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Inleiding 

 

De kolonie Kleine Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen op het Forteiland, IJmuiden wordt 

steeds belangijker voor de regio. Broedende meeuwen staan steeds meer onder druk. Een 

gebied dat gevrijwaard is van vervolging en waar zonder verstoring gebroed kan worden, is 

steeds moeilijker te vinden. Het Forteiland vervult in deze een belangrijke functie in de regio, 

waarbij de meeuwen ook nog eens in een natuurlijke situatie kunnen broeden. Sterker nog, het 

is op dit moment de belangrijkste grondbroedende kolonie tussen de Wadden en de Delta! 

De afspraken die met de beheerder worden gemaakt om het gebied waar de meeuwen broeden 

te beschermen en de bereidheid tot medewerking, dragen bij tot het behoud van deze kolonie 

(Cottaar & Verbeek 2012). Een staaltje van medewerking waar menigeen een voorbeeld aan 

kan nemen!  

Het onderzoek aan Kleine Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen op het Forteiland vindt sinds 

1987 plaats. Vanaf 2008 is een langlopend kleurringproject gestart, in samenwerking met het 

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Buiten de meeuwen zijn 

vooral Scholeksters jaarlijks terugkerende broedvogels. Omdat deze soort in Nederland 

behoorlijk achteruit gaat, is een groot onderzoek gestart (Ens et al 2011). Dit houdt onder 

andere in dat vogels worden gekleurringd en gevolgd tijdens en buiten het broedseizoen. 

Omdat jaarlijks diverse paren op het Forteiland broeden, is besloten om met ingang van dit 

jaar aan dit project mee te werken en informatie over de IJmuidense Scholeksters te 

verzamelen die voor het landelijk onderzoek van belang kunnen zijn. 

De in 2011 ingezette vegetatie inventarisatie werd in 2012 voortgezet en de eerste resultaten 

daarvan worden in dit verslag beschreven. 

 

 

Kleine Mantelmeeuw en Zilvermeeuw 

 

De vestiging was in 2012 vroeg en ongeveer te vergelijken met 2010, met dien verstande dat 

Kleine Mantelmeeuwen steeds vroeger in de kolonie lijken aan te komen. De eerste 

Zilvermeeuwen zijn al op mooie dagen in januari in de kolonie te vinden. De eerste Kleine 

Mantelmeeuwen begonnen daar al mee in de loop van maart. De eerste eieren werden 

gevonden op 23 april (3 x 2 eieren en 2 x 1 ei). 

Om een indicatie te krijgen wanneer de meeste eieren gelegd worden, wordt tijdens de 

eilegperiode een tweetal trajecten in de kolonie gelopen. De resultaten daarvan worden 

vermeld in tabel 1. Hieruit blijkt dat in week 16 de meeste eieren werden gelegd en legsels 

compleet waren. Het nesten tellen van deze trajecten en de uiteindelijke nestentelling op 21 

mei werden behoorlijk bemoeilijkt door de hoge vegetatie, waardoor mogelijk nesten over het 

hoofd werden gezien. De vegetatie was begin mei zodanig gegroeid, dat deze dit jaar tot 

ongekende hoogte was gekomen.  
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Tabel 1. Tweetrajectentelling op nesten    

met inhoud in 2012, Forteiland IJmuiden   

      

Traject 1 - Noord (west Heli-dek)    

      

 leeg nest 1 ei 2 ei 3 ei 4 ei 

29-apr 39 5 12 2 0 

7-mei 13 4 13 32 0 

14-mei 6 3 7 35 1 

      

Traject 2 - Noord van puinhelling    

      

29-apr 40 13 13 9 0 

7-mei 12 5 21 53 0 

14-mei 2 4 13 62 0 

 

Tabel 2. IJmuiden, Forteiland, nestentelling op 21 mei 2012 

  

Inhoud nest Aantal 

  

