Gebied De Panne-Westende: evolutie van de aantallen Paarse Strandtoper en Steenloper in de periode 1947 2005, uitgedrukt in de schommeling 
van de faarmaxima per decennium

Area De Panne-Westende: evolution o f the numbers o f Purple Sandpiper and Turnstone in the period of 194 / 2 0 0 5 , in terms of the fluctuation of the year- 
maxima per decade

P eriode P aarse S tra n d to p e r S te e n lo p e r Bron

19471950 0-1 10-30 Lippens 1954; Becuwe 1971

19511960 0-1 10-25 Becuwe 1971

19611970 0-7 10-50 Becuwe 1971

1971-1980 1-14 25-50 Becuwe et al. 1983; Borrey et al. 1986

1981-1990 7*21 40-310 Borrey ef a i  1986; De Schuyter 1987; Devos & Debruyne 1984; IN 
(K. Devos, W. Debruyne, D. De Groote, G. Spanoghe).

1991-2000 9-31 230-590 Instituut voor Natuurbehoud
(K, Devos, W. Debruyne. D. De Groote. G. Spanoghe).

2001-2005 19-31 540-1.050 Instituut voor Natuurbehoud
IK, Devos, W. Debruyne, D. De Groote, G. Spanoghe).

B ij (le S leenloper is er sprake van een 
spectaculaire s tijg ing  van 135 ín de w in te r 
1987/88 tot meer dan LOGO in 2004/05.
Het verloop van de seizoensmaxima en het 
aantal vogeldagen is weergegeven in figuur 
6  en 7 Daaruit b lijk t dat de belangrijkste toena
me z ii h voorgedaan heeft na het m idden van 
de jaton 90. Met name ui 11198 99 werd een 
du ide lijke  sprong voorwaarts gerealiseerd.
Wat aan de grondslag lig t van die recente aan- 
ta lsstijg ing b lijf t  vooralsnog ondu ide lijk .

Het seizoenale aa rita Is pa troon van de 
Steenloper (gebaseerd op het aantal vogel- 
dagen) vertoont <‘en d u id e lijke  najaarspiek in 
september-oktober en een iets m inder 
uitgesproken voorjaarspiek in april (figuur 8 ).
In januari bevindt de w in te rpopu la tie  z ich  op 
haar laagste niveau. De zeer k le ine  aantallen in 
jun i betreffen w e llich t vooral overzomerende 
vogels. Het ente gegevens w ijzen op een zekere 
vervroeging van de najaarspiek en een re la tie f 
hugoni voorjaarspiek d ie  de najaarsaantallen 
nagenoeg evenaart o f zelfs overtreft (figuu r 9 ).
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Figuur 6.
Evolutie van de seizoensmaxi- 
ma van de Steeploper op de 
hoogwater vlucht plaat sen aan 
de ifzeimonding te 
Nieuwpoort, 1988/89- 
20 04 /05

Evolution af the seasonal 
maxima Of the Turnstone on 
the high wuter refugia near to 
the estuary of the lite r at 
Nieuwpoort, 1988^ 9 -2 0 0 4 ,0  5
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Figuur 7 ,
Evolutif van het aantal 
VQgfcldagen vnn de Sleenloper 
aan de l)zermonding te 
Mieuwpoörï, 1 9 8 8 /8 9  
2004/05

Evolution of the number of 
bird days of the Turnstpne at 
the estuary of the I fret at
NfeuwpoorU 1 9 8 8 /8 9  
2004/65
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Figuur ß.
Seizoenaal patroon van de 
Sleenloper in de omgeving 
van de Uzermonding te 
Mieuwpoort In de portode 
1 9 8 8 *2 0 0 5  (gebaseerd up het 
gemiddeld aantal vogeidagen 
per maand)

5eüsona/ pattern of the 
Turnstone ar the 
Ijtermandmg, Nieuwpoort, 
in the period o f 1 9 8 8 -2 0 0 $ 
(based on the average nam 
ber o f  bird days per month)
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Figuur 9 ,
Setioenaal patroon van ile 
Steenloper in de omgeving 
van de IJzemionding le 
Nieuwpoort in de periode 
2 aoi 2 0 0 5  (gebaseerd op het 
gemiddeld aantal vogeldagen 
per maand)

Seasonal pattern oftt'e  
Turnstone at the lUer- 
monding, Nieuwpoort, 
in \he period o f 2 0 0 1 '2 0 0 5  
(based on the average 
number of bird days per 
month)
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5.2.
Het terre in gebruik
1 9 4 7 -1 9 8 6

Tot halverwege de jaren tachtig waren de 
schaarse Paarse S trandlopers die hier af en toe 
npduken, afgedwaalde vogels van de Oostendse 
popula tie  d ie de 11 km tussen Ravorsijde en de 
llze m ionding overbrugden {kaart 4). D it werd 
bewezen door een op I januari 1973 aan de 
Ijzerm an d ing  geringde vogel {metaal* en kleur* 
ting) d ie de daarop volgende maanden op de 
Oostendse strand hoofd eu verbleef In tegenstel
ling  tol de Paarse Strand loper was de 
Stmmlnper ieder jaar permanent aanwezig met 
een kleine zelfstandige popu la tie  van ju li* 
augustus tot m e i-jun i. Beide soorten verbleven 
met kiagwater op de hoofden b ij de m onding 
waar ze met vloed ook regelmatig bleven over- 
t i jen. De S leenloper w erd b ij eb onk zeer regel* 
matig o[) de s likken waargenomen. De toenma* 
lige waadvogelgemeenschap aan de 
llzennoud ing  (Becuwe 197Ti, Bet uwe e/ <ti 
1083) gebruikte in  de jaren 1947-19ÖB verschil* 
lende hoogwatervluchtplaatsen (kaart fi): het 
strand b ij hel Oosterstaketsul. de rand s likke 
schorre, de opgespoten terreinen ten noorden 
en ten zuiden van de Kreek van Lom banksi ¡du, 
weiden en akkers i i i  do Lenspolder en aan ilo 
rei Iltisi Ijzeroever Soms sloot de groep 
Steenlnpers, en een zeer zeldzame k i■<o i r n  
Paarse Strandloper. zich b ij de deze hoogwaler- 
vluchtpi&atSBn aan op de opgespoten terreinen 
en aan de schorreranti. Door toenemende urba
nisatie vanaf de jaren tachtig verdwenen enkele 
vtuchtplaatsen, maar bet dok van de verlaten 
marinebasis was ook voor de Steen lopers een 
n ie u w e  vluchtplaats. Slaapplaatsen van de 
Steenloper u it deze periode z ijn  niet bekend.

5*3- 
Het terreingebruik en activiteitsritme
1987*2005

Eind de jaren tachtig  werd gestart niei 
systematische te llingen van steltlopers op de 
Imngwaterviui htplaatsen ui de ïfzem iondm g te 
N ieuw poort. H ierdoor is een goed beeld on t
staan van bet terre ingebruik b ij hoogwater eu 
de  veranderingen die h ie rin  zijn  opgetreden tij 
dens d e  laatste IO à 20 jaar. Ovni de situatie  b ij 
laagwater is veel m inder in form atie  beschik* 
baar en we mouten ons dan ook noodgedwon
gen vooral beroepen op ve ldw erk dal t i jdens  

liet seizoen 2002/03 is gebeurd in liet kader 
van een licenüaatsscriptie aan de Um versüeit 
Cent (De Groote 2003)

De Paarse Strandlopers hebben een beperkt 
actieterrein dat zo d ich t mogol ijk  tegen de zee 
aan leunt. A is  hoogwatervlucht plaats heeft deze 
snort een uitgesproken voorkeur voor hot

Ooslerstaketsel De afbraak, de heropbouw on 
het openstellen voor het pub liek in  2 0 0 0 -2 0 0 1  

heeft daaraan w e in ig  gew ijzigd. Regelmatig 
voegen de vogels z ich  b ij de overt i jende 
Steenlopers op het hoofd dat paalt aan het sta
ketsel o f op de stenen g loo iing  van de rechter
oever vau de havengeul, vooral wanneer te 
grote golven over hel staketsel slaan. 
Waarnemingen dieper landinw aarts b lijven ook 
in deze recente periode zeer u itzon d e rlijk  
(kaart 7) B ij Jaagivalor worden Paarse 
Strandlopers bijna u its lu iten d  waargenomen op 
de strnndhnnfden langs bet Oester- en 
Westers taketae 1. Waarnemingen op grotere 
afstand van fit' havengeul z ijn  zeldzaam.
Viöj laagwat erte il ingen in het w in te rha lfjaar 
2 0 0 1 /0 2  leverden geen enkele Paarse Strand- 
loper op tussen De Panne en N ieuw poort 
(Engledow ei ril. 200  i J.

Steeniopers hebben een grotere actieradius, 
zowel b ij hoog* ais b ij laagwater. A is hnog- 
watervlur h lp laats werden toi in  20(11 b ijna u it 
sluitend het strand hoofd aan het Ooslerstakotsel. 
het Oosterstaketsel ze lf en de schuine, mei gra- 
n ie tb lukken verstevigde he llingen van hel tij- 
dok in de voorm alige marinebasis gebruikt.
De marinebasis wérd vooral gebru ikt b ij stérke 
w ind  en b ij verstoring op de andere hoogwater- 
v luohlp laatsen aan het slrand. Hel feit flat d it 
gebied ontoegankelijk was voor het pub liek  
garandeerde de nodige rusi (kaart 8 . fotoreeks 9).

Vanaf 201)0 werden Steenlnpers gedwongen 
oni zit h aan te passen aan veranderende 
omstandigheden. Het vern ieuw de 
Oosterstaketsel verloor grotendeels zijn  fuiu lii* 
ais vhu htplaats. w e ill i lit vooral door to ogeno
men verstoring. De afbraak van de oude m ari
nebasis in functie  van natuurherstel zorgde in 
dezelfde periode voor het verdw ijnen van een 
tweede trad itione le  pleisterplaats. De soort 
moest daardoor grotendeels terugvallen op de 
enige overb lijvende hoqgwatervhichtplants, het 
hoofd b ij het Oosterstaketsel dat echter gevoe
lig  is aan verstoring eu hoge golfslag bij sterke 
w ind  Er vorm den z ich  al v lug  n ieuwe u itw ijk 
plaatsen* Het eerste jaar na de natuurherstel* 
werken vormde zich regelmatig eert vlucht- 
plaats op de locatie van de voormalige mariue- 
Imsis,  aan de voet van de n ieuwe dijken, In 
recente jaren worden h ier echter nog zelden 
averti jende Steen lopers waargenomen en ver
zamelen de vogels zich eerder op ile oostelijke 
z ijde  van de havengeul (tussen veerdienst en 
staketsel), O pvallend is bet groeiende aaulal 
Steenlopers op de d ijk  en parking op de linker 
IJ ze rut'ver waar ze - samen met de m em m en - 
gretig picnicresten en voeder plaat sen benutten. 
Een andere belangrijke v luch tp laa ls heef! zich 
o n tw ikke ld  op het meer landinwaarts gelegen 
staketsel tussen de jachthaven en de kreek van 
Lombardsijde. Hier z ijn  ile vogels onbereikbaar
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Fotoreeks 9 ,
Bíj de monding fs het terrem- 
gebruiF ais hoogwatervluctit* 
plaats ?eer stereotiep: ofwel 
gebruiken de vogels fie! 
sttandhoófd naast het 
Oosterstaketsel (a) ofwel de 
stenen glooiing van de vaar
geul ib) Hef is in de eerste 
plaats de windrichting ers 
windkrar.hï die de keuze 
bepaali: de glooiing biedt de 
meeste beschuiting voor 
Steentopi rs en Paarse 
Strandlopers. Bij extreem gure 
weersomstandigheden komen 
zelfs alle Öneteenstrandlopers, 
die bii laagwaler tussen 
De Panne en Westende foera* 
geren, op deze glooiing van 
de ijzermondmg overtijen 
(Foto's iVtiirr Becuwe, 
NieuwpOOrt 2002)

At the month of the estuary 
the habitat use of high water 
refugia is very characteristic: 
tí is eríber the grovae dose to 
the easternmost picket fence 
(a), or the stony share of the 
channel that is being used by 
the birds(b), The direction ond 
force of the wind are the main 
factors determining this 
choice: the sides of the chon* 
net offer the most shelter to 
both Turnstones and Purple 
Sandpipers. When extremely 
inclement weather conditions 
occur,; even every Sonderling 
which normally forages 
between Or Panne and 
Wesfende at low tide spends 
the tide on the stony slopes of 
the 11 ¿er estuary 
(Pictures Man■ Becuwe. 
NietfWpoort >002 )



Foto io
In de zomermannden is hel slik 
van de IJ¿ermording v o q t  

Steenlopers altijd al een aan- 
trekkelijk foerageermilieu 
geweest. Bi| extreme weers 
omstandigheden of bij versto 
ring dooT recreanten verlaten 
de Steenlopers de hoogwater- 
^uchtplaatsen bij de monding 
en ¿treken ze de hoogstgele 
gen delen van het reservaat 
op, vaak de schorrerand, om le 
o verrijen. t)e grootschalige 
herinrichting van het estuart 
um van de l|?er (1999 -2 0 0 3 ) 
heeri het terrringebruik voor 
alle waadvogels drastisch ver* 
rulmd
(foto Mart Betuwe,
Nieuwpoort 2 0 0 2 )

in the summer months, the 
mudflats of the Ifzer estuary 
hos always been an attractive 
foraging an-a for Turnstones 
With extreme weather condi
tions or when disturbed by 
holidaymakers, Turnstones 
leave the high water refugia at 
the estuary and go to the hig 
hest located parts of the reser
ve (often situated on the side 
of the s alt marshes) fo spend 
the high tide, The large-scale 
restoration o f the estuary of 
the Iteer (1 9 9 9 -2 0 0 3 ) has 
drastically increased the habt 
tat use for waders 
(Picture Marc Becuwe, 
Nieuwpoort 2 0 0 2 )

vanaf het land en kunnen ze zeer rustig over- 
tijen. De laatste jaren, samenhangeml nie i hel 
in de zomermaanden frequent foerageren op de 
s likken van liet reservaat, worden ook hoog- 
w a t e r v luchtplaatsen gevormd in de zeekraal 
vegetaties op het s lik . In de w in te r worden 
deze locaties niet gebru ikt (kaart 9, foto 1(1 en 
fotoreeks 1 1 ).

Ril laagwater verspreiden de Steenlopers 
zich vooral over de aanpalende stranden, met 
een voorkeur voor de zones met veel strand- 
hoofden. Onderzoek in  2 0 0 0 /0 1  wees u it dat 
gem iddeld meer dan 80% van alle Steen lopers 
langs de Belgische kust op harde substraten 
Foerageert, Vogels d ie op bet strand werden 
geteld, zaten bovendien meestal in de 
o n m id d e llijke  omgeving van een hoofd, vaak 
foeragerend op het aanliggende aanspoelsel 
(Engledow et al, 2 0 0 1 ).

In westelijke r ich tin g  trekken de vogels tol 
de strandzone ter hoogte van Koksijde-R.ul 
waar z ich  een reeks golfbrekers bevinden, 
op 8 km van de hoogwatervluchtplaatsen.
Zeker in perioden met veel aanspoelsel op de 
hoogwaterlijn  worden nok soms kle ine aanta l
len nog verder westwaarts aangetroffen, 
to l op de brede stranden ter hoogte van de 
Westhoek te De Panne, op 14 km van de hoog
watervluchtp laatsen te N ieuw poort (pers. med. 
G Spanoghe). Het welisw aar beperkt aantal 
beschikbare laagwatertellingen toonde aan dat

bet aantal Steenlopers tussen De Panne en 
N ieuw poort kan oplopen lot 1U0 à 150 exem
plaren.

Ten oosten van de IJzermonding is de s itu 
atie complexer. De ta lrijke  strandhoofden van 
Lom bardsijde tot voorb ij M idde lkerke, 
tot tt km  van de IJzermonding. vallen perfect 
b innen de actieradius van de vluchtp laatsen te 
N ieuw poort en vangen w e llich t het grootste 
deel van de naar voedsel zoekende Steen lopers 
op. H ie r treedt echter overlap op met vogels 
die b ij hoogwater tussen M idde lkerke  en 
Oostende overtijen. ín hoeverre er een frequen
te w isse lw erk ing  is tussen beide v luchtp laa lsen 
b lijf t  echter o n d u id e lijk . G lobaal is de actiera
d ius van de Steenloper vanu it de hoogwater- 
v luch tp laa ts b ij de IJzermonding zeer ru im . 
w e llich t de grootste op de Vlaamse kust.

Landinwaarts gaan Steenlopers niet verder 
dan het s lu izencom plex waar b ij laag water 
regelmatig tot een 10 -tal exem plaren kunnen 
voorkom en. In bet natuurreservaat ze lf vertoe
ven b ij laagwater re la tie f w e in ig  Steenlopers op 
ile  s likken en schorren, zeker in  de w inter.
Het va lt op dat de s likken  van de Ilzerraond ing 
d rukker bezocht worden in het zom erhalfjaar 
(voorjaar, nazomer) maar kw antitieve  gegevens 
d ie deze vastste lling  ondersteunen, ontbreken. 
Ook de lin k  met de seizoenale beschikbaarheid 
van bepaalde voedselbronnen kan door een 
gebrek aan gegevens niet gelegd worden.
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Fotoreeks u ,
Drteteenstrandlopers en 
Steenlopers hebben bij kus; 
water sterk uiteenlopende 
habitatpreferenïies Maar 
rond hoogwatei zitten ze vaak 
samen op de boogwater- 
vluchtplaats of bij hel begin 
van de laag watert rek in groep 
heftig badend in de waterlijn 
[Foto Mare Betuwe, 
Nieuwpoort Z 00 5 }

Sandertings and Turnstones 
have strongly differing habi
tat preferences at low ride. 
However, at high tide they 
often share the same high 
water refugia, or at (he Start 
of the low water migration 
they intensely bathe together 
at the water line 
(Picture Mate Becuwe. 
Nieuwpoort 2 0 0 s)
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Figuur to .
Verloop van het aantol 
Stecnlopers aan de 
llHcrmonding te Nieuwpoort
in feia!ie Tot hui getij, mei 
onderscheid van de aanwezig 
he)d in verschillende deelge 
bieden
(2 0 0 2 / 0 3 , De Groote 2 0 0 3 )

Course of the number of 
Turnstones, at the estuary of 
the ff ¿er ai Nieuwpoort ín 
relation with fhe tides, then 
presence separated tnto diffe* 
rent partial areas 
(2 0 0 2 ,^3 , De Groot e ?ooV

Figuur s i.
A c tiv ite it van Steenïopers aan 
de Ijzermondmg te Nieuwpoort 
in relatie tot het getij 
(2 0 0 2 / 0 3 , De Groote 2 0 0 3 )

Activity of Turnstones at the 
estuary of the Ijzer at 
Nieuwpoort in reiotion with 
the tides
(2oo¿ih% De Groote 2 0 0 3 )

100%

LW 1 tot 3 uur 
na LW

3 tot t LIU I
voor HW

HW HW 1 tot 3 uuf 
na HW

3 to t 1 our 
voor LW

LW

■  Strand Lom.

■  Stra Uithoofden

■  Nieuwe kreek

■  Kreek Lom. 

Schorre 1 

Schorre 2

■  Schorre 3 

Marine Basis

Opkomend tij Afgaand tij

Vliegen 

Poetsen 

■  Rosten 

□  Foerageren

\ tot 3 uur 
na LW

3 tot 1 uur 
voor HW

HW ! tot 3 uur 
na HW

3 tot 1 Uur 
voot LW

Gedurende één seizoen (2002/03) werden 
tevens gegevens verzameld over de aantals- 
e vu lu tie  en het gedrag van Steen lopers in  het 
If/erm onding-gebied in re latie tui liui getij 
(De Groote 201)3). Van drie  uur vóór tot drie  
uur na laagvrater wordt gem iddeld sle< hts 
ongeveer 2 0 % van de aanwezige lokale popula- 
t i r  (gebaseerd i>p hoogw aterv luch ip luats le lling) 
aan de IJzermunding (inc lus ie f aangrenzende 
strandzone met hoofdJ vastgesteld (M guur 10). 
Meer dan 90% van de vogels is dan aan het 
tocrageren (F iguur 11). De overige hebben zu h 
over grotere afstanden verspreid langs de kust
lijn  Vanaf 3 uur vóór hoogwater neinen de aan
ta llen in  de IJzermonding weer snel toe. 
M axim ale aantallen z ijn  aanwezig in de perio 
de van 1 uur voor tnt 1 uur na hoogwater. Het 
aantal voedsel zoeken de vogels valt dan terug 
tut onder de 2 0 % Rusten en zich poetsen w o r
den dan rle hoofdactiv ite iten .

Over het uachi el ijk  slaapplaat sgedrag van 
tie Sleenloper un de nachte lijke  hoogwater - 
V lucht plaatsen van de Paarse S lrandlüper te 
N ieuw poort is helaas niets gekend.
Twee av ondbezoeken in de w in te r 21)04/05 
leverden geen vogels op op ile  trad itione le  
v luch t plaatsen. Dit zou er kunnen op w ijzen 
dat ui overnacht w ord t op andere plaatsen 
maar meer rmderhnuwde uitspraken hierover 
vergeri gericht onderzoek naar d it specifieke 
ge d rögsaspect.
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6 HET GEBIED
‘MIDDELKERKE-MARIAKERKE’

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 van 
Lom bardsijde to t Raversijde. met enkel v i j f  
geïsoleerde strand hoofden te M idde lkerke , van 
w e in ig  o f geen betekenis voor beide waad vo
gelsoorten (kaart 4). Hoogstens werden op het 
strand heel af en toe afgedwaalde enkelingen 
van de Oostendse populaties waargenomen. 
Vanaf de tweede helft van de jaren zeventig 
nam hel aantal hoofden van Lom bardsijde tot 
Raversijde drastisch toe met n ieuw e foerageer- 
m ogelijkheden voor beide soorten (kaart 5).
Ei ontstond gaandeweg een zelfstandige 
popu la tie  Steenlopers en Paarse Strandlopers 
tussen M idde lkerke  en M ariakerke (tabel 4)
In de jaren 1998-2003 noteerde men h ie r ais 
maxima b ij de Steenloper tussen de 350 en 450 
vogels en b ij de Paarse S trand loper ca. 20 

exemplaren

M et het doei in z ich t te verwerven in  de 
aantallen en het get 1 jdengehonden gedrag w er
den op bet traject M idde lkerke /D egreofp le in - 
Oostende/Kavelingen tijdens de seizoenen 
1998/99 t.e.m. 2002/03 (periode augustus-mei) 
zowat w eke lijks  te llingen uitgevoerd van 
kust waadvogels. Om onderlinge vergelijkbaar
heid van de gegevens te waarborgen werd 
steeds een vastom lijnd  strandtraject (15 hoof
den met tussenliggende strandstxoken) geteld. 
Deze te llingen  grepen plaats tijdens hoogwater, 
wanneer a lle  vogels zich concentreren op het 
hoogste, droog b lijve n d e  deel van de hoofden 
o f het zandstrand. Beter dan b ij laagwater, w an
neer veel vogels verborgen foerageran tussen de 
steenblokken op het u ite inde  van e lk strand- 
hoofd, is men b ij hoogwater in staat op re la tie f 
korte tijd  een goed totaalbeeld te bekomen van 
de aanwezige aantallen, In totaal werden 242 
hoogw aterte llingen uitgevoerd (42 in 1998/99, 
56 in 1999/00, 67 in 2 0 0 0 / 0 1, 47 in 2001/02 en 
30 in  2002/03). In tabel 5 w ord t het gem iddeld 
aantal vogels per maand weergegeven, voor elk 
telseizoen a fzonderlijk . Hij de Steen loper valt 
het hoge aantal op in  de maand augustus.

Tabel 4.
Gebied Mlddelkerke-Manakerke: evolutie van de aantallen Paarse Strandloper en Sleenloper In de periode 1947-2005. 
uitgedrukt ín de schommeling van de jaar max ima per decennium

Area Middetkerke-Mariakerke: evolution of the numbers of Purple Sandpiper and Turnstone in the period o f 1947 2005. 
m terms of the fluctuation of the year maxima per decade

Periode Paarse Strandloper Steenloper Bron

1947*1950 0-1 0-5 Becuwe 1971

19511960 0-1 0-5 Becuwe 1971

1961-1970 O-t 25-50 M. Becuwe (deze studie)

1971-1980 20-30 50-200 P. Ungier, L. Boudolf. S. Allein, R. François, 
D. Vanhoecke, L. Vandecasteele. E. Vanloo,

19811990 20-30 300-400 G. Jonckheere (deze studie)

19912000 15-23 350-450 P, Ungier en medewerkers (deze studie) 
P. Sys (deze studie)

2001*2005 15-20



Tabel 5 .
Gebied Mtddelkerke-Mariakerke: hef gemiddeld aantal Steenlopers en Paarse Strandlopers per maand, voor de jaren 1998/99 tot 2 0 0 2 /03 . Het cijfer o geeft 
aan dat er geen vogels aanwezig waren; betekent dat er geen tellingen werden uitgevoerd

Area Middelkerke Mariakerke: the average number o f Turnstones and Purple Sandpipers per month, of the yeors 1 9 9 8 9 9  tiil 2 0 0 2 ^ 3 . The number 
'o 'indicates that no birds were present; means that no countings were performed

Soort laar Maand

Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Maart April Mei

Steenloper 1998 /99 - * 385 353 309 272 247 314 2 77 128
1999/00 - - 310 285 205 217 187 248 266 140
2000 /01 * 284 342 356 317 304 278 246 194 146
2001 /02 265 334 314 389 272 2 2 2 192 2 4 t 238 200
2 0 0 2 /0 3 * 334 369 253 194 99 - 217 170 175

Paarse 1998 /99 •m - 1 î5 13 14 n 8 1 0
strandloper 19 99 /00 - - 2 12 5 io 3 3 2 1

2000 /01 A 0 < 1 8 12 13 11 1 < 1 0
2 0  0 1 /02 0 0 0 12 13 12 7 1 < 1 0
2 0 0 2 /0 3 mi- 2 1 i t 12 4 ■m 0 < 1 0

Heel wat dieren komen b lijkbaar al iti vo lle  
zomerseizoen toe. wanneer er nog veel rei man
ten aanwezig zijn . Voor deze tolerante soort 
vorm t verstoring geen echt probleem. D it hoog 
aantal handhaaft z ich  tot en met november, met 
vaak .150-400 exemplaren op het tra|i«< t In vier 
van de v ijl telseizoenen liggen de aantallen tus
sen december en februari wat lager Een re la tie f 
kleinere voorjaarspiëk tekent zich af in maart 
e n  ap ril De maxima voor elk telseiznen afzon
d e rlijk  noteren we op 2 november 1998 (4X5 
ex.), 23 oktober 1999 (361 ex.). 10 maart 2000 
(456 ex.), 18 november 2001 (417 ex.) en 20 
oktober 2 0 0 2  (386 ex.). De grootste afname in  
het voorjaar tekent z ich  af tussen tie tweede en 
de derde mei-decade met een da ling  van zowat 
90%. Vanaf de derde decade resteren slechts 
enkele vogels die m ogelijks kunnen overzome
ren Hij de Paarse S trandloper nestelde zi« h op 
d it traject een kle ine overw interende populatie , 
d u id e lijk  afgescheiden van de grotere g ro ep e n  

te Oostende en te N ieuw poort, Zo w ordt de 
som t op de continue reeks strandhoufden 
tussen M iddelkerke en Lom bardsijde slechts 
sporadisch waargenomen. Tussen M idde lkerke 
on Mariakerke werden van november tot maart 
gem iddeld een 10 tot 15 overw interaars vastge
steld in de jaren 1998-2003 (tabel 5); de m axi
ma schom melden in  d ie  periode tussen de 17 
en 23 vogels. O pvallend voor deze k le ine  con
centratie w intergasten is dat ile eerste vogels in 
het najaar laat aankomen (tussen september en 
november) en vroeg wegtrekken (vanaf maart) 
en d it in verge lijk ing  niet de grote groep 
wintergasten te Oostende (labei 2 ).

6 ,2 .
Het terreingebruik 1965-1973

In de vvaamemingsperiode 1965-1973 
waren de strandhoofden van Raversijde- 
Mariakerke het meest al gelegen foerageergebied 
ín westelijke r ich tin g  van de Oostendse popu
laties. M et laagwater kwamen op d it traject v rij 
regelmatig kle inere aantallen Paarse 
Strandlopers en Steen lopers voor.

In de w interm aanden werd af en toe vast
gesteld dat, wanneer b ij het begin van de 
hoogwatertrek er zich nog groepjes Steenlopers 
op de strandhoofden van Raversijde- 
M ariakerke bevonden, deze vogels gingen over- 
tijen  op weiden en akkers rond liet \ liegveld 
en de Kalkaart. Het ging m axim aal om 25 tot 
50 vogels. K enne lijk  was de afstand van 8 km 
tot het po lderland Turkije-V icogne en de 
Spuikom  te groot. Er ontstond dan in het 
polderland ter hoogte van Raversijde een 
tijd e lijke  satellie thoogwatervluchtplaats voor 
de Oostendse popula tie  (kaart 4).
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6.3.
Het terreingebruik 1990-2005

Rij laagwater kunnen beide soorten zich 
over alle strandhoofden tussen M idde lke rke  en 
M ariakerke verspreiden en loerageren in het 
getijdengebied (kaart 5). W anneer veel schelpen 
zijn  aangespoeld komen Steenlopers ook regel - 
matig op liet zandstrand voedsel zoeken. B ij 
laagtij is het percentage voedselzoekende 
vogels van beide soorten groot, in tegenstelling 
tot Scholekster eu Z ilvo rp le v ie r die ook bij eb 
regelmatig rustgedrag. zoals op oen hoogwater- 
v luchtp laats, vertonen, t)p  kaart 5 is voor de 
drie locaties met hnogwatorvluchtp laatsen, 
N ieuw poort, Raversijde en Oostende, telkens 
de courante actieradius van 5 km in  beide r ic h 
tingen aangegeven. H ie ru it b lijk t dat er tijdens 
de Laagwaterverspreiding veel u itw isse lin g  
m ogelijk is tussen de vogels vanu it Raversijde 
enerzijds en vanuit Oostende anderzijds.
Tussen Raversijde en N ieuw poort is m inde r 
u itw isse ling  te verwachten.

De regelmatig gebruikte hoogw aterv lucht- 
plaatsen op d it traject liggen op 7 km  van de 
Oostendse en op 10 km van de N ieuw poortse 
rustplaatsen. Ze situeren zich ter hoogte van de 
oude satell iet hoogwater v lu i htplaats u it de 
jaren 1965-1973.

Bij een gem iddelde hoogwaterstand con
centreren Steenlopers en Paarse Strandlopers 
zu h op hel hoogste deel van de strandhoofden, 
tegen de zeedijk aan. Z ij z itten in compacte 
groepen, b ij voorkeur aan de w in d lu w e  kant 
van liet strand hoofd. Beide s i k  ir ie ii vorm en 
gemengde groepjes, waarbij de schaarse Paarse 
Strandlopers zich in wat losser verband ophou
den aan de rand van (le grote groep 
Steenlopers. Ook de Kanoetstrandloper, de 
Drieteenstrandloper en dt* Bonte S trandloper 
maken regelmatig deel u ii van deze gemengde 
groepjes. Ook Scholeksters en meeuwen slu iten  
zich op deze hoogw atervlucht plaatsen aan. De 
vogels rusten h ij voorkeur op d ie hoofden waar 
de kans op m enselijke verstoring het geringst 
is. Dat zijn  de reeks strandhoofden tussen 
M idde lkerke on Raversijde waar tijdens vloed 
het water tol aan de zeedijk komt en dus noch 
vanaf het zandstrand noch vanaf de d ijk  - tenzij 
ter hoogte van een trap - gem akkelijk le betre
den zijn  (fotoreeks 12). Vergeleken met een 
gem iddelde hoogwaterstand tekent zich met 
spring tij een enigszins andere s itua tie  af. vooral 
wanneer deze gepaard gaat met een krachtige 
aanlandige w ind . Dan loopt ook het hoogste 
deel van de hoofden nabij de zeedijk onder en 
z ijn  de gebru ike lijke  rustplaatsen niet beschik
baar In deze om standigheden trachten de 
vogels in de eerste plaats op het traje* t ze lf le 
overt i jen. o fw e l op de h e llin g  van de zeedijk 
ofwel vliegen Steeulopers rich tin g  M idde lke rke

of M ariakerke, naar de hoger gelegen stroken 
strand d ie  gespaard b lijven  van o verspoel i ng. 
Ind ien  ook dat niet moer m oge lijk  is w ijken  
beide soorten u it naar verder gelegen hoogwa- 
terv luchtp laatsen. Vermoede li jk  gaat het dan 
r ic h tin g  Oostende, ais meest nabij gelegen 
gebied met meer beschutte rustplaatsen. D it 
s lu it n ie t u it dal er b ij sp rin g tij en rustige weer
somstandigheden vaak re latie! veel Steenlopers 
en Paarse S trandlopers aanwezig z ijn , door 
m igra tie  vanu it de aangrenzende gebieden. 
Onregelm atig, vooral b ij storm, w ijk  i een zeer 
k le in  aantal Steenlopers h ij hoogwater u it naar 
het po lderland Ter hoogte van het P rovinciaal 
Dom ein Prins Karei steken I tot 5 vogels de 
du instrook over naar nog n ie t ontdekte te rre i
nen. Overigens is het strandtraject 
M idde lkerke-M ariakerke  aan de Vlaamse kust 
de enige regio waar grote groepen Steenlopers 
en Paarse S trandlopers ter plaatse niet kunnen 
beschikken over meer beschutte hoogwater- 
v luch t plaatsen rond oen vaargeul, een haven ui 
v lo t bereikbare poldert orrei nen, Bovendien 
is de urbanisatie  in d it h in te rland  tijdens de 
voorb ije  decennia sterk toegenomen.
B ij lagere waterstanden rond dood tij in  de och
tend- en de avonduren b lijf t  oen grotere opper
vlakte van het getijdengebied op het zand
strand en de strandhoofden beschikbaar aks 
foerageergebied. Een belangrijke groep 
Steen lopers en Paarse Strandlopers. soms zelfs 
a lle  vogels op bet trajet l. b lijve n  dan tijdens de 
vloed gewoon verder voedsel zoeken. B ij dood
t ij va lt het ook op dat er tu inde r vogels op het 
traject aanwezig z ijn  doordat ze sterk verspreid 
b lijve n  over a lle  strandhoofden tussen 
M ariakerke en M idde lke rke  oí verderop.
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Fotoreeks 12.
In de jaren tachtig nam hel 
aantal strandhoofden van 
Nieuwpoort lot Raversijde fors 
toe De aantallen Steenlopers 
op dít traject stegen evenredig, 
met het ontstaan van een nteu 
we vaste hoogwatervluchb 
plaats te Raversijde toi gevolg, 
tussen de oude vluchtplaatsen 
van Nieuwpoort en Oostende 
in. De hoogwaiervlucbtpiaat 
sen bevinden zich hier op de 
kop van de golfbrekers tegen 
de zeedijk aan Bíj verstoring 
door recreanten zíjn geen vlot 
bereikbare uUwjjkmogelijkhe 
den voorhanden. De vier 
typische slrandsoorten, 
Scholekster, Drieteem 
strandloper, Paarse strandlo 
per en Steenloper kunnen 
elkaar hier nauwelijks on! 
lopen
(Foto’s Mare Becuwe,
Raversijde 2 0 0 2  en 2 0 0 ^

in fhe eighties the number of 
groynes between Nieuwpoort 
and Raversijde increased 
drastii'Qlly, Aiso the numbers 
oj Turnstones on this route 
increased proportionally, resul 
ting in a new fixed high water 
refugium at Raversijde. located 
between the old high watet 
refugia of Nieuwpoort and 
Oostende, The high water refu
gia are situated on the top of 
the groynes near the embank 
ment, however, without good 
possibilities to swerve when 
disturbed by holidaymakers.
The four typical shore species, 
the Oystercatcher. the 
Sonderling, the Purple 
Sandpiper and the Turnstone, 
use the same refugia 
(Pictures Mare Becuwe, 
Raversijde 2 0 0 2 and 2 0 0 5 )
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HET GEBIED
‘ RAVERSIJDE-OOSTENDE
BREDENE’

7.1.
Evolutie van de aantallen Paarse 
Strandlopers en Steenlopers 1947-2005 
en de wijzigingen Ín hun foerageer- 
mogelijkheden

Een overz ich t van de evo lu tie  van de aan
tallen 1947-2005. u itgedrukt in  de schomme
lin g  van de jaarm axim a per decennium , treft 
men aan in  tabel 6 . De Paarse S trandlopers z ijn  
toegenomen van een 2 0 -tal in hel begin van de 
jaren v ijf t ig  tot m axim aal 217 in 1980/81 om te 
dalen tot 70-80 in 2000-2005. De Steenlopers 
echter vertonen een gestage toename van 60 tot 
80 in de eerste he lft van de jaren v ijf t ig  tot 600- 
800 in de jaren 1985 tot 2005. De evo lu tie  van 
de aantallen 1949-2005 is voor beide soorten 
goed gedocumenteerd in  de figuren 3 en 5.
Het aeizoenaal patroon kan men aflezén in 
tabel 2 . De veranderingen vastgesteld b ij de 
waarnemingen van de Steenloper in de maand 
jun i vragen wel om een toe lich ting . In tegen
ste lling  met de jaren tot omstreeks 1970.

b lijv e n  vogels in  jun i langer aanwezig en ook 
ín groter aantal In de periode 1974 tol 1985 
werden tol h a lf ju n i nog vogels opgemerkt 
{m axim um  24 ex.) met slechts 3 echte overzo- 
meringen van telkens 1 vogel (1979. 1982 en 
1983). In  de periode 1986 tot 1995 worden tot 
e ind ju n i nog Steenlopers opgeiiierkt 
(m axim um  83 ex.) met verm oede lijk  b ijna ieder 
jaar echte overznm eringen van m instens 1 tot
5 ex. (5 ex. in  1990 en 1994) In de periode 
1995 to l 2005 werden gedurende de vo lled ige  
maand ju n i vogels waargenomen (m axim um  86 

ex.), met zelfs in  de derde decade nog waarne
m ingen van m axim um  63 ex. in 2002, 31 ex. in 
2003. 6 6  ex. in 2004 en 24 ex. in  2005. Liind 
ju n i en begin ju li echter b lijke n  de meeste van 
deze vogels toch te vertrekken, wat resulteert 
in  echte overzom oring van slechts 1 1 ex. in  
2002, verm oede lijk  geen in  2003, 9 ex 2004 eu
6 ex. in 2005. Van do jaren v ijf t ig  tot heden 
nam het aantal strandhoofden tussen 
Raversijde eu de gemeentegrens Bredene- 
De Haan amper toe. van 27 tot 32.

