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De eerste dagen van april was er  massale aankomst van Kleine Mantelmeeuwen op het 

eiland. Oude territoria uit 2014 werden bezet en waar andere Zilver en Kleine 

Mantelmeeuwen, met name jonge vogels, deze hadden bezet werden deze ‘’dringend 

verzocht’’ hun territoria op te geven en het elders te proberen. Het bezetten van de territoria 

werd op 5-6 april behoorlijk verstoord door het re-enactment gebeuren. Het hele eiland was 

daardoor even niet toegankelijk voor de meeuwen, die onder luid protest op het water lagen 

tussen de Zuid- en Noordpier. Dinsdag 7 april werd het westelijk deel van het eiland weer 

door de meeuwen in bezit genomen. Zij het dat ze wel erg ril waren en snel werd gealarmeerd 

als zij de boel niet vertrouwden. De hele kolonie ging dan weer de lucht in en cirkelden boven 

het eiland. Vele gingen dan ook weer op het water voor het eiland op ’t water liggen. Maar 

naar mate ze meer vertrouwen kregen begonnen kregen weer ‘vaste voet’ op ’t eiland. De rust 

werd nu weer gegarandeerd door het afsluiten van het westelijk deel van het eiland om te 

dienen als ongestoord broedterrein voor de meeuwen. 

April wordt door de meeuwen gebruikt om zich definitief te vestigen. Controles van gemerkte 

vogels geeft aan dat het merendeel van de vestigingen vogels betreft die we de afgelopen 

jaren hebben gemerkt en die we aan aantal jaren geleden hebben gemerkt als kuiken en welke 

zich nu hebben gevestigd in de kolonie. Maar ook vogels die elders zijn gemerkt worden 

aangetroffen, o.a. twee vogels die in de winter zijn geringd in Spanje, een uit Portugal en twee 

uit Engeland. Dit zijn zeer waarschijnlijk IJmuidense broedvogels, alleen gemerkt in hun 

overwinteringsgebied. 

In de loop van de maand werd de kolonie steeds dichter bezet met vooral Kleine 

Mantelmeeuwen. Tijdens een controle op 27 april van nesten die de afgelopen week door de 

meeuwen waren gemaakt werden in een tiental nesten de eerste eieren gevonden. Vanaf nu 

word het dus van belang dat de kolonie met rust gelaten word. Iets wat onder andere wordt 

bereikt door de afzetting die begin april is geplaatst. Nu maar hopen dat iedereen dat 

respecteert! 

 

 

Opvallend de afgelopen maanden waren de grote aantallen (honderden) onvolwassen 

Zilvermeeuwen die op de westkant en het piertje van het Forteiland verblijven. Deze werden 

met name aangetrokken door de grote aantallen Ensis (Zwaardscheden) die op het strand 

noordelijk van de Noordpier bij Wijk aan Zee waren aangespoeld. Er word hier gefoerageerd 

op het vlees van deze schaaldieren. Deze massale stranding trekt grote aantallen meeuwen 

aan. Na het foerageren wordt er met name rond het Forteiland druk gebadderd en wordt het 

Forteiland gebruikt om te het verenkleed te poetsen en te rusten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Stranding van grote hoeveelheden Ensis (Zwaardscheden) noord van de Noordpier, Wijk aan 

Zee. Foto Jan Zorgdrager 

 

  

Scholeksters, Wilde Eenden en Nijlganzen werden regelmatig aangetroffen. Van deze soorten 

zullen tijdens het tellen van de meeuwennesten ongetwijfeld nesten gevonden worden, net 

zoals de afgelopen jaren. Wat betreft zangvogels was april rustig. Een Heggemus werd 

regelmatig zingend aangetroffen boven op de duindoorn. Verder werden onregelmatig een 

Witte kwikstaart en enkele Kauwen en Houtduiven gezien. 
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