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Inleiding 

 

In 2014 moesten we onze werkzaamheden op het Forteiland reorganiseren. Rede hiervoor was 

het overlijden van medeonderzoeker Kees Verbeek op 12 november 2013. Samen met hem 

hebben we als ‘driemanschap’ het onderzoek aan meeuwen en Scholeksters op het Forteiland 

opgestart. Het is met name zijn inventiviteit, heldere blik op zaken en gezelschap welke wij 

ontzettend zullen missen. 

 

 
 

2014 was het zevende jaar in successie dat het onderzoek aan Kleine Mantelmeeuwen en 

Zilvermeeuwen op het Forteiland plaats vond. Het onderzoek aan Scholeksters ging zijn derde 

jaar in. Doel van beide onderzoeken is om onder andere het aantal broedparen te volgen en 

door middel van het gebruik van kleurringen (met individuele code) de vogels in detail te 

kunnen volgen. Dit laatste houdt met name in dat we bijhouden wie plaatstrouw is aan het 

Forteiland, is een vogel succesvol tijdens het broedseizoen, vestigt een vogel zich elders en 

vinden er vestigingen op het eiland plaats van elders gekleurringde meeuwen. Buiten 

waarnemingen in de kolonie krijgen we, het hele jaar door, waarnemingen (aflezingen van de 

kleurringen) binnen en kunnen daardoor een goede indruk krijgen van bijvoorbeeld 

doortrekpatronen in het voor- en najaar en de overwinteringsgebieden. Langdurige projecten 

kunnen veranderingen in trekpatronen en overwinteringsgebieden aan het licht brengen. 

Tevens vindt gedragsonderzoek plaats, wat prima te doen is aan de hand van individueel 

gemerkte vogels (denk o.a. aan partnertrouw). Het voorzetten van dit onderzoek wordt des te 

langer we bezig zijn steeds interessanter omdat we van veel vogels een lange life-history 

hebben opgebouwd. Van sommige vogels zelfs al zeven jaar lang. 

 

De Kleine Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen waren dit jaar al vroeg rond het Forteiland 

aanwezig, met name de Kleine Mantelmeeuwen. Zilvermeeuwen lieten zich met mooie dagen 



al in de loop van januari in de kolonie zien. De eerste grotere aantallen Kleine 

Mantelmeeuwen, waarvan de meeste toch op het Iberisch schiereiland en noordwest Afrika 

overwinteren, lieten zich al vanaf half maart zien. Een en ander mogelijk het gevolg van de 

goede weersconditie.  

De eerste eieren werden gevonden op 28 april tijdens een trajectcontrole (4 x 1 ei en 1 x 2 ei). 

De meeste legsels werden rond 10 mei compleet gemaakt (3 ei). De eerste kuikens melden 

zich op19 mei en de eerste vliegvlugge jongen werden gezien op 6 juli. Tot ver in augustus 

werden nog jonge vogels in het territorium van hun ouders gevoerd. Dat geldt echter niet voor 

alle jonge vogels getuige een aflezing van een gekleurringd jonge Kleine Mantelmeeuw 

(gekleurringd als kuiken op 7 juli en nog gezien op het piertje van het eiland op 21 juli) die al 

op 8 augustus in de omgeving van Aveiro, Portugal zat, op een afstand van 1675 km van 

IJmuiden. 

Het moge duidelijk zijn dat tijdens de periode maart-augustus zoveel mogelijk data van 

gekleurringde vogels wordt verzameld. Dit houdt in dat we in deze periode buiten de 

wekelijkse bezoeken aan het Forteiland op de maandag meerdere malen per week in IJmuiden 

zijn om Kleine Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen af te lezen en broedbiologische data 

verzamelen. 

 

Kleine Mantelmeeuw en Zilvermeeuw 

 

Op 19 mei werden alle nesten, zover mogelijk, op het eiland geteld. Totaal, inclusief lege 

nesten, kwamen we uit op 1183 nesten (tabel 1). Het aantal per soort werd bepaald op 1075 

paar Kleine Mantelmeeuwen en 108 paar Zilvermeeuwen. Dit aantal werd bepaald door op 

verschillende tijden van de dag tijdens het weekend en op doordeweekse dagen de aantal 

Kleine Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen te tellen en dat percentage los te laten op het totaal 

aantal nesten. Het aantal van 2014 lag duidelijk onder dat van 2013 (respectievelijk 1158 en 

132 paar). De laatste twee jaren nemen de aantallen van beide soorten licht af en met name de 

Zilvermeeuw lijkt het de laatste jaren steeds slechter te doen op het Forteiland. Tabel 2 geeft 

een overzicht van de aantallen broedparen vanaf 2000. 

 

Tabel 1. IJmuiden, Forteiland, nestentelling op 19 mei 2014 

  

Inhoud nest Aantal 

  

1 ei 133 

2 ei 237 

3 ei 562 

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? 169 

inhoud onbekend 80 

  

Totaal 1183 

  



Tabel 2. Aantal meeuwenbroedparen 

op het Forteiland, IJmuiden 2000-2014
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Tabel 3. Aantal gekleurringde meeuwen per soort en leeftijd. 