Tabel 6.
Gebied Raversi|de-OostendeBredene: evolutie van de aantallen Paarse Strandlopers en Steenlopers in de periode 1 9 4 7 -2 0 0 5 , uitgedrukt in de schommeling 
van de jaarmaxima per decennium. De cijfers hebben uitsluitend betrekking op de concentratie vogels m de Oostendse omgeving; hoogwatc-rvtuchlplaatsen 
van Middelkeike-Mariakerke worden opgenomen in tabel 4

Area Raversljde-Oostende-Bredene: changes in the abundance of Purple Sandpipers and Turnstones in (he period o f  1 9 4 7 -2 0 0 5 , in terms of the fluctuot/on of 
the year-maxima per decode. The. numbers refer exclusively to the concentration o f birds In the surroundings o f Ostend; high water refugia o f Middelkerke- 
Mariakerke are Included in table 4

Periode Paarse Strandloper Steenloper Bron

1947-19SO 20 80 Lippens 1954; Becuwe 1971

1951-1960 20*60 60-120 Becuwe 1971

1961-1970 50-110 100-300 Becuwe 1971

19711980 107*214 300-527 Becuwe 1971; Becuwe et al. 1983; P. Lingier en medewerkers 
(deze studie)

19811990 151 217 420-814 P. Lingier. L. Boudolf, S. Allein, R. François. D. Vanhoecke, 
L  Vandecasteele, E. Vanloo. G. jonckheere (deze studie)

1991 2000 86182 652  757

2001-2005 68-85 756-791
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Foto 13 .
Het zandstrand met strand 
hoofden tijdens laagwater 
tussen Oostende Vaargeul en 
Brederi?
(Foto Mart Becuwe. Oostende 
1969)

The sandy coast and the 
groynes between the 
Ostend Channel and ßredene 
at to tv tide
(Foto Mart Becuwe, Ostend
19Ó9)

zelden in gebru ik door de visserij rnaar was 
wel v r ij toegankelijk voor recreanten, wat regel
matig voor verstoring zorgde, 
tl. de houten aanlegsteiger aan de noordzijde 
van de Wel tbank. Bezat slechts etui kort stukje 
wandelpad hij de iop van de d i|k  en was dus 
gr<itendeels ontoegankelijk
e. de houten aanlegsteiger met wandelpad aan 
de slu is van het Zeewnzendok. De sluis en de 
steiger werden zelden gebruikt d nor de scheep
vaart en waren ontoegankelijk voor het 
publiek.
f. het p la tte  dak van de V ism ijn  was m de jaren 
1965-1973 een van de klassieke hoogwater*
V luchtplaatsen van Scholeksters. In die periode 
gebeurde lie t u iterst zelden dat enkele 
Steenlopers h ier neerstreken tijdens een hoog- 
waterperiode (fo to ’s 16 en 17).

Voor alle d u id e lijkh e id  moet h ie r vermeld 
worden dat het hu id ige betonnen 
Oosterstaketsel gebouwd word iii de loop van 
1969 1970 en het oude houten Oosterstuketsel 
in de loop van 1970/1971 werd afgebroken. 
Binnen de h ier besproken waarnemingspei iode 
tot begin 1973 hadden ii i t  n ieuwe betonnen 
staketsel en de houten beschermingsconstruc tie 
aan de westzijde ervan geen enkele functie ais 
hoogwatervluchtp laats voor de beide soorten. 
Op de topografische kaarten van de uitgave 
1971 staan beide staketsels nog naast elkaar 
afgebeeld.

2 , Polderland Turkije-Viaogne
Steenlopers gebruikten bet wei- en akker

land tussen de Oostendse V uurto renw ijk  
(Opex) en Bredene. om er verder voedsel te 
zoeken tijdens hoogwater (po lentie le  prooien: 
insecten!larven) o.m, kevertjes, regenwor
men-..) o f om passief te overtijen. Deze open 
ru im te , verder aangeduid met de toponiemen 
van de topografische kaart Tu rk i je-Vicogne, 
vorm de tevens een verb ind ingseorridor tussen 
het strand en de Spui kom (Foto 1H).
Voor de vo lled ighe id  verm elden we liie r nog 
dat de duinplassen tussen de vuurtoren en l ort 
Napoleon eveneens een b innend ijks  m ilie u  
vormden, dat soms door kle ine groepjes 
Steenlopers bezocht werd.

3. S pu i kom
De Spui kom is een ondiepe zout waterplas 

van 8 6  ba d ie in gebruik is voor de watersport 
en de oesterkweek. Ten behoeve van deze laat
ste ac tiv ite it waren er in de jaren 1965 1973,
14 staketseltjes aanwezig, in de groottoorde van 
5 op KJ meter, op ca. 0,5m boven het waterop
pervlak. Eén staketsel stond voor de oesterkwe 
kerij van Haelewvck on was opgebouwd u it 
m uurtjes van bundels rijshout tussen paaltjes 
Ín de vorm van een hóófd le tter E: staketsei 
noord, op kaart 1 i.  Líe overige 13 waren alle 
ge lijkaard ig  van vorm : constructies van palen 
in het water afgedekt door een ijl latten o f bam
boe netwerk. Deze 13 waren ais volgt gegroe
peerd; oorspronke lijk  4 (naderhand 3) staket
sels west b ij de sluizen aan de Dr. Edward 
Moreaux la an. 5 staketsels zu id  evenw ijd ig  met



Foto 14.
Dezelfde kuststrook ais fofo 13 
tijdens stormachtige wind uit 
het noorwesten en springtij. 
Het water komt tot aan de voet 
van de dijk of de duinen. In dte 
omstandigheden moeten alle 
waadvogels het strand veri;] 
ten en zoeken ze meer 
beschutte hoogwatcrvlucht- 
plaatsen op, hetzij binnendijks 
of in de voorhaven 
(Foto Mare Becuwe, Oostende
1971)

The same coastal strip as 
shown on picture i _? during 
Stormy weather at spring tide, 
with northwestern wind.
The water readies the foot o f  
the bank or the dunes, 
in those circumstances alt the 
shorebirds have to leave the 
beach and to search for sheite 
red high w ater refugia, the 
inner dikes or in the outport 
(Picture Mare Becuwe, Ostend 
197 J)

Fotoreeks 15 .
De uitsprong van het oude 
houten Oosterstakeiset 
fungeerde uitsluitend als 
nacbtelíjke hoogwatervlucht 
plaats voor de Paarse 
Strandtoper. Zie kaart 11 
(Foto’s Mare Becuwe, 
Oostende 196 8 )

The bulge of the old wooden 
easterly situated picket fence 
served exclusively os a night 
high water refugium for 
the Purple Sandpipers. See 
map i j
(Pictures Mare Becuwe. 
Ostend 1968)
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Foto 16.
Luchtopname van di? 
Oostendse haven met aandui
ding van de Werfbank h ), 
de aanlegsteiger van het 
Zeewezendok (2), 
het platte dak van de Vismijn 
(3) en de Spuikom f4 ) 
op de achtergrond.
Zíe kaart u
(Foto Mare Been we, Oostende 
1979)

Aeríat photograph o f the port
of Ostend with indication o f
the Dockyard ( i) t
the landing stage o f the
*Zeewezendok* (2),
the flat roof of the Fish market
on the docks (3)
and the 5luice Dock (4 )
on the background.
See map 11
I Picture Mare ßecuwe, Ostend
1979)

Foto 17.
Het laatste rechte stuk van de 
dijk die de Werfbank omringt 
met aanduiding van de zuide
lijke helling ti), 
het vlakke wandelpad (2), 
de noordelijke helling (3 ), 
de houten aanlegsteiger (4J en 
op de achtergrond de Vismijn 
met plat dak {5 ).
Zie kaart 11
(Foto Mare Becuwe, Oostende 
t9 72)

The last straight part of the 
bank, which surrounds the 
Dockyard, with indication of 
the southern inclination (]). 
the flat footpath (2 ). 
the northern inclination (3 ), 
the wooden landing 
stage 14! and on the back
ground the Fish market 
on the docks with thp flat roof 
(5) . See map «
(Picture Mare Becuwe, Ostend 
1972)
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de oever en 4 staketsels oost m idden in de 
waterplas. Steenlopcrs gebruikten deze steiger
tjes ais hoogw atervluchtp laats en slaapplaats. 
V lakb ij het staketsel noord was er langs de 
rand van de Spuikom  een kle in  rie tve ld je , 
u itlopend op een s likp !aa tje  en een landtong  
die naargelang de waterstand groter o f k le ine r 
kon zt[tl. Sluon Inpers streken h ie r wel eons 
neer (fotoreeks 19).

De Spuikom  staat met s lu izen in  ve rb in 
d ing met de Gostendse havengeld. V rijw e l 
a ltijd  z ijn  die s lu izen d ich t en is het w aterpe il 
in de Spuikom  ona fhanke lijk  van de getijden 
en dus v rij stabiel. U itzo n de rlijk , a f en toe 
enkele dagen tussen november en maart, 
worden tijdens laagwater de slu izen geopend 
en laat men de Spuikom  leeglopen waardoor 
t ijd e lijk  een ontzettend aantrekke lijk  wadm i- 
lieu  ter beschikking kum i voor steltlopers.
De Steenlupers komen hier dan massaal voed
sel zoeken evenals op de stenen g loo iing  van 
de oever d ie  normaal permanent onder water 
zit. Belangrijke potentia le  prooid ieren op die 
drooggevallen waterbodem z ijn  de 
Zééduizendpoot (¿Vereis diversicolor), de 
Gewone Strandkrab (Concinus moenas), de 
v lok re e lte n  (Gammarus locusta. Corophium  
ins id iosum ), de Mossel (M ytilus  edulis) en de 
Gewone A lik ru ik  (L itto rin a  littorea). (Le loup & 
Polk 1967). De bodem van de S pu ikom  ligt

bezaaid met lege si helpen, stenen, rom m el, 
s lie rten zeesla e.d In deze omgeving - die ze 
d u id e lijk  prefereren op de zu ive r kale stukken 
s lik  - vertonen Steenlopers soms bet vaak 
beschreven gedrag van obje* ten omdraaien o f 
w ierpakketjes opro llen  om daaronder verbor
gen prooien op te nemen. Maar ook op de 
bodem van de Spuikom  overwegen het opper- 
v laktep ikken  (type Bontbekplevier) o f boren 
(type Bonte S trandloper), waarbij de vogels 
voedsel zoeken van droog s lik  tot bu ikd iep  aan 
de waterraad.

4. Vliegveld Haversijde-Kalkaart 
Steenlopers gebruikten onregelm atig en in 

k le ine  aantallen de akkers en weiden in de 
omgeving van de Kalkaart en bet vliegve ld  om 
te overt i je ü.

73-3*
Het getijdenritme tijdens de dag en de nacht 
en het terreingebruik van de Paarse 
Strandloper

U it wat voorafgaat weten we dat b ij laag
water, zowel b ij dag ais b ij nacht, het gotijge- 
b ied van ile  strandhoofden tussen 0 en 3m een 
optim aal m ilie u  vorm t voor voedselzoekende 
Paarse Strandlopers. Z ij verspreiden zich zeer 
frequent, in  grote o f k le ine groepjes, vaak

Foto i8.
Een overzicht, van op do 
duinen, van de open ruimte 
van het polderland Turkije- 
Vicogne (i) met op de achter 
grond de Spuikom (2) in 1 9 7 0 . 
Thans is dit gebied bijna volle
dig ingenomen door woonwij 
ken. Zie kaart 11 
(Foto Mare Becuwe. Oostende 
1970Î

An overview (picture taken on 
top of the dunes) of the open 
area of the polder land Turkije- 
Vicogne (1) with ot the back 
the Sluice Dock (2 ) in ¡9 '/o. 
This area is now almost com
pletely changed into a residen 
tial district. See map 11 
(Picture Mare Becuwe. Ostend 
19 7 0 )

53



¡V

54



Fotoreeks 19.
d. Dr Spuikom is eert zoulwa- 
terpias van S6 "J waar in de 
laren 1 ^ 5 1 9 7 3  14 steigertjes 
aanwezig .varen tan behoeve 
vao de oesterkweek
b. De staketselïjes west nabij 
de sluizen, c. Stökeiseltje 
noord, in de vorm van een E. 
voor de oester kwekerij 
HaeJewyck. 7 -q kaa-ï n  
(Foto's Mare Betuwe, 
a. Oostende 1970, 
b en e, Oostende 196S)

a. The Sluice Doek is 0 solt - 
water environment of 86 hú, 
m which ut little landing 
stages were present in .-pris- 
1973, serving for the cultiva 
tion of oysters.
b. The little westerly landing 
stages Situated m ûr t h e M  
re s i. The northerly Situated 
little landing stage, having an 
8 'shaped form t off the oyster 
farm Haelewyck. See map u
!"Pictures Mare Betuwe, 
a> Ostend 197a  
b and c, Ostemt 1968)



gemengd met Steënlnpers un Scholeksters eu 
m e t  diverse meeuwensnorten in de huurt, over 
alle strand hoofden van het Kursaal tot Hredene 
met geregeld een voorkeur voor de twee haven- 
hoofden bíj de staketsels van de vaargeul, 
l i l i  traject s lu it ook het d ichtste aan h ij de per
manent gebruikte hoogwatervluchlplantsen.
Op iets grotere afstand van deze locaties, van 
liei Kursaal tot Raversijde. worden de vogels 
m inder frequent en in kle inere aantallen 
gezien. De actieradius b ij laagwater vanu it de 
hoogwatervluchtplaatsen ín de Öoslendso voor
ha ven  bedraagt langs liet strand in westelijke 
en oost ul ij ko rif h ting  telkens ca. 5km 
De beide soorten overschrijden de genoemde 
uitersten zelden on dan nog» veelal ais enkeling 
nf in zeer k le ine  groepjes. Van Raversijde tot de 
Ilzerm onding  bedraagt de afstand 1 1 km met 
alleen ter hoogte van M idde l kerke v i j f  get so
leerde strandhoofden die nooit een permanente 
groep vogels herbergt en van O .LA ' -1er-Duinen 
tfit bet eerste hoofd van W endtiinc gaapt een 
k loo f van ru im  B km zandstrand zonder slrand- 
honfden (kaart 4}.

Per laagwaterperiode verb lijven de vogels 
aldus gem iddeld Hu op de strandhoofden. met 
ais uitersten 7u (neigend naar een storm- o f 
springt i ¡si Inat ie) tui 9u (neigend naar een dood 
tijs iU iötie b ij rustig weer), (n -  12, figuur 1),
Hij opkomend hoogwater trekken de vogels naar 
een hoogwater vlucht plaats oni le overt i jen.

In tabel 8 en op kaart 12 ivordt een uver
zie lit gegeven van de diverse» lioogwatervlucht
plaatsen van Paarse S irandlopers die tijdens de 
dag en de nacht in  gebruik z ijn  T ijdens de dag 
is de d ijk  van de Werfbank en de houten aan
legsteiger aan de noordkant ervan goed voor 
8 0 %  van de overtijem le vogels, gem iddeld over 
een heel jaar Er z ijn  wel se i zoen ule \ors< b i l 
len van ju li tot oktober bedraagt de aanwezig
heid 92 tot 1 0 0% . van november Int februari 
daalde die tot 58-78% om van maart to l mei 
weer te stijgen tol 8 8 - 0 5 % .  De Werfbank 
is dus zondermeer dé favoriete hoog wal ur
v ill i htplaals in de jaren 1965-1073 
De vogels kiezen o fw el voor de stenen g loo iing  
van du d ijk  (jaargemiddelde 6 3 % )  ofw el 
voor de houten aanlegsteiger (jaargemiddelde 
1 7 ,5 % ).  De precieze plaats op de d ijk  of de 
Steiger waar ze neerstrijken w o rd l bepaald door 
du vuistregel; I ;it rio w ind  un in du zon".
Op du aanlegsteiger zoeken zu dus de w im itu  
we kant van de balken en op de d ijk  kunnen ze 
kiezen tussen de noorde lijke  of zu ide lijke  liei 
ling  o f de g loo iing  b ij de kn ik  in de d ijk , uitga
ven d op de vaargeul (foto's 2 (J tol 23),
Overigens is de d ijk  van de Werfbank de enige 
hoogwatervluchtplaats van betekenis waar 
vooral in  voor- en najaar de Steenlopers regel
matig samen met du  Paarse Slrandlnpors 
komen overt i jen, Heel hel jaar door, vooral mei

dood tij en rustige weersomstandigheden, fu n 
geren de strandhoofden en het Oosterslaketsel 
ais secundaire hoogwatervluchtplaats, 
gem iddeld over een jaar goed voor 8 ,5 % van de 
nvertijende vogels. Slechts een enkele kuur 
w ord t vastgesteld fiat tie balken onder hel w an
delpad van bet O o s te rs taktïtsel ais vluchtp laats 
dienen, identiek dus ais de s ituatie  bt?s< breven 
door Graaf Lippens voor de jaren 1947-1954 
Over) i jende Paarse S irandlopers op de strand
hoofden zitten vaak in bet gezelschap van 
S tuen lopers en Scholeksters (foto 24).

In welbepaalde gevallen werd afgeweken 
van het normale patroon.

* B ij een stevige oostenw ind kiezen de 
Paarst* S irandlopers soms spontaan voor de 
d ijkg lo o iin g  van de Halve Maan, Zu zitten híer 
dan rustig in  de w indschaduw  van de d ijk  en 
bovendien tempert een landw ind  de branding 
waardoor u itlopende golven op de zeedijk 
achterwege b lijven.

* In geval van verstoring np de Werfbank 
(recreanten, overvliegende he likopte r o f v lieg 
tuig. vaartuig dat te d i c h t  nadert. .) w ijken  de 

vogels u it naarde d ijkg lo o iin g  van de Halve 
Maan rif de aanlegsteiger van bet 
Zeewezendok.

* Van november tot februari is de 
“ontrouw” aan de W erfbank hel grootst:
8 tot 25fh<i van de vogels bh jfl op het strand 
hangen. D it is d u id e lijk  het gevolg van de 
invloed van w interse weersomstandigheden.
Iii) sneeuw o f ijze l is er ontreddering merkbaar 
en zitten de vogels bij hoogwater, zelfs b ij 
sp ring tij, in  de smalle sneeuw- of ijsv rije  strook 
aan de w a terlijn  op strandhoofden of de zee
d ijk  Soms zitten ze in  die omstandigheden ook 
op du aanlegsteiger van het Zeewezendok 
(fotoreeks 25) B ij storm slaat bet spaUvalur wel 
ei ui s over de d ijk  van de W erfbank en w ord t er 
uitgeweken naar diezelfde steiger van het 
Zeewezendok.

In du jaren 1970-1971 w ord t bet oude hou
ten Oost er staketsel afgebroken en al v lug 
ontoegankelijk voor wandelaars. De Paarse 
Strand lopers gebruikten toen sporadisch de 
restanten ervan ais hougwatervhu htplaals.
Dit is ais hel ware een voorafspiegeling van de 
situatie díe zích vanai de jaren negentig oni 
w ikke ld e  waarbij de houten bosc henningscnn- 
struct ie van het betonnen staketsel du tra d itio 
nele hoogwatcrvluchtp laats wordt. Tenslotte 
b lijk t u it tabel B en kaart 12 zeer d u id e lijk  dat 
de vogels tijdens hoogwater de periferie  van de 
Oostcmdse voorhaven niet overs< bl ijden 
O p  de Spuikom  is het overtije ii van e n k e le  

Paarse S irandlopers u iterst incidenteel.
Hut patroon van hel gebruik van de hoog

w a te r luchtplaatsen tijdens de nacht w ijk t zuur 
d u id e lijk  ai van i lat tijdens de dag- De aanleg - 
steiget van bet Zeewezendok (fotoreeks 25) en
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Foto 20,
Hoogwatervtuchtptaats van 
Paarse Strand lopers op de 
horizontale balken van do aan
legsteiger van de Werfbank,
Zie kaart 12
i Foto Mare Beeuwe, Oostende
196 91

High water refugium of the 
Purple Sandpipers on the tlori- 
¿omoi beams of the Dock yard 
landing stage. See map 12 
(Picture M arc Becuwe, Ostend
1969)

Foto 21.
Hoogwatervluchtplaats var 
Paarse Strandlopers op de 
schuine balken van de aanleg
steiger van de Werfbank.
Zíe kaart 12
(Foto Mare Becuwe, Oostende 
1969t

High water refugium of the 
Purple Sandpiper on the sian 
ted beams o f the Dockyard 
landing stage. See map u  
(Picture Morr Becuwef Ostend
1969)

I

i
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FotO 22 .
Hoogwatervlüchtplôats van 
Paarse Sirandlopers op de 
aanlegsteiger van de 
Werfbank: bíj narde wind 
schuilen twee vogels In een 
rotte holte van de balken,
Zíe kaart 12
(Foto Mare Becuwe, Oostende 
1970)

High water refugium of the 
Purple Sandpiper on the 
Dockyard landing stage: due 
to strong windt two birds are 
seeking for shelter in a CQvitv 

of the rotten beams.
See map 12
(Picture Mare Becuwe, Ostend 
¡970)

.
' f

'

Foto 23.
Gemengde hoogwatervlucht- 
plaat5 van de Paarse 
Strandloper en de Steenloper 
op de íu ídelijke helling van de 
Werfbankdljk, De twee soorten 
vormen elk een homogene 
groep waarbij de Paarse 
Sirandlopers een uitgesproken 
voorkeur hebben voor de lage 
positie bij de waterlijn, de 
Steenlopers voor de hoge 
positie bovenaan de helling. 
Zie kaart 12
i Foro Mare Ëecuv/e, Oostende
1970!

Mixed high water refugium of 
the Purple Sandpiper and the 
rurnstone on the southern slope 
o f the Dockyard levee.
The two species each form a 
homogeneous groupt o f which 
Purple Sandpipers hove n cleor 
preference for positions 
directly above the water line, 
while Turns! one * prefer positions 
higher up the slope,
See map 12
(Picture More Becuve, Ostend 
1970)
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Foto 24.
Op een winterochtend delen 
Paarse Strand lopers een hoog 
watervluchlplaats op een 
strandhoofd met Scholeksters. 
Deze beide soorten oveMijen 
zeer passief, slapend of 
kijkend, terwijl de Steentopers 
actief rondscharrelen en voed
sel zoeken
(Foto Mare Betuwe, Oostende
1968)

On a winter morning Purple 
Sandpipers and Oystercatchers 
sharing o high water refugium 
on a groyne, Both species are 
waiting, in a rather passive 
way e.g. sleeping or staring, 
for rhe favourable tide to 
come, while in constrast 
Turnstones actively scratch 
about and forage 
(Picture Mare Becuwe, Ostend
i ¡>68)

Tabel 8,
De maandelijkse verspreiding van de Paarse Strandloper over de diverse hoogwatervluchtplaatsen tijdens de dag ert de nacht in de omgeving van Oostende, 
1965*1973. Aangezien slechts enkelingen van de Paarse Strandloper worden waargenomen tijdens de maand juni werd deze maand uit de tabel weggelaten

Monthly distribution of the Purple Sondpiper on the diverse high water refugia* during daytime and during the night in the surroundings o f Ostend, 1965 
1973• As only few Purple Sandpipers were observed in lune, this month has been omitted in the table

Aantal

hvp-

dlingen

Steek-

proef-

grootte

% -verspre id ing  over de diverse locaties tijdens hoogw ater

Type

hvp

t€

M aand

S trand

hoofden

Raversijde-

Bredene

Ooster-

staketsel

en

strandhoofd

D ijkglooiing  

Halve M aan

Dijkglooiing

W erfbank

A anleg

steiger

W erfbank

A an leg 

steiger

Zeew ezendok

Staketsels

Spuikom

Dag- 1 12 21 - ■ « 67 33 - ■»

hvp’s A 25 99 - 5 • 59 36 - m

S 23 152 5 - ■m 67 28 - m

0 23 437 ■* 1 0.5 66 26,5 6 -

N 21 857 1.5 7 I5 .5 60,5 - 15.5
D 33 t .9 7 8 11 m 2,5 64.5 12 9.5 0,5
J 18 1.099 17 8 17 38 20 * •

F 22 1.421 9.5 3.5 3.5 58.5 20 3 2

M 30 2 .2 4 2 1.5 * 4.5 67.5 20,5 6 -

A 38 2.159 6 A i LU I 72,5 17.5 3.5 o ,5
M 31 453 1 2.5 0.5 65.5 30 * 0.5
jaartotaal 276 10.918 6.5 2 5 63 17.5 5,5 0 ,5

Nacht-

hvp’s

jaartotaal 29 1 .442 m 38 0 ,3 5 14,5 4 2 ,2
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Fotoreeks 25.
De aanlegsteiget bij de sluis 
van hei Zeewe/endolr wasvoor 
bejde soorten een alternatieve 
hoogwater vlucht plaats tijdens 
de dag in geval van verstoring 
door recreanten op de 
Werfbankdijk bíj storm of 
sneeuw Bovendien was bet do 
meest courant gebruikte 
nachtelijke hoogwatervlucht
plaat 5 voor de Paarse 
5trand!oper, Zie kaart 12 
(Foto's Mare Becuwe,
Oostende 1970Ï

For both species, the landinii 
stage near the lock of i/ie 
'Zeewezendok ‘ mes an alter
native high water refugium 
during the day in case of 
disturbance by man, storm or 
snow an the Dockyard levee.
It was moreover She moss cur 
rently used high water rrefugi
um at night of the Purpk- 
Sandpiper. See mop 12 
(Pictures Mare Bet uwe, Ostend 
1970}
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de uitsprong van het Oosterstakelsel [fotoreeks 
15} z ijn  samen goed voor 80% van de ovortij- 
ende vogels tijdens de ii.n ht. De aanlegsteiger 
van dt* Werfbank herbergt nog 14,5%. Deze drie  
locaties hebben een gem eenschappelijk ken- 
merk: ze z ijn . in  tegenste lling lo i de d ijk  van de 
W erfbank. ontoegankelijk voor lijnv issers en 
dus is verstoring h ie r m in im aa l T ijdens de 
nacht is d it aspect kenne lijk  he lang r ijk  er dan 
tijdens de dag ais "naderend gevaar”  al van op 
afstand gem akkelijk visueel waarneembaar is. 
Hoe strikt de Paarse Strand lopers liet onder
scheid maken tussen hoogwaterv luch t plaatsen 
tijdens de dag en de nacht moge ook b lijken  u it 
de vaststelling dal z ij b ij hoogwater in de avon
duren ca, een h a lf uu r na zonsondergang van 
de d ijkg lo o iin g  van de W erfbank in k le ine 
groepjes opvliegen en neerstrijken op de aan
legsteiger van hot Zeewezendok. In de scheme
ring verplaatsen ze zich dus spontaan van een 
klassieke dag- naar etui klassieke nachthoogwa- 
tervluchtp laats. T ijdens ile  dag z ijn  de Paarse 
S irandlopers. door hun makke karakter, passief 
gedrag en grote om 1er linge afstand, op hoogwa- 
tervhichtp laatsen zeer gem akkelijk te te llen.
Op nachte lijke  hoogwaterv luch t plaatsen lig t 
dat veel moei lijker. De lich tb un d e l van een 
zaklamp o f de koplam pen van een auto veroor
zaken a ltijd  en o n m id d e llijk  veel verstoring: 
heftig roepen en vervliegen. Men moet de 
vogels proberen te observeren b ij hel oranje 
schijnsel van de havenver! i ebt i ng langs de dok
ken en de wegen.

Het gedrag van de overtijendë Paarse 
S irandlopers op de hoogwatorvluchtplaatsen 
vertoont een aantal vasto kenmerken.

* De gewoonte om b ij elk hoogwater, bíj 
dag o f nacht, b ij d ood tij in de ochtend o f de 
avond, b ij sp rin g tij op de m iddag o f omstreeks 
m iddernacht, de stranrIhoofden te verlaten en 
naar de hoogwaterv luch t plaats te trekken is 
van een opm erke lijk  grote regelmaat, van ju li 
tot mei.

* De vogels kiezen een hooguu te rv lu i ht- 
plaats d ie zo d ich t m ogelijk  b ij het getijgebied 
van bet strand aanslu it.

* T ijdens de dag overtjjen  de vogels bijna 
a ltijd  in één groep op één locatie. ( )p  nachte
lijk e  hoogwaterv lucht plaatsen is de tendens oni 
verspreid te ovurtijen. tip twee o f soms drie 
locaties, groter.

* Do overtijende groep Paarse Sirandlopers 
op de g loo iing  van de Werfbank zit steeds d ich t 
b ij de w aterlijn .

* Op de klassiek«1 hongiv ater v luchtp laatsen 
s lu iten  er geen andere waad vogelsoorten aan 
b ij Paarse S irandlopers, op de Steenloper na. 
O p de d ijkg lo o iin g  van de Werfbank vormen 
deze soorten dan twee homogene groepen: de 
Paarse S irandlopers onderaan b ij de waterkant 
en de Steenlopers bovenaan «le h e lling

(foto 23J. A l en toe vormen ze (wee nevenge
schikte groepen op dezelfde hoogte van de he l
ling , maar vaak dan nog alleen na vervliegen 
door voorafgaande verstoring (foto 2<i) Na ster
ke verstoring z itten  ze heel zelden ook vo lle d ig  
in d iv id u e e l gem engd Zonder verstoring men
gen enkele Steenlnpers zich ook soms in de 
homogene groep Paarse Strand lopers (fotoreeks 
26). Enkelingen van do Paarse S trandloper 
zitten alleen in de rand vau de homogene 
groep Steenlopers

* De in d iv id u e le  afstand I lissen overtijende 
Paarse Strand lopers bedraagt één to t vierm aal 
de eigen lichaamslengte van de vogel [fotoreeks 
26 en lo lo  27). Dit ís een zeei ijl patroon en in 
scherp contrast met hel gedrag van de 
Steenloper (verge lijk  fotoreeks 2 fj cri foto ï 7 1. 
Op nach te lijke  hungu .ite rv lm  ht plaatsen is de 
onderlinge afstand tussen de Paarse 
S irandlopers gem iddeld nog groter dan tijdens 
de dag.

* De tijdsbesteding van de Paarse Strand- 
loper op de hoogwaterv luch t plaat s is in alle 
seizoenen zeer passief. Slapen komt op de eer
ste plaats, af eu toe een s onderbroken door 
k ijken  en een aantal i om fort handel ingen
ais poetsen, krabben of vleugelslrekken (fo to
reeks 28).

* Wanneer Paarse S irandlopers op de zee
d ijk  van ile Halve Maan overtijen hebben ze de 
gewoonte in groep uitgebreid le komen baden 
in  een grote regenplas op het wandelpad van 
de d ijk . K enne lijk  geniet zoel water op dat 
m om ent de voorkeur,

7-3.4.
Het getijdenritme tijdens de dag en het 
terreingebruik bij de Steenioper

Bij laagw ater is de verspre id ing en hel 
hab ila tgebru ik  van de Steenioper good verge
lijkbaar met dal van de Paarse Strandloper, 
zoals h iervoor best breven. In alle seizoenen 
verlaten evenwel soms k le ine  groepjes 
Steenlopers (10  lo l 50 vogels) b ij laagwater hel 
get i ¡gebied oni in de duinplassen b ij Fort 
Napoleon oí in  hut polderland Turk i je-Vicogne 
le gaan rondscharrelen, ook Inj zee) rustige 
weersomstandigheden, B ij m inder aangenaam 
weer (harde w ind . regenbuien..,) is die tendens 
nog sterker en is er soms sp raki- van een grote 
mate van in a c tiv ite it. Van november tot maart 
verlaat echter het overgrote deel van de 
Steenioper,s het strand bij laagwater in één w e l
bepaald geval: ais de Spuikom  drooggelegd is. 
De slikhodem  d ie  dan beschikbaar kom t is zo 
aan trekke lijk  ais foerageerm ilieu dat b ijna de 
vo lled ige  popu la tie  h ier geconcentreerd zit. 
Draait men bovendien ile  s lu izen d icht b ij de 
Opkomende vloed* waardoor de Spuikom  t i j 
den* het hoogwater droog b lijf t ,  dan b lijven  de
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Fotoreeks 26,
Overt i jende Paarse 
Strandlopers respecteren een 
onderlinge afstand van één toi 
viermaal de eigen lichaams 
lengte en íitten dus in een 
¿eer ijl verband Steenlopers 
vormen veel dichtere groepen 
(Foto's Ware Étecüwe.
Oostende 19 ? 1̂

Purple Sandpipers respect an 
individual distance o f one to 
four times their body length 
while passively passing the 
ttde and thus form a very loose 
network. Turnstones, on P'c 
other hand, form much closer, 
coherent groups 
(Pictures Mare Betuwe, Ostend
19/0
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Storni lupers do hole dag 11nor w rd u i voedsel 
zoeken, afgewisseld nie i periodos waarin ze 
passief in groep rusten eu is er van ge tijdom it- 
ine ol hoogwaterv luchtp laats geen sprake m eer 
Wel pendelen regelmatig groepjes Steenlopers 
tussen de S pu ikom  eu het po lderland , waar ze 
in regenplassen o f gracht kant en gaan baden (»mi 
drinken?}. De paar honderd Steenlopers die 
dan op de afgelaten S pu ikom  foerageren. k r i j
gen steevast u n m id d e llijk  het gezelschap van 
Scholeksters [20-120). Honte S irandlopers 
(5-20). Bontbekplevieren (5-15) en Ture luurs 
(5 -1 0 ). Laat men de Spuikom  b ij hoogwater 
weer vo llopen dan k rim p t de oppervlakte  s lik  
gaandeweg in  tot alleen nog de landtong b ij 
staketsel noord o ve rb lijft waar de vogels z it h 
dan ( oncentroren. Gebeurt d ít m idden  op de 
dag, dan vliegen veel Steen lopers naar de klas
sieke boogwatervluchtplaatsen (zoals staketsel 
noord en het po lderland); gebeurt d it tegen de 
avond, dan trekken ze naar de slaapplaatssta
ketsets op de Spuikom .

Een globaal overzit ht van de verspre id ing  
b ij hoogwater over de d iverse hoogwater- 
vliH ht plaatsen tijdens de dag w ord t weergege
ven in tabel ‘ I. Het grootste deel van de hoog- 
waterv luch t plaat ste llingen waarop deze tabel 
gebaseerd is v in d t plaats van de luti* voorm id 
dag tot de late nam iddag. Je hebt dan m in  o f 
meer een sp rin g tij s itua tie  rnet de beste kansen 
op d u id e lijke  concent ratios vogels d ie  een 
betrouwbaar beeld geven van het ge tijden ritn ie  
en bet daarbij horend habí ta lgebruik. De 
omstandigheden rond boogwatervluchtp laatsen 
in de vroege ochtend o f in de late avonduren 
worden daarentegen ste rk  gekleurd door de 
invloed van het dag-nachtritm e.

W annen de vogels in de vroege ochtend de 
slaapplaatsstaketsels op de Spuikom  verlaten 
vliegen ze rechtstreeks naar het strand, wat (tok 
de stand van het t i j is B ij laagwater kunnen ze 
zonder problemen o n m id d e llijk  vo lop voedsel 
zoeken op de strandhnnfden. Wanneer luii op 
de vroege ochtend echter ju ist hoogwater is. 
ook met tijhoogten tussen 4 m en 4m50. 
verspreiden ze zich b ij rustig  weer toch evei 
strandhoofden en zandstranden en gaan 
o n m id d e llijk  100% foerageren. Ze doen d it, 
ook al staat het getijdengebied v r ijw e l vo lled ig  
onder water. Op de strandhoofden en de he l
ling  van dt» zeedijk scharrelen ze zowel in  de 
w aterlijn , telkens over enkele meters heen en 
weer verst hu ivend - lopend o f v liegend - rnet 
de aanrollende en terugtrekkende golfslag, ais 
op tie kurkdroge korstrnossenzone. Op het 
zandstrand zitten ze dan zowel in de w a te rlijn , 
op bet natte strand ais up bet vloedm erk. Bij 
ongunstig weer. b ijvoorbeeld een harde z u id 
westenw ind. zitten ze wel sterk geconcentreerd 
op een w in d lu w e  hoek van de zeedijk b ij bet 
Zeeliedeninouum ent aan bet K le in  Strand 200

Steenlopers op t ien  vierkante meter, volstrekt 
onbegroeide, kale stenen d ijkg loo iing . maar wel 
100% foeragerend in  de w a te rlijn . Het gedrag 
van strandbezoek b ij hoogwater in de vroege 
G( ht enduren Ís een zeer regelmatig weerkerend 
fenomeen, van ju li tot mei. Wanneer het t i jd 
s tip  van hoogwater in de loop van de ochtend 
van dag tot dag opschudt, ontstaal een over
gangssituatie waarbij een deel van de vogels 
actie f foeragerend op het strand o f in de p o l
ders \ e rb lijit en een deel toch naar de hoogwa
ter v luch t plaats trekt om passief te overt i jen, 
met nogal wat vervliegen tussen beide. Vanaf 
10-1 1 uu r ongeveer heeft men een goede kans 
om alle Steenlopers weer op de hoogwater- 
\ luchtp laats aan te tro llen.

Het gedrag en het habita tgebru ik van de 
Steenloper mei hoogwater van de late voor
middag tot de late namiddag is sterk verst b il 
lend naargelang bet seizoen (tabel 9).

