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Inleiding 

Met al 14 jaar onderzoek aan meeuwen en Scholeksters op het Forteiland is een zeer 

interessante reeks aan data verzameld. Ook dit jaar stond het onderzoek onder invloed van de 

coronapandemie. Maar gelukkig konden we in goed overleg met de beheerder PBN en de aan 

onszelf opgelegde beperkingen ons werk gedurende het broedseizoen goed voorzetten. De 

enige spelbreker was dit seizoen af en toe het weer. Gelukkig hadden we genoeg 

uitwijkmogelijkheden. Dus uiteindelijk hebben we weer een goed onderzoeksjaar gehad met 

mooie resultaten van o.a. het kleurring- en zenderonderzoek. De meeuwen hadden een 

superjaar en dat was duidelijk te zien in het broedsucces. Hoge vegetatie zorgde ook nog eens 

voor goede schuilgelegenheden voor de kuikens. Zelden hebben we zoveel uitvliegende 

juveniele vogels gehad. En ook de Scholeksters deden het wederom goed met 8 uitgevlogen 

kuikens van 8 broedparen. 

 

Locatie 

Het Forteiland is gelegen in de monding van het Noordzeekanaal van de haven van IJmuiden, 

ten westen van Amsterdam. Het eiland is in 1885 aangelegd als onderdeel van de Stelling van 

Amsterdam en was in de Tweede Wereldoorlog onderdeel van de Atlantikwal. De westelijke 

helft van het eiland wordt door de meeuwen gebruikt om te broeden. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto voorpagina: Adulte Zilvermeeuw YBUF, laag over de grond naar haar territorium 

vliegend terwijl zij de miauw-roep uitvoert om haar komst aan te kondigen aan haar partner.  



Het team 

Het IJmuiden team bestaat uit José 

Verbeek-Cottaar (foto, midden), Fred 

Cottaar (rechts), en Maarten van Kleinwee 

(links). 

 

 

 

 

Het aanbrengen van GPS-loggers is een 

project van het Nederlands Instituut voor 

Onderzoek der Zee, Texel (NIOZ) en de 

Universiteit van Amsterdam (UvA) wat dit 

jaar voor de laatste keer gebeurde. Op de 

foto onder: Rosemarie Kentie (NIOZ, 

linksachter), Kees Camphuysen (NIOZ, 

achter, 2de van links), en Judy Shamoun-

Baranes (UvA, achter, 2de van rechts). 

 

 



Opvallende weersperikelen tijdens vestigingsperiode en broedseizoen 

Februari 2021 werd gekenmerkt door een kleine felle koude periode. Op 7 februari bracht 

sneeuwstorm Darcy code rood met sneeuwjachten in het gehele land. De sneeuwstorm vond 

plaats rond het IJsselmeer en in de rest van het land werd windkracht 6-8 vastgesteld. 

Sneeuwduinen van 50 cm waren geen uitzondering en er werden er zelfs gemeld van 1,5 

meter. Deels werd zelfs de A7 hierdoor afgesloten! Daarna kwam de vorst tot en met 14 

februari, waarbij het ’s nachts tot strenge vorst in onze regio kwam.   

Waarnemingen tijdens deze koude periode lieten zien dat toch 10-tallen Zilvermeeuwen 

aanwezig waren in de kolonie en dat zelfs enkele territoria op het besneeuwde Forteiland met 

temperaturen onder 0°C bezet waren! Mei bleef koud en onbestendig en op 21 mei kwam 

door nog eens een stormachtige zuidwester (8bft) met zelfs even een heuse storm tussen 20:00 

en 22:00 met windstoten tussen 75 – 100 km per uur in IJmuiden met buien en een 

temperatuur van 14°C. Toen waren net de eerste kuikens uit het ei gekropen! 

 

Op 18 juni kwam er een code oranje waarschuwing voor Noord-Holland voor zware 

windstoten tot 75 km per uur en hagelstenen van 2-4 cm in omvang. Welnu, we hebben het 

geweten! De wind was er, het onweer viel mee en de hagelstenen ook. Maar de hoeveelheid 

neerslag was ongekend in een korte tijd. Wateroverlast in IJmuiden, zelfs op de 

Kennemerboulevard en dat ligt vlak bij het Forteiland. Er ontstonden diepe geulen waar water 

een weg vond om door te stromen. Op de Kennemerboulevard stonden zo de auto's in het 

water en enkele tot hun assen in het zand van opgehoopt weggespoeld zand! 

 

Op 17 juni werd nog mooie data verzameld over kuikens van gekleurringde Zilver- en Kleine 

Mantelmeeuwen. Op 19 juni zijn we de schade wezen opnemen, want die hadden we toch wel 

verwacht. Maar wonder boven wonder bleek dat van een 14-tal door 

José gecontroleerde gekleurringde vogels geen enkel kuiken verlies had geleden t.o.v. 17 juni! 

 

In de nacht van 19-20 juni kregen we weer een 'bak' water over ons heen in IJmuiden en voor 

de nacht naar maandag 21 juni stond er nog een regenperiode in de verwachting. Maar ook nu 

bleek de schade toch weer mee te vallen. Alle weeromstandigheden gedurende het 

broedseizoen hadden vrijwel geen enkel negatief effect. Sterker nog: we hadden een van de 

succesvolste jaren wat kuikens betrof! 

 



Zilvermeeuw en Kleine Mantelmeeuw 

Om inzicht te krijgen wanneer de eieren worden gelegd worden gedurende de leg-periode 2 

trajecten 3-maal gelopen. De resultaten hiervan worden vermeld in tabel 1. 

