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Inleiding 

 

Voor het 13e jaar in successie kon, ondanks de perikelen rond het corona virus, het onderzoek 

op het Forteiland in IJmuiden worden voltooid. In het begin (maart-april) werden wel minder 

bezoeken gebracht, maar de belangrijkste items konden, soms met vertraging, worden 

uitgevoerd. De ontvangstinstallaties konden eind maart door Edwin Baaij van de Universiteit 

van Amsterdam (UvA) worden opgezet zodat de gezenderde terugkerende adulte Kleine 

Mantelmeeuwen konden worden uitgelezen waarmee wij inzicht kregen in hun 

overwinteringsgebied en hun najaars- en voorjaarstrek. In maart en april konden we wekelijks 

met 2 personen naar het eiland om de belangrijkste werkzaamheden te verrichten. Daarna 

werd het allemaal wat soepeler en konden we weer volop aan de gang. Dat was niet 

onbelangrijk want zodoende ontstond er geen gat in onze data voor het jaar 2020. Niets is zo 

belangrijk als doorlopend onderzoek waarmee een vinger aan de pols gehouden kan worden 

over eventuele plotselinge veranderingen. Het was dus een onderzoeksjaar met hindernissen 

maar uiteindelijk hebben we, zeker met de flexibele houding van het PBN, het onderzoek aan 

meeuwen en Scholeksters met succes kunnen afsluiten. 

 

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 Kleine Mantelmeeuw YASV met GPS-logger die helaas dit jaar is 

overleden. Van deze meeuw die wij in 2010 geringd hebben is veel informatie verzameld over 

haar bewegingen in Nederland en daarbuiten. 



Zilvermeeuw en Kleine Mantelmeeuw 

 

De aankomst van de Zilvermeeuwen was gelijk aan die van de afgelopen jaren. De eerste 

kunnen met mooie zonnige dagen al in de loop van december een kijkje komen nemen in de 

kolonie. Dat aantal neemt gestaag toe in januari en februari. Echter de aankomst van de 

Kleine Mantelmeeuwen lijkt elk jaar wel steeds vroeger te gebeuren. In januari werd zelfs 

door Jan Zorgdrager al de eerste gekleurringde Kleine Mantelmeeuw (YBJX) op het eiland 

afgelezen. In februari waren op verschillende momenten al enkele 10-tallen vogels aanwezig. 

Maar de grote aantallen broedvogels kwamen eind maart en in april aan. 

Tijdens de trajectcontroles die we eind april en begin mei lopen om vast te leggen wanneer de 

eieren gelegd worden (zie tabel 1) kregen we al het gevoel dat er niet zoveel meeuwen 

aanwezig waren als in de afgelopen jaren. De kolonie leek ook duidelijk minder dicht bezet. 

 
Tabel 1. Trajectentelling op nesten met inhoud. 

  

IJmuiden, Forteiland 2020 
    

       

      
Totaal 

Traject 1 - Centrum (noord puinhelling) 
   

       

 
leeg nest 1 ei 2 ei 3 ei 4 ei 

 

20-apr 
     

0 

27-apr 
     

0 

4-mei 19 17 5 5 0 46 

11-mei 6 10 13 34 0 63       
  

Traject 2 - Noord (west Heli-dek) 
   

        
  

20-apr 
     

0 

27-apr 
     

0 

4-mei 33 29 18 12 0 92 

11-mei 8 16 38 49 0 111 

 

 

Dit werd ook nog eens bevestigd tijdens de wekelijkse tellingen rond eind april en in mei van 

de aanwezige aantallen adulte Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen in de kolonie. Deze telling 

wordt gehouden om later het percentage aanwezige Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen te 

gebruiken op het aantal gevonden nesten. De telling van het aantal nesten op 18 mei (zie tabel 

2.) gaf aan dat we maar liefst 10% minder nesten hadden dan in 2019! 

