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Inleiding 

Zeevogels vormen een essentieel en zeer herkenbaar onderdeel van het mariene ecosysteem. 
Niet alleen wordt de aanwezigheid van meeuwen door eenieder automatisch geassocieerd met 
kustgebieden, ook vele minder bekende soorten (zoals de Jan van Gent Morus bassanus) zijn 
binnen de visserij een heel vertrouwd beeld, moeilijk weg te denken uit de dagelijkse 
werkomgeving. Zeevogels zijn dan ook van oudsher bekend als indicatoren voor de toestand 
van het mariene milieu: zo wisten vissers al snel het verband te onderkennen tussen 
concentraties visetende zeevogels zoals Jan van Genten, Zeekoeten (Uria aalge) Alken (Alca 
torda), sternen en bepaalde meeuwesoorten en de aanwezigheid van visscholen. Hun positie 
aan de top van de voedselpyramide maakt hen een tot een bruikbare waardemeter voor de 
toestand van het ganse mariene ecosysteem (Montevecchi, 1993). 

Anderzijds zijn ze vaak ook het slachtoffer van olie- en andere verontreinigingen waardoor 
deze vormen van pollutie bij het grote publiek gevoelige thema's zijn geworden. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat het tellen en onderzoeken van dood aanspoelende zeevogels op 
Europees niveau tot een standaard procedure is geëvolueerd, met het oogmerk een beeld te 
verkrijgen van (olie)problemen verder op zee (Camphuysen, 1998). Tellingen van 
vogelkadavers aan de Belgische kust zijn reeds gestart in de jaren '50 en werden al die jaren 
verdergezet door de inzet van velen. Sinds 1992 verzorgt het Instituut voor Natuurbehoud de 
coördinatie en verzekert ze een gerichte monitoring op regelmatige basis (Offringa et al., in 
prep). 

Hoewel de aanwezigheid van tal van zeevogels in onze kustwateren reeds geruime tijd is 
onderkend waren kwantitatieve gegevens van de meeste soorten lange tijd niet voorhanden. 
Dit heeft er toe geleid dat het beleid terzake zich concentreerde op wat wel gekend was. Zo 
werd in uitvoering van de Ramsar Conventie (1971) ter bescherming van waterrijke gebieden, 
het gebied van de westelijke Kustbanken, ondieper dan 6 m t.o.v. GLLWS, aangeduid als 
waterrijk gebied van internationale betekenis (Kuijken, 1972)(zie ook Bijlage 10). Criterium 
hiervoor was het massaal voorkomen van de Zwarte Zeeëend (Melanitta nigra) tijdens de 
wintermaanden, zoals bleek uit vliegtuigtellingen in het gebied. 

Het duurde echter tot 1992 vooraleer ook andere soorten op een gestandardiseerde manier 
werden geteld. In dat jaar startte het Instituut voor Natuurbehoud- onder impuls van het 
Wereldnatuurfonds - een studie naar de verspreiding van zeevogels in de Belgische 
zeegebieden (Seys, 1993). Dit onderzoek werd tot op heden gecontinueerd, met de steun van 
de Beheerseenheid Mathematisch Model voor de Noordzee en het Schelde-estuarium (BMM) 
en de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele aangelegenheden 
van de Eerste Minister (DWTC), en moet de nodige onderbouwing geven aan de 
noodzakelijke monitoring van onze kustwateren. Zeven jaar intensief telwerk in een relatief 
klein gebied heeft geleid tot een uitgebreide en gedetailleerde database wat betreft het 
voorkomen van zeevogels. Door het volgen van een internationaal aanvaarde en toegepaste 
methode (Tasker et al., 1984) kunnen gegevens rechtstreeks worden vergeleken met die uit 
naburige Noordzeestaten. 

Deze nota vormt een vertaling naar het beleid van de verzamelde gegevens in de periode 
1990-1999 en heeft als doel een ruimer publiek attent te maken op het grote ornithologische 
belang van onze kustzone. Slechts met goed onderbouwde data kan een constructieve dialoog 
worden opgezet tussen de verschillende belangengroepen actief in dit gebied. Enkel op deze 
wijze kan een beleid worden uitgestippeld dat rekening houdt met de diverse functies die deze 
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zone te vervullen heeft, zonder afbreuk te doen aan onze internationale verantwoordelijkheid 
t.o.v. de aanwezige natuurwaarden. Waar mogelijke conflictsituaties t.a.v. kust- en zeevogels 
zich (dreigen) voor (te) doen, wordt kort ingegaan op de (verwachte) impact van deze 
ingrepen op de avifauna. 

Verzamelde gegevens 

Eerdere publicaties omtrent de verspreiding van zeevogels in onze kustwateren bestrijken de 
periode tot februari 1995 (Offringa et al., 1996). 

Deze nota, die de periode 1990-1998 omvat, berust op data die op vier verschillende manieren 
bijeengebracht werden. Een zeer aanzienlijk deel van de gegevens werd verzameld door 
tellingen vanop schepen. In totaal werden over de periode september 1992 - december 1998 
meer dan 350.000 vogels geteld en gedetermineerd, en dit over een gesommeerde afgelegde 
vaartafstand van meer dan 30.000 km. Tijdens deze tellingen werd bijna 10.000 km2 in meer 
detail gevolgd, uit deze data komen de dichtheidsschattingen vermeld in dit rapport. 

Daarnaast werd tijdens de wintermaanden occasioneel geteld vanop hogere uitkijkpunten op 
de kust, wat vooral relevante tellingen opleverde van soorten als Fuut (Podiceps cristatus), 
Zwarte Zeeëend en andere eendachtigen die vrij dicht onder de kust voorkomen . . 

Een derde gegevensbron bestaat uit tijdens de winter maandelijks uitgevoerde 
vliegtuigtellingen van de Kustbanken, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan de 
Zwarte Zeeëend. Voor zowel de 'landtellingen' als vliegtuigtellingen, werden voor deze 
bijdrage enkel de gegevens van na 1990 gebruikt. 

Tenslotte berusten de aantallen van broedende meeuwen- en sternensoorten langs de 
Belgische kust op tellingen in de broedgebieden zelf. De weergave van de verspreiding van 
sternen in de omgeving van het belangrijkste broedgebied te Zeebrugge is het resultaat van 
uitgebreide waarnemingen van voedselzoekende exemplaren in de ruime omgeving van de 
broedplaatsen. 

Voor verdere details betreffende de gebruikte telmethodes verwijzen we voor de vier 
geciteerde methodes naar respectievelijk Offringa et al. ( 1996), Devos et al. ( 1991 ), Maertens 
et al. (1988) en Van den Bossche et al. (1994). De verwerking van de data geschiedde 
conform Offringa et al. (1996). Voor de kaarten in bijlage is gebruik gemaakt van een raster 
van 1 x 1 ' hokken, waarbinnen de dichtheid van de beschouwde soorten wordt uitgedrukt in 
aantal/km2

. Het aanwezig zijn vs. ontbreken van hokjes op de kaarten geeft een indicatie voor 
de beschikbaarheid aan data tijdens het betreffende seizoen. Hieruit blijkt dat het 
winterhalfjaar het best getelde seizoen is en dat hiaten in het telwerk zich voornamelijk 
manifesteren ter hoogte van het meest offshore gelegen deel van het Belgisch Continentaal 
Plat. 

De gehanteerde definities van seizoenen dienen als volgt te worden geïnterpreteerd: 
herfst = september t/m november; winter = december t/m februari; lente = maart t/m mei; 
zomer= juni t/m augustus. 
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Kensoorten 

Tijdens de tellingen vanop schepen werden over de volledige periode in totaal 142 
vogelsoorten waargenomen (zie Bijlage 1). Meer dan 50 soorten hiervan zijn als strikt 
terrestrisch te beschouwen en werden opgemerkt tijdens hun trek vanuit of naar de 
overwinteringsgebieden. Veertig andere soorten die eveneens op trek werden gesignaleerd, 
zijn in meer of mindere mate aan water gebonden, maar als dusdanig niet te beschouwen als 
zeevogels. Vijftig soorten resten tenslotte die vaak, meestal of obligaat op zee kunnen 
worden waargenomen en dus in de ruimste betekenis als 'zeevogels' kunnen beschouwd 
worden. 