 

Op 18 mei werd het hele eiland geteld op nesten en de inhoud daarvan, zie tabel 2. Aan de 

hand van dit aantal wordt het aantal broedvogels bepaald. De verhouding van Zilvermeeuw en 

Kleine Mantelmeeuw wordt bepaald aan de hand van meerdere tellingen op verschillende 

tijdstippen van de dag gedurende de periode eind april/mei. Door dit percentage te gebruiken 

op het totaal aantal nesten werd een aantal van 106 paar Zilvermeeuwen en 1030 paar Kleine 

Mantelmeeuwen vastgesteld. Mogelijk dat het aantal aan de hoge kant is omdat ook lege 

nesten hierin worden meegenomen. Een aantal zullen hiervan speelnesten zijn maar een ander 

aantal, en dat weten we uit ervaring, zijn dan al gepredeerd door een specialistische Kleine 

Mantelmeeuw. Deze weet gedurende het broedseizoen 10-tallen eieren buit te maken. 

In vergelijking met het broedseizoen van 2020 is het aantal Zilvermeeuwen stabiel gebleven. 

Dat is opvallend omdat we dit jaar behoorlijk wat gekleurringde Zilvermeeuwen misten. 

Blijkbaar wordt dit gat snel opgevuld, maar opvallend is het wel. Het aantal Kleine 

Mantelmeeuwen groeide van 979 naar 1030 paar. Dit valt binnen de normale schommelingen 

in een kolonie. We hadden echter in 2020 te maken met een onverklaarbare opvallende dip in 

het aantal broedparen. Het aantal is nu weer gegroeid tot waarden van voor 2020.  

Zie grafiek 1. 

 

Eimaten van 3-legsels werden verzameld: 34 van Zilvermeeuwen en 30 van Kleine 

Mantelmeeuwen. Daarbij werden zoveel mogelijk maten verzameld van legsels van 

gekleurringde vrouwtjes om te kijken naar verschillen in de maten gedurende de jaren. 

 

 
Tabel 1. Trajectentelling op nesten met inhoud. 

  

IJmuiden, Forteiland 2021 
    

       

      
Totaal 

Traject 1 - Centrum (noord puinhelling) 
   

       

 
Leeg nest 1 ei 2 ei 3 ei 4 ei 

 

26 april 45 3 0 0 0 48 

7 mei 13 17 19 18 0 67 

10 mei 12 10 21 36 0 79 

  
     

        
  

Traject 2 - Noord (west Heli-dek) 
   

        
  

26 april 54 5 3 1 0 63 

7 mei 16 23 24 29 1 93 

10 mei 21 20 28 47 1 117 

 



 
Tabel 2. IJmuiden, Forteiland, nestentelling op 18 mei 2021   

Inhoud nest Aantal   

1 ei 69 

2 ei 203 

3 ei 752 

4 ei 3 

5 ei 0 

1 ei, 1 kuiken 1 

1 ei, 2 kuikens 2 

2 ei, 1 kuiken 0 

1 kuiken 0 

2 kuikens 0 

3 kuikens 0 

Leeg, uitgelopen 0 

Leeg, reden? 70 

Inhoud onbekend 36   

Totaal 1136 

 

 

 

 

 



 

In het kader van het zenderonderzoek werd 

op 16 maart de ontvangstinstallatie 

opgebouwd. Al snel melde zich de eerste 

gezenderde adulte Kleine Mantelmeeuwen, 

waardoor hun gegevens over de na- en 

voorjaarstrek en hun overwinteringsplek 

konden worden uitgelezen. Begin augustus is 

de ontvangstinstallatie weer ontmanteld. 

Zenderjaar 2021 zal het laatste jaar zijn 

waarin we zenders gaan aanleggen bij de 

Kleine Mantelmeeuwen. De keuze voor 

IJmuiden voor dit 3-jarige project (gestart in 

2019) heeft al ongelooflijk veel inzicht 

opgeleverd over het gedrag van de 

IJmuidense Kleine Mantelmeeuwen. Onder 

andere is uit hun vliegbewegingen te zien dat 

Kleine Mantelmeeuwen niet alleen naar 

Amsterdam gaan om voedsel te zoeken maar 

ook de zee opgaan om vis voor hun kuikens 

aan te voeren (zie foto).  

De nog in leven zijnde gezenderde Kleine 

Mantelmeeuwen gaan in de komende jaren 

nog hopelijk voor veel meer interessante data 

zorgen.  

 

 

 



 

In het kader van het langlopende kleurringproject in onze kolonie werden 6 adulte 

Zilvermeeuwen en 20 adulte Kleine Mantelmeeuwen op het nest gevangen en gekleurringd. 

Geprobeerd werd om zoveel mogelijk vogels te vangen van paren waarvan al een partner was 

gekleurringd. Op 27 mei werden in het kader van het zenderonderzoek 10 adulte Kleine 

Mantelmeeuwen op het nest gevangen en voorzien van een zender. 

Ook werden nog eens 17 Zilvermeeuwenkuikens, 49 Kleine Mantelmeeuwen kuikens en 4 

hybride kuikens (vermoedelijk Kleine Mantelmeeuw x Geelpootmeeuw) voorzien van 

kleurringen. Hierbij werd zoveel mogelijk geprobeerd om kuikens te kleurringen van ouders 

met kleurringen (zie foto).  

 

Foto: Vrouwtje 

Zilvermeeuw YBWF 

(links, in 2015 als 

kuiken geringd), met 

partner YCKL (rechts, 

in 2017 als kuiken 

geringd en nu als 

vierde-kalenderjaar 

voor het eerst 

broedend). In het 

midden juveniel YDMF 

en nog net te zien het 

kopje van een kuiken die 

alleen met een metalen 

ring geringd is. 

Forteiland, 5 juli 2021. 

 

 

Op 2 juli werden 10 nog net niet vliegvlugge juveniele Kleine Mantelmeeuwen voorzien van 

een zender. 

Extra metaal geringd: 82 Kleine Mantelmeeuwen en 6 Zilvermeeuwen. Reden was dat de 

griepmonsters arriveerden na het kleurringen van de kuikens en dat we nog een extra ronde 

gedaan hebben voor monstername en de bemonsterde meeuwen ook metaal geringd hebben. 

Ook volgde nog een ringsessie van Michiel om ervaring te krijgen met aanleggen van metalen 

ringen. 

