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Inleiding 
 
 
Voor het elfde jaar in successie werd dit jaar onderzoek aan Zilvermeeuwen, Kleine 
Mantelmeeuwen en Scholeksters op het Forteiland gedaan. Waarnemingen van andere 
soorten, wanneer van belang, worden ook in dit onderzoek meegenomen en in dit verslag 
behandeld. De focus ligt echter op de meeuwen en de Scholekster. Tevens wordt meegewerkt 
aan verschillende onderzoeken van universiteiten, waardoor een meerwaarde ontstaat aan ons 
werk op het Forteiland. 
 
2018 werd gekenmerkt door een aantal activiteiten die mogelijk een uitwerking hebben gehad 
op het uiteindelijke succes van de broedvogels. 
De korte periode van strenge kou in februari heeft de mosselen erg op achterstand gezet 
(conditie) en er is onder die schelpen een geweldige sterfte geweest. Dit zou mogelijk van 
invloed zijn op het broedsucces van de Zilvermeeuwen (mededeling. Kees Camphuysen, 
NIOZ). De zeer opvallende droogte in deze zomer heeft zeer waarschijnlijk ook zijn invloed 
gehad op de overleving van de kuikens. Niet eerder werden zoveel dode kuikens in de kolonie 
gevonden en zelfs grote, vrijwel vliegvlugge, kuikens sneuvelden. Dit had wel tot gevolg dat 
veel ouders slechts 1 kuiken hoefde te voeren en te beschermen in plaats van de gebruikelijke 
2 of 3 kuikens. Dit vergrootte de overlevingskans van dat ene kuiken. 
Buiten dat was er al vroeg behoorlijk veel predatie van legsels en kleine kuikens wat 
resulteerde in het feit dat verschillende vogels een nalegsel produceerden. Opmerkelijk was 
dat dit jaar aanmerkelijk meer paringen plaatsvonden met vrouwen die op het nest zaten. 
De periode van harde wind gedurende 18-24 juni was ook niet echt goed voor de conditie van 
de kuikens. Bekend is dat bij harde wind de broedvogels die naar zee gaan moeilijk aan 
voedsel voor de kuikens kunnen komen. 
In de kleine-kuikenperiode werd door Kleine Mantelmeeuwen regelmatig kleine platvisjes 
aangevoerd als voedsel voor de kuikens. Dit zijn echter geen optimale prooien voor kleine 
kuikens omdat ze moeite hebben deze prooien in te slikken en de prooi dan meestal door 
andere adulte broedvogels (vaak buren) van de kuikens worden geroofd. 
 
Het broedterrein (westelijk deel van het eiland) voor de meeuwen werd op 30 maart afgezet. 
Deze afzetting duurde tot en met het laatste weekend van augustus. Dat het van belang is om 
het terrein zo lang af te zetten werd ook dit jaar weer duidelijk. Gedurende de maand augustus 
werden meerdere waarnemingen gedaan van vliegvlugge juveniele die het territorium van hun 
ouders in deze maand nog bezochten en daar werden gevoerd.  
 
 
 
 



Zilvermeeuw en Kleine Mantelmeeuw 
 
Zoals gebruikelijk verschenen de eerste Zilvermeeuwen bij rustige en zonnige dagen in de 
loop van januari in de kolonie. Het duurde echter langer dan de afgelopen jaren, vermoedelijk 
door de koude periode in februari, dat behoorlijke aantallen verschenen. De eerste Kleine 
Mantelmeeuwen verschenen in de eerste dagen van maart. 
De eerste eieren werden voor beide soorten werden rond 27 april gelegd, teruggerekend van 
vondsten van 3-legsels tijdens de transectentelling op 30 april. Het eerste kuiken werd gezien 
op 18 mei tijdens de nestentelling. 
De nesteltelling op 18 mei, zie tabel 1, gaf een totaal van 1224 nesten. Tellingen van het 
aantal adulte vogels in de kolonie op verschillende tijdstippen van de dag gaf een verdeling 
van 7,2 % Zilvermeeuwen en 92,8 % Kleine Mantelmeeuwen. Dit kwam uiteindelijk op 88 
paar Zilvermeeuwen en 1136 paar Kleine Mantelmeeuwen. Voor beide soorten, maar met 
name voor de Zilvermeeuw, een achteruitgang in het aantal ten opzichte van 2017 (123 paar 
Zilvermeeuwen en 1176 paar Kleine Mantelmeeuwen). Opvallende waarneming was nog die 
van een Zilvermeeuw die tot uiterlijk 5 augustus op een nest met 2 eieren broedde. Dit nest is 
uiteindelijk verloren gegaan. 
 

