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Inleiding 

 

Het Forteiland, gelegen in de monding van het Noordzeekanaal, is tegenwoordig een van de 

belangrijke broedgebieden voor Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen in Nederland tussen de 

Delta en de Waddenzee. Het aantal broedparen wordt hier sinds 1987 gevolgd. Vanaf 2008 

worden broedvogels en kuikens voorzien van onder andere kleurringen om gedragingen te 

volgen, zowel tijdens de broedtijd als daarbuiten. Ook in andere kolonies in de Delta en het 

Waddengebied, maar ook in kolonies rond de Noordzee (België, Groot-Brittannië, Duitsland, 

Denemarken en Noorwegen), wordt onderzoek gedaan met behulp van kleurringen. Hierdoor 

kunnen onder andere uitwisselingen tussen kolonies worden vastgelegd en bestudeerd. Ook 

verplaatsingen binnen gebieden, naar aanleiding van onder andere het verloren gaan van 

broedgebieden, kunnen worden vastgelegd.  

De meeuwen staan in de IJmond van alle kanten onder druk. Op het Forteiland kunnen ze in 

een natuurlijke omgeving broeden en het is dan ook een van de weinige plekken in de IJmond 

waar ze rustig hun gang kunnen gaan. Het kunnen volgen van de ontwikkelingen van deze 

kolonie en het gedrag van individuen zijn twee hoofddoelstellingen van het onderzoek dat 

sinds 2008 plaatsvindt. Dit verslag geeft een overzicht van onze veldactiviteiten in 2011. 

 

 

Ontwikkelingen 2011 

 

Ondanks dat de meeuwen dit jaar extreem vroeg de kolonie gingen bezetten, duurde het toch 

langer dan we verwachten, voordat de eerste eieren gelegd werden. De reden is nog steeds 

onduidelijk, maar duidelijk was, dat er een verstoring optrad waar de meeuwen behoorlijk op 

reageerden. Zij verlieten massaal het eiland en lagen, soms voor lange tijd, voor het eiland op 

het water (periode half maart – half april). Maar in de loop van april werd dan toch nog de 

kolonie bezet, alleen liepen we nu wel een week tot tien dagen achter op het schema ten 

opzichte van de afgelopen jaren. In de tweede decade van mei werd massaal gelegd (zie tabel 

1). Tijdens de telling van het aantal nesten op 16 mei werden toch nog 1016 broedparen 

aangetroffen (zie tabel 2; 113 paar Zilvermeeuwen en 903 paar Kleine Mantelmeeuwen), wat 

wel 160 paren (-5,6%) minder was dan in 2010. De trend van de laatste jaren met toenemende 

aantallen is hiermee doorbroken, echter wel onder andere omstandigheden (zie tabel 3). De 

verstoring en de latere vestiging lijken dus van invloed geweest te zijn op het aantal 

broedparen, mede omdat in de vestigingstijd genoeg meeuwen aanwezig waren. Er waren 

waarnemingen van gekleurringde meeuwen die wel in het begin van de vestigingsperiode 

aanwezig waren, maar uiteindelijk niet tot broeden zijn gekomen. De eerste vliegvlugge 

eerstejaars meeuwen werden gezien op 3 juli. 
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Tabel 1. Telling van twee trajecten op  

nesten met inhoud in 2011. 

    

Traject 1 - Noord (west heli-dek)  

     

 1 ei 2 ei 3 ei 

2-mei 7 2 0 

9-mei 12 11 24 

16-mei 0 1 66 

    

Traject 2 - Noord van puinhelling  

    

2-mei 2 2 0 

9-mei 7 4 3 

16-mei 3 4 32 

 

Om een idee te krijgen wanneer de meeste eieren gelegd werden zijn er twee trajecten 

uitgezet. Eén in het noordelijk deel, ruwweg vanaf het helikopterdek westwaarts over de 

noordelijke vlakte tot de duintjes en de tweede langs de noordkant van de puinhelling. De 

resultaten (zie tabel 1) lieten zien dat met name in de tweede decade van mei de meeste eieren 

gelegd werden en dat rond 16 mei de meeste legsels voltallig waren. Tevens viel op dat er een 

verschil was in de twee trajecten, i.e. in het noordelijke traject waren de legsels eerder 

voltallig.  

