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Inleiding 

Na 2 broedseizoenen met beperkingen door Corona (Covid-19) dachten wij dat dit seizoen 

wat normaler zou verlopen dan de afgelopen 2 jaren. Niet dat Corona ‘verslagen’ was, maar 

de situatie omtrent Corona was zodanig geworden dat we in principe weer onder redelijk 

normale omstandigheden ons onderzoek konden doen. Maar toen kwam ineens een ander 

virus om de hoek kijken: vogelgriep. En dit had ook weer veel impact op ons kolonie bezoek. 

Onder de nodige hygiënische eisen hebben we ons onderzoek kunnen voortzetten. Sterker 

nog, we konden door ons onderzoek in de kolonie ook de nodige monsters verzamelen van 

Zilvermeeuwen, Kleine Mantelmeeuwen en Scholeksters voor het landelijk onderzoek naar 

het voorkomen van vogelgriep. 

Al met al hebben we dit broedseizoen weer een schat aan data verzameld voor ons langlopend 

onderzoek in deze kolonie. En het was weer een prima jaar, met iets minder broedparen dan 

het afgelopen jaar, maar met een behoorlijk succesvol broedseizoen wat zich vertaalde in de 

vele honderden uitgevlogen Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen eind juli/begin augustus. Er 

kwamen 16 adulte gezenderde Kleine Mantelmeeuwen terug in de kolonie. Van deze vogels 

kon weer enorm veel interessante data over hun voor- en najaarstrek en hun 

overwinteringsgebied worden verzameld door middel van het uitlezen van hun zender als zij 

de kolonie bezochten. Ook kwamen dit broedseizoen de eerste Kleine Mantelmeeuwen in de 

kolonie terug die als kuiken in 2019 waren gezenderd. Enkele van deze vogels hebben 

grotendeels hun geheimen van hun verblijfplaatsen en trekwegen in hun eerste levensjaren 

vrijgegeven. 

 

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: Vierde-kalenderjaar (vermoedelijke) hybride Kleine Mantelmeeuw x 

Geelpootmeeuw YCWP, in de kolonie op 27 juni 2022. YCWP is in 2019 als kuiken 

gekleurringd en bezocht dit seizoen de kolonie regelmatig. In 2023 misschien een broedvogel? 



 

Het team 

Het IJmuiden team bestaat uit José Verbeek-Cottaar, Fred Cottaar (ringer), en Maarten van 

Kleinwee. 

 

Het aanbrengen van GPS-loggers is een project van het Nederlands Instituut voor Onderzoek 

der Zee, Texel (NIOZ, Kees Camphuysen en Rosemarie Kentie) en de Universiteit van 

Amsterdam (UvA, Judy Shamoun-Baranes). 

 

 
Zenderteam 2022, van links naar rechts: Judy, Maarten, Roos, Fred en José. 

 

 



 
De kolonie op 19 april, gezien vanaf het helikopterplatform. De begroeiing is aan het begin van het seizoen nog erg laag. 

 
De kolonie op 27 juni. Geleidelijk is er veel en in delen soms hoge vegetatie ontstaan, wat voor de kuikens voor goede beschutting zorgt tegen de 

zon en predatie. 



Zilvermeeuw en Kleine Mantelmeeuw 

Eén van onze hoofddoelstellingen is om alle gekleurringde Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen 

op te sporen in de kolonie. Onze wekelijkse bezoeken in de kolonie worden daarvoor 

gebruikt, meestal tot de eerste kuikens zijn uitgekomen. Elk plekje in de kolonie wordt 

hiervoor nauwkeuring onderzocht zodat we een zo goed mogelijk beeld hebben van de 

aanwezige gekleurringde meeuwen. Op 20 mei werd het aantal nesten geteld. Met 3 personen 

werd in stroken door de kolonie gelopen en worden nesten (ook lege) op een invulformulier 

geturfd. Gedurende april/mei worden op verschillende tijdstippen van de dag het aantal adulte 

aanwezige meeuwen in de kolonie geteld. Voor dit broedseizoen kwamen we uit op 9,4 % 

Zilvermeeuwen en 90,6 % Kleine Mantelmeeuwen. Dit percentage wordt vervolgens gebruikt 

om het aantal paren per soort te bepalen. Met een aantal van 1098 gevonden nesten kwamen 

we voor dit jaar uit op 103 paren Zilvermeeuwen en 995 paren Kleine Mantelmeeuwen. Voor 

2021 vonden we respectievelijk 106 en 1030 paren. Dit broedseizoen hebben beide soorten 

dus iets ingeleverd. Grafiek 1 geeft een overzicht van het aantal broedparen in de periode 

2000-2022. 