  
Foto: Een nest met eieren van een Kleine Mantelmeeuw met daarin een opvallend klein ei, 
ook wel ‘dwerg-ei’ genoemd. 
 
 
Totaal werden 26 adulte Zilvermeeuwen en 17 adulte Kleine Mantelmeeuwen op het nest 
gevangen en gekleurringd. Dit jaar lag de focus meer op het vangen en kleurringen van 
Zilvermeeuwen en ook met name op paren waarvan één van de vogels al was gekleurringd. 
De adulte vogels werden tevens bemonsterd op griepvirussen en er werden foto’s gemaakt 
van de vleugels voor onderzoek naar aerodynamica. Tevens werden biometrische gegevens 
verzameld (vleugellengte, tarsus lengte, lengte kop + snavel, snavellengte en snavelhoogte), 
het gewicht bepaald en werd de vogel uitgebreid gefotografeerd. 



Het aantal kuikens wat werd gekleurringd bedroeg: 14 Zilvermeeuwen, 39 Kleine 
Mantelmeeuwen en 1 hybride. Ook van de kuikens werden biometrische gegevens verzameld, 
het gewicht bepaald en foto’s gemaakt. Monsters werden genomen voor het griepvirus- en 
campylobacteronderzoek (zie verder in dit verslag). 
De eerste vliegvlugge juveniele Kleine Mantelmeeuwen werden waargenomen op 6 juli op 
oever van de westzijde van het eiland. Juveniele Zilvermeeuwen volgden niet lang daarna. 
  
 
Tabel 1. IJmuiden, Forteiland, nestentelling op 18 mei 2018 

Inhoud nest Aantal 

1 ei 120 
2 ei 322 
3 ei 643 
4 ei 1 
5 ei 0 
1 ei, 1 kuiken 0 
1 ei, 2 kuikens 0 
2 ei, 1 kuiken 1 
1 kuiken 0 
2 kuikens 0 
3 kuikens 0 
leeg, uitgelopen 0 
leeg, reden? 98 
inhoud onbekend 39 

Totaal 1224 
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Tabel 2. Aantal meeuwenbroedparen 
op het Forteiland, IJmuiden 2000-2018

Kleine
Mantelmeeuw
Zilvermeeuw

 
 
 



 
Mengpaar Zilvermeeuw x Kleine Mantelmeeuw 
 
Het gemengde gekleurringde Zilvermeeuw x Kleine Mantelmeeuwpaar dat vorig jaar een 
broedpoging ondernam was dit jaar wederom aanwezig. Het territorium van 2017 werd echter 
niet bezet. Geprobeerd werd elders een territorium te bezetten maar dat is niet echt gelukt. Het 
paar werd aangetroffen zuid van het pad van de puinhelling, enkele tientallen meters van het 
territorium van 2017. Het paar kreeg niet echt de rust voor een broedpoging omdat steeds 
grensdisputen met de buren ontstonden. Uiteindelijk konden we niet bevestigen dat er dus een 
broedpoging is gedaan. 
Verrassend waren daarna de waarnemingen van nog twee gemengde paren. In deelgebied 625 
(duintjes noordoost) was een territoriaal mannetje Zilvermeeuw met een metaal geringd 
vrouwtje Kleine Mantelmeeuw. Deze vogels werden verschillende keren gezien in het 
territorium waarbij ook uit het gedrag opgemaakt kon worden dat ze een paar vormden. 
Op 11 juni werd op de koepel nog een mengpaar waargenomen. Die bestond wederom uit een 
man Zilvermeeuw en een vrouw Kleine Mantelmeeuw, beide ongeringd. Tijdens deze, 
eenmalige, waarneming werd een paring waargenomen. 
 