Van ju l i  tot september ove rtijt de vo lled ige 
popula tie  passief op enkele hoogwatervlucht- 
plaatsen. De regelmaat in liet gebru ik van á r  

twee locaties is zeer groot; de W erfbank en 
omgeving haalt van 17 tot 64%  van de overtij- 
ende vogels en de Spu ikom  van 24 tut 82"o.
Op de eerste locatie is de d ijkg lo o iin g  van do 
W erfbank (foto 29 en 30) veru it bet belangrijkst 
(1 I tot 56% ) met u itw ijkm oge lijkheden  naar 
het staketsel van de W erfbank en bet staketsel 
van het Zeewezendok Op de Spu ikom  is het 
staketsel noord (foto 31) favoriet (22 tot 73%) 
met u itw ijkm oge lijkheden  naar de staketsels 
zuid (fotoreeks 32) en oost. In geval van versto-

Foto 2J.
Op de rechtse schuine balk is 
de tweede vogel bovenaan net 
geland en heeft daarmee de 
minimumafstartd met de eer
ste en de derde vogel over
schreden en verstoord.
Beide reageren agressief op 
de nieuwkomer: HPlerise keep 
your distance because my 
resistance Is low "
(Foto Mare Betuwe, Oostende
1969)

On the oblique heom ori the 
right the second bird from 
above has just landed and 
exceeded therefore the mini
mum distance with the first 
and the third bird. Both distur
bed birds read aggressively 
against the newcomer:
“Please keep your distance 
because my résistera e is

(Picture Mare Bccuwe, Ostend 
t9à9)

TI
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fotoreeks 28.
Overtüende Paarse Strand- 
loperi In juli, ín volledig 
zomerkleed Op de hoogwater 
vluchtplaats nemen slapen en 
Ui ken (a en b) het leeuwen 
deel van de tijdsbesteding in 
beslag.. Comfort han delingen 
ais krabben íe). poetsen 
|d en e) en vleugelstrekken (f ) 
onderbreken af en toe het pas
sieve gedrag. Bij de vogel die 
de vleugels strekt ís duidelijk 
te zien dot hi| zkh in volle 
slagpenrul bevindt 
(foto's Mare Betuwe.
Oostende 1470)

Puipie Sandpipers waiting fot 
the favourabie tide in luly. 
showing their fall breeding 
plumage. On the high water 
refugia, sleeping and staring 
(a and b) ore two activities 
which take up the lion's share 
of the time spent. Deeds to 
enlarge the comfort; os scrat
ching (c), cleaning (d and e) 
and stretching the wings (f) 
interrupt from time to time the 
passive behaviour. The bird 
that stretches its wings has 
(.tear signs of moult in the pri
mary feathers
(Pictures More Becuwe, Ostenii 
1970}
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Tabel 9.
Oe maandelijkse verspreiding van de Steenioper over de diverse hoogwaiervluchtplaatsen tijdens de dag ín de omgeving van Oostende. 1965-1973.
Aangezien het aantal Steenlopers in de maand ¡um zeer Mein is. werd deze maand uit de labei weggelaten

Monthly distribution of the. Turnstone on the vonous high water refugio, during daytime In the surroundings of Ostendr 1965*1973- Due to the smalt numbers
of Turnstones observed In lune, this month has been omitted in the table

Maand Aantal Steek* %-verspreiding over de diverse locaties tijdens hoogwater
hvp- proef-

tellingen grootte Strand Voorhaven Polder- Spuikom
land

Zand
strand

Strand
hoofden

Dijk- Aanleg- 
giooiing steiger 

Werfbank Werfbank

Aanleg
steiger

Zee
wezendok

Turkije-
Vicogne

Staketsel
Noord

Staketsel
West

Staketsel
Zuid

Staketsel
Oost

Afgelaten
of

landtong

1 18 190 . 0.5 11.5 5.5 • 73 - 1 8.5 ,

A 62 1-672 0,25 1.5 49.5 3 5 - 30,5 0,25 5 4 1
S 31 2.822 * ES 56.5 i.5 6 - 22,5 0,25 6,5 5 0,25

0 28 4.603 3 2.5 10 0.5 0,5 19 30 - 16.5 18,5 1*5
N 24 4.853 2>5 2 1 0,5 1.5 60,5 19.5 m 4 3 5.5
D 26 6-772 18 1.5 6.5 8 63 18,5 - 0,5 1.5 2.5
1 23 6*493 11 5.5 8.5 m W' 48 20.5 » 3 3.5
F 21 4845 8 5.5 28 - - 27 20 - - 1.5 10
M 31 7657 5 6 30.5 « m 28 20,5 m ■* 10

A 37 8 .609 ES 3 57 - 1*5 20 13 - 3*5 0.5 -

M 35 3752 0.5 2 23.5 1.5 0.5 37.5 1 28,5 5 »

jaartotaal 316 4 8 .0 6 8 5.5 3.5 27 0.5 1*5 27.5 21*5 0 ,5 5 3.5 4

ring floo r recrean ton op de Werfbank vliegen de 
Steenlopers a ltijd  resoluut naar het staketsel 
noord op de Spuikom , dat door de ligging op 
het water meer storingsvrij is (kaart ld).

Van oktober tot a p r il w ijz ig t het patroon 
grondig. Het po lderland van Turkije-V icogne 
biedt, samen met het strand, een zeer be langrij
ke opvang voor Steenlopers tijdens hoogwater 
Met het korten van de dagen in het najaar 
komen Steenlopers d u id e lijk  in tijdsnood um 
voldoende voedsel op te nemen per etmaal. A is 
de daglengte. de tijdsspanne tussen het begin 
van de nautische schemering in  de ochtend en 
zonsondergang (zie onder 7.3.7.). rond 21 okto 
ber korter w ord t ilan t lu 3 (V  kunnen deze 
vogels zit h. na oen passie! ve rb lijf op de me h 
te lijke  slaapplaats, n ie t opn ieuw  een rustperio 
de van gem iddeld vier uur op de hoogwater* 
v luchtp laats perm itteren. De oplossing is dan 
om tijdens hoogwater toch verder te b lijven  
foerageren b innend ijks  op weiden, omgeploegd 
akkerland o f percelen met w intergranen en op 
het strand en d it afgewisseld met periodes van 
in a c tiv ite it. Deze verschuiv ing  vo ltrek t zich op 
korte tijd  in  de derde decade van oktober. 
Gem iddeld z it in  oktober al 19% van de vogels 
b ij vloed in  de po lde r Van november tot janua
ri b lijf t  ru im  60% van ile  popu la tie  verspreid 
en meestal actief foerageren tijdens hoogwater.

bet grootste deel in ile polders, een kle iner deel 
op het strand. Rond 21 februari worden de 
dagen weer langer dan 1 lu30* en in  februari en 
maart daalt het aandeel actieve vogels tijdens 
hoogwater tot een k le ine  40%. In april b lijf t  
nog 2 0 % van de popula tie  in de polders over- 
tijen maar dan reeds grotendeels passief en in 
een d ich te  groep (fo to ’s 33 tol 35). D uurt die 
overgang in het najaar hooguit twee weken, 111 

het voorjaar b lijf t  het ru im  twee maanden aan
slepen eer alle vogels het polderland en het 
strand tijdens hoogwater consequent verlaten. 
Van oktober tot maart herbergt bet staketsel 
noord in de Spuikom  tussen de 21) en de 30% 
van de passief, in  groep overt i jende 
Steenlopers. met de staketsels zu id  en oost en 
het si i k je van de landtong ais u itw ijkm o g e lijk 
heden. Immers, wanneer er in het polderland 
verstoring optreedt (agrarische activ ite iten , 
jacht, een overvliegende Blauwe Reiger. .) dan 
z ijn  de staketsels op de Spuikom  een d i rei t 
bereikbare vluchthaven. Het staketsel noord 
lig t liet d iebtsb ij en w ord t dus meest gebruikt. 
Kortom , in de w in te rtijd  ligt het zwaartepunt 
van de verspre id ing van de Steenloper b ij 
hoogwater in  het polderland Turk i je-Vicogne 
en tie Spuikom , ais één samenhangend 
systeem, met veel u itw isse ling  tussen beide.
En dus is in  d ie  periode de aanwezigheid rond
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do Werfbank m in im aa l. Moza hoogwutcrvlm  tit 
plaats kom i opnùnm  in  gebruik vanaf luhruari 
mot 28% ais hot nandtml passiof ovo rlijo iu to  
vogels wear Umiioomt on lini p ickt in  apri) mot 
bijna 60% van do uvortijendo Steenlopers Ook 
in ile  w in te r \ liegen ilo  vogels b ij verstoring op 
de W erfbank rich tin g  Spuikom  en po lderland 
(kaart 14).

Het h ier geschetste le u c i ngobru ik b ij hoog
water in  de w inter w ord t in enkele gevallen 
bruusk onderbroken.

• A is men de Spuikom  leei; laat open « " t i 
centreren b ijna alle Steenlopers z ich ook b ij 
hoogwater op de slikbodern van de Spuikom .

• Tijdens vorst- en sneeuw periodes w ordt 
liet polderland ‘Turkije-Vicogno en de h ie rb ij 
aansluitende hoogwatervluchtp lautsen van de 
Spuikom  \ an ile ene dag up d<* andere verlaten 
Het staketsel van bet Zeinvezendok en het w an 
delpad van de Werfbank (toto 36) o f de 
sneeuw-vrije strook b ij de w a te rlijn  op het 
strand worden ilan de enige gebru ikte hoogwa- 
terv luch t plaatsen.

• B stormweer wordt gekozen voor een zo 
windhiw mogelijke hoogwatervluchtplaats

waarbij a lle vogels goi om untreerd zitten in oen 
depressie in bet polderland o f b ij een sturm uit 
bet noordoosten np de zu ide lijke  h e lling  vau 
de d i|k  van de W erfbank

• Heel z e ld e n  slaat bet w aterpe il in de 
Spu ikom  zo hoog dal b ij hevige w in d  en sterke 
golfslag b ier geen enkel staketsel nog drong 
b lijf t  on dus bru ikbaar voor de Steenlopers.

In do loop van aw i z ijn  bet gntijd im ritrrie  
en habila tgohm ik vo lled ig  vergelijkbaar met. de 
pel inde ju li -  jseptrmbvi A lle   ̂ugels gaan iii 
groep passief nvm tijen <>p dn staketsels van de 
Spuikom  (72%) rnet een d u ide lijke  voorkeur 
voor bet staketsel noord (37,5% ) en zu id  
(28.5%). De W erfbank haalt 25% met opn ieuw  
een zeer d u id e lijke  voorkeur voor <le g loo iing  
van dn d ijk  Het scherp contrast in bet gebruik 
van hoogwatervlm  htplaatseu tussen de maand 
april (58% W erfbank en 17°i. Spuikom ) en mei 
(25°.. W erfbank en 72% Spuikom ) heeft geen 
ecologische achtergronden maar illustreert eer
der het verschil ín p laatse lijke trad ities tussen 
enerzijds de vaste groep w intergasten die 
broedvogels z ijn  u it G roenland en Noordoost- 
Canada (april) en de doortrekkers d ie  vanu it

Foto 29.
Ut? klassiek'? gemengd*- hoog 
watcivlucbtplaats op %  /uldp< 
lijke helling van de Werfbank- 
dijk Belde soot ten vormen 
nevengeschikte groepen op 
dezelfde hoogte van de hel 
ling rechts de < ompotte groep 
Steenioper1., links dl* Ijle groep 
Paarse Sirandlopers. Dft Kwam 
vee! minder voor dan de 4llua 
tie getoond op foto * j. ¿te 
kaart 13
(Foto Man Becuwe, Oostende 
197«)

The classical mixing on the 
high water refugium an the 
southern shore of the 
Dockyard levee Both spartes 
form coordinate group* on me 
same level of the shore. of the 
right a compact group o f 
Turnstones, on the left, a loose 
group of Purple Sandpipers. 
This occurred much le ss often 
as it happened in the situation 
o f picture 2 h See map 13 
(Picture Wore Becmve, Ostend 
t97s)



Foto 30*
Alleen op sonnige zomerdagen  
genieten Steenlopers h ie r in  
prachtkleed -  tiggend op de  
buik, van de wärm te van bet 
stenen wandelpad op de 
Weifbankdijk. in zom erkleed  
dragen Steenlopers in frontaal 
aanzicht een opvallend  
gezit hls masker Zie kaart 13 
(Foto Mare Eter uwe. Oostende  
197b)

Only on 0 sijrwy summer day 
Turnstone s, in breeding plu
mage, enjoy the warmth of o 
siony footpath, white tying on 
then belly at the Dockhyard 
levee. In head on view, 
Turnstones In breeding 
plumage show a striking facial 
mask: 5ee map 13 

1 (Picture Mare Betuwe, Ostend
1970)

foto 31.
In de Spuikom is, van alle 14 
steigertjes, net staketsel noord 
doorheen alle seizoenen vet uit 
de meest favoriete hoogwater 
vlucht plaats van de 
Steenlopers. Maar ais slaap  
plaats wordt dit s takehe ltjé  
zeer uitdrukkelijk gemeden  
Ais zitplaats genieten de vertí 
cate paaltjes de voorkeur 
Zie kaart 13
(Fota Mare Betuwe, Oostende  
1968)

On the Sluice Dock the nor 
fäernmost Sr foa red picket 
fence was, of the 14 picket fern 
ces. during all seasons by far 
the most favourite high venter 
refugium of the Turnstones, 
However, this picket fence was 
explicitly avoided as a night 
roost As a place to rest the 
vertical little posts are chosen 
the most; See map 13 
(Picture More Bee um', Ostend 
1968)
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Fotoreeks 32*
Een van de vijf staketsels and 
van de Spuikom mei een groep 
overtijende Steenlopers: 
de vogels zitten in rifen op de 
horizontale latten, Deze stei
gertjes worden veel minder 
gebruikt ais hoogwatervluchr 
plaats maar zijn wel één van 
de mees! geprefereerde slaap- 
plaatsen van de Oostendse 
populatie in de jaren 1968- 
1984. Zie kaart n  
(Foto’s Mare Becuwe,
Oostende 1973)

One of the five southernmost 
situated picket fences on the 
Sluice Dock with 0 group o f 
Turnstones, waiting for the 
favourable tide: the birds are 
sitting in rows on the horizon
tal slats. These fences were 
to a much lesser extent used 
as high water refugia but were 
one of the most preferred 
night roosts of the Ostend 
population in the years 1 $68- 
1984. See map 13 
(Pictures Mare Becuwe, Ostend
1973)
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Foto 33,
Een grote groep Sleetilopers m 
april op de boogwatervlucht- 
plaats im de pokier Turkije- 
Vicogne; een huísweide met 
kort afgegraasde grasmat 
weten deze vogels te waarde
ren. Zie kaart 14 
(Foto Mare Becuwe, Oostende 
19? 3)

A large group of Turnstones 
on the high water refugium tn 
the potder land Jurkife 
Vicogne in Aprih a meadow 
wirti short-grmed gtassis 
'nach appro date d by 
buds. See map ¡/4 
(Pierare Mare 8  ecu we. Ostend 
1972)

A frika  op weg z ijn  naar hun Knracialist fu* 
broedgebieden (mei). f ini gnat dus oni twee v u i
st lu llende  populaties Steenlopers waarvan de 
tradities in  het terre ingebru ik ook in de periode 
ju li - september een rol kunnen spelen b ij de 
keuze van hoogw atervlu i ht p laai sen.
[Je identieke voorkeur voor welbepaalde hoog- 
w atervluchtp laatsen b ij de lente trekkers in mei 
en de eerste herfstrekkers in ju li is zeer ÍTap
pani (tabel it). Plaatstrouw aan doortrek- en 
overw interingsgebieden en het h ie ru it voort
vloeiend tradltiegebonden gedrag in  liet 
terre ingebru ik mag geen verw ondering wekken 
h ij een soort ais de Steenioper die tot 20  jaar 
oud kan worden (Cramp en Simmons 19H2).

Enkele facetten van bet gedrag van de 
Steenloper kunnen ais volgt samengevut 
worden,

* Het getijdenrit me van de Steenioper is 
helemaal n iet rig ide  en consequent zoals dat 
van de Paarse Strandloper. A t naar gelang het 
tijd s tip  van de dag en het seizoen zitten er b ij 
laag water vogels b innend ijks en b ij hoogwater 
buitengaats. In de w in te rtijd  b lijven  vogels ook 
tijdens hoogwater ten dele actief Foerageren.

* Steenlopers verlaten het get i ¡gebied van 
hot strand zeer v lo t en gaan courant tot ru im
2 km landinw aarts, in hel polderland on op de 
Spuikom .

* Tijdens een hoogwaterperiode verspreidt 
de popu la tie  Steenlopers zich d ik w ijls  on 
vo lkom en spontaan over versch illende hnog- 
ivatervluchlplaatsen.

* De in d iv id u e le  afstand tussen passief 
overtijende Steenlopers bedraagt één tot vaak 
maar een halve lichaamslengte o f nog m inde r 
Z ij vormen dus a ltijd  zeer compacte groepen 
(foto 37).

* Ken overtijende groep Steenlopers op de 
g loo iing  van de W erfbankdijk zit zeer d ikw ijls  
hoog op de he lling  en niei tegen de w aterlijn  
aan zoals de Paarse Sirandlopers.

* Hij naderende verstoring (recreanten, 
groepje n ie rs trijkende  Kauwen...) vertonen 
overtijende Steenlopers op de he lling  van de 
W erfbankdijk een zeer stereotiepe reactie.
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foto 34.
Steenlopers die in de winter
maanden in het polderland 
overtifen mai-en bij gure weer
somstandigheden handig 
gebruik van het microrelief om 
te schuilen. Een slenk van een 
perceelsgracht biedt een 
beschutte hoogwatervlucbt- 
plaats. Zie kaart 14 
(Foto Mare Betuwe, Oostende 
1971)

Turnstones passing (he tide in 
the polder tand during winter 
are very neatly using the 
micro-relief to shelter from 
Inclement weather conditions. 
A channel o f a ditch offers a 
sheltered high water refugium. 
See map
(Picture Mare Becuwe, Ostend 
*97i>
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Foto 35.
Bij het naderen van de foto
graaf vertonen vier Steen
lopers van een overtijende 
groep de "vleugelsignaa! 
houding”: teken van onrust en 
een waarschuwing voor 
naderend gevaai aan de soort 
genoten
[Foto Mare Becuwe, Oostende
1971)

When the photographer appro 
aches, four Turnstones o f the 
group o f animats waiting for 
the favourable tide show the 
'wing-signalling attitude'- 
a sign o f commotion and 
a warning for danger towards 
rhe or^er mra<
(Picture Mare Becuwe, Os rend
197V
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Folo 36.
Bil sneeuw in cíe wintermaan
den verlaten de Steenlopers 
de polders en duiken plots 
weer op aan de Werfbank met 
een boogwatervluchtplaats op 
hei wandelpad. Op de achter
grond het nieuwe bronnen  
Oosterstaketsel in aanbouw 
Zie kaart 14
(Foto Mare Betuwe. Oostende
1970)

fn (he winter months. when
there is snow. îums topes 
leave the potder land and turn 
Suddenly up again al the 
Dockyard with p high water 
refugium on the footpath 
.4r the bock, the construction 
of the new c one tete eastern 
most situated picked fence is 
visible See map 14 
fPfCfnre Mort BccUtoe, Ostend 
*970)

Ze vliegen op van de h e lling  en landen op bet 
wandelpad. Wanneer het gevaar wegebt gaan ie  
lopend terug naar de he lling  om verder te over* 
tijen. Paarse S irandlopers b lijve n  dan soms 
allemaal z itten  of af en toe volgt slechts een 
doei van de groep liei voorbeeld van de 
Steenlopers (fotoreeks 38b

• De tijdsbesteding van de vogels tijdens 
hoogwater is sterk a fhanke lijk  van liet seizoen* 
In de w in te rtijd  is a lt ijd  ten m inste een deel 
van de Steenlopers verspre id en actief aan het 
foerageren op het strand, in  de polders o f op de 
leeggelopen Spuikom . D i1 w isselt a fm o t poria* 
des van in a c tiv ite it en groepsvorm ing in liet 
foerageerm ilie ii ze lf o f met vervliegen naar oen 
hoogwatervluehtplaats. Vooral in voor* en 
najaar maken de vogels frequent gebruik van 
hungwatervlut htplaalsen waarbij ze in enn 
grote groep "passie f”  overt i jon. Dan nog zit 
50 tüt 75% van de Steenlopers te k ijken , krab
ben* poetsen, o f lopen ze, dalen rif tnt in de 
w a te rlijn  en beginnen te p ikken ... on 33 tot 
50% slaapt met de bek in  do veren te rw ijl 80 
tot 90% van de Paarse Strand lopers slaapt en 
1(1 tnt 2 0 % aan com fortharu lel ingen duet 
Dit telkens waargenomen contrast in de tijdsbe
steding tussen beide soorten op de hoogwaler- 
V i ui hl plaats moet in  verband gebracht worden 
met lie i dag-nachtritm e van de S teenloper 
H ij begint elke ochtend, uitgerust van zijn 
mu h le lijk  v e rb lijf  op de slaapplaats, aan z ijn

getijeve i us van de dag te rw ijl de Paarse 
S trandloper «r m isschien een nacht actief foe
rageren heeft opzitten eu elk hoogtij aangrijpt 
om “ b ij te slapen". Bovendien z ijn  Steenlopers 
in de maanden a p r i l-me i veel onrustiger op de 
hoogwatervluehtplaats dan in het najaar en de 
w in te r: veel verlopen, elkaar najagen, relletjes 
schoppen en de tr ille rs  zíjn  niet u it de lucht 
Vogels op vrijersvoeten? Na IO m inuten kan 
bet patroon van een overt i jende groep totaal 
gew ijz igd z ijn .

• Steenlopers slu iten zie lt frequent aan b ij 
andere (wuad)vogels en omgekeerd, 
a, Een popu la tie  Scholeksters van 50 tui 150 
vogels is het jaar rond aanwezig in de jaren 
1905-1073. d ij hoogwater vorm l dezusunrt 
dagelijks overlijende groepen op bet zand 
strand o f op een strandhoofd en hoogstens b ij 
extreme omstandigheden op het strand (storm, 
sp ring tij, herhaalde verstoring floor recreanten 
of loslopende houden..,) trekken ze naar een 
hüügwaterv luchtp laat s op bet platti- dak van de 
V ism ijn , naar het po lderland  Turki je* Vicogne ui 
naar de landtong op de Spuikom . Steenlopers 
s lu iten  z ich  b ij hoogwater in de w interm aan
den vaak aan h ij de Scholeksters op het strand, 
i i i  de polders en op de landtong, maar v rijw e l 
nooit op het platte dak vau fie V ism ijn , een 
enkeling daargelaten. Nel ais Paarse 
S irandlopers gedragen Scholeksters zich zoor 
passie! op een hoogwatervhn htpiaats meestal
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slapen ze, up één puni, kop ín du veren, te rw ijl 
de Steenlopers daaromheen actief aan hel 
rondscharre!en zijn  (in to 3 9 ). Scholeksters s lu i
ten echter nooit aan op ile  typische Steenloper 
hoogwatervluchtplaatsen zoals de staketsels 
van de Spuikom  en maar uiterst zelden, ais 
enkelingen, op de W erfbankdijk. 
h, In de w in te rtijd  ve rb lijven  veel Steenlopers 
in het po lderland h ij de Spuikom  Op weiden 
en akkers foerageren zíj dan vaak in bet d ina  te 
gezelschap van K ieviten, Goud plevieren, 
Kokmeeuwen, Storm meeuwen, Koperw ieken, 
Kramsvogels en Spreeuwen Vonru] met 
Goud plevieren worden soms grotere groepen 
gevormd.
c. Tijdens de trek iii voor- on najaar slu iten 
andere waadvogels in k le ine aantallen aan bij 
de voedselzoekundu Paarse S irandlopers on 
Steenlopers op de stnm dlujofden: 
kanoetstrandloper. Bonte Strandloper.
Tureluur, Z ilve rp lev ie r, K le ine Strandloper. 
W ulp, Regenwulp, Bnnlbekplovier. Deze soor
ten volgen de Steenlopers b ij hoogwater naar 
de Werfbank en zelfs regelmatig maar de sta hr Pi
scis van de Spuikom . Vooral de Kanoet- 
strandloper is een opva llend  regelmatige bege
leider van de Steenioper niei ín mei en septem
ber soms groepen van maximaal 2 0  lo t 40 
vogels, ook op het la ii en werk van de steigertjes

van de nesturkweker '■ De andere verm elde s<mr 
ten volgen in groepjes van I tot II) vogels en 
veel m inder frequent. De Steenioper deelt ook 
zonder problemen de staketsels van de 
Spuikom  niei Dwergmeemven (tot 40 ex ), 
V isdieven (tol 20  ex.) en enkelingen van Grote 
Stem en Kokmeeuw (fotoreeks 40). Maar s te i
gers die ingenomen z ijn  door grote meeuwen 
worden steeds resoluut gemeden; nor hians 
accepteren ze deze soorten w e l np het w ande l
pad van de W erfbank te rw ijl ze ze lf op de 
d ijk h e llin g  zitten. Van zodra echter een 
Z ilverm eeuw  de he llin g  afdualt is er paniek 
met vee! roepen eu opvliegen, net ais b ij hoi 
naderen o f neerstrijken vau oen groepje 
Kauwen, Ook Meerkoekm op de Spuikom  die 
bet staketsel n oorti p nibe ren lo bestijgt ui ver
oorzaken veel verstoring.

Foto 37.
Do Steen lopers vor mon op een 
hoog water vlucht plaats .illijif 
zeer compacte groepen de 
individuele afstand bedraagt 
hoogstens één lichaamslengte, 
meesta! veel m indii 
IFolo Mare Becuwe. Oostende
1971)

On a high watet refugium 
Turnstones always form very 
compact groups: individual 
distances are maxtnwlly one 
body length, in most .i:st'S 
even much less 
i Picture Mare Be cu we, Ostend
,971)
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Fotoreeks 38.
Bij een naderende verstoring 
van matige intensiteit op de 
Werfbankdijk * hier een wan
delaar ter hoogte von de bang 
van de zwarte boot vertonen 
de Steenlopers een stereotie
pe reactie: ze vliegen op van 
de helling en landen op het 
wandelpad. Wanneer het 
gevaar wegebt gaan ze lopend 
terug op de glooiing zitten om 
/erder te ovei tijen 
Zie kaart 13 
(Foto’s Mare Becuwe,
Oostende 1972)

When a disturbance of mode 
rate intensity approaches on 
the Dockyard levee here a 
walker at the height of the 
how o f the black boot 
Turnstones show  a stereotypic 
reaction: they fly up from the 
shore and land on the footway. 
When the danger fades away 
they walk back to the slant to 
continue their passing rhe 
tide. See map 13 
(Pictures Mare Gecuwe, Ostend
1972)

75



Fûlû 39,
Ëï?n typisch wímerbeeld: 
een groepje Scholeksters die 
slapend overmen op her 
strand met in de buurt enkele 
Steenlopers (fie actief foerage 
ren. Zie kaart 14 
iFoto Mare Betuwe, Oostende 
i9 ?o)

A typical image in waitei - a 
little group o f Oystercatchers 
pausing the title on the beach 
while sleeping, dost to a few 
Turnstones, which are actively 
foragmg. See map 14 
(Picture A t e  Betuwe, Ostenii
1970)

7- 3 - 5 -

Het verloop von de hoogwater- en de 
faagwotertrek bij de Paarse Strandloper 
en de Steenloper

Het verloop van du hoogwutertm k, van du 
strandhoofden naar de hoogwatervbu htplaats. 
«■n de laagvvatertrek, van du hoogwnterv lochi - 
plaats naar bet strand, kan hut best gevolgd 
worden b ij vloed van de late voorm iddag tot de 
late namiddag, b ij m in  o f meer een sp ring tij 
situatie. B ij (ie Steen loper Levert bovendien 
alleen de periode maart-oktober veel bruikbare 
waarnem ingen op. Van november tot februari 
z ijn  ze baast n iet aanwezig op de I toog wah t - 
V lucht plaat sen.

Tijdens opkom end hoogwater troepen de 
vogels du ene keer gaandeweg samen op een 
boog gelegen strandhoofd, dal ais voorverza- 
melpluats fungeert, vaak bet hoofd naast het 
t ïosterstakelseh om m enkele grote groepen 
naar de hoogwatervluehtplaats te vliegen. Ken 
andere keer zitten de waadvogels sterk ver
spreid tussen Raversijde eu Bredeim eu \ liegen 
¡11 talloze k le ine  groepjes en gespreid in de tijd  
naar hun vlu< htplaatsen, Bij de huogw alerlrek 
verlaten do Steen lopers en de Paarse 
S irandlopers de strandhoofden doorgaans tus- 
son 150 tui 70 m inuten vóór bol tijd s tip  van 
Imogwater. b ij oen tijhnogte vau 2m 2il tui 4m. 
zelden tot 4ni40. A f  en toe, b ijvoorbeeld lu i 
harde o f stormachtige w in d  u it het zuidwesten 
lo l hel noordoosten, komen de vogels al vanni 
165 m inuten vóór hoogwater toe mei itjhoogtes 
vanaf 2 lii. Dat betekent dat ze bet getijdunge- 
hied spontaan verlaten op een tijd s tip  dat er

nog vo lop ru im te  is, zowel op de strandhoof- 
den ais op het zandstrand. Si huleksturs daar
entegen proberen steeds zolang m ogelijk op bet 
strand le b lijven. Soms komi het voor dal de 
Steenlopers en de Paarse Strandlopers beei 
korl vóór o f zelfs enige lijd  na hoogwater op de 
i ustplants arriveren. Dat zijn  vogels die np een 
strand hoofd, een voorver zamel plaats, b lijven  
bangen en alsnog - onder invloed van een 
o f andere verstoring - naar de hongwälervlut hr- 
plaats trekken. Het tijd s tip  en de duur van de 
boogwatertrek kau dus onder invloed van tai 
van factoren van dag op dag zeer sterk versch il
len en er valt m o e ilijk  een logisch patroon in  te 
onderscheiden. De eerste vogels die toekonien 
vertonen vaak een onzeker, aarzelend gedrag 
oni op de hoogwatervluehtplaats neer le s tr ij
ken. Niet zelden vliegen er enkelingen terug 
naar bet strand omdat er nog geen soortgenoten 
te bespeuren z ijn  op de v luch t plaats. Zodra er 
echter enkele vogels neerstrijken s lu iten  nieuw 
aankomende groepen vlo l aan en kan d rg in e p  
cnertijenrle waadvogels gestaag aangroeiun. 
G em iddeld duurt bet aankomen van de vogels 
ongeveer een bali uur. Maar wanneer ze bet 
strand verlaten vanop een voorverzamel plaats 
kan het toekomen ook op 5 m inuten gebeuren.

De vogels b lijven  gem iddeld 4u30' uveriij- 
en op de hoogwatervlucht plaats, met ais u ite r
sten 3u30' (neigend naar doodtijs ituaties) en 
5u:J0’ (neigend naar storm- e n /o f  springlijsïtua- 
ties), (n - 12 . zíe figuur IJ. De opgegeven duur 
van bet overtïjen omvat het tijdsverloop vanaf 
de eerste vogel die aankomt b ij het begin van 
de boogwatertrek to l de laatste vogel d ie weg* 
trekt up bet einde van de laagwa 1er trek.
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Fotoreeks <*o
Op de Spulkom deten

itu-i o m. Dwergmeruwt n ert 
\ sdieven. ^ e  fc jjr i r ,

Beiüwe. Oo tt idt-
m i )

On the Sluice ÖocA, trus iones  
*ü>r/v share th f Dicket fem es

Cowman Terns See mop iß 
iPicturr Man B etu#c O-tend 
W 2)
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Ind iv idue le  vogels verb lijven al v lug een ha lf 
uu r toi een uur m inder tang op de v luch tp laa ls  
dan de vermelde tijdsduur.

Over liet algemeen verloopt de laagw ater- 
trek tussen 100  en 20 0  m inu ten na hoogwater 
ln j tijhoogten van 4 lot 3m, u itzo n d e rlijk  tot 
225 m inu ten  met een tijhoogte van 2m20.
Op deze algemene regel z ijn  er enkele d u ide 
lijke  u itzonderingen. De Paarse Strand lopers 
vertalen de nàch le lijke  hoogw ater v im  hl p laat
sen soms opm erke lijk  vroeg: van 30 lol 120 

m inuten na hoogwater b ij tijhoogten van 4m6Ü 
tot 4ju. Soms verlaten de Steen lopers in de la ii' 
herfst en het vroege voorjaar de hoogwater*
\ luchtplaatsen tussen 40 en 120 m inuten na 
hoogwater oni grotendeels naar bet po lderland 
te vliegen. Z ij hervatten dan bet foerageren ver
vroegd buiten lie i getijgebied. Beide soorten 
Verlaten de hoogyvatervlduhtplaats ook vroeg in 
lie i gewd van dood tij op de ochtend en de 
avond, v an 4(1 toi ÍK) m inu ten  na hoogwater b ij 
tijhoogten van 3m80 tol 3in50. F iguur 12 

illus treert de relatie tussen de hoogte van het 
l i j  en de ve rb lijfsd u u r op de vluchtpïaats,
J let leeglopen van een h o o g u a tm lu ch lp la a ts  
b ij de Paarse Strand loper duu rt gem iddeld 
27 m inuten, mot ais uitersten 5 on 82 m inuten, 
voor groepen van 30 tot (10 vogels (n -  1 1 ).
Hij de S teeïiloper duu rt het gem iddeld 38 
m inuten, met ais u itersten 8 en 87 m inuten, 
voor groepen van 50 tot 2 fift vogels (n = 28)
A l b ij ai opm erke lijk  ge lijk lopende cijfers díe 
niet mogen doen vergeten dat zowel bet tijd s tip  
ais de duu r van de laagwatertrek van dag tol 
dag kan variëren, zelfs b innen vergelijkbare 
t ij situaties (zie figuur 12 , b ij sp ring tij op de 
m iddaguren). Het is d u id e lijk  dat n ie i alleen 
het tijd s tip  en de hoogte \'an het t i j o f de groot
te van de groep vogels op obligaat eenduidige 
w ijze  het verloop van de laag watert rek be pa* 
len. De "stem m ing" in  de groep speelt ook een 
rol. Het weer oefent geen overheersende 
inv loed  u it omdal de vogels antic iperen op 
temperatuur, w in d rich tin g  en w indknu  ht door 
de meest beschutte hoogwater v luchtp laats uit 
te kiezen en op ile gekozen locatie ook nog 
een s de meest w im i luwe hoek.

Samen vattend kau gesteld worden dat hel 
verloop van de hoogwater* en de laagwatertrek 
onder inv loed  van diverse factoren nogal varia*
1 Kil is. Maar in veru it de meeste gevallen is 
zowel b ij opkomende vloed ais b ij aftrekkend 
hoogwater het bereiken van de tijhoogte tussen 
3 en 4 m  een beslissend si barnier punt voor het 
verloop van de hoogwater- en de h tagw aterliek. 
O p dat niveau ve rd w ijn t immers het gros van 
potentië le prooidieren in bet gélijdengehied 
o n d e r  w a t e r  o f  kom t be t  o p n i e u w  beschikbaar, 
zoals in figuur 1 kan worden afgelezen,
De asymmetrie in  het tijdsve rloop  van de hoog- 
watertrek (150 tot 70 m inuten voor hoogwater)

en de laagwatertrok ( 100 tot 200  m inu ten na 
hoogwater) is een afspiegeling van de getij- 
k rom me te Oostende (figuur 1).

Enkele aspecten van bet gedrag b ij de laag? 
watert rek kunnen ais volgt samengevat worden.

* T ijdens hoogwater z itten ile vogels 
meestal rustig  te overtijen. Naarmate het t i jd 
s tip  van de laagwatertrek nadert worden 
Steen lopers onrustiger, soms zelfs agressief en 
veel lu id ruch tiger. Zeheginnen Ir  verlopen, 
dalen al tot in  de w a te rlijn  en beginnen te ibe
ra geren, Paarse Strand lopers b lijven  tol bet 
begin van de laagwatertrek rusiig  passief m et 
ii jen M atige verstoring tijdens hoogwater 
w ord t vaak genégeerd, maar naar het begin van 
de laagwatertrek toe geeft hel al snel aanleiding 
tot vervroegd terugvliegen naar het strand.

* De laagwatertrek begint vaak aarzelend: 
één vogel roept, vliegt op, niemand volgt, na 
100 ín maakt bet haantje de voorste rechtsom
keer en zet z ich  weer neer b ij de groep. D it si e- 
iia i in kan zich soms mot enkelingen o f kleine 
groepjes enkele keren herhalen. Maar 5 m in u 
ten lator Vliegen 12 heftig  roepende vogels op 
en gaan resoluut door r iediting strand, de laag
watertrek is ingezet. Dat roepen betreft vooral 
de Steen loper. Paarse Strand lopers zijn  veel 
m inder lu id ru ch tig  en verlaten soms zelfs de 
hoogwatervluchtp laats in volstrekte stilte.

* Vanop de Spuikom vliegen de Steenlupers 
zowel door de open ruimte van het polderland rils 
hong over de bebouwde kom van de Vuurtoren wijk 
en de haven terug naar liet strand.

* Op de We rib  ank vormen de Steen lopers 
en de Paarse S tra ml lopers vaak gemengde 
hoogwatervlucht plaat seu. Beide soorten v lie 
gen dan bij de laagwatertrek globaal m in  o f 
meei synchroon terug naar hel strand, zeer z e l 

den in gescheiden en niet overlappende perio
des [figuu r 12). Het precieze lijd s tip  van het 
opvliegen is nogal soortgebonden met soms 
w e in ig , soms iets meer wederzijdse beïnvloe
d ing in  tie z in  van: groepje Steenlopers vliegt 
op en enkele Paarse Strand lopers volgen auto
matisch ul omgekeerd. De ene keer w ordt in  
enkele grote groepen upgevlogen-, een andere 
keer in  vele kleine, In de figuren 13 en 14 
w ord t deze va ria b ilite it in  het deta il verloop 
van de laagwatertrek geïllustreerd. Maar a ltijd  
is er wel eens een uitzondering. Op lí) decem
ber i 472 zitten op de hoogwatervluchtplaats 
van bet houten staketsel van de Wertbank 105 
Paarse Strand lopers en ! Steen loper met een 
hoogtij van 4m80 om 15Ú302 Om 15u45T alar
meert de Steen loper - zonder zichtbare oorzaak 
voor de waarnemer - plots heel heftig  en lu id 
ruchtig  en op slag vliegen alle Paarse 
Strandlopers op. c irke len enkele keren rond de 
Wei ibank en verdw ijnen  dan resoluut ri< hting 
strand, amper 15 m inuten na hoogwater en ín 
een springt i ¡omgeving.
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Werlbank
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4 m 3wn 70 3m5D

3m20

Werlbank13U481 4m80 28 april 1968
3m90 3mSO

Paarse StWerlbank
4m4 .Steeni3? maart 1966 SpuikomI4 u4 9

;  ■ .1 4m30 Jm
Weltbank

Wertbank
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4m30 4m20

Steeni1Su 22 ' 20 april 1969 Spuikom

S r6ü^3m 80^ 3m7Q

3m60 3m60 3m70
e

Steeni 

Paarse Sl

18uQy 5 mei 1963 Werlbank

Werlbank

♦ Hil lie t wegtrekken van de Wei flKink v lie 
gen rJe Stœn lopers trad itionee l Ju mg over de 
haven en ile du inen  naar het strand, de Paarse 
Strandlopers even trad itionee l zeer laag over 
hel w ille t en via de vaargeul naai de strand* 
hoofden.