1 ei 55 

2 ei 216 

3 ei 811 

4 ei 7 

5 ei 0 

1 ei, 1 kuiken 4 

1 ei, 2 kuikens 9 

2 ei, 1 kuiken 7 

1 kuiken 1 

2 kuikens 9 

3 kuikens 6 

leeg, uitgelopen 0 

leeg, reden? 137 

inhoud onbekend 80 

  

Totaal 1342 

 

Tabel 2. geeft een overzicht van de nestentelling op 21 mei 2012. Op basis van meerdere 

tellingen op verschillende tijdstippen van de dag van adulte vogels is het percentage Kleine 

Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen bepaald op resp. 87,8% en 12,2%. Wat uitkwam op resp. 

1178 en 164 nesten. In vergelijking met 2011 (zie tabel 3) blijkt dat de aantallen weer 

enigszins richting die van 2011 zijn gegaan, alleen bleef de Zilvermeeuw achter. Opvallend 

was het grote aantal lege nesten dit jaar. Deze nesten werden wel meegeteld voor het totaal 

aantal paren. Mogelijk dat een deel van deze nesten als ‘speelnest’ omschreven moet worden, 

echter omdat veel nesten dicht bij elkaar liggen, zal er vrij weinig ruimte zijn geweest voor 

‘speelnesten’.  
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Tijdens het broedseizoen werden van 15 nesten met 3 legsels van zowel Kleine Mantelmeeuw 

als Zilvermeeuw de eimaten verzameld. Dit geeft een indicatie van de conditie van het 

vrouwtje, die per kolonie aanzienlijk kan verschillen, zoals dit jaar bleek uit een vergelijking 

met de kolonie in de Kerkhuispolder, Texel (mededeling Kees Camphuijsen). 

 

Tabel 3. Aantal meeuwenbroedparen 

op het Forteiland, IJmuiden 2000-2012
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Het in 2008 gestarte kleurringonderzoek werd in 2012 voorgezet. Tijdens het broedseizoen 

werden in totaal 35 Kleine Mantelmeeuwen, 1 Geelpootmeeuw en 25 Zilvermeeuwen op het 

nest gevangen met behulp van een inloopkooi. Gevangen vogels kregen een metalen ring van 

het Vogeltrekstation en een groene kleurring met een individueel herkenbare code, tenzij de 

ringen die zij al droegen nog in een goede conditie waren. Tussen deze 61 gevangen vogels 

zaten een aantal al ge(kleur)ringde vogels. Dit betrof één Zilvermeeuw die door ons zelf op 

het Forteiland was geringd als kuiken op 2 juli 2007 en vier Kleine Mantelmeeuwen. Hiervan 

waren er drie als kuiken geringd en wel op 4 juli 1997 te Europoort, Rotterdam (groen RS7), 

op 10 juli 1985 op de Maasvlakte, Rotterdam (oranje E863) en op 16 juli 2005 te Orfordness, 

Suffolk, Engeland (rood RWN). De vierde Kleine Mantelmeeuw droeg een Spaanse ring. Van 

deze vogel is tot nu toe nog geen terugmelding ontvangen. Dit jaar is meer aandacht 

geschonken aan het vangen van adulte Zilvermeeuwen. Dit had als reden dat er sprake is van 

een mogelijke grote zandsuppletie langs de noordelijke kust van Noord-Holland. Hier verblijft 

een deel van ‘onze’ Zilvermeeuwen na de broedtijd, om de postnuptiale rui (volledige rui na 

de broedtijd) door te maken (Camphuijsen & Gronert 2011). Zij foerageren hier vooral op de 

strekdammen tussen Schoorl en Den Helder, voornamelijk in het zuidelijk deel. De reactie 

van de Zilvermeeuwen op het verdwijnen van deze voedselbron en het ruigebied, die door 

deze zandsuppletie zal plaatsvinden, kan hopelijk worden vastgelegd aan de hand van 

waarnemingen van gekleurringde individuen. 

