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Wandelend van de veerhaven Breskens naar het 
gemaal Nieuwe Sluis kun je hem niet missen… de 
Grasmus, een krassende druktemaker boven in een 
duindoorn of vlier. Hij vliegt enthousiast zingend 
enkele meters omhoog en landt weer boven in de-
zelfde struik. Actief, met zijn kopveren omhoog en 
zijn witte keeltje duidelijk zichtbaar, zingt hij soms 
de gehele dag.

De grasmus broedt in bosjes, overhoekjes, duinen 
en langs dijken, kortom overal waar struweel te vin-
den is. Na een enorme achteruitgang vanaf het ein-
de van de jaren zestig - door een serie van extreem 
droge winters in de Sahel, waar een aanzienlijk deel 
van de populatie overwintert - neemt de Grasmus 
de laatste tientallen jaren weer toe. Toch zijn de 
aantallen nu beduidend kleiner dan voor de ‘crash’. 
Door veranderend bodemgebruik, intensivering van 
de landbouw, veranderd natuurbeheer en stadsuit-
breiding ging veel broedbiotoop verloren. In Neder-
land broedden de laatste jaren 120.000-200.000 
paren waarvan 8000-10.000 paren in Zeeland. 

In West-Zeeuws-Vlaanderen is de Grasmus een al-
gemene broedvogel, die vrijwel overal in de regio 
voorkomt. De Grasmus broedt vooral ook buiten de 
natuurgebieden in struweel bij kreken en kreekres-
ten en in beplanting op en rond sport- en recreatie-
terreinen en in de duinstrook. Recente getallen uit 
onze streek zijn 32 paren in de Verdronken Zwarte 
Polder, 18 paren langs de Zwartegatsche Kreek bij 

Groede en 48 paren in de Zwinpolder bij Cadzand-
Bad. 
In het voorjaar verschijnen de eerste Grasmussen 
gewoonlijk in begin april en bereiken een piek in 
de eerste decade van mei. Ze zingen dan volop. De 
zangactiviteit neemt af als er wordt gebroed. In de 
loop van juli neemt de zangactiviteit verder af en 
lijken de Grasmussen ‘te verdwijnen’; in die periode 
ruien ze en leiden een stil en verborgen leven. Weg-
trek naar Afrika vindt vooral plaats in augustus en 
begin september. Het is overigens een uitgesproken 
nachttrekker.

Dwergstern
Op hetzelfde traject vraagt het aandacht en oe-
fening om tussen het harde gekrijs van de Grote 
Sterns en de uithalen van de Visdief het ‘scherpe ge-
kras’ van de kleine Dwergstern te horen. 
Vanuit hun broedplaats in Waterdunen komen de 
Dwergsterns bij afgaand water foerageren in de 
ondiepe zone langs het strand en de paalhoofden in 
de omgeving van de vuurtoren van Breskens. Het is 
een sierlijke grote witte vlinder, ‘biddend’ boven het 
vlakke, heldere zeewater.

Dwergsterns broeden van nature in relatief kleine 
kolonies (meestal van maximaal enkele tientallen 
paren) op vrijwel kale bodems, die vaak geheel of 
gedeeltelijk bestaan uit schelpen of steentjes. In 
Nederland broedden in de eerste helft van de 20e 
eeuw hooguit 1.000 paren. Door de vergiftiging 
van het voedsel door de lozing van pesticiden kel-
derden de aantallen tot een minimum van circa 100 
paren in 1967. Daarna herstelde de populatie zich 
tot bijna het niveau van voor 1950. In 2019 werden 
in Nederland ruim 800 paren vastgesteld, waarvan 
75 procent in het Deltagebied en de rest in het Wad-
dengebied. 
Dwergsterns zijn uitgesproken pioniers, die snel ge-
bruikmaken van nieuw aanbod aan geschikte broed-
gelegenheid, mits er geen of nauwelijks verstoring 
door honden of mensen is. In feite is er in Zeeland 
geen zuiver natuurlijke broedplaats van deze soort 
meer te vinden. Sinds 1980 schommelde het aantal 
broedparen in Zeeland in de meeste jaren tussen 
150 en 300 paren. 
In onze streek waren de Hooge Platen sinds de eer-
ste vestiging in 1972 (acht paren) vele decennia het 
bolwerk van de Dwergstern. Vrijwel jaarlijks was 
er een flinke kolonie Dwergsterns met in topjaren 
soms meer dan 200 paren. Hier verdient het noeste 
werk van Het Zeeuwse Landschap een grote pluim. 

In sommige jaren week een deel van de populatie 
uit naar het nabijgelegen eilandje op het Voorland 
Nummer Een. De laatste jaren broedden er slechts 
kleine aantallen op de Hooge Platen en lijken de 
Dwergsterns de voorkeur te geven aan het jonge 
natuurgebied Waterdunen, met in 2021 140 paren. 
Besef dat dit bijna 20 procent van de Nederlandse 
broedpopulatie is… Een rijk bezit dat grote verant-
woordelijkheid vraagt. 
Bijzonder is dat er in 2008-2017 er vrijwel jaarlijks 
één of enkele paren (maximaal vijf in 2011) Dwerg-
sterns op het strand van de Verdronken Zwarte Pol-
der of in de Herdijkte Zwarte Polder broedden. Er 
liggen dus nog meer kansen langs onze kust.
De eerste Dwergsterns verschijnen meestal rond 
half april en begin mei zijn er bij de Telpost Breskens 
soms dagen met 50-100 langs vliegende vogels op 
weg naar de Duitse en Deense Waddenzee. 
In het najaar vertrekken de Dwergsterns vanaf mid-
den juli en de trek vindt vooral plaats in augustus. Ze 
gaan vooral overwinteren langs de West-Afrikaanse 
kust, tussen Senegal en Guinee; kleine aantallen 
overwinteren noordelijker in Marokko en Mauri-
tanië. In 1988 deed ik watervogelonderzoek op de 
Banc d’Arguin, de Mauritaanse Waddenzee aan de 
rand van de Sahara, en vond er ‘mijn’ Westerschel-
devogels terug… Geloof het of niet, het was een bij-
zondere, emotionele ontmoeting.

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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Grasmus, de krassende druktemaker in het struweel

Grasmus                                            Foto: Johnny du Burck Vissende Dwergstern.                         Foto: Johnny du Burck

Broedvoorkomen van de Grasmus in 2013-19. 
Bron Avifauna Zeelandica 2022.

Dwergstern - voorkomen per kilometerhok 1980-2020 
(Bron Avifauna Zeelandica 2022)

Dwergstern met vis                              Foto: Johnny du Burck


