
 
 
 
 

 

 drieteenstrandloper 
Drieteenstrandlopers houden van het strand. Daar rennen ze achter de golven aan op 
zoek naar voedsel. Drieteenstrandlopers eten allerlei diertjes die na de golf 
achterblijven, of ze nu aanspoelen uit zee, zoals kleine kreeftachtigen, of in de 
zandbodem leven, zoals de gemshoornworm. Drieteenstrandlopers kunnen enorme 
afstanden afleggen zonder te rusten. Om hun voedsel te vinden hebben ze een 
zandstrand nodig. Niet overal langs de trekroute komen stranden voor en soms moeten 
ze dan ook 5000 kilometer non-stop afleggen. 

 strandplevier 
Strandplevieren houden van zand. Het is niet verbazingwekkend dat je ze dus vooral op 
het strand kunt zien. Daar rennen ze als drukke baasjes heen en weer tussen de 
aanspoelsels uit zee, op zoek naar slakken, kleine wormen en insecten. Ze broeden op 
kale, open terreinen, liefst met schelpen. Rust is een absolute voorwaarde. Sinds 1900 
zijn er steeds minder strandplevieren doordat de stranden overal te druk geworden zijn. 

 bontbekplevier 
Bontbekplevieren zijn klein maar brutaal en ondernemend.Ze dribbelen over kale 
zandgrond heen en weer en trekken vliegensvlug wormen en larven uit de bodem. Ze 
broeden het liefst op zandig terrein met schelpen of kiezels, zelfs op grinddaken van 
flatgebouwen. Het 'nest' is niet meer dan een kuiltje in het zand, waar vier perfect 
gecamoufleerde eitjes in komen. 

informatie: strandvogels 

Bodemdieren 



 noordse stern 
Noordse sterns zijn de kampioen van alle trekvogels. Zij trekken het verst naar het 
zuiden om te overwinteren, tot aan het ijs van de Zuidpool. In het voorjaar keren ze 
weer terug naar hun broedgebieden in het Noordzeegebied en verder noordwaarts. Dit 
komt neer op een jaarlijkse reis van zo'n 35.000 kilometer! Een jonge noordse stern die 
in de zomer van 2011 in Groningen een zendertje op kreeg vloog in 273 dagen maar 
liefst 90.000 kilometer. Als je bedenkt dat noordse sterns 30 jaar oud kunnen worden en 
elk jaar zo’n reis maken, dan vliegt deze stern mogelijk meer dan 2.7 miljoen km in zijn 
leven. Dat is ongeveer 3 retourtjes naar de maan! 

 visdiefje 
Visdiefjes doen hun naam eer aan. Vliegensvlug grijpen ze kleine vis uit het water door 
loodrecht naar beneden te duiken en met de buit direct weer op te vliegen. Visdieven 
komen veel voor langs de kust, maar ook wel langs meren en rivieren. Ze broeden en 
jagen in Nederland van eind maart tot begin november. Vaak broeden ze in kolonies. Het 
liefst op kwelders, strandvlaktes, lage duintjes of eilandjes, maar tegenwoordig ook op- 
of bij bebouwing, zoals daken, industrieterreinen en parkeerplaatsen. In de winter zitten 
de visdiefjes in Afrika. 

 

 