* Ju voor en najaar verdelen de
Steen lopers zich meestal spontaan over twee 
hoogw atrrvhx htplaatsen. Een groep zit op de 
Werfbank eu een tweede op rio S puikom . in 
vogelvlut ht '1 km van elkaar ve rw ijde rd  en dus 
visueel en auditie!' vo lkom en van elkaar geïso
leerd. De vogels op de W erlbank kunnen het 
wal i T zien zakken h ij afgaand lí), de vogels op 
de Spuikom  kijken tegen een onverandorlijke  
waterspiegel aan. De periode van de huigwater- 
trck loopt voor beide hoogwater v luch t plaat sen 
vaak zee» opva llend syni hroon [figuu r 12).
D il w ijs t erop dat v isuele in fo rm atie  over het 
aftrekkend water n ie i bepalend is voor het ver
loop van de laag watert rek maar dat eerder een 
get i ¡gevoelige, in terne biologische k ink sturend 
optreedt.

7 *3 *6 . 

Het dag-nachtritme en het terreingebruik 
van de Steenloper

B ij de Stoenloper is het ge tijdcn ritm o  
tijdens {tri dag maar een ondergest lukt systeem 
van z ijn  dag-nachtritme. Dal hntekent dal de 
soort b ij het va llen van de avond naar een 
slaapplaats trekt, oni er de nac lit passief door te 
brengen Waar de vogels z ich  ook bevinden, op 
hel strand met hiagwater o f op een hoogwater- 
v luch lp iae ts  hij vloed, in  het polderland o f op 
de afgelaten S puikom , b ij va lavond I rukken ze 
naar du slaapplaats op de Spuikom  O pnieuw  
z ijn  tie v ie r groepen staketsels het toevluchts
oord (kaart î l en tabel 1 0 ). Van december 1065 
tot december 1967 is het staketsel west 
(fotoreeks 19) met 75% van de vogels het 
belangrijkst. In december 1967 worden weken
lang ivegenwerken u ilgevoerd aan de 
Dr E, M unxiuxhian tur hoogte van de slu izen 
van du Spuikom , v lakb ij de slaapplaatsstaket- 
seis vvusl, Mut h ij/n n d u r lu id ruch tige  pneum a
tische hamers w ord t tot Fia het va llen van de 
du istern is gewerkt. W e llich t hebben deze 
werken de Steenlopers afgeschrikt. In alle geval 
verandert vanaf dal tijd s tip  de trad itie  in het 
gebru ik van de slaapplaats zeer d rast ist h: van 
januari 1968 lot oktober 1973 herbergen de v ijf  
steigertjes zu id  (fotoreeks 32) voorfcian 73% 
van dn overnachtende Steenlopers In beide 
per i fidus fungeren de overige d rie  groepen ste i
gertjes slechts ais Liitw ijkshiapplaatsen die van 
3 to l 13% van de vogels konden opvangen.

Figuur 12.
Enkele voorbeelden van de 
[¿agwa ter trek van de 
Steenloper en de Paarse 
Strandloper op de hoogwater- 
vlucht plaatsen iHVP) In de 
Spuikom (staketsel noord,) en 
de Wertbank (dijk en/of aan
legsteiger). De periodes van de 
taagwatewek ziin g Jobard uii 
gezet in minuten na het tijdstip 
van hoogwater (HW): een drie
hoekje geeft hei vertrek var; de 
eer sie vogel weer, een bolleTje 
de mediane en een vier kantje 
de laatste De ci ¡fers hierbij 
verwijzen naar de hoogte van 
het tij

Some examples of the tow 
water migration of the 
Turns rone and the ^urpte 
Sandpiper on the high water 
refugio (HVP) on the Sluice 
Dock (northerly picket fence) 
and the Dockyard (embank- 
merit apd/ar landing stage i 
The periods of the low water 
migration arc plotted in minu
tes after the moment of high 
water (HW): a triangle shows 
the time of the first departure. 
a ‘relt- 'he median one and a 
square when the tost one ieft 
The figures above these syrr 
hois rwfet ‘a the height of tide 
(in meter)



Figuur 13.
De laagwatertrek van de 
Steenloper en de Paarse 
Strandloper op de hoogwater- 
vluchtplaats van steigertje 
noord op de Spmkom en van 
de dijk van de Werfbank op 
31 maar! 1968 De periode van 
de laagwatertrek is uitgeret in 
minuten na hoogwater met in 
detail het vertrek van elke 
individuele groep opvliegende 
vogels. Symboleni een drie 
hoekje geeft het vertrek van de 
eerste vogel weer, een balletje 
de mediane en een vierkantje 
de laatste

The low water migration o f the 
Turnstone and the Purple 
Sandpiper on the htgh water 
refugia o f the northerly tun 
ding stage on the Slukv Doek 
and of the embankment of the 
Dockyard on 3 ; March 196S.
The penod o f tow water migra- 
tion is plotted in minutes after 
high water with precise indica 
tions on the departure o f every 
individual group of birds that 
is flying up. Symbols a trian 
gle stows the time of the first 
departure, a arete the median 
one and a square when the 
last one left

31 m a a r t  1 9 6 8 . h o o g w a te r  o m  141149’ t ijhoogte  4 m 9 0

m in u ten  na h o o g w ater;
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27 april 1968. hoogwater om 13u19\ tijhoogte 4m80. hoogwatervluchtplaats 
Werfbank.
minuten na hoogwater:
________I__ i__ à__ t-----1----1----k----1---- i---- I--------- 1----1---- 1---- 1— I-----1----1---- 1---- 1---- 1---- 1----1---- 1---- 1---- j---- u +

135 
water- j  
stand: 4m

140 145 150 155
4  4

3m90 3m80 3m70 3m60

160 165 t
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0

Steenloper, n = 187

1 I i 1
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n

140 145 150 155 160 165

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Paarse strandloper: n = 41

135 140 145

w

150

- ■

155 I60 165

Figuur 14*
De laagwatertrek van de 
Steenloper en de Paarse 
Strandloper op de hoogwater- 
vluchlplaats van de di}k van de 
Werfbank op 27aprii io6fi.
De periode van de laagwater 
trek is uitgezet ín minuten na 
hoogwater met in detail het 
vertrek van elke individuele 
groep opvliegende vogels. 
Symbolen; een driehoekje 
geeft het vertrek van de eerste 
vogel weer, een bolletje de 
medmne en een vierkantje de 
laatste

The low wüier migration of I he 
Turnstone and the Purple 
Sandpiper on the high water 
refugia of the embankment of 
the Dockyard on 27 April 
1968. The period of low water 
migration is plotted in minutes 
after high water with precise 
indications on the departure o f  
every individual group of birds 
flying up Symbols: a triangle 
shows the time o f the first 
departure, a circle the median 
one and a square when the 
last one left

Tabel 10.
De verspreiding van de Steenloper over de vier groepen staketsels op de Spuikom te Oostende die ais slaapplaats in gebruik waren en een vergelijking 
met hun functie ais hoogwatervluchtplaats, 1965-1973

The distribution of Turnstones on the four groups of picket fences on the Ostend Sluice Dock, which were used as night roost and in relation with (heir 
function as high water refugium, 19&5 *9 /3

Functie Periode Aantal
tellingen

Steek-
proef-

grootte

%-verspreiding over staketsels Spuikom

Slaapplaats

Hoogwatervluchtplaats

noord west zuid oost

1965-1967 27 2-244 5.5 75.5 6 13

1968-1973 86 II.864 3 i t ,5 78 7.5

19651973 2O6 I 4.659 70,5 1.5 16,5 n,5

Î

■ij
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Hoe kan dat d u id e lijk  patroon in hot gebruik 
van de Spuikomsteigertjes nu begrepen worden? 
Men kan e r  an uitgaan dat een slaapplaats, net 
ats een hoogwaterv lucht plaats, zoveel m ogelijk 
vrij moet z ijn  van (menselijke) verstoring; de 
steigertjes z ijn  re latie f ve ilige eilandjes op het 
water Bovendien moei een slaapplaats enige 
best hutting  bieden tegen de weersinvloeden. De 
staketsels oost liggen m idden op de 8 b lia  grote 
waterplas. H ierdoor is de invloed van de w ind . 
u it welke rich ting  ook. zeer nadrukke lijk . De 
Spuikom  fungeert ook ais meeywenslaa pp laats 
waarbij de meeuwen vooral die centraal gelegen 
staketsels oost ais voorverzamel plaats o f slaap
plaats gebruiken. Het onbeschutte karakter en de 
regelmatige aanwezigheid van grote meeuwen 
kan verklaren waarom deze staketsels zich nooit 
tot een favoriete slaapplaats kunnen on tw ikke 
len. De steigertjes west en zuid liggen wel veel 
meer beschut tegenover harde w in d  uit de over
heersende westelijke en zu ide lijke  w in d ric h tin 
gen (kaart 11). De hoge constructie b ij de slu izen 
en de hoge d ijk  van de Spuikom  zorgen hier 
v oor een w in d lu w e  slaapplaats. West en zuid 
z ijn  dus achtereenvolgens, u it trad itie , de favo
riete steigertjes. Dat trad itionee l gedrag wordt in 
welbepaalde omstandigheden drastisch onder
broken. B ij harde w in d  u it oostelijke richtingen 
is de situatie op de staketsels west door de opge
zweepte w in d  en golfslag in  de plaatselijke ver
nauwing van de Spuikom  zeer ongunstig. In de 
jaren 1965-1967 gaan de vogels dan resoluut 
naar de steigers zuid en oost Omgekeerd verla
ten de Steenlopers in  de jaren 1968-1973 bij 
stormweer u it westelijke richtingen a ltijd  de sta
ketsels zu id  om !e gaan slapen op de dan uiterst 
w in d lu w e  staketsels west. A lhoewel het b ij 
westelijke en noordwestelijke w ind  m ooi in 
de w indschaduw van de Vuurtoren w ijk  ligt.

speelt steigertje noord geen ro l ais slaapplaats. 
De reden hiervoor is totaal ondu ide lijk .
Temeer omdat het de meest favoriete hoogwater
vluchtplaats is niet 70% van de overtijende 
vogels op de Spuikom  (tabel 10 , foto 31). 
Wanneer b ij het vallen van de avond nog oen 
groep overtijende vogels op staketsel noord aan
wezig is verplaatsen ze zich m de moeste geval
len spontaan naar oen van de slaapplaatssteigers 
west o f zuid. Een zeer zeldzame koor b lijven  een 
aantal Steenlopers daar ook overnachten. Deze 
rigoureuze voorkeur van de Steen lopers voor 
steigertje noord ais hoogwatervluf ht plaats ener
zijds en voor de steigertjes west en zuid ais 
slaapplaats anderzijds is een sterk staaltje van 
fijn  gedifferentieerd terreingehruik dat geduren
de ten minste acht jaar werd aangehouden

B ij de slaapplaat.steil ingen w ordt vaak vast
gesteld dat niet de vo lled ige Oostendse popu la 
tie op de S pu ikom  aanwezig is (tabel 1 !}.
Op slechts één op de v ie r te llingen zit Kill"-« 
van de vogels op de slaapplaats, met overigens 
een grote sp re id ing  w al de mate van afwezig
heid betreft. Vooral in  de w interm aanden ont
breekt soms een belangrijk deel van de vogels. 
B ij één op de tien te llingen komt zelfs geen 
enkele Steenloper opdagen. A l deze vastste llin 
gen gebeurden tussen 18 november eu 1 maart. 
Soms kunnen barre weersomstandigheden h ie r
voor een slu itende verklaring bieden.
Zeer d ich te  m ist verh indert b lijkbaar een 
norm ale avondtrek naar de slaapplaats ( w a a r b i j  

contro le geen auditieve waarnemingen op le 
vert h een ijzige noordwesterstorm  met regen on 
sneeuw of een hoge waterstand op de Spuikom  
waarbij a lle staketseltjes door de golfslag o f het 
s pat water overspoel d worden, maakt de 
Spuikom  ongeschikt ais ovemachtingsplaats. 
aanwezigheid van sneeuw o f ijze lvo rm ing  op

Tabel n .
De grootte van de groepen Steenlopers op de slaapplaatsen op de Spuikom te Oostende t.o.v. de to ta le  aanwezige populatie, 1967-1973 . De toewijzing in 
een categorie gebeurt op basis van het aantal getelde vogels op de slaapplaats in %  van de maximum  telling in de betrokken m aandhelft op de hoogwater 
vluchiptaotsen o! de slaapplaatsen

The s/ze o f the groups of Turnstones on the steeping places at the Spuikom in Ostend in respect to the total present population, in 196 /  i9?3-
The assignment to a certain category ts based on the number o f birds counted on the sleeping-place in % o f the maxima! number o f the concerned half-
month, at the high water refugium or night roost

Periode Totaal aantal 
slaapplaats

tellingen

Spreiding slaapplaatstellmgen per categorie 

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

0% 1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81 100%
aug.-sept. 6 0 0 0 0 2 4
okh-nov. 21 3 1 0 1 S 11
dec.-jan. 21 A 1 1 0 5 10
febr,-maart 3 i 3 1 s 2 10 10
april-mei 24 0 1 0 9 3 11

Totaal 103 IO A 6 12 25 46
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Periodes waarbinnen 
slaaptrek en ochtendtrek 
verloopt

Slaaptrek met laagvvater 
Aankomst eerste vogel 
Aankomst mediane vogel 
Aankomst laatste vogel 
Vervliegen na slaaptrek 

Slaaptrek met hoogwater

Ochtendtrek

Slaaptrek
Zons* Einde 
onder* Burgerli|ke 
gang Schemenng

i  50'

Einde
Nautische

Schemering
I 100 *

Ochtendtrek
Begin

N autische
Begin 

Burgelijke
Schemenng Schemering

150 100' 1 50' i

Zons
opgang

0

de steigertjes maakt het latten werk tt* glad voor 
zittende vogels... Op d rie  avonden op v ie r ech
ter b lijft, een zeer zeldzame keer de vo lled ige, 
dan weer eens een groter of k le ine r deel van de 
Gostendse popula tie  weg van de slaapplaats, 
en d ít alles b ij perfect rustige en norm ale 
weersomstandigheden. D it fenomeen kan op 
twee w ijzen verklaard worden. O fw e l bestaan 
er naast de Spuikom  nog andere slaapplaatsen 
die. ondanks een ru im  zevenjarige intensieve 
zoektocht, noo it ontdekt zíjn geworden.
Het platte dak van de V ism ijn  o f het po lde r
land Turkije-V icogne z ijn  een m ogelijkhe id , 
maar con troles z ijn  h ier door de onoverzich te
lijkhe id  zeer m o e ilijk  en hebben nooit pos itie 
ve waarnemingen opgeleverd. O fw el b li jf t  een 
wisselend deel van de Gostendse popu la tie  b ij 
bet inva llen  van de du is te rn is  gewoon act iel 
foerageren op het strand oí in  de polderw eiden. 
Vooreen derge lijk  partieel dag-nachtritm e 
binnen de Gostendse popu la tie  hebben we 
nauw elijks enige positieve ind ica tie  kunnen 
vinden Een zeer zeldzame koor b li j f t  een k le in  
aantal Steen lopers ook b ij vo lled ige du is te rn is  
verder foerageren op het hoofd naast het 
Oosterstaketsel. p ro fite rend van de havenver
lich ting  op het staketsel. Een d u id e lijk  negatie
ve ind ica tie : op versch illende avonden w o rd t 
vastgesteld dat er b ij laagvvater en zeer rustige 
weersomstandigheden met een onbewolkte 
hemel en vo lle  maan vanaf zonsondergang 
- een optim ale nachte lijke  foerageersituatie 
dus - toch grote groepen Steenlopers op de 
Spuikom komen slapen. W ij z ijn  daarom 
geneigd aan te nemen dat d it fenomeen in de 
eerste plaats veroorzaakt w ord t door hel 
bestaan van een o f meerdere nooit ontdekte, 
secundaire slaapplaatsen.

Hoe dan ook, in de omgeving van 
Oostende, ging in de jaren 1967-1973, van 
augustus tot mei. gem idde ld  ca. 70% van de 
aanwezige popu la tie  *s avonds v rijw e l dagelijks 
een slaapplaats opzoeken op de Spuikom .
In deze waaraem i ngsperiode waren de aantal
len Steenlopers in de maanden ju n i en ju li 
zo k le in  dat het m o e ilijk  was relevante waarne
mingen rond hun dag-nachtritm e te verzame
len. vandaar de beperking tot augustus-mei.

7*3*7* 
Het verloop van de avond- en ochtendtrek
bij de Steenloper

Het verloop van de avond trek versch ilt 
g rond ig  naargelang het omstreeks zonsonder
gang laagvvater dan wel hoogwater is. A lleen 
b ij laagvvater is er sprake van een slaaptrek die 
lou te r door de toenemende du is te rn is  gestuurd 
w ord t. B ij hoogwater omstreeks zonsondergang 
verloopt de avondtrek verstoord onder invloed 
van het ge tijden ritm e  Daarom worden alle 
slaapplaatste llingen u itgesplitst in twee groe
pen. Wanneer het t ijd s tip  van hoogwater tussen 
2u30‘ vóór o f na zonsondergang valt w o rd t de 
waarnem ing gecatalogeerd onder de groep 
‘slaaptrek b ij hoogwater’, a lle  andere onder de 
groep slaaptrek b ij laagvvater’.

Voor d i1 s laaptrek h ij laagvvater kunnen de 
gegevens van lili avondtrekte llingen verwerkt 
worden, waarbij groepen van 30 tot 2 0 0  

Steenlopers betrokken zijn . Deze avondtrek 
vo ltrekt zich tussen 17 m inuten vóór tot 65 
m inu ten  na zonsondergang, een tijdspanne dus 
van H2 m inu ten  ( figuu r 15):

• gem idde ld  kom t de eerste vogel toe om
8 m inu ten  na zonsondergang, me! ais uitersten 
17 m inu ten  vóór tot 39 m inu ten  na zonsonder
gang:

• gem idde ld  kom t de mediane v ogel aan 
om 31 m inuten na zonsondergang, met ais 
u itersten 2 m inu ten  vóór tot 50 m inu ten  na 
zonsondergang;

• gem iddeld arriveert de laatste vogel om 
44 m inu ten  na zonsondergang, met ais u ite r
sten 8 tot 65 m inuten na zonsondergang;

• de gem iddelde duur van de slaaptrek 
bedraagt 36 m inuten met ais uitersten 12 tot 67 
m inuten.

De gem iddelde slaaptrek bij laagvvater vo l
trekt z ich  tussen 8  m inuten na zonsondergang 
en 8 m inu ten  na het einde van de burgerlijke  
schemering, periode dus waarop het nog niet 
helemaal donker is. ook n ie t b ij bew o lk t weer. 
De he lft van de vogels komt gem iddeld pas in 
bet laatste derde van de slaaptrekperiode aan. 
om trent het einde van de burgerlijke  scheme
ring. In figuur 16 w ord t de va ria b ilite it in  het 
deta il verloop van de slaaptrek b ij laagvvater

Figuur 15.
Schema van de periodes waar 
binnen de slaaptrek bij laag* 
en bij hoogwater en de och 
tendtrek op de Spuikom le 
Oostende verloopt, uitgezet 
in minuien voor en na rous* 
ondergang en -opkomst. Het 
gemiddeld einde en begin van 
de burgerlijke en nautische 
schemering zijn aangegeven. 
Bij de slaaptrek met laagwatei 
is tevens het gemiddelde rijd 
stip (driehoekje, bolletje, vier
kantte) en de variatie (horizon
tale lijn) van de aankomst van 
de eerste, de mediane en de 
laatste vogel weergegeven 
evenals de periode waar 
binnen nog verplaatsingen tus
sen de steigertjes gebeurden 
na het einde van de slaaptrek. 
Waarnemingsperiode 13 
augustus*22 mei, 1967-1973

Diagram of the periods in 
which the sleeping-migration 
ot low and high tide and the 
morning-migration at the 
Ostend Sluice Dock took place, 
plotted in minutes before or 
after sunset or sunrise.
The mean end and beginning 
of the civil and nautical twi
light are indicated, fíes Zetes 
that, for the sleeping migra
tion at low tide the mean time 
(triangle, circle square) and 
the variation (horizontal line) 
of the first arrival, median and 
last one are presented, 
as v/ell as the period in which 
transfers between the different 
landing stages still happened 
after the end of the steeping 
migration. Observation pertod: 
13 August-2? May, 1067-1973



Figuur 16.
Detaîlverîoop van de slaaptrek 
op vier avonden op de 
Spuikom te Oostende, alle m 
een laagwateromgeving.
De aankomst van elke indivi
duele groep vogels is weerge
geven met aanduiding van de 
eerste groep (driehoekje), de 
mediane (bolletje) en de laat
ste (vierkantje) evenals hel 
tijdstip van het einde van de 
burgerlijke schemenng (E85)

Detailed lapse of the siecping- 
migration on four evenings at 
the Sluice Dock of Ostend, 
alt in /ow tide conditions.
The arrival of every individual 
group of birds is indicated 
(with a triangle for the first 
group, a circle for the median 
and a square for the last one) 
as well as the end of the civil 
twilight (BBS).
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geïllustreerd. Ook h ie r valt hoi asymmetrisch 
patroon op niet de aankomst van oen meerder
heid van de vogels na het einde van de burger
lijke  schemering.

Op 50 avonden worden waarnemingen van 
slaaptrek hij hoogwater verrich t waarbij gme 
pen van 40 tot 300 Steenlopers betrokken zijn. 
Dt* slaaptrek situeert zich dan binnen de tijd s 
spanne van 75 m inu ten  vóór tot 65 m inuten na 
zonsondergang, een periode dus van 140 m in u 
t e n .  Maar meestal waren de vogels op de slaap
plaats vo lta llig  Iussen 50 m inu ten  vóór en 
40 m inuten na zonsondergang. Een drie tal sce
nario's waren m ogelijk  waarbij de hoogwater-

periode in de loop van een aantal dagen 
verschuilt van vóór zonsondergang lol na 
zonsondergang

• Wanneer de laagwatertrek vanaf de hung- 
w atervluchtp laatsén (Werfbank, polderland 
Turkije-V icogne, staketsel noord Spuikom ) zit h 
vo ltrekt binnen de periode van 75 m inuien 
vóór zonsondergang, dan vliegt een deel van 
de vogels nog naar het strand, een ander deel al 
o n m id d e llijk  naar de slaapplaats, waarbij zeer 
veel aarzeling tussen beide vliegrichtingen 
merkbaar is Hoe meer de laagwatertrek het 
tijd s tip  van zonsondergang nadert, hoe groter 
bet aantal vogels dat o n m id d e llijk  naar de
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slaapplaats vliegt. De Steenlopers die alsnog 
op de strand hoofden gaan foerageren trekken 
dan naar de slaapplaats h innen de periode 
zoals beschreven b ij de slaaptrek met laag- 
water D it scenario, een slaaptrek in  gespreide 
slagorde, kan tot 100  m inu ten  u itlopen .

* Wanneer de vogels zich b innen de perio 
de van 75 m inuten vóór tot 05 m inu ten  na 
zonsondergang nog op de hoogw aterv lucht- 
plaatsen bevinden dan vliegen ze. meestal in  
enkele grote groepen naar de slaapplaats, de 
ene keer d u id e lijk  vóór. een andere keer lang 
na zonsondergang. Dit type slaaptrek kan soms 
verrassend kort z ijn  en zich vo ltrekken  in
10 m inu ien  lijd  Een enkele keer komt het zelfs 
voor dat de Steeni öfters, na verstoring op de 
hoogwatervluchtp laats, in  één groep op de 
slaapplaats neerstrijken,

* Wanneer de hoogwatertrek b innen de 
periode van 75 m inu ten  vóór zonsondergang 
verloopt, dan trekt een deel van de vogels nog 
naar een hoogw atervluchtp laats, een ander deel 
direct naar de slaapplaats. Hue meer de hoog- 
watertrek het t ijd s tip  van de zonsondergang 
nadert, hoe groter hei aantal vogels dat 
o n m id d e llijk  naar de slaapplaats vliegt. 
O pnieuw  een slaaptrek in gespreide slagorde, 
die lang kan aanslepen.

Samenvallend kan gesteld worden dat een 
slaaptrek met hoogwater d u id e lijk  vóór zons
ondergang kan aanvangen, lang kan aanslepen 
of juist zeer kort i.s en onvoorspelbaar variabel 
van verloop, te rw ijl een slaaptrek met laagwa- 
ler veelal pas na zonsondergang begint» korter 
van aard is en volgens een regelmatig terugke
rend patroon verloopt (fig u u r 15).

Wanneer de Spuikom  leeggclaten is en a lle  
Steenlopers een hele dag bu iten  het getijden
ritm e op de s likboden i foerageren, vliegen ze 
h ij het va llen  van de avond naar de slaap- 
plaatsstaketsels in  een zeer variabele tim in g  d ie 
overeenkomt met de slaaptrek b ij hoogwater.

Enkele aspei ton van het gedrag van d r  
Steenloper bij de slaaptrek ou op de slaapplaat
sen kunnen ais volgt samengevat worden,

* In de Spuikom  bevinden zit h 14 steiger
tjes, in 4 groepjes, die potentiee l ais slaapplaats 
kunnen fungeren. Meestal voeren de eerste 
enkelingen of k le ine groepjes d ie komen opda
gen b ij het bugin van de slaaptrek contrn le- 
v luchton u it langsheen a lle  steigertjes, d u id e 
l i jk  vertragend en b ijna tor plaatse fladderend 
b ij elk slcikotseltje Ind ien  er nog geen 
Steenlopers aanwezig z ijn  vliegen zu terug 
r ich tin g  polderland o f strand. Een zeldzame 
keer gebeurt bet dat dergelijke ‘verken
n ingsvluchten zonder n ie rs tr ijk e n ’ rond zons
ondergang een ha lf uur aanslepen on er u ite in 
d o lijk  geen enkele vogel op de S pu ikom  kom t 
overnachten. De vogels vliegen terug rich tin g  
polderland Turkije-V icogne hetgeen een slaap

plaats op de akkers o f w e iden aldaar doet ver
moeden. Maar meestal landt b ij de tweede o f 
derde poging w e l een groepje, waarbij de v o l
gende vogels z ich  spontaan aansluiten o f een 
ander steigertje prefereren zodat er soms 3 o f 4 
steigertjes. zeg maar voorverzamoLplaatsen. in  
gebru ik z ijn  b ij het begin van de slaaptrek.

• Wanneer een groep Steenlopers op de 
slaapplaats landt, z ijn  ze a lt ijd  heel lu id ru ch tig  
en agressief t.o.v. elkaar tot elke vogel z ijn  
plaats gevonden heeft en de ju iste  onderlinge 
afstand ingenom en is. Daarna ve rm inde rt de 
roepactiv ite it m e rke lijk  maar b lijf t  wel de hele 
nacht door en tot aan tie o i h tendtrek voo rt
duren.

• B ij het vorderen van de slaaptrek in de 
loop van de avond concentreren de Steenlopers 
z ich  steeds meer en meer op l o f 2 naast elkaar 
gelegen staketstds. zeer zelden op 3 o f  ver
spreid over 2 groepen steigertjes, west en zu id  
o f zu id  en oost b ijvoorbeeld . Die concentratie- 
neig ing speelt z ich ook a f op het n iveau van 
één steigertje, In de beginfase z itten  de vogels 
soms ver u iteen en in de loop van de avond 
gaan ze meer en meer oen compacte groep vo r
men. Soms kau hel gebeuren dat er enige t ijd  
na het e inde van do slaaptrek, zeer laat op de 
avond, tussen het e inde van de burgerlijke  en 
de nautische schemering, b ij (bijna) vo lled ige 
du is te rn is , spontaan nog verplaatsingen tussen 
steigertjes worden waargenomen. De vogels 
zoeken dan alsnog de meest w in d lu w e  kant 
van de Spuikom  op o f kiezen een hoger gele
gen staketsel dat m inder te lijd e n  heeft van 
opspattend water van de golfslag (figuur 15).

• Steigertjes waarop ( i ro t e en k le in e  
M anteIm eeuwen. Z ilverm eeuw en eu 
Storm m eeuwen aanwezig z ijn  w orden a ltijd  
gemeden. Wanneer Steenlopers een v rij staket
sel hebben ingenomen en er naderhand toch 
nog grote meeuwen landen, verplaatsen ze zich 
naar tïen onbezet steigertje. Met kokm eeuwen 
worden de slaapplaatsen wel v lo t gedeeld eu 
het neerstrijken o f opvliegen van deze soort 
veroorzaakt geen enkele reactie b ij de 
Steenlopers. A lle  meeuwen z ijn  wel zeer 
gevoelig voor p lo tse ling  lawaai o f heftig  bewe
gende mensen op de S pu ikom d ijk . ze vliegen 
dan steeds op van de staketsels west en zuid. 
te rw ijl de Steenloper» a ltijd  b lijven  zitten.
Maar ais de koplam pen van een personenwa
gen op de slaapplaats worden gericht, ve rv lie 
gen de Steen lopers. Hot gebeurt zelden dat 
Kanoet strand lopers of Bonte S trandlopers zich 
aanslu iten op de slaapplaatsen van de 
Steenlapers En ais d it al gebeurt, dan gaat het 
steeds om heel k le ine aantallen Slechts één 
keer werd waargenomen dal Steenlopers in een 
agressieve houd ing  (kop omlaag, bek vooru it, 
vleugels beetje laten hangen) to l ö maal na 
elkaar twee Bonte Strandlopers van het steiger
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tje wegjagen. T ijdens de lentetrek in mei reage
ren Steen lopers op de slaapplaats met tr ille rs  
heftig  op 35 overvliegende en roepende 
Ture luurs, maar a lle  Steenlopers b lijven  wol 
zitten.

Het observeren van de ochtendtrek stelt de 
waarnemer zonder nach tk ijke r voor een zeer 
groot probleem De Steenlopers verlaten de 
slaapplaats ais het nog vo lled ig  o f b ijna  vo lle 
d ig donker ís. G e lukkig  is er oen regelmatige 
roepactiv ite it d ie  toelaat vast te stellen o f er 
nog Steen lopers aanwezig z ijn  dan wel of de 
slaapplaats al verlaten is. Het vertrek van oon 
groepje vogols kan enkel afgeleid worden u it 
een m in  of meer verhoogde roepactiv ite it en uit 
het zich verw ijderend ge lu id  dat de rich tin g  
aangeeft w aarin  de vogels wegvliegen. 
Dergelijke waarnem ingen lukken  alleen b ij zeer 
rustig  weer Enige golfslag overstemt at v lug de 
roepende vogels. U it nachte lijke  aud itieve  
waarnem ingen van zittende oí wegvliegende 
vogels en visuele observaties b ij het allereerste 
ochtendgloren kan toch afgeleid worden dat de 
ochtendtrek z ich  afcpeelt van 5 m inu ten  vóór 
liet begin van de nautische schemering tot 10 

m inuten  vóór het begin van de burgerlijke  
schemering, Dit is grofweg in  de periode van 
100  tot 50 m inu ten  vóór zonsopgang. De du in  
van de ochtendtrek varieert van 5 tot 20 m in u 
ten. Zoals men op figuur 15 kan zien ís het 
contrast met de slaaptrek groot Hut leeglopen 
van de slaapplaats gebeurt zeer vroeg vóór 
zonsopgang, i i i  nog duistere omstandigheden 
en in  korte tijd . Dit gedrag, samen met het 
o n m id d e llijk  daaropvolgend opva llend hard
nekkig  foerageren in de vroegste ochtenduren 
(zie onder 7.3.4.), maakt zeer aannem elijk  dat 
honger h ier de sterke d rijfvee r is.

A lle  waarnemingen aan slaapplaatsgedrag 
z ijn  uitgevoerd tussen 13 augustus en 22 mei 
U it bet h ier beschreven patroon van avond- en 
Of htendtrek kan afgeleid worden dat de duur 
van hot v e rb lijf  op de slaapplaats oploopt van 
ca. 7u50' op 13 augustus tot 14u45’ op 2 t 
december oni opn ieuw  a f te nemen tot ca. 
hu20  op 22  mei. Deze periodes z ijn  telkens 
berekend van zonsondergang tot hel begin van 
de nautische schemering in de ochtenduren. 
Van 21 oktober tot 21 februari ve rb lijven  de 
Steenlopers langer dan 12u30' op de slaap
plaats en de gevolgen hiervan voor hun a rt iv i-  
U; its patroon tijdens de dag z ijn  beschreven 
onder 7.3.4.

7*4’ 
Het terreingebruik 1974-2005

7-4-1.
Paarse Strandloper

Het verspreid ingspatroon b ij laagtij van de 
Oostendse popu la tie  versch ilt slechts op één 
punt met dat u it de vorige periode: de actiera
dius is in westelijke r ich tin g  beduidend groter 
geworden. B ij eb is er nu steeds overlapping 
met bet gebied M iddelkerke-M ariakerke 
De soort komt nu vooral voor (’ ]> de sirandhoof 
den tussen M iddelkerke-Casino on Breduno- 
Kenbaan, met ais absoluut zwaartepunt de ern
sti' H strandhoofden ten oosten en de eerste 
m  strandhoofden ten westen van de havengeld 
van Oostende. Het kerngebied is nog steeds 
d u id e li jk 1, de o n m id d e llijk  nan de havengoul 
palende strandhoofden, 4 ten oosten en 5 ten 
westen. Vaak is h ie r 60 i\ 70 % van de popu la
tie  aanwezig. Reeds vanaf bet begin van ile hier 
besproken periode gaan ge le ide lijk  nun steeds 
meer vogels ook voedsel zoeken verder west«? 
lijk . vooral op de eerste ti strandhoofden ten 
westen van Raversijde U it vergelijkende te ll in 
gen b lijk t dat momenteel reeds geregeld 2 0 % 
op d it traject ten westen van Raversijde voedsel 
gaat zoeken, wat een forse toename is in verge
lijk in g  met de jaren 1965-1973.

I Iet ís zonder meer d u id e lijk  dat de relatief 
jonge strandhoofden aldaar, van zodra ze zu h 

optim aal hebben o n tw ikke ld , een nnweursUiuu- 
bare aantrekkingskracht uitoefenen op de 
vogels. Z ijn  de klassiek gefrequenteerde oude 
strandhoofden ais voedselbron m isschien m in 
der aantrekke lijk  géworden? Is de soort toc h 
gevoeliger voor verstoring: ile meest gebruikte 
strandhoofden van vroeger staan nu steeds 
meer bloot aan recreatieve verstoring (kaart 15).

Het verspreidingspatroon b ij hoogtij heeft 
onder invloed van grote in frastructuurw erken 
in  de voorhaven van Oostende, wel wat veran
deringen ondergaan.

De voornaamste hoogwatervluchtplaats 
overdag lag op de d ijk  van de YVerfbunk tot 
deze, op een stompje na, in m e i-jm ii 1991 werd 
afgebroken, Er w erd nagenoeg u its lu itend  
gebruik gemaakt van de zu ide lijke  stenen ghini 
ing. Het houten staketsel ten noorden van de 
Werfbank, dat vroeger vaak in gebruik was, 
werd totaal verlaten. De reden hiervoor kan 
z ijn  dat dour het verder verval van d ii staket
sel, de balken sterk heen en weer bewogen 
onder inv loed  van do dein ing. Tijdens do 
afbraakwerken van de Werfbank in het voorjaar 
van 1991 v ie l het op hoe hardnekkig de groep 
toch w ild e  b lijven  overtijen op hun vertrouwde 
stek De plaatstrouw was zelfs zo groot, dat de 
vogels aanwezig bleven op het kleine restant 
van de W erfbankdijk tol in  mei 1996.
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Frappant was dat zelfs no*» tot in hoi najaar 
van 1998 enkelingen m do omgeving opgemerkt 
werden te rw ijl do W erfbankdijk toon roods vo l
ledig verdwenen was. Door de afbraakwerken 
fungeerde het houten besehermingsstiiketsel 
parallel aan hot betonnen Oosterstaketsel reeds 
vanaf de lente 1991 ais secundaire hoogwater
vluchtplaats, Vanaf do zomer van 1991, vooral 
b ij rustig weer, overt i jen de vogels dan ook 
steeds meer op deze plaats (fotoreeks 4 1).
Do Paarse Strandlopers waren dan steeds bet 
meest zeewaarts op d it staketsel te v i n d o n  

De Steenlopers daarentegen verkozen d u id e lijk  
de landwaartse zijde. Ze probeerden z ich  te 
beschermen tegen de w in d  door te schuilen 
achter de u itstekende toppen van de balken.
Bij stormweer en b ij sterke verstoring door l i jn -  
vissers vanop hel Oosterstaketsel* w ijken  ze 
b ijna a lt ijd  u it naar bet k le ine  restant van de 
Werfbank aan de s lu is  van het Zeewezendok o f 
vliegen ze gewoon mee met Steenlopers die 
daar gaan overlijen . Ook de nieuwe oostelijke 
havengeulglooiing (asfalt met beneden breuk
stenen) die in oktober 1991 afgewerkt werd. 
kwam v rij snel ais u itw ijkh o o gw a te rv lu ch t- 
plaats in gebruik. B ij echt zwaar weer worden 
de vogels ook d ik w ijls  gevonden op het zande
rige terre in langs de Havengeul kaai, waar ze in 
tegenstelling met de Steenlopers (die z ich  
meestal in  k le ine groepjes over het gehele ter
rein verspreidden), steeds pai bij het begin van 
de g loo iingverhard ing  te v inden  zijn .
Ze zoeken de luw te  op achter het nauw e lijks  
15 cm hoge asfaltrandje van de g loo iing.
De zoet waterplassen worden gretig gebru ikt 
voor een grondige poetsbeurt

Na het vo lled ig  ve rdw ijnen  van ile 
Werfbank z ijn  in  het Oostendse havengebied 
nog slechts d rie  h oo gw aterv  lucht plaatsen in 
gebruik. Ín  volgorde van be langrijkhe id : bet 
houten beschermingsstaketsel voor het 
Oosterstaketsel, de ooste lijke Havengeul
g loo iing  en de Halve-raaan*dijk samen met het 
eerste strandhoofd v lak naast het Ooster
staketsel. U itzo n d e rlijk  worden ook enkele 
vogels waargenomen op bet hoofd naast bet 
Westerstaket sei. bi| bet K le in  Strand [kaart 16).