 

Deze afname kwam met name op het conto van de Kleine Mantelmeeuw. Zij lieten een 

afname zien van maar liefst 12,9% (van 1135 paar in 2019 naar 979 paar nu). Opvallend 

hierbij was dat het aantal Zilvermeeuwen duidelijk was toegenomen, met 51,4% (van 70 paar 

in 2019 naar 106 paar nu). Waarom de aantallen Kleine Mantelmeeuwen zo laag waren is 

vooralsnog een raadsel, maar de toename van het aantal Zilvermeeuwen kan wel eens te 

maken hebben met die lagere aantallen Kleine Mantels omdat zij nu meer mogelijkheden 

hadden tot het vestigen in de kolonie door minder competitie. 

Van 33 Zilvermeeuwen en 40 Kleine Mantelmeeuwen werden maten van 3-legsels 

verzameld. Er werden van zoveel mogelijk gekleurringde vrouwen eimaten verzameld om 

een idee te krijgen van de jaarlijkse variatie en de conditie van de vrouwen. 

Eind mei en begin juni werden 18 Zilvermeeuwen en 27 Kleine Mantelmeeuwen op het nest 

gevangen en voorzien van een metalen ring en een kleurring (groen met individueel 

herkenbare code). Ook dit jaar werd weer geprobeerd om zoveel mogelijk vogels te voorzien 



van een kleurring waarvan de partner ook geringd was. Buiten de kleurring kregen op 25 mei 

nog eens 13 adulte Kleine Mantelmeeuwen een zender. 

Eind juni en begin juli werden 15 kuikens van Zilvermeeuwen, 38 kuikens van Kleine 

Mantelmeeuwen en 2 kuikens van mogelijke hybriden voorzien van een kleurring. Buiten de 

kleurring werden, net als in 2019, 9 juvenielen voorzien van een zender. 

 

Voor de volledigheid geeft tabel 3 een overzicht van het aantal broedparen in de periode 

2000-2020. 

 
Tabel 2. IJmuiden, Forteiland, nestentelling op 18 mei 
2020   

Inhoud nest Aantal   

1 ei 105 

2 ei 216 

3 ei 651 

4 ei 1 

5 ei 0 

1 ei, 1 kuiken 1 

1 ei, 2 kuikens 0 

2 ei, 1 kuiken 1 

1 kuiken 0 

2 kuikens 0 

3 kuikens 1 

leeg, uitgelopen 0 

leeg, reden? 69 

inhoud onbekend 40   

Totaal 1085 

 

 

 

 



Paren met meer dan 3 kuikens 

 

Het gebeurt wel eens meer, maar onregelmatig en het wordt beslist niet elk jaar 

waargenomen: paren met meer dan 3 kuikens! Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen leggen 

maximaal 3 eieren, vaak ook maar 2 en regelmatig maar 1 (zie tabel 2). Een 4e ei kan er wel 

eens inliggen, maar is zeer waarschijnlijk van een andere vrouw. Het waarnemen van een 

Zilver- of Kleine Mantelmeeuw met meer dan 3 kuikens is dus geen normaal iets en atypisch. 

Het grote voordeel van gekleurringde meeuwen (en ook andere vogels) is dat je ze 

individueel kan volgen in gedrag. Dit gaf dit jaar als resultaat dat we bij 2 gekleurringde 

Kleine Mantelmeeuwen en 2 gekleurringde Zilvermeeuwen waarnamen dat er voor een 

langere tijd meer dan 3 kuikens werden gevoerd en verzorgd. Dit gebeurde bij Kleine 

Mantelmeeuw paartjes Y-D0 en YBUB met 6 kuikens (zie foto), R-RWN en YCTW met 4 

bedelende kuikens en bij de Zilvermeeuw paartjes YCUA en YCNN met 4 kuikens, en 

YALK en YDAN ook met 4 kuikens (waarvan 1 van de kuikens zelfs een Kleine 

Mantelmeeuw was). Ook ongeringde paartjes werden met meer dan 3 kuikens waargenomen. 

De reden is voor ons nog steeds onduidelijk maar er zijn meerdere vermoedens…. 