 

 

Tabel 2. IJmuiden, Forteiland, nestentelling op 16 mei 2011 

  

Inhoud nest Aantal 

  

1 ei 65 

2 ei 133 

3 ei 725 

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? 66 

inhoud onbekend 25 

  

Totaal 1016 

 

Tabel 2 geeft een overzicht van het aantal gevonden nesten en de inhoud ervan tijdens de 

telling op 16 mei. Van een aantal nesten kan de inhoud niet worden gecontroleerd 

(onbereikbare plaatsen). Opvallend was dat dit jaar in geen enkel nest kuikens werden 

aangetroffen, terwijl tijdens nestentellingen in de afgelopen jaren altijd een aantal nesten met 

kuikens werden waargenomen (ook een aanwijzing voor de latere vestiging).  
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Tabel 3. IJmuiden, Forteiland, 

aantal meeuwenbroedparen, periode 2000-2011
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Het aantal gevonden territoria/nesten was voor het eerst lager dan het jaar ervoor. En dat was 

voor het eerste sinds de hernieuwde vestiging in 2003. Totaal werden in 2011 903 paar Kleine 

Mantelmeeuwen en 113 paar Zilvermeeuwen gevonden. In vergelijking met 2010 (toen 

respectievelijk 1004 en 172) is het aantal respectievelijk 10,1 en 34,3 % achteruitgegaan. In 

hoeverre deze achteruitgang temaken heeft gehad met de vroegtijdige verstoring is 

onduidelijk, maar wel duidelijk is dat de Zilvermeeuwen een behoorlijke ‘veer’ hebben 

gelaten. 

 

 

Ringonderzoek 

 

Sinds 2008 is er op het Forteiland een kleurringonderzoek gestart. De gemerkte meeuwen 

geven ons ontzettend veel interessante informatie over hun doen en laten. Met name op het 

Forteiland wordt gekeken naar plaatstrouw van de broedvogels in de kolonie, maar ook naar 

gedrag. Dit is mogelijk omdat de vogels individueel herkenbaar zijn. In totaal werden in het 

broedseizoen ±1900 waarnemingen gedaan van 193 verschillende Zilver- en Kleine 

Mantelmeeuwen (excl. de dit jaar gekleurringde kuikens).   

 

In 2011 werden 45 broedvogels op het nest gevangen (38 Kleine Mantelmeeuwen en zeven 

Zilvermeeuwen). Hiervan waren er negen al ge(kleur)ringd. Interessant waren de controles 

van twee buitenlandse Kleine Mantelmeeuwen. Hiervan was er één als kuiken geringd op 

Helgoland, Duitsland (15 juli 2006) en de ander was als kuiken geringd te Zeebrugge, België 

(16 juli 2005). Verder werd een vogel gecontroleerd die als kuiken was geringd op de 

Maasvlakte (2 juli 1997). Daarnaast werden twee andere vogels gecontroleerd met een 

metalen ring die wij hadden aangelegd op het Middensluiseiland (nu grotendeels afgegraven 

en niet meer van belang voor broedende meeuwen). Deze Kleine Mantelmeeuwen waren daar 

als kuiken geringd op 25 juni 2002 en 19 juli 2004. Ook werden nog twee ‘eigen’ 

gekleurringde vogels van het afgelopen jaar gecontroleerd, welke geringd waren op het 

Forteiland als broedvogel. Bij de Zilvermeeuw betrof het twee controles van ‘eigen’ 

gekleurringde exemplaren die het afgelopen jaar geringd waren op het Forteiland als 

broedvogel.  
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Op 4 en 11 juli werden totaal 60 kuikens (7 Zilvermeeuwen en 53 Kleine Mantelmeeuwen) 

voorzien van kleurringen en op 11 juli nog eens 58 met alleen een metalen ring (3 Zilver-

meeuwen en 55 Kleine Mantelmeeuwen). Van de 60 gekleurringde kuikens werden er tijdens 

de uitvliegperiode 59 teruggezien. Het ringen van kuikens kan onder andere inzicht geven in 

het vestigingspatroon als broedvogel. Een eerste aanwijzing werd in 2011 duidelijk toen zich 

vogels gingen vestigen die in 2008 en 2009 als kuikens waren gekleurringd (zie tabel 4). 

