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Iedereen die wandelt tussen Cadzand en Terneuzen 
heeft ze - bewust of onbewust - al eens zien scharre-
len op de paalhoofden, langs het basalttalud of zelfs 
in het korte gras van de zeedijk. 

Ze zijn onopvallend met hun bruine rug, zwarte 
borst, witte buik en donkergekleurd kopje. Maar 
hun druk gedribbel op de kleine oranje pootjes 
maakt ze zichtbaar tegen de achtergrond waar ze 
anders bijna wegvallen. Als Johnny Beerens in zijn 
magnifieke schilderijen van paalhoofden of basalt-
dijken een vogel zou willen toevoegen is de Steenlo-
per met stip mijn voorkeurskandidaat. 

Schulpenpikker of Steenpikker is hun dialectnaam 
rondom Cadzand en Nieuwvliet, hoewel ik bijna nie-
mand deze naam nog hoor gebruiken. Als ze eten 
zoeken (foerageren in vogelaarsjargon) draaien ze 
met hun snavel steeds schelpen, steentjes en zee-
wier om en eten de aanwezige bodemdieren die pro-
beren weg te vluchten. De Engelse naam ‘Turnsto-
ne’ is dan ook zeker goed gekozen. 

Bij hoogwater verzamelen Steenlopers zich in een 
groep op vaste plekjes, vaak uit de wind en zo mo-
gelijk in de zon om te rusten en te poetsen. Soms 
zitten ze in een mooi rijtje op de koppen van de paal-
hoofden. Meestal blijven ze buitendijks, soms vlie-
gen ze een korte afstand het binnenland in zoals bij 
de vuurtoren naar Waterdunen. 
In de winter gebeurt het ook regelmatig dat ze bij 
hoogwater als Spreeuwen in het gras van het dijkta-
lud foerageren. Op de Panoramaweg tussen Nieuwe 
Sluis en de vuurtoren is dit vaak prachtig te zien… Ik 
tel daar soms wel meer dan 70 Steenlopers. 
Bij de jachthaven in Breskens is ook altijd een groep-
je te vinden in het gras bij de felgekleurde krab, je 
kunt ze vaak benaderen tot op enkele meters.
En soms lopen ze op een akker net binnendijks 
tussen de Kieviten of Kokmeeuwen. Begin januari 
foerageerden er bijna 100 Steenlopers in de Tien-
honderdpolder bij de Zwarte Polder. Bij rustig weer 
zitten ze daar overigens vaak buitendijks op de wes-
telijke strekdam. Uit onderzoek met kleurringen is 
vastgesteld dat ze erg plaatstrouw zijn, zowel bin-
nen het seizoen als over de verschillende jaren. 

Er overwinteren ongeveer 5000 Steenlopers in Ne-
derland, waarvan 2000 in Zeeland. Enkele honder-
den vogels kiezen voor onze West-Zeeuws-Vlaamse 
kust. Deze vogels broeden vooral in Groenland en 
het noorden van Canada, vaak ruim 4000 kilometer 
noordelijk van ons Landje. Ik kan dan ook alleen met 
veel bewondering naar ze kijken… iedere keer weer. 

De zandsuppleties in het kader van de bescherming 
van onze kustlijn zorgen ervoor dat het geliefde 
‘stenen huis’ (habitat noemen biologen dit) met re-
gelmaat verstoord wordt. Grote delen van het voed-
selgebied op de paalhoofden verdwijnen onder het 
zand. Mede hierdoor nemen de aantallen Steenlo-
pers af. 

Zo algemeen als de Steenloper is, zo zeldzaam is de 
Witbuikrotgans. 
Echter... de laatste jaren overwintert steeds een 
kleine groep van hooguit enkele tientallen Witbuik-
rotganzen uit Spitsbergen in de omgeving van de 
veerhaven van Breskens. Ze foerageren op de wie-
ren van de strekdammen van de voormalige veerha-
ven. Soms ook op de paalhoofden bij de vuurtoren 
of de dam bij Nieuwe Sluis en af en toe ook bij de 
Zwarte Polder. 
Vorig jaar bleek er een gans met kleurringen en zen-
der bij te zitten. Zij was als volwassen vrouwtje op 
6 mei 2020 langs de westkust van Denemarken ge-
ringd en van een logger voorzien op weg naar haar 

broedgebied. Ze vertrok vanuit Denemarken op 22 
mei 2021 ’s ochtends en kwam op 23 mei ’s mid-
dags aan op Svalbard (Spitsbergen). Ze vloog op 1 
juni door naar Groenland, waar ze mogelijk gebroed 
heeft en was op 24 augustus weer terug op Spits-
bergen. Ging op 14 september door naar Lindisfarne 
(Engeland), keerde terug naar Denemarken om te 
overwinteren, maar … vertrok op 18 februari over 
de Noordzee naar Breskens. Hier verbleef ze tot 20 
maart 2021. Op 25 maart - met een korte tussenstop 
op de Waddenzee - was ze weer terug in Denemar-
ken. Toen verloor ze haar zender en verdween ze uit 
beeld. 

Echter... op 5 december 2021 zag Pieter Dhaluin 
haar als eerste weer gezond en wel foerageren op de 
wieren op de dam van de veerhaven van Breskens. 
Op 2 en 3 januari 2022 waren daar nog steeds onge-
veer 20 Witbuiken aanwezig. Of ze daar nog tussen 
zat, kon ik helaas niet zien door de grote afstand. 

Fantastisch toch dat onze West-Zeeuws-Vlaamse 
kust ook in de winter een geliefd oord is voor toeris-
ten… uit Groenland en Spitsbergen. Hopelijk waar-
deren we ze net zo als onze zomergasten uit Duits-
land en België.

Rondje Westerschelde
Een maandelijk se  rubriek over  vogels
door  Eric  Mar teijn

Eric Marteijn (IJzendijke 1958) geniet al bijna 

50 jaar van vogels langs de Westerschelde. Lees 

iedere maand zijn vogelverhaal om daarna zelf 

te gaan kijken naar het vogelparadijs tussen Cad-

zand en Terneuzen. Johnny du Burck (Oostburg 

1968) legt op foto vast waar woorden te kort 

schieten.
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Steenlopers, energieke wintergasten uit het hoge noorden
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