 

 
Foto:Kleine Mantelmeeuw Y-D0 tijdens het voeren van 5 van de 6 kuikens. 

 

 



Wederom mengpaar Zilvermeeuw x Kleine Mantelmeeuw 

 

In vrijwel hetzelfde territorium is het mengpaar van afgelopen jaar weer teruggekomen. Het 

betrof hier dus een ongeringde man Zilvermeeuw en een vorig jaar gekleurringde vrouw 

Kleine Mantelmeeuw. Hoewel ze regelmatig in hun territorium aanwezig waren en er zelfs 

paringen zijn gezien is geen nest met eieren gevonden. Begin juli werd het paar nog gezien 

waarbij geen kuikens werden aangetroffen. 

 

 
Foto: Kleine Mantelmeeuw vrouw YCVF met ongeringde man Zilvermeeuw. 

 

Vermeldenswaard is het broedgeval (zonder succes) van Zilvermeeuw YCBC en YCVC 

omdat YCBC in het broedseizoen van 2017 een paar vormde (wel kuikens, niet succesvol) 

met een Kleine Mantelmeeuw. Deze laatste was gekleurringd maar wordt niet meer 

gezien/gemeld en is dus vermoedelijk dood.  

 

IJbunker - IJmuiden  

 

Op 2 mei werden op het oostelijk 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geelpootmeeuw hybriden 

 

Van de vermeende hybriden keerden 3 gekleurringde vogels terug in de kolonie. Ook hun 

partners, welke ook zijn gekleurringd, keerden terug. Alle 3 de paren hebben hetzelfde 

territorium in de kolonie bezet als in 2019. De 3 vermeende hydriden zijn op het nest 

gevangen en bloed is afgenomen voor DNA-onderzoek. 

 

YAHH met vrouw Kleine Mantel YCVS: nest met 2 eieren, waarvan uiteindelijk 1 kuiken 

vliegvlug is geworden en gekleurringd (YDDR).  

 

YBAM met vrouw Kleine Mantel YCPL: nest met 3 eieren, waarvan uiteindelijk 2 kuikens 

vliegvlug zijn geworden. Kuikens zijn niet geringd. 

 

YBVA met vrouw Kleine Mantel YCTX: nest met 3 eieren, waarvan uiteindelijk 1 kuiken 

vliegvlug is geworden en gekleurringd (YDCH, zie foto). 

 

YBWP is door Jan Zorgdrager in oktober vorig jaar in de haven van IJmuiden gezien en door 

ons in juni dit jaar kort aan de rand van de kolonie, maar verdere meldingen zijn niet 

binnengekomen. 

 

YCAF is in oktober vorig jaar en in januari dit jaar in Katwijk aan Zee waargenomen door 

Annelies Marijnis maar verdere waarnemingen zijn niet binnengekomen. Hij is dit jaar dus 

ook niet teruggekeerd in de kolonie. De vrouw van YCAF, ook gekleurringd, is wel terug 

geweest in het territorium. Van haar hebben we verder geen informatie dat zij gebroed heeft 

met een andere man, zij zwierf meer door de kolonie heen. 

 

 

 
Foto: Juveniele hybride Kleine Mantelmeeuw x Geelpootmeeuw YDCH. 

 

 



De vliegbewegingen van Kleine Mantelmeeuwen vanuit het Forteiland in IJmuiden, 

gevolgd van dag tot dag en van seizoen tot seizoen met behulp van UvA-BiTS GPS-

trackers. 

 

Judy Shamoun-Baranes & Kees Camphuysen 

 

Dit was het tweede jaar dat we Kleine Mantelmeeuwen volgden als onderdeel van een 

langlopend onderzoeksproject onder leiding van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en het 

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) “Interacties tussen vogels 

en windparken op zee: drijfveren, gevolgen en hulpmiddelen voor mitigatie ”gefinancierd 

door TTW-NWO met steun van Rijkswaterstaat en het Gemini windpark. 