 
Tabel 1. IJmuiden, Forteiland, nestentelling op 20 mei 2022   

Inhoud nest Aantal   

1 ei 77 

2 ei 219 

3 ei 691 

4 ei 2 

5 ei 0 

1 ei, 1 kuiken 0 

1 ei, 2 kuikens 0 

2 ei, 1 kuiken 0 

1 kuiken 0 

2 kuikens 0 

3 kuikens 0 

Leeg, uitgelopen 0 

Leeg, reden? 86 

Inhoud onbekend 23   

Totaal 1098 
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Grafiek 1. Aantal meeuwenbroedparen 
op het Forteiland, IJmuiden 2000-2022
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Jaarlijks worden van minimaal 25 3-legsels van zowel Zilver- als Kleine Mantelmeeuw de 

eimaten verzameld. Hierbij proberen we zoveel mogelijk de eieren van de vrouwelijke 

gekleurringde broedvogels te meten met als doel om te zien of hier veranderingen van 

grootte/volume in de loop van de jaren in plaatsvindt. Vergelijking van deze eimaten vindt 

plaats met de kolonie in de Kerkhuispolder op Texel (sinds 2008). 

 

 
Eieren van Zilvermeeuwpaar YCHM (vrouw) en YBAK (man), 10 mei 2021 en 2 mei 2022. 

 

Eind juni/begin juli zijn in totaal 9 Zilvermeeuwkuikens en 35 Kleine Mantelmeeuwkuikens 

voorzien van een metalen ring. Van deze kuikens zijn tevens biometrische gegevens 

verzameld en ze zijn bemonsterd op vogelgriep (swab van keel en cloaca). Op 11 juli zijn, net 

als in de afgelopen 3 jaren, 10 juveniele Kleine Mantelmeeuwen gezenderd en voorzien van 

metalen en een groene kleurring (code beginnend met S en daarna 3 letters). Van deze vogels 

zijn ook biometrische gegevens verzameld en monsters genomen om te testen op vogelgriep. 

Tevens zijn ook veer-/bloedmonsters genomen, o.a. om de sexe te bepalen. 

 

 



Wederom mengpaar Zilvermeeuw x Kleine Mantelmeeuw 

Ook dit jaar werden weer mengparen tussen Zilvermeeuw en Kleine Mantelmeeuw 

vastgesteld. Beide waren, hoewel niet herkenbaar aan ringen of andere uiterlijke kenmerken, 

zeer waarschijnlijk bekende paren in exact dezelfde territoria als het afgelopen jaar. Eén paar 

werd regelmatig in de kolonie aangetroffen op dezelfde plek in de oostelijke duintjes. Van dit 

paar is echter geen nest of kuikens gezien. Het andere paar zat wederom op de grote koepel, 

buiten de afgezette kolonie (foto). Een nest was bezet, maar niet bereikbaar voor ons. De 

inhoud was dus onbekend. Er zijn geen kuikens waargenomen. Dit paar broedde overigens 

erg laat in het broedseizoen (laatste waarneming bezet nest op 11 juli) wat zeer waarschijnlijk 

de reden is geweest dat het niet succesvol was. 

 

 
 

Meer dan 3 kuikens…. 

In eerdere verslagen is dit fenomeen al eens beschreven voor onze kolonie. Dit jaar kon een 

paar Kleine Mantelmeeuwen worden gevolgd die 4 kuikens met succes grootbrachten op de 

zuidkant van de puinhelling. De eerste datum met kleine kuikens dateerde van 17 juni, waarna 

nog 5 vervolgwaarnemingen werden gedaan totdat de kuikens vrijwel vliegvlug waren.  

 



Geelpootmeeuw hybriden 

YAHH – partner ongeringd: Dit broedseizoen weer aanwezig in precies hetzelfde 

territorium als de afgelopen jaren. Dit keer wederom met een ongeringde vrouw, terwijl de 

gekleurringde vrouw van 2020 een territorium had met een ongeringde man op net nog geen 

15 meter afstand (succesvol met 1 vliegvlugge juveniel.). Op 16 mei werd het nest 

gecontroleerd en lagen er 3 eieren in. In later stadium zijn geen kuikens waargenomen, dus 

vermoedelijk is het nest gepredeerd of zijn de kuikens vlak na uitkomen verdwenen. Tot 

begin augustus was YAHH in zijn territorium dat hij met verve verdedigde. 