 

Op 3 juni 2011 werd door de beheerder van het Forteiland een dode Zilvermeeuw met een 

Belgische ring gevonden. Deze vogel was geringd op 19 juni 2002 als vrouw 2ekj te 

Oostende, België. 

 

 

 

 

 

Tabel 4. Overzicht van waargenomen gekleurringde onvolwassen Zilver-  

meeuwen en Kleine Mantelmeeuwen op het Forteiland, IJmuiden  

in 2011, welke op het Forteiland, IJmuiden als kuiken zijn geringd. 

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

     

Soort Ring Status Ringdatum Sexe 

     

Zilvermeeuw YACU - 30-jun-08 man 

Zilvermeeuw YACW b 30-jun-08 man 

Zilvermeeuw YADF - 30-jun-08 man 

Zilvermeeuw YADK - 30-jun-08 man 

Zilvermeeuw YAFC - 30-jun-08 man 

Zilvermeeuw YAFJ - 30-jun-08 man 

Zilvermeeuw YALB - 29-jun-09 - 

Zilvermeeuw YAMF - 5-jul-10 - 

      

Kleine Mantelmeeuw YACZ - 30-jun-08 man 

Kleine Mantelmeeuw YADM - 30-jun-08 - 

Kleine Mantelmeeuw YADN - 30-jun-08 - 

Kleine Mantelmeeuw YADU B 30-jun-08 man 

Kleine Mantelmeeuw YADX b 30-jun-08 man 

Kleine Mantelmeeuw YADZ - 30-jun-08 - 

Kleine Mantelmeeuw YANM - 29-jun-09 man 

Kleine Mantelmeeuw YANP - 29-jun-09 man 
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In 2011 werden we voor het eerst ‘overvallen’ door behoorlijk wat waarnemingen van 

gekleurringde Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen die we in eerder jaren als kuiken 

hadden geringd op het Forteiland. Voor een overzicht wordt verwezen naar tabel 4. De vogels 

uit de jaarklassen 2008 kunnen in principe al potentiële broeders zijn, getuige de vondst van 

Kleine Mantelmeeuw YADU op een nest met eieren. Enkele gedroegen zich behoorlijk 

territoriaal (Zilvermeeuw YACW en Kleine Mantelmeeuw YADX), terwijl het overgrote deel 

van deze jongelingen zich her en der in de kolonie liet zien. Opmerkelijk zijn nog 

Zilvermeeuw YALB (jaarklasse 2009) en YAMF (jaarklasse 2010) die zich regelmatig, ook 

buiten het broedseizoen, rond en op het Forteiland laten zien. 

 

 

Tabel 5. Overzicht van waarnemingen van niet op het Forteiland, IJmuiden   

gekleurringde Kleine Mantelmeeuwen in de kolonie tijdens het broedseizoen 2011. 