In afwachting van de terugkeer van de vorig jaar gemerkte vogels hebben we het basisstation 

al op 26 maart 2020 opgezet. Van de tien volwassen dieren die in 2019 van een logger 

werden voorzien, keerden er zeven terug, waarmee zowel hun winterverblijf als de routes die 

ze van en naar dat gebied volgden konden worden vastgelegd. Eén vogel (YBBJ) werd dood 

aangetroffen op 25 mei 2020 in de kolonie. De volwassenen dieren overwinterden in Spanje, 

Portugal, Algerije en Marokko, maar hadden vaak eerst enkele weken in Noord-Frankrijk of 

in Engeland de trek onderbroken (‘stopover sites’). De twee vogels die in Algerije 

overwinterden (op grond van ringgegevens een ongebruikelijke plek, maar misschien komt 

dat omdat daar weinig waarnemers zijn), staken op hun retourvluchten de Middellandse Zee 

over op meer dan 1400m hoogte; veel hoger dan meeuwen normaal gesproken vliegen tijdens 

de trek over zee. 

 

 
Afbeelding: Trekroutes van volwassen Kleine Mantelmeeuwen vanuit IJmuiden, 2019 - 2020 

 

Van de negen juvenielen die we hebben gevolgd, werden er zes bijna een jaar lang gevolgd. 

Hun gegevens kregen we tussentijds binnen dankzij het gsm-signaal dat hun speciaal daartoe 

ingerichte instrumenten produceerden (terugkeer naar de kolonie is de eerste 3-4 jaren 

immers niet te verwachten). De juvenielen bleken de winter doorgebracht te hebben in 

Frankrijk, Spanje, Marokko en … Nigeria (!), ook nadat vaak eerst enkele weken in Engeland 

en Noord-Frankrijk waren doorgebracht. Een exemplaar vloog in minder dan 30 uur van 

Engeland naar Madrid, een afstand van meer dan 1200 km (~40 km/u). 



Het dier dat naar Nigeria vloog is wel heel uitzonderlijk. Niet alleen vloog deze vogel via de 

Spaanse oostkust dwars over de Middellandse Zee naar Afrika, maar bovendien vloog het 

dier vervolgens dwars over de Sahara heen naar het noorden van Nigeria, waar een 

aantrekkelijke plas water in een daar gevestigde olieraffinaderij helaas met olie overdekt 

bleek te zijn. Einde mantelmeeuw. 

 

 
Afbeelding: Migratie routes van juveniele Kleine Mantelmeeuwen augustus 2019- mei 2020 

 

Tijdens de zomermaanden gebruikten de volwassen vogels zowel voedselgebieden op het 

land als op zee en veel dieren wisselden die mogelijkheden regelmatig af. Vogels die 

Amsterdam regelmatig bezoeken, bleven zeer plaatstrouw en maakten soms twee tochten op 

één dag.  

 

YBJC (logger 5491), die 

in 2013 al kleurringen 

kreeg maar waar in 

2019 een gps tracker 

werd toegevoegd, is een 

vogel die regelmatig op 

de Erasmusgracht in 

Amsterdam werd 

gespot, vooral door Bep 

Scheen. Helaas werd 

YBJC in juli ziek 

gevonden in Amsterdam 

en stierf een paar dagen 

later.  

 

 



 
 

 
Afbeelding: De dagelijkse vliegbewegingen van YBJC (logger 5941) juni 2019 (boven) en 

juni 2020 (onder): een frequente afwisselingen van voedselzoeken op zee en in de stad 

Amsterdam. 