 

YCLD – partner ongeringd: Ook deze vogel broedde in precies hetzelfde territorium als in 

2021. Op 2 mei lagen er 3 eieren in het nest en is uiteindelijk 1 kuiken vliegvlug geworden. 

YCLD werd op 17 en 23 juli met een vliegvlug bedelend juveniel waargenomen op het piertje 

van het Forteiland. YCLD was begin september nog steeds in de omgeving getuige de 

waarneming op 6 september op het Kennemerstrand. 

 

YBAM – partner YCPL: En ook dit paar zat hij in precies hetzelfde territorium als in 2021. 

Op 16 mei werd het nest met 3 eieren gevonden. Op 11 juli werd minimaal 1 juveniel gezien. 

 

YBVA – partner YCTX: Ook dit jaar in hetzelfde territorium als in de afgelopen jaren. Op 2 

mei (ze zijn altijd een van de eerste met eieren!) was er al een voltallig legsel van 3 eieren. Op 

15 mei werd vanaf de vaste wal gezien dat het nest niet meer bezet was en bij controle op 16 

mei bleek dat het nest leeg was. Er werden geen kleine kuikens gezien dus het legsel is zeer 

waarschijnlijk gepredeerd. Op 29 mei zat YCTX weer vast op het nest en bij controle op 13 

juni bleken er weer 3 eieren in het nest te liggen. Op 24 juni werden tijdens het aflossen op 

het nest 2 kleine kuikens gezien die werden gevoerd door YCTX. Op 2 juli zijn geen kuikens 

meer gezien en is ook dit broedsel verloren gegaan.  

 

IJbunker - IJmuiden  

Op de IJbunker in het industriegebied van IJmuiden werd dit jaar niet gebroed als gevolg van 

het voorkomen van een Vos op het dak. Iets wat in eerdere jaren ook al was voorgekomen. 

Dit was ook de reden dat we met ons meeuwenonderzoek in 2008 zijn overgestapt van de 

IJbunker naar het Forteiland. 

 



De dagelijkse en seizoensgebonden bewegingen van Kleine Mantelmeeuwen van 

Forteiland gevolgd met behulp van UvA-BiTS GPS loggers 

Judy Shamoun-Baranes & Kees Camphuysen en Roos Kentie 

 

Ondanks dat meeuwen sinds 2008 op Texel en sinds 2019 op Forteiland met behulp van gps-

loggers worden gevolgd, is het elk jaar weer spannend om te zien welke vogels terug zijn en 

waar ze de hele winter zijn geweest. Eind april 2022 keerden 16 volwassen vogels met 

werkende GPS-loggers terug naar de kolonie. Hun verste bestemmingen in de winter waren 

Frankrijk (3 individuen), Spanje (4 individuen), Algerije (3 individuen), Marokko (5 

individuen) en één zo ver zuidelijk als (Westelijke Sahara). YCNR (logger 5609), die de 

winter het verst van de kolonie doorbracht, verbleef voornamelijk aan land in Dakla of op een 

klein kunstmatig eiland.  

 

 
Migratie routes van adulte Kleine Mantelmeeuwen. 



 
Winter posities van YCNR (logger 5609) in Dakla, Western Sahara. 

 

 
Kleine Mantelmeeuw YCNR weer terug in de kolonie op het Forteiland in april 2022. De 

logger op de rug is nauwelijks zichtbaar. 



Net als in voorgaande jaren en in andere kolonies brachten bijna alle vogels de winter door op 

dezelfde plaats als in voorgaande jaren, hoewel YDBB in Noord-Frankrijk bleef en niet 

doorging naar Spanje zoals het jaar daarvoor. Bij gelegenheid sporen wij het hele jaar door 

broedpartners op en in het algemeen stellen wij niet vast dat zij samen de winter doorbrengen. 