 

Paren met meer dan 3 kuikens 

Ook dit jaar werden weer 2 paren meeuwen ontdekt die in de opgroeifase van de kuikens 

meer dan 3 kuikens grootbrachten. Een paartje Kleine Mantelmeeuw bracht op zuidwest 4 

Kleine Mantelmeeuwenkuikens groot en een paartje Zilvermeeuw werd op de noordflank van 

de puinhelling (in de zogenaamde ‘grot’) regelmatig met 4 Zilvermeeuwkuikens gezien, en 

het vermoeden ontstond dat ook minimaal 1 Kleine Mantelmeeuwkuiken regelmatig mee at 

tijdens voederacties. 

Vermeld moet ook worden dat 2 paren van de afgelopen jaren (herkenbaar aan kleurringen) 

dit jaar respectievelijk geen kuikens hadden (Kleine Mantelmeeuwpaar Y-D0 – YBUB, in 

2020 gezien met 5 kuikens) en maar 1 kuiken grootbracht (Zilvermeeuwpaar YALK – 

YDAN, in 2020 gezien met 4 kuikens waaronder 1 Kleine Mantelmeeuw). Het is dus niet zo 

dat dit een jaarlijks terugkerend fenomeen is bij dezelfde paren! 

 



   

Wederom mengpaar Zilvermeeuw x Kleine Mantelmeeuw? 

Dit jaar waren er in tegenstelling tot het afgelopen jaar geen waarnemingen van mengparen. 

We hadden overigens wel vermoedens, maar die konden we niet bevestigen. 

 

 

Vervolglegsels en lang broeden 

Het gebruik van kleurringen met een individueel herkenbare code geeft unieke mogelijkheden 

om de vogels op de voet te volgen. Daar zijn we ons al langer van bewust en is ook een van 

de redenen dat we ze aanleggen. En ook tijdens dit broedseizoen konden we weer een item 

toevoegen wat anders mogelijk niet goed bevestigd had kunnen worden. 

Het betrof vervolglegsels van het paar YBVA/YBTX en YAHH/ongeringd en het laat 

broeden van YBSV/ongeringd.  

 

YBVA (man) en YCTX (vrouw) waren een van de eerste paren met eieren (3 op 26 april). Op 

18 mei waren er 2 kuikens en stond het derde ei op uitkomen. Een paar dagen later waren de 

kuikens verdwenen, vermoedelijk gepredeerd. Op 14 juni werd YCTX weer op een legsel van 

3 eieren aangetroffen, enkele meters verwijderd van het eerste nest. Op 28 juni was er 1 

kuiken van een dag oud, 1 net uitgekomen kuiken, en 1 ei in het nest. Op 4 juli was er nog 

minimaal 1 kuiken. Op 6 juli waren er geen kuikens meer te bekennen en waren beide vogels 

druk met elkaar en waren ze ook weer nestmateriaal aan het verzamelen. Daarna werd het 

territorium snel verlaten. 

YAHH (man) en ongeringde vrouw hadden op 27 april een leeg nest. Op 7 mei bevatte het 1 

ei, maar op 10 mei was het nest leeg. Op 4 juni lagen er weer 3 eieren in hetzelfde nest. Op 29 

juni was het nest nog steeds bezet maar op 18 juli was het nest leeg en werden er ook geen 

kuikens gezien. Daarna werd het territorium snel verlaten. 

 

Een ander opvallend verschijnsel liet YBSV zien: een behoorlijk late broedperiode. Iets wat 

ons wel eens meer was opgevallen van andere paren in de afgelopen jaren in de loop/einde 

van het broedseizoen maar nu was het een gekleurringde vogel die we goed konden volgen. 

YBSV is een mannetje die in 2014 als kuiken op het Forteiland werd gekleurringd. In 2021 

bezette hij weer hetzelfde territorium als in 2020 waarin hij toen met succes had gebroed (op 

28 juli 2 vrijwel vliegvlugge bedelende juvenielen). Eind mei werd pas iets van een nest 

gemaakt en pas op 17 juni werd bevestigd dat het een ei bevatte (YBSV loste een ongeringde 

vrouw af op het nest). Het stel was dus behoorlijk laat. Tot 27 juli werd hij of zijn ongeringde 

vrouw op het nest aangetroffen. Dit in schril contract met de buren die al vliegvlugge 

juvenielen hadden op dat moment! Op 2 en 5 augustus staat YBSV constant naast het nest, 

waarvan de inhoud op dat moment onbekend is. Maar duidelijk is dat het broeden is 

opgegeven. 

 



Geelpootmeeuw hybriden 

YAHH met ongeringde vrouw. Heeft in eerste instantie nest met 1 ei gehad wat 

vermoedelijk is gepredeerd en een vervolglegsel met 3 eieren wat ook zeer waarschijnlijk is 

gepredeerd. 

 

YBAM met gekleurringde vrouw YCPL. Heeft legsel met 3 eieren gehad. 2 Eieren zijn 

uitgekomen waarvan 1 kuiken succesvol is uitgevlogen en gekleurringd (YDJP). 

 

YBVA met gekleurringde vrouw YCTX. Heeft in eerste instantie 3 kuikens gehad die vrij 

snel zijn verdwenen. Daarna een vervolglegsel met wederom kuikens die ook weer snel waren 

verdwenen. 

 

YCAF is een verhaal apart. Deze vogel waren we al 2 jaar kwijt. Tijdens de zomer kwam een 

waarneming uit Haarlem dat de vogel daar dit jaar regelmatig was gezien in de broedtijd. 

Verandering van broedgebied? Opvallend is dat zijn toenmalige vrouw YCNV dit jaar met 

een ongeringde man een nest met eieren had in de kolonie op het Forteiland! 

 

YCLD (5de kalenderjaar, kuiken van YCAF, zie hierboven) met ongeringde partner. Nest met 

3 eieren op 18 mei. 2 kuikens zijn met succes uitgevlogen en beide zijn gekleurringd (YDJW 

en YDJX). 