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, UK 

DMAN - 3-jul-06 kuiken vrouw Zeebrugge, West-Vlaanderen, België 

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

E097 B 1-jul-95 kuiken - Maasvlakte 

E509 b 9-jul-95 kuiken - Maasvlakte 

E573 - 8-jul-95 kuiken - Maasvlakte 

E647 - 24-jun-01 kuiken - Europoort 

E863 - 10-jul-95 kuiken - Maasvlakte 

E864 - 10-jul-95 kuiken - Maasvlakte 

E962 - 10-jul-95 kuiken - Maasvlakte 

EAY3 b 4-jul-97 kuiken vrouw Maasvlakte 

EC19 - 10-jul-93 kuiken - Maasvlakte 

EH10 B 7-jul-96 kuiken   Europoort 

EK79 B 9-jul-96 kuiken man Maasvlakte 

EP01 - 26-jun-96 kuiken vrouw Europoort 

EP76 B 2-jul-97 kuiken man Maasvlakte 

ET40 b 26-jun-96 kuiken vrouw Europoort 

EX67 p 21-jun-97 kuiken man Europoort 

FSD - 19-jul-98 kuiken - Orfordness, Suffolk, UK 

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

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

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

LUAW - 6-jul-09 kuiken - Zeebrugge, West-Vlaanderen, België 

LJ4 B 28-jun-93 kuiken man Europoort 

LJ5 B 28-jun-93 kuiken - Europoort 

NY9 p 28-jun-97 kuiken vrouw Europoort 

PCAC b 20-jul-06 kuiken vrouw Texel, Kelderhuispolder 

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

RWN b 16-jul-05 kuiken vrouw Orfordness, Suffolk, UK 

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

ZR B 16-jun-06 kuiken vrouw Moerdijk (Tetra park) 
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Ook in andere meeuwenkolonies in Nederland en de ons omringende landen worden 

meeuwen voorzien van kleurringen. De kans is dus aanwezig dat gekleurringde meeuwen uit 

andere kolonies in IJmuiden verschijnen. Ze zijn nu immers aan de hand van kleuringen en 

individueel herkenbare codes goed te identificeren.  

Tabel 5 geeft een overzicht van alle waargenomen ‘vreemde’ kleurringen bij Kleine 

Mantelmeeuwen tijdens het broedseizoen 2011. Het geeft in ieder geval duidelijk aan dat we 

meeuwen uit het hele Noordzeegebied kunnen verwachten in de kolonie op het Forteiland.  

Er werden dit jaar geen ‘vreemde’ gekleurringde Zilvermeeuwen waargenomen  

 

 

Overige zaken 

 

Jaarlijks brengen wij advies uit richting de beheerder van het Forteiland om de 

meeuwenkolonie zo goed mogelijk te beschermen (Cottaar & Verbeek 2011). Dat dit nodig 

blijkt te zijn blijkt dat we tijdens de broedtijd nog regelmatig met de beheerder of het PBN is 

contact zijn als we onregelmatigheden waarnemen. Deze kunnen bestaan uit het betreden van 

het afgezette deel van de kolonie of bijvoorbeeld het stenen gooien naar de meeuwen. Ook 

tijdens het broedseizoen is nog regelmatig overleg met de beheerder geweest. 

In 2011 is in de zaal onder het helikopterdek een informatiepaneel opgehangen met informatie 

over Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen. Tevens zijn we tijdens de publieksdag van 3 juli 

aanwezig geweest. Dit alles had tot doel om geïnteresseerden tijdens deze publieksdag, die 

elke eerste zondag van de maand plaatsvindt, van informatie te voorzien over de meeuwen. 

Tijdens deze dagen kunnen vele honderden personen het Forteiland bezoeken. 

Het aantal meeuwenbroedparen wordt doorgegeven aan SOVON, een organisatie die zich 

bezig houdt met het verzamelen van o.a. broedvogelaantallen. Dit om een landelijk overzicht 

te kunnen maken over alle in Nederland broedende soorten, met name de zeldzame en 

kolonievogels. Dit broedvogelverslag wordt dan weer door o.a. allerlei overheidsinstanties 

gebruikt.  

In 2011 is een eerste begin gemaakt met betrekking tot het maken van een beschrijving van de 

vegetatie op het Forteiland. Dit zal de komende jaren worden voortgezet. 

 

 

Overige broedvogels. 

 

Stormmeeuwen waren dit jaar wel aanwezig met 1-2 paartjes, maar tot broeden is het niet 

gekomen. In 2011 was wederom een gemengd broedpaar Geelpootmeeuw x Kleine 

Mantelmeeuw aanwezig. Het ging hier om het paartje dat al een paar jaar gevolgd wordt en 

waarvan beide vogels voorzien zijn van kleurringen. Er werden twee jongen grootgebracht. 

Onregelmatig zijn gedurende het broedseizoen onvolwassen Geelpootmeeuwen gezien. 

