
Sternen vinden toevluchtsoord 
in Haven Zeebrugge
De wegen van de natuur zijn soms ondoorgrondelijk. Een op het eerste z icht ongastvrije 
situatie voor de natuur, kan voor bepaalde planten- o f diersoorten plots verrassend 
opportuun blijken. In de Haven van Zeebrugge gingen de afgelopen jaren heel wat 
spades in de grond. Maar in het zog van de werken vonden niet alleen schepen hun weg 
naar de haven. In de westelijke voorhaven huist sindsdien de grootste sternenkolonie 
van Europa. De sternen kwamen, en bleven.

De Haven van Zeebrugge breidt u it en daartoe werden 
in de westelijke voorhaven terreinen opgespoten. 
Terwijl deze gronden wachtten op hun effectieve 
in rich ting  ais kade o f loods, streken tai van zeevogels 
neer om er te broeden. In vergelijking met het drukke 
strand waren deze terreinen im m ers een oase van 
rust. Tegen de tijd  dat d it deel van de haven in gebruik 
zou worden genomen, hadden de sternen hun 
broedkolonie al gesticht. Een kolonie van Europees 
formaat, waar Vlaanderen ook internationaal een 
verantwoordelijkheid voor heeft.

Veilig en uiel
Het AN B zocht samen met wetenschappers van 
het Ins tituu t voor Natuur- en Bosonderzoek en met 
N atuurpunt naar een oplossing om de westelijke 
voorhaven te kunnen uitbreiden en tegelijk de 
sternen een duurzaam ve rb lijf te geven. Een 
uitgelezen nieuwe broedplek voor de sternen werd 
gevonden in de oostelijke voorhaven, ten noorden 
van het gasoverslagbedrijf Fluxys. In de schaduw 
van de veiligheidszone van het bed rijf - ver van 
alle bedrijvigheid en lawaai - werd een kunstm atig 
schiereiland van 5 hectare opgespoten. Het eiland 
groeide to t 11 hectare en voor de komende jaren is nog 
een verdubbeling van deze oppervlakte gepland. De 
westelijke voorhaven is erg in trek bij bedrijven; ook 
andere broedplaatsen komen dus onder d ru k te  staan.

Grote stern, één van de blijvers op het sterneneiland. 
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Op maat van drie soorten
Volgens W im  Pauwels stellen de sternen in Zeebrugge 
het b ijzonder goed. “ De afgezonderde plek b lijk t 
voor de vogels een prima broedplaats. De sternen 
hebben zich zonder kleerscheuren aangepast aan 
hun nieuwe omgeving; de kolonie groeit zelfs van 
jaar to t jaar. Het eiland is ingericht op maat van 
dwergstern, grote stern en visdief. De dwergstern 
houdt van onbegroeide schelpen o f keienrijke stukjes 
aan de vloedlijn. De grote stern broedt veilig en wel 
d ichtb ij de kokmeeuwenkolonie, die hem beschermt 
tegen mogelijke vijanden. De v isd ie f maakt zijn nest 
op schaars begroeide slikken over het hele eiland; 
dankzij het rijke voedselaanbod worden er jaarlijks 
flink  wat jongen grootgebracht. Het sterneneiland 
lig t er verlaten bij; er is dus weinig verstoring en 
natuurlijke vijanden komen niet in de buurt. Ook 
andere broedvogels profiteren van deze luxesituatie: 
soorten ais strandplevier en bontbekplevier vinden een 
plek tussen de broedende sternen.” ■

M eer info:
wim.pauwels@lne.vlaanderen.be
tel. 050 45 42 80 15
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Het Paardenschor is een 14 ha groot 
slik- en schorgebied dat in de jaren 
i9 6 0  opgehoogd werd voor de bouw 
van de kerncentrale van Doei. In 
2004 werd het opnieuw afgegraven 
ais compensatie voor de aanleg 
van het Deurganckdok. Vrij snel 
sneed het water de kenmerkende 
geulen u it in het slik en verscheen 
op de hoogste plaatsen de typische 
plantengroei van de schorren. Op 
korte tijd  heeft het gebied zich 
ontwikkeld to t een trekpleister voor 
steltlopers en eenden.
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