Uit deze lijst kan op basis van aanwezigheid, zeldzaamheid en kwetsbaarheid een objectieve 
selectie worden gemaakt van sleutelsoorten; dit zijn soorten die prioritair bescherming 
vereisen. Als selectiecriteria werden gebruikt: 

1) talrijkheid in Belgisch maritieme wateren in verhouding tot de biogeografische populatie 
van de soort 

Op basis van de maximale dichtheden van elke soort per seizoen in 1 x 1 ' hokken werd een 
extrapolatie gemaakt naar het geschatte totaal aantal exemplaren op het volledige Belgisch 
Continentaal Plat. Deze aantallen worden afgewogen t.o.v. bestaande gegevens over de 
populatiegrootte van de soort (Rose & Scott, 1994 ), waarbij een gebied als belangrijk 
beschouwd wordt als het minimum 1 % van de biogeografische populatie herbergt, 
conform de Ramsar Conventie. Voor een aantal zeevogelsoorten waarvoor Rose & Scott 
( 1994) geen populatieschatting vermelden, werden andere referenties gebruikt om de 1 % 
te kunnen definiëren (zie Tabel 2). 

2) zeldzaamheid & kwetsbaarheid 

Een indicatie van zeldzaamheid en kwetsbaarheid van soorten, en de daaruit volgende 
noodzaak om stringente beschermingsmaatregelen te treffen ter vrijwaring van deze 
soorten, wordt gegeven in drie belangrijke internationale instrumenten ter bescherming 
van vogels en/of trekkende organismen in het algemeen (Tucker & Evans, 1997): 

• Bonn Conventie = Conventie ter bescherming van trekkende wilde diersoorten. 
Wereldwijd geldig, aangenomen in 1979, van kracht sinds november 1983. Soorten 
opgenomen in Appendix II hebben een ongunstige beschermingsstatus en dienen 
derhalve te worden beschermd. 

• Bern Conventie = Conventie ter bescherming van Europese diersoorten en natuurlijke 
leef gebieden. Geldend voor de landen van de Raad van Europa, aangenomen in 1979, 
van kracht sinds juni 1982. Staten dienen speciale aandacht te geven aan de 
bescherming van gebieden die van belang zijn voor de trekvogels vermeld in Appendix 
II en JIJ, en moeten opzettelijke schade of vernieling van leef gebieden van soorten uit 
Appendix II vermijden. De exploitatie van wilde soorten uit Appendix JIJ dient te 
worden gereguleerd en laakbare j achtmethoden te worden verboden. 

• EU Vogelrichtlijn= Europese richtlijn 79/409/EEC ter bescherming van wilde 
vogelsoorten. Geldend voor de staten van de Europese Unie, aangenomen in 1979, van 
kracht sinds april 1981. De staten zijn verplicht een netwerk van leef gebieden te 
vrijwaren of te creëren, zodat een voldoende hoge biodiversiteit kan worden 
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gegarandeerd. Dit houdt o.a. in: de aanwijzing van beschermde zones, het beheer van 
habitats in en buiten de beschermde zones, afgestemd op de ecologische noden, het 
herstel en de creatie van vernielde biotopen. Speciale Beschermingszones (SP A's) 
dienen te worden voorzien ter vrijwaring van soorten uit Annex 1, rekening houdend 
met hun beschermingsvereisten in de geografische zone waar de richtlijn van 
toepassing is. Verstoring en habitatdegradatie in SP A's waar Annex 1 soorten 
voorkomen, dient te worden vermeden. Annex 1 omvat 182 Europese vogelsoorten, -
ondersoorten of -populaties die bedreigd zijn, zeer kwetsbaar naar specifieke 
veranderingen van hun leefomgeving en/of zeldzaam. 

3) nadrukkelijke aanwezigheid en kenmerkendheid voor bedreigd habitat 

De Habitat-richtlijn (Europese richtlijn 92/43/EEC ter bescherming van natuurlijke 
habitats van wilde dieren en planten; aangenomen 1992 en geldend voor alle EU-leden) 
voorziet in de uitbouw van een coherent ecologisch netwerk ("Natura 2000") van Speciale 
Beschermingszones, die het behoud van een minimale biodiversiteit in de EU moet 
garanderen. Habitat-types die prioritair dienen te worden beschermd omvatten o.a. 
'ondiepe zandbanken', 'estuaria' en 'slikken en zandplaten die vrijkomen bij laag water'. 
Vooral deze eerste categorie is manifest aanwezig in de Belgische kustwateren en dient 
derhalve een extra bescherming te krijgen. Vogelsoorten die kenmerkend zijn voor dit 
habitat en in-voor de Noordzee - matige tot hoge dichtheden voorkomen op het Belgisch 
Continentaal Plat, worden meegenomen in de lijst van sleutelsoorten. 

De selectie van sleutelsoorten op basis van hoger vermelde criteria is samengevat in Tabel 1. 
Een uiteindelijke lijst van 11 kensoorten werd weerhouden voor de aanduiding van 
kerngebieden. Vereisten hiertoe zijn: 

I* categorie ll: -minstens in één seizoen 1 % van de biogeografische populatie van de 
soort op het BCP herbergen 

- opgenomen zijn in Vogel-richtlijn Annex 1, Bern Conventie Appendix 
Il of Bonn Conventie Appendix Il 

I* categorie 21: - minstens in één seizoen 1 % van de biogeografische populatie van de 
soort op het BCP herbergen 

- minstens opgenomen zijn in Bern Conventie Appendix JIJ 

I* categorie 31: - minstens in één seizoen in relatief hoge Noordzee concentraties 
voorkomen op het BCP 

- minstens opgenomen zijn in Bern Conventie Appendix JIJ 
- kenmerkend zijn voor het habitat van 'ondiepe zandbanken' 

Merk op dat 'scavengers', die voor een belangrijk deel leven van over boord gegooide 
ondermaatse vis en/ofvisingewanden (o.a. een aantal meeuwensoorten en de Noordse 
Stormvogel) niet in aanmerking komen, gezien hun te grote afhankelijkheid t.o.v. visserij
activiteiten. 

4 
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Tabel 1: Selectie sleutelsoorten op basis van maximale aantallen in Belgische maritieme wateren (per seizoen), 
zoals vastgesteld bij scheepstellingen of aanvullende land-lvliegtuigtellingen (LW= Land/winter; VW= 
Vliegtuig/winter; BZ= Broedcensus/zomer) en toetsing met 1% norm voor de respectievelijke biogeografische 
populaties en met al/niet opname in belangrijke internationale beschermingsinstrumenten (VR= Vogelrichtlijn; 
Bern=Bern Conventie; Bonn= Bonn Conventie). Vetgedrukt zijn aantallen die de ]%-norm overschrijden. Voor 
de soorten waarvoor bepaald, werd deze 1% norm berekend uit de populatiegrootte zoals vastgesteld door Rose 
& Scott (1994) (1), voor andere soorten is gebruik gemaakt van: (2) Lloyd et al. (1991); (3) Klaassen & 
Lemmetyinen (1997); (4) Hildén & Tasker (1997). 

Soort Maximale aantallen BCP Extra 1% Populatie (bron) VR Bern 
(scheepstellingen gegevens 

Lente Zomer Herfst Winter 

CATEGORIE 1 

Roodkeelduiker 244 0 182 1388 750 NW-Europa (1) 1 Il 

Zwarte Zeeëend 995 387 742 5102 15540VW 16000 NW-Afr., W-Siberië, WIN-Europa (1) 111 