Het volgen van deze gekleurringde exemplaren is één van de hoofddoelstellingen van het 

onderzoek op het Forteiland. Hierdoor wordt onder andere een overzicht verkregen of 

broedvogels in latere jaren weer terugkeren naar de kolonie op het Forteiland en of zij 

succesvol zijn. Van de als kuikens gekleurringde vogels wordt een overzicht verkregen van 

het terugkeren naar de ‘eigen’ kolonie (zie tabel 4) en de overleving. Buiten deze items 

blijven natuurlijk de omzwervingen buiten de kolonie gedurende het gehele jaar van groot 

belang om inzicht te verkrijgen in de veranderingen van het voorkomen in het 

verspreidingsgebied (zoals dit mogelijk gaat gebeuren met Zilvermeeuwen langs de Noord-

Hollandse kust). 
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De eerste kuikens werden aangetroffen op 20 mei (paar Kleine Mantelmeeuwen met drie 

kuikens). Op 25 juni en 2 juli werden in totaal 9 Zilvermeeuwkuikens en 31 Kleine 

Mantelmeeuw kuikens voorzien van een metalen ring en een groene kleurring met inscriptie. 

Van deze 40 gekleurringde kuikens werden er later 39 vliegvlug waargenomen. Tijdens beide 

kleuringsessies en een aparte ringsessie op 9 juli werden in totaal nog eens 11 Zilvermeeuwen 

en 123 Kleine Mantelmeeuwen van alleen een metalen ring voorzien. 

 

 

Tabel 4. Overzicht van waargenomen gekleurringde Zilvermeeuwen  

en Kleine Mantelmeeuwen op het Forteiland, IJmuiden in 2012,  

welke op het Forteiland, IJmuiden als kuiken zijn geringd.  

p = bezoeker, b = mogelijke broedvogel en B = zekere broedvogel  

      

Soort Ring Status Ringdatum Sexe Leeftijd 

      

      

Zilvermeeuw YACU B 30-jun-08 man 5e kj 

Zilvermeeuw YACW B 30-jun-08 man 5e kj 

Zilvermeeuw YACY b 30-jun-08 man 5e kj 

Zilvermeeuw YADF B 30-jun-08 man 5e kj 

Zilvermeeuw YADH p 30-jun-08 onbekend 5e kj 

Zilvermeeuw YADK B 30-jun-08 man 5e kj 

Zilvermeeuw YAFC p 30-jun-08 onbekend 5e kj 

Zilvermeeuw YAFJ p 30-jun-08 onbekend 5e kj 

       

Zilvermeeuw YALA p 29-jun-09 onbekend 4e kj 

Zilvermeeuw YALB p 29-jun-09 onbekend 4e kj 

Zilvermeeuw YALK p 29-jun-09 onbekend 4e kj 

Zilvermeeuw YALP p 29-jun-09 man 4e kj 

       

      

Kleine Mantelmeeuw YACZ B 30-jun-08 man 5e kj 

Kleine Mantelmeeuw YADU B 30-jun-08 man 5e kj 

Kleine Mantelmeeuw YADX B 30-jun-08 man 5e kj 

Kleine Mantelmeeuw YADZ p 30-jun-08 onbekend 5e kj 

       

Kleine Mantelmeeuw YALT p 29-jun-09 onbekend 4e kj 

Kleine Mantelmeeuw YALW p 29-jun-09 onbekend 4e kj 

Kleine Mantelmeeuw YANC p 29-jun-09 man 4e kj 

Kleine Mantelmeeuw YANT p 29-jun-09 onbekend 4e kj 

       

Kleine Mantelmeeuw YATJ p 28-jun-10 onbekend 3e kj 

Kleine Mantelmeeuw YATR p 28-jun-10 onbekend 3e kj 

Kleine Mantelmeeuw YAMH p 5-jul-10 onbekend 3e kj 

Kleine Mantelmeeuw YAMS p 5-jul-10 onbekend 3e kj 

Kleine Mantelmeeuw YAMU p 5-jul-10 onbekend 3e kj 

       

Kleine Mantelmeeuw YAZR p 11-jul-11 onbekend 2e kj 
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Tabel 5. Overzicht van waarnemingen van niet op het Forteiland, IJmuiden   

geringde Kleine Mantelmeeuwen in de kolonie tijdens de broedtijd in 2012. 