De hnngwatervlm  ht plaatsen in het 
Oostendse voorhavengebied worden regelm atig 
verstoord door recreanten en loslopende hon
den. Vooral in  de echte w interm aanden is het 
schrijnend de vogels b ij vloed soms méér dan 
3U keer te zien opvliegen onder inv loed van 
verstoring. Na verloop van tijd  is de hoogwater
vluchtp laats totaal gefragmenteerd en z itten  de 
vogels in k l e i n e  geïsoleerde groepjes, nerveus 
heen en weer te lopen. T ijdens de besproken 
periode raakten m instens 4 vogels op het 
beschermingsstaketsel verstrengeld in achterge
laten vissnoer en vonden er de dood (foto 42). 
B ij bet laatste geval bleef de vogel maanden

lang op de balken liggen. S inds begin 2005 is 
het Oosterstaketsel afgesloten voor het pub liek 
eu is de verstoring voor de vogels m in ie m  
geworden. Maar accurate  te llingen  z ijn  nauwe
lijk s  nog m ogelijk.

Tot in 1991 werden jaarlijks enkelingen b ij 
vloed op de Spuikom  waargenomen. Ze had
den zi( h waars* h i jn lijk  aangesloten b ij groepjes 
Stoenlopers. Dit gebeurde nagenoeg alleen 
wanneer de Spuikom  leeggelaten was, vooral 
tijdens periodes van werken aan de oever.

In februari 2 0 0 2  was nagenoeg (50 % van 
de overw interende pupu lal io ín geringe mate 
besmeurd met o lie  afkom stig van de Trico lor- 
ramp,

's Nachts werd aanvankelijk  nog bet 
Zeevvezens1aket.se! gebruikt a i s  hoogwater- 
v lu ch t plaats, zeker lot december 1082 Om 
onbekende redenen werd d it staketsel ve rru ild  
voor bet afgesloten en sterk verzakte u ite inde  
van het staketsel para lle l aan de ooste lijke  
havengeulraiu l Het is o n d u id e lijk  wanneer d it 
precies gebeurde. lh*t staat vast dal deze steiger 
ais nach te lijke  hoogw atervluchtp laats in 
gebru ik was van december 1 9 8 1 » lo t januari 
1988. B ij jaarlijkse steekproeven in december 
en januari bleek dat bet houten beschermings- 
staketsel paralle l aan het Oosterstaketsel ais 
nachte lijke  hoogw aterviu i hl plaats bezocht 
werd sinds december 1 0 8 8 . De vogels z ijn  er in  
het schijnsel van de openbare ve rlich tin g  rela
tie! m akke lijk  te te llen. De vo lled ige populatie  
was h ier 's nachts aanwezig B ij steekproeven 
vanaf augustus 2 0 0 0  en toi op heden bleek dat 
niet langer het geval te z ijn . Bij geen enkele te l
ling  w erd het aantal bereikt dal overdag op de 
hoogw atervluchtp laats aanwezig is. W e llich t is 
er ’s nachts nog een andere hoogw atervlucht
plaats in  gebru ik gekomen. In het Oostendse 
havengebied ze lf is, na intens iel speurwerk, 
nog steeds niets gevonden.

7 .4 .2 ,
Steenloper

7 .4 .2 .1.
Getijdenritme en terreingebruik
Jn tegenstelling met lie i eerder stereotiep 

en eenvoudig relaas van liet terre ingebru ik van 
de Paarse Strandloper, is het habitatgebruik 
van de Steenloper een b ijzonder com plexe aan- 
ge 1 egenhei d ge wore 1 * ? 11 
Bij laagtij kom t de soort np nagenoeg alle 
strandhoofden van lie i traject verspreid voor.
De hoofdm acht komi voor op de eerste 8 

strandhoofden ten oosten en op nagenoeg alle 
ten westen van de havengeul. d it tot aan 
M iddelkerke-Casino In tegenstelling met de 
Paarse Strandlopers, is steeds het vo lled ige 
strandtraject in  gebruik. Er is dus een grote 
overlapp ing  met lie t gebied M iddelkerke-
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Fotoreeks 4 1.
Vanaf de jaren tachtig is de 
houten beschermingsconstruc 
tie van het Oosterstaketsel de 
favoriete hoogwatervlucht
plaats voor Paarse strandlo- 
pers en Steenlopers 
(Foto's M Bec uwe, Oostende 
2003)

Since (he eighties the wooden 
protective construction o f the 
easternmost picket fence is the 
favourite high water refugium 
of the Purple Sandpiper and 
Turnstone
(Pictures M.Becuvse, Ostend 
2003)
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Mariakurke. St ends muur gaan de vogels b ij 
laagtij voedsel zoeken op de eerste zes strand
hoofden ten westen van Raversjjde, dus buiten 
het h ier besproken gebied Deze tendens is nog 
veel meer uitgesproken dan bíj de Paarse 
Strandloper.

Periodiek is zowat 50% van de Oostendse 
groep daar aanwezig. Bij geringe verstoring, 
rustig weer en normaal tij. kunnen deze vogels 
daar gedurende meerdere dagen permanent 
b lijven , Dit gebeurt meestal tijdens de w erk
week en buiten de vakantieperiodes. De strand
hoofden vanaf Bredene-aan-Zee tot aan bet 
natuurreservaat Hredene-Paelsteenpanne w o r
den m inder bezocht: tie strandhoofden z ijn  
daar m inder lang en er is veel verstoring door 
het toerisme. Maar nok bet zandstrand ze lf is 
bij perioden een belangrijk voedselgebied. Na 
een flin ke  storm  z ijn  vaak groepjes in de oude 
v lo e d lijn  tussen het aanspoelsel d ruk in de 
weer. D it is ook het geval b ij massale s trand in 
gen van b ijvoorbee ld  Amerikaanse 
Zwaardschede [h'nsis directus) (kaart 15).

B ij opkom end tij. wanneer het grootste 
deel van de strandhoofden langzaam onder 
water ve rdw ijn t, verplaatsen heel wat vogels 
zich naar bet strand, waar ze soms nog geruim e

lijd , vaak op de ineest ónm ogelijke plaatsen, 
verder b lijve n  rondscharrelen. Vooral op bet 
toeristisch strand van Mariakerke. tussen de 
Dorpsstraat en de N orth  laan, komen, b ij m in 
der hoge v loed, tien ta llen  vogels verspreid over 
bet droog strand, zich steevast te goed doen 
aan a lle rle i achtergelaten etensresten, In de 
nazomer is er op het strand soms een bizarre 
sam enwerking: (vooral) Z ilve rm eeuw en pikken 
op het strand geplaatste vu iln iszakken open op 
zoek naar voedsel. Vaak zitten Steenlopers in 
de o n m id d e llijke  omgeving te wachten tot bet 
gros van de meeuwen vertrekt om ook hun pro
fijt te halen. B ij mensulijke verstoring belanden 
ze soms op de zeedijk zelf. waar ze tot in de 
straatgoten verder naar voedsel zoeken,
Z(? worden daar door de toeristen onk vaak 
gevoederd en z ijn  op dal ogenblik b ijzonder 
mak. Vóór het centrum  van Oostende is d it 
m in d e r het geval. Toch worden ook h ier vogels 
opgemerkt in  een m inder voor de hand liggen
de omgeving: hoi platte dak van de Venetiaanse 
Gaanderijen, de k le ine gazons van de 
k o n in k lijk e  V illa  o f de terreinen van de 
VVellingtonrenbaan, Op de Oostendse zeedijk 
landt een Steenloper op bet balkon van een 
appartement om  er uitgestrooide brood resten

Foto 42.
Vissers gebruiken het 
Oosterstaketsel om hun lijnen 
uit te gooien. Soms raken 
Steenlopers en Paarse 
Strandlopers verstrengeld in 
achtergebleven vissnoer 
mei meestal een fatale afloop 
(Foto Roland François, 
Oostende, 2004)

Fishermen use the eastern- 
most picket fence to cast their 
fishing tines. Sometimes 
Turnstones and Purple 
Sandpipers got entwined in 
abandoned lines and eventual
ly die
(Picture Roland François. 
Ostend. 2004J
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voor de meeuwen op te p ikken l Tite tn d e lijk  is 
het aantal opportun isten  steeds m erke lijk  k le i
ner dan het gros van de groep, die v r ii snel de 
hoogwatervluchtp laats gaat opzoeken. Maar 
ook daar maken kle inere groepjes vaak nog 
eerst een ommetje, De aangemeorde vissers
schepen zowel in  liet Visseri jdok ais aan de 
Vistrap worden vaak ajjgeschuimd op resten 
van a lle rle i zeeorganismen. Heel d ik w ijls  b l i j 
ven tien ta llen  exem plaren op de bootjes over- 
tijen.

Híj hoogtij is de s ituatie  b ijzonder com plex. 
Om een goed overzich t te behouden van de 
aanwezige aantallen moet er v r ij regelm atig 
gelold worden Door liet v r ij vroeg wegvallen 
van slaapphiatste llingün (zie vorder), waren de 
hoogwatorv luch t plaat s te il ingen in bet havenge
bied, samen met de soms d rie  maal per maand 
verrich te  vo lled ige traject te llin g  Oostendo tot 
M idde lkerke-O istno , onontbeerlijk . De regel
maat werd, z ij hot n iet zonder moeite, aange
houden, In de loop van do periode 1974-2005 
liepen de resultaten echter steeds meer u it op 
oen m is lukk ing . Van alle verrich te  hoogwater- 
V luc iitp laa ts te llingen in het Oostendse haven
gebied, ís hei ais geslaagd iff beschouwen 
percentage van ongeveer 80,l;> in 1974/75 
teruggevallen naar nauw e lijks  20% in 2003/04. 
De hoofdoorzaak is ongetw ijfe ld  het telkens 
overtijen  van oen groep ten westen van 
Raversijde in  sterk w isselend aantal, de toege
nomen verstoring door recreatie en de soms 
zoer grote verspre id ing  van de vogels ín het 
gehele havengebied*

In periode 1974-2005 w ord t gebru ik 
gemaakt van diverse hoog w atervlot lit plaat sen 
in het Oostendse havengebied (kaart 16),

J.
D r staketsels in de Spuikom en de
Vicogneweiden.
Door het stopzetten van de oester kweek 

activ ite iten  raakten de versch illende staketsels 
(kaart 11 ) in  verval. De toenemende watersport- 
flcbv ite iten  vanaf de paasvakantie verhoogden 
de verstoring in hoge mate. De vern ieuw ing 
van de g loo iing  in  drie  fasen, herhaalde w erk
zaamheden aan de slu is en het baggeren van de 
Spu ikom  resulteerden in lange droogzettings- 
poriodes.

De staketsels oost, waarvan de dwarslatten 
voor meer dan de helft reeds verdwenen waren 
vóór 1974. werden in het voorjaar van 1986 
door ijsgang zo sterk beschadigd, dat ze voor 
de vogels vanaf dan totaal onbruikbaar werden. 
Ze werden nog slechts sporadist h gebruikt, 
vooral b ij verstoring in  de V kognew eidon of b ij 
verstoring door watersporter i i  v i t ai t en op de 
staketsels zuid. Het staketsel noord h ie ld  bet 
best stand, ondanks het feit dat op heel wat 
plaatsen de houten korven sterk gedegradeerd

waren. Het staketsel is er nog steeds, maar, in 
tegenstelling met vroeger, w ord t Het nauw elijks 
nog door de vogels gebru ikt, behalve b ij versto
ring  op de zu ide lijke  staketsels Dan verplaatste 
de groep zich slee va si naar d it noo rde lijk  gele
gen staketsel Ze kwamen h ier nooit meer 
spontaan ovortijen. De zu id e lijk  gelegen reste
rende 2 staketsels daarentegen, werden fre
quent ais hoogwaterv luchtp laats ën ais slaap
plaats gebruikt. Ze z ijn  nog steeds aanwezig, zij 
het totaal vervallen In do jaren 1974 tot Î980. 
van ju li to t in oktober en van maart tot einde 
mei fungeerden deze zu id e lijke  staketsels ais 
voornaamste hoogwatorvlnchtplaats. Door de 
verhoogde watersport ac tiv ite it en de aftakeling 
van deze twee staketsels, werden ze h ij vlood 
almaar m inder gebru ikt Vooral du W erlbank 
nam in deze fase steeds meer de functie  over, 
na 1980 ook vo lop het houten besi hermingssta- 
kotsel voor het Oostorstnkutsol. Het linkse van 
de twee staketsels zu id  raakte eind 19H2 der
mate in verval (door het verdw ijnen van de 
dwarslatten), dat bet vanaf januari PiH.t niet 
moer bru ikbaar was. linko i het rm ht.se kon nog 
gebru ikt worden, d it to l 11 oktober 1984 dag 
waarop vuur het laatst nagenoeg ile  volledige 
groep kwam  ovortijen op de Spuikom  Op deze 
dag werden de meeste dwarslatten s nam id 
dags verw ijderd . A lleen de zwaro draaghulken 
bleven intact.

Tussen 1984 en 1986 werd de volledige 
groep Steenlopers op de Spuikom  niet langer 
waargenomen. Kr was onvoldoende plaats op 
het enig overgebleven staketsel zuid. Vanaf 
e ind 1986 kwamen geen vogels meer op rogol- 
matige basis overt i jen op de Spuikom  en werd 
de hoogwntervluc'ht plaat s functie  vo lled ig  over
genomen door de W erlbank en de omgeving 
van bet Oosterstaketsel. Vermeldenswaard ís 
dat de vogels b ij het d ich tvriezen van de 
Spuikom , nooit kwamen ovortijen op de staket 
seis en r r  ook niet kwamen slapen.

Vanaf de jaren 1995-1996 komt hq vlood 
telkens een kle in  groepje voedsel zoeken op bet 
gras van de smalle borni op di* noordelijke  
Spuikuraoever langs de Schiet bannst raat.
Vooral u i de periode oktober lot maart kau het 
aaütal semi s oplopen tot maximaal 50 à 80 
vogels. Ze p ikken vooral wonnen op maar doen 
zich ook tegoed aan achtergelaten etensresten 
bestemd voor ile  meeuwen.

Het gebruik van de Vicognewoiden bij 
v loed ais extra foerageergebied bleef duren tot 
1986. Van dan af was de regelmaat zoals die 
vroeger vastgesleld werd, verdwenen. Door hot 
in onbru ik  raken van de Spuikomsbdgertjes ais 
hoogwatervluchtplaats werd d it weidegebied 
ook niet meer bezocht door de Steenlopora, 
Scholeksters b lijven  h ier wel foerageren t i j 
dens hoogwater in  de w intermaanden.
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2 .
De zu id e lijke  g loo iing  van de W erfbankdijk. 
Na het verlaten van de Spu ikom  in hel 

najaar van 1986 bleel deze locatie een belang' 
rijke  hoogwatervluchtp laats. Vooral in  de echte 
w interm aanden, van oktober lo l februari, was 
ze samen met het beschermingsstaketsel voor 
het Oosterstaketsel, regelmatig in  gebruik.
Na de afbraak van de Werfbank in  het voorjaar 
van 1991 bleven Steerüopers op de stomp van 
de d ijk  ovortijen en d it tot mei 1998. vooral li i j 
slechte weersomstandigheden o f verstoring 
door vissers op het Oosterstaketsel.

3 ,

Het houten besehenninfissUiketse! pa ra lle l 
aan het Oosterstaketsel, de oostelijke  
havengeulg looiing en de Halve m aand ijk . 
Van b ij de bouw  van d it beschermingssta

ketsel in  het voorjaar van 1973, werd het 
gebru ikt ais hoogwatervluchtp laats. Vanaf de 
jaren 1980-1981 werd het steeds vaker gebru ikt 
door een deel van de groep, d ij verstoring werd 
uitgeweken naar de Werfbank (tot het voorjaar 
1991). vanaf hel najaar 1991 ook naar de n ieu
we, pas afgewerkte, ooste lijke  g loo iing  van de 
havengeul, dt* Halve maand ijk  en het eerste 
strandhoofd v lak naast het Oosterstaketsel.
De toenemende re( reatie brengt steeds grotere 
verstoring met zich mee. Na de afbraak van de 
Werfbank, is ér voor de Steenlopers géén echt 
rustige hoogwaterv luchtp laats in  lie t havenge

bied meer voorhanden. De v luch tp laa ts  w ord t 
b ij verstoring u it elkaar gejaagd, en dan waaie
ren de vogels u it naar diverse plaatsen. Sinds 
begin 2005 is hel Oosterstaketsel afgesloten 
voor het p ub liek  en is de verstoring voor de 
vogels h ie r tot een m in im um  herle id t

4. De aanlegsteiger h ij kaai 402 in  de
voorinn en h ij het St hu ts ju isp le in .
Dit is de enige houten aanlegsteiger d ie 

momenteel nog in bet havengebied aanwezig 
is. Sinds 1995 w ordt l i i j steeds vaker gebruikt 
ais hoogwatervluchtp laats b ij verstoring op het 
Oosterstaketsel. Vanaf 2001  komt zelfs heel 
regelmatig bet grootste deel van de vogels er 
overtijon, lie i staketsel is doorgaans afgesloten 
voor hot pub liek maar fungeert wed ais aanleg
steiger voor een p lez ie rvaartu ig  voor l i jn v is 
sers. Wanneer de vloed samenvalt met vertrek 
o f aankomst van het schip, w ord t de v lu c h t
plaats verstoord. Ook al werd het Ooster
staketsel begin 20Q5 gesloten en ontstond er op 
die plaats een n ieuwe, ongestoorde hoogwater
vluch tp laa ts. toch b li jf t  een d e e l van de vogels 
ook d it staketsel verder gebruiken (foto 43).

Foto 43.
Overtijende Sleeniopers 
proberen altijd beschutting te 
zoeken tegen weer en wind. 
Hier staan ze mooí in rijen, 
in de windschaduw van de 
verticale balken van het 
staketsel
(Foto Roland François, 
Oostende, 2005)

Turnstones. waiting for the 
favourable tide, a I wav s try to 
find some shelter against 
inclement weather and wind. 
Here they are standing in rows 
in the wind shade of the 
vertical beams of the picket 
fence
(Picture Roland François, 
Ostend, 200$)
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Foto 44.
Vanaf de laren zestig gebrui 
ken Scholeksters het plotte 
dak van de Oostendse Vismijn 
ais hoogwatervluchtplaats. 
Groepen Steenlopers worden 
hier pas recent af en toe waar
genomen
(Foto Roland François, 
Oostende, 2004}

Since the sixties Oyster 
catchers use the fiat roof of the 
Ostend Fish market on the 
docks as a high water refugi- 
um. Recently groups of 
Turnstones have also heen 
observed here 
IPicture Roland François, 
Ostend. 2004)

5 .

Het p la tte  dak van de Vism ijn.
A f en toe worden Steenlopers waargeno

men die op het dak van de V ism ijn  gaan over- 
tijen , vooral b ij guur weer o f veel verstoring in 
de voorhaven. Nog nooit werd de vo lled ige 
groep hier vastgesteld. De aanwezigheid van 
grote meeuwen maakt deze locatie voor 
Steenlopers m inder aantrekke lijk  (foto 44),

7.4*2.2.
Dag-nachtritme en terreingebruik
Tot e ind 1982 kwamen de vogels slapen op 

de twee staketsels zuid in de Spuikom, Door 
aftake ling van het linkse  kwam vanaf het voor
jaar 1983 tot en met 11 oktober 1984 alleen nog 
het rechtse in  gebruik. Tussen 1974 en 1980 
werden gem iddeld slechts 2 s laapp laa tsto llin 
gen per maand uitgevoerd. U it de vergelijk ing 
mei tie veel ta lrijke r hopgwatervluchtplaatstel 
1 ingen is af te le iden dat n ie t a lle vogels steeds 
op de Spuikom  kwamen slapen. Ile ! percentage 
op de slaapplaats in ve rge lijk ing  met de hoog- 
watej vlu< htp laatste llingen bedroeg bijna 90% 
in ju li (het m axim um ) tot slechts 6 8 % in 
februari (het m in im um ). Steenlopers die in 
Oostende kwam en overtijen, gebruikten dus 
d u id e lijk  níet allemaal de slaapplaats op ile 
Spuikom  11(4 absenteïsme was hot grootst van 
december tot februari, niet toevallig  w e llich t de 
echte w interm aanden. D it patroon komt goed 
overeen met de waarnemingen in  de jaren 
1965-1973 (tabel 11 ). In de periode 1981-1984 
werden 3 à 4 te llingen per maand uitgevoerd.

de schommelingen waren echter zo groot dat 
hieraan geen conclusies gekoppeld kunnen 
worden. Het is v rijw e l zeker dat een steeds 
groter deel van de vogels, verm oedelijk door 
plaatsgebrek op de twee aftakelende steigertjes 
zu id , ergens anders ging slapen. Waar precies ís 
niet bekend. Er is slechts één waarneming van 
meer dan 350 vogels b ij volslagen duistern is op 
het Zeewezenstaketsel op 12 januari 1984.

Op 11 oktober 1984 overdag werd het laat
ste bru ikbare steigertje zu id  grotendeels afge
broken: a lle  d warslatten werden weggenomen 
en slechts enkele balken van de basisconstrut 
tie bleven overeind. Die avond verliep  de aan
komst van de Steenlopers op de slaapplaats in 
de grootste verwarring. De groepen d ie  kwa
men aanvliegen probeerden telkens opn ieuw  te 
landen, maar de lattenconstru« Me was niet 
meer voorhanden. De reeds zittende vogels op 
de paar draagbalken werden tienta llen  keren 
opnieuw  door de inva llers verjaagd. Er heerste 
een groot kabaal onder de voortdurende ruziën
de vogels die soins m inuten lang vlak boven 
het water, waar eens het steigertje stond, ter 
plaatse bleven hangen. U ite in d e lijk  gingen hele 
groepen op de d ijkg loo iing  zitten. Ze bleven 
almaar opn ieuw  opvliegen, tot het vo lled ig  
donker was en verm oedelijk ook nog erna.
A lles speelde zich heel intens af in ongeveer 
46 m inuten. Een kle in  deel van de vogels bleef 
w e llich t slapen en het is o n d u id e lijk  waar de 
rest toen naar toe is getrokken. Het staketseltje 
noord werd toen nog gecontroleerd, maar daar 
waren geen vogels aanwezig. Na 11 oktober



1984 werd de S pu i kam nog nauw e lijks  ais 
slaapplaats aangedaan.

In maart 1985 werden ’s avonds opn ieuw  
150 vogels up bet Z ae wezens taket sei aangetrof
fen. 7'ot in  1991 (de a ftraak  van de WerfbankJ 
bleven b ie r regelmatig vogels slapen, maar de 
aantallen lagen nooit boven de 200 à 250 exem
plaren. Hel was toen d u id e lijk  dat er bu iten het 
havengebied nog zeker een be langrijk  er slaap
plaats in  gebruik was, en d it dus vanaf bet 
najaar 1984, Tor begin 1998 werden onregelma
tig  onk u>t maximaal 2 0 0  vogels slapend aftnge- 
troffen op de stomp van de W erfbankdijk.
Vanaf bet najaar 1998 en tot op vandaag is de 
slaapplaats zoek, Vonnoedelijk  lig t zif nu op de 
kuststrook tussen M idde l kerke en N ie u w  poort, 
s Avonds, b ij el), werd herhaa lde lijk  vastge

ste ld  dat Steen lopers op de strandhoofden van 
Revers i ¡de iii w este lijke  rieht ing weg vlogen, 
een deel het strand volgend, maar ook een deel 
in  zu id w cs le lijke  rich tin g  aver M idde lkerke  
trekkend.

Samen vat tend kan gezegd w arden dal de 
Steenloper zich in de periode 1974 tot 2005 
steeds weer hoeft aangepast aan de wisselende 
m ogelijkheden die de Oostendse voorhaven en 
Spu ikom  ais hnogwatcrvU it ht plaats en slaap
plaats te bieden heeft. De stabiele groep w in te r- 
gasten van fiOO tot H0 Q vogels bew ijst dal d it tot

op vandaag met succes is verlopen, ondanks 
het ontbreken van echt rustige hoogwater- 
V luchtplaatsen. Dit overzicht illustreert 
telkens opn ieuw  de opm erke lijk  hardnekkige 
p laatsUbuw  b ij het te rre ingebru ik  van de 
Steenloper en de Paarse 5t rondloper.
Ook w ord t d u id e lijk  hóe ongemeen discreet 
het slaapplaatsgedrag van de Steenloper ver
loopt. Zelfs b ij in tensie f onderzoek raakt men 
het spoor van de slaapplaats gem akkelijk 
kw ijt. Geen wonder dat in  de lite ra l m ir v r ijw e l 
n ie ts terug te v inden is over het dag-nachtrit
me van deze soort. In de jaren zestig en zeven
tig speelde bet po lderland van Turkije-V icogne 
tijdens de korte w interdagen een zeer belang
rijke  rol ais foerageergebied tijdens hoogwater. 
Vanaf de jaren tachtig en tot op vandaag zoe
ken Steenlopers tussen N iouw poort en 
Brede ne, b ij ongunstige omstandigheden op 
het strand, nauw e lijks  nog de polders op. Op 
de trajecten W unduine-Blaukenberge en 
Knokke-Gadzand is die intense re latie tussen 
strand en h in te rland  wel b lijve n  voortbestaan. 
Deze opva llende contrasten w i jz e n  nogmaals 
op de grote fle x ib ilite it in  het habitatgebruik 
van de Steenloper. Strand Qoïtende-Bredene 

(Fota Mare Set uwe, 1972}

Beach Ostend-Bredene 
(Picture Mort Becuwe, 19/2)
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STEENLOPERS IN OOSTENDE... 
VAN DAG TOT DAG GETELD

Tijdens de m ooie zomer van 2003 kon 
Paul L ing i er Ín  ju li en augustus v r ijw e l dage
lijks  de hnogwatervlucht plaatsen in de haven 
van Oostende tellen (n=58). Bovendien werden 
5 vo lled ige hoogwat e Hellingen van het traject 
Oostende-Westerstaketsel tot M idde lkerke- 
Casino uitgevoerd, D it interm ezzo illustreert 
in de ta il de aankomst en de nu eens gestage, 
dan weer st :hoksgewijzé toename vao het aí in 
ia! .Steenlopers tijdens liet begin vau de 
najaarstrek. In samenhang hiermee w ord t de 
evo lu tie  io het torre i ngebru ík beschreven.

Op lí) ju li komen de eerste exemplaren 
toe, het aantal b li j f t  beperkt tot en mol 17 ju li,  
waarna op 1B ju li een eerste groepje arriveert, 
ile  aantallen nemen lich t toe tot 22 ju li.
Op 23 ju li kan enkel 's avonds getold worden, 
wal o n m id d e llijk  het geringe aantal vogels 
verklaart. Tussen 24 ju li en 3! ju li verdubbelt 
het aantal en komen versch illende hoogwater- 
v im  ht plaatsen in gebruik. B ij verstoring door 
toeristen en vooral door lijnvissers kan het 
houten beschut tingsstaketsel paralle l niet hel 
Oosterstaketsel, niei over de vo lled ige lengte 
benut worden, A is eerste u itw ijkp la a ts  w ord t 
dan lelkens gekozen voor het eerste sham I- 
hooid vktk naast hel Oosterstaketsel on ook 
voor de Halve u iaandijk, Wanneer ook tiaar 
verstoring voorkom t w ord t u ite in d e lijk , iui 
heel wat heen en weer vliegen, liet dak van de 
V ism ijn  opgezocht. Deze site w o rd t eerder u it 
zonderlijk  gebruikt, maar in beide maanden 
samen gebeurt d it op 10 dagen. Sle< hts op l 
dag worden ook reeds vogels opgeinerhl op het 
staketsel van kaai 402 aan het SchutsJuispleiic 
Op 17 ju li (geen Steenlopers waargenomenJ en 
op 31 ju li 124 vogels) wordt ook liei traject 
O n s t e m le - W e s le r s t a k e t s e l  tot M iddelkerke-
Casino geteld.

Sa m en vattend kan gesteld worden dat in 
¡u ii hoofdzake lijk  liet houten bescherm i ngssta- 
ketsel paralle l aan het Oosterstaketsel ais hoog- 
walm vlucht plaats in gebruik is. Van zodra de 
groep te grool w ord t en de iioodzakeliiku 
onderlinge afstand van de overt i jende vogels 
op de balken niei meer kau aangehouden w or
den en ook wel onder invloed van verstoring 
door sportvissers, w ord t uitgeweken naar 
andere v luch t plaatsen. Voor de gehele maand 
ju li b lijk t hel gros van de vogels in  het 
Oostendse havengebied te komen ovortijen

In augustus stijgt het aantal vogels van HM 
in het begin, lo t 460 exemplaren op hel einde 
van de maand, Meteen w ord t het terreinge*

b m ik  f haotischer, Door gebrek aan plaats en 
verstoring op bet Oosterstaketsel. w ijken tie 
vogels steeds vaker u it naar het eerste strand 
hoofd naast d it staketsel, maar vooral ook naai
de aanlegsteiger aan Kaai 402 hij liet 
Schutsiu isp lo in .

De groep Steenlopers d ie ten westen van 
Raversijde, dus binnen het aangrenzende Ira 
ject M ariakerke-M iddelkerke b lijf t  ovortijen, ui 
plaats van ín het Oostendse havengebied, 
wordt in  de loop van de maand steeds nmvang- 
rijkec Ondanks het beperkte aantal te llingen 
(slechts drie) van het volledige trajet t 
Oost ende-Wustorataketsel tot M idde lk iuke- 
Gasino (respectievelijk op 1(1/ 8 , 2 0 /8  en 31/8) 
is dít d u id e lijk  af te leiden u it de soms geringe 
aantallen in liet Oostendse havengebied Naar 
he t einde van de maand toe ve rb lijft zelfs het 
gros van de groep b ij vloed steeds ten westen 
van Raversijde.

Samengevat: in  de loop van de maand 
augustus is er een ru im e verdubbeling van het 
aantal vogels vastgesteld, wordt er vaker 
gebruik gemaakt van het eerste strandhoufd 
naast het Oosterstaketsel, wordt er spnredist h. 
ouder inv loed van verstoring, nog steeds uiige- 
weken naar het dak van de V ism ijn  en kom i 
vooral het staketsel aan Kaai 4(>2 in gebruik« 
Vanaf ha lf augustus is het d u id e lijk  dat heel 

wat vogels b lijven  overtijen op de strandhoof 
den ten westen van Ra verai jde.
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Verspreiding vogels over diverse hoogwatervluc ht plaat sen 

Oostende havengeul en voorhaven
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HET GEBIED 
‘WENDUINE-BLANKENBERGE’

8 .1*

Evolutie van de aantallen Paarse 
Strandlopers en Steenlopers 1947-2005 
en hun foerageermogeiijkheden

Hel gebied W enduiiie -B lanken bergé 
behoort tot het kusttraject waar sinds de \n  
eeuw een 1 cmtinue reeks stenen strandhoofden 
de kus lafs lag immsten verh inderen. Hel aantal 
hoofden van W onduinc tol de havm da in  van 
Zeebrugge, over kn i, is van de jaren v ijft ig  
tol vandaag opm erke lijk  constant gebleven: JU 
grote strandhoofden. niet inbegrip  van beide 
bescherradijken aan de Blanke nbergse ha veil-  
geul. met op tim a le  foerageermogeiijkheden in 
het getijgebicd. Ter hoogte van de Fonte in t jes  
waren er van de jaren v ijf t ig  tot de jaren zeven
tig nog maximaal 14 korte strandhoofden aan
wezig dio niei erg aantrekke lijk  waren voor 
heide soorten en die  gaandeweg verdw enen 
z ijn  (lopogratïsi h kaartmateriaal M.G.l en 
N .tkL  1954-199‘i}. De U itkerkse polder tussen 
YVend ui ne en Blankenbeige heeft in  do

mu m ii utsloll jke hoek. aanleuneufl b ij du 
k o n in k lijk e  haan eu de du inen, gedurende dpi 
laatste dertig  juar oen flin k  stuk oppervlak moe
ten prijsgeven aan campings met stacaravans 
en bungalowhouw . Ook xi jn recent, zowel 
legen Blankenbergei ais tegen W anduine aan, 
verkavelingen voor woningbouw doorgevoetd. 
Aan ile kust zelf is de belangrijkste w ijz ig ing  
de ingebruiknam e van het vroegere getijgebied 
van de Spuikom  van Blankenbergc ais perma
nente pleziorhaven, in 2004 bovendien uitge- 
bre id met bet zeewaarts gelegen doei van hel 
Blankenbergs Vaartje <-n om liggend'* gronden. 
Verraoedutijk hebben deze harde ingrepen in 
bet landsr hap echter maar een beperkte d i reu te 
negatieve inv loed  gehad op de S leenloper en 
geen op de Baarse Strand loper, zodat we mogen 
stellen dat het abio lisch m ilie u  gedurende de 
voorbije  halve* eeuw voor beide soorten relatief 
stabiel is gebleven.

Een overzicht van de evolutie  van de aan
tallen Paarse S trandlopers én Steenlopers, u it- 
gedrukt in de s< hom m eling van de jnnrmaxima

Tabel 12,
Gebied Wumduine-Blankenbergei évolutif? van de aantallen Paarse Strandlopers en Steentopefs in de periode £947-2005, uitgedrtikt m de schommeling 
van de jam maxima per decennium

Area Wen duine* Blanken berge: changes in the numbers o f Purple Sandpipers and Turnstones in the period o f  1947*200$, in te rm s o f the fluctuations 
of the year maxima per decade

Periode Paarse Strandioper Steenloper Bron

1947-1950 ? 7 -

1951-1960 7 0-8 Becuwe 1971

1961-1970 0-8 5-28 Becuwe 1971

1971-1980 20-45 50-100 Becuwe et. at, 1983

1981-1990 20-50 50-175 Veldomithologisch jaarboek Noord-West-Vlaanderen 1980/81(2) 
tot 1988/89 Uo)

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

2001-2005 13-25 (33) 275-395



per decenni n nu ire fi men aan in  tabel 1 2 . In d it 
gebied z íjn  pas vanaf de jaren zestig regelmatig 
waarnemingen verricht. De Paarse Streinii loper 
is toegenomen van onregelmatige enkelingen in 
de jaren zestig tot een vaste w intergroep van 
maximaal 50 vogels in  de jaren tachtig. Sinds 
de jaren negentig en tot vandaag verb lijven  er 
geregeld tussen de 10 en 25 vogels. Pij de 
Steenloper is er sprake van een gestage en 
ononderbroken toename van nauw elijks een 
H)-tat op het einde van tie jaren v ijft ig  tot een 

actuele w iu te rpopu la tie  van maximaal 4tH) 
vogels. D it is een toename met een factor 40 op
een haha uw tprl en d it legen de a< htergrond
van een re la tie f stabiel gebleven foerageerareaal. 
Aan de Vlaamse kust ís d it het traject met de 
meest explosieve toename van de Steenloper,

De Steenlopers komen \a n a f h a lf ju li aan. 
De aantallen nomen zeer snel toe, om in sep
tember meestal een m axim um  te bereiken.
De w iu te rpopu la tie  ligt lager dan deze dotir- 
trekpiek, 50 à 150 vogels tuinder. Do aantallen 
verm inderen weer sterk ¡i; de loop van de 
maand mei. Tijdens koude voorjaren kunnen ze 
langer achterb lijven, zoals in  2005, toen or op 
H jun i nog 12 exemplaren aanwezig waren, in 
tegenstelling tut bet jaar voord ien, toen in  dé 
laatste week van niei 2004 al geen vogels meer 
le bekennen waren.

8 .2 .
Het terreingebruik in de periode
1960-1980

Op kaart 17 is het terre ingebru ik in  de 
jaren zestig en zeventig ingetekend, M d  laag- 
watur verspre idt de grote meerderheid van 
foerageren de vogels van beide soort en zich op 
fit* strandhoofden van UVnduino tot 
Blankenberg^, Slechts een k le ine m inderhe id  
z it tussen Blankenberge en de haven dam van 
Zeebmggu omdat de strandhoofden h ier maar 
beperkte foerageermogeiijkheden bieden.
Ter hoogte van de Fonteintjes is er een zeer 
beperkte u itw isse ling  met de lioogw atervlucht- 
plaats in de voorhaven van Zeebrugge of 
bezochten af en toe kleine groepjes Steenlopers 
natte weiden ten zuiden van de K on in k lijke  
baan. De Paarse S trandloper is heel sterk aan 
het strand gebonden ook wat de hongwater- 
vluchtplaatson betreft Deze liggen op do hoge 
hoofden en de onderste balken van beide sta
ketsels aan de Blanke nbergse havengeld en op 
hot zevende strundhonfd ten ZU van de haven
geld, De Steenlopers hebben een vourverzamel- 
plaats oí een hoogw uterv lu ih tp laa ts op 
datzelfde zevende strand hoofd en een hoog- 
watervlucht plaats op het hoofd van bet 
Weslerstuketsel (fotoreeks 45). B ij rustige 
weersomstandigheden eu zonder verstoring 
b lijven  d r Slmmlopers ten dele op de strand

hoofden overt i jen. Zoniet trekken ze allemaal, 
op andere dagen dus maar ten dele, naar de 
hoogw atervlijf htplaats in de 1 utkerkse polder 
op een akker naast bet Blankenbergs vaartje of 
naar de Iago natte weiden met plassen ten zu i
den van de campings aan de K on in k lijke  baan. 
l i i  de jaren zestig gebruikten de Steenlopers de 
beide hooggelegen strandhoofden van de 
havengeld ais slaapplaats. In de jaren zeventig 
gingen ze de nacht doorbrengen in de polder, 
op de akker d ie ook ais hoogwatervluchtplaats 
ín gebruik was (Becuwe 1971 en John vau 
Compel in Becuwe et al. 19831.