Interessant is dat YDBH (logger 5979) en partner YDHS (logger 5717) op zeer verschillende 

tijdstippen reisden, langs verschillende routes en onderweg in verschillende gebieden stopten, 

maar beide de winter in Casablanca doorbrachten. Ze brachten de wintermaanden door in 

verschillende delen van de stad en waren slechts af en toe op dezelfde plaats op dezelfde 

tijdstippen. YDBH, het mannetje, was twee weken voor zijn partner terug in de kolonie. 

 

 
 

YDBH (logger 5979) in roze en YDHS (5717) in blauw, broedpartners in 2021 in Casablanca 

in de winter van 2021/2022. Een enkele keer zijn ze tegelijkertijd op dezelfde plaats 

aangetroffen, maar over het algemeen waren ze apart. 
 

Eenmaal terug op Forteiland zijn er individuen die regelmatig dezelfde locaties bezoeken in 

nabijgelegen steden als Amsterdam, Zaandam of Hoofddorp, inclusief woon- en 

industriegebieden. Maar dezelfde individuen kunnen ook regelmatig naar zee trekken, zelfs op 

dezelfde dag. Op zee zien we ook gebieden die duidelijk meerdere individuen op dezelfde dag 

aantrekken, die in heen en weer lussen over hetzelfde gebied op zee reizen. Elk jaar weten 

meeuwen ons echter te verrassen door lange reizen naar het zuiden van Nederland te maken en na 

enkele dagen terug te keren naar de kolonie.   

 



Een dag uit het leven van 16 meeuwen. 24 uur volggegevens op 21 juni 2022, metingen op zee 

(rechts) zijn elke 3 seconden genomen, en tonen gedetailleerde bewegingen van meeuwen tijdens 

het foerageren op zee.   

 

Naast de adulten houden we sinds 2019 ook de juveniele vogels die we elk jaar met een logger 

voorzien nauwlettend in de gaten. In de winter (december 2021) konden in verschillende jaren 

geloggerde juvenielen gevolgd worden in Nederland, Portugal, Spanje en Marokko. In de zomer 

(juni 2022) konden individuen gevolgd worden in Marokko, Portugal, Spanje, Frankrijk, België, 

het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Door lage zonne-energie en lege batterijen verliezen we af 

en toe het spoor van deze vogels totdat het weer verbetert en de batterijen weer opgeladen zijn. 

Van de in 2019 geloggerde juvenielen keerden vier vogels in de zomer van 2022 terug naar 

Nederland. 

 

  
Locaties van 10 onvolwassen meeuwen in december 2022 (links) en 11 in juni 2022 (rechts), als 

juvenielen met loggers voorzien in verschillende jaren. 

 

Het werk maakt deel uit van een langlopend onderzoeksproject onder leiding van de Universiteit 

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

het project "Interactions between birds and offshore windfarms: drivers, consequences and aids 

for mitigation", gefinancierd door TTW-NWO met steun van Rijkswaterstaat en Gemini 

windpark. 

 



Onderzoek naar het vleugelpatroon van meeuwen  

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.   

 

Griepvirusonderzoek 

Zoals in de inleiding vermeld werd stond dit jaar in het teken van de vogelgriep. Het lijkt erop 

dat we tegenwoordig het hele jaar door te maken gaan krijgen met uitbraken bij kippen-, 

kalkoen- en eendenbedrijven. Maar ook onder de wilde vogels sloeg het noodlot dit jaar toe, 

onder andere onder Grote Sterns, die massaal het loodje legden. Door onze regelmatige 

controles in de kolonie konden we goed in de gaten houden of er iets vreemds aan de hand 

was. Dat was belangrijk omdat later in het broedseizoen ook meldingen kwamen vanuit het 

land van zieke Zilvermeeuwen, met name subadulte vogels, die besmet waren met vogelgriep. 

Maar ondanks alle nare berichten hadden wij opvallend weinig dode vogels in de kolonie, 

zowel onder adulte als onder kuikens/juvenielen. Op het Forteiland werd op 7 en 13 juni een 

Grote Stern dood gevonden. Beide vogels zijn door diverse redenen helaas niet bemonsterd. 

Onder de nodige hygiënische voorschriften van het Vogeltrekstation werden 10 

Zilvermeeuwen (9 kuikens en 1 adult), 45 Kleine Mantelmeeuwen (kuikens) en 3 

Scholeksters (adult, broedvogels) tijdens de broedtijd bemonsterd. De monsters werden 

verzonden naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam die ze onderzocht. Van deze 58 

vogels testte alleen de adulte Zilvermeeuw, welke we op 4 juli vers dood in de kolonie 

vonden, positief. Het virus werd getypeerd als hoog pathogeen H5N1 wat dus een zeer 

besmettelijke variant van vogelgriep is. 