      

Ring Status Ringdatum Leeftijd Sexe Plaats 

            

322  B 31-10-05 >4ekj vrouw Stoke, Orchard, Gloucestershire, Engeland 

DO b 06-06-07 kuiken vrouw Moerdijk (Shell Chemie-West) 

E097  b 01-07-95 kuiken - Maasvlakte 

E573 B 08-07-95 kuiken - Maasvlakte 

EK79 B 09-07-96 kuiken man Maasvlakte 

ET40 -  26-06-96 kuiken vrouw Europoort 

H33K  B 15-07-06 kuiken vrouw Helgoland, Duitsland 

KFAU B 14-07-07 kuiken man Texel, Kelderhuispolder 

NY9  p 28-06-97 kuiken vrouw Europoort 

PCBU  p 09-06-06 kuiken vrouw Texel, Kelderhuispolder 

RWN B 16-07-05 kuiken vrouw Orfordness, Suffolk, Engeland 

3S b 18-06-04 kuiken vrouw Moerdijk (Tetra Pak) 

ZR b 16-06-06 kuiken vrouw Moerdijk (Tetra Pak) 

KBAT - 17-07-07 kuiken -  Vlieland, Vliehors 

E863 B 10-07-95 kuiken -  Maasvlakte 

WRY p  13-07-09 kuiken -  Beccles, Suffolk, Engeland 

DWAN p  16-07-06 kuiken - Zeebrugge België. 

ER70 p 26-06-96 kuiken  - Europoort 

EAJ1 B 24-06-97 kuiken vrouw Europoort 

RS7 B 04-07-97 kuiken -  Europoort 

KV5T p 11-02-12 >4e kj vrouw  Rainham Tip, Greater London, Engeland 

RB8T B 21-10-11 >4e kj vrouw  Rainham Tip, Greater London, Engeland 

S5  p 04-07-09 kuiken - Moerdijk (Shell Chemie-West) 

KTAV  -         

UV  p 15-05-10 >4e kj vrouw Europoort (Tennesseehaven) 

E800  -        

LS  p 07-05-11 >4e kj man Europoort (Dintelhaven) 

 

 

Tijdens het broedseizoen werden in totaal 2729 kleurringaflezingen verzameld (27 van 

Geelpootmeeuwen: 2 individuen; 1212 van Zilvermeeuwen: 83 individuen en 1490 van 

Kleine Mantelmeeuwen: 209 individuen). Van een aantal gekleurringde meeuwen kon tijdens 

het broedseizoen de successie worden gevolgd. Dit waren er echter een stuk minder dan 

andere jaren in verband met de vegetatiesuccessie dit jaar. De vegetatie stond namelijk dit jaar 

zo hoog door de gunstige weersomstandigheden in mei, dat veel kleurringen niet af te lezen 

waren vanaf de vaste wal en gedurende koloniebezoeken.  
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Scholekster 

 

Dit jaar werd gestart met het kleuringproject aan Scholeksters. Gevangen vogels worden 

voorzien van een metalen ring boven het loopbeen, een kleurring zonder code boven het ander 

loopbeen en aan beiden loopbenen een kleurring met een inscriptie (letter). De Scholeksters 

worden zo individueel herkenbaar aan kleurcombinatie en inscriptie. Doelstelling is om alle 

broedvogels te vangen, te voorzien van kleurringen en te volgen tijdens het broedseizoen. 

Tevens hopen we meldingen te krijgen van buiten het broedseizoen om onder andere inzicht 

te krijgen in het overwinteringsgebied. 