8.3.
Het terreingebruik ïn de periode 
1980-2005

In de jaren tachtig z ijn  re latief w e in ig  
waarnem ingen verricht. De beschreven situatie 
heeft vooral betrekking op de periode 1990- 
2005 (kaart 18),

Hij laagwater foerageren de Steenlopers 
verspreid over het gehele gebied, op de strand
hoofden maar ook d ik w ijls  op liet strand, waar 
ze in aanspoelsel hun kostje bijeenscharrelen. 
Ze z ijn  ook aan te treffen op de g looiingen in 
dó haven Ciroi geschat is ongeveer twee derde 
tot d riekw art van de vogels ten westen van de 
havengeul van Blankenberge te v inden, de rest 
vóór Blankenberge ze lf en ín de haven.
De havengeld bem oe ilijk t echter con tinue  te l
lingen. De Paarse Strandlopers z ijn  beduidend 
m inder ta lrijk  en verspreiden zich veel m inder. 
Ze z ijn  meestal te vinden iri de buurt van de 
havengeld, voornam elijk  op het slrandhoofd 
dat het Westerstaketsel begeleidt A is  ze in 
W enduine <>1 v f*i oostwaarts in Blankenberge le 
v inden  zijn, ís d it meestal het gevolg van voort
durende verstoring waardoor ze samen met 
Steenlopers weg vliegen. Steenlopers versprei
den zich na lí oogwater actiever en gerichter 
Soms z ijn  ze ook te vínden in  bankjes van lich t 
aanspoelsel op het zandstrand verder west
waarts van W enduine, r ich tin g  De Haan, waar 
zich geen strandhoofden be\ inden.

De iiougu u terv lu i htpkiuis voui heide soor
ten bevindt zich, b ij voldoende rust. op bet 
st Fan d hoofd naast het Westerstaketsel.
A is de rust door wandelaars, loslopende 
honden o f watergeweld niei gegarandeerd is, 
vliegen de Steenlopers de haven in, om te o ver
tí jen op de hellingen ten oosten van de oude 
slu is van de Spuikom  cd om de hoek. in de 
vaargeul naai de Spuikom  (foto's 4<i a eu hl.
De Paarse Strandlopers b lijven  buitengaats 
overtÈjen. B ij voldoende laag hoogwater nisten 
ze of foerageren ze verder op de horizonta le 
betonnen verbindingen in de onderhouw van 
het West erst ¿ík et sei. B ij hoog hoogwater roesten 
ze op de hogere horizonta le houten
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vnrb indingslm lkon van de slootpalcn aan 
de b innenkant van hoi Wuslorstakutsal. 
iii)  extreem woer, door w in d  on of water ge
plaagd. volgen ze de Steenlopers naar de hoog
watervluchtplaats in  de haven. Heel d ikw ijls  
wordt echter vastgesteld dat ze d it dan niet a lle
maal doen en enkele vogels onvindbaar b lijven.

Over slaapplaatsen is niets gekend.
Wel is al Vctstgttsleld dat er b ij heldere nachten 
Steenlopers op de strand hooiden zitten.

T ijdens de w in te r b lijk t de hoogwater
v luch tp laa ts van de Steenlopers ín ile haven 
meestal ongebru ikt oí wordt ze slechts door 
een beperkt aantal vogels bezocht, De vogels 
z ijn  dan soms (gedeeltelijk) te v inden in de 
polders langs de k o n in k lijk e  liaan lossen

W eiu lu ine  en Hlankenberge in de buurt van de 
kapel. Daar z ijn  ze dan meestal aan liei foerage* 
ren ín het grasland, d ik w ijls  in  bet gezel schap 
van andora, moor typ is t hu ste ltlopers van de 
polders, ais Scholeksters, K ieviten,
Goud pluvieren, Kemphanen, en ook vaak ín 
het gezelschap van Spreeuwen. D ik w ijls  z ijn  ze 
ook daar niet te v inden, maar z itten ze d ieper 
en meer verspreid in  ilo U itkorkse po lder 
( foto 40 e) ( indar d ie  omstandigheden is het 
meestal ónm oge lijk  om, o.a. in hel kader van 
de in ternationale  W interfe ll ingen, de exacte 
aantallen te bepalen.

(k ik  b lijft steeds vaker een kleine groep, tot 
m axim aal een 40-tal, b ij hoogwater achter op 
het strand van Woud ui nu Daar z ijn  ze le v in 
den in d ii bun ti van de Kotnnde oí ronri-

►

Fotoreeks ¿,5,
Overzicht met laagwatei van 
de Blankenbergse havengeul 
met staketsels en bescherm- 
dijken en de strandhoofden 
richting Wenduine. Net ais te 
Nieiiwpoort en Oostende pre
fereren Paarse Strandlopers en 
Steenlopers de hoger gelegen 
hoofden en staketsels aan 
beide zijden van de vaargeul 
ais hoogwatervluchtplaats en 
slaapplaats 
(Foto's Maic Becuwe.
Blanken berge 2003.)

Overview of the channel of 
Blankenbergc at fow tide, with 
picket fences and protection 
dikes and the groynes in the 
direction o f Wend nine. As in 
Nieuwpoort and Ostend,
Purple Sandpipers and 
Turnstones prefer the higher 
situated groynes and pic het 
fences at both sides of the 
channel to serve os high water 
refugio and roosting sites 
(Pictures M aa Becuwe, 
Blankenberge 200g}
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fotoreeks 46 .

tm $ van de BlánfeentueípSÉ

en -fgc^h' ideb, urt-rsT links, 
twee Parirse Strandlopers een 
geschikte hoogwatervtuchr 
plaats op een stenen glooiing 
(foto’s Mnrc Betuwe, 
Blankenbetge 2003)
Foto c Oe polder van üitkerke 
speelt een belangrijke rol ais 
toeï.ïgf ergebled *ooi de 
Sieenlope* tiir?ens hoogwater 
In de wintermaanden en bij 
sterke verstoring door recrean
ten op het strand tussen 
Wen du Ine en Blmkeoberge 
Foto Mare Be uwe. luchtopna 

m r van de Uitkerkse polder, na 
een regenperJode, begin april 
19 79)

Pictures a and b: In the shelter 
ûf th+ port of Blankenberge,
/ 0  Turnstones and, separated 
completely at the left, two 
Purple Sandpipers en fot a 
favourable high water refug* 
um on the stony bank. 
(Pictures More Becuwe, 
Blankenberge 2003).
Picture c the polderland o f 
Uitkerk e is an attrn, lue  habí 
tat for foraging Turnstones 
during high tide in the short 
winterdoys and during week 
ends with '\eovy recreational 
pressure or the beach 
between Wendufne and 
Blankenberge
(Picturt Mare Becuwe, aenal 
vree- of the polder ofUitkerke, 
after some rainy days, early 
april r g jg )

i t i t :
i tx : , 
T ex: I

<

h

i

scharrelend op het hoogs tram  I in  aanspoelsel 
en vooral, inee-azend op het brood dat veel 
strandbezoekers er naar de meeuwen gooien.
Op de w ande ld ijk  in  W enduine ziel men ze 
soms gemors I e frieten eten.

De neiging om tijdens de w in te r n iet inac
tie f le ovortijen, maar verder te foerageren in de 
polders, neemt soms zelfs de overhand en zet 
z ich ook door tijdens de laagwaterhelft van de 
getijdm icyclus. Soms keren de Steenlopers niet 
of maar zeer gedeelte lijk  terug naar het strand. 
Het is ook al waargenomen dat de vogels b ij de 
m inste  verstoring n ie t. zoals gew oon lijk . naar 
een volgend strandboofd vliegen, maar d irect 
de du inen  over naar de polders. De hoogwater
v luchtp laats w ord t nog wel trouw  gebruikt t i j 
dens de doortrekperiodes in  na- en voorjaar.

D it gebruik van het po lderland ais foera- 
geerm ilieu tijdens hoogwater ín de w in te r

maanden kom t zeer goed overeen met wat in 
de omgeving van Oostende is waargenomen in  
de periode 1965-1973 en in  de omgeving van 
Knokke-Cadzand in  de jaren 1960-2005. Op hel 
traject Wondume-Blankenberge is lie i aantal 
Steenlopers sinds de jaren tai iit jg  zeer sterk in 
aantal toegenomen en moge lijk s  is de draag
kracht van de 30 strandhoofden overschreden 
en wordt nu meer naar de polders uitgeweken 
dan vroeger het geval was.

Er is echter m isschien nog een andere 
belangrijke medespeler: de mens ais recreant 
Waar vroeger de kust van de toerist on was in 
ju li en augustus en van de kustbewoners en de 
natuur tijdens de rest van het ¡aar. lijk t bet toe
ristisch seizoen nu nauw elijks nog een rus- 
periode te kennen. Elke dag en vooral ín hoi 
weekend zijn or wandelaars op hel s Iran d te 
v inden. Velen w ille n  een s naar het u ite inde
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van een strandhuofd wandelen, loslopende 
honden zijn  schering en inslag. Waadvogels 
krijgen nauw e lijks  de tijd  om voedsel te zoeken 
en naar b innen te werken. Ze moeten voort du 
rend op de vleugels, wat energetisch een hoge 
kost is waarvoor ook weer extra voedsel moet 
worden opgenomen. Het is in  d it verband 
opva llend  dat naast het dag-nachtritm e en 
getijdenritm e Steenlopers in  IVenduine- 
Blankenberge ook een weekdag-weekendritme 
zijn  gaan vertonen. Pogingen om w in te rte llin - 
gen die b ij hoogwater m is luk t z ijn  te com pen
seren of te corrigeren met een te llin g  b ij laag- 
water langs de strandhoofden en de staketsels 
m islukken in het weekend eveneens.
De vogels zitten dan bij eb niet op de strandhoof
den inaar zijn  uitgeweken naai bet polderland. 
Herhaling van de l.iagwa teri el ling op maandag 
levert w e l realistische aantallen op in het strand- 
m ilieu. Dit is geen eenmalig fenomeen, maar een 
terugkerend verschijnsel geworden.

Dit is w e llich t een sterkii aanw ijz ing  dat 
de impact van verstoring door toerisme en 
recreatie de overlevingskansen van strand
vogels kan bedreigen. A is  een drem pel is 
overschreden, is een gedwongen u itw ijk in g  
naar ei?n ander foerageergebied w e llich t ile  
beste overlevingsstrategie.
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Steenlopers
(Foto Roland François, Oostende. 
2005Î

Turnstones
(Picture Roland francois, Ostend, 
200S)
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HET GEBIED 
‘ZEEBRUGGE-HEIST’

9 * 1»

Evolutie van de aantallen Paarse 
Strandlopers en Steenlopers 1947-2005 
en de wijzigingen in hun foerageer- 
mogelijkheden

Net ais het strand traject W enduine- 
Bl an ken berge behoort Zeebrugge-Heist tot de 
kuststrook waar sinds de 18 eeuw stenen 
strandhoofden het strand moesten beschermen. 
Omstreeks 185tt werden h ij de m onding van de 
twee afwateringskanalen, de slu izen van Heist, 
v ie r hoger gelegen beschermd ijken en meegaan
de staketsels gebouwd. Kond I960 bevond zich 
op het traject van 1 1 km van Zeebrugge tot het 
Z w in  een con tinue  reeks van 50 strandhoof
den. Rond 1970 was dit aantal afgenomen tot 
een 40-tal. lii 2005 b lijve n  er nog 24 o ver.

In groot contrast evenwel met de omgeving 
van Blankenberge zou de u itbo u w  van de 
Zeebrugse haven in de voorb ije  100 ¡aar zeer 
ingrijpende w ijz ig ingen  meebrengen in het 
m ilieu  waarin de beide soorten voorkom en.

1 . Na de vo lto o iin g  van de w este lijke  
havendam (de zogenaamde 'm o h r i in 1907 
on tw ikke lde  zich in de lu w te  ervan een slikge- 
bied dat tot aan de afwateringsslu izen van 
Heist reikte. Deze s likp laa t werd door de 
havengeul gest heiden in  een w este lijk  en een 
ooste lijk deel. In de jaron v ijf t ig  hadden z ij een 
oppervlakte van respectieve lijk  53 en 70 ha.
Op het traject van de Zeebrugse havengeul tot 
Duinbergen bevonden z ich  omstreeks 1960
21 strandhoofden en v ie r hoger gelegen 
beschermd ijken en staketsels van de Heistse 
afwateringssluizen (kaart 201.

2 . In 1965-1966 werd o n m id d e llijk  ten 
westen van de afwateringssluizen een ooste
lijke  havendam gebouwd, in de toenmalige 
excursieverslagen, de ‘n ieuwe m uur' genoemd. 
De s likken werden grotendeels opgespoten, met 
u itsparing van een vijver. Omstreeks 1972 rest
ten er nog 40 ha s lik en 10 strandhoofden tus
sen de afwateringsslu izen met de 4 bescherm- 
d ijken en Duinbergen (kaart 211

3. Vanaf het einde van de jaren zeventig 
startten grootse werken voor de u itbouw  van de

voor- en o thterhaven die nog steeds aan de 
gang zijn . E ind van de jaren zeventig verdween 
de nieuwe mum «ui de m onding  van de a fle i
d ing* vaarten werd grondig herschikt. De aanleg 
van de n ieuwe W estelijke en O oste lijke 
Dammen was omstreeks 19H5 beëindigd.
Ze meten elk, vanaf de oude ku s tlijn , ca. 4 km  
en om slu iten  het voorhaven gebied dat tijdens 
de werken in u itvoe ring  slikgebieden van 
wisselende oppervlakte  bevatte: het 
W ie lingendok lot ca. 1995. bet Containerdok 
tot 2004, het strand van het sterneneiland 
vanaf 2003. In de achterhoven werden naast 
het Verbind i ngsdok. N oorde lijk  en Z u id e lijk  
Insteekdok grote opgespoten terreinen aange
legd die in ilo  vroege stadia, tut t a. 1995, uitge- 
strekte en aantrekkelijke  waadvogel habitats 
vorm den (kaarten 22 en 23).

Een overzicht van het verloop van ile aan
ta llen 1947-2005, u itgedrukt in de schomme
lin g  van de jaarm uxiina per decennium , wordt 
weergegeven in tabel 13. L ippens ( 1954) ver
m eldt de Paarse S trandloper n ie t voor 
Zeebrugge. Broeder Daniel (van de Broeders 
Xaverianen te knokke. in de wereld Huberi 
H am eriinck) bezocht d it gebied vana! 1954 en 
ve rrich tte  z ijn  eerste waarnem ing van 4 Paarse 
S trandlopers op 6  december 1958 (archie! 
Georges De Putter). De omvang van de over
w in terende popu la tie  loopt op van maximaal 
38 in  I960 tot ru im  150 in ile  jaren zeventig,
0111 daarna af te nemen en te verschrompelen 
tot onregelmatige enkelingen in het begin van 
de jaren negentig. In de periode 1996-2005 
worden geen Paarse Strandlopers meer waarge
nomen. In de voorb ij halve eeuw is de 
Steeniupei le Zeebrugge zeer courant en bet 
jaar rond aanwezig, doorgaans in aantallen van 
50 tot 100 exemplaren, met u itzonde rlijke  u it 
schieters tot 170-350 vogels. Ín de jaren zeven
tig  deed zich  te Zeebrugge het m erkwaardig en 
eenm alig fenomeen voor dat de overw in te ren
de popu la tie  Paarse Strandlopers groter was 
dan die van de Steenloper (Bei:uwe et al.
1983). Aan de Vlaamse kust is d it volstrekt 
uniek gebleken. Ook op het traject Knokke-het 
Z w in  was in  de jaren zestig en zeventig de
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I d  u t i l  I J .

Gebied Zeebrugge-Heist; evolutie van de aantallen Paarse Strandlopers en Steenlopers in de periode 1947-2005, uitgedrukt ín de schommeling van 
de jaarmaxiTna per decennium

Area Zeebrugge Heist changes in the numbers of Purple Sandpipers and Turnstones in the period o f 1947*2005. in terms of the fluctuations of the year 
maxima per decade

Periode Paarse Strandloper Steenloper Bron

1947-1950 0 ? Lippens 1954

1951-1960 0-38 30-70  (200) Bequaert 1961; Kuijken 1961

19611970 20-55 (too) 25-120  (35 0 ) Becuwe 1971

1971-1980 80-157 45-no Becuwe et al. 1983

19811990 20-95 5O-I3O Veldornithologisch jaarboek Noord-West*Vlaanderen 1980 / 81(2) 
tot 1 9 8 8 /8 9  (10)
Mergus 1987-1999 

Mergus Nteuwbrief 2000-2005

1991-2000 0-7 6 O-I7O

2001-2005 0 5O-I7O

Paarse S trandi op er re la tie f la ii ijk  Lo.v. het aan
tal Steenlopers.

Van N ieuw poort tol Blankenberge is het 
aantal Steenlopers in de voorb ije  ñtt jaar 
opm erke lijk  fors toegenomen. Te Zeebrugge is 
er eerder sprake van een status quo voor de 
Steen loper. De Paarse Strand loper is er boven
dien verdwenen. D it is b ijzonder m erkwaardig 
omdat de W estelijke eu O ostelijke Dammen een 
8  km lange, spectaculaire a rtific ië le  rotskust 
vormen, de om vangrijks le d ie er aan de 
Vlaamse kust ooit geweest is. Het getijdenge- 
b ied ervan, ca. 7 km lang, is mariene-ecolo- 
gisch r ijk  o n tw ikke ld . De aantalsevohitie  van 
beide soorten laat zich voor d it traject op liet 
eerste gezicht dus m o e ilijk  verklaren. A llic h t 
z ijn  deze havendammen voor foeragerende 
waadvogels te ste il en te chaotisch gestructu
reerd door het gebru ik van zeer grote, losse, 
steenblokken en holtes tussenin. Men kan d it 
vergelijken met de habitatpreferenties van 
waadvogeipopulâties op de na tuu rlijke  rots
kusten in  Schotland: Extensive studies on the 
east coast o f  Scotland have shown that a wide, 
fla t rock sh e lf is much the preferred habitat, 
with steep foreshores and t lif ts  supporting very 
few b ird s " (A tk inson et u i  1978. Summers et 
u i 1975).

9,2,
Het terreingebrtiik in de periode 
1950-1980

Vanwege de continue reeks strandhoofden 
of > de 11 km  tussen Zeebrugge en het Z w in  
konden Steenlopers en Paarse Strandlopers 
zich met laagwater moeiteloos over d it hele tra
ject verspreiden. Maar hel verspreidingspa- 
troo ii was niet gelijkm atig . V rijw e l a lt ijd  was er 
een d u id e lijke  concentratie van foeragerende 
vogels op de golfbrekers van Zeebrugge-Heist 
enerzijds en op die van Knokke-het Z w in  
anderzijds. Ter hoogte van Duinbergen- 
A lbertstrand waren er doorgaans maar enke lin 
gen aanwezig. Dal betekent dat de vogels zich 
b ij laagwater vanu it de hoogw atervluchtp laat
sen van Zeebrugge of het Z w in  nauw elijks 5 
km vor verplaatsten (kaart 19). lii u itzonder
lijke  omstandigheden (storm, zware aanhou
dende verstoring door wandelaars en lijn v is 
sers... 1 kon het toch voorkomen dal de popu la
tie van bet I I km  lange trajet t zich nu eens 
vo lled ig  te Zeebrugge. een andere koer vo lled ig  
b ij bet Z w in  concentreerde. Dat betekent dat de 
m axim um  aantallen in ile tabellen voor 
Zeebrugge en Knukke in sommige gevallen de 
maxima zijn voor Zeebrugge-het Z w in  en zeker 
níet zo maar mogen worden opgeteld.

In de jaren 1950-1965 foerageerden 
Steenlopers van ju li tot oktober zeer vaak op de 
s likp la ten  van de voorhaven. Op stenen en 
schelpen on tw ikke lde  zich h ier in de zomer 
een groenwiervegetatio van Zeesla (Í Tlva  la c tu 
ca) en darm w ieren [Enterom orpha spec.) d ie 
vom Steenlopers een erg aantrekke lijk  foera- 
geerm ilieu was (E. Kuijken 1961 en G. 
Burggraeve in  B ecu we 1971. fotoreeks 47).

104



Fotoreeks 47.
in de jaren 19^0 19ns ibera 
geerden Steetäbpers van juk 
tot oktober ,:eer vaak op de 
sbkplaten van de Zeebrugse
voorhaverj, De foto's tonen het 
shk iinks van de monding van 
het Boudewijnkanaal bij opko* 
mt?mj ti| (a) en het rectus1 wad 
met enig m iaoreliëf door ui! 
stekende kleibanken (b)
Zie kaart 20
(Foto’s Eckhart Kuijken.
Zeebrugge 1960}

in 1950-190;] Turnstones often 
forage from luly until October 
on the mud /Tufs of the out fia rt 
o [Zeebrugge. fhe pictures 
show the mud fiats op rhe left 
of the estuary of the 
'Boudewr)n' channel at rising 
tide (a) and the mud flats on 
the right with some micro- 
relief due fo outcropping clay 
bonks (b). See map 20 
¡Pictures Bckhart Kuif ken. 
Zeebrugge 1960)

Foto 48 .
De 'nieuwe muur1 (1966*1977) 
bezat een zacht hellende glooi
ing waarvan het oppervlak vol
komen erf en was en if gewerkt 
mei een vlakke, brede, stenen 
dijkvoet op net niveau van 
laagwater springtij, getij* 
gebied was zeer rijk ontwik
keld. Dit geheel vormde een 
opbmaal habitat voor loeragc- 
rende Steenlopers, Paarse 
Strandlopers en Scholeksters 
(Foto Mare Becuwe, Zeebrugge 
1970)

The Vrew wolT (1966 ¡977 ' had 
a gently inclined slope o f  
which the surface was fully 
plain and completed with a 
plain, broad and stony foot at 
the low water level during 
springtide The tidal region 
was very iii hlv developed and 
wos un optimal habitai for 
foraging Turnstones, Purple 
Sandpipers and Qystercatchers 
(Picture Mare B a  uwe, 
Zeebrugge j 9 70 i
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Vanaf november zaten de Steen lopers, samen 
met de Paarse Strandlopers. bij laagualei ver
spreid over de 25 strandhoofden tussen de 
vaargeul un Duinbergen De vier hoger gelegen 
bescherm dijken en de houten staketsels van de 
Heistse <i fluid i ngs vaarten waren de courant 
gebruikte hoogwatervJut htplaatsen (kaart 2 (t|

In ih' periode t9H(i-1975 (kaart 2 1 ) was ei 
vooi d e Steeiilnpers m de zomer nog altijd 41) 
ha slik beschikbaar. Hij laagwater vormden de 
nieuwe rnuur, de kunstwerken aan de zeezijde 
van het sa< van Heist, en lot omstreeks 1970 de 
strandhoofden van Heist voor beide soorten het 
belangrijkste laerageemulieu Vanaf l ‘ï72 wei 
den de strandhoofden van I leisi veel minder 
bezocht Aks ÍioogwaU?rv lucht plaatsen waren 
diverse terreinen in gebruik:

fotoreeks 49.
De hüg£j beschermdijken met 
staketsels aan de monding van 
de H<ïistsc afleidfïigsvaarten 
waren ais heogwatervluchl 
plaats even aantrekkelijk ais 
de havenhoofden bij 
Nieuwpoort, Oostende eri 
Qtankenberge. Deze klassieke 
hoogwatervluchtplaats in de 
laren 1950*197  ̂ werd evenwel 
soms verstoord door sportvis* 
sers ot een onstuimige zee 
(Foto’s a en b. Hckharl Kúíjken* 
Zeebrugge i9 6 0  en c. Mare 
Becuwe, Zeebrugge 1969)

The high protective dikes with 
picket fences at the estuary of 
(he diversion waterway of 
Heist were os attractive for 
high water refugia us were the 
groynes dose to the 
Nn'uwpoort. Ostend and 
Blonhenberge channels. 
However, between 1950 *1975 , 
this classical high water refugi
um ivas sometimes disturbed 
h \ j mateui fishing or 0 tem 
pestuous sea 
(Pkt or es a and b. Eckhart 
Kuijken. Zeebrugge 196a and 
c 'dan ßecuwe. Zeebrugge 
Í9 6 0 Í

* de helling vau de nieuwe muur of.
bij hevige wind, liet grind oppendak bovenop 
[foto 48);

* de beschermd i j ken en/of de staketsels 
van de afleidmgsvaarten aan liet sas 'L.in Meist 
(fotoreeks 49);

* de drie dichtst bij de nieuwe muur 
gelegen \ lukke boeien die ile vaargeul aan de 
oostzijde markeerden {fotoreeks 50);

* bij stormweer uit zee het opgespoten 
terrein aan de lijzijde van de nieuwe mum. 
soms de oevers van de mgeslntrn brakwater* 
plas (folo 5 l).

Over de slaapplaatsen van de Steenloper 
of de nar htelijke hoogwaterv lui htplaatsen van 
de Paarse Strand loper zijn geen waarnemingen 
bekend maar we mogen aannemen dat dit 
dezelfde plaatsen waren die ook de nodige rust 
boden bíj hoogwater.
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Fotoreeks 5 0 ,
Omstreeks 1 9 /0  lagen zes 
boeien bij de kop van de ‘nieu
we muur'. Zk hadden een vlak 
ke. ronde, bovenzijde van ca, 4 
tn doormeier. Met laagwater 
lagen ie  op hoi Mik en bij 
hoogwater gingen 
ze drijven. Deze heen en weer 
schommelende boeien waren 
een veel gebruikte hoogwater- 
vlui titplaals voor Sïeenlopers 
en Paarse Snandlopersen 
soms voor Drieteenstraná- 
lopers. Grote m eeuwen 
zorgden af en toe wel voor 
verstoring
(Foto's Mart Betuwe, 
Zeebrugge 1906)

At about 19 7 0 . six buoys were 
laving at the head o f the 'new 
wall' They hud a flot, round 
upper side of c 4 m diameter. 
At tow tide these buovs were 
toying on the mud, while at 
high tide they were floating. 
These back and forth rotting 
buoys A rre a frequently tisea 
high water refugium for 

' d Purple 
Sandpipers and sometimes for 
Sonderlings. Large gulls were 
cause of some d/5 turbona? 
{Pictures Man Becuwe, 
Zeebrugge tgó8)

107



Foto 5 i .
Overzicht van de omgeving van 
de ‘nieuwe muur' omtrent 1975; 
hoofden bij de monding van de 
afleïdingsvaarten (iï, ‘nieuwe 
muur’ la), boeien (3), vijver 
midden opgespoten terrein (4), 
¿ie kaart ai
(Foto Walter ßaes Zeebrugge 
ca, 1Q7 S. Stadsarchief Ehugge)

Overview of the surroundings, 
of the 'new 1 valt'af about 197 5: 
letties Qt the estuary of the 
diversion-canal (i). the 'new 
wall* (2j .  buoys (3). pond in 
the middle af raised yard (4). 
5ee map. 21 
(Picture Walter Baes,
Zeebrugge c, 1975 , Town archi
ves Bruges)

9 3 ’
Het terreîngebruili in de periode
1 9 8 0 - 2005

lu de jaren tachtig en Irtî halverwege de 
jaren negentig werden Paarse Strandlopers en 
Steenlopers bij laagwater waargenomen op de 
Oostelijke Dani. in de mngm ing van het 
Brillanniudok (monding afleidingsvaarten, klei- 
ne strekdam van Distriga/.). de strandhoofden 
van Meist tot Albertstrand en het slikgebied 
van de Westelijke Dam, Op «le rand van het 
slikgehied van de Westelijke Dam en aan het 
BriManniadok lagen lioogwatervlucht plaatsen. 
Bovendien werd bij de Steen lo per zeer veel u it
wisseling tussen de terreinen van de voorhaven 
en de achtorhaven vastgeshild. Op de jonge 
opgespoten terreinen van de achlerhaven kwa 
men /e  niet alleen passief overt ¡jen maar ook 
ui:t ¡i?! loorageren (kaart 2 2 ). Vanaf het mídden 
van de jaren negentig worden de opgespoten 
terreinen in de achterbaven minder en minder 
aantrekkelijk voor Steun lopers. Vonrtaan wor
den zowel bij hoog ais bij laag water kleine 
aantallen Steen lopers foerugerend of rusten d 
waargenomen over de volle lengte van beide 
havendam men (fotoreeks 52), Vooral de aanzet 
van de Oostelijke Dani. aansluitend op de Baai 
van Heist, en opgebouwd uii kleinere rotsblok
ken Ml i j kt aantrekkelijk. Ook «le strekdam van 
Distrigaz (Brittanniaduk) is opgebouwd uit klei- 
nere blokken en herbergt vaak foeragerende 
vogels, Op bet sterneneiland bij de Oostelijke

Dam. aangelegd in 2 0 0 2 , verschijnen regelmatig 
kleine groepjes foeragerende vogels,
De laatste jaren gebruiken de Steenlopers, 
vooral bij springtij, de Baat van Heist .ils hoog- 
watervlot htplaats. De rand vini het slikgebied 
aan de Westelijke Dam en de monding van de 
afleidingsvaarten in het Brittani! iudok zijn nu 
minder in trek ais rustplaats, De dijkglooiing 
van het Verbindingsdok in du achterhaven 
daarentegen fungeert het voorbije decennium 
ais een nieuwe hpogwatervluchtplaats [kaart 
23). In vergelijking met de jaren t9CHM975 
wordt bet terreingebruik van de Steenloper in 
liet havengebied van Zeebrugge nu door de 
waarnemers ais zeer chaotisch ervaren.
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Fotoreeks 5 2 .
De huidige Westelijke en 
Oostelijke Dammen vqrmpfl 
een 8 km (arge kunstmatige 
rotskust waarvan het getijden 
gebied ecologisch rijk ontv,^ 
keld is. Nochtans ontbreken 
Paarse Strandlopers ef 
Steen lape rs maar ?eer spaar
zaam waargenomen, ten /er- 
Maring ¿ou runner zijn dat het 
Oppervlak van de heümg. 
opgebüuwd uít zeer grure 
sosse steenblokken, m vergellj 
king met strandhoofden en -le 
'nieuwe muur1 (zie foto's 4 a en 
48 ), te steil en Le chaotisch 
gestructureerd is. Een der ge 
lijke ondergrond bemoeilijkt 
een efficiënt terreingebruik om 
te foerageren 
(Foto's Mare Betuwe, 
Zeebrugge 2 0 0 3 )

The present Westerly and 
Easterly Moles form an H km 
long artificial toiky shore 
where the fr dol ione is ecoto- 
gicolly rich. However, there are 
no Purple Saridpipet* ano 
Turnstones are only observed 
in very small numbers.
¿r? explanation could be that 
the surface of the slope built 
up with large loose stony 
blocks might be too steep and 
too chaotically structured in 
comparison with groynes and 
the 'new wall' (see pictures 
40  and 407 . This type of sub 
stratum hampers efficient 
habitat use for foraging 
waders
(Pictures Mare Becuwe, 
Zeebrugge 20031

109



V'.f' * j .

De Steenloper ais c uit uur wollef 
(Foto's fioland français, Oostende roo6)

Tu/iisfones vdapt to o man w a d  e environment 
(Ph rjre$ ftofond Fwn\ ais, Ostend. zoc6 >
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10.1.
Evolutie van de aantallen Paarse 
Strandlopers en Steenlopers 1947-2005 
en de wijzigingen in hun foerageer- 
mogelijkheden

Van Knokkc tot het Zw in liggen er over een 
afstand van 5 km een 2 0 -tal strandhoofden.
Op het eind van de jaren zeventig werdén op 
dit strand grootscheepse zandopspuit ingen uit
gevoerd. Hierdoor werd liet getijdengebied van 
de hoofden met een laag zand bedekt en 
waardeloos voor foeragerende waadvogels.
Van het laatste slmndhoofd van het Zw in  tot 
het eerste hij Cadzand gaapt een kluoi van 
2 km zandstrand zonder .strandhoofden.
Van Cadzand. en tot do veerhaven van 
Breskons, bevindt zich over een afstand van 
13 kin weer een continuo reeks paalhoofden.
Op de Belgist h-Nedcrlandse grens ligt het 
natuurgebied het Zwin (15u ha) ingenomen 
door een vrij zandig en rijp schorren gebied met 
enkele waterplassen en eilandjes.

HET GEBIED 
‘ KNOKKE-HET ZWIN’

Qe grote lijnen van dit landschep zijn in de 
voorbije zestig jaar nauwelijks gewijzigd.

Een overzicht van hot verloop van de aan
tallen 1947*2005, uitgedmkt in de schomme
ling van de jaarraaxima per decennium, wordt 
weergegeven in tabel 14. Bij de Paarse 
Strand loper lopen de aantallen op van onregel
matige enkelingen omstreeks 1950 tot een sta
biele vvinterpopulatie van 40 tot 70 exemplaren 
in de jaren zestig en zeventig, niet uitzonder
lijke maxima lot 150 vogels. Na de strandopho- 
ging daalden de aantallen vanai 1978 zeer 
drastisch tot 1 0 -2 0  in de jaren tachtig om te 
verschrompelen tot zeer onregelmatige enkelin
gen in de jaren 1991 tot 2005. Bij de Steenloper 
is vanaf bet eind van de jaren veertig en in de 
jaren vijftig sprake van een duidelijke toename 
van 2(1 tot 100  vogels. Van de jaren zestig tot 
nu schommelen do aantallen onregelmatig 
tussen de 30 eu de 270 Steenlopers.

Tabel 14.
Gebied Knokke-hei Zwin: evolutie van de aamatlen Paarse Strandloper en Steeniopei in de penode 194^-2 0 0 5 . 
uitgedrukt in de schommeling van de jaarmaxima per decennium

Area Knokke-het Zwlrii changes in rhe n um bet s o f Purple Sandpipers and Turnstones in the period o f 1947-2005. in terms o f the fluctuations 
of the year maxima per decode

Periode Paarse Strandloper Steenloper Bron

1947-19$0 0-3 40 Lippens 1954, Wielewaal (jg. 1947. pag. 112)

1951 i960 1-40 20-100 Lippens 1954; Lippens 1963

1961-1970 10-60 50-100 Lippens 1963; Becuwe 1971

1971*1980 35-70 (150) 80-170 (350) Becuwe et ai. 1983

1981-1990 10-28 30-220 Veldornithologisch jaarboek Noord-West-Vlaanderen 1980/81(2) 
tot 1988/89 {10)
Mergus 1987-1999 
Mergus Nieuwbrief 2000-20OS

1991 2000 0-4 60-270

2001-2005 0-1 30-150



Foto 53 ,
De Zwinviaktc. stechts met een 
smalle ¡niinreep gescheiden 
van het strand, is zowel bíj 
laag- ais bij hoogwater een 
gem.ikkelijk bereikbare uit 
wijkplaats voor waadvogels op 
de slniodhoofden 
(Foto Mare Becuwe, Knokke
200s)

The salt man,h of 'Het Zwin', 
separated from the beach by 
only a small dune strip, ts both 
of high and low water, an 
easily accessible area to s wer* 
ve fo for shorebirds coming 
from the groyne s 
(Picture Mar: Betuwe, Knokte 
200s)

IO .2 .

Het terreingebruik in de periode
1960-1980

Hij laogwaier verspreiden Paarst*
Strandi o pers Rn Steenlopers zít h over alle golf
brekers van knokke tot liet Zwin De strand- 
hoofden van het Alhertstrand en Duinbergen 
worden in veel kleinere aantallen en onregel
matiger bezocht. De slikke en schorre van liei 
Zwin speelt voor foeragerende Steenlopers 
maar een beperkte rol. Af en toe is er enige 
uitwisseling met de vogels van hei traject 
Cadziuul-Zwarte Polder. Soms vinden loch 
grate verschuivingen plaats, zowel vanuit de 
omgeving van Zeebnigge-Hcïist ais vanuit 
Zeeuws-V laanderen. Dit kau kortstondig 
lui  uitzonderlijke maxima leiden (kaart 19).

Meestal overt i ¡den de twee soorten 
hij hoogwater, soms samen niei 
Drieteenstrandlopers, op de strandhoofden van 
de Lekkerbek, ongeveer 111 hel midden van de 
laag watervers prei ding* Hier was bij hoogwater

geen strand meer. terwijl de wandelt!ijk in die 
lijd nog rustig was. Bij verstoring door wande
laars nf hengelaars, bij zeer hoge w aterland  of 
woelige zee schoven de vogels verder oost
waarts op en kwamen alle oostelijke strond
hoofden vanaf de Lekkerbek in aanmerking ais 
hoogwatervlurhtplaats. Bij verstoring, mei 
springtij en of zware storm vlogen ze bet Zwin 
in, waar ze meer beschut zaten in de lage vege
tatie ol langs de oevers van Ae plas of op het 
eilandje voor bet vogelpark (foto's 5;t tot 55). 
Tijdens een hoogwater period e kan er tussen het 
Zw in en de strandhoofden enige uitwisseling 
voorkomen. In de wintermaanden, bij extrema 
hoge waterstanden in het Zwin bijvoorbeeld, 
kunnen Steen lopers ook binnendijks gaan o ver
tí jen of verder foerageren tijdens hoogwater, 
bijvoorbeeld op de lage drassige weiden bij het 
Dievegat (iutu 5f> en kaart 24),

Over de nachtelijke hoogwalervluchl plaat - 
sen van de Paars* Strandloper of de slaapplaat
sen van de Steen loper zijn geen gegevens 
bekend.
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Foto 54 .
In de faren zestig en jieveruig 
was het gewoon dat de 
Steeniopers. en ¿elfs de 
Paarse Strandlopers, bij hoge 
vloed of veel verstoring op de 
strandhoofden een hoogwater- 
vluchtplaats althozen op een 
eilandje in een van de vijvers 
van het Zwin 
iFoto Guido öurggiaeve, 
Knokke ca. 197s)

n the sixties and seventies, 
or fagh tide and when dis: ar 
bed on the groynes,
Turnstones and even Purple 
Sandpipers could usually be 
seen on an island m one o f the 
ponds o f Mhe‘ Zwtn\ serving as 
0  high water refugium  
(Picture Qui do Burggrjeve, 
Knokke c. 19/ 5)

■* *m♦
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Foto 55.
Vanaf haii oktober wordt de 
dagleogte voor Steenlopers te 
kort om tijdens hoogwater 
passief te overtijen; in het 
Zwin foerageren ze tijdens een 
opkomend springtij gewoon 
verder tussen de ondergelopen 
zeekraal
(Foto Patrick Keirsebilck, 
Knokke 20 03 )

From mid October on, the 
length of the daytime is (00  
short for Turnstones to possi 
vely pass the unfavorable  
tide: In 'het Zwin' they forage 
uninterruptedly between the 
submerged glasswort during 
an upcoming spring tide 
(Picture Patrick Keirsebilck, 
Knokke 20 03 }

y.

