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Adviesnota inzake de creatie van alternatieve broedgelegenheid voor kustbroedvogels in de voorhaven van Zeebrugge
I. Inleiding
Naar aanleiding van het in concessie geven van een gedeelte van de FCT-terreinen, waarbij een aantal momenteel braak liggende stukken waar kustbroedvogels nestelen zal worden bestraat, acht het
Instituut voor Natuurbehoud de creatie van een aantal alternatieve broedplaatsen noodzakelijk. De
gebieden die zullen verdwijnen zijn de belangrijkste broedterreinen voor Grote Stern Sterna sandvicensis, Visdief Sterna hirundo, Kokmeeuw Larus ridibundus, Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus
en Stormmeeuw Larus canus in de hele voorhaven van Zeebrugge.
Het belang van deze terreinen (te weten de gebieden FCT-banden (gebied 20) & Flanders-Verhard
(gebied 19) (samen als FCT-banden in Tabel 1 samengenomen), Flanders III (gebied 21) en Flanders
V (gebied 22) zoals in de adviesnota van het IN (Van Waeyenberge et al., 2002; zie ook Figuur 1 in
Bijlage) komt duidelijk tot uiting in Tabel 1. Hierin worden het aantal nesten van elke soort per gebied
en het totale aantal in de westelijke voorhaven vanaf het broedseizoen 2000 weergegeven. De situering van de huidige broedkolonies op deze terreinen wordt weergegeven in Figuur 2 (toestand 2003).
Tijdens de voorbije vier broedseizoenen kwam in deze vier gebieden telkens tussen de 55 en 78 %
van alle Visdieven in de westelijke voorhaven tot broeden (2000: 78,2 %; 2001: 63,3 %; 2002: 55,3 %;
2003: 60,4 %). De kolonie van Grote Stern was sinds 2001 telkens in de gebieden FCT-banden of
Flanders III gevestigd. Ook nestelden tijdens de voorbije vier jaar steeds meer Kokmeeuwen in deze
gebieden met in 2003 zelfs 86,0 % van het totale aantal in de westelijke voorhaven (2000: 16,8 %;
2001: 44,8 %; 2002: 52,5 %; 2003: 86,0 %). Dwergsternen werden er tijdens de voorbije twee broedseizoenen niet meer aangetroffen (vanwege het beschikbaar komen van het nieuw opgespoten sternenschiereiland aan de oostdam), maar wel is het gebied nog steeds erg belangrijk voor Zwartkopmeeuw en Stormmeeuw.
Tabel 1. Aantallen kustbroedvogels in de te bestraten gebieden in de westelijke voorhaven van Zeebrugge
Jaar
2000

2001

2002

2003

Gebied
FCT-banden
Flanders III
Flanders V
Totaal
FCT-banden
Flanders III
Flanders V
Totaal
FCT-banden
Flanders III
Flanders V
Totaal
FCT-banden
Flanders III
Flanders V
Totaal

Visdief
1294
446
28
2260
1404

Grote Stern

Dwergstern
74

Kokmeeuw
16
300

Zwartkopmeeuw

Stormmeeuw
10

1550

153
8

1880
38
1032

90

21
15

2390
500
616

14

2127
1884
11
15
2221

10
9

24
5

12

10

906
26
2260
1327

920
1
46

58

20
2434
1459
57

47
823

70

2510

823

2

2
20
23
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Het is duidelijk dat de geplande werken een grote impact zullen hebben op de huidige vestigingsplaatsen van Visdief, Grote Stern en Kokmeeuw, waarbij het broedgebied van 60% van de Visdieven, 86%
van alle Kokmeeuwen en de vestigingsplaats van de enige kolonie van Grote Stern zullen verdwijnen.
Daar het sternenschiereiland in zijn huidige vorm lang niet voldoende groot is om alle broedvogels uit
deze gebieden op te vangen en waarschijnlijk dit jaar nog niet geschikt is om als broedterrein voor
Grote Sternen te fungeren, wordt als tussenoplossing de creatie van alternatieve broedgelegenheid
voor deze soorten voorzien. Ook de geplande onderhoudswerken aan het sternenschiereiland, die
voor de aanvang van het broedseizoen 2004 een vergroting van het huidige oppervlakte van 2 ha zullen opleveren, zullen dit jaar nog geen opvang kunnen bieden voor Visdief, Grote Stern, Zwartkop-
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meeuw en Kokmeeuw. Het is daarom aangewezen om in de westelijke voorhaven geschikte broedterreinen voor deze soorten beschikbaar te houden.

