
 

Zeldzame vogelsoort herleeft aan Vlaamse kust 

Sinds lang terug broedsucces voor de sternen in Zeebrugge 

Het Sterneneiland in Zeebrugge dankt zijn ontstaan aan de Europees beschermde sternensoorten 

zoals visdief, dwergstern en grote stern. De voorbije jaren broedden er echter bijzonder weinig 

sternen op het schiereiland. Dankzij een aantal ingrijpende maatregelen van het Agentschap voor 

Natuur- en Bos (ANB) en de Afdeling Maritieme Toegang (AMT) is er dit jaar echter sprake van een 

voorzichtige heropleving van de soort.  

Het sterneneiland is in 1997 aangelegd in de oostelijke voorhaven van Zeebrugge, als kunstmatige 

broedplaats voor Europees beschermde sternensoorten zoals visdief, dwergstern en grote stern. De 

voorbije jaren echter daalde het broedsucces. De vos bleek hiervoor de voornaamste oorzaak te zijn. 

In het voorjaar 2013 zijn er belangrijke inspanningen geleverd om het gebied geschikter te maken als 

broedlocatie voor de sierlijke zeevogels. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) plaatste een 

elektrische afsluiting om te vermijden dat vossen het schiereiland kunnen betreden. Daarnaast is er 

door de Afdeling Maritieme Toegang (AMT) een extra stuk eiland opgespoten, om het broedgebied 

te vergroten tot een oppervlakte van 22 hectare. Beide ingrepen werpen nu duidelijk hun vruchten 

af: momenteel broeden er een kleine 700 koppels visdieven en 73 koppels dwergsternen op deze 

locatie! Inmiddels vliegen ook de eerste jongen rond in de omgeving van het sternenschiereiland, 

wat erop wijst dat er voldoende voedsel aanwezig is.  

Bijzonder hoopgevend is dat er opnieuw ongeveer 150 grote sternen een broedpoging ondernemen. 

Dit jaar zullen deze broedparen allicht nog niet succesvol zijn omdat het jonge dieren zijn die een 

eerste broedpoging ondernemen. Bijzonder is dat grote sternen steeds broeden in de bescherming 

van kokmeeuwenkolonies. De kokmeeuwen jagen de vele belagers immers weg van hun onbeschutte 

nesten.  Het feit dat er de vorige jaren geen of weinig kokmeeuwen waren, zorgde ervoor dat ook 

deze sternensoort wegbleef op het sterneneiland.  

Naast de sternen broeden er op dit rustig stukje havengebied ook zwartkopmeeuwen en steltlopers 

zoals bontbekbekplevieren en scholeksters. Minder goed gaat het met de strandplevier, waarvan dit 

jaar slechts één broedpaar te noteren valt. Aangezien het zeker niet aan de geschiktheid van het 

broedgebied ligt, moet de oorzaak van de jarenlange achteruitgang van deze soort allicht elders 

gezocht worden. 
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