 

YCRK (4de kalenderjaar!) met ongeringde vrouw. Nest met 3 eieren op 18 mei. Vermoedelijk 

zijn 2 kuikens groot gekomen. Een ervan is gekleurringd (YDMH, later op 18 augustus dood 

gevonden nabij IJdoorn). Het andere grote kuiken met een witte marker is mogelijk 

uitgevlogen maar was ons steeds te slim af voor het aanleggen van een grote kleurring. 

 

 

IJbunker - IJmuiden  

Op 2 mei werden op het westelijk deel van de IJbunker (CEBO-dak) minimaal 37 bezette 

nesten geteld (14 Zilvermeeuwen en 23 Kleine Mantelmeeuwen). Helaas bezocht ook dit jaar 

de Vos de kolonie en werden alle nesten gepredeerd. 

 

  



De dagelijkse en seizoensgebonden bewegingen van Kleine Mantelmeeuwen van 

Forteiland gevolgd met behulp van UvA-BiTS GPS trackers 

Judy Shamoun-Baranes & Kees Camphuysen 

 

Dit was ons derde jaar van het volgen van volwassen en juveniele Kleine Mantelmeeuwen als 

onderdeel van een lange-termijn onderzoeksproject geleid door de Universiteit van 

Amsterdam (UvA) en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en 

het project "Interacties tussen vogels en offshore windmolenparken: drivers, gevolgen en 

hulpmiddelen voor mitigatie" gefinancierd door TTW-NWO met steun van Rijkswaterstaat en 

Gemini windpark. Volwassen vogels worden gevolgd met UvA-BiTS loggers die alleen 

gegevens verzenden wanneer meeuwen in het bereik zijn van antennes die in de kolonie zijn 

geplaatst. Juvenielen worden uitgerust met loggers die ook het hele jaar door enkele posities 

per dag doorgeven via GMS, aangezien zij naar verwachting pas 3-4 jaar na het uitvliegen 

naar de kolonie zullen terugkeren. Ondanks de hardnekkigheid van COVID-19 konden we 

doorgaan met ons traceerwerk en hebben we 10 nieuwe volwassen meeuwen en 10 juvenielen 

gemerkt tijdens het broedseizoen van 2021. 

 

Na het opzetten van het basisstation begonnen we onmiddellijk met het downloaden van 

gegevens van vogels die waren teruggekeerd uit hun winterverblijven. 13 Adulten keerden 

terug uit hun wintergebied: 10 die in 2020 een logger kregen en 3 die in 2019 een logger 

kregen. De adulte meeuwen overwinterden in Engeland, Frankrijk, Spanje, Marokko, Algerije 

en Senegal. De meeuw die het dichtst bij de kolonie verbleef was het eerst terug, al eind 

februari, terwijl de meeuw die in Senegal overwinterde vrij laat was en pas in mei terug was. 

Zowel tracking- als ringgegevens tonen aan dat meeuwen zeer plaatstrouw zijn en elke winter 

naar dezelfde plaatsen terugkeren en elk jaar op dezelfde tijd reizen (Brown et al 2021). De 

routes die ze afleggen kunnen echter soms behoorlijk verschillen tussen de lente en de herfst.  

 

 
Trekroutes van volwassen Kleine Mantelmeeuwen 2020 (links) en 2021 (rechts). Lange rechte 

lijnen zijn te wijten aan hiaten in de gegevens wanneer de batterij van de tracker leeg is. 



De juvenielen die wij in 2019 en 2020 een logger kregen zijn gevolgd naar Engeland, 

Frankrijk, Spanje, Portugal en Marokko. Verschillende juvenielen werden voor hun tweede 

winter gevolgd. 

 

 
Verplaatsing van juvenielen september 2020 - april 2021. 

 

Tijdens het broedseizoen zijn de GPS-loggers geprogrammeerd om elke 5-15 minuten 

metingen te verrichten en wanneer de vogels op zee zijn elke 3 seconden, zodat we de 

bewegingen en vooral het vlieggedrag in detail kunnen bestuderen. Veel meeuwen hebben 

favoriete foerageerplaatsen die ze regelmatig, zelfs dagelijks, bezoeken. De meeste 

foerageertochten duren een paar uur. Andere individuen zwerven over grote afstanden en 

verlaten soms dagenlang de kolonie. Zo maakte YDBD (logger 5977) van 3 - 13 juni een reis 

naar Zuid-Holland, waarbij hij onder andere in de Maasvlakte, Papendrecht en Waalwijk 

verbleef. 

Marcus Jolles, student biologie aan de UvA, vergeleek de tijd die adulten en juvenielen 

doorbrachten in de kolonie, op het land en op zee gedurende de eerste weken na het 

uitvliegen. De juvenielen bleven het grootste deel van hun tijd (meer dan 75%) in de kolonie 

doorbrengen enkele weken nadat zij de logger omkregen. Aanvankelijk werd de tijd buiten de 

kolonie hoofdzakelijk doorgebracht in het kanaal en op het strand, maar later in het seizoen 

werd steeds meer tijd op het land doorgebracht.  



 

 
 

 
 

Dagelijkse verplaatsingen van 22 individuen (1 - 15 juni 2020) en hotspots in Amsterdam. 



 
 

Metingen met hoge resolutie (om de 3 seconden) op zee worden gebruikt door Elspeth Sage 

als onderdeel van haar PhD-onderzoek naar het vlieggedrag van meeuwen op fijne schaal. 
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Vergelijking dieet van meeuwen tussen Forteiland en Texel aan de hand van stabiele 

isotopen 

Rosemarie Kentie (UvA/NIOZ) 

 

Sinds 2019 worden van Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen die op Forteiland broeden 

veer- en bloedmonsters verzameld. Veren en bloed bevatten namelijk informatie over wat de 

meeuwen hebben gegeten tijdens het aanmaken ervan; “je bent wat je eet”. Deze informatie 

zit opgeslagen in de verhouding van chemische stoffen. Koolstof, C, is de basis voor al het 

organisch materiaal op aarde, en bestaat uit een iets zwaarder en iets lichter isotoop. De 

verhouding van deze koolstofisotopen is anders bij voedsel afkomstig uit zee, vergeleken met 

voedsel afkomstig van land. De verhouding van de isotopen van stikstof hangt af van de plek 

in de voedselketen. Vis staat bijvoorbeeld hoger in de voedselketen dan zaad-etende muizen, 

of regenwormen. Zaden, en bijvoorbeeld brood of patat, staan helemaal onderaan de 

voedselketen. Omdat we ook veer- en bloedmonsters in de kolonie op Texel verzamelen, 

kunnen we de resultaten van de meeuwen die op Forteiland broeden vergelijken met die op 

Texel broeden.  