II. Creatie van alternatieve broedgelegenheid
II.1 Inleiding
Om het verlies van de in Tabel 1 genoemde broedterreinen van Visdief, Grote Stern en Kokmeeuw op
te kunnen vangen is het van groot belang dat in de westelijke voorhaven andere terreinen geschikt
worden gemaakt als broedbiotoop voor deze soorten. Dit omdat het sternenschiereiland in zijn huidige
vorm niet volstaat om alle broedvogels te herbergen en ook het broedbiotoop waarschijnlijk nog niet
geschikt is voor Grote Stern. De creatie van alternatieve broedgelegenheid wordt voorgesteld in drie
gebieden in de westelijke voorhaven en op het sternenschiereiland.
In totaal verdwijnen door de geplande werkzaamheden ongeveer 10,5 ha terrein waar momenteel
Visdieven, Kokmeeuwen en/of Grote Sterns tot broeden komen. Om dit op te vangen wordt geopteerd
om ongeveer 3 ha nieuwe broedterreinen te creëren (3 ha uitbreiding van de Banaan) en worden op
ongeveer 2,5 à 3 ha aanpassingswerkzaamheden verricht (telkens ongeveer 1 ha in de twee gebieden op de FCT-vlakte en de werkzaamheden die nodig zijn om de Banaan geschikter te maken als
broedgebied). Daarnaast zal het sternenschiereiland met 2 ha worden uitgebreid in het kader van onderhoudswerkzaamheden. Het resterende oppervlakte zal elders moeten gecreëerd worden (en wel
voor het broedseizoen 2005). Een verdere uitbreiding van het sternenschiereiland ligt dan het meest
voor de hand.
De werkzaamheden aan de Banaan zijn een alternatief voor het verdwijnen van de gebieden Flanders
III en V en zullen gedeeltelijk ook het verlies van het kerngebied FCT-banden en Flanders-Verhard
opvangen (pas ten vroegste binnen twee jaar geschikt voor Visdieven). Ook de biotoopverbetering
van de twee gebieden op de FCT-vlakte en de onderhoudswerken aan het sternenschiereiland zullen
gedeeltelijk het verdwijnen van deze twee laatste gebieden opvangen. Om op het verdwijnen van andere waardevolle broedgebieden in de westelijke voorhaven te anticiperen is het van het grootste belang zo snel mogelijk te beginnen met de definitieve opspuiting van het sternenschiereiland, daar dit
pas na 3 à 5 jaar optimaal geschikt is als broedgebied voor Visdieven en het 5 tot 7 jaar duurt voor
Grote Sternen zich kunnen vestigen.

II.2 FCT-banden en Flanders-Verhard
Het is uitermate belangrijk dat pas na het broedseizoen 2004 wordt gestart met het bestraten van deze twee gebieden, dit omdat zich hier de belangrijkste broedterreinen bevinden (Figuur 2) en deze niet
tijdig zullen kunnen vervangen worden (vestiging van Visdief op nieuw opgespoten terreinen duurt 2-3
jaar).

II.3 Begin FCT-vlakte
In Figuur 3 is de ligging van de kolonies van Visdief en Kokmeeuw in de NW-hoek van de FCT-vlakte
(gebied 17 in de adviesnota van het IN) voorgesteld (toestand 2003). In 2000 broedden in dit gebied
ook 1550 koppels Grote Stern op de toen aangebrachte schelpenbank (Figuur 4). De bedoeling van
de uit te voeren maatregelen is een deel van de Visdieven en Kokmeeuwen te laten aansluiten bij de
huidige kolonies door het uitbreiden van de bestaande schelpenbank. Verwacht wordt dat dit gebied
ook zal evolueren naar geschikt broedhabitat voor Grote Sternen.
Maatregelen (Figuur 4):
•
•
•

