
De Drieteenstrandloper, een lange afstandstrekker en snelheidsduivel. 

 

Iedere strandwandelaar kan nu deze periode zeker langs de vloedlijn Drieteenstrandlopers  

waarnemen. 

Het zijn de kleine witte vogeltjes, die voortdurend heen en weer voor de golven rennen, op zoek naar 

voedsel. Ze laten zich meestal goed benaderen en tippelen meestal met je mee. 

Tijdens de nazomer tot in de lente zijn ze langs onze stranden waar te nemen. 

Ze tanken er bij, op weg naar hun broedgebieden in het voorjaar en de 

overwinteringsplaatsen in het najaar. 

De bij ons waargenomen vogels volgen de Oost-Atlantische trekroute en 

komen van hun broedgebieden in NO-Groenland en Canada, rechtstreeks 

of via IJsland naar onze kusten om te overwinteren langs de hele kust van 

West-Europa en ver zuidwaarts langs de westkust van Afrika. 

Het gemak waarmee je deze vogeltjes op het strand kan waarnemen doet 

niet vermoeden dat ze tot uitzonderlijke prestaties in staat zijn en dat het 

ware globetrotters zijn. 

De reizen tussen de arctische broedgebieden en de 

overwinteringsgebieden die Drieteenstrandlopers tweemaal per jaar 

maken behoren tot de langste die bekend zijn in de vogelwereld. 

Op 25 november in de zware storm, zag ik aan het strand in De Panne een 

15 tal Drieteentjes, langs de vloedlijn zenuwachtig heen en weer lopen. 

Op enkele foto’s zag ik pas nadien een vogel met kleurringen. 

Via het Mergusteam, kwam ik terecht bij Jeroen Reneerkens (Universiteit 

Groningen), die me mailde dat de vogel met kleurcode Y4WWYG 

geringd was op 17 augustus 2012 op het eiland Griend (Waddeneilanden), 

er gezien was tot 22 september en dan door mij in België waargenomen in De Panne. 

Toevallig zag Leo Alaerts op dezelfde dag eveneens in De Panne een ander geringde vogel met 

kleurcode Y6WYWW, eveneens deze zomer geringd in Griend. 
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De afgelopen jaren zijn veel Drieteenstrandlopers op allerlei locaties langs de Oost-Atlantische 

trekroute individueel herkenbaar gemaakt met behulp van kleurringen. 

Alle geringde Drieteenstrandlopers worden voorzien van een combinatie van vier kleurringen (twee 

om elke tarsus, eerst links en dan rechts af te lezen!) in de kleuren wit (W), geel (Y), rood (R), blauw 

(B) en groen (G), aangevuld met een “vlag” (verlengde kleurring) in een van deze kleuren. 



De vlag wordt op verschillende posities (8 mogelijkheden aangegeven met een cijfer) ten opzichte van 

de andere kleurringen, rond één van de poten aangebracht. 

De vogels geringd in het Waddengebied, krijgen een gele vlag; elders geringde vogels een vlag met 

een andere kleur. 

Door het ringproject probeert men een inzicht te krijgen in de trekroutes en allerlei kenmerken van de 

trek (lengte vlucht, aantal onderbrekingen, overwinteringsplaatsen, enz.). 

Zo weet men niet goed of de Drieteenstrandlopers uit de broedplaatsen NO Canada en Groenland, 

gemengd overwinteren met de broedvogels afkomstig van Siberië. 

Door veel tijd en moeite te steken in het terugzien van de individueel gemerkte vogels, probeert men 

eveneens de overlevingskansen van Drieteenstrandlopers in Nederland, Mauritanië en Ghana in te 

schatten. Dit wordt gecombineerd met ecologisch onderzoek om de mogelijk verschillende 

overlevingskansen te kunnen begrijpen. 

Spectaculair was de vaststelling in 2009, dat een geringde Drieteenstrandloper in minder dan 5 dagen 

6000 km aflegde van Noorwegen naar Ghana. De vogel was het jaar ervoor in de winter geringd in 

Ghana en was terug gekeerd naar zijn vaste overwinteringsgebied. 

De vogel werd op 11 augustus in een guur Zuid-Noorwegen gefotografeerd. Vijf dagen later, op 16 

augustus, zag een Ghanese bioloog hem onder de kokospalmen op het strand in Esiama (Ghana). 

Zijn minimale vliegsnelheid was 50 km/uur, wat past bij de gemeten snelheden van trekvogels van een 

vergelijkbaar formaat. Op Helgoland vingen onderzoekers al eens een Drieteenstrandloper, die 17 uur 

eerder in Polen was geringd. Het dier had 715 km afgelegd, wat op een minimale snelheid van 42 

km/uur kwam. 

De snelheid waarmee de Drieteenstrandloper naar Ghana vloog, ontkrachte de eerdere vermoedens dat 

de vogels op hun lange trektocht de kustlijn van Afrika volgen. 

Studies van de feiten wezen uit dat deze lange en snelle vlucht van 6000 km mogelijk is, maar alleen 

als het dier zonder stoppen dwars over de Sahara zou vliegen. 

Dit vermoeden van een non-stop vlucht dwars over de Sahara, werd bevestigd door twee andere 

exemplaren die in de nazomer in enkele dagen tijd van het Zuid Oost EngelseWaddengebied naar 

Ghana vlogen. 

In verband met overlevingskansen kunnen we ons afvragen waarom sommige Drieteenstrandlopers 

zo’n lange trekvluchten maken. Een enkele reis Groenland naar Namibië is zo’n 10 000 km vliegen en 

dit over een onherbergzame woestijn, met alle gevaren van dien. 

Zo’n lange vluchten kosten enorm veel energie. Vlak voor hun vertrek leggen trekvogels, enorme 

vetvoorraden aan. 

Op dat moment wegen de vogels 100 g, wat het dubbele is van hun gebruikelijk gewicht in de winter 

(45-55 g). 

Dergelijke voorraden kunnen alleen aangelegd worden als de vogels voldoende voedsel vinden en de 

rust krijgen om het voedsel te zoeken. 

Wat biedt bijvoorbeeld de Ghanese kust meer dan onze Vlaamse kust? 

Eén van de voordelen is gemakkelijk voor te stellen, wanneer we  tijdens de koude winterse 

strandwandeling dromen van een tropisch strand. 

De vogels die we waarnemen, spenderen veel meer energie aan het op peil houden van hun 

lichaamstemperatuur, vergeleken met hun tropische lotgenoten overwinteraars. 

Wat het ringproject van Drieteenstrandlopers betreft, zijn er sinds 2007 al meer dan 3000 

Drieteenstrandlopers geringd. 

De kans dat aan onze kust gekleurringde vogels waargenomen worden, is dus reëel! 

Misschien heb je nog meer geluk dan ik en zie je tijdens een strandwandeling een in Groenland 

geringd individu of een in Namibië overwinterende vogel op doorreis. 



Een terugmelding van dergelijke waarnemingen levert een schat aan informatie op over onder meer 

trekroutes, overlevingskansen en keuze van overwinteringsgebieden. 

Het melden van waarnemingen wordt bijgevolg zeer sterk op prijs gesteld. Doen dus! 

Alle verdere info in verband met terugmeldingen vinden jullie op volgende website, 

www.waderstudygroup.org/res/project/sand-colrings-nl.php 
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