Dwergmeeuw 3737 406 3154 1803 750 C/O-Europa (1) Il 

Grote Stern 268 627 0 0 3300 BZ 1500 W-Europa, W-Africa (1) 1 Il 

Visdief 59 3397 199 0 4000 BZ 1800 Z/W-Europa (1) 1 Il 

Dwergstern 0 13 0 0 860 BZ 340 O-Atlantisch (1) 1 Il 

CATEGORIE 2 

Fuut 398 0 253 3555 3150 LW 1500 NW-Europa (1) 111 

Grote Jager 14 85 519 40 272 Europa, W-Africa (1) 111 

Alk 728 0 824 3791 2650 NW-Europa, excl. ljsland (4) 111 

CATEGORIE 3 

Zeekoet 6114 257 1239 12888 16000 NW-Europa, excl. ljsland (4) 111 

Jan van Gent 1702 608 3744 616 8920 NO-Atlantisch (2) 111 

ANDERE 

Parelduker 34 0 14 101 1200 Europa, W-Siberië (1) 1 Il 

Noordse Strormvogel 947 1316 1557 326 100000 NO-Atlantisch (2) 111 

Aalscholver 359 13 32 23 1200 NW-Europa (1) 111 

Grauwe Gansr 119 0 0 49 2000 NW/ZW-Europa (1) 111 

Rotgans 0 0 154 5 3000 W-Europa, W-Siberië (1) 111 

Bergeend 0 0 19 13 3000 NW-Europa (1) Il 

Smient 2388 0 4 73 12500 NW/NO-Europa, W-Siberië (1) 111 

Wilde Eend 0 0 0 6 20000 NW-Europa (1) 111 

Eidereend 0 0 38 1256 15000 Baltic, Denemarken, Nederland (1) 111 

Grote Zeeëend 0 0 117 9 10000 N-Europa, W-Siberië (1) Il 111 

Kleine Jager 0 182 49 0 550 Europa, W-Africa (1) 111 

Kokmeeuw 1994 2572 1854 2368 20000 NW-Europa (1) 111 

Stormmeeuw 5962 73 2647 6856 16000 NW/C-Europa, Atlanti., Medit. (1) Il 111 

Kleine Mantelmeeuw 5933 5338 15162 766 4500 W-Europa, Medit., W-Africa (1) Il X 

Zilvermeeuw 5131 1726 5867 4982 14000 NW-Europa (1) 111 

Grote Mantelmeeuw 636 509 3447 5614 4800 NO-Atlantisch (1) Il X 

Drieteenmeeuw 2398 549 4347 5696 20000 O-Atlantisch (1) 111 

Noorse Stern 0 255 0 0 3900 Europa, W-Africa, excl. ljsland (3) 1 Il 

Opvallend hierbij is dat, niettegenstaande de Belgische maritieme wateren slechts een zeer 
klein deeltje uitmaken (ca 0.5%) van de volledige Noordzee, 12 soorten de 1 % norm halen. 
De hoge natuurwaarde van het gebied is in belangrijke mate te danken aan zijn ligging tussen 
het Kanaal enerzijds en het Deltagebied met zijn estuaria en andere waterrijke gebieden, en 
aan de interessante geomorfologische structuur ( aanwezigheid van meerdere 
zandbankcomplexen en geulenstelsels)(zie ook Bijlage 2). 

De Zwarte Zeeëend die net niet de nieuwe 16.000 norm haalt, is in deze analyse 
meebeschouwd. Het zeer kleine verschil met de norm (15.540 maximaal) alsmede het 
meerdere keren optrekken van deze norm (tengevolge van herzieningen van de status van de 
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soort) gedurende de laatste tien jaar zijn hier de belangrijkste redenen voor. Overigens wordt 
door sommige auteurs de West-Europese winterpopulatie van de Zwarte Zeeëend als aparte 
biogeografische populatie beschouwd, geschat op een totaalaantal van 400.000 (o.a. 
Camphuysen & Leopold, 1994 en Skov et al., 1995, in Camphuysen & Leopold, 1998). Als 
deze stelling verdere doorgang zou vinden, betekent dit dat reeds bij 4.000 exemplaren de 
1 %-norm wordt overschreden. 

Tabel 2: Karakterisatie prioritair te beschermen soorten vogels in de Belgische kust- en maritieme wateren. 
Cat(egorie) verwijst naar de hoger geciteerde drie categorieën van kensoorten. Prooikeuze: Pel. Vis = 
pelagische vis; Dem. Vis = demersale vis; Drijv.part. = drijvende partikels allerhande; Varia = zowel 
uitgebraakt, gekleptoparasiteerd voedsel als kleinere vogels e. d, .... 
Nestlocatie is enkel aangegeven voor bij ons in kustgebieden broedende zeevogelsoorten: W = weinig vegetatie; 
0 = geen vegetatie vereist; A = andere vogels in de buurt opgezocht vb: vestiging van Grote Sternen vaak bij 
Kokmeeuwen; R = rust vereist; P = afwezigheid van belangrijke predatie cruciaal. 
Het max.% per soort verwijst naar het maximale aandeel van de Belgische populatie t.o. v. de biogeografische 
populatie van de soort (toetsing met 1% norm). 

Cat Soort Max.% Gepref. Voedselgebieden Prooikeuze Nestlocatie 
soort 

Niet-broedvogels 
1 Roodkeelduiker 1,85% Ond. Kustw. ( < 20 m diep) Pel./DemVis 
1 Zwarte Zeeëend 0,97% Ond. Kustw. (< 20 m diep) Schelpen 
1 Dwer~meeuw 4,98% Ond. Kustw./Cont.Plat Driiv.part. 
2 Fuut 2,10% Ond. Kustw. ( < 20 m diep) Pel.Vis 
2 Grote Ja~er 1,91% Cant.Plat ( < 200 m diep) Varia 
2 Alk 1,43% Cant.Plat ( < 200 m diep) Pel.Vis 
3 Zeekoet 0,81% Cant.Plat ( < 200 m diep) Pel.Vis 
3 Jan van Gent 0,42% Cant.Plat ( < 200 m diep) Pel.Vis 
Broedvogels 
1 Grote Stern 2,20% Ond. Kustw./Cont.Plat Pel.Vis W/0ARP 
1 Visdief 2,22% Ond. Kustw. ( < 20 m diep) Pel.Vis W/0 RP 
1 Dwer~stern 2,53% Ond. Kustw. ( < 20 m diep) Pel.Vis 0 RP 

6 
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Sleutelgebieden 

Op basis van de uitgevoerde selectie van belangrijkste kensoorten is het nu mogelijk de 
sleutelgebieden aan te wijzen, die centraal staan in de bescherming van de 11 kensoorten. 

OC{oodkeelduiker - Gavia stellat~ 

Duikers zijn middelmatig grote vissende vogels, die een duidelijke voorliefde hebben voor 
ondiepe kustwateren(< 20 m diep). Ze leven van pelagische en demersale vis en komen 
nagenoeg uitsluitend in de winterperiode ( oktober-april) in onze kustwateren voor. Ze zijn 
uitermate gevoelig voor verstoring en vliegen steevast vanop grote afstand op bij nadering van 
schepen, vliegtuigen of helicopters. Hoewel meerdere soorten kunnen worden waargenomen 
aan de Belgische kust, neemt de Roodkeelduiker meer dan 90% van de waarnemingen van 
duikers voor zijn rekening. 

Op het BCP komt de Roodkeelduiker geconcentreerd voor op de meeste zandbankcomplexen, 
met een opvallende concentratie t.h.v. de Vlaamse Banken (zie Bijlage 3). 

!Zwarte Zeeëend - Melanitta nigr~ 

De Zwarte Zeeëend lag aan de basis van de afbakening van het Ramsargebied "De Vlaamse 
Banken". Door meerdere herzieningen in de internationale status van de soort en de hieruit 
voortvloeiende aanpassing van de 1 %-norm, voldoet de soort heden ten dage net niet aan de 
criteria van de Ramsar Conventie. Toch blijven de nog steeds hoge aantallen enerzijds 
(gemiddeld 3.000-5.000 elke winter, met pieken boven de 15.000) en de rechtstreekse 
afhankelijkheid aan het prioritair te beschermen leefgebied 'ondiepe zandbanken' voldoende 
redenen om deze soort te vrijwaren samen met zijn habitat. Bovendien is de aanduiding van 
de grootte van de biogeografische populatie van de soort voor discussie vatbaar (zie hoger). 
De Zwarte Zeeëend leeft zeer sterk geconcentreerd op plaatsen waar zijn voedselbron 
(schelpdieren allerhande, met voorkeur voor Spisula) massaal voorkomt. Hoewel kleine 
aantallen over grotere periodes van het jaar kunnen worden aangetroffen, zijn deze vogels met 
name talrijk van oktober tot en met maart. 

De traditionele overwinteringsplaatsen van deze soort bevinden zich steeds weer op één van 
de ondiepe kustbanken aan de Westkust: Trapegeer/Broersbank/Potje - Nieuwpoortbank -
Stroombank- Balandbank. Afhankelijk van het jaarlijks wisselend voorkomen van 
schelpenconcentraties binnen dit gebied, worden ook de concentraties Zwarte Zeeëend van 
jaar tot jaar wisselend in één van de genoemde deelgebieden aangetroffen (zie Bijlage 4). Net 
als duikers zijn ook zeeëenden uitermate gevoelig voor verstoring vanwege scheepvaart. 

IDwergmeeuw - Larus minutu~ 

De Dwergmeeuw is de enige kensoort die grote delen van het jaar internationaal belangrijke 
aantallen scoort in de Belgische maritieme wateren. Enkel in de zomer komt de soort niet of 
nauwelijks voor langs onze kusten. De Dwergmeeuw foerageert op allerlei drijvende partikels 
die zich ophopen t.h.v. frontlijnen of opgewarreld worden in het zog van allerlei schepen. 
Door deze wijze van voedselzoeken, komen Dwergmeeuwen vooral tijdens de najaarstrek 
veelvuldig voor in de nabijheid van havens. 
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In de winter en het voorjaar worden opnieuw concentraties vastgesteld t.h.v. de belangrijkste 
zandbankcomplexen, met opvallende aantallen op de Gootebank en de Vlaamse banken (zie 
Bijlage 5) 
In het najaar zorgt de dicht onder de kust verlopende trek voor een aanzienlijk aantal 
waarnemingen binnen de eerste 10 km vanaf het strand. 

