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Drieteenstrandloper 
Strand Noordwijk, december 2007 
Foto: Jan Hendriks 
 
Van eind oktober tot eind maart is deze strandloper vrijwel dagelijks 
op het Noordwijkse strand te zien. De meeste kans biedt het strand ten 
noorden van de Langevelderslag, waar ook de grootste aantallen 
worden geteld. Na sterke oostenwind ligt het strand soms vol met 
aangespoelde schelpen, zeesterren en andere organismen. De 
Drieteentjes zijn dan overal te vinden waar maar wat te halen is. 
Opvallend is dan hoe dicht ze wandelaars en honden laten naderen. 
Als er niet zoveel is aangespoeld zien we de Drieteentjes met 
opvallende snelheid achter de golven aan of voor de golven uit rennen. 
Af en toe wordt daarbij iets eetbaars opgepikt.. 
Uit de tellingen van Hein Verkade (zie themanummer van de 
Strandloper, nummer 3, 2007) blijkt dat deze soort de laatste jaren in 
aantal toeneemt. Een telling met ruim 500 ex. tussen de vuurtoren en 
de provinciegrens is al geen zeldzaamheid meer en al enkele keren 
werden meer dan 1000 ex. op dit traject geteld. JvD 
 

          
 
 
 
 