De laatste maandag van augustus, dus na de broedtijd, wordt jaarlijks een ronde door de 

kolonie gelopen om op te ruimen, de ontvangstinstallatie voor de zendervogels te ontmantelen 

en dode vogels te controleren op ringen. Dan wordt ook de afrastering ter bescherming van de 

kolonie weer weggehaald. Dit jaar vond dat plaats op 29 augustus. Totaal werden ±25 dode 

meeuwen gevonden, waaronder enkele karkassen die al vrij oud waren. Een aantal wat niet 

opvallend hoog is voor wat we de afgelopen jaren gewend zijn. Van 6 meeuwen zijn swabs 

van de keel en de cloaca afgenomen. Dit betrof 3 dode Zilvermeeuwen (2 juvenielen van dit 

jaar en 1 tweedejaars vogel, waarvan een juveniele vogel vermoedelijk dood was gegaan 

omdat hij verward zat in vissnoer) en 3 Kleine Mantelmeeuwen (alle juvenielen van dit jaar, 

waarvan 1 nog levende zeer zieke vogel). De uitslag was dat 2 Zilvermeeuwen positief 

werden getest (juveniel en tweedejaars) en de nog levende juveniele Kleine Mantelmeeuw. 

 

Stormmeeuw 

Er werden 4 broedende Stormmeeuwen geteld op het oostelijke centrale deel van het eiland, 

dus niet in de dichtbezette Zilver- en Kleine Mantelmeeuw kolonie, al hadden enkele solitaire 

paren van deze soorten hier wel enkele nesten. Tijdens ons bezoek op 18 juli werd een 

vliegvlugge juveniel gezien en op 1 augustus werden 2 vliegvlugge juvenielen gezien. 

Interessant was de waarneming van een gekleurringde Stormmeeuw (wit EZET) op 19 april 

2022 die wij als kuiken hadden geringd op 3 juli 2020 op het Forteiland. 

Intrigerend waren de 2 gekleurringde juveniele Stormmeeuwen die werden gezien op 13 

augustus op het piertje. Beide vogels waren als kuiken gekleurringd in Bemmel (info Jeroen 

Nachtegaal). 

 



 
Broedende Stormmeeuw op het bunkercomplex van het Forteiland. 

 

Scholekster 

Een opvallend jaar voor de Scholekster waarin veel gebeurde. Ten eerste kwamen 2 

gekleurringde Scholeksters niet terug uit hun wintergebied (RB-CNLA en RB-CNLB) en ten 

tweede vonden we 1 gekleurringde Scholekster vlak voor de broedtijd dood in zijn territorium 

(RB-CNLC). Dit broedseizoen konden we 2 ongeringde Scholeksters op het nest vangen en 

van kleurringen voorzien. Tevens werd 1 gekleurringde Scholekster gecontroleerd op het nest. 

Van alle 3 de vangsten zijn monsters van de keel en cloaca genomen om deze te laten testen 

op vogelgriep. De uitslag van deze monsters waren voor alle 3 Scholeksters negatief. 

Aan de dichtheid van broedparen lijkt vooralsnog geen einde gekomen te zijn. Dit jaar kon 

van 9 paren worden vastgesteld dat ze gebroed hebben (nieuw record!) en er werden maar 

liefst 13 kuikens vliegvlug! Maar er waren nog minimaal 2 paren aanwezig in de broedtijd die 

duidelijk intenties hadden om in de toekomst een territorium te claimen… 

Vermeldenswaard is nog dat het piertje van het Forteiland wordt gebruikt als 

hoogwatervluchtplaats. Het hoogst aantal waargenomen Scholeksters was 164 exemplaren op 

10 februari 2022. 

 

 
Hoogwatervluchtplaats op het piertje van het Forteiland, 30 oktober 2022. 



Tabel 2. Broedsucces Scholekster IJmuiden, Forteiland 2022 

                

Datum Kleurring  Kleurring  Deelgebied Eieren Kuikens Succesvol Opmerking 

                

16 mei LG-GSOH RB-CZLY 635 4 4 4 In vlierbosje voor zonnepanelen. 