 
Geelpootmeeuw hybriden 
 
Bijna al onze gekleurringde hybriden van de afgelopen jaren kwamen terug in hun territorium 
(YBAM, YBVA, YCAP). Aanvulling kwam van een als kuiken geringde hybride (YBWP, zie 
foto voorpagina) die voor het eerst een (helaas niet succesvolle) broedpoging ondernam op 
een tiental meters van de plek waar hij was geboren. Alleen YBAM slaagde erin met succes 
een kuiken groot te brengen welke ook is gekleurringd (YCRK, zie foto’s). Tevens werd dit 
exemplaar tijdens de kuikenfase meerdere keren gemeten en gewogen en werden zoveel 
mogelijk foto’s gemaakt om de ontwikkeling van het verenkleed te documenteren. Twee 
vogels (YCAP en YBVA)  produceerde een nalegsel van resp. 1 en 2 ei, welke ook verloren 
gingen. Verrassend was de waarneming van YAHH op de IJbunker van CEBO-Holland in 
IJmuiden met drie kuikens, op nog geen 300 meter van het Forteiland. Blijft gissen waarom 
deze vogel zijn territorium, alwaar hij in maar liefst 9 jaar in hetzelfde territorium (meerdere 
malen succesvol) gevolgd kon worden, heeft verwisseld.   
 



 
Foto: YCRK als kuiken en als juveniel. Vader is YBAM, een (vermoedelijk) hybride Kleine 
Mantelmeeuw x Geelpootmeeuw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IJbunker - IJmuiden  
 
Dit jaar bestond het vermoeden dat Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen de voormalige 
kolonie op de IJbunker weer hadden bezet. Dit kwam mede omdat onder andere regelmatig 
gekleurringde vogels op het hek op de bunker werden gezien. Op 27 mei werd dit bevestigd 
door waarnemingen op het westelijk deel van de bunker van maar liefst minimaal 30 
Zilvermeeuw- en 80 Kleine Mantelmeeuwnesten. Verschillende paren hadden ook kuikens.  
 

 
 

 
 
 



Later werden ook nog kuikens en gekleurringde vogels gezien op het oostelijk deel van de 
IJbunker. Dit deel is vrijwel net zo groot als het westelijk deel, dus lijkt het aannemelijk om er  
vanuit te gaan dat ook daar vele tientallen paren broeden. Op het westelijk deel, wat goed te 
zien is vanaf een trap bij de woonhuizen bij de meest westelijke vuurtoren, konden minimaal 
drie gekleurringde Zilvermeeuwen en zes gekleurringde Kleine Mantelmeeuwen en een 
hybride (YAHH !) met kuikens worden ontdekt. Een gekleurringde Kleine Mantelmeeuw met 
kuikens werd gezien op het oostelijk deel. 
Hieruit blijkt dus dat de IJbunker onder andere als alternatief/overloop voor het Forteiland 
wordt gekozen. Het lijkt erop dat toen de IJbunker weer vos-vrij werd en weer werd 
ingenomen door de meeuwen een aantal broedparen van het Forteiland gekozen hebben voor 
dit alternatief. Het zou zeer goed kunnen dat dit proces al een aantal jaren aan de gang was 
maar aan onze aandacht is ontsnapt. 
 
 
Stormmeeuw 
 
Wederom 1 broedpaar op dezelfde locatie tussen de duindoorns op de oostkant van het eiland. 
Onder andere op 3 juni werd de vogel broedend op het nest aangetroffen. Op 22 juli werd een 
alarmerende vogel met een vliegvlugge juveniel op de westkant van het eiland aangetroffen. 
 