!Grote Stem - Sterna sandvicensi~ 

Grote Sterns zijn typische koloniebroeders van weinig tot niet begroeide (bedekkingsgraad 
vegetatie 10-30%, hoogte 10-25 cm: Veen et al., 1997) kustgebieden. Aanwezigheid van 
Kokmeeuwen op de broedplaats wordt duidelijk als een pluspunt ervaren, daar deze met hun 
agressief gedrag andere predatoren op een afstand weten te houden. Verder zijn voldoende 
rust en het ontbreken van landpredatoren essentiële voorwaarden voor het vormen en blijven 
bestaan van broedkolonies. Voedsel in de vorm van pelagische vissoorten (vnl. Haring 
Clupea harengus, Sprot Sprattus sprattus, Zandspiering Ammodytes tobianus en A.marinus en 
Smelt Hyperoplus lanceolatus) wordt doorgaans gezocht binnen een straal van 15 km van de 
broedkolonie. 

Grote Sternen broeden sinds 1988 aan de Belgische kust. Toen werd op de terreinen van de 
recent aangelegde Voorhaven van Zeebrugge een eerste (mislukte) broedpoging vastgesteld. 
Daarna steeg het aantal broedkoppels gestaag tot een maximum van 1650 paar in 1993 (Van 
den Bossche et al., 1995). De belangrijkste foerageergebieden voor deze soort situeren zich 
van Zeebrugge tot ver op de Vlaamse Banken, met vliegafstanden die hier kunnen oplopen tot 
wel 30 km. De meeste waarnemingen van deze soort - buiten de broedkolonie - situeren zich 
dan ook in deze zone (zie Bijlage 6). Daarnaast worden ook regelmatig exemplaren 
opgemerkt ten noorden van Zeebrugge, tot op de Goote Bank. 

IVisdief - Sterna hirundol 

De Visdief is aan onze kust in deze eeuw slechts beginnen broeden vanaf 1960, door de 
creatie van een geschikt broedbiotoop in het Zwin te Knokke-Heist (Van den Bossche et al., 
1995). Sindsdien is de populatie hier sterk onderhevig geweest aan fluctuaties, vooral bepaald 
door natuurlijke vegetatie-successie en beheerswerken om die tegen te gaan. Daar waar de 
grootste broedaantallen in het Zwin nooit boven de 400 paar uitkwamen, groeide de in de 
jaren tachtig ontstane broedpopulatie in het Zeebrugse havengebied tot indrukwekkende 
aantallen uit met vanaf 1997 een broedpopulatie van om en bij de 2000 paar. Daarmee 
herbergt de Voorhaven van Zeebrugge één van de allergrootste Visdiefkolonies uit de lage 
landen, goed voor 2% van de West- en Zuideuropese populatie. 
Foeragerende Visdieven blijven veelal dichter bij de broedkolonies dan de Grote Sternen, met 
maximale afstanden tot 10-15 km, maar meestal voedselvluchten van niet meer dan 3-5 km 
(zie ook Bijlage 7). Belangrijke aantallen Visdieven maken te Zeebrugge tevens gebruik van 
de voortdurende op- en afvaart van schepen, die door hun schroefwerking allerlei kleine visjes 
opwarrelen. Visdieven broeden doorgaans in hetzelfde broedbiotoop als Grote Sterns, maar 
kunnen ook op iets meer begroeide plaatsen nestelen dan de laatste soort (Veen et al., 1997). 
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!Dwergstern - Sterna albifron~ 

De Dwergstern is de meest typische pionier onder de sternen en broedt dan ook op 
onbegroeide, rustig gelegen grind- of schelpenbanken. Nog meer dan voor Grote Stem en 
Visdief geldt voor Dwergstems dat ze zeer gevoelig zijn voor verstoring op de broedplaatsen. 
Wat betreft hun voedsel zijn Dwergstems voornamelijk afhankelijk van relatief kleine (tot 8 
cm) rondvissen, zoals Zandspiering, Smelt, Haring en Sprot, maar ook platvis, kreeftachtigen 
en insecten staan op het menu. Ze halen hun voedsel dicht bij de kolonie, meestal binnen een 
straal van 3 km (Beiersbergen, 1980). Voor de Dwergstern, alsook voor het Visdiefje en de 
Grote Stem geldt dat ze in onze kustwateren nadrukkelijk aanwezig zijn van april-mei tot 
augustus-september. 

Tot 1963 was de Dwergstern een regelmatige broedvogel van strand en duinpannen aan de 
Belgische kust. Door de uitbouw van het kusttoerisme werden sinds 1962 geen broedparen 
meer aan het strand vastgesteld. Met de uitbouw van de haven van Zeebrugge werden nieuwe 
rustige, uitgestrekte en open biotopen gecreëerd waardoor reeds in 1985 het eerste broedpaar 
kon worden vastgesteld. De piek van het aantal broedparen kwam er in 1997 toen zo'n 430 
paar tot broeden kwamen in het havengebied, goed voor 2,5% van de biogeografische 
populatie van de soort. Vanaf 1998 werd, voor het eerst sinds de jaren zestig, opnieuw op het 
strand gebroed. Door de nodige rust te voorzien tijdens het broedseizoen kwamen 25 paar tot 
broeden op het strandreservaat van de "Baai van Heist". 

Wuut-Podiceps cristatu~ 

Futen zijn broedvogels van zoetwatergebieden, die echter in belangrijke mate overwinteren in 
ondiepe kustzones. Met name tijdens vorstperiodes kunnen soms hoge aantallen Futen op zee 
worden aangetroffen. Zo werden 3150 Futen vanop de kust geteld begin februari 1990, met 
opvallende concentraties t.h.v. Trapegeer en Broersbank (Westkust tussen Franse grens en 
Koksijde). Grotere aantallen Futen komen enkel voor binnen de eerste 10 km van de kustlijn 
(zie Bijlage 8). 

!Grote Jager - Stercorarius sku~ 

Grote Jagers zijn vooral gekend als kleptoparasieten van tal van andere zeevogels. Ze 
schrikken er niet voor terug om Jan van Genten en grote meeuwen lastig te vallen tot die hun 
voedsel uitbraken. Daarnaast vertonen ze een gemengd dieet, waarin ook nogal wat 
(verzwakte) vogels kunnen voorkomen. Vooral tijdens de najaarstrek kunnen gedurende 
langere tijd belangrijke aantallen van deze vogelsoort op het BCP vertoeven. Qua 
verspreiding vind je ze dan het vaakst in de omgeving van de meer offshore gelegen 
zandbankcomplexen, waar op dat moment heel wat andere vogels vertoeven waarop kan 
worden gekleptoparasiteerd. 

9 



Ornithologisch belang van de Belgische maritieme wateren Seys et al., 1999 

jAlk - Alca tord~ 

De Alk vertoont qua verspreiding min of meer hetzelfde patroon als de Zeekoet. Aantallen 
nemen toe vanaf oktober en bereiken piekwaardes tijdens de wintermaanden, of o.i.v. de 
voorjaarstrek in de late winter/vroege lente (februari-maart). Concentraties worden 
aangetroffen t.h.v. de belangrijkste zandbankcomplexen (met uitzondering van de 
Kustbanken) en vooral de Vlaamse Banken scoren hierbij zeer goed. Beide soorten mijden de 
directe nabijheid van de kust en daar aanwezige exemplaren zijn dan ook vaak verzwakte 
individuen. 

!Zeekoet - Uria aalgel 

Zeekoeten kennen een sterk gelijkend verspreidingspatroon aan dat van de Alk (zie ook 
Bijlage 9), alleen zijn ze steeds veel talrijker aanwezig in een gemiddelde verhouding van 1 
Alk voor 5,5 Zeekoeten. De Zeekoet is ook dé meest aangetroffen zeevogelsoort op onze 
stranden, als slachtoffer van olieverontreiniging. Gemiddeld spoelen elke winter zo'n 500-
1500 Zeekoeten dood aan op onze stranden, waarvan de helft besmeurd met olie (Offringa et 
al., in prep.). 

µan van Gent - Morus bassanu~ 

De Jan van Gent bereikt aan de Belgische kust vooral in het najaar en de vroege winter hoge 
aantallen. Tijdelijk kunnen dan zelfs meer dan 3000 exemplaren aanwezig zijn in de 
Belgische maritieme gebieden. Vaak worden ze in die periode waargenomen in associatie 
met vissersvaartuigen, die een welkom extraatje voorzien in de vorm van overboord gezette 
ondermaatse vis. Toch zijn ook grotere groepjes zelfvissende stootduikende 'genters' waar te 
nemen op en rond de belangrijkste offshore zandbankcomplexen. Vooral de Vlaamse Banken 
en Hinderbanken scoren hier goed. 