 

 
  
Figuur 1. Verhouding koolstofisotopen (x-as, δ13C)  en stikstofisotopen (y-as, δ15N) van volwassen 
Zilvermeeuwen (rode punten) en Kleine Mantelmeeuwen (blauwe punten) op Forteiland. De vogels 
met een dieet afkomstig van het land staan links in de grafiek, de vogels met een dieet afkomstig uit 
zee staan rechts in de grafiek. Daartussenin staan vogels met een gemengd dieet. 

 

Figuur 1 laat de resultaten van de stabiele isotopen verhoudingen zien van volwassen 

Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen die op Forteiland broeden. De spreiding is erg 

groot, wat betekent dat het dieet tussen meeuwen erg verschilt. Tegelijkertijd is er grote 

overlap van beide soorten in stabiele isotopen waardes, maar er zijn meer Kleine 

Mantelmeeuwen met een dieet van voornamelijk voedsel afkomstig uit zee. Wat opvalt, is dat 

wat de prooien uit zee (rechts in de grafiek) ook voedsel is wat hoger in de voedselketen staat 

dan het voedsel wat meeuwen eten wat afkomstig is van het land.  

 

Als we de stabiele isotopenwaardes van Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen 

vergelijken tussen Forteiland in IJmuiden en de broedkolonie uit de Kelderhuispolder op 



Texel, valt het op dat meer Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen die op Texel broeden 

isotopenwaardes laten zien afkomstig van voedsel uit zee. Met name het verschil bij 

Zilvermeeuwen is groot. Op Texel zien we veel Zilvermeeuwen op drooggevallen 

strekdammen mosselen eten, deze strekdammen zijn niet in de buurt van Forteiland en er 

liggen dan ook minder resten van mosselen in deze kolonie. De meeuwen broedend in de 

kolonie op Forteiland lijken dus vergeleken met die op Texel meer ‘landmeeuwen’. 

Resultaten van het zenderwerk beaamt dit; bijna alle meeuwen met zenders gaan wel eens op 

en neer naar Amsterdam, of naar het agrarische land tussen Alkmaar, Amsterdam en Haarlem 

om voedsel te zoeken.  

 

Het is interessant in hoeverre kolonies van elkaar kunnen verschillen in dieet. Door deze 

verschillen te onderzoeken en te vergelijken met de populatietrend per kolonie, hopen we een 

beter beeld te krijgen of verschillen in voedselaanbod een verklaring kan zijn voor de 

veranderingen in broedparen tussen soorten en kolonies. 

 

 
Figuur 2. De vergelijking van koolstofisotopen van Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen 

broedend op Texel en op Forteiland in IJmuiden. In de grafieken zijn zogenaamde boxplots te 

zien, die de spreiding (box) en mediaan (zwarte lijn) weergeven. Elke witte punt is een waarde 

van een individuele meeuw. Punten hoog in de grafiek zijn meeuwen met een dieet van 

voedsel voornamelijk afkomstig uit zee. 

 

 

 

 

.  

 

 



 

Onderzoek naar het rui-proces van handpennen bij adulte Zilvermeeuwen  

Maarten van Kleinwee  

Voor dit onderzoek is er inmiddels voldoende data verzameld. Er wordt aan een artikel 

gewerkt voor publicatie. 

 

Onderzoek naar het vleugelpatroon van meeuwen  

Maarten van Kleinwee  

Ook in dit broedseizoen is het onderzoek naar het vleugelpatroon van Zilvermeeuwen en 

Kleine Mantelmeeuwen voortgezet. Het is een project wat we zo lang mogelijk willen 

volhouden om te achterhalen hoe het zogenaamde ‘handpenpatroon’ (het patroon van de 

buitenste veren (pennen) in de vleugel, ook wel de ‘hand’ genoemd’) zich ontwikkelt bij 

jonge meeuwen en hoe bij volwassen meeuwen het patroon wel of niet verandert over 

verschillende seizoenen.  

 

 

Vogelgriepmonster: verzoek van Vogeltrekstation/Erasmus Medisch Centrum/ 

ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft aangegeven een meer 

structurele, jaar-rond monitoring van hoog pathogene (HPAI) vogelgriep te willen. Met deze 

nieuwe opdracht kunnen we dit werk de komende twee jaar, en welllicht langer, meer inhoud 

geven zodat we een beter begrip krijgen van de verschillende HPAI-varianten die op dit 

moment min of meer endemisch in Europa en Nederland voorkomen. HPAI gevallen en 

uitbraken bij zowel pluimvee als wilde vogels komen inmiddels niet alleen meer in het najaar 

en de winter voor maar worden continu vastgesteld, hetgeen doet vermoeden dat verschillende 

varianten continu rondgaan in de wilde vogelpopulatie in Nederland, of herhaaldelijk uit 

buurlanden worden geïntroduceerd. 

Op het Forteiland werden in het kader van dit onderzoek totaal 46 cloaca en keel swabs 

verzameld: 37 Kleine Mantelmeeuwen, 1 hybride en 8 Zilvermeeuwen.  