 
Afbeelding: Dagelijkse vliegbewegingen van alle 18 vogels gedurende twee weken in de 

zomer van 2020 (1–15 juni) 

 

Ondanks beperkingen in het veldwerk vanwege COVID-19, hebben we dit broedseizoen 13 

extra volwassenen en 9 jongen van loggers voorzien. Ook volgend jaren hopen we het 

ontvangststation weer tijdig op het Forteiland te kunnen plaatsen omdat er dan naar 

verwachting nog heel wat meer vogels zullen terugkeren. Omdat het binnenhalen van de 

gegevens van deze loggers een tijdrovende procedure is (waarbij verschillende vogels die 

tegelijkertijd in het veld staan elkaar ‘in de weg kunnen zitten’) is een tijdig begin belangrijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Judy Shamoun-Baranes, hoogleraar 

Animal Movement Ecology aan de Faculteit der 

Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 

van de Universiteit van Amsterdam (UvA), met 

een juveniele Kleine Mantelmeeuw die voorzien 

is van een GPS-logger. 



 

 

 
Foto: Het zenderen van juveniele Kleine Mantelmeeuwen in juli. Van links naar rechts: Judy 

Shamoun-Baranes (UvA), Roos Kentie (NIOZ), Threes Schreurs en Kees Camphuysen 

(NIOZ), en Fred Cottaar (IJmuiden Meeuwen Team). 

 

 

 



Filmen van juveniele Kleine Mantelmeeuwen met GPS-logger 

Maarten van Kleinwee  

 

Als onderdeel van het GPS-onderzoek (zie hierboven) heb ik op twee avonden in augustus in 

samenwerking met Willem Bouten van de Universiteit van Amsterdam juveniele Kleine 

Mantelmeeuwen gefilmd die met een logger zijn uitgerust. Door met Willem Bouten te 

coördineren kon de frequentie waarmee de logger de data opslaat op afstand tijdelijk 

verhoogd worden van de meeuwen die ik in beeld had. Zo konden er voldoende meetpunten 

verzameld worden om de bewegingen (voorwaarts/achterwaarts, zijwaarts, op en neer) te 

kunnen analyseren door de data te koppelen aan de beelden. 

Van 2 juvenielen is er op die manier data verzameld zodat ook de data van andere meeuwen 

waarvan geen videobeelden zijn ‘vertaald’ kunnen worden in gedrag zoals vliegen (zwevend 

of klapwiekend), lopend, fouragerend, zwemmend, enzovoort. 

 

 

Afbeelding: Kleine Mantelmeeuw YDDD vliegend gefilmd (boven) en gekoppeld aan de data 

van de logger (onder). 

  



Je bent wat je eet. Dieetonderzoek van meeuwen met 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. Deze informatie halen we uit de 

samenstelling van de stabiele isotopen.  

 

Koolstof, C, is de basis voor al het organisch materiaal op aarde. Het komt voor in 

verschillende vormen, namelijk twee stabiele koolstofisotopen (12C en 13C) en een radioactief 

koolstofisotoop (14C). Tijdens de stabiele koolstofisotoop analyse kijken we naar de 

verhouding tussen de twee stabiele isotopen (13C, ofwel 13C/12C). Deze verhouding is bij 

planten die in zee groeien namelijk anders dan bij planten die op land groeien. Omdat de 

stabiele isotoopwaarde van een dier lijkt op het voedsel wat het eet, kunnen hieruit opmaken 

of meeuwen voedsel hebben gegeten afkomstig uit zee, of afkomstig van land. 

 

We bekijken ook de verhouding van stabiele stikstofatomen. Deze verhouding geeft aan waar 

in de voedselketen het voedsel vandaan komt. Vis bijvoorbeeld staat hoger in de voedselketen 

dan zaad-etende muizen, ook een van de prooisoorten van meeuwen. Zaden en bijvoorbeeld 

brood of patat, staan helemaal onderaan de voedselketen. 

 

Met deze gegevens kunnen we verschillende onderzoeksvragen beantwoorden. Bijvoorbeeld, 

of het dieet van de meeuwen die op Forteiland broeden verschilt met dat van de meeuwen uit 

de kolonie op Texel, waar we ook monsters voor stabiele isotopen onderzoek verzamelen. 