Samengevat: 

De belangrijkste sleutelgebieden ter vrijwaring van de 11 geselecteerde kensoorten vogels in 
de Belgische maritieme wateren zijn (Tabel 3 en Bijlage 10): 

1) de offshore zandbanksystemen (Hinderbanken, Zeelandbanken, Vlaamse Banken) met 
voor verschillende soorten uitschieters op de Vlaamse Banken; voor nagenoeg alle 
soorten is de winterperiode de belangrijkste in dit gebied; enkel de Dwergmeeuw ( ook 
tijdens voorjaars- en najaarstrek) en de Grote Stem (tijdens broedseizoen foeragerend tot 
op Vlaamse Banken) vormen hierop een uitzondering 

2) de directe kustzone ten westen van Oostende (Zwarte Zeeëend en Fuut); beide soorten 
vrijwel beperkt tot de periode oktober tot en met maart 

3) de directe omgeving van Zeebrugge en de "Baai van Heist" met belangrijke broed- en 
foerageergebieden voor drie stemensoorten; van belang in de periode mei tot en met juli 
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Tabel 3: Samenvattende tabel met overzicht voorkomen sleutelsoorten in kerngebieden (ZB= Zeebrugge en 
directe omgeving; WK = westelijke Kustbanken; VB= Vlaamse Banken; AZ= andere zandbankcomplexen, nl: 
Hinderbanken, Zeelandbanken, Vlakte Raan) in de vier seizoenen. Licht gekleurde vlakjes wijzen op 
aanwezigheid in matig grote aantallen, donker gekleurde vakjes geven concentratiegebieden weer. 

Soort Gebied Herfst Winter Lente Zomer 
__ fü)_Q.dk.e..eld.uike..r__j_ZB 

! WK 
IVB 
AZ " 

Zwarte Zeeëencl IZB 
I WK y 

VB 
I A'.7 .... Dwernmeeuw IZB 
WK 
VB ,.... AZ 

... G.r..me.._s.te_m ZB 
WK 
VB 

" AZ 
. .Y.i<.clief ZB 

I WK 
VB -AZ 

Dwenrstem IZB 
IWK 
IVB 
IAZ 

Euut LZB 
I WK 
IVB 
IAZ .,, 

GrotP. .J ;::i o-P.r ZR 
IWK 
IVB 
iAZ 

Alk IZB 
!WK. 
VB 
AZ 

_.Ze..e..ko.e_t I ZB 
WK 
VB 

! AZ 
.Jan van GP.nt ZR 

! WK 
VB 
AZ 

Binnen deze sleutelgebieden kan op basis van het meer of minder voorkomen van 
vogelsoorten uit categorie 1-3 een zekere gradatie worden aangebracht. Door het 
geconcentreerd voorkomen van drie stemensoorten uit categorie 1 in de directe omgeving van 
Zeebrugge is dit gebied van prioritair belang in de periode mei tot en met juli. De westelijke 
Kustbanken met aansluitend de Vlaamse Banken zijn kerngebied tijdens het winterhalfjaar 
(oktober tot en met maart) voor de drie overige categorie-! soorten en voor de Fuut en Alk 
( categorie 2). Buiten deze drie prioritaire kemgebieden (Zeebrugge, westelijke Kustbanken 
en Vlaamse Banken) zijn de andere zandbankcomplexen (Hinderbanken, Zeelandbanken, 
Vlakte van de Raan) vooral van belang voor Roodkeelduiker, Dwergmeeuw, Grote Jager, 
Alk, Zeekoet en Jan van Gent. Het gros van deze soorten komt in dit gebied slechts in grote 
aantallen voor tijdens het winterhalfjaar. 
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Conflictsituaties met andere gebruikersfuncties 

Het ligt niet in de bedoeling in het kader van deze nota al te diep in te gaan op effectieve en 
potentiële conflictsituaties tussen de vrijwaring van habitats en vogelsoorten, waarvoor we 
een internationale verantwoordelijkheid dragen, enerzijds en andere gebruikersfuncties 
anderzijds. Toch willen we een aantal pertinente probleemsituaties kort situeren die zich 
voordoen of in de toekomst zouden kunnen voordoen, teneinde enige onderbouwing te geven 
aan het zoeken naar een evenwichtig samengaan tussen verschillende gebruikersfuncties in de 
Belgische maritieme wateren. 

* Zonder enige twijfel kan gesteld worden dat de vervuiling van de Noordzee nog steeds een 
belangrijke tol eist aan zeevogels. Het meest in het oog springend is daarbij de vervuiling 
door olie (accidenteel of chronisch) die nog steeds elke winter aan de Belgische kust 500-
1500 slachtoffers maakt. Een trendanalyse van de gegevens aan aanspoelende vogelkadavers 
aan onze kusten toont sinds de jaren zestig een fluctuerend beeld, veeleer dan een duidelijke 
daling in de sterfte t.g.v. olievervuiling (Offringa et al., in prep ). Het feit dat de Belgische 
kust in de toegangsroute ligt tot het zeer druk bevaren Kanaal en daarenboven rijkelijk 
bezaaid ligt met ondiepere zandbanken houdt een verhoogd risico in op calamiteiten. 
Anderzijds zorgt de chronische vervuiling, die zich concentreert t.h.v. de belangrijkste 
vaarroutes, voor een voortdurend gevaar op kleinere of grotere olievlekken, en dit in een 
gebied waar belangrijke concentraties vogels de winter komen doorbrengen. 
Naast de zeer markante vervuiling door olie, worden ook regelmatig vogels aangetroffen 
besmeurd met fenolen, plantaardige oliën, lijmen, enz... Veel van die stoffen tasten net als 
olie het verenkleed aan, waardoor het isolatie- en drijfvermogen verloren gaat en de vogel 
uiteindelijk sterft t.g.v. ziekte. 
Ook andere vormen van vervuiling zijn nefast voor vogels op zee. Zo komen naar schatting 
5% van alle Jan van Genten in Nederland om het leven ten gevolge van verstrikking in 
losdrijvende netten of touwen (Camphuysen, 1990). In België worden vergelijkbare cijfers 
gevonden. Noordse Stormvogels worden dan weer vaak aangetroffen met hun maag gevuld 
met plastics, met verteringsproblemen en uiteindelijk de dood als gevolg. Daarnaast heeft 
ook de algemene vervuiling van het mariene milieu (met zware metalen, PCB's, ... of door 
eutrofiëring) een nog onvoldoende gekend effect op de overleving van zeevogels in het 
algemeen. 

* Verstoring in broedgebieden is een belangrijk probleem voor elk van de drie bij ons 
broedende sternensoorten. Slechts als betreding van broedkolonies van deze vogels in de 
periode mei-half juli tot het strikte minimum ( controle broedresultaat door bevoegden) wordt 
beperkt, kan men hopen op een geslaagd broedseizoen. Tevens dient het introduceren van 
andere predatoren (katten, honden, ratten, .... ) op de broedterreinen ten koste van alles te 
worden vermeden. Elke wijziging in het broedhabitat waarbij de vegetatie, 
verstoringsintensiteit en/of de invloed van predatoren op een negatieve manier wordt 
beïnvloed zullen uiteindelijk leiden tot het verlaten van de kolonie. 

* Verstoring van vogels door scheepvaart en helicopters/vliegtuigen op zee dient in zijn 
volle context te worden beschouwd. Uitgangspunt is dat een negatief effect wordt veroorzaakt 
bij vogels die opvliegen van de plaats waar zij op dat moment verbleven bij de nadering van 
een vaartuig, vliegtuig ofhelicopter. Sommige soorten zijn in dit verband buitengewoon 
verstoringsgevoelig, andere zijn minder of zelfs in het geheel niet aan zichtbare verstoring 
onderhevig. Sterker nog, verschillende soorten worden eerder door schepen aangetrokken dan 
opgeschrikt. De schadelijke effecten van verstoring worden veroorzaakt door de energetische 
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kosten van een (overbodige) paniekvlucht ( energie uitgave), door de onderbreking van de • 
foerageeractiviteit (verminderde energie opname) en in extreme gevallen tot het volkomen 
ongeschikt raken van ( een deel van) het foerageergebied. Op basis van deze uitgangspunten 
werd door Camphuysen een TDI (Traffic Disturbance Index) uitgewerkt, waarin de huidige 
kennis op zo objectief mogelijke manier wordt samengevat. De TDI is vooral gebaseerd op 
waarnemingen van vogelgedrag ten aanzien van schepen. Voor wat betreft verstoringen door 
vliegtuigen/helicopters kunnen soortspecifieke verschillen minder precies worden aangeduid. 
Vast staat dat de voor schepen paniekerig opvliegende soorten ( duikers, zeeëenden) ook heftig 
reageren op laag overvliegende vliegtuigen en helicopters. Daarnaast reageren ook de meeste 
andere zeevogels door weg te vliegen of onder te duiken bij laag overvliegende vliegtuigjes 
en helicopters, zelfs soorten die de neiging hebben om schepen als potentiële voedselbron te 
beschouwen en die de scheepvaart dus niet mijden (Camphuysen, pers.mededeling). 
Van de op het BCP aangeduide kensoorten kunnen er twee beschouwd worden als zeer 
verstoringsgevoelig (Zwarte Zeeëend en Roodkeelduiker), vier als verstoringsgevoelig (Fuut, 
Dwergmeeuw, Zeekoet en Alk), vier als matig verstoringsgevoelig (Jan van Gent, Visdief, 
Grote Stem, Dwergstern) en één als weing verstoringsgevoelig (Grote Jager). Vooral de 
categorie 'zeer verstoringsgevoelig' heeft nood aan overwinteringsgebieden waar verstoring 
door scheepvaart en vliegtuigjes tot een minimum beperkt wordt. Hoewel er klaarblijkelijk 
een correlatie bestaat tussen de grootte, snelheid en geluid van het vaartuig en de reactie van 
de vogels zijn hiervan tot op vandaag geen kwantitatieve gegevens bekend. 