 

  

Stormmeeuw 

Een eerste paartje Stormmeeuw werd gezien op 27 februari. Of liever gezegd: eerst gehoord 

en daarna gezien want ze laten duidelijk horen dat ze weer aanwezig zijn. Op 7 juni waren 

minimaal 3 paren aanwezig en werd er een nest met eieren aangetroffen. De vogels broeden in 

het centrale oostelijke deel van het eiland wat moeilijk toegankelijk is. Er werden uiteindelijk 

geen waarnemingen gedaan van vliegvlugge juveniele vogels. 

Opvallend is wel dat steeds meer Stormmeeuwen in de loop van het broedseizoen werden 

gezien. Op 28 juni 12 adulte en een 2de-kalenderjaar vogel rondvliegend boven de kolonie en 

op 20 juli werden maar liefst 22 adulte individuen roepend boven de kolonie aangetroffen. 

Mogelijk is het een teken voor meer vestigingen in de toekomst. 

 

  

 

 

 

 



Scholekster 

Van de 10 gekleurringde broedvogels hebben er 3 overwinterd in IJmuiden. 7 Scholeksters 

zijn dus naar elders vertrokken om daar te overwinteren. Van deze 7 zijn er van 2 individuen 

aflezingen van de kleurringen ontvangen (via website CR-Submit, waarin aflezers hun 

aflezingen kunnen invoeren en de ringdata en life-history te zien krijgen). Opvallend daarbij 

is dat 1 Scholekster ervoor koos om te overwinteren op de Wadden en 1 Scholekster 

overwinterde in de Delta. 

 
Tabel 3. Overzicht van gekleurringde Scholeksters die elders hebben overwinterd, in 
IJmuiden hebben overwinterd en aankomst in het voorjaar 2021 op het Forteiland, IJmuiden. 

Kleurcombinatie Overwinterd of aankomstdatum 2021 Elders overwinterd    

RB-LHRT 24 februari Krabbendijke, Roelshoek, Zeeland 

LG-GSOE 10 februari Onbekend    

LG-GSOH Overwinterd 
 

RB-CNLB 20 februari Wieringen, Normerven, Noord-
Holland    

LG-GSOK 25 januari Onbekend 

RG-OKCZ 12 februari Onbekend    

RB-CNLA 9 januari Onbekend 

RB-CNLC Overwinterd 
 

   

RB-CZLY Overwinterd 
 

Ongeringd 
  

   

RB-CNLE 10 februari Onbekend 

Ongeringd 
  

 



 
Tabel 4. Eimaten Scholekster IJmuiden, Forteiland 2021 

                  

Datum Kleurring  Kleurring  Ei 1 Ei 2 Ei 3 Ei 4 Succesvol 
uitgevlogen 

Opmerking 

10 mei  LG-GSOH RB-CNLB         - 1 ei, zuid, voor zonnepanelen, 18 mei nest leeg. 

7 juni LG-GSOH RB-CNLB 49,4 x 40,5 53,1 x 39,7 51,6 x 38,9   2 2e legsel, voor zonnepanelen in vlierbosje. 

  RB-CNLA RB-CNLC         2 Oost. 

18 mei  RB-CNLE Ongeringd 55,5 x 39,5 57,0 x 40,0 54,1 x 38,2 56,3 x 38,2 1 Naast ringplek. 

  RB-LHRT LG-GSOE 57,8 x 41,4 47,7 x 41,3     2 Noord. 

  LG-GSOK RG-OKCZ         1 Oost van zonnepanelen. 

  RB-CZLY Ongeringd         0 Scholeksterbunker. 

14 juni  RB-CNLJ Ongeringd 59,3 x 39,6 56,5 x 40,2     0 Langs pad, vanaf pad zuidoost naar uitzichtpunt. 

10 mei  Ongeringd Ongeringd         0 Puinhelling noord. 

14 juni Ongeringd Ongeringd 54,2 x 40,1 51,9 x 39,0 52,6 x 38,7   0 2e legsel, voor GPS-ontvanger. 

  



 

LG-GSOH + RB-CNLB: Op vrijwel 

dezelfde locatie als in 2020 werd op 10 

mei het nest gevonden met daarin 1 ei. 

Op 18 mei was het nest leeg! Op 7 juni 

werd vanaf de vaste wal een nieuw nest 

ontdekt in een vlierbosjes doorgroeit 

met Heggenrank (zie foto), 

hemelsbreed op een 20 meter van de 

eerste locatie. Op 7 juni werd het nest 

gecontroleerd en lagen er 3 eieren in. 

Op 27 juni werd het paar gezien met 2 

kleine kuikens welke beide met succes 

vliegvlug werden. Opvallend bij dit 

paar was, in tegenstelling tot de andere 

2 paren die 2 jongen vliegvlug kregen, 

dat hier vaak werd gezien dat beide 

adulten een kuiken begeleiden en 

mossels voerden. Dat je als ouder moet 

uitkijken dat een mossel voor je kuiken 

niet geroofd wordt bleek op 31 juli. 

Toen stal een juveniele Zilvermeeuw een mossel uit de bek van LG-GSOH! 

 

RB-CNLA + RB-CNLC: Dit paar broedde ook weer op vrijwel dezelfde locatie, welke wij 

alleen van een afstand konden bekijken. Op 15 mei lag 1 ei in het nest. Op 7 juni werd het 

paar hevig alarmerend aangetroffen in het territorium waardoor het vermoeden was dat er 

kuikens moesten zijn. Daarna was het even stil, alhoewel medewerkers van het PBN 

aangaven regelmatig alarmerende vogels gehoord te hebben. Op 2 juli (!) werden het paar met 

2 vrijwel vliegvlugge juvenielen gezien op de vloedlijn aan de oostkant van het eiland. Beide 

kuikens zijn uiteindelijk met succes vliegvlug geworden. 

