
‘Beroemde gast vliegt 3000 
kilometer om op de 

Brouwersdam te overwinteren’ 
Een bijzondere wintergast is weer neergestreken op de Brouwersdam. 
Hij is zelfs een beroemdheid, vertelt vogelaar Theo Briggeman van de 

KNNV afdeling Hollandse Delta. 
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Vogelaar Theo Briggeman bleef net zo lang turen op de Brouwersdam tot hij de geringde 
paarse strandloper vond. ‘Hij is met zijn grauwe kleur moeilijk te zien’. ©Privéfoto 

Vertel! 

,,De inmiddels bij veel vogelliefhebbers beroemde paarse strandloper is teruggekeerd 
op de Brouwersdam. We moesten hem wel flink zoeken, want hij is grauw van kleur 



en gaat in de winter erg op in het landschap. We zijn echter blijven turen en zagen 
hem opeens toch. Hij werd in november al door anderen hier gezien. Zelf zagen 
fotograaf Dick Harms en ik hem vorige maand. Hij is herkenbaar aan de oranje ring 
aan zijn ene poot en groene vlag aan zijn andere poot.’’ 

Waar komt hij vandaan gevlogen? 

,,Uitgaande van de plek waar hij in 2012 door een Noorse onderzoeker is geringd, is 
het niet ondenkbaar dat de vogel op de onmetelijke toendra’s van Spitsbergen broedt. 
Als je hem daar wilt vinden, is dat natuurlijk zoeken naar een speld in een hooiberg. 
Paarse strandlopers worden gemiddeld acht jaar oud, die mijlpaal heeft deze vogel 
inmiddels al bereikt. Het is natuurlijk een gigantische reis voor zo’n klein beestje. Hij 
vliegt bijna 3000 kilometer om bij de Brouwersdam te komen. ’’ 

Tja, geef hem eens ongelijk... 

,,Hij vindt de Brouwersdam een prachtplek. Paarse strandlopers houden van hard 
substraat aan de kust, zoals rotsblokken en basaltblokken. Daarop en tussen het 
water en het schuim van de zee vindt hij veel wieren, kleine beestjes en kreeftjes. Er 
zijn naar schatting op de Brouwersdam zo’n dertig tot veertig Paarse strandlopers 
aanwezig. Dat zijn er meer dan altijd werd gedacht.’’ 

Waar is de grootste kans dat we de beroemde wintergast zien? 

,,Wij zien ze vooral goed tussen de spuisluizen en Strandclub Zee. Maar nogmaals: 
goed blijven turen. Je ziet ze makkelijk over het hoofd. Meestal vertrekt hij in mei 
weer.’’ 

 
De beroemde wintergast, te herkennen aan zijn geringde poten. ©Privéfoto 
 