  Ongeringd RB-CNLC 635 0 0 0 RB-CNLC op 30 mei dood gevonden in territorium. 

16 mei RB-CNLE Ongeringd 634 3 0   Voor grote koepel. 

  RB-CNLE Ongeringd 634 ?     Nalegsel, op 2 augustus hevig alarmerend. 

23 mei RB-LHRT LG-GSOE 628 3 0 0 Op talud noord. 

20 mei LG-GSOK RG-OKCZ 635 3 3 3   

20 mei RB-CNLJ BLY-BNYC 634 2 2 0   

20 mei BLG-OCRT Ongeringd 619 4 2 2 Noordkant puindijkje scholeksterbunker. 

16 mei BLY-BNYA Ongeringd 635 4 4 4 Achter kleine koepel. 

  Ongeringd Ongeringd 626 ? 1 0 Status onduidelijk. 

 

 
Tabel 3. Ei-maten Scholekster IJmuiden, Forteiland 2022 

       

Datum Kleurring  Kleurring  Ei 1 Ei 2 Ei 3 Ei 4 

16 mei LG-GSOH RB-CZLY 53,4 x 40,7 56,2 x 40,8 55,7 x 40,4 55,7 x 40,6 

16 mei RB-CNLE Ongeringd 55,5 x 39,7 55,4 x 38,8 54,2 x 38,2 
 

23 mei RB-LHRT LG-GSOE 59,7 x 41,0 56,8 x 41,5 54,9 x 39,7 
 

20 mei LG-GSOK RG-OKCZ 57,2 x 40,5 56,5 x 40,4 57,1 x 41,1 
 

20 mei RB-CNLJ BLY-BNYC 55,4 x 40,4 55,6 x 39,7 
  

20 mei BLG-OCRT Ongeringd 54,9 x 35,9 55,2 x 36,5 55,1 x 35,9 
 

16 mei BLY-BNYA Ongeringd 57,1 x 39,8 52,0 x 39,0 55,2 x 40,3 54,3 x 39,1 



LG-GSOH + RB-CZLY: De partner van LG-GSOH van de afgelopen jaren (RB-CNLB) 

werd op 3 maart 2022 dood gemeld. Er werden restanten gevonden waarop werd aangenomen 

dat de vogel al een tijdje dood was (onze laatste waarneming was van 1 september 2021). In 

februari rommelde LG-GSOH nog wat met een ongeringde vrouw, maar vanaf 10 maart bleek 

duidelijk dat RB-CZLY was gevallen voor zijn charmes, met op 12 maart een waargenomen 

paring. Dit was toch wel opvallend aangezien zij de afgelopen jaren met een ongeringde man 

had gebroed op zuidwest in de meeuwenkolonie. De wonderen waren de wereld nog niet uit 

want haar ongeringde man viel voor de charmes van een nieuwe gekleurringde vrouw: BLG-

OCRT. Het nest met 4 eieren werd op 16 mei gevonden in hetzelfde vlierbosje van vorig jaar. 

Dat was aan één kant jammer want we wilden graag LG-GSOH vangen omdat hij half mei de 

groene S-ring had verloren en dat ging op deze locatie zeker niet lukken. Op 9 juni werd het 

paar gezien met 4 kuikens. Deze werden op het zuid talud grootgebracht en werden allemaal 

vliegvlug. 

 

BLG-OCRT + ongeringd: Het was het afgelopen jaar al duidelijk dat BLG-OCRT 

(gekleurringd op 26 juni 2018 als kuiken op de Maasvlakte, Beerweg) zich wilde vestigen op 

het Forteiland. En dit jaar konden we dat bevestigen middels de vondst van haar (paring op 5 

mei) op een nest met 3 eieren op 20 mei. Tijdens controle op 13 juni stonden alle 3 de eieren 

op uitkomen. Daarna was het even stil en werd BLG-OCRT regelmatig op het piertje gezien. 

Totdat daar de waarneming kwam van het paar op 4 juli met 2 halfwas kuikens. Het paar had 

dus vanaf het nest ±65 meter (hemelsbreed) met de kleine kuikens naar het piertje gelopen, 

dwars door de dichtbezette meeuwenkolonie heen! Beide kuikens zijn met succes vliegvlug 

geworden. 

En ja, dan is nog het raadsel van de partner van BLG-OCRT, die helaas dus ongeringd is. 