 

RB-CNLE + ongeringd: Ook dit paar broedde op vrijwel dezelfde locatie als in 2020. Op 18 

mei werd het paar alarmerend gezien en op 26 mei vonden we het nest met 4 eieren. Op 14 

juni lagen er eischilvers in het nest en nog een niet uitgekomen ei. De weken erna waren de 

vogels constant aan het alarmeren als wij het territorium benaderden. Tevens werden volop 

kleppen van mossels gevonden wat erop duidde dat er kuikens waren die gevoerd werden met 

aangevoerde mossels. Kuikens hebben we nooit kunnen vinden ondanks verschillende 

zoekacties. Dat op 24 en 30 juli RB-CNLE op het strand van Velsen-Noord bij de Noordpier 

met een bedelende vliegvlugge juveniel achter zich aanrennend werd gezien kwam dus niet 

als een verassing.  

 

RB-LHRT + LG-GSOE: Op 11 mei lag het eerste ei in het nest, wat op exact dezelfde 

locatie lag als voorgaande jaren op de noordkant van het eiland. Bij de nestcontrole van 18 

mei lagen er 2 eieren in het nest, en daar is het qua eieren ook bij gebleven. Maar die 2 eieren 

zijn wel uitgekomen en beide kuikens zijn succesvol vliegvlug geworden.  

 

LG-GSOK + RG-OKCZ: Dit paar was de vroegste met een nest, wat we helaas niet hebben 

kunnen vinden. Maar uit het gedrag bleek dat het er wel degelijk was. Op 1 juni werd het paar 

samen met een klein kuiken op het zuid talud gezien. Het kuiken werd met succes vliegvlug! 

 



RB-CZLY + ongeringd: Het paar bezette weer hetzelfde territorium als de afgelopen jaren 

rond de bunker op het zuidwestelijk deel van het eiland, midden in de meeuwenkolonie. 

Gezien de vaak alarmerende vogels hebben ze ongetwijfeld eieren en mogelijk kleine kuikens 

gehad. Vanwege de gevoelige plek is niet gericht naar het nest gezocht om verstoring/predatie 

te voorkomen. Uiteindelijk zijn geen kuikens gezien en werd RB-CZLY vanaf 27 juni 

regelmatig op de hoogwatervluchtplaats op de westkant van het eiland gezien zonder dat er 

enige indicatie van kuikens was. 

 

RB-CNLJ + ongeringd: Wederom, net als in 2020, was een ongeringd paar aanwezig in de 

omgeving van de kleine koepel op het zuidwesten. Er werd waargenomen dat de vogels met 

nestbouw bezig waren maar op die plek is nooit wat gevonden. Het paar was wel constant 

aanwezig. Later werden ze vrij vaak langs het wandelpad gezien dat vanaf het zuidoostelijke 

pad naar de uitzichtpost liep. Dit resulteerde in een nestvondst, in eerste instantie vastgesteld 

vanaf het Semafoor vanaf de vaste wal. Op 14 juni werd het nest gecontroleerd en lagen er 2 

eieren in het nest. Een van de vogels werd ook op die dag op het nest gevangen en voorzien 

van kleurringen (RB-CNLJ). Op 4 juli werd een klein kuiken gezien welke in de loop van de 

ochtend werd gepredeerd door een Zilvermeeuw. 

 

Ongeringd paar: Een nieuw, ongeringd, paar werd constant rond de puinhelling 

waargenomen. Rond half mei werd, onder andere door het felle alarmeren, gezien dat een van 

de vogels op een nest ging zitten op een smalle richel vlak onder de noordflank van de 

puinhelling. Toen we op 18 mei de meeuwennesten gingen tellen zou dit nest worden 

gecontroleerd en de eieren worden gemeten. Echter het nest was op die datum leeg! De vogels 

bleven rond het territorium en wederom door het felle alarmeren en aanvallen op meeuwen 

werd een nest met 3 eieren gevonden aan de voet van de noordflank van de puinhelling op 14 

juni. Helaas is dit legsel ook verloren gegaan. 

 

Uiteindelijk hebben de 8 broedparen 8 kuikens vliegvlug gekregen, wat wederom een goed 

resultaat is. 

 

Overige gekleurringde Scholeksters: Regelmatig werden, met name buiten het broedseizoen 

gekleurringde Scholeksters gezien op de hoogwatervluchtplaats (hvp) op het eiland. Het 

piertje en de westkant van het eiland tussen de Drakentanden worden o.a. gebruikt als hvp. 

Tussen deze vogels zat dit jaar een opvallende vogel: BLG-OCRT. Deze was als kuiken 

geringd op 26 juni 2018 op de Maasvlakte en in juni, augustus, en oktober 2019 gezien op 

Wieringen. Op 9 maart dit jaar verscheen de vogel op het Forteiland, leek niet gepaard en liet 

zich direct gelden tussen de gevestigde paren. Uiteindelijk vestigde de vogel zich niet op 

Forteiland. De vogel verdween rond 9 mei maar kwam weer terug op de 

hoogwatervluchtplaats op 18 juli en werd tot in augustus daar gezien.  

 

 



Overige broedvogels 

Een nijlganspaartje was weer prominent aanwezig, echter een nest en kuikens hebben we dit 

jaar niet gezien. Het aantal broedende eenden was dit jaar opvallend laag. Alleen tijdens de 

nestentelling van de meeuwen op 18 mei werd een vrouwtje Wilde Eend op een nest 

gevonden. Bergeenden deden het een stuk beter en regelmatig werden tot 8 paartjes 

waargenomen. Op 7 juni werd een paartje aangetroffen met 6 kleine kuikens langs de 

oostkant van het eiland; toch weer bewijs dat ze met succes op het eiland gebroed hebben. 

Waar een paartje met maar liefst 20 kuikens op 17 juni in het zuider Buitentoeleidingskanaal 

werd gezien heeft gebroed laat zich raden. 

Qua zangvogels is het altijd magertjes op het eiland. We werden wel verrast door een 

succesvol broedgeval van een Witte Kwikstaart dit jaar. Onregelmatig werd ook weer een 

man Rouwkwikstaart gezien (foto is van 2019, toen ze ook regelmatig werden gezien.)  

 

  
Witte Kwikstaart, mei 2021                            Rouwkwikstaart, mei 2019 

 

In mei en juni werden regelmatig zingende Heggenmussen gehoord en op 14 juni een 

zingende Braamsluiper. Eksters worden zeer onregelmatig op het eiland gezien, maar dit jaar 

werd er wel een nest gebouwd in een Duindoorstruik. Of dit paar succesvol was is onbekend. 