Foto 5 6 .
in de wintermaanden kunnen 
Steenlopers bij extreme 
omstandigheden ín hei getij 
dengebied van het strand én 
het Zwin nog altijd terecht ín 
het meer beschutte polderland 
zoals in de omgeving van het 
Dievegat
(Foto Mare Becuwe, 
Retranchement zoos)

During winter and extremely 
unfavourable circumstances in 
the tidal ¿ones of the beach 
and the salt marsh o fh e t  
Zwin', Turnstone s con still rely 
on the more sheltered polder 
land, for example in the sur
roundings o f the V ieve gát' 
(Picture Mare Becuwe, 

Retranchement 20 05 )
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Foto 57.
In de omgeving van Cad/and 
gebruiken Steentopers en 
Paarse Strandlopers de palen 
op de strandhoofden ais voor- 
verzamelplaats bit opkomende 
vloed
(Foto Mare Becuwe, Cadzand 
¿0 0 5 )

Near Cadzand, Turnstones and 
Purple Sandpipers use the 
stakes on the groynes as a 
meeting point at rising tide 
(Picture Mare Becuwe,
Cadzand 2005 )

Foto 58.
De basaltglooiingen van de 
hoge beschermdijken bi| de 
uitwateringssluizen van 
Cadzand vormen een geschikt 
milieu voor een hoogwater 
vluchtplaats
(Foto Mare Becuwe, Cadzand 
2 0 0 5 )

The basaltic shores of the high 
protective dikes near the 
discharge sluices of Cadzand 
form a favourable environment 
to serve as a high water 
refugium
(Picture Mare Becuwe,
Cadzand 2005 )

WP Hi

IO .3 .

Het terreingebruik in de periode 1990- 
2005

Voor wat deze periode betreft, kunnen wij 
ons beperken tot het habitalgebruik bij de 
Steenloper. Wij vinden de vogels bij laagwater 
vooral op de strandhoofden tussen het Zoute 
de Lekkerbek en de Zwingeul. B i j  hoogwater 
vliegen ze richting Nederlandse grens waar ze 
in Cadzand aansluiten op de hoogwatervlucht- 
P laat s van de plaatse! i jke populaties van 
Steen lo per, Baarse strandloper en 
Drieteenstrandloper. Deze vluchtplaats bevindt 
zich op de basaltglooiingen van de verhoogde 
beschermd ijken van het uilwateringskanaal 
(foto's 57 en 58 en fotoreeks 59). Deze hoogwa- 
tervluehtplaats is tijdens weekends en vakan
tieperiodes onderhevig aan verstoring door

wandelaars on loslopende honden. De vogels 
zitten vaak op slot hts enkele tientallen nieters 
van oni wandelpad, lii de wintermaanden, 
vanaf haii december, is deze hoogwatervluoht- 
plaats voor de Steenlopers eerder een voorver- 
zamelpiaals en trekken ze spontaan, dus niet 
onder invloed van verstoring, naar het polder
land achter de bebouwd«; kom van Cadzand.

In hut natuurreservaat van het Zw in treffen 
wij vooral foeragerende Stcunlopers aan, zowel 
bij et) ais bij vloed. Een courante functie ais 
hoogwater\ luchtplaats heeft bet Zw in eigenlijk 
niet meer. Soms treft men wel rustende g r o e p 

jes aan van KJ tot 2 0  vogels maar dat kau even
goed voorkomen bij laag- ais bij hoogwater. 
Grotere groepen Steenlopers komen eerder 
occasioneel voor en zijn waarschijnlijk vogels 
afkomstig van de verstoorde hoogwatervlucht- 
plaats van Cadzand (kaart 25).
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Fotoreeks 5 9 ,
Oe hooRwatervluf.hlnlaats bi| 
de sluizen van Cadzand: 
Sleenlupefs. Paarse Strand 
lopers en DrieleensTrandlopers 
oven »jen hier gemengd. Maar 
Drieteenstrandiopers vormen 
even vaak een duidelijk 
afgesr heiden groep 
(foto’s Mare Becuwe, Cadzand 
2 0 0 5 )

At the high water refugium 
near the sluice s o f Cadzand: 
Turnstone^ Purple Sandpipers 
and S p ie rlin g s  pos s the high 
tide together Sonderlings, 
however, often form an indivh 
dual, dearly separated group 
(Pictures Mare Qectme, 
Cadzand 2005)
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Steenlopers,
(Foto Roland François, Oostende. 
20 03 )

Turnstones
(Picture Roland François,, Ostend, 
2003 )
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11 SAMENVATTING

Hij iii; Paarse Strandloper en de Steen loper 
zijn de morfologie en ile anatomie van ile sna
vel sterk verst billend. De snavelpunt van de 
Paarse Strandloper is goed uitgerust inet tast
en smaakorgaantjes en hij kau bij laagwater in 
het getijgebied zijn prooi zowel overdag ais 
's nachts tactiel opsporen. Hij leeft de klok 
rond in een zuiver getijdenritme. De 
Steenloper blijlt afhankelijk van visuele infor
matie tijdens bet foerageren. Daardoor leeft hij 
dageri iel' in een dag-nacht ritme en tijdens de 
dag bovendien in een getijdenritme. De snavel 
van de Paarse Strandloper is geschikt om prooi 
van het substraat te plukken (slakken, mossels, 
krabbetjes, vlokreeften...). De Steenloper kan 
met zijn scherpe bek en sterke halsspieren 
pikken, hakken en objecten omdraaien oni 
prooidieren op te nemen (zeepokken, mossels, 
slakjes, krabbetjes, vlokreeften...). De habitat- 
preferenties van beide soorten zijn van die aard 
dat hun voorkomen en relatieve talrijkheid 
voor een groot deel afhankelijk is van bet harde 
subsiraatmilieu. De Paarse Strandloper is zeer 
strikt gebonden aan natuurlijke of kunstmatige 
rotskusten. Maar in de zomerperiode kan de 
Steen lopet ook een voorkeur vertonen voor 
slikgebiedon .ils de IJzermondhig eu de 
Zeebrugse voorhaven of bij hoogwater in de 
wintermaanden voor weiden en akkers in bet 
polderland Hij is een uitgesproken opportunist 
en in de voorbije halve eeuw geëvolueerd tol 
een echte cuUuurvolger.

Van nature is de Vlaamse kust een puur 
zandstrand. Maar ten minste sinds bet begin 
van de 16 eeuw werden stenen constructies 
aangewend om de Oristondse fortificaties en 
havengeul le beschermen en vanaf 1772 
werden de 50 houten paalhoofden tussen 
Wend h i ne en Heist door stenen strandhoofden 
vervangen. Pas in de loop van de 20 eeuw 
zou bet harde substraatmilieu drastisch toene
men tot ongeveer 125 strandhoofden en de B 
km lange beschermdijken van de Zeebrugse 
voorhaven. Door het bouwen van deze stenen 
kustverdedigiugswerken ontstond een kunst
matige rotskust met in bet getijdengebied strak 
gezoneerde begroeiingen van mariene organis

men ais wieren eu in vertebraten. Hij doodtij 
bedraagt de getijdenamplitude ongeveer 3m. 
gaande van 1 tot 4m boven het nulvlak 
(GLLWS). Bij springtij loopt de amplitude op 
tot ongeveer 5m, van 0  tol 5m boven het 
nulvlak Binnen de getijdenzone van 0  tot 3ra 
vinden beide waadvogels veel potentiële prooi
dieren. maar de strook van 3 tot 5ni biedt 
slechls beperkte foerageennogelijkbeden.
Het klassieke stenen strandhoofd vormt een 
ideaal milieu voor voedselzoekende Paarse 
Strandlopers en Steenlopers* Door het horizon
tale karakter en effen oppervlak besi hikken de 
vogels over een getijdengebied met een lengte 
van een paar honderd meter, waar zij ononder
broken en gelijkmatig voedsel kunnen zoeken. 
Wanneer de rotskust steil en chaotisch gestruc
tureerd is mot grote blokken en holten, marie- 
ne-ocologisch ideaal, dan blijkt de foerageersi- 
tuatie veel moei lijker voor waadvogels.
Hun aantal neemt dan sterk af. Die situatie doet 
zich nu voor bij de huidige beschermdijken 
rond de voorhaven van Zeebrugge. 
Grootschalige zandapspu it ingen voor strand- 
vërhoging bedelven hel getijdengebied van de 
strandhoofden onder het zand. waardoor ze 
hun ecologische functie totaal verliezen.

Aan de Vlaamse kust evolueren de winter- 
maxima van de Paarse Strandloper van ruim  
2 0  in 1949/50 tot een maximum van 330 
omstreeks 1975, om vervolgens geleidelijk te 
dalen tot 100  in 2004/05. Bij de Steenloper 
stijgen de aantallen gestaag en continu van 
150 omstreeks 1950 tot 1.500 in 2004/05.
De evolutie van de aantallen aan de Vlaamse 
kust zijn beïnvloed door gewijzigde plaalselijke 
milieuomstandigheden. Voor het schetsen vim 
de populatietrend is de evolutie van de winter- 
maxinia te Oostende (1949-2005] betet geschikt 
omdat het plaatselijk abiotisch milieu daar 
relatief ongewijzigd is gebleven. Hieruit kan 
worden afgeleid dat het aantal Paarse 
Strandlopers toegenomen is van een 2 n-tal in 
de winter 1949/50 tot een piekperiode 1978- 
1983 met ais maximum 217 wintergasten in 
1980/81. Vanaf do winter 1983/84 is een duide
lijk dalende trend ingezet. In de winters

117



2Ö 02 /U 3  tu! 2 0 0 4 /0 5  waren e r  nog hoogstens 
70  Paarse Strandlopers aanwezig. Het aantal 
Sluenlopers daarentegen is toegenomen van HO 
in 1 9 4 9 /5 0  tot 8 0 0  in 1 9 8 5 /8 0  Vanaf 1 9 8 5  un 
tot 2 0 0 5  s< h ommelen de winter maxi ma tussen 
de 6 0 0  en de HOU vogels. Het aantal vogels is 
ile voorbije 2 0  jaar dus duidelijk stabiel geble
ven. In d e  omgeving van Blankenberge daaren
tegen. mei eveneens non vrijwel ongewijzigde 
ahiotischa omgeving, is het aantal continu b lij
ven stijgen, van een 10-tal in de jaren vijftig tot 
ongeveer 4 0 0  in d e  winter 2 0 0 4 /0 5 ,  Deze e v o 

luties van de aantallen op de Vlaamse husi zijn
ten d e le  weerspiegeling van de algemene
population‘rul s van beide soorten öp de < >ust- 
Allantis* hu trekroute. Plaatselijke milieufacto
ren spelen ook een ról De duidtdijku stijging 
van bet aantal vogels van beide soorten vanaf 
i le jaren vijftig kan een gevolg zijn van ile 
afschaffing van de jacht op het strand in 1954 
en van de toename van de biomassa aan poten
tiële prooidieren onder invloed van de eutrofi
ëring van het kustwater. Het slinkend aantal 
overwinterende Paarse Strandlopers vana! de 
tweede helft van tie jaren tachtig kan bet 
gevolg zijn van het verdwijnen tpurperslak) of 
de afname (alikruiken) van belangrijke prooi- 
diersoorten en van de opwarming van hel 
klimaat, waardoor een verschuiving van liei 
winlerareaal in noordelijke ru iiting aanneme
lijk js Bij de Steen loper. die tijdens de winter 
in grote aantallen op de Afrikaanse kust over
wintert. kan ile opwarming van bet klimaat 
luist een luename van de winterpopulatie in 
VVest-Europa veroorzaken o!' kau de stijgende 
tendens le wijten zijn aan verschuivingen 
binnen de Europese win ter pop ul a tie.
E lei seizoen aai talrijk  hei dspa troon van de 
Paarse Strandloper ¿um de Vlaamse kusl is ín 
de voorbije halve eeuw nauwelijks gewijzigd. 
Vanaf juli tot oktober stijgt het aantal vogels 
lii ht jes, Het zou hier gaan oni bruedvogels uii 
het bergland van Zu id-Noorwegen. Iii novem
ber stijgt het aantal overwinteraars zeer snel 
om vanaf december en tot in april vrij constant 
te blijven Deze gmln groep wintergasten is 
grotendeels afkomstig uit Nooidonst-Canada.
In mei slinkt bet aantal vogels snel.
De Steen lo per is doortrekker (broedvogcls uit 
Scandinavie en hel kula-schiereiland) eu 
w intergas! (overwegend broed vogels uit 
Noordoost-Canada en Groenland) van juli lot 
niei. In de jaren 1949-2005 lekende het jaur- 
muximum in de omgeving van ( kistende zich 
duidelijk af in het voorjaar (maarl-aprilj.
Op andere trajecten is een duidelijke najaars- 
piek (september-november) waarneembaar 
(Nieuwpoort. Raversijde) en te Nieuwpoort ook 
een voorjaarspiek (maart-april), Van de jaren 
zestig tot nu is er te Oostende een duidelijke 
tendens zii htbaar waarbij de Sleetiloper van

juni tot september relatief fors tai rijker ís 
geworden Waarnemingen van Sleenlopers in 
bet binnenland weerspiegelen zuiver de door- 
trek van de broed vogels uit Noord-Europa 
])«■ najaarstrek, in kleine aantallen, loopt vau 
halt juli tot half oktobni met een piekje begin 
september. De numeriek belangrijkere voor
jaarstrek voltrekt zu h van half o pi il tol half 
juni mei een forse pick begin mei. De kusi- 
slrunk van 2 2  km tussen Nieuwpoort en 
B reden e vormt één samenhangend gebied voor 
de Steenloper en omvat zeer geregeld meer dan 
1 ,0 0 0  vogels, Zij voldoet derhalve aan de l% -  
norm van Wetlands International en is dus van 
internationaal belang voor deze soort

Tot het begin van de jaren tai hiig bood de 
IJ/ertnonding te Nieuwpoort en het nangren 
zonde Noordzeestrand maar beperkte mogelijk
heden voor Steenlopers (regelmatig 10  tol 65 
exemplaren) en Paarse Strand lopers (van f) tot 
een 10- fai). Dour de houw van een continue 
reeks strandhoofden van Raversijde tot 
Nieuwpoort (1975-1985) en hei naluurherstel 
van het slik en schor van de IJzermonding zelf 
(1999*2003) verruimde het foerageermilieu 
voor beide soorten zeer drastisch De aantallen 
Paarse Strandlopers namen toe van een ÏG-lal 
ui de jaren zeventig tot maximaal 30 in de 
jaren negentig tot 2005. Bij de Steealoper is er 
sprake van een spei luculaire stijging van 135 
iii de winter 1987/88 tol 1,050 in 2004/05. 
lir’ Paarse Strandloper heeft een beperkt actie
terrein dat zo dicht mogelijk tegen de zee aan
leunt. met ais traditionele hoogwatervlucht- 
p laats bet Oosterstaketsel. S teen lopers hebben 
een grotere actieradius zowel bij hoog- ais bij 
laagwater. Bij eb verspreiden ile vogels zich op 
het strand: aan de ene kant tot de strandhoof
den van kuksijde (op H kin van de 
I[zei monding) en in perioden met veel aan
spoelsel en in kleine aantallen tot het strand 
aan bet Y Vest hoek reservaat te De Banne (op 14 
km van de Ijzermand i ng) en aan de andere 
kant op de strandhoofden richting Westende- 
Middelkerke lol op 8 kin van de TJzermonding. 
De courante «e tieradius van de Steenlopcrs met 
huogwatervluchtplaatsen te Nieuwpoort ï> wel
licht de grootste aan de Vlaamse kust,
S leen lopers hebben zich ook bij de keuze van 
hoogwatervlui htplaalsen telkens weer aange
past aan ile veranderende terre in omstandighe
den in ile voorbije halve eeuw. Frequent 
gebruiken ze nu het strandhoofd naast le1) 
Oosterstaketsel en de stenen helling van de 
vaargeul, maar onregelmatig ook de terreinen 
van het reservaat zelf.

Tut omstreeks 1975 waren op bet traject 
M iddeikerke-M ariakerke slechts heel kleine 
groepen van beide soorten aanwezig. In de 
jaron 1965-1973 maakte de Steenloper af en toe 
gebruik van een hungwatervluchlplaats in het
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polderland in tie omgeving van het vliegveld, 
een satelliet rust plaats van de Oostemlse 
populatie. Na de drastische toename van het 
aantal strandhoofden tussen Lombards i ¡de en 
Raversijde ontstond vanaf de jaren tachtig 
gaandeweg een zelfstandige groep winter
gasten ín de jaren 1998-2003 noteerde men 
hier ais maxima tussen de 350 en 450 
Steen lopers en ongeveer 2 0  Paarse 
Strandlopers. Deze vogels gebruiken meestal de 
strandhoofden ter hoogte van het Provinciaal 
Domein Prins Karei ¿ils hoogwatervlm htplaats. 
In het hierbij aansluitend hinterland zijn hij 
ongunstige' omstandigheden op luit strand 
weinig uitwijkmogelijkheden beschikbaar.

Van de jaren vijftig tot op vandaag nam het 
aantal strandhoofden op bet trajet t Raversijde- 
Oostende-Bredene amper toe van 27 tot 32.
Het aantal Paarse Strandlopers is gestegen van 
een 20-tal io 1949/50 tol 217 in 1980/81 om 
vervolgens af te nemen tot 70 in 2004/05.
Het aantal Steenlopers is toegenomen van hu 
wintergasten in 1949/50 tot 8 (H) in 1985/86 oni 
vervolgens te schommelen tussen de (>ou en de 
800 vogels tot 2004/05. Tot in de jaren zeventig 
lag het zwaartepunt van ile laagwaterversprei- 
ding of) de strandhoofden tussen het Casino 
van Oostende! en Bredene. nadien is dit duide
lijk verschoven naar het gebied van Oostende 
tot Raversijde Bij hoogwater zijn de Paarse 
Strandlopers steeds sterk gebonden geweest 
aan enkele vlui htplaatsen in de onmiddellijke 
omgeving van de vaargeul en ile voorhaven: 
houten staketsels en stenen glooiingen. De 
Steenlopers delen die hoogwatervluchtplaatsen 
met de Paarse Strandlopers maar gingen boven
dien tot in de jaren tachtig vlot tot 2 km land
inwaarts naar steigertjes op de Spuikom 
(vluchtplaats bij \ loed en slaapplaats) en naar 
liet polderland naast de Spuikom (hoogwa- 
terv lucht plaatsen en foerageergebied tijdens 
hoogwater in de wintermaanden j. Vanaf de 
jaren negentig is dit hinterland grotendeels 
onbruikbaar geworden en beperken de 
Steenlopers zich ook tot de omgeving van de 
vaargeul en de voorhaven. Uii de waarnemin
gen rond het terreingebruik sinds 1965 blijkt 
een extreme piaatstrouvv aan hoogwatervlucht
plaatsen en slaapplaatsen. De laatste jaren is er 
wel een gebrek ontstaan aan hoogwatervlucht
plaatsen die niet telkens opnieuw door mense
lijke activiteiten verstoord worden.

Het aantal strandhoofden van Wenduine 
tot Blankenberge is van de jaren vijftig tot nu 
opmerkelijk constant gebleven. Met inbegrip 
van de beide beschermdijken aan de 
Blankenbergse havengeul zijn er 30 hoofden 
die optimale foerageermugelijkheden bieden in 
bet getijgebied. De Paarse Strandloper is hier 
toegenomen van onregelmatige enkelingen in 
de jaren zestig tot een vaste wintergroep van

maximaal 50 vogels in de jaron tai litig.
Sinds de jaren negentig en tot op vandaag ver
blijven hier geregeld tussen de 10 en 25 vogels. 
Bij de Steeni*iper is er sprake van oen gestage 
en ononderbroken toename van een 1 0 -tal 
omstreeks 1960 lot 400 in 2004 0 "). Dit is bet 
traject met de meest spet ta< u l a i r e  toename aan 
tie Vlaamse kust. Beide soorten gebruiken de 
hoogstgelegen strandhoofden eu de omgeving 
van de havengeld ais hoogwatervluchtplaaksen. 
Steen lopers benutten daarnaast bet zandstrand 
hij Wenduine ais vim htplaats bij vloed en 
vooral ook bet polderland tussen Wenduine en 
Blankenbergei en dit zowel ais hoogwater- 
vluchtplaats* slaapplaats en foerageergebied 
tijdens hoogwater in de wintermaanden.
Onder invloed van lievige verstoring op het
strand dm a le Lt u i n-keiu limae, W i IK leo de
laatste jaren ze] Is bij laagwater Steen lopers 
foeragerund in de polders waargenomen, 
Tijdens de rustiger weekdagen hernemen ze 
dan het normale patroon van laagwaterver- 
spreiding op de strandhoofden.

Het gebied rond Zeebrugge heeft in de 
voorbije 100 jaar ingrijpende wijzigingen 
ondergaan door de uitbouw van de haven.
In steeds wisselende omstandigheden waren 
zowel harde substraten ais slikken beschikbaar 
ais foerageergebied en hoogwaterv'luchtplaat
sen. De eerste Paarse Strandlopers werden hier 
waargenomen in 1958 en namen Ine tut een 
piek van ruim 150 vogels in de jaren zeventig. 
Daarna verminderde het aantal wintergasten 
om begin van de jaren negentig volledig te ver
dwijnen In de voorbije halve eeuw s< bommel
de het aantal Steen lopers tussen 50 en 100 
exemplaren met uitzonderlijke uitschieters 
tussen 170 en 350 vogels. De sterke toename 
van het aantal Steenlopers, zoals tussen 
Nieuwpoort en Blankenberge, blijft in dit 
gebied achterwege. De 8  km lange havendam
men zijn kennelijk te steil en te chaotisch van 
structuur om voor waadvogels attractief te zijn.

De regio van Knokke-het Zwin biedt de 
twee soorten een zeer geschikte omgeving van 
strandhoofden op het strand en meer beschutte 
uitwijkmogelijkheden naar de slikken van bet 
Zwin en de weilanden in de polders. Bij de 
Paarse Strandloper evolueerden de aantallen 
van onregelmatige enkelingen omstreeks 1950 
tot een stabiele winterpopulatie van 40 tot 70 
vogels, uitzonderlijk tot 150. in de jaren zestig 
en zeventig. Na de gtranduphoging vanaf 1978 
daalden de aantallen draslist h oni vanaf 1991 
tot onregelmatige enkelingen te verschrompe
len, Bij de Steenloper namen de aantallen licht 
toe van 2 0  tot 100 in do jaren vijftig tot 30-270 
in de jaren 1991-2005. Bij het gebruik van 
hoogwatervlucht plaatsen deed zich een ver
schuiving voor van de strandhoofden tussen de 
Lekkerbek en de Zwingeld en de Zwinvlakte
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tot omstreeks 1980. naar de monding van de 
uitwateringssluizen te Cadzand en de aan
sluitende polder op heden.

In de omgeving van Oostende werd in de 
taron 1965-1973 een intensief onderzoek uitge
voerd naar het terreingebruik. liet bioritme en 
hel gedrag van beide soorten De Paarse 
Strandloper loeit bij dag en nac ht iii een zui
ver getijden rit me Vanuit de hoogwaterv lue ht 
plaats bij de Qostendse vaargeul verspreiden 
de vogels zich bij laagwater over de strandhonf- 
den geregeld tot 5 km ver. Por laagwaterpcrmdo 
verblijven de vogels gemiddeld Hu op de 
hoofden, met ais uitersten ?u (springtij, storm) 
en ‘lu (doodtij). Er zijn typische dag- en typi
sche earlli hoogwatervlucht plaatsen in gebruik 
die z u  dicht mogelijk bij bet getijdengebied van 
hel strand moeten aansluiten Vooral de 
nat htelijke rustplaatsen moeten maximaal 
gevrijwaard zíjn van menselijke versturing.
De gewoonte om bij elk hoogwater, bij dag of 
nacht, bij doodtij in de ochtend ul de avond, 
bij springtij op de middag of omstreeks midder- 
nai lit. de strandhoofden te verlaten cn naar de 
hoogwaterv luchtplaats te Irekken is van een 
opmerkelijk grote regelmaat, van juli lot mei. 
Van november tot februari is do ontrouw aan 
de klassieke hoogwaterv lui htplaatsen bet 
grootst 8  tot 25% van de vogels blijft op de 
strandhoofden pleisteren, meestal bij doodtij of 
duidelijk onder invloed van winterse weersom
standigheden (sneeuw, ijzel...}.

Tijdens de dag leeft de Sleenloper even
eens in een getijdenritme cri de luagu itervei 
spreiding is goed vergelijkbaar mei die van de 
Paarse Strandloper. Alleen verlaten Steenlopers 
ook bij laagwater vlot het getijdengebied en 
gaan in duinplassen. hel polderland of op de 
leeggelopen Spuikom foerageren, tot 2 km 
landinwaarts. Het terreingebruik tijdens hoog
water is bij de Steenloper sterk afhankelijk van 
bet tijdstip van de dag en van het seizoen. 
Wanneer Steenlopers in de vroege ochtenduren 
de nachtelijke slaapplaatsen verlaten, vliegen 
v.*' rechtstreeks naar hel strand, wat ook de 
stand van het tij is. Zelfs hij vloed gaan ze bier 
in de waterlijn of tijdens de wintermaanden in 
bet polderland actief foerage rem. Het gedrag en 
bet habitatgehruik van tie Steenloper bij hoog
water van de late voormiddag tol de late 
namiddag verschilt sterk naargelang het sei
zoen. Vim april tot half oktober wordt bij vloed 
zeer regelmatig gebruik gemaakt van twee 
hoogwatervluchtplaatsen: de Qostendse voor
haven en staketsels in de Spuikom. waar de 
vogels passif?! overt i jen. Van eind oktober en 
tot in februari/maart komen Steenlopers duide
lijk in tijdsnood om voldoende voedsel op te 
nemen per etmaal* Ais tussen 21 oktober en 
21  februari de tijdsspanne tussen het begin van 
de nautische schemering in de ochtend en

zonsondergang, korter wordt dan 1 lu30* kan 
deze soort zich, na een passief verblijf op de 
nachtelijke slaapplaats, met opnieuw een ru s t 
periode van 3 tot 5 uur op de hoogwaterv lue ht
plaats permitteren. De oplossing is dan om tij
dens hoogwater toch verder te blijven fnerage- 
ren in het polderland oí op het strand.

Het verloop \a n  hoogwater- en laagwater- 
Irek bi| de l'aarse Strandloper eu de 
Steenloper is vrij identiek, Bij de hoogwater- 
trek verlaten beide soorten de strandhoofden 
doorgaans tussen 150 en 70 minuten vóór ll©t 
tijdstip van hoogwater, bij een tij hoogt e van 
2m20 tot 4m t zelden tui 4m4G, De vogels b lij
ven gemiddeld 4u3Ü' overt i jen up de hoogwa- 
tervluchlplaats, met ais uitersten 3u30‘ (dood
tij) en 5u30’ (springtij, storm). Deze tijdsduur 
omvat bet tijdsverloop vanaf de aankomst van 
de eerste vogel tot bet vertrok van de laatste 
vogel van de hoogwatervluchtplaats. Over het 
algemeen verloopt de laagwatortrek tussen Kitt 
en 20(1 minuten na hoogwater bij tijhoogten 
van 4 tot 3m. uitzonderlijk tot 225 minuten 
met een tijhoogte van 2m20. Alhoewel bet ver
loop van de laagwater- en hoogwatertrek van 
dag op dag nogal variabel is. is bet bereiken 
van de tijhoogte tussen 3 en 4m een beslissend 
scharnierpunt Op dat niveau verdwijnt 
immers bet grós van de potentiële prooidieren 
in bet getijgebied onder water of komt liet 
opnieuw beschikbaar.

Het getijdenritme tijdens de dag is bij de 
Steenloper ondergeschikt aan zijn dag-n.n htrit 
me W aarde vogels zich ook bevinden op liei 
strand met laagwater ul op een hoogwater
vlucht plaat s bij vloed, foerage ren d in de 
polders of in rio leeggelopen Spuikom. bij val
avond trekken ze naar de slaapplaats op d*- 
staketsels van de Spuikom. Van de vier groe
pen staketsels zijn er twee, de staketsels west 
en zuid. die achtereenvolgens uit traditie in 
gebruik waren ais slaapplaats, goed beschut in 
de windschaduw' van de Spuikorndijk.
Het staketsel noord is vrijwel uitsluitend in 
gebruik ais hoogwatervluchtplaats en wordt ids 
slaapplaats uitdrukkelijk gemeden. Dit sterk 
gedifferentieerd habitatgehruik van cirio groep
jes steigertjes op dezelfde waterplas hield ten 
minste H jaar aan. Bij slaapplaatstellingen 
wordt vaak vastgesteld dat niei de volledige 
Oostendse populatie in de Spuikom aanwezig 
Ís. Op slechts één op de vier tellingen zat 
1 0 0 % van de vogels op de slaapplaats met ove
rigens een grote spreiding wal de mate van 
afwezigheid betreft. Vooral in de wintermaan
den ontbreekt vaak een belangrijk deel van de 
vogels (mist. storm]. Een tweede secundaire 
slaapplaats ligt vermoedelïjk in het polderge
bied naast de Spuikom. Het verloop van de 
avondtrek verschilt grondig naargelang bet 
omstreeks zonsondergang eb dan wel vloed is.

120



Alleen bij eh is er sprake van een slaap Irek die 
louter door de toenemende duisternis gestuurd 
wordt én daardoor volgens oen regelmatig 
tenigkerend patroon verloopt. Dit type avond
trek voltrekt zích tussen
17 minuten vóór tot fo  minuten na zonsonder
gang. Gemiddeld arriveert de eerste vogel 
tí minuten, de mediane 31 minuten en de laat
ste vogel 44 minuten na zonsondergang. De 
slaapt rek duurt gemiddeld 35 minuten voor 
groepen Steenlopers van 30 lot 2 0 0  vogels. De 
slaapt rek bij hoogwater omstreeks zonsonder
gang verloopt verstoord onder invloed van het 
getijde n rit me. ik» laagwater! rek, het verblijf op 
de hüogwnlervltn htplaats of de hoogwatertrek 
kunnen de avondtrek naar do slaapplaats door
kruisen. In die omstandigheden verloopt de 
slaaptrek hinnen een tijdsspanne vau 75 nii nu
ten vóór tot 65 minuten na zonsondergang.
Deze trek kan lang aanslepen f100 minuten) of 
zeer kort zijn ou dit hij waarnemingen van 
groepen Steenlopers van 4f) tol 30U vogels.
Het verloop van dit type slaapt rek is dus 
onvoorspelbaar en van dag tot dag zeer varia
be! Het verlaten vau dr slaapplaats, de och- 
lendtrek. speelt zich af tussen 100 en 50 m inu
ten vóór zonsopgang en duurt van 5 tot 20 
minuten. De oclittmdlrek vindt dus zeer vroeg 
vóór zonsopgang plaats, iu nog duistere 
omstandigheden en in korte tijd Het verblijf op 
(le nachlelijke slaapplaats loopt op van ca. 
7u50' op 13 augustus lol ca I4u45' op 2 ! 
december, om terug al te nemen tot ra. 6 u 2 0 ' 
op 22 mei Vau 2 ! oktober tot 21 februari ver- 
blijven de Steenlopers langer dan 12u30' op de 
slaapplaats ou dal dwingt hen ertoe actief te 
foerageren tijdens de hoogwaterperinde in de 
loop van de dag.
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Paarse Strand laper "Ounnar" 
op if[, mei *Q05i( in zomerkleed 
(Foto Roland François, 
Oostende. 2 0 0 $)

Purple Sandpiper "Gunnar" tn 
breeding plumage, zs May 
2005
ïPicture Roland François, 
Östcnd. 2 0 O5J
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12 SUMMARY

I he Purple Sandpiper [Calidris nut h t  ima) 
and the Thmstone ( Arenaria interpres) have a 
different h i l l  morphology and anatomy ['he 
bill-puint oi tile Purple Sandpiper is well pro
vided w ith feelers, gustatory organs, and as 
suc h the species is. at low tide in the intertidal 
zone, able to locate prey in a tactile way during 
day and niglu T he Purple Sandpiper lives, 
around the clock, in a purely tidal rhythm, 
while for foraging the Turnstone is dependent 
on visual information Therefore, the latter is 
rhi\ -.it five in .* day-night rhythm, and during 
the day lives on a tidal rhythm. The beak of 1 he 
Purple Sandpiper is well fitted to grasp prey 
organisms from the substratum (snails, mus
sels. little crabs, a m p h ip o d s .W ith  its sharp 
beak and strong neck muscles, the Turnstone 
can pet k. slash and turn round objects to catch 
prey (barnacles, mussels, snails, little crabs, 
amphipods...), Presence and relative abundan
ce of both species depend to a large extent on 
the availability of haul substrate em i ron merits. 
Purple Sandpipers are tied to natural or artifi
cial rocky shores. However, during summer
time. the Turnstone can show a preference for 
mudflats, fur estuaries, such as the lizer estuary' 
and the out port of Zeebrugge, as well as tor 
meadows and fields ui the polder land during 
high lidos in winter. I he Turnstone is extreme
ly opportunistic and has been adapting to 
human i ivilization in the past five decades.

The Flemish coast is by nature a pure 
sandy beach. Only sini e the beginning ul the 
sixteenth century stony structures have been 
built to protect Ihe fortifications and the 
(fctend harbour < haimei Moreover, from 1772 
tm, f>0 wooden gro\ nes between Wenduine and 
Heist have been replaced by stony groynes. 
Only in the twentieth century hard-substrata 
environments have increased severely to « 125
groynes and an 8  kin long protection embank
ment of the Zeebrugge outporb Due to these 
stony coast-proto< tive structures, an artificial 
rocky shore arose with i overings of sharp 
zonations of marine organisms such as algae 
and invertebrates in the tidal zone. At slack 
water tile tidal amplitude reaches up to c. 3m,

running I to 4m above the zero-level (MLLWS). 
At spring tide the amplitude increases to about 
5rn. from 0 to 5m above the zero-level., hi tin* 
tidal zone, from t) to dm, both shorebirds can 
find -i lol ul potential prey, whereas the strip 
between 3 to 5m oilers only limited foraging 
opportunities. The i lasse slonv groyne forms 
an ideal environment tor foraging Purple 
Sandpipers and Turnstones . Due to the hori
zontal characteristic s and the plain surface, the 
intertidal zone offers these birds some hund
reds <d meters of long i ontinuaus and uniform  
opportunities to search for food. When Ule 
rocky shores are steep and chaotically structu
red with big blocks and i avilies -  ideal from a 
marine-ecological point of view -  the foraging 
i i ri unistanoes bet orno mui h harder for these 
shorohirds, resulting in niueh lower densities 
of these species. This situation oi curs now on 
the embankment around ihe outport oi 
Zeebrugge. If sand is raised in a large-scale 
mannei for beat lí nourishment, the groynes in 
the intertidal zone gel i nvernd and lieni e loose 
their ecological importance.

At the Flemish coast, winter maxima of 
the Purple Sandpiper evolved from about 2 0  in 
1049/50 to a maximum of 330 around 1975, 
and decreased subsequently to 100 in 2004/05.
I he number of Turnstones increased steadily 

and continuously from 150 around 1950 lo
1.500 in 2004/05.

Tlu? evolution of the numbers on the 
Flemish coast is influenced by changes in the 
local environmental conditions. To outline the 
population developments, it is worth < mum 
dering the evolution of winter maxima at 
Ostend 1949-2005. as the local abiotic environ
ment remained relatively unaltered there.
For the Purple Sandpiper one can deduce that 
(lie number of winter birds increased from 
around 2(1 in the winter of 1949/50 tu a peak 
perinii from 1978 tilt 1483 with a maximum of 
217 winter birds recorded in 1980/81 From the 
winter oi 1983/84 on, i nun hers clearly decrea
sed and in the winters of 2002/03 t*i 2004 05 at 
most 71) Purple Sandpipers were* present.
The number of Turnstones increased from 80 in
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1949/50 to 800 in 1985/86 and from 1985 on 
till 2005, winter maxima fluctuated between 
600 and 800 birds, showing a clear stabiliza
tion of the numbers during the past 2 0  years 
In the surroundings of Blankeiiberge, which 
also shows relatively unchanged abiotic condi
tions. the numbers continuously increased 
from around 10 in the fifties to c. 400 in the 
winter of 2004/05. This evolution in the num
bers on the Flemish coast is partly reflecting 
the general population development of both 
species in the East-Atlant I t  migration route 
Local environmental factors also piny a role. 
The ( lear increase in abundance of both spe
cies from the fifties on could be tint; to the abo
lition oi hunting at the beach from 1954 on, 
as well as the increase in biomass of potential 
prey organisms induced by eutrophication ol 
the coastal waters. The dec lining number of 
wintering Purple Sandpipers from the mid 
eighties on can be due to the disappearance 
(Dog Whelk; Sua* I ¡a lapillus) or reduction 
(winkles. Littorinidae) of local populations of 
important prey. Furthermore, global warming, 
and as a consequence a shift of suitable winter 
habitats to more northerly situated regions, is 
likely to have an influence. Global warming 
can also induce an increase of the winter popu
lations oi Turnstones in Western Europe, lea
ving less birds in Africa, However, the increase 
could as well be (partly) due to simple shifts in 
the European w inter populations The seasonal 
abundance pattern of the Purple Sandpiper on 
the Flemish coastline has hardly changed in 
the past live decades. From July on. the num
bers have been increasing slightly till Oe tuber 
These birds arc supposed to be summer birds 
from the highlands o f South Norway. Tin? num
ber of wintering birds increases very last in 
November, and remains constant from 
December until April. This large group of w in
ter visitors mainly comes from Northeast 
Canada. In May. numbers decrease fast. The 
Turnstones passing by in spring and autumn 
are from Scandinavia and the Kola peninsula 
and winter mostly in Northwest Africa, where
as the birds from Northeast Canada and 
Greenland remain and winter here from fulv 
till May In the surroundings oi Oslend, the 
maximum abundance was clearly reached 
during spring (March-April) between 1949- 
2005. On the other sections, a clear autumn 
peak (September-November) was visible 
(Nieuwpoort. Raversijde) and at Nieuwpoort. 
also a spring peak (March-April), From the six
ties until now, there is a clear tendency of an 
increasing Turnstone abundance at Ostend 
from June to September. Observations of 
Turnstones in the inland refloi ! unequivocally 
the passage of breeding birds from Northern 
Europe. The autumn migration, in small num

bers, occurs from mid July until mid October, 
with a ¡wak in the beginning of September The 
numerically more important spring migration 
takes place from mid April until mid June with  
a strong peak in the beginning of May The 
coastal strip of 2 2  km between Nieuwpoort and 
Bredene. with an uninterrupted series of 
65 groynes, regulary holds more than 1 (MX) 

Turnstones It is of international importance 
lor this species ( 1 % threshold: 1 . 0 0 0  birds)

I ntil the start of the eighties, the ll/e r  
estuan at Xieuwpoort and the surrounding 
beaches offered only limited foraging possibili
ties (or Turnstones [regularly It) to 65 speci
mens) and the Purple Sandpiper (from 0  to 
about 10 specimens), Due to the construction 
of a continuous row of groynes from Raversijde 
to Nieuwpoort (1975-1985) and the restoration 
of a nature reserve consisting of mudflats and 
salt marshes at the Hzer estuary 11999*2003). 
the foraging area for both species lias im rea sed 
remarkably. T he numbers of Purple Sandpipers 
increased from about It) in the seventies to a 
maximum of 30 from the nineties to 2005 As 
for the Tunistone, we have noticed a spectacu
lar increase from 135 in the winter of 1987/88 
to 1,050 in 2004/05 The Purple Sandpiper has 
a restricted activity area, whit h is located near 
tile sea and they use the easterly picket fern e 
as their traditional high water refugium 
Turnstones make use of a larger aroa, both 
during high and low tide, At low tide, the birds 
spread out on the beach as far as the groynes of 
Koksijde (8  km away from the Ijzer estuary).
In periods w ith large amounts of material was
hed ashore, they can even be seen in smaller 
numbers as far as the sandy bear h along the 
nature reserve 'Westhoek at De Panne {14 km 
away from the Ijzer estuary). In addition, they 
are also found on the groynes in the other 
direction, towards VVestende-Middelkerke 
( 8  km away from the IJzer estuary ¡ Moreover, 
in the past 50 years, when choosing high water 
refugia. Turnstones have constantly adapted 
to « hanging environmental conditions.
At present they use the groyne near the easter
ly situated picket fence and the stony 
slopes of the channel, as well as, less frequent
ly, the salt marsh in the reserve.