Beide exemplaren van het broedpaar rond de koepel konden worden gevangen en 

gekleurringd. Helaas is het legsel in een later stadium verloren gegaan. Een tweede poging 

van dit paar bracht wel succes en er werden met succes twee kuikens grootgebracht. De 

vangactie van het paar op het zuidwestelijk deel bij het piertje bracht niet het gewenst 

resultaat. Eén van deze vogels was afgelopen jaar al op het nest gevangen en voorzien van een 

metalen ring. Deze vogel werd op 21 mei in dit territorium afgelezen, zodat we in ieder geval 

zeker weten dat deze vogel terugkeerde en in vrijwel hetzelfde territorium als in 2011 

broedde. Hoewel dit paar wel kuikens heeft gekregen zijn die al vrij vlot verloren gegaan. Er 

werd door dit paar geen tweede broedpoging ondernomen. Van de overige twee paren kon in 

eerste instantie geen legsel worden gevonden, maar later werden van beide paren wel kuikens 

gezien. Het paar op de noordkant brachten met succes een kuiken groot en het paar op de 

geschutkoepel kreeg in een laat stadium, vermoedelijk ook een vervolglegsel, ook een kuiken. 

Van beide paren werd een jong vliegvlug. Een vijfde paar werd, zij het maar een korte 

periode, op de oostkant van het eiland waargenomen en heeft geen broedpoging ondernomen. 
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Overige broedvogels. 

 

De al in 2009 gekleurringde Geelpootmeeuw was ook dit jaar in hetzelfde territorium 

aanwezig. Ook nu was de vogel gepaard met dezelfde gekleurringde Kleine Mantelmeeuw 

waarmee hij in 2010 en 2011 was gepaard. Van dit paar werd een kuiken op een leeftijd van 

ongeveer een week of drie waargenomen. Dit jaar werd, op enkele tientallen meters afstand 

van het hierboven beschreven broedpaar, een 4
e
 kj Geelpootmeeuw territoriaal aangetroffen, 

gepaard met een Kleine Mantelmeeuw. Deze vogel werd op 7 mei gevangen, op een nest met 

2 eieren, en gekleurringd. In een later stadium werden twee ongeveer drie weken oude jongen 

waargenomen. Of de kuikens van beide paren uiteindelijk vliegvlug zijn geworden is niet 

bekend (mede door de hoge vegetatie waarin de kuikens zich in ophielden). Of beide vogels 

zuivere Geelpootmeeuwen zijn is de vraag omdat IJmuiden een traditie heeft van 

Geelpootmeeuwen en/of hybriden (Cottaar 1994). 

 

Dit jaar werden tijdens het broedseizoen regelmatig baltsende Stormmeeuwen op het westelijk 

deel van het eiland aangetroffen, broedgevallen vonden echter niet plaats. 

Bergeenden werden in het voorjaar weer volop waargenomen, met een maximum van 11 paar 

in maart. Broedgevallen werden in eerste instantie niet bevestigd, maar niet ondenkbaar 

gezien de aanwezigheid van verschillende paren tot in begin juni en waarnemingen van 

vrouwtjes die holen checkten voor een mogelijke nestplaats. Verrassend was daarom niet dat 

in juni door de beheerder een paar Bergeenden met een toom van 7 kuikens werd 

waargenomen die vanaf het Forteiland naar de vaste wal zwom. Verschillende paren Wilde 

Eenden werden gezien, waaronder de vondst van een vrouwtje op het nest op 21 mei. Op 8 

juli werd een vrouwtje waargenomen die met negen kuikens vanaf het Forteiland naar de 

vaste wal zwom. Eén paar Nijlganzen heeft op het eiland gebroed. Dit werd bevestigd door de 

waarnemingen van een paar met acht eendagskuikens. Net als in de afgelopen jaren 

verdwenen alle jongen al vrij snel. Waargenomen werd dat een Kleine Mantelmeeuw een van 

de kuikens predeerde. Zeer waarschijnlijk heeft dit paar, gezien het gedrag, een tweede 

broedpoging gedaan. Af en toe werden meer Nijlganzen gezien, maar deze werden steevast 

door het vaste paar, voornamelijk door de man, van het eiland verdreven. 