In het luik 'verstoring' dient tenslotte ook melding te worden gemaakt van extreme 
geluidsoverlast, die zoals in het geval van de schietoefeningen te Lombardsijde, duidelijke en 
zichtbare effecten (vluchtreactie) met zich meebrengt voor de aanwezige vogels in de directe 
omgevmg. 

* Het gebruik van kieuwnetten op visrijke plaatsen offshore is nefast voor duikende, 
visetende zeevogels zoals Zeekoeten, Alken, Jan van Genten, Pijlstormvogels, .. (Murray et al., 
1994). Meldingen zijn bekend in het buitenland van (zeer) grote aantallen van deze soorten 
verstrikt en verdronken in kieuwnetten. Het gebruik van staande netten in de Belgische 
strandvisserij lijkt daarentegen voor wat betreft de hoger genoemde soorten van minder 
belang, alleen al omdat deze soorten zelden of nooit zo dicht onder de kust voorkomen. Dit 
neemt echter niet weg dat andere organismen (vb: zeehonden) mogelijk wel zeer negatief 
kunnen worden beïnvloed. 

* Zonder in detail te treden kan gesteld worden dat alle ingrepen op het marien milieu die 
direct of indirect de leefomstandigheden (voedselbeschikbaarheid, stromingen, 
toegankelijkheid, .... ) van de genoemde vogelsoorten kunnen beïnvloeden, potentieel nefast 
kunnen zijn voor deze organismen. Zo zal het locaal massaal wegvangen van schelpdieren, 
die het stapelvoedsel vormen voor de Zwarte Zeeëend, ongetwijfeld leiden tot een decimering 
van het aantal zeeêenden dat in het gebied kan vertoeven. Ook het op grote schaal vangen van 
scholen pelagische vis voor de industriële visserij kan niet zonder gevolg blijven voor heel 
wat visetende vogelsoorten. Baggerwerken en zandwinning die een effect hebben op de 
turbiditeit van de waterkolom kunnen de jacht-efficiëntie van visetende vogels beïnvloeden. 

* Tenslotte nog vermelden dat in het kader van mogelijk geplande windmolenparken op zee 
voorzichtigheid geboden is. Met de huidige (gebrekkige) kennis over de effecten van 
windmolens op vogels in het algemeen, en zee- en kustvogels in het bijzonder, lijkt het 
absoluut onverantwoord van wal te steken met de aanleg van grootse windmolenparken op 
zee zonder voorafgaandelijke, wetenschappelijke studie van de verwachte effecten. De 
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stuwtrek van vogels, eigen aan de directe kustzone, in combinatie met de aanwezigheid van 
belangrijke pleisterplaatsen voor zeeëenden e.a. zouden wel eens moeilijk te combineren zijn 
met mega-windmolenprojecten. 
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Conclusies 

In deze nota wordt de natuurwaarde van de Belgische zeegebieden voor zeevogels 
geëvalueerd op grond van wetenschappelijke criteria. Op basis van intensief telwerk in de 
periode 1990-1998 kunnen voor de Belgische maritieme gebieden 11 sleutelsoorten worden 
geselecteerd, die prioritair nood hebben aan beschermende maatregelen. Elk van deze soorten 
zijn bedreigd en daarom opgenomen in internationale overeenkomsten inzake de bescherming 
van vogels en/of waardevolle gebieden (EU-Vogelrichtlijn, Bonn Conventie, Bern 
Conventie), komen voor in onze kustwateren in belangrijke aantallen (Ramsar-norm) of 
concentraties, en zijn karakteristiek voor het volgens de EU-Habitatrichtlijn prioritair te 
beschermen habitat van 'ondiepe zandbanken'. 

Drie stemensoorten (Grote Stem, Visdief, Dwergstern) broeden in internationaal belangrijke 
aantallen in de Voorhaven van Zeebrugge en gebruiken de aangrenzende kustzone als 
voedselgebied in deze periode (mei-juli). De Dwergmeeuw is zowel tijdens het winterseizoen 
als in de trekperiodes herfst en lente aanwezig in hoge concentraties (tot 5% van de Centraal 
en Oost-Europese populatie) met name in de directe kustzone en op de verschillende 
zandbankcomplexen. In dit laatste gebied vertoeven tijdens de winter internationaal 
belangrijke aantallen/dichtheden aan Roodkeelduiker, Grote Jager, Alk en Zeekoet en grotere 
aantallen Jan van Genten tijdens de herfstdoortrek. Het westelijke Kustbankengebied is in de 
periode oktober-eind maart van grote betekenis voor de Fuut (tot 2% van biogeografische 
populatie) en de Zwarte Zeeëend. 

Hieruit volgt dat drie gebieden dienen beschouwd te worden als kemgebieden ter vrijwaring 
van kwetsbare vogelsoorten: 

de broedterreinen in de Voorhaven van Zeebrugge met directe omgeving (mei-eind juli) 
de westelijke Kustbanken (oktober-eind maart) 
de zandbankcomplexen Hinderbanken, Zeelandbanken, Vlaamse Banken en Vlakte van de 
Raan, met als uitschieter de Vlaamse Banken (vnl: oktober-eind maart; voedselgebied 
voor Grote Stem in periode mei-eind juli) 

Conflictsituaties met deze vogels kunnen zich op velerlei vlakken voordoen. Als meest 
tastbare bedreigingen momenteel worden gezien: verontreiniging van het mariene milieu met 
olie, andere polluenten en rommel allerhande ( cfr. Verstrikking), verstoring van 
broedgebieden van sternen, opschrikking van zeer verstoringsgevoelige soorten ( duikers en 
Zwarte Zeeëend) door scheepvaart, helicopters, vliegtuigen en militaire oefeningen, en het 
plaatsen van kieuwnetten in kemgebieden van duikende soorten. Verder zijn alle ingrepen die 
direct of indirect een invloed hebben op de leefomstandigheden van de genoemde soorten 
potentiëel nefast. Enkele voorbeelden hiervan zijn schelpdiervisserij (nemen voedsel weg 
voor Zwarte Zeeëend), baggerwerken en zandwinning (beïnvloeden het doorzicht van het 
water en dus de voedselbeschikbaarheid voor vissende vogels), en visserij in het algemeen 
(industriële visserij op Noordzeeschaal). Tenslotte dient er gewaarschuwd voor het 
ondoordacht plaatsen van windmolenparken, die als potentiële 'vogelverschrikkers' of 
'vogelgehaktmolens' kunnen fungeren en waarover de kennis betreffende de impact tot nu toe 
absoluut ontoereikend is. 
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Bijlage 1: Lijst van waargenomen vogelsoorten bij scheepstellingen in de periode september 
1992- december 1998. 'Code' refereert naar de standaard Euring code voor vogels. 

vuut: wetenscnappeuJKe naam 'Neaerranose naam Franse naam Engelse naam 
i :lU e:;av,a stellata KoodKeeldu1Ker Plongeon catmann I Red-throated D1ver l=:;,o e:;av,a arctJca Pare@u1Ker Plongeon arct1que Blacl<-Ifiroated ó1ver 
1 40---Gav,a immer IJsduÎker l Plongeon 1m6-n~n------.Great Northern O ..... ,v_e_r----1 
! ······ 59 · G-a-v,~a_s_p __ --------·G-a-vi~a_s_p __ -------·Plongeon sp. Diver sp. 

r-· 90 Pod1ceps cnstatus Fuut Grèbe huppe Grëät · rested Grebe 
1 1 oö PoéJ,ceps gnse,gena Ffoodhalsfuut Grebe Jougns Red-necked Grebe 
r-T zo--Pod1ceps mgncolits Geoorae i-uut Grebe a cou noir Blac -necl<eaG-re-i'b_e ___ _ L 220· ···,=uimarus glac,afls ·Ncïörëlisë St_o_rm_v_o_g-el~---