Immers hij, of toch een andere man?, was de afgelopen jaren gepaard geweest met RB-CZLY. 

Intrigerend is dan nog wel dat deze man precies in hetzelfde territorium zat van de afgelopen 

jaren en dus hoogst waarschijnlijk toch wel hetzelfde individu is. Deze dame was echter met 

ingang van dit jaar gestrikt door LG-GSOH, waarvan de partner de afgelopen winter was 

gesneuveld! Wie nu wie verliet blijft onduidelijk, maar het is wel intrigerend dat beide paren 

dit jaar, met een andere partner, hun kuikens vliegvlug wisten te krijgen. 

 

RB-CNLC + ongeringd: partner RB-CNLA keerde niet terug uit het overwinteringsgebied. 

Op 11 april werd RB-CNLC gezien op het noordoost talud met een ongeringde partner, niet 

ver van het territorium. Tot en met 20 mei werden verschillende waarnemingen van dit paar 

gedaan. Echter op 30 mei werd RB-CNLC dood gevonden (niet vers) in het territorium waar 

ze de laatste jaren een nest had met RB-CNLA. Ze zat vermoedelijk op iets wat een leeg nest 

leek. Regelmatig is daarna nog een solitaire vogel gezien op het noordoost talud. 

  

RB-CNLE + ongeringd: Hetzelfde territorium rond de grote geschutskoepel werd weer 

bezet. Op 30 mei werd het nest met 3 eieren gevonden wat helaas een week erna leeg was 

(reden onbekend). Echter begin juli werd weer volop gealarmeerd en rond half juli en begin 

augustus zo hevig dat het vermoeden bestond dat er kuikens zouden zijn. Helaas was het paar 

niet succesvol getuige de waarneming van het paar zonder vliegvlugge juveniel op 29 

augustus op het noord talud van het eiland. 

 

RB-LHRT + LG-GSOE: Dit paar had op ongeveer dezelfde locatie als een paar jaar geleden 

hun nest op het noord talud van het eiland. Op 23 mei werd het nest gecontroleerd en bevatte 

toen 3 eieren. Een week later was het nest leeg en het is onduidelijk wat de reden hiervan was. 

Het paar bleef nog tot ver in juli in het territorium maar produceerde geen nalegsel. 

 



LG-GSOK + RG-OKCZ: Dit paar is al sinds 2017 samen! Dit jaar lag het nest niet ver van 

de locatie van 2021, langs het pad naar de kleine koepel op zuidoost. Vanaf de vast wal zagen 

we hen op het nest zitten, dus dat was tijdens een bezoek snel gevonden. Op 20 mei bevatte 

het nest 3 eieren. Op 9 juni liep het paar met 3 kuikens op het zuid talud. Het paar had dus 

vanaf het nest ±26 meter (hemelsbreed) met de kleine kuikens naar het talud gelopen! Alle 3 

de kuikens werden met succes vliegvlug en op 25 juli werd de hele familie op het strand van 

Velsen-Noord gezien. 

 

RB-CNLJ + LY-BNYC: Op vrijwel dezelfde locatie was het territorium bezet en op 20 mei 

werd het nest ontdekt met 2 eieren. Daar zou het ook bij blijven, net als in 2021. Op 23 mei 

werden beide vogels op het nest gevangen en kreeg de ongeringde vogel kleurringen: LY-

BNYC. Op 13 juni stonden beide eieren op uitkomen en op 17 juni werden 2 kuikens gezien. 

Opvallend was dat dit paar met hun kuikens in het territorium bleven, dit in tegenstelling tot 

de andere paren met kuikens. In eerste instantie werden kleine insecten/wormen gevoerd en 

later kwam een van de ouders regelmatig mosselen voeren. Op 24 juni werden beide kuikens 

nog gezien maar op 2 juli nog maar één. Dit was tevens ook de laatste waarneming en de 

kuikens zijn dus verloren gegaan, net als vorig jaar. 