Until approximately 1975, only small 
numbers of both species were seen between 
M iddelkerke-M ariakerke In the years 1‘jfr» 
1973. the Turnstone occasionally used high 
water refugia in the polder hind near the 
airport, which was a satellite refugium of the 
Ostend population After a drastic increase of 
the number of groynes between I .oni barils i ¡de 
and Raversijde, a group of independent winte
ring birds arrived from the eighties on 
Between 1998-2003 Turnstone maxima 
between 350 and 450 individuals wore noted
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here. while maxima for the ïHirple Sandpiper 
were aboui 2 0  individuals Both spot:ios usually 
occupy I ho groynes located in the neighbour 
hood of the Trov meina! Dmnein Prins Karol' as 
high water refugia. In i ase o i unfavourable oir* 
c um sta m es on the bench. few alternatives are 
available in the adjoining inner land.

From the fifties until now the number of 
grin ru", i.h tin - sei lion Ravers i jde-Oostende- 
Bredene slightly increased from 27 in 32 I he 
numbers of Purple Sandpipers ini leased from 
about 20 in 1940 50 to 217 in 19ÖU/81. and 
subsequently det reased again to 70 iti 2004 (15, 
The Turnstone population ini reased from 80 
wintering birds in 1040/50 to 800 in 1985/06 
and further fluctuated between 600 and 800 
birds till present I ntii the seventies the main 
low water distribution centres were situated on 
the groynes between the Casino of Oslend and 
Brede ute Subsequently, this centre shifted 
towards lii*' area Oosteiule-Kaversijde. At high 
tide, Purple Sandpipers have been strongly cor
related to the few refugia in the direct surroun- 
dings of the channel and the outpnrt. wooden 
picket fences and stony shores, Turnstones 
share those high water refugia with Purple 
Sandpipers, hut until the eighties, they also 
easily migrated 2 km inland to the picket fen
ces of the Sluit e Dock (acting as a refugium at 
high tide and also as a night roost) and the pol
der land m 11 lated near the Sluice Dock (acting 
as a high water refugium and in the winter 
months also as a foraging mea during high 
tide), From the nineties ou, tins inland region 
to a large extent has become useless for 
Turnstones and therefore they restrict themsel
ves more or less lo the direct surroundings of 
the channel and the out port. Observations on 
habitat use. exut lí ted since 1 9 6 5 *  have revealed 
an extreme allegiance to these high water refu
gia rind night roosts.

Between Wenduine and Blankenberge the 
number of groy nes lias remained remarkably 
constant since the fillies. There are 30 groynes, 
the embankments of tile channel of 
Blankenberge included. They yield optimal 
foraging possibilities in the tidal zone.
Numbers of the Purple Sandpiper increased 
from few individuals in the sixties to a loyai 
winter population id maximally 5u birds in the 
eighties. Since the nineties until present, 
between 10 and 25 birds stay here regularly. 
The Turnstone population on the other hand 
has ( ont i minnsi y increased from about 
tn individuals in the fifties to 400 in 2004/05. 
This is the most dramatic increase in an 
m ii hanged abiotic environment on the Flemish 
coast Both species use the upper located 
groynes and the surroundings of the channel as 
high water refugia. On the other hand 
Turnstones also use the sandy beat h near

Wenduine as a high water refugium at high 
tide and espe< tally in winter they prefer dm 
polder land liei ween Uvndm ne and 
Blankenberg**, which then serves as high water 
refugium, night most and foraging area.
Due to severe disturbances mi the beach, main- 
1\ caused by weekend líuirisin, Turnstones 
have even been observed in the polder land 
during low title lii the Iasi < miple of years. 
During the < aimer weekdays they resume their 
normal low water distribution on the groynes.

Ill the last lini years, the surroundings iii 
Zeebrugge have undergone tai reaching 
changes, caused by the expansion of the port, 
hi continuously changing ein uinstances, hard 
substrates and mudflats were available as forag
ing places and high water relugta. Die first 
Purple Sandpipers were observed here from 
1958 on and increased in numbers until a peak 
of about 150 individuals was reached in the 
seventies. After that time the number of winter
ing visitors decreased und the species disap
peared completely in the early nineties, During 
the past (ive decades the number of Turnstones 
fluctuated between 50 and ton individuals 
with exceptional peaks between 170 and 350. 
Contrary to the observations on the coast 
between Nieuwpoort and Bí an ken berge, the 
very strung inc reuse of ihe number of Turn
stones bas not been notit od in Zeebrugge. The 
8 km long embankment of the out pori is appar
ently too sleep and too i hunti: ally structured 
to attract shoreblrds in important numbers.

The surroundings of Knokke-het Zw in  har
bours a very su itab le  environment of groynes 
on the beach for both species, more sheltered 
alternatives tu the mudflats and salt marsh of 
bet Zwin and meadows in the polder land. 
Numbers of the Purple Sandpiper evolved from 
few occasional individuals around 1950 to a 
stable winter population of 40 to 70 individu
als and exceptionally tci 150 in the sixties and 
seventies. After lhe nourishments of the
beaches in 1978. numbers decreased severely 
to only some occasional individuals in 
1991 -2005. The number of Turnstones 
increased sllghlk hum 21J to loo in the fifties 
to between 30 and 270 in 1991-2005, In addi
tion. we noticed a shift in the use ul high water 
refugia. Before HÎ80. they or < urred at the 
groynes and I lie salt marsh of bet Zwin: w here
as al present, they move towards the estuary of 
Ule discharge sluices lot ated n! Cadzand and 
the adjacent polder land

In the region of Ostend, liahital-use, 
bio-rhvthm and behaviour of both species were 
intensively investigated in 1965*1973.
As mentioned bet   the Purple Sandpiper
lives in a purely tidal rhythm during day and 
ntghl From the high water refugia located near 
the waterway of Ostend, birds spread on tht*
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groynes at low tide, up to 5 km away. Every 
I ou tide, the average slay on the groynes takes 
ft hours, with extremes of 7 hours (spring tide, 
storm) and 9 hours (slac k water). Typical day 
and uighi high water refugia are in use. They 
are located as near as possible to the tidal zone 
of the beach. Mainly for the night refugia it is 
important to ensure maximal safeguard against 
anthropogen if: disturbance. The habit of lea
ving the groynes and moving to the high water 
refugia is of remarkably great regularity in the 
period of July to May and happens at each high 
water event» da\ <>r night, at slack water in the 
morning or evening, at spring tide aí noon or 
around midnight. From November lo February, 
the disloyalty to the usual high water refugia is 
the greatest: H to 25% of the birds stayed at the 
groynes, mostly at slack water or clear!v due to 
tin' Influent e of the weather conditions in w in 
ter (snow, glaze ice...}.

At daytime, also the I'urnstone follows a 
tidal rhythm and the low water distribuí um is 
very similar to the one of the Purple 
Sandpiper A difference however is that 
Turnstone individuals easily leave the tidal 
zone at low title and also forage in dune pools, 
the polder land or on the Sluice Dock run drv. 
up lo 2 km inland. The habitat-use of the 
Turnstone is aí high water strongly dependent 
on the time of the dav and the season When 
Turnstones leave the night roost in the early 
morning, they directly fly to the beach, inde
pendently of I he position of the tides. Even at 
high tide they actively forage * lost- to the water 
line or, during the winter months, in the polder 
land. During high tide from the late morning 
lili the late afternoon the behaviour and habi
ta Ouse of the Turnstone, is strongly different, 
depending on the season, From April to mid 
October they very regularly use Hvo high wat pi 

refugia, namely the outporl of Ostend and a 
picket lent e un the Sluice Dot k, where ih i1 
birds passively pass the tide. From the end of 
()< tuber lili February/March Turnst ones are 
clearly in time distress to take up sufficient 
amounts of food. When the time span between 
the start of the nautical twilight in the morning 
and sunset in the evening diminishes below
11.30 hour (between 2 \ October and 21 

February}, it is impossible for the species lo 
rest on high water refugia during duylirno For 
about 3 to 5 hours, after already having had a 
passive stav at the night rousi. Thu remaining 
solution therefore is to continue foraging even 
at high tide on the polder land or mi the beai h

Ih i- course ul high and low water migra
tions is very similar foi both species Buth sp* 
i ies usually move away from the groynes 
between 15U and 70 minutes before the 
moment of high water, at a tide height of 2 , 2 0  

In 4.00m. rare IV 4.40m (MLIAVS),

The average sta\ on the high water refugia is 
4.2(1 hours, w ith 3,30 {stai k water) and 5 . in 
hours (spring tide, storm) as the extremes.
This line' lapse encloses the interval from the 
first bird arriving to the last bird leaving the 
high water refugium, in general, the low water 
i i i  ignition ui curs in between 100  and 2 0 0  

minutes after high water at tide heights oi 4 to 
3 in, exceptionally to 225 minutes with a tide 
height oi 2 .2 0 m (MI I \ \ S) Although the lapse 
between the low water and high water migra
tion differs slightly from dm to dav, an essenti
al hinge point is « 1 early reached at 1id.il heights 
between 3 and 4 m. At I hat level the majority 
ui the potential prey in the intertidal areas is 
washed over or surfaces again.

The tidal rhythm during daytime of the 
Turnstone is subordinate to its day-night 
rhythm. Wherever the birds are located, e g. at 
the beach at low tide or at the high water refu
gium at high tide, foraging on the polders or at 
the Sluice Dock run dry. they all migrate to the 
night roust on the picket fences of the Sluice 
Dock .sí dusk. From the lour groups of picket 
fences, two (the picket fences west and south) 
are well sheltered from wind by Ihe Sluice 
Dim k levee and are traditionally used as the 
night roost. The northerly situated picket fence 
was almost nxf lusively used as high water 
refugium and was explicitly avoided as a nig hi 
rousi. This strongly differentiated ha hi tat-use of 
three groups of little landings in the same due k 
( ontinued for at least H years Countings at the 
night roost revealed that ihe Ostend population 
was often incomplete at the Sluice Do< k night 
ruost. Only one fourth of the countings showed 
1 0 0 % of the birds and in addition there was a 
large variety in the degree nF absence Mainly 
in the winter months, the absein e frequency of 
an important part of the birds was higher (tog. 
sturrn). A second night roost is probably situa 
ted m the polder land next lo the Sluice Do* k 
Í he * o u r s e  of the evening migration differs 
substantially depending on the position of the 
water, low tide versus high tide, at dusk 
Only at low tide the sleeping migration is sole
ly based on ini leasing twilight and therefore 
happens at curding to a regularly returning pal
lene This type of evening migration took plat e 
between 17 minutes before and 65 minutes 
a ft m sunset The average arrival time ui the 
first bird was 8 minutes after sunset, the medi
an one 3 I and the last one 44 minutes alini 
sunset, The average duration of the sleeping 
migration was 36 minutes for groups oí 
Turnstones of 30 to 200 birds. At high tide, 
evening migrations around sunset were distur
bed In the influence of the tidal rhythm 
The evening migration to the night roost ■ an 
cross the high tide migration, the stav on a 
high water refugium or the low tide migration.
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In those ein umstani es the slopping migration 
is situated betu(jon a Unio lapse nt 75 minutes 
before to 65 minutes aftei sunset. This migra 
tion can drag along tor a long time ( I MO minu
tes) ore.au be ver\ short, whit h is based «ui 
observations nt groups of Turnstones u ilh a 
size between 40 and 301) birds. The i nurse of 
this typa of sleeping migration is therefore 
unpredictable and from da\ to d a i von varia
ble. The process ufleaving the night roost, the 
morning migration takes place between 1O0  

and 50 minutes Indore sunrise, anil takes 
5 to -il minutes. This migration thus happens 
very early beloni suni iso. in still dark circum
stances and in a short period. The time period 
spent at the night most increases from < 7.50
hours on 13 August lo c 14.45 hours on 
21 December, and decreases again lo c.
6 , 2 0  hours on 2 2  Mav, From 21  Ot tuber lili 
21 February T u r n s t o n e s  sta\ more than
12.30 hours on t h e i r  night roost, whii ti incites 
them to forage actively during liigh water 
periods at daytime.



Steen lopers uan de Werfbank 
(Foto Mart Betuwe, Oostende, 
î9b9)

Turnstones at the Doc  ̂y jrd  
(Picture Mart Bet uwt : Ostend. 
1969}
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LEGENDE

locatie frequent in gebruik.
• Locatie occasioneel in gebruik. 

m  m m Vliegroute frequent in gebruik.
 ^  Vliegroute occasioneel in gebruik,

LPS: Laagwaterverspreidmg Paarse Strandloper
& Steenloper.

L5 : Laagwaterverspreiding Steenloper.
HVP: H oogw aterv luchi plaats.
HPD: HVP Paarse Strandloper tijdens de dag.
HPN: HVP Paarse Strandloper tijdens de nacht.
HPDN: HVP Paarse Strandloper ludens de dag

en de nacht.
HSD; HVP Sïeenioper tijdens de dag.
HPSD: HVP Paarse Strandloper en Steenloper

tijdens de dag.
SS: Slaapplaats Steenloper.
FSH: Fourageergebied Sïeenioper tijdens

hoogwater in de winter.

MAP SYMBOLS

site regularly used.
---------------site irregularly used.
■  ■ ■ ^  fly way regularly used.
   ^  fly wav irregularly used.

IPS: distribution during low tide of the Purple
Sandpiper and the Turnstone.

L5 : distribution during iow tide of the
Turnstone,

HVP: high tide refugium.
HPD: high tide refugium of the Purple

Sandpiper during the day,
HPN: high tide refugium of the Purple

Sandpiper during the night,
HPDN: high tide refugium of the Purple

Sandpiper during the day and the night. 
HSD: high tide refugium of the Turnstone during

the day.
HPSD: high tide refugium of the Purple Sandpiper

and the Turnstone during the day.
SS: night roost of the Turnstone.
FSH: foraging site of the Turnstone during

high tide in winter.



Kaart i Oostende 
i8 de eeuw

Op dit fragment van een kaart van de Oostendse 
fortificaties Ín de 18de eeuw is het uitzicht van de 
dijken díe zeewaarts afgeboord zijn met een palis- 
S3de, drie van de vijf strandhoafden en de twee 
havenhoofden duidelijk afgebeeld. Het zijn telkens 
houten constructies met palen, bekistingen met 
compartimenten, die met stenen zijn opgevuld. 
Afgezien van de twee havenhoofden bij de 
IJzermonding (1865) was dit tot het einde van de 
19de eeuw het enige milieu met harde substraten 
binnen het getijdengebied tussen De Panne en 
Wendufne,
(Fragment uit de kaart van Oostende uii, de 
"Niederländische Atlas" van Matthaeus Seutter, 
1678-1756, opgenomen in Bossu 1982 en copyright 
Mappamundi-Knokke-öelgium)

On this piece o f a map o f the fortifications 0/ Ostend 
in the 18th century, the embankments, which are 
seawards demarcated with a palisade. three o f the 
five groynes and the two piers are clearly visible. 
These are ai! wooden constructions with stakes, 
for m work s with compartments, filled up with 
stones. Apart from the two piers at the estuary of 
the Ijzer (186$). these constructions were the only 
environment with hard substrata in the tidal area 
between De Panne and Wenduine until the end o f 
the 19th century
(Part of the map o f Ostend from the 
'Niederländische Atlas' of Matthaeus Seutter, 1678- 
1/56, in Bossu 1982 and copyright Mappamundh 
Knokke Belgium)
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Wenduine-Domburg
1888

Kaart 2

De kuststrook tussen Wenduine en Heist was van 
oudsher bi/zonder kwetsbaar en ondermeer 
beveiligd met een continue reeks strandhoofden die 
tot m de 18de eeuw heel veel hout vergden bij aan
leg en onderhoud. Dat hout, in alle maten van rijs
hout voor zinkstukken en afdekking tot zware palen 
voor palissaden, werd ter plaatse gewonnen in een 
voor de poldervlakte ongekende concentratie 
hakhouthoS5en en bosjes tussen Blankenberge* 
Heist en Brugge Vanaf de 19de eeuw zou die histo
rische relatie tussen strand hoofden en pol der bosje s 
verloren gaan. Dit had meteen het bijna volledig 
verdwijnen van dat laatste landschapselement tot 
gevolg. De strandhoofden op de kust van Walcheren 
herbergden veel vroeger dan ín Vlaanderen grote 
aantallen Paarse Strandlopers. Het is best mogelijk 
dat na de stopzetting van de ¡acht op de West 
Vlaamse stranden vanaf 1954 er inwijking vanuit 
Zeeland heeft plaatsgevonden 
(Topografische kaart 1888, schaal 1/160.000, 
d’Ardenne 1888)

The coastaI strip between Wenduine and Heist was 
from wav hock very vulnerable and protected with a 
continuous series of groynes which required, till the 
eighteenth century, a tot o f wood, for construction 
and maintenance. This wood, in all sizes from osier 
till fascine mattress and coverage wood till the 
heavy stokes for the palisades, was locally 
harvested in, for the Flemish polder land unknown 
concentrations of coppice wood forests and tittle 
woods between Blankenberge-Heist and Bruges. 
Since the 19th century, the historical relation bet 
ween groynes and the polder forests got lost, which 
re.su/red in a near complete disappearance of these 
landscape elements. The groynes on the shores of 
Walcheren, much earlier than those in Flanders, 
accommodated large numbers of Purple 
Sandpipers, it is possible that from 1954  on, after 
the holt of hunting, immigrations from Sealand to 
the coast of West Flanders happened 
(Topographical map 1888, scale 1/160.000, 
d'Arden ne 1888)
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Kaart 3 De 6 trajecten 
De Panne*fcadzand

Weergave van de 6 trajecten aan de Vlaamse kust 
zoals in dit werk beschreven:
1. De Panne*Westende,
2. Middelkerke-Mariakerke.
3. Raversijde-Oostende-Bredene,
4. Wenduine-Blankenberge.
5. Zeebrugge-Heist,
6. Knokke-Cadzand.

Visualisation of the six sections at the Flemish 
coast as described in this work:
1. De Panne-Westende,
2. Middetkerke-Mariakerke,
3. Raversijde-Oostende-Bredene,
4. Wenduine-Blankenberge,
5. Zeebrugge-Heistt
6. Knokke-Cadzand.
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Kuststrook Nieuwpoort-Bredene 1965*1973: 
globaal overzicht verspreiding van Paarse 
Strandloper en Steenloper tijdens laagwater en 
situering hoogwatervluchtplaatsen en slaap
plaatsen.
1. Oosterstaketsel en Werfbank, 2. Polderland 
Turkije Vicogne. 3. Spuikom. 4. Vliegveld Raver- 

sijde-Kalkaart
(Kaart: M.6.I. Brussel 1973, M 736, blad 12. schaal 
1/50.000* opname 1969, verkleind)

Coastal strip Nieuwpoort-Bredene 19651973: 
general overview of the distribution of the Purple 
Sandpiper and Turnstone at low tide, with 
indication o f the location of the high water refugia 
and night roost. 1. Easterly picket fence and 
Dockyard, 2. Polderland Turkije Vicogne,
3. Sluice Dock, 4. Airport Raversijde-Kalkaart 
(Map; M.G.I. Brussels 1973, M 736. page 12. scale 

1/50,000, survey 1969. reduced)
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Kaart s
i s s a * * « - »

Kuststrook Nieuwpoort-Bredene 1990*2005; 
globaal overzicht verspreiding van Paarse 
Strandloper en Steenloper tijdens laagwater en 
situering hoogwatervluchtplaatsen
(Kaart: N.G.I. Brussel 1998, M 737. blad 12* schaal 1/50*000. verkleind)

Coastal strip N ie u w p o o rt-B re d e n e  1990*2005: 
general overview o f th e  d is tr ib u tio n  of th e  P u rp le  
Sandpiper and Turnstone a t lo w  tid e , w ith

indication o f the location o f the high water refugia 
(Map: N.G.L Brussels 1998. M 737. page w, 
scale i/s 0,000, reduced)



' i  ' w

to y2 
' o

%

siß
O ' T

>
+

S

\

t k

*
* nP

o
o >

7

%3frOn sP

n
\oo

m

&

CU O '
>

T



Kaart 6.1
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ÜiŴ ííilJf,

'j)í* (it ?if Labmt

Rio ÆV ¡tríe Jltr*■a gafe
ftjdWVj

SQora

,., -UtíltupilMÚ J
*  '  '  *  / w

LichlopiLind
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Ligging van de hoogwatervluchtplaatsen 
van de Paarse Strandloper tijdens de dag aan 
de IJzermonding te Nieuwpoort 1987*2005 
(Kaart: N.G.L Brussel 2000, blad 12/5*6, schaal

1/20.000, opname 1994)

Position of the high water refugia o f the Purple 
Sandpiper during daytime at the Ijzer estuary at

Nieuwpoort 1987-2005
IMap: N.G.I. Brussels 2000, page 12/5-6, scale 

)¡20,000. survey 1994)
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Nieuwpoort
1987/2000

Ligging van de hoogwatervlucbtptaatsen van de 
Steenloper tijdens de dag aan de IJzermonding te 
Nieuwpoort 1987-2000
(Kaart: N.G.I. Brussel 2000, bíad 12/5*6, schaal 
1/20.000, opname 1994)

Position of the high water refugia o f the Turnstone 
during daytime at the Uzer estuary at Nieuwpoort 
1987-2000

(Map: N. 6J. Brussels 2000. page 12/5-6. scale 
1/20.000. survey 1994)
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Nieuwpoort
2001/2005

Kaart 9

Ligging van de hoogwatervluchtplaatsen van de 
Steenloper tijdens de dag aan de llzemionding te 
Nieuwpoort 2001-2005
(Kaart: N.G.I. Brussel 2000. blad 12/5-6, schaal 
\ i 20-000, opname 1994)

Position of the high water refugia of the Turnstone 
during daytime at the Ijzer estuary at Nieuwpoort 
2001-2005
(Map: N.GJ. Brussels 2000, page 12/5-6, scale 
1/20,000, survey 1994)
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Kaart io Oostende 
1947“i96o

Havengebied Oostende 1947-1960: hoogwater-
vluchtplaatsen van Paarse Strandloper en 
Steenloper

(Kaart: M.G.I. Brussel 1963, M 834. blad 12/12, 
schaal 1/25.000. opname 1948-1952, uitvergroot)

Harbour area o f Ostend 1947-1960: high water 
refugia o f the Purple Sandpiper and the Turnstone 
IMap: M.G.I, Brussels 1963, M 834, page 12/1-2, 
scale 1/25,000. survey 1948-1952. enlarged)
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Oostende
1965-1973

Kaart 11

Haven en omgeving Oostende 1965 1973: overzicht 
van de locaties van hoogwatervluchtplaatsen en 
slaapplaatsen: i, Oosterstaketsel en Werfbank: 
ia: zijsprong Oosterstaketsel, ib : dijkglooiing Halve 
Maan, ie: dijk Werfbank, id; aanlegsteiger 
Werfbank, ie: aanlegsteiger Zeewezendok, 
jf: platte dak Vismijn. 2. Polderland Turkije-Vicogne 
tor plassen Fort Napoleon. 3. Spuikom: 3a: staket
sel noord, 3b: staketsels west, 3c: staketsels zuid, 
3d: staketsels oost. 3e: slikplaatje 
(Kaart: M.G.I. Brussel 1971, bladen 12/2 en 12/3, 
schaal ï/io .ooo , opname 1969. verkleind)

Port and surroundings ofOsiend 1965 -1973: o v e r 

view of the locations of high water refugia and 
night roosts: 1. Easterly picket fence and Dockyard: 
ia: leap aside the Easterly picket fence, ib: 
embankment slope *Halve Maan\ ic: embankment 
Dockyard, id: landing stage Dockyardt íe: landing 
stage 'Zeewezendok', if: flat roof o f the FJsh market 
on the docks. 2: Polder land Turkije-Vtcogne till the 
ponds 'Fort Napoteon\ 3. Sluice Dock: 3a: northerly 
picket fence, 3b: westerly picket fences, 3c: sou 
therly picket fences. 3d: easterly picket fences,
3e: little mudflat
(Map: M.GJ. Brussels 1971, pages 12/2 and 12/3, 
scale l/w .ooo, survey 1969, reduced)
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Kaart 12
m

Voorhaven Oostende 1965*19731 hoogwatervlucht- 

plaatsen van de Paarse Strandloper tijdens de dag

en de nacht
(Kaart: M.G.I. Brussel 1971, blad 12/2, schaal 
ï/io .ooo, opname 1969, uitvergroot)

Ourport o f  Ostend 1965-1973- high water refugia 
of the Purple Sandpiper during day and night 
(Map: M.GJ. Brussels 197U page 12/2, scale 

1/10,000, survey 1969, enlarged)
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Oostende
1965-1973

Het gebieci Raversijde-Oostende-Bredene 
1965-1973: overzicht van de verspreiding van de 
Steenloper bij laagwater en op de hoogwatervlucht- 
plaatsen (van de late voormiddag tot de late namid
dag) van april tot oktober 
(Kaart: M.G.L Brussel 1971, M 834, bladen 12/1-2 
en 12/3-4, schaal 1/25.000. opname 1969. 
verkleind)

The area Raversijde-OstendBredene 1965*1973: 
overview of the distribution of the Turnstone ot fow 
tide and on the high water refugia (from the late 
morning till the late afternoon) from April until 
October
(Map: M.G.l. Brussels 1971, M 834, pages 12/1*2 
and 12/3-4, scale 1/25,000, survey 1969, reduced)
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114 Oostende
1 9 6 5 -1 9 7 3

Het gebied Raversijde-Oostende-Bredene 1965 
1973: overzicht van de verspreiding van de 
Steenloper bij laagwater en bij hoogwater (van de 
late voormiddag to l de late namiddag) van novem
ber tor maart
(Kaart; M.G.I. Brussel 1971, M 834, bladen 12/1-2 
en 12/3-4, schaal 1/25.000, opname 1969. 
verkleind)

The area Raversijde-Ostend-Bredene 1963-1973: 
overview o f the distribution af the Turnstone at low 
and high tide (from the late morning till the late 
afternoon) from November until March 
(Map: M.G.I. Brussels 1971, M 834, pages 12/12 
and 12/3-4. scale 1/23,000, survey 1969, reduced)
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Kaart 15 Oostende
1 9 7 4 -2 0 0 5

He! gebied Ravers*‘öe-O ostew ie-B redene 1974. 

200$ : a '.gerreer overz ebt vsn de erspreiding van 

1e S teer 02er ç r  de ?aa*se Staand oper b laag 

*a 'e r e- 3 hoogstate*
Kaart; VG.L Bnissei :99s. v 737. biad lif  sĉ aa| 
1/50x00. vert e 'd.

i rec Pove^ de-Qstend-Bredene 197* 2005 : 
genere 7. e n  ev< c f rhe dtstnbuïi on o f the 

Turnstone an a  tre  P e ’p le  5c~do je :  o: tow and 

high tide
Vcp ¥Æ  Bassets ig&£. V  731. ooee 12, sco/e

150,000. reduced)
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Kaart 16 Oostende
1 9 7 4 -2 0 0 5

Het gebied Oostende 1974-2005: ligging van de 
diverse hoogwatervlucbtpíaaísen en slaapplaatsen 
ín de voorhaven en op de Spuikom 
(Kaart: N.G.I. Brussel 1995, blad 12/2-3. schaal 
1 /ïo.ooo. opname 1991. verkleind)

The surroundings of Ostend 19/4-2005: location 
o f the diverse high water refugia and night roosts 
in the out port and on the Sluice Dock 
(Map: N.G.I, Brussels 1995. page 12/2-3, scale 
1/10,000, survey iggi, reduced)
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Blanken berge 
1 9 6 0 -1 9 8 0

Hel gebied Wenduine-Blankenberge 1960-1980: 
overzicht var» de verspreiding van de Steenloper 
en de Paarse Strandloper bij laagwater en bij 
hoogwater
(Kaart: M.6 .1. Brussel 1971, M 834, bladen 4/7-8 en 
5/5-6. schnell 1/25.000, opname 1969. verkleind)

The surroundings o f Wenduine-Blankenberge 
i960  1980: overview o f the distribution o f the 
Turnstone and the Purple Sandpiper at low and 
high tide
(Map: M'G.L Brussels 1971, M 834, pages 4/7-8 and 
5/5-ó, scale 1/25,000, survey 1969, reduced)
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Kaart

Hel gebied Wenduine-Ölankenberge 1990*2005: 
overzicht van de verspreiding van de Steenloper 
en de Paarse Strandloper bij laagwarer en bij 
hoogwater
iKaart: N.G.L Brussel 1995, blad 4/7*8, schaal 
1/20.000, opname 1991, verkleind)

The areo Wenduine-Btankenberge 1990-200$; 
general overview o f the distribution o f the 
Turnstone and the Purple Sandpiper at low and 
high tide
(Map. N.GJ. Brussels 1995, page 4/7-8, scale 
1¡20,000, survey 1991, reduced)

Blankenberge
1 9 9 0 -2 0 0 5
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K a a rt 19

Hei gebied Zeebrugge<adzand 1950-1975: globaal 
overzkhi van de verspreiding van de Steenloper 
en de Paarse Strandloper bij laag wal er en bij hoog 
water
(Kaart: M.G.k Brussel 1972, M 736. blad 5. schaal 
1/50.000, opname 1969. verkleind)

The orea ¿eebrugge-Cadzand 1950-1975: global 
overview of rhe distribution of the Turnstone and 
the Purple Sandpiper ot low and high tide 
(Map: M.GJ. Brussels 5972, M 7 j6 , page 5, scale 
i/$otooo, survey 1969, reduced)
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Kaart 20 Zeebrugge
1 9 5 0 -1 9 6 5

Met gebied Zeebrugge-Heisï 1950-1965: overzicht 
van de verspreiding van de Steenloper en de Paarse 
Strandloper bij laagwater en bij hoogwater 
(Kaart: M.G.Î. Brussel 1961, M 834, blad 5/5-6. 
schaal 1/25.000, opname 1948*1952, verkleind)

The area Zeebrugge-Heist 1950-1965: overview of 
the distribution o f the Turnstone and the Purple 
Sandpiper at low and high tide 

(Map; M.G.i. Brussels 1901, M 534, page 5/5-6, 
scale 1/25,000, survey 1948-1952, reduced)
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Kaart 21 Zeebrugge
1 9 6 6 -1 9 7 5

Het gebied Zeebrugge-Heist 1966-1975: overzicht 
van de verspreiding van de Steenloper en de Paarse 
Strandloper bij laagwater en bij hoogwater 
(Kaart: M.GJ. Brussel 1971, M 834, blad 5/5-6, 
schaal 1/25.000, opname 1969, verkleind)

The surroundings o f Zeebrugge-Heist 1960-1975; 
overview o f the distribution o f the Turnstone and 
the Purple Sandpiper at low and high tide 
(Map: M.GJ, Brussels 197t, M 834, page 5/5 -6, 
scale 1/23.000, swvey 1969, reduced)
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Zeebrugge
1980-1995

De voor- en achterhaven van Zeebrugge en het 
strand van Heist 1980-1995: overzicht van de 
verspreid ing van de Steenloper en de Paarse 
Strandloper bij laagwater en bij hoogwater 
(Kaart: N.GJ. Brussel 1998, M 737 . blad 5, schaal

1/50.000. revisie 1996)

The outport and port o f Zeebrugge and the beach 
of Heist 1980 1995: overview of the distribution of 
the Turnstone and the Purple Sandpiper at low and

high tide
(Map: N.G.I. Brussels 1998. M 737  
page 5, scale 1/50.000, revision 1996)
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De voor- en achterhaven van Zeebrugge en het 
strand van Heist 1995*2005: overzicht van de 
verspreiding van de Steenloper bij laagwater en bij

hoogwater
(Kaart: N.G.I. Brussel 1998. M 737. 
blad 5, schaal 1/50.000. revisie 1996)

The outport and port ofZeebrugge and the beach 
of Heist 1995-2005: overview of the distribution of
the Turnstone at low and high tide
(Map: N.G.i Brussels 1998, M 7 3 7 . page 5. scale
1/50,000, revision 1996)
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Kaart 24 Knokke
1 9 6 0 -1 9 8 0

Het gebied Knokke Cad2and 1960-1980: overzicht 
van de verspreiding van de Steentoper en de Paarse 
Strandloper bij laagwater en bij hoogwater 
(Kaart: M.G.I. Brussel 1971. M 834, bladen 5/1-2 en 
5/5*6, schaal 1/25.000, opname 1969, verkleind)

The surroundings o f Knokke Cad/ond 1960*1980: 
overview o f the distribution of the Turnstone and 
the Purple Sandpiper at low and high tide 
(Map: M.G.I, Brussels 19/1, M  £34. pages 5,4-2 and 
5/V6. scale 1/25,000, survey 1969, reduced)
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Initiatiefnemer, medeauteur en eindredacteur van deze publicatie,
Mare Becuwe / 1947) groeide op in de banale stedelijke omgeving van 
Roeselare. Dankzij de m ilita ire loopbaan van zijn vader kon h ij al op 
heel jonge leeftijd geregeld ontsnappen naar de prachtige ongerepte 
landschappen van de Fuldavatlei en het Kauf anger- en Habichtswald 
in de omgeving van bet Duitse Kassel. Ook de Westhoek was een 
gewaardeerd uitstapdoei. een opluchting, weg uit de besloten college- 
sfeer van bet kle in Seminarie van zijn geboortestad. De fascinatie voor 
de authenticiteit van gave landschappen, met een zichtbare geografi
sche, historische en ec ologische context, zou h ij nooit meer kwijtraken. 
Hij startte zijn vogelwaarnemingen op 13-jarige leeftijd.
Met de toneelkijker van een groottante obsedeerde h ij zijn eerste soort, 
een Roodborsttapuit, langs de spoorlijn Roeselare-Beveren.
Onder leiding van Paul Houwen, draaide h ij ais tiener mee in d(‘ 
activiteiten van vogel werkgroep Tringa op de Rian kaart te Won men en 
aan de Ifzermonding fr Nieuwpoort. Het vangen en ringen rau de 
nwest diverse en vaak heel bijzondere soorten n as een ontzettend 
boeiende leerschool. Rij de Belgische jeugdbond voor Natuurstudie 
(BIX) leerde tiif op excursie gaan en met brede blik natuurstudie en 
natuurbehoud beleven. A l snel voelde h ij zich aangetrokken tot 
waadvogels. Dat kan nauwelijks verbazen ais je Becuwe heet.
Met eeuwenoude roots van een molenaarsgeslacht uit Frans-VIaan- 
deren en Veurne-Ambacht. ligt deze familienaam etymologisch op 
één lijn  met bécasseau, bécassine, bécasse... Allemaal "sneppen” 
op een hoopje. Xog ais middelbare scholier startte h ij in 1365 zijn 
lange termijn onderzoek naar de ecologie van de Paarse Strandloper en 
de Steenloper aan dt> Vlaamse kust. Beroepshalve was h ij at tie f ais 
vormingswerker n a t uu redura tb  (Centrum De Rhille te Woumen> 
Provinciebestuur West-Vlaanderen. Stedelijke Groendienst Brugge) 
en ornitholoog (Universiteit Cent f, Nu werkt h ij ais natuur- en 
hosbeheerder b ij de Stedelijke Groendienst te Brugge. Sinds 1376 woont 
h ij in het polderland van Lamp e rn i  s se op 't Abeelke. een boerderijsite 
uit de 13de eeuw.
B ij tijd  en wijle brachten ornithologische reizen hem van de Sahara 
tot Spitsbergen en van Ijsland toi Nepal. In de voorbije 30 jaar 
publiceerde h ij ruim 50 bijdragen i.v.m. ornithologie, natuurbehoud en 
natuureducatie, ¡an dsch a psgeschi eden is, heemkunde en genealogie 
Met dit concept van een ecologische atlas over beide waadvogels hoopt 
h ij een synthese te bieden ais basis voor verder onderzoek
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