1 
·Pefrël fülmar · Fülmar 

1 - 4no -Pumnus grav,s Grote t-'IJlstormvogel ! Puffin maJeur Great Shearwater 
~ 3"ö -Pûttmus gnseus , Grauwe P1rstormvoge1 i Puffiiilül1gmeux Sooty Shearwater 
t· 460 ·Piiffiiïiispüttmus Noordse Pijlstormvogel Püffin des Anglais Manx Shearwater 
i 469 Puffmus sp. t-'IJlstormvogel sp. Puffm sp. ~nearwater sp. 
1 !>LU t-ïy'aro6ates pelag,cus StormvogeltJe Pètrel tempête Storm 15-et.,.,.re...,11,-------- -1 
1 55"éf -oceanodroma Jeucornoa - aa StormvogeltJe ! P"ètrel cul61anc LeaclYsPetrel 
j· 7to · ·Morus bassanus .JáiïvàiïGent I Foüde·Bassan "Gannet 

ó Pnalacrocorax carbo Aalscholver ! Grand Cormoran Cormorant 
800 -Pfia/acrocorax ansföte/Js J<uffaa sé holver i Cormoran huppe Shag 

r 2·zo- A rdea cmerea Blauwe Reiger I Reron cendre Grey Heron 
.... 152'0 ·cygnus otor Xïïobbë1zwaan 1·Cygne tubercule .MüteS_w_a_n __ -------1 

s,rg- -cygnus sp. Lwaan sp. t Cygne sp. Swan sp. 
-s-go Anser bracnyrnyncnus Klëme"R1etgans j 01e ál.iec court P'mk-footed Goose 

f,··· . ·11·· · 659100 ~nnsseerr aalnbsiflerorns Kolgans I Öie rieuse White-fronted goose 
~ r1 Grauwe Gans 1 07ecendrée Grey Lag-Goose 
1 f559 Anser sp. Änser sp. l u1e sp. Grey Goose sp. 

sErO Branta canadens,s Canadese Gans i Bernacne du Canada Canada Goose 
~ .... ··· ... 157·0-- .. Bi8f118 .. ïeucops1s >···srandgans l Bernache non nette ... B~a-r-na- c~le~ G~o-o_s_e ____ ----. 

Clëäo-Efranfa bermcla Rotgans ! Bernache cravant Brent Goose 
1 T699 Branta sp. Branta sp. 1 Bernache sp. i3ranta Goose sp. 
r-i·1cro- "Alopochen aegypt,acus Nijigans ! OTeëi1Egypte Egypt1an Goose F g~~ ·:~~~r;:~:~;;a - ~~~~~nd ; 6!~~~~~~~1on ·~:~ouncK _______ ......, 

CT~?"O. .. ~nas screpera .~!akeena i.~~~~~ ~1peau _<raa~a_a~w_a_ll _______ ---1 

~ 1840 Anas crecca Wintertaling i Sarcelle d'hiver Teal-.------------1 
: 1 mm- Anas pTatyrnyncnos Wilde Eend l canard colvert Mallard 

1 ö~u Anas acuta t-'1J1staart ! ëanaï-a pllet Pmt-a~,,..1------------1 
r-T~rfl'.f A nas querquecfwa Zomertaimg i Sarce ed étè Garganey 
· · Hi4ö" Anas clypeata "Slobeend ·canard souchet ·shoveler 
'-Té80 Aythya fenna , ateleend I F'lJ 1gu ê' m1loum Pochard 
i Lu.:m Aytnya tuflgUla Ku1teend I Fu11gu1e mor111on i ufted o-u....,cK.--------
r 204ö- Ayfnya mama i oppereend I Fuhgu e mllouman Scaup 1 

h 2oso· Somatena mo/Jiss,ma ·eidereend ....... ·· T eiderá"duvet ·eider 
, 2T30 7aïfëlanitta mgra Zwarte Zeeëend ! Macreuse noire Common Scoter 
: f5ö 7ivfëlamtta usca G"rote Zeeèend ! Macreuse brune \7ëTvet Scoter o~:~ !~c::.h=~clangula ~::~~=~~ sp. ! ~~;;~~!1:::il d'or ~~~~n~~~k sp. 

L 2 îo -Nfergus serrator rvl1êf'c:lëlsîeZäag6ek I Hàrle Fiuppe Ked-brested Merganser 
i 2"230 ~Nfergus merganser Grote Zaagbek Harle filèvre Goosander 
f ·2299 .. . Aiïatfdae sp. Eend sp. ·canard sp. D..-u-c...-k_s_p __ -----------i 

t ~26äo -C1rcus aerugmosus Bruine Kiekendief ! Busard des roseaux Marsh Harner 
1 2690 '7I.cè,piter msus Sperwer i Ëpêrv1er a·c.urope Sparrow Hawk 
r 2-9o0 tfüteo 1agopus Ru igpoo Du1zerd I Buse pattue Rough: egg·-e-,-d....,B_.. .. u_z_z_a_rd....-----1 
t 3040 .. .. FBico tmnunculus TOrènválk ! Faucon crecerelle Kestrel 
! TI"'O"ö rFBTëösu56uteo Boomvalk I Fauconh obereau H·-ob~by ________ _ 
r 3""21ro-r,=a,co peregrmus Slëëfrtvaîk l Faucon pelenn Peregnne 
t·· ·· 42·90· ·Ful,ca atra ·Meerkoet ·Foulque macroule "C'""o-o-:-t ----------i r 4500 Haematopus ostfalegus ScfiOTèkster j Huttner p1e öystercatcher 

4 60 Recurv,rostra avosetta kluut i Avocette Avocet 
4 Oö-'""Cnaradnus h1at1cula Bontbekplevier I Gran Gravelot Rmged-Plover 

l 4170 · .. Cnaradnus atexandnnus ·strandplevier IGrávëlOfácollier interrompu ·KerifishP1·-o-ve- r-------1 
, 4850 F5tuv,afls apncana Goudplevier l Pluvier dore Golden Plover 
!486Ö Piuv1a11s squacar01a Zi1verp1ev1er 1-11uv1er argente Grey Plover 

1 !~~~~ =g:~~~~sc~~:~i~s ·-~:-:-~~fsfráïïdloper 1 ~=~~==~a~Y::bècfie -~na_1n~_,;.-i_n_g _______ --1 

1 49r ö -Cällë/ns alba Dneteenstrano1oper · 1:fäcasseau sanderllng Sanderllng r-s-11m--Cafidns marittma Paarse ~trana1oper ! 8ecasseau violet Pu rple- -~,.,--a-nd .... p~1-pe_r ____ _ 



5120 Callàns alpma Bonte 8träncl1oper I Becasseau vanable o·unlin 
1 51 l9 Cal1dns sp. Calidns sp. Becasseau sp. ~andpIper sp. 
rITTra l5h7l,-1o_m_a_c-,-hu_s_p_u_g_n_a_x----+-,KrTe-m-,ph.-a_a_n------+! C·lieva11er combattant Kutt 
I· sfgo· Gallmago ga/ll~n-a-go------¼·vvatersnip !·sécassine des marais ··s~n~ip_e ________ ___, 

1 532.îf ... Omosä llmosa Grutto I Barge a queue noire Black-ta1led Godw1t 
, ~îj Ltmosa lappomca Ross_e_G~.,..r-u.,.,.tto--- ----, .... B-a-rg_e_, -ro_u_s_s_e------+-=--Bar--t-,,-,a1·rea GodwIt 

1 · ~i~-~-~~~=~;~~ ~~;::raus .. ~eu9i;nwulp l·g~~~::: ~~~~r~~----- ~~~rel 
r-54o0- Timga lotanus Tureluur ! ëlievarîer gambette Rëa""""sh,...a-n .... 1k ______ _ 
r ó4S'"O 1nnga nebulana Groenpootruiter l l.;nevaller aboyeur Greenshank 
r soT0 Arenana mterpres Steenloper Ï ournepIerre a collier Ï urnstone 
Ï--5640 Fnataropus totJatus Grauwe t-ranJepoot J5fiä1arop·e a bec etroIt Red-necl<ed t-'nalarope 
1 5659 "fm1co1ae Sîêlt1oper sp. umIcoIe sp. waé:ier sp. 