We verwachten dat de meeuwen van Forteiland meer voedsel uit de stad eten, aangezien zij 

dichter bij grote steden broeden dan de meeuwen op Texel. We willen ook graag weten wat 

het effect is van het type voedsel op de levenscyclus van de meeuwen, beïnvloed wat ze eten 

bijvoorbeeld hoe oud ze worden? 

 

De monsters die op Forteiland zijn verzameld liggen klaar in het laboratorium en staan op het 

punt om geanalyseerd te worden. 

 



Onderzoek naar het rui-proces van handpennen bij adulte Zilvermeeuwen  

Maarten van Kleinwee  

 

Voor dit onderzoek heb ik helaas weinig data kunnen verzamelen omdat ik de kolonie met 

name aan het begin van het seizoen weinig heb kunnen bezoeken vanwege de corona-crisis. 

Van de data die over de afgelopen jaren verzameld is wordt een artikel voorbereid voor 

publicatie.  

 

Onderzoek naar het vleugelpatroon van meeuwen  

Maarten van Kleinwee  

 

Ook voor dit onderzoek zijn er vanwege de corona-crisis weinig mogelijkheden geweest om 

veel data te verzamelen. Hopelijk kan dit in de komende seizoenen weer vervolgd worden. 

   

 

Stormmeeuw 

 

De Stormmeeuwen zijn een beetje aan onze aandacht ontsnapt dit broedseizoen. We wisten 

dat er minimaal 1 paar gebroed had (info Paul Duursma), maar we zagen regelmatig 

meerdere adulte vogels. De verrassing kwam op 1 juli toen we vanaf de vaste wal maar liefst 

4 grote kuikens met daarbij 6 adulte vogels op de zuidzijde van het eiland zagen. Uiteindelijk 

konden we er 2 nog terugvinden bij volgende bezoeken welke gekleurringd zijn (zie foto). 

Totaal hebben er 3 paren dit jaar op het eiland gebroed. 

 

 
  

Foto: Juveniele Stormmeeuw met kleurring EZET. 

 

 



Scholekster 

 

Alle 10 gekleurringde Scholeksters die in 2019 op het Forteiland hebben gebroed zijn in 2020 

teruggekomen. Van 2 paren is de partner niet gekleurringd en dit jaar hadden we een geheel 

nieuw en ongeringd paar. Van één van de vogels (RB-LHRT) kregen we een melding van 

Roland-Jan Buijs dat deze in de Delta aan het overwinteren was. Van de overige vogels 

bleven er een aantal overwinteren in IJmuiden en een aantal vogels verbleven gedurende de 

winter op een onbekende plek. 

Zoals de laatste jaren al was waargenomen werden alle kuikens gevoerd met mossels. In 

eerste instantie als de kuikens nog heel klein zijn worden de mossels naar de jongen 

aangevoerd. Vrij snel volgen de kuikens de ouders naar de taluds. Dan staan ze nog een 

weekje boven aan het talud om daar gevoerd te worden maar al rap lopen ze al bedelend 

achter hun ouders aan onderaan het talud tussen de basaltblokken. Bij hoog water, als de 

mossels onbereikbaar zijn en er dus niet gevoerd wordt, zitten de kuikens op het talud tussen 

de vegetatie. Verschillende paren werden in augustus aangetroffen op het strand bij de 

Noordpier met nog bedelende juvenielen. Interessant is dan te zien dat ouders een nog dichte 

mossels aanleveren die het juveniel zelf moet openen. Als dat niet lukt wordt daar door de 

ouders bij geholpen. 

 

Op de volgende kaart van het Forteiland zijn de locaties van de broedgevallen van de 

Scholeksters te zien. Links van de rode lijn is de kolonie waar de meeuwen broeden. 

 

 
 

Een overzicht van de gemeten eieren, met datum van meten, wordt gegeven in tabel 4. 