 

BLY-BNYA + ongeringd: Op 16 mei werd het nest met 4 eieren gevonden van het op dat 

moment ongeringde paar op de zuidoost kant van het Forteiland nabij de kleine koepel. Op 23 

mei werd een van de oude vogels gevangen en gekleurringd: BLY-BNYA. Op 13 juni werd 

het paar met 4 kuikens aangetroffen op het zuidoost talud van het eiland (zie foto). Het paar 

had ±60 meter (hemelsbreed) met kleine kuikens naar het talud gelopen, langs een aantal vrij 

fanatieke territoriale Zilvermeeuwen! Kuikens werden met laag water, als de gehele familie 

op de vloedlijn liep, gevoerd met mosselen. Alle 4 de kuikens zijn vliegvlug geworden. 

 

Ongeringd paar: Wederom op vrijwel dezelfde locatie als afgelopen jaar aan de noordkant 

van de puinhelling, midden in de drukbezette meeuwenkolonie, had dit paar een nest. Dit was 

alleen vast te stellen aan het gedrag van het paar. In verband met predatie in dit dicht bezette 

deel van de kolonie is verder niet gezocht naar het nest. Later was dit stel ontzettend fanatiek 

en alarmeerde heftig. Aangenomen werd dat er toen zeker kuikens moesten zijn. Op 11 juli 

werd in het territorium een ±10 dagen oud dood kuiken gevonden. Daarna zijn er geen 

waarnemingen meer gedaan. 

 



 

 
Scholekster BLY-BNYA met ongeringde partner en 4 kuikens. 

 

Overige broedvogels 

Heel onregelmatig was een paartje Nijlganzen op het eiland aanwezig in de broedtijd. Een 

nest en/of kuikens zijn niet gezien. Zes of zeven paar Bergeenden waren gedurende de 

broedtijd aanwezig en vanaf de vaste wal werden vrouwtjes gezien die zeer regelmatig 

konijnenholen inspecteerden. Een nest in een konijnenhol werd gevonden (zie foto). Op 8 juni 

werd een paartje met 7 kleine kuikens gezien en op 16 juli een paar met 2 halfwas kuikens. 

Tijdens de nestentelling van de meeuwen werd een Boereneend midden in de 

meeuwenkolonie aangetroffen met op een meter afstand een meeuwenlegsel! (Zie foto). 

 

Regelmatig werden dit jaar ook weer Witte Kwikstaarten gezien, maar broeden kon niet 

worden bevestigd. Wel werd in augustus een paar met verschillende vliegvlugge juvenielen 

gezien, maar die kunnen ook van de vast wal gekomen zijn. Opvallend was een regelmatig 

zingende Nachtegaal, een soort die we niet eerder sinds we hier onderzoek doen (2008) 

hebben aangetroffen. Verder zongen regelmatig Heggemus, Grasmus en Braamsluiper. 

Geen broedvogel maar wel vermeldenswaard is een 2de-kalenderjaar man Eidereend die in de 

periode eind juli-begin september op de westkant van het eiland de slagpenrui doormaakte. Er 

werd gefoerageerd voor de westkant van het eiland en gerust op het piertje. 

 



 
Bergeend nest, herkenbaar aan donsveren aan de ingang. Gevonden nadat het vrouwtje uit 

het hol wegvloog! 

 

 
Boereneend nest. Op de foto rechts is het nest na vondst weer toegedekt. Let op het 

meeuwenlegsel erboven!!) 



Dankwoord 

Het contact met het PBN liep dit jaar via Paul Duursma, Dion de Vrij en Ferry Melchers. Hen 

bedanken wij dan ook voor het goede overleg zodat wij ons langjarig onderzoek ook dit jaar 

weer konden voortzetten. Dank aan de bemanning van ‘de Fortwachter’ voor het overzetten.   

Mars Muusse en Jan Zorgdrager voor het aflezen van de metalen ringen en kleurringen en 

Kees de Jager voor de hulp bij het tellen van de nesten. Ook zorgde deze drie heren voor de 

nodige fraaie foto’s. 

Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam onderzocht de door ons bemonsterde 

Zilvermeeuwen, Kleine Mantelmeeuwen en Scholeksters op virussen.  

Het zenderteam Judy Shamoun-Baranes en Edwin Baaij (Universiteit van Amsterdam) en 

Roos Kentie en Kees Camphuysen (Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Texel). 

Kees voor het leveren van de kleurringen voor de Kleine Mantelmeeuwen die werden 

gezenderd en Kees en Roos voor de life-histories die door hen naar de aflezers worden 

verstuurd. Bruno Ens (SOVON, SOS (Stichting Onderzoek Scholekster)) voor het leveren van 

de kleurringen voor de Scholeksters.  
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