Van de zangvogels werd alleen de Heggenmus als zekere broedvogel vastgesteld (zang en 

vogel met voer). Onregelmatig werden Grasmus (zang) en Graspieper gehoord. 

 

 

Overige zaken 

 

Jaarlijks worden aan de beheerder aanbevelingen gegeven om de meeuwenkolonie, in 

onderling overleg, zo goed mogelijk te beschermen (Cottaar et al 2012). Een van deze 

aanbevelingen hield in dat het westelijk deel van het Forteiland door middel van een touw en 

informatieborden wordt afgeschermd. Hierdoor is dit gedeelte afgesloten en beschermd als 

broedgebied. Deze afscheiding duurt van 1 april tot 1 september. Op enkele kleine incidenten 

na heeft deze bescherming goed gewerkt. De grootste verstoring die dit jaar plaatsvond, werd 

veroorzaakt door vuurwerk, dat afgestoken werd door mogelijk “uitzwaaiers” op het moment 

dat cruiseschepen de haven van IJmuiden verlaten. Dit vuurwerk wordt afgestoken nabij de 

IJmondhaven, dus op enkele honderden meters van het Forteiland, waardoor de hele kolonie 

in paniek de lucht in gaat. 

Op drie dagen waren we aanwezig tijdens publieksdagen. Regelmatig werden we 

aangesproken over de meeuwen en konden we geïnteresseerden informatie verstrekken. 
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Informatie over meeuwen werd ook gegeven aan de hand van een informatiepaneel dat hangt 

in de ruimte onder het helicopterplatform. 

Gedurende het broedseizoen werden veel aflezingen van gekleurringde meeuwen verzameld 

op het Forteiland (zoals de afgelopen jaren). Echter er werden dit jaar ook vele aflezingen 

gedaan op de IJmondhaven, bij tijdelijk ontstane plassen met regenwater (drink- en 

poetsplaats), en op het dak van het gebouw van Svitzer (rust- en poetsplaats). 

 

 

Vegetatie inventarisatie 

 

De in 2011 gestarte vegetatie onderzoek, in samenwerking met Joop Mourik, werd in 2012 

afgesloten. In de komende jaren zullen vervolgbezoeken plaats vinden om de plantenlijst (zie 

tabel 6) up to date te houden en aan te vullen. Doel van deze inventarisatie was om een inzicht 

te krijgen van de vegetatie van het Forteiland, vooral het deel waarin zich de meeuwenkolonie 

bevindt.  

 

Het Forteiland IJmuiden is een sterk vergaven gebied. Puin en zware grond zijn op enkele 

plaatsen nadrukkelijk aanwezig (puin en zware grond berg op zuidwest deel van het eiland). 

Op een groot deel van het eiland (westkant) bevind zich een meeuwen kolonie, die  daar al 

jaren aanwezig is. Het grote aantal meeuwen, enkele duizenden exemplaren tijdens het 

broedseizoen, heeft grote invloed op de vegetatie (voornamelijk bestaand uit Helm en 

Duinriet). Deze is sterk verstoord door bemesting en het plat lopen. Door het zeer open 

karakter van dit gebied is de invloed door wind en zoutspree duidelijk aanwezig. 

Het hele eiland is langs de waterlijn voorzien van een brede basalt oeverkant met nauwelijks 

enige begroeiing.  

Over het algemeen kan gesteld worden dat het milieu sterk verstoord is door vergraving, 

puinstort en extreme bemesting. Van de oorspronkelijke duin vegetatie is daarom nog maar 

weinig overgebleven; alleen aan de oostkant van het gebied zijn nog restanten te vinden 

tussen de daar nog voor een groot deel aanwezige bunkers. 