Forteiland IJmuiden, 2008-2014 

     

     

 jaar adult kuiken totaal 

Kleine Mantelmeeuw 2008 43 16 59 

Kleine Mantelmeeuw 2009 54 32 86 

Kleine Mantelmeeuw 2010 26 51 77 

Kleine Mantelmeeuw 2011 35 53 88 

Kleine Mantelmeeuw 2012 34 31 65 

Kleine Mantelmeeuw 2013 39 32 71 

Kleine Mantelmeeuw 2014 24 48 72 

Subtotaal  255 263 518 

      

Geelpootmeeuw 2008 0 0 0 

Geelpootmeeuw 2009 1 0 1 

Geelpootmeeuw 2010 0 0 0 

Geelpootmeeuw 2011 0 0 0 

Geelpootmeeuw 2012 1 0 1 

Geelpootmeeuw 2013 0 0 0 

Geelpootmeeuw 2014 0 0 0 

Subtotaal  2 0 2 

      

Zilvermeeuw 2008 13 19 32 

Zilvermeeuw 2009 19 10 29 

Zilvermeeuw 2010 20 8 28 

Zilvermeeuw 2011 5 7 12 

Zilvermeeuw 2012 25 9 34 

Zilvermeeuw 2013 21 8 29 

Zilvermeeuw 2014 20 6 26 

Subtotaal  123 67 190 

     

Totaal  380 330 710 



 

Het kleurringproject (gestart in 2008) werd in 2014 voorgezet. Er werden 72 Kleine 

Mantelmeeuwen voorzien van een kleurring (24 adulte broedvogels en 48 kuikens) en 26 

Zilvermeeuwen (20 adulte broedvogels en 6 kuikens).  

Adulte vogels werden op het nest gevangen. Hierbij werd zoveel mogelijk gekozen voor 

vogels waarvan de partner al was gekleurringd en/of vanaf de vast wal goed te volgen zijn 

voor gedragstudies. Kuikens werden voorzien van een kleurring op een leeftijd van 4-5 

weken. Ook hierbij werd geprobeerd die kuikens te kleurringen die goed waren te volgen 

vanaf de vaste wal of waarvan een of beide ouders waren voorzien van een kleurring. Tabel 3 

geeft een overzicht van het aantal aangelegde kleurringen in de periode 2008-2014. 

 

Tijdens het zoeken en aflezen van gekleurringde meeuwen zijn ook dit jaar weer de nodige 

Kleine Mantelmeeuwen van andere projecten uit Nederland en andere landen in west Europa 

in de kolonie gezien. Deels zijn dit als kuiken geringde vogels uit andere kolonies en deels 

zijn dit vogels die geringd zijn in de winter, elk met hun eigen onderzoeksdoelstelling. 

Sommige hebben al jaren een territorium op het Forteiland. Tabel 4 geeft een overzicht van 

door ons afgelezen kleurringen die elders zijn gekleurringd. 

 

 

Tabel 4. Overzicht van waarnemingen van niet op het Forteiland, IJmuiden   

gekleurringde Kleine Mantelmeeuwen in de kolonie tijdens het broedseizoen 2014. 

p = bezoeker, - = status onbekend, b = mogelijke broedvogel en B = zekere broedvogel 

      

Ring Status Ringdatum Leeftijd Sexe Plaats 

      

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

DO b 6-jun-07 kuiken - Moerdijk (Shell chemie) 

E097 b 1-jul-95 kuiken - Maasvlakte 

E573 b 8-jul-95 kuiken - Maasvlakte 

E800 p 4-jul-95 kuiken - Europoort 

EK79 B 9-jul-96 kuiken man Maasvlakte 

ER70 b 26-jul-96 kuiken - Europoort 

ES26 - 28-jun-96 kuiken - Europoort 

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

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

KTAV b 13-jul-09 kuiken - Texel, Kelderhuispolder 

N07R B 18-dec-12 >4ekj man Puerta de Malaga, Spanje 

N0LV b   man  

NY9 b 28-jun-97 kuiken vrouw Europoort 

PCBU b 9-jun-06 kuiken vrouw Texel, Kelderhuispolder 

RB8.T b 21-okt-11 >4ekj vrouw Rainham Tip, Greater London, Engeland 

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

SY.AX p 15-jul-11 kuiken man Zeebrugge, België 

S3 B 18-jun-04 kuiken vrouw Moerdijk (Tetra park) 

VP b 10-jun-06 kuiken man Moerdijk (Shell Chemie Oost) 

Y8 b 9-jul-10 kuiken vrouw Hollands Diep - Sassenplaat 

ZR B 16-jun-06 kuiken vrouw Moerdijk (Tetra park) 

 

  

 

 



Geelpootmeeuw hybriden 

 

Dit jaar hebben beide gekleurringde hybride Geelpootmeeuwen (YAHH en YBAM) weer met 

succes met een Kleine Mantelmeeuw gebroed. Tijdens ringacties werden beide vogels met 

vrijwel vliegvlugge jongen gezien. Helaas kregen we de kuikens niet te pakken om te 

kleurringen. De vogels broedden op enkele tientallen meters van elkaar. Tevens werd, ook in 

nabijheid van de reeds genoemde vogels, nog een 3
e
 kalenderjaar hybride (ongeringd) 

waargenomen die een territorium bezet hield. 