 

 

Planten 

In aanvulling op onze plantenlijst uit 2012 kunnen we de Spiesmelde nog vermelden. Deze 

soort werd tussen de Drakentanden op de westkant van het eiland aangetroffen. 

 

 
Spiesmelde - Atriplex Prostrata 



Kevers 

Michiel Boeken 

 

Op 31 mei en 9 juli was Michiel Boeken onze gast op het eiland. Hij wilde ervaring opdoen met het aanleggen van metalen ringen in verband 

met een onderzoek waar hij aan mee doet aan Roodsnavelkeerkringvogels op Saba. Maar Michiel kijkt naar meer en hij is een expert in 

loopkevers. Vandaar dat hij tussen het ringen door ook de nodige loopkevers wist te vinden en determineren. Een lijst van de door hem gevonden 

soorten wordt gegeven in tabel 5. 
 

Tabel 5. Waargenomen Kevers op het Forteiland, IJmuiden 2021 
   

       

Familie Geslacht Soort NL naam 31 mei 9 juli Opmerking 

Carabidae Amara bifrons Bruingele glimmer x x Op zand, bijv. in de duinen algemeen; goede vlieger. 

Carabidae Amara curta Korte glimmer x 
 

Vrij algemeen, vooral in de duinen. Kan ws. niet vliegen. 

Carabidae Bembidion properans Puntglanspriemkever x 
 

Algemeen in allerlei terrein. Kan vliegen. 

Carabidae Calathus ambiguus Grote tandklauw x x Open zand, vooral in duinen. Kan vliegen. 

Carabidae Calathus cinctus Mostandklauw x x Overal, vliegt. 

Carabidae Calathus mollis Duintandklauw x x Open droog zand, vooral langs de kust. Gevleugeld, maar 
geen vliegwaarnemingen bekend. 

Carabidae Harpalus affinis Behaarde kruiper x 
 

Algemeen, overal; cultuurvolger. Kan vliegen. 

Carabidae Ophonus  rufibarbis Gewone 
halmklimmer 

 
x Niet zo algemeen, maar kan op veel ruderale plekken 

voorkomen. Kan vliegen. 

Carabidae Syntomus  foveatus Bronzen dwergloper x 
 

Op open, droog zand: duinen, heide. Meestal 
ongevleugeld, geen vliegwaarnemingen bekend. 

Coccinellidae Coccinella  septempunctata Zevenstippelig 
lieveheersbeestje 

 
x Algemeen. 

Staphylinidae Ocypus  olens Stinkende kortschild 
 

x Algemeen. 

Tenebrionidae Crypticus quisquilius Vlugge zwartlijf x 
 

Op open droog zand, zeer algemeen in duinen. 

 
 



Zoogdieren 

Buiten de veel voorkomende konijnen werd dit jaar ook een Ree gezien. Dit individu zwom 

van de vast wal naar het Forteiland. Waarnemingen van Reeën zijn overigens niet heel 

zeldzaam, er zijn namelijk al meer waarnemingen van Reeën op het Forteiland. Het zijn 

uitermate goede zwemmers en zij zwemmen na bezoek aan Forteiland weer vrij snel terug 

naar de vaste wal. Wat dat betreft weten zij hun eigen weg goed te vinden, zonder menselijke 

bemoeienis! 

Een andere regelmatige bezoeker van de wateren rond het eiland was een Grijze Zeehond. 

 

 
   

 

 

Educatie 

Op 16 juli werden wij 

geïnterviewd door VARA’s 

Vroege Vogels. Zij hadden 

een item over het 

Noordzeekanaal, van zoet, 

brak naar zout: brak. 

Informatie werd gegeven over 

voedsel van de meeuwen, de 

ontwikkeling van de kolonie 

en het kleurring- en 

zenderproject. De uitzending 

is terug te kijken op 

https://www.bnnvara.nl/vroeg

evogels/artikelen/meeuwen-

op-forteiland. 

 

In verband met de coronapandemie werden geen open dagen gehouden op het Forteiland. 

Normaal gesproken zijn wij op één van deze dagen aanwezig om het bezoekende publiek van 

informatie te voorzien over de meeuwen. 

 

  

 

https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/meeuwen-op-forteiland
https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/meeuwen-op-forteiland
https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/meeuwen-op-forteiland


Dankwoord 

Het contact met het PBN liep dit jaar via Ferry Melchers en Paul Duursma. Hen bedanken wij 

dan ook voor het goede overleg wat plaats heeft gevonden zodat wij ons langjarig onderzoek 

konden voortzetten, ondanks de ongelooflijke moeilijk situatie die was ontstaan door de 

coronapandemie. Dank aan de bemanning van ‘de Fortwachter’ voor het overzetten. 

Marcus Jolles (Bachelor UvA) bezocht ons om de kolonie een keer te zien in verband met het 

uitwerken van gegevens over de verplaatsingen van onze juvenielen, en Michiel Boeken om 

ervaring op te doen met het aanleggen van metalen ringen voor ringwerk aan 

Roodsnavelkeerkringvogels op Saba. 

Dank aan Kees de Jager voor de hulp bij het tellen van de nesten en bij het vangen van adulte 

vogels op het nest. Het zenderteam Judy Shamoun-Baranes en Edwin Baaij (Universiteit van 

Amsterdam), Roos Kentie (dank ook voor de groepfoto), Threes Schreurs en Kees 

Camphuysen (Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Texel). Maarten Bongertman 

voor de determinatie van de Spiesmelde. 

Wederom veel dank aan Kees Camphuysen voor het leveren van de kleurringen voor de 

Kleine Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen en de life-histories die door hem naar de aflezers 

worden verstuurd (werk wat echt niet te onderschatten is!) en aan Bruno Ens (SOVON) voor 

het leveren van de kleurringen voor de Scholeksters.  
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