Onderzoek naar het rui-proces van handpennen bij adulte Zilvermeeuwen  
Maarten van Kleinwee  
 
Bij een normaal rui-proces worden er steeds enkele handpennen (de buitenste veren in een 
vleugel) per keer vervangen, beginnend bij de binnenste twee. Zodra de nieuwe handpennen 
bijna op volle lengte zijn wordt de handpen ernaast vervangen. Dit proces herhaald zich totdat 
alle handpennen vervangen zijn. Dit is dus een continue proces wat enkele maanden duurt 
voordat het voltooid is.  
Bij een deel van onze adulte Zilvermeeuwen zien wij een ander proces, namelijk dat het 
vervangen van de handpennen tijdelijk uitgesteld wordt. Dit gebeurt op 2 manieren. Manier 1 
is dat de rui op dezelfde manier en op hetzelfde tijdstip begint als bij meeuwen waarbij de 
handpennen gedurende een continue proces vervangen worden. Echter, zodra de eerste twee 
handpennen vervangen zijn, wordt het vervangen van de overige handpennen uitgesteld tot 
een later tijdstip. 
Manier 2 is dat het vervangen van de eerste handpennen compleet uitgesteld wordt, en dat er 
pas halverwege juli begonnen wordt met het vervangen van de eerste handpennen. 
Tevens blijkt dat bij sommige paartjes de ene partner manier 1 gebruikt en de andere partner 
manier 2.  
De reden voor deze manieren van het ruien en voor het verschil in rui-gedrag tussen beide 
partners zal zeer waarschijnlijk te maken hebben met het broedproces en broedsucces: het 
ruien van veren kost veel energie terwijl er tegelijkertijd veel energie wat in relatief lage mate 
aanwezig is omdat er ook jongen zijn die gevoerd moeten worden. 
Wij hopen hier door meer onderzoek een beter beeld in te krijgen. 
 
 
 



 

Onderzoek naar het vleugelpatroon van meeuwen  
Maarten van Kleinwee  
 
Ook in 2018 is het onderzoek naar het vleugelpatroon van Zilvermeeuwen en Kleine 
Mantelmeeuwen voortgezet.  
Doel van dit onderzoek is om te achterhalen hoe het zogenaamde ‘handpenpatroon’ (het 
patroon van de buitenste veren (pennen) in de vleugel, ook wel de ‘hand’ genoemd’) zich 
ontwikkeld bij jonge meeuwen en hoe bij volwassen meeuwen het patroon wel of niet 
verandert over verschillende seizoenen. Om dit te bewerkstelligen wordt er geprobeerd om 
tijdens elk broedseizoen duidelijke foto’s te maken van de meeuwen die met een kleurring 
zijn uitgerust om deze dan met foto’s uit eerdere seizoenen van dezelfde individuen te 
vergelijken. Ook worden daarbij foto’s uit het archief gebruikt om tot een zo volledig 
mogelijk beeld te komen. Alle gegevens worden in een database opgeslagen om uiteindelijk 
als geheel geanalyseerd te worden. Dit levert inmiddels al interessante verschillen en 
overeenkomsten op. Om tot een goede vergelijking te komen is het wenselijk om nog van 
zoveel mogelijk jaren data te verzamelen.  
 
Monitoring Aviaire influenza in wilde vogels 
Erasmus Universiteit Rotterdam 
Marjolein Poen 
 
Voorkomen van griepvirussen bij vogels. Hierbij werden zowel adulte als grote kuikens van 
Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen bemonsterd (uitstrijkje van keel en cloaca). 
 