 

Scholekster 

 

Zoals reeds eerder vermeld hebben we door de nieuwe indeling van onze werkzaamheden 

moeten aanpassen. Het was de bedoeling om nog enkele vogels te vangen en kleurringen, 

maar daar is het dus niet van gekomen. Alle vier de gekleurringde Scholeksters die we in de 

afgelopen jaren hebben geringd werden weer terug gezien op het eiland. Ook de metaal 

geringde man uit 2011, al hebben we zijn ring niet kunnen aflezen. Vermeldenswaard is dat 

van de twee vogels uit 2012 de ringen behoorlijk aan sleet onderhevig zijn. Mogelijk als het 

gevolg van het vele lopen op de schuine oeverzijden die voorzien zijn van basaltblokken. 

Uiteindelijk hebben we weer een zestal broedparen ter plaatse gehad. Het broedresultaat was 

echter slecht. Paar LHRT alarmeerde hevig op 30 juni en 7 juli, maar er werden geen kuikens 

gezien. Paar CZLZ heeft zeer waarschijnlijk gebroed maar legsel is verloren gegaan. Ook de 

twee paren die ongeringd waren, waren niet succesvol. Paar CPYZ/GSOJ eerste legsel, welke 

op vrijwel dezelfde locatie lag als in 2013, is verloren gegaan en het tweede legsel (3 ei), 

welke op een hele ander plek werd gelegd is ook verloren gegaan. Van het paar waarvan de 

man metaal geringd was is het eerste legsel (4 ei) verloren gegaan. Op vrijwel dezelfde plek 

werd nog een broedpoging ondernomen (3 ei) en hiervan zijn 2 kuikens succesvol uitgevlogen 

(rond 24 augustus vliegvlug!). Deze kuikens werden tijdens laag water gevoed met mossels 

die ook met grote regelmaat van de vaste wal werden aangevoerd. Tijdens hoog water werd 

vrijwel altijd gerust door ouders en kuikens. 

 

 



 

 

Overige zaken 

 

Ook dit jaar hebben we aan de beheerder tijdens ons eerste overleg in maart weer 

aanbevelingen overhandigd om de kolonie zo goed mogelijk te beschermen. Belangrijkste 

item in deze aanbeveling is dat het westelijk deel van het Forteiland wordt ‘afgesloten’ tijdens 

het broedseizoen (periode 1 april t/m 31 augustus) om de meeuwen in alle rust te laten 

broeden en hun jongen groot te brengen. 

 

In de zomer worden op het Forteiland de zogenaamde Publieksdagen gehouden. Dit houdt in 

dat op elke eerste zondag van de maand het Forteiland bezocht kan worden (tegen betaling). 

Bezoekers krijgen een rondleiding in het bunkercomplex. Hierna kunnen zij vrij over het 

eiland wandelen binnen de daarvoor geldende grenzen (dus niet in de kolonie!) Op 1 juni 

2014 waren wij aanwezig om geïnteresseerden na hun excursie door de bunkers iets te 

vertellen over meeuwen. Hoewel veel mensen wat hebben tegen de meeuwen waren er ook 

weer verschillende bezoekers met serieuze vragen die we konden beantwoorden. Uiteraard 

waren voor met name de jongeren een nest met eieren, kleine kuikens en het kijken door de 

telescoop spannende zaken! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dankwoord 

 

Toestemming om het onderzoek op het eiland te kunnen uitvoeren kwam van Rick Slabbers 

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

de goede samenwerking. Dank aan Maarten van Kleinwee die ons hielp bij het nesten tellen, 

het verzamelen van eimaten en het vangen van de adulte vogels op het nest. Tevens maakte 

hij van zeer veel gekleurringde Kleine Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen fraaie foto’s. Nico 

Rensen hielp ons bij het tellen van de nesten en het vangen van adulte vogels op het nest. 

Caroline Walta voor aflezingen op het eiland. Dirk Tanger (administratie) en Maarten van 

Kleinwee (foto’s) waren behulpzaam tijdens het kleurringen van de kuikens. 

Veel dank aan Kees Camphuijsen (NIOZ) voor het leveren van de kleurringen voor de Kleine 

Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen en de life-historys die aan aflezers worden verstuurd en 

aan Kees Oosterbeek voor het leveren van de kleurringen voor de Scholeksters. 

Foto’s in dit verslag zijn van Maarten van Kleinwee (Kleine Mantelmeeuwen en 

Scholeksters) en Fred Cottaar (Kees Verbeek en jonge onderzoeker ‘in dop’ met telescoop) 

 

 

Fred Cottaar, Lutulistraat 42, 2013 CB Haarlem; fred.cottaar@gmail.com 

José Verbeek-Cottaar, Jan Steenstraat 69, 2023 AL Haarlem  

 

Haarlem, 

Januari 2015 

 

 

 
 