Ophogen van de depressies tot gelijke hoogte met bestaande broedterreinen van Visdief
Creëren van een verhoging ten behoeve van de Grote Sternen
Uitbreiden van de schelpenbank conform Figuur 4
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II.4 Einde FCT-vlakte
In Figuur 5 is de ligging van de kolonies van Visdief en Kokmeeuw op de vlakte aan het oostelijke einde van de FCT-terreinen (gebied 23 in de adviesnota van het IN) voorgesteld (toestand 2003). De bedoeling van de voorgestelde aanpassingswerken is de oppervlakte geschikt broedgebied voor deze
twee soorten uit te breiden zodat een gedeelte van de te herlokaliseren broedvogels zich zal aansluiten bij de huidige kolonies. Hiertoe zal de bestaande schelpenbank worden hersteld en uitgebreid (Figuur 6). Ook zal een kleine zandwal, die een fysische afscherming van de kolonie grote meeuwen
moet vormen, worden gecreëerd. Belangrijk is tevens dat hier een zone wordt ingeplant met Biestarwegras, dit om de kuikens beschutting te bieden op verder vrij kale vlakte.
Maatregelen (Figuur 6):
•

•
•

Wegschuiven van de bovenste grondlaag (tenminste 10 cm) in de zone waar de schelpenbank zal worden aangelegd. Met de weggenomen grond wordt een wal aangelegd die voor
een fysische afscheiding tussen de Kokmeeuwen- en Visdievenkolonie en deze van de grote
meeuwen moet zorgen.
Uitbreiden van de schelpenbank
Aanplanten van Biestarwegras op de hogere delen

II.5 Banaan
In Figuur 7 is de ligging van de kolonies van Dwergstern (toestand 2002) en Visdief (toestand 2003)
op de Banaan voorgesteld. Bij Figuur 7 en 8 moet worden opgemerkt dat de toestand van het gebied
sinds het maken van de luchtfoto enigszins veranderd is. De belangrijkste verandering is het nagenoeg dichtslibben van de ‘baai’ links van de Banaan waardoor de fysische afscheiding van het broedgebied nagenoeg verdwenen is. Dit zorgde tijdens het broedseizoen 2003 geregeld voor sterke verstoring van de broedvogels, onder meer door vissers en pierenstekers. Tevens werd de zone gebruikt
om water in te nemen voor het wassen van betonwagens. Om dit in de toekomst zoveel mogelijk te
vermijden moet er een geul (1) van ten minst 5 m breed worden gegraven ten noorden van het broedgebied van de Dwergsternen.
Een tweede geul (2) van ten minst 5 m breed moet worden gegraven ten noorden van het oostelijke
deel van de Banaan, zodat de toegang tot het gebied tijdens het broedseizoen gemakkelijker kan
worden afgesloten, bovendien is het creëren van een eiland gunstig voor het aantrekken van Visdieven.
De afvalbergen van steen en aarde en het steenstort moeten worden verwijderd (maar wel bewaard!),
zodat het gebied op gelijke hoogte komt met het terrein ten westen ervan. De Banaan moet worden
uitgebreid in de richting van het Albert II-dok. Dit is noodzakelijk omdat de verstorende invloeden uitgaande van de werkzaamheden aan de nieuw te bouwen loodsen steeds groter zullen worden en uitwijkmogelijkheden voor de broedvogels nodig zullen zijn. Hiervoor kunnen de grondoverschotten ontstaan bij het graven van de geulen en bij het nivelleren van het steenstort worden gebruikt, indien dit
niet volstaat (dus indien minder dan 3 ha), is een bijkomende opspuiting nodig. Wanneer de uitbreiding voltooid is moeten de verwijderde stenen en het bouwafval erover worden uitgespreid (analoog
aan het huidige broedgebied op het westelijke deel van de banaan), daar dit wordt geprefereerd door
Visdieven.
Maatregelen (Figuur 8):
•
•
•
•
•