WUR - Wageningen Environmental Research 
Ralph Buij 
 
Monsters (uitstrijkje van de cloaca) werden verzameld van grote kuikens van Zilver- en 
Kleine Mantelmeeuw voor onderzoek naar voorkomen van het Campylobacter bacterie. 
Campylobacteriose is een bacteriële infectie veroorzaakt door Campylobacter spp, met meer 
dan 1,6 miljoen gevallen en € 76 miljoen kosten per jaar in Nederland. Het is één van de 
meest voorkomende bacteriële infecties van mensen, vaak door voedsel overgedragen en 
resulterend in diarree of dysenterie, meestal met krampen, koorts en pijn. De meeste gevallen 
worden veroorzaakt door Campylobacter jejuni en C. coli, die wijdverspreid zijn in vee en 
wilde fauna. Ondanks alle inspanningen op het gebied van onderzoek en controle in de 
voedselketen, is er geen significante afname van humane campylobacteriose. Tot 80% van de 
menselijke campylobacteriose-gevallen kan worden toegeschreven aan pluimvee, maar slechts 
~ 40% van de gevallen kan worden toegeschreven aan de consumptie van pluimvee, wat 
aangeeft dat veel infecties op een andere manier tot stand komen. In een 
samenwerkingsverband van 4 toonaangevende instituten in publieke, dier- en 
milieugezondheid in Nederland (RIVM, CVI, UU en WEnR), worden er meer dan 1200 
Campylobacter-isolaten verzameld die representatief zijn voor de Nederlandse 
epidemiologische situatie uit mensen, oppervlaktewater, vee (schapen, koeien, geiten, kippen) 
en wilde vogels (zoals aalscholvers, ganzen, eenden, zwanen, duiven en meeuwen). Hiermee 
kan de blootstelling geïdentificeerd worden voor menselijke campylobacteriose uit het milieu 
en de onderliggende transmissieroutes. Door de epidemiologie van niet-voedselgebonden 
campylobacteriose weer te geven, zal dit project meer holistische controlestrategieën mogelijk 
maken die verspreiding van Campylobacter in het milieu voorkomen. 



  

Onderzoek naar de aerodynamica van een vogel in vlucht 

Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics, University of Amsterdam 
Judy Shamoun-Baranes, Associate Professor 
 
Vliegen is een proces dat veel energie kost. Deze kosten verschillen enorm tussen en binnen 
vogelsoorten. Kleine Mantelmeeuwen zijn erg flexibel in hun vlieggedrag en met de 
energiekosten van het vliegen. Maar zelfs binnen een soort kunnen verschillen in bijvoorbeeld 
de vleugelvorm een impact hebben op de vlieginspanning en –capaciteit. Om de kosten van 
het vliegen op basis van aerodynamische modellen te kunnen berekenen zijn accurate 
metingen zijn nodig. Deze zijn echter moeilijk te verkrijgen in het veld. 
Om hierbij te assisteren heeft het IJmuiden team dit jaar geassisteerd bij dit onderzoek door 
tijdens het ringen van adulte meeuwen ook foto’s te maken van een gespreide vleugel met 
daarnaast een liniaal zodat op basis van deze foto’s een accurate berekening kan worden 
gemaakt van het oppervlakte van de vleugel per individu. 
 

 
 
 
Knobbelzwaan 
 
Het voorkomen van vele tientallen Knobbelzwanen in de zomer is geen opvallend 
verschijnsel. Vogels, veelal subadulte (jonge) individuen, komen hier in de zomermaanden de 
slagpenrui doormaken op het Noordzeekanaal en buitengaats tot aan het Forteiland. Vaak 
bezoeken de zwanen bij laagwater de ontstane strandjes rond het Forteiland. Voor ons een 
mogelijk om de vogels te controleren op ringen. Dit jaar konden we bij drie Knobbelzwanen 
de ringen aflezen en zodoende er achter komen dat ze alle drie geringd waren als kuiken uit 
resp. Almere (KA42, geringd 21 augustus 2015), Den Haag (PR89, geringd op 11 september 
2017) en Den Horn, Groningen (wit C550, geringd op 31 juli 2017). Hieruit blijkt dus dat 
Knobbelzwanen uit alle delen van Nederland het Noordzeekanaal en het gebied rond het 
Forteiland gebruiken om te ruien. 
  