 

De vegetatie van het eiland zou omschreven kunnen worden als een ruderale Helm-Duinriet 

ruigte met als dominante soorten ; Ammophila arenaria Helm, Anthriscus caucalis Fijne 

kervel,Calamagrostis epigejos Duinriet, Chenopodium album Melganzenvoet,Anchusa 

officinalis Gewone ossetong,Tripleurospermum maritimum Reukeloze kamille,Plantago 

coronopus Hertshoornweegbree,Sonchus arvensis var. maritimus Zeemelkdistel en Rorippa 

sylestris Akkerkers. 

 

3 Rode lijst soorten werden gevonden: 

Anthyllis vulneraria Wondklaver  twee plekken aan de noordoostkant van het eiland; 

Milium vernale Ruw gierstgras  een aantal planten op het dak van een bunker op een mos dek; 

Orobanche picridis Bitterkruid bremraap  (zie foto) een aantal planten op oostzijde van het 

eiland.  

 

De plantengegevens zijn opgeslagen in de Nationale databank voor Flora & Fauna. 
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Tabel 6. Plantenlijst Forteiland, IJmuiden. Verzameld in 2011 en 2012 door  

Maarten Bongertman (i.s.m. met Joop Mourik)  

   

Allium vineale Kraailook  

Ammophila arenaria Helm  

Anchusa officinalis Gewone ossetong  

Anthriscus caucalis Fijne kervel  

Anthyllis vulneraria Wondklaver rode lijst 

Calamagrostis epigejos Duinriet  

Cardamine hirsuta Kleine veldkers  

Carex arenaria Zandzegge  

Cerastium arvense Akkerhoornbloem  

Cerastium fontanum subspec. vulgare Gewone hoornbloem  

Cerastium semidecandrum Zandhoornbloem  

Chenopodium album Melganzenvoet  

Claytonia perfoliata Winterpostelein  

Cochlearia danica Deens lepelblad  

Diplotaxis tenuiflora Gewone Zandkool  

Equisetum arvense Heermoes  

Erodium cicutarium subspec. dunense Gewone reigersbek  

Geranium molle Zachte ooievaarsbek  

Glechoma hederacea Hondsdraf  

Hedera helix Klimop  

Holcus lanatus Gestreepte witbol  

Honckenya peploides Zeepostelein  

Inula conyzae Donderkruid  

Lamium album Witte dovenetel  

Malva neglecta Klein kaasjeskruid  

Milium vernale Ruw gierstgras rode lijst 

Muscari botryoides Blauwe druifjes  

Myosotis ramosissima Ruw vergeet-mij-nietje  

Orobanche picridis Bitterkruid bremraap rode lijst 

Plantago coronopus Hertshoornweegbree  

Poa annua Straatgras  

Rorippa sylvestris Akkerkers  

Saxifraga tridactylites Kandelaartje  

Senecio vulgaris Klein kruiskruid  

Sonchus arvensis subspec. maritimus  Zeemelkdistel  

Stellaria media Vogelmuur  

Trifolium dubium Kleine klaver  

Tripleurospermum maritimum Reukeloze kamille  

Valerianella locusta Gewone veldsla  

Vicia lathyroides Lathyruswikke  

Vicia sativa subspec. nigra Voederwikke  
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Dankwoord 

 

Toestemming om het onderzoek op het Forteiland te kunnen uitvoeren kwam van Rick 

Slabbers (PBN). Leen de Jager (beheerder Forteiland) van de Stichting Forteiland wordt 

bedankt voor de goede samenwerking. Dit alles maakte het mogelijk dat we het 

meeuwenonderzoek op het Forteiland konden continueren. Dank ook aan het personeel dat 

ons overzette en voor de koffie die altijd klaar stond! 

Kees Schreven vergezelde ons op 21 mei om het aantal nesten te tellen en te helpen bij het 

vangen van adulte vogels op het nest. Esther Gonzales Rodriques en Erik Maassen namen 

deel aan de ringactie op 9 juli. Kees Camphuysen (NIOZ) voor het leveren van de kleurringen 

en het verzorgen van de life-historys naar de waarnemers.  
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