Graven van een geul (1) ten noorden van het westelijke deel van de Banaan
Graven van een geul (2) ten noorden van het oostelijke deel van de Banaan
Nivelleren van het steenstort zodat het op gelijke hoogte komt met het terrein ten westen ervan
Uitbreiden van het gebied richting Albert II-dok (3 ha)
Verspreiden van de stenen en het bouwafval over het uitgebreide gebied
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II.7 Sternenschiereiland
Belangrijk is dat het sternenschiereiland zo snel mogelijk tot de optimale oppervlakte wordt uitgebreid.
Om de uit te voeren werken op de FCT-terreinen ten dele te kunnen opvangen zal voor het broedseizoen 2004 een onderhoudsopspuiting gebeuren die eveneens de oppervlakte van het eiland die verloren is gegaan als gevolg van de golfslag terug zal aanvullen. Deze opspuiting zal de huidige oppervlakte van het sternenschiereiland met ongeveer 2 ha doen toenemen (Figuur 9).
Om het nieuw opgespoten gedeelte optimaal geschikt te maken voor Dwergstern en Strandplevier
Charadrius alexandrinus moet schelpenmateriaal worden aangebracht. Ook op het huidige eiland
moet wat schelpenmateriaal worden aangebracht, daar veel van het vroeger aangebrachte materiaal
is weggespoeld of ondergestoven (Figuur 9). Ter optimalisatie is het aangewezen om de helmgrasaanplant machinaal te verwijderen.

III Timing en afspraken
De werkzaamheden zullen volgende fasering kennen. In afspraak met MBZ zullen eerst de terreinen
Flanders III en Flanders V vrij worden gegeven, dit kan al voor het broedseizoen 2004. De gebieden
FCT-banden en Flanders-Verhard zullen pas na het broedseizoen 2004 worden vrijgegeven, dit wil
zeggen na 15 augustus. Parallel hieraan moeten de aangehaalde compensatiemaatregelen worden
uitgevoerd. Voor 15 april moeten de werken aan de Banaan, het sternenschiereiland en de broedgebieden aan het begin en einde van de FCT-terreinen afgerond zijn.
De werkzaamheden dienen terdege rekening te houden met de ligging van de bestaande broedkolonies, zodat deze in geen geval worden aangetast. Daartoe zullen medewerkers van het IN advies geven tijdens de werkzaamheden en vooraf de gebieden afbakenen met stokken. Wanneer zich problemen voordoen of wanneer er onzekerheden zijn, dient contact met het IN worden opgenomen.
Na het broedseizoen 2003 zal een evaluatievergadering met de betrokken partijen (IN, AN en MBZ)
worden gehouden om te evalueren hoe de Grote Sternen, Visdieven en Kokmeeuwen gereageerd
hebben op de getroffen maatregelen. Aan de hand van de bekomen resultaten zullen beslissingen
omtrent de verdere evoluties in de voorhaven worden genomen.
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IV Bijlagen

Figuur 1. Overzicht van de gebruikte gebiedscodes voor de afzonderlijke broedterreinen in de westelijke
voorhaven (overgenomen uit Van Waeyenberge et al., 2002).
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Figuur 2. Situering van de kolonies van Visdief, Kokmeeuw en Grote Stern in de gebieden
FCT-banden, Flanders-Verhard, Flanders III en Flanders V
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Figuur 3. Situering van de kolonie Visdieven en Kokmeeuwen in de NW-hoek van de
FCT-terreinen (toestand 2003)

Figuur 4. Creatie van alternatieve broedgelegenheid in de NW-hoek van de FCT-terreinen
(bestaande schelpenbank; uitbreiding schelpenbank)
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Figuur 5. Situering van de kolonie Visdieven en Kokmeeuwen op de vlakte aan het einde
van de FCT-terreinen (toestand 2003)

Figuur 6. Creatie van alternatieve broedgelegenheid op de vlakte aan het einde van de
FCT-terreinen (bestaande schelpenbank; uitbreiding schelpenbank; biestarwegrasaanplant; zandwal)
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Figuur 7. Situering van de kolonie Dwergsternen (toestand 2002) en Visdieven (toestand
2003) op de Banaan

dichtgeslibde baai

2
1

Figuur 8. Creatie van alternatieve broedgelegenheid op de Banaan (geul; steenstort en
afvalhopen; uitbreiding Banaan)
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Figuur 9. Creatie van alternatieve broedgelegenheid op het sternenschiereiland (uitbreiding
sternenschiereiland; uitbreiding schelpenbank; te verwijderen helmgrasaanplant)
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