Net als afgelopen jaar werden ook dit jaar weer regelmatig paartjes Scholeksters gezien. Dit 

resulteerden uiteindelijk in de vondst van vier nesten (1x4 en 3x3 eieren) tijdens de telling van 

het aantal meeuwennesten op 16 mei. Eén van de broedvogels werd met behulp van een 

inloopkooi over het nest gevangen en geringd. Alle paren hebben kuikens gehad, waarvan één 

paar pas in de loop van juli (nalegsel). Minimaal één kuiken is vliegvlug geworden. Dit 

kuiken, dat we goed konden volgen, werd vooral met door de ouders aangevoerde mosselen 

grootgebracht.  

Jaarlijks broedt een paartje Nijlganzen op het Forteiland, en dit jaar was daar geen 

uitzondering op. Ook vrijwel jaarlijks wordt het paar in april/mei met kleine kuikens gezien, 

maar weten ze uiteindelijk toch geen kuikens groot te brengen. En dat gebeurde ook dit jaar 
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weer. Het paar werd dit jaar overigens op 21 augustus wederom met kleine kuikens (6) 

gezien. Op 29 augustus werd het paar weer zonder kuikens aangetroffen. 

Vooral in het voorjaar, maar dit jaar tot in juni, werden regelmatig tot 11 paar Bergeenden op 

het Forteiland aangetroffen. Vaak verblijven ze in een groep en worden er regelmatig 

baltsactiviteiten waargenomen. Vrouwtjes maken zich soms uit deze groepen los om 

aanwezige konijnenholen te inspecteren als mogelijke broedholte. Vooralsnog zijn echter 

geen broedgevallen bevestigd al moet dat niet voor onmogelijk gehouden worden. 

In tegenstelling tot de afgelopen jaren werden dit jaar meer Wilde Eenden gezien. Regelmatig 

werden verschillende paartjes opgemerkt en werden later in de tijd kleine groepjes woerden 

aangetroffen (tot vier exemplaren). Tijdens de telling van het aantal meeuwennesten op 16 

mei werd een vrouwtje opgeschrikt van haar nest op de puinhelling. Tevens werd tijdens 

bezoeken regelmatig een broedverdacht vrouwtje rond de koepel gezien. 

Wat betreft de zangvogels werden in april twee zangposten opgemerkt van Grasmussen en 

was er een broedgeval van een Heggenmus (vogel met voer) op het eiland.  

 

 

Waarnemingen niet-broedvogels. 

 

Wat betreft andere soorten vogels gedurende de broedtijd zijn het vooral de grote aantallen 

Aalscholvers die opvallen op de westzijde van het Forteiland. De aantallen liepen op tot 

maximaal 171 exemplaren (23 juli). Het zijn vooral onvolwassen vogels die rond de pieren en 

op de Noordzee vissen en op het Forteiland rusten en de vis die zij gevangen hebben verteren.  

De Aalscholvers vertrekken voor zonsondergang richting de slaapplaats die gelegen is langs 

het Noordzeekanaal ter hoogte van Zijkanaal A. Het piertje en de westkant van het Forteiland 

wordt ook regelmatig door Scholeksters gebruikt als hoogwatervluchtplaats. Maximaal 

werden er 44 geteld (7 augustus). Een meeuwensoort die (nog) niet in de Zuid-Kennemerland 

broedt maar wel veel voorkomt is de Grote Mantelmeeuw. Het zijn in de broedtijd vooral 

onvolwassen vogels die rond het Forteiland voorkomen en die onder andere overtijen en het 

Forteiland gebruiken als slaapplaats. Aantallen konden oplopen tot 96 exemplaren (26 juni), 

waaronder regelmatig gekleurringde exemplaren van Noorse origine. In de zomer worden 

regelmatig foeragerende Houtduiven, Kauwen, Eksters, Zwarte Kraaien, Spreeuwen, Witte 

Kwikstaarten en Kneuen op het Forteiland waargenomen. 

 

 

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! 

Maarten Bongertman vergezelde ons op 16 mei om met het aantal nesten te tellen. Tevens 

maakte hij een eerste overzicht van de vegetatie. Kees Camphuysen (NIOZ) voor het leveren 

van de kleurringen en het verzorgen van de life-historys naar de waarnemers. De foto van 

YALB was gemaakt door Mars Muusse. De overige foto’s zijn van de auteurs. 
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