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De grote stern op Hompelvoet

Door J. Beijersbergen

Aan de noordrand van de vogelkolonies varieerde de overstuiving in vier weken tijds

van 19 cm op
kale plekjes tot 44 cm op plaatsen waar zich reeds vóór de afsluiting

ijle biestarwegrasduintjes hadden gevormd. Het biestarwegras heeft zich sterk uitge-
breid in die eerste maanden en veel zand vastgelegd.
Hoewel het gevaar voor overstuiven nu afgewend lijkt, staat het nog lang niet vast

dat de grote stern zich hier ook in de toekomst zal kunnen handhaven. Mogelijk zal

de ontwikkeling van de vegetatie nog vele jaren dusdanig zijn dat het terrein aan-

trekkelijk blijft voor sterns, doch de geplande recreatie in de Grevelingen en de on-

gunstige ligging van de plaat tegenover Ouddorp zijn bepaald niet zo aantrekkelijk.
De grote sterns zijn in de tweede week na de afsluiting gaan broeden, op 9 mei

werden de eerste eieren gevonden. De kolonie telde omstreeks half juni 400 broed-

paren (in 1969: 160 paar, 1970: 375 paar). Verder broedden er dit jaar 60 paar vis-

diefjes, 1 a 2
paar

noordse stern, 250 paar kokmeeuwen, 1
paar bontbekplevier, 2 paar

strandplevier en 2 paar scholeksters.

Terwijl de visdiefjes voornamelijk in de Grevelingen fourageerden, visten de grote
sterns buitengaats op de Noordzee. De afstand tot de dam bedraagt 44 kilometer.

In de maand mei van dit jaar veranderden de nu definitief drooggevallen zandplaten
in het Grevelingenbekken van voedselrijke fourageergebieden voor steltlopers in

dorre, vogelarme stuifwoestenijen. Op Hompelvoet, de gevarieerdste zand- en slikplaat
in dit gebied, dreigden de schelpen-banken en de daar aangrenzende schorvegetaties

aan de Zuidzijde van de plaat, door de veelal overheersende noordoostenwinden in de

maanden mei en juni, door het zand overstoven te worden.

Deze overstuiving diende zo snel mogelijk beteugeld te worden: niet alleen bestaande

schakeringen in het landschap dreigden verloren te gaan,
doch ook uit ornithologisch

oogpunt bezien zou het overstuiven van de schelpenbanken en het schor een gevoelig
verlies betekend hebben. Op deze vanouds hoogste gedeelten van de plaat vestigden
zich ook dit jaar weer kolonies van grote stern, visdiefje en kokmeeuw.

De grote sterns op de Hompelvoet hadden dit jaar een gunstig broedseizoen Foto: J. Vijverberg
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Ongetwijfeld hebben wij het dit jaar aan de ..zegeningen” van waterstaat te danken
dat het broedseizoen op Hompelvoet gunstig verlopen is.

De barre weersomstandigheden omstreeks eind mei en half juni en de daar
aange-

koppeld hoge tijen zouden alle legsels hebben weggespoeld.
De hoge vloeden waren vóór de afsluiting veelal oorzaak van het mislukken van het

broedseizoen op de plaat en daarom kunnen we ons er op verheugen dat de afsluiting
reeds dit jaar, weliswaar geen mensen maar dan toch wel honderden jonge sterns het

leven gered heeft.

John Beijersbergen, p/a Schipborgstraat 71, Den Haag.

De heer J. Beijersbergen was ook dit seizoen belast met de bewaking van de Hom-

pelvoet en zijn ervaringen zijn daarom „uit de eerste hand”. Zie ook „Het Vogel-

jaar” 17, pp. 196-198.