 



 
Foto: Knobbelzwaan met metalen ring PR89. 
 
Wilde Eend – Boereneend 
 
2018 was een eendenjaar bij uitstek. In totaal werden maar liefst 7 nesten gevonden, een 
aantal wat sinds we hier onderzoek doen nog nooit was gehaald. Het betrof hier 6 Wilde 
Eenden en 1 Boereneend (een geheel wit exemplaar). Twee nesten lagen op enkele meters van 
elkaar maar opvallender was dat een Wilde Eend op nog geen meter van een 
Zilvermeeuwennest aflag. In hoeverre deze vogels succesvol vol zijn geweest is onbekend. 
Eind mei zagen we wel een Wilde eend met 8 kuikens die het eiland aan de oostkant verliet. 
 

 



Scholekster 
 
Totaal waren er zes territoria op het eiland met een broedresultaat van twee vliegvlugge 
jongen. 
Paar 1: Beide ongeringd, nest op rand van bunker op noordoost hoek van het eiland. Nest 
moeilijk bereikbaar en dus niet gecontroleerd. Uiteindelijk zijn hier geen kuikens gezien. 
Paar 2: RB-LHRT en LG-GSOE, nest 4 eieren op 4 juni gecontroleerd: 57,2 x 41,0 - 55,9 x 
41,6 - 56,5 x 40,3 - 57,8 - 41,7. Alhoewel later wel alarmerende vogels werden aangetroffen 
werden geen kuikens gezien. Dit paar broedde op vrijwel dezelfde locatie als het jaar ervoor 
op het noordtalud. 
Paar 3: Beide ongeringd, op 14 mei werd een nest met 2 ei gevonden midden in de 
meeuwenkolonie (deelgebied 617). Een week later waren de eieren verdwenen. Later werd 
een ongeringd paar gezien op het westvlak (deelgebied 620) waarvan het vermoeden was dat 
dit hetzelfde paar betrof, die nog wel her en der een nest leek te maken (verzamelen strootjes). 
Maar van een vervolglegsel kwam het uiteindelijk niet.  
Paar 4: RB-CZLY en ongeringd, Op 18 mei werd een nest met 2 eieren gezien op een bunker 
tussen de nestelende meeuwen in de zuidwest hoek van het eiland. Op 28 mei werd het nest 
weer gecontroleerd en werden 4 eieren aangetroffen: 53,2 x 39,4 - 55,0 x 40,6 - 53,4 x 35,6 - 
55,8 x 39,7. Een vogel werd toen ook op het nest gevangen en gekleurringd. Uiteindelijk 
werden hier geen kuikens gezien. 
Paar 5: LG-GSOK en RG-OKCZ, nest met 2 ei op 18 mei: 56,9 x 39,0 - 59,5 x 39,3. 
Uiteindelijk is hier 1 ei van uitgekomen, maar het kuiken is vrij snel verdwenen. Het nest lag 
niet ver van de locatie van vorig jaar.  
Paar 6: metaal + ongeringd, het nest kon wederom niet gevonden worden en lag zeer 
waarschijnlijk wederom in de omgeving van het nest van paar 5 gezien de grensdisputen die 
regelmatig werden waargenomen. Op 13 juli werd het paar gezien met 4 eendagskuikens. 
Uiteindelijk werden hiervan 2 jongen vliegvlug. Opmerkelijk is dat dit paar wederom weer 
laat broedde en net als een paar jaar gelden een aantal kuikens wist groot te brengen. 

 



 
 
Aalscholver 
 
Alhoewel er op bepaalde dagen meer Aalscholvers in het voorjaar werden geteld dan in het 
afgelopen jaar, bijv. 252 ex. 25 maart en 287 ex. op 5 april, resulteerde dit niet in 
broedgevallen. De vogels waren ook minder in de meeuwenkolonie zelf aanwezig vergeleken 
met het voorgaande jaar. Toen werden vele tientallen vogels aangetroffen in duintjes noord en 
het noordwestvlak wat toen ook resulteerde in een, zij het mislukt, broedgeval. 
 