1 660- -S.,..t1e-rc_o_r,_a_n-us_p_om_ a....,rm_u_s _____ lVliddelste Jager [a6be pomarin Pomarine Skua 
f 561ëY ·stercoranus paras,ttcus ·Rieine Jager I Labbe parasite Arctic Sk.-u_a ______ ___, 
l 5680 Stercoranus longtcaudus Kleinste Jager Labbe a longue queue Long-ta1ledSkua 
~o Stercoranus skua Grote Jager GranaCäo6e GreafSkua 
i 5'l,mr -Stercoranus sp. Jager sp. ! [ä6be sp. Sk·-u- a- sp- .----------1 
i .. 5750·· ·Larus melanocephal~u-s-----i·zwártl<-o-pm_ e_e-uw-----1 Mouette mélànócéphàle ....................... Mëd1terranean Güll 
hrso Larus mmutus Dwergmeeuw Mouette pygmee Offlëë:3uf·,~ --------1 
_ br<:Ju Larus satJmt vorl<staartmeeuw i Mouette aeSaoine Sablrië1s-GulI 

5a20 Wmïsridw~u-n-,a.-u-s-----+-,Ko1<meeuw Möuette neuse Bläëk-=neäëfü ... áGul1 
5890 Larus delawarensts Ringsnavelmeeuw Goelana-à-Eëëcercle Ring:oinea··G-u.,.,....,_11 ____ _ 

! 5suu Larus canus Stormmeeuw ! Goéland cendre Common Gull 

\ ···· ~91~--t=~~~ :~~:%~afïT"ru_s_c_u_s ___ .. ~~l=:,~e-a:...,~,_e)·-..-; -t -·~-~-~-te-lm- . -+-
1
~.g!~:~~ :~~;nté/brun H:~~~ij~=t=~~;~~~k~~:-

r-5920 Larus argentatus Zilvermeeuw t Goeland argente Hemng Gull 
7922 Larus argentati.ts neug/im' ___ Zilvermeeuw, s1ber. vorm I Goéland argentésibenque Yellow-Legged Gull 
: 926 Larus cacnmnans Geeipootmeeuw ! GOéland leucopnee vehow-1eggedriërrmgGull-
j" 5990·· ·Larus hyperboreus ··Grote Burgemeester ! Góéláiïd6ourgmestre ·GláücóüifGüll 
t50O0 Larus mannus Grote Mä"nt~1e~ilm_e_e_u_w ___ -+-i G=·,-oéland mann Greaf13läë1<-=--6äë eaGülr---
h ö'Oös Larus sp. Meeuw sp. i Goeland sp. Large Gull sp. 

602"0- R,ssa tndäëfyta bneteenmeeuw · Mouette tndactyle K.1mwake 
6050 "GeTCiëfiëltdon nilofica Lachstern sterne hansel Gull-bllled l ern 
6110 sterna sanav,cens,s Grote stern sterne caugel< Sandwich i ern 

- e 5ó--Sterna n,runao V1sd1et Sterne pIerregarin C,....o_m_m_o_n_ l _e_rn _____ --i 

6160. ·sterna paradtsaea .Në:iördséStern 1·sterne arctique -......+_A_rc_t_ic~T~e_r_n ______ _ 
:--6T69'"'S1erna furunao-paradisaea Noordse dief l ~terne p1erregann/arêflqüë Comm1c Tern 

F;:i~h7lf~.,.,,.~1;-:-~a-~-f~-r~-;e-sr _______ ~==~~s1~~nrn i:.~G~;:."~~~e .. ~ -;n_rn---------1 
, 6289 '-' idomas sp. l.;nlidonias sp. : ui,ette sp. Tern sp. 
r s34'ö -Una aalge Zeekoet i Gufl1emot de Troïl Gu1fl,_e_m_o~t ---------1 
1 ~45 una aa/ge/Ä/,....•ca-..,..t10-rd ..... ,a----+-ÄllV&.,...ko_e..,..t _____ ___._.,i Gu1l emot7Pëf1t P'ingouin GUillemot7Razörfüll 
1 . 3o'ó- "Atca toraa Äfk i Pëfif Pingouin Razor6HI 
t~5 470 Ale alte Kfe_,1-ne- .....,.,.Alk-------+-,i: M....,,.....er_g_u..-le_n_a .... in--------i-..-L....,...,,1tt'le Äuk 
_.,,.,.ö-.!>4~u1-i"",-,-a .... 1te_fi_C_U/.,..,a-a-rc-:r,...,,c-a-----~papegaaiaü11<er I Macareux moine P,...u_tt_in......,,,,__.....-------' 
- 6655" -Columba domest,ca Postduif P1geon domestique Oomest1c pIgeon 
. 6680" ··columba oenas Holenduif..--------,·pigeon colombin ·stock·Dove 
1-- 6701) c;otumtJa patumtJus R"ö"u@üTt PIgeon ramIer wood P1geo- n·····-,-..R""'11-ng-..D,_,o_v_e __ 
~ 16î()-S1nx atuco l:3osull i cnouette hu10tt·,"".e------t-,.,..1= aw- ,n---y-:o"""w- 1-i-1 - ------1 r=~f~~ ·~!~/~'.-ap_";;_; _e_u_s ______ -i-_~~~!;-:-:uw~\,·-

1

-u-w------+,,M H-ir•i~-c~~,"".".
I
~""".~r:t ~~~om:-:-

I
/:-r:-::a"r'.1s~------,1-, .. ~ .. 'î.:~ ... f~; r-e:-a:-r:-:-e"".'ld-:Öwl 

f-9,EfO Alauda arvens1s Vêlaleeuwenk i Alouette des champs ~Ky Lark 
l g/g'"g Alauda sp. Leeuwerik sp. i Älouette sp. Lark sp. 
1 9"81-0 Htpana npana Oeverzwaluw ! Hirona'ëli,...,e-d..-e- r .... 1v_a_g_e ____ Sand mart1n 
1 9920 Htrunao rustica Boerenzwaluw I HIrondelle de cnem1·nee swallow 
höo-ro--Dëliënon urmca HuIszwa1uw ! H1rondëlîëëielenetre Housë'M,....a..,.rt .... in-------t 

~ ~~..-~-!- P-r~-·~_,..~!-
7
~-ss~,s-------+·g~::~~;~~r 1•::~:!fa;f o~~~es ,·~==a:t'~~ip~i~t --------1 

l Tcrf4o Arithus spmoletta vv.....-,at:-e-rp ..... 1e_p_e_r..,.,/0i"""e_v_e-rp....,1,...e-pe_r_ ......... P""'1p....,1,.,..t _m_a....,n"""t1m_ e..,..,s.....,.p1once11e water Pipif/Rock-P1p1t 
nö159 Anthus sp. Anthus sp. PIpIt sp. l5îpit sp. 

~ · ~~~~=~½~=~,,-·,~-v:-re-a------.. g~l~/~~~:!~~7k.-s-ta_a_rt~-...... ,. ::~~=~~~~:::~;:~~7::eaux 6~:~~~g~~~~-
I
-
I
-----

1 1O200-Motac,Tt· ..... a-a~,,b·,....,a--------+~w~~,tt=e-~1<1w- î1<staart Bergeronette grise WmteWagtail 
1 f(J1"ö"'2'7v1otacHlaäl6a yarre/111 Ffouwl<w11<staart I Bergeronnette de Yarreli PteêfW,....ag-.1t_a..,..il _____ _ 
r 10~rgcr -Emnacus rutJecwa Rooëfborst Rougegorge Robin 
! 11210 Phoemcurus ochruros Zwarte Rooastaart ! Rouge-queue noIr Bläckîfedstart 
h T22Ö ... Pt10emcurus phoemcurus Gel<räägcJëlîoöa-s"'"'ta_a_rt __ _,.!._R,...,o_u_g_e--q_u_e-ue- a·-f~ro_n..,,.f .,..b-Ia-n_c _ ___,,R-1e-a'·-s-ta-rt--------

h·14Efó ..... óenänffie oenanthe 1 apuIt l Traquet motteux Wneatear 
t··· 118eö"· ·rurdus torquatus ·sèfl=ijs~t-e-r --------+i Merle à plastron ·Rrng·o-u-ze~I-------
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Banken en bankcomplexen 
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Gavia stellata - ROODKEELDUIKER winter 
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Melanitta nigra - ZWARTE ZEEEEND winter 

gf1 
1'9-• 

Il 
0 

C, ... 
0 

~D D ) 

') co 

J 

) 

:1/:. 
/ 
er• ,:-S.,. 
y~ 
~ 
~ 

D 

c:? 

=-

.,,.;_§. 

... . . =- "' . ~ ~ ~~ wintering area (aerial/land-based counts) 

~ .· ~ -
, .. ~ ~ 

-- ~ ~~~ 

N/km2 (per 1x1' hok) 

CJO 
~ o 1 ~ -

1 - 10 
ïiÎ 10-50 
- >50 



giJ 
D 

9' C, 

d:1 
0 

ó <"' 

0 

§D D !) 
;?'il 
") c:>o 

'J 

) 

) 

,- / 

/ 
::r • 

J--
6:J,, 
~ 

& 

.. 

Podiceps cristatus - FUUT winter 
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Sterna hirundo - VISDIEF lente/zomer 
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Ornithologische waarde en -bescherming 
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