 
Tabel 4. Eimaten Scholekster IJmuiden, Forteiland 2020 

              

Datum Kleurring  Kleurring  ei 1 ei 2 ei 3 ei 4 

              

11-mei-20 LG-GSOH RB-CNLB 53,9 x 39,8 53,7 x 41,0 54,6 x 40,9 54,1 x 40,2 

  RB-CNLA RB-CNLC         

26-mei-20 RB-CNLE ongeringd 55,7 x 40,1 57,7 x 39,6 58,5 x 38,8   

18-mei-20 RB-LHRT LG-GSOE 57,4 x 41,6 58,4 x 41,7 56,7 x 40,5 57,1 x 41,5 

4-mei-20 LG-GSOK RG-OKCZ 56,9 x 39,3 57,2 x 40,4 57,8 x 40,8   

26-mei-20 RB-CZLY ongeringd 55,5 x 40,5 53,4 x 39,7 57,5 x 40,8 54,6 x 39,8 

26-mei-20 ongeringd ongeringd 54,6 x 39,9 54,0 x 39,8 55,5 x 39,4   

 

LG-GSOH + RB-CNLB: Nest gevonden op 8 mei door Ferry Melchers. De 4 eieren zijn op 

11 mei gemeten. Alle eieren zijn uitgekomen en 1 kuiken is uiteindelijk vliegvlug geworden 

wat werd grootgebracht op het zuidelijke talud van het eiland. 

 

RB-CNLA + RB-CNLC: Nest gevonden door Paul Duursma rond 15 mei op een plek die we 

helaas niet konden bereiken. We konden zien dat er minimaal 1 ei in het nest lag. Het 

territorium is naar het noorden verschoven omdat het territorium van vorig jaar in bezit was 

genomen door het ongeringde paar. Op 26 mei alarmeerde het paar hevig waardoor we 

vermoeden dat er nog eieren of kuikens moesten zijn. Uiteindelijk werd 1 kuiken vliegvlug 

wat werd grootgebracht op het oostelijke talud van het eiland. 

 

RB-CNLE + ongeringd: Dit paar zit vlak bij onze werkplek. Het nest werd op vrijwel 

dezelfde plek gevonden als in 2019. Voltallig legsel was 3 eieren. Ondanks het constant 

alarmeren van de vogel als wij aan het werk waren konden we geen spoor van kuikens 

vinden. Het kwam dus eigenlijk niet echt als een verassing dat we RB-CNLE later met een 

bedelend vliegvlug juveniel aantroffen op het strand bij de Noordpier, Velsen-Noord op 4, 18 

en 28 augustus en 1 september.   

 

RB-LHRT + LG-GSOE: Hun nest lag wederom op dezelfde locatie als de afgelopen jaren. 

Op 11 mei lag er 1 ei in het nest en op 18 mei 4 eieren. Het paar bracht uiteindelijk 1 kuiken 

vliegvlug wat werd grootgebracht op het noordelijke talud van het eiland. 

 

LG-GSOK + RG-OKCZ: Op 4 mei werd het nest gevonden met daarin 3 eieren en een 

steen ter grootte van een ei. Alle 3 de eieren zijn uitgekomen en de kuikens zijn alle 3 met 

succes grootgebracht op het zuidoostelijke talud van het eiland.  

 

RB-CZLY + ongeringd: Dit paar heeft hun territorium midden in de meeuwenkolonie en 

vanwege verstoring/predatie wordt niet echt naar dit nest gezocht. Tijdens het vangen van een 

adulte Kleine Mantelmeeuw op 26 mei stond RB-CZLY letterlijk naast ons en viel een adulte 

Zilvermeeuw zeer fanatiek aan (stond zelfs op de meeuw en pikte hem!). Het nest, met 4 

eieren, bleek er vlak naast te liggen. Ook weer op enkele meters van de nestplaats van 

afgelopen jaren. Wederom vanwege mogelijke predatie is dit nest niet verder gevolgd. 

Meeuwen werden behoorlijk fanatiek ‘onder vuur’ genomen als we daar later in de buurt 

meeuwen controleerden. Het kwam voor ons dan ook niet als een verassing dat het paar later 

met een vliegvlug juveniel tevoorschijn kwam. Op 9, 14 en 21 augustus werd gezien dat het 

juveniel gevoerd en beschermd werd op het zuidwestelijk talud van het eiland. 