 
Overige broedvogels 
 
Tot zes paar Bergeenden werden op het eiland aangetroffen. Bij verschillende konijnenholen 
werden pootafdrukken van eenden gezien. Er werden echter geen nesten en of vogels met 
kuikens gezien. De Nijlgans was weer met een paar vertegenwoordigd en op  10 mei werd het 
paar gezien met 9 kuikens. De kuikens verdwenen echter weer snel, zodat wederom geen 
enkel kuiken vliegvlug werd. 
Langdurige zang werd vastgesteld van Heggemus, Braamsluiper en Grasmus in de 
Duindoorstruiken op het oostelijk deel van het eiland. Van de Koolmees werd een nest met 
jongen aangetroffen in een pijp (broedgeval ontdekt door Jur Venema). 
 
 
Publicaties 
  
Nadat op onze internetsite al een en ander was gemeld over het gemengde broedpaar 
Zilvermeeuw x Kleine Mantelmeeuw werd dit jaar een artikel aangeboden aan het blad 
Limosa.  
 
   
Educatie 
  
Aan het PBN werd een informatieblad aangereikt welke gebruikt zou worden voor de 
informatievoorziening van bezoekers op het eiland. Dit zou in de vorm van een informatie 
paneel worden opgehangen. 
Op 3 juni werd door ons medegewerkt aan de publieksdag. Vragen over meeuwen van 
geïnteresseerden werden door ons beantwoord. Het bleek dat er weer genoeg interesse was en 
vele vragen konden worden beantwoord. 
Leden Landschap Noord-Holland, waarvan de leden op die dag zich konden aanmelden voor 
een excursie van het bunkercomplex, werd geïnformeerd dat wij die dag aanwezig waren voor 
info over de meeuwen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zeehonden 
 
Met name in het voorjaar werden tot vier Gewone Zeehonden rond het Forteiland gezien. 
Regelmatig werden dobberende slapende Gewone Zeehonden voor het eiland aangetroffen, 
vermoedelijk als gevolg van gunstige omstandigheden. Het strandje werd daartoe regelmatig 
bezocht (sporen in het zand). 
 

 
 
 
Vegetatie 
 
Betreffende de vegetatie hadden we dit jaar nog een aanvulling voor de plantenlijst die 
gepubliceerd is in het verslag van 2012. Op de zuidwesthoek kwam een mooie populatie voor 
van de Akkerwinde – Convovulus arvensis, zie foto’s hieronder. Met dank aan Maarten 
Bongertman voor de determinatie. 
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Toestemming om het onderzoek op het eiland te kunnen uitvoeren kwam van Rick Slabbers 
(PBN). Hem bedanken wij ook voor het goede overleg wat plaats heeft gevonden zodat wij 
ons langjarig onderzoek konden voortzetten. Dank aan de bemanning van ‘’de Fortwachter’’ 
voor het overzetten en de altijd aanwezig koffie!  Dank aan Kees de Jager, Marjolein Poen, 
Jacob Jan de Vries en Jan Zorgdrager die ons hielpen bij het aflezen van de kleurringen, de 
nestentelling, het verzamelen van ei-maten, het vangen en ringen van de adulte vogels en 
kuikens. Veel dank aan Kees Camphuysen (NIOZ) voor het leveren van de kleurringen voor 
de Kleine Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen en de life-histories die door hem naar de 
aflezers worden verstuurd en aan Bruno Ens (SOVON) voor het leveren van de kleurringen 
voor de Scholeksters. Rita Schouten-Kok zorgde voor nieuwe opbergzakken waarin de 
gevangen broedvogels in werden verzameld voor verdere verwerking. Foto’s zijn van Kees de 
Jager en Maarten van Kleinwee. 
 
 
Fred Cottaar, Lutulistraat 42, 2037 CB Haarlem; fred.cottaar@gmail.com 
José Verbeek-Cottaar 
Maarten van Kleinwee 
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