 

 



Ongeringd paar. Een leeg nest van dit nieuwe paar werd gevonden op 8 mei (het paar was 

kuiltjes in de grond aan het draaien). Dit nest lag in het territorium van RB-CNLA + RB-

CNLC in 2019 en het zag er dus naar uit dat dit paar was verdreven. Op 15 mei was het nest 

nog steeds leeg en op 26 mei lagen er 3 eieren in. Na deze datum werd er nog wel 

gealarmeerd maar kuikens werden niet gezien. In het nest werden tijdens een nacontrole geen 

eischilvers aangetroffen wat er dus mogelijk op duidt dat de eieren gepredeerd en dus niet 

uitgekomen zijn.  

 

Uiteindelijk hebben de 7 broedparen 8 kuikens vliegvlug gekregen, wat een prima resultaat 

is. 

 

Overige broedvogels 

  

Op 8 mei werd onder een vlier een nest met 6 eieren van de Nijlgans gevonden. Later werd 

het paar met 7 kuikens gezien. Zoals de laatste jaren gewoon was waren deze binnen enkele 

dagen verdwenen, het paar werd namelijk later regelmatig zonder kuikens aangetroffen. 

Wilde Eenden en een witte Boereneend (heeft hier in eerdere jaren gebroed!) waren wel in 

het broedseizoen aanwezig maar er zijn geen nesten gevonden. Ook werden geen vrouwtjes 

met kuikens gezien. 

Bergeenden waren met 5-6 paren aanwezig. Op 12 juni werd een paar met 19 kleine kuikens 

gezien en op 3 juli werd een paar met 5 kuikens gezien. Vervolgwaarnemingen bleven uit. 

Van de zangvogels werden onregelmatig Heggemus, Grasmus en Braamsluiper gehoord in 

het duindoorstruweel. 

 

   

Educatie 

 

In verband met het corona virus werden er excursies en publieksdagen op kleine schaal 

georganiseerd op het eiland. Hierbij waren wij dit jaar niet aanwezig. 

Vogelnieuws nummer 10 en 11 werden gemaakt voor de vrijwilligers en personeel van het 

PBN. Deze nieuwsbrieven worden geplaatst op de site: https://kustfort.nl/natuur/. 

  

 

https://kustfort.nl/natuur/


Dankwoord 

 

Het contact met het PBN liep dit jaar geheel via Ferry Melchers. Hem 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 corona 

pandemie. Dank aan de bemanning van ‘’de Fortwachter’’ voor het overzetten en aan Paul 

Duursma voor het goede contact met betrekking tot de bezoeken.   

Dank aan Mónika Ballmann en Clara Köhler voor de hulp bij het ringen van de adulte vogels. 

Jan Zorgdrager voor het aflezen van de kleurringen. Jan Vegelin vergezelde ons in mei 

tijdens het vangen van de adulte vogels om bloedmonsters te verzamelen voor het 

zoönoseproject van het Vogeltrekstation (samenwerkingsverband van Nederland Instituut 

voor Ecologie (NIOO-KNAW) en de Ringersvereniging). Het zenderteam Judy Shamoun-

Baranes, Willem Bouten, en Edwin Baaij (Universiteit van Amsterdam), Roos Kentie, Threes 

Schreurs en Kees Camphuysen (Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Texel) kon dit 

jaar 13 adulte en 7 kuikens van Kleine Mantelmeeuwen voorzien van zenders. De keuze voor 

IJmuiden voor dit 3-jarige project (gestart in 2019) heeft al ongelooflijk veel interessante 

informatie opgeleverd over het gedrag van de IJmuidense Kleine Mantelmeeuwen. 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.  

 

 

Fred Cottaar, Lutulistraat 42, 2037 CB Haarlem; fred.cottaar@gmail.com 

José Verbeek-Cottaar 

Maarten van Kleinwee 
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