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Samenvatting

In het Deltagebied komen van diverse soorten kustbroedvogels nationaal 
en internationaal belangrijke populaties tot broeden (tabel 1). In 
Noordwest-Europees verband zijn vooral Zwartkopmeeuw (>50% van de 
Noordwest-Europese populatie), Strandplevier (23%), Kluut (13%), Kleine 
Mantelmeeuw (12%), Grote Stern (12%), Visdief (7%) en Dwergstern 
(6%) van belang. Van de Nederlandse populatie herbergt het Deltagebied 
meer dan 90% van de Zwartkopmeeuwen, driekwart van de 
Strandplevieren en Dwergsterns, de helft van de Kleine Mantelmeeuwen, 
Zilvermeeuwen en Grote Sterns, en een derde van de Kluten, 
Bontbekplevieren en Visdieven. Populatieveranderingen van 
kustbroedvogels in het Deltagebied hebben daarmee gevolgen voor de 
totale populatie van sommige soorten op nationale of internationale 
schaal.

De afgelopen zes jaren zijn de veranderingen van deze populaties in het 
Deltagebied relatief gering geweest. Van de 14 soorten die jaarlijks tot 
broeden komen zijn er vijf stabiel over de periode 1994-2000. Alleen 
Bontbekplevier, Strandplevier en Kokmeeuw vertonen een duidelijke 
afname, waarbij dient te worden aangetekend dat voor deze soorten geldt 
dat over de laatste drie jaren de aantallen niet meer zijn afgenomen. Zes 
soorten (Kleine Plevier, Zwartkopmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Grote 
Stern, Visdief en Dwergstern) zijn duidelijk toegenomen. Voor 
Zwartkopmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Grote Stern en Visdief geldt dat 
de populaties al enige tijd groeien. Voor de sterns zijn de aantallen echter 
nog steeds lager dan in de jaren vijftig. Een kanttekening bij al dit positieve 
nieuws is echter wel dat een groot deel van de soorten heeft geprofiteerd 
van natuurontwikkelingsprojecten in diverse delen van het Deltagebied. 
Zoals te lezen valt in de soortteksten zal in de komende jaren blijken of 
deze situatie langer te handhaven is. Vooral pioniersoorten lijken na het 
afronden van de meeste van deze projecten weer in de verdrukking te 
komen. Wel zal er nieuwe ruimte ontstaan voor kustbroedvogels bij de 
uitvoering van Plan Tureluur (zuidkust Schouwen, Tholen).

Tabel 1. Aantal broedparen van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2000, het gemiddeld 
aantal broedparen in de periode 1994-2000, trend (1994-2000; - afnemend, = stabiel.
+ toenemend) en percentage van Noordwest-Europese populatie dat in het Deltagebied 
broedde (1998-2000).

Soort
aantal
2000

Gern. Aantal 
1994-2000

trend
1994-2000

% NW-Eur. 
Populatie

Aalscholver 2157 2210 = 3
Kluut 2932 2610 = 13
Kleine Plevier 176 145 + <1
Bontbekplevier 148 160 - <1
Strandplevier 234 250 - 23
Zwartkopmeeuw 816 385 + >50
Kokmeeuw 21 887 22 645 - 1
Stormmeeuw 657 660 = <1
Kleine Mantelmeeuw 34 938 24 950 + 12
Zilvermeeuw 29 768 29 660 = 4
Grote Stern 5800 5020 + 13
Visdief 6514 5825 + 7
Noordse Stem 39 40 = 0
Dwergstern 296 290 + 6
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I .Voordelta
2.Haringvliet
3.Hollandsch Diep
4.Biesbosch 
ö.Grevelingenmeer 
6.Volkerakmeer 
7.0osterschelde
8.Zoommeer
9.Markiezaat
10.Veerse Meer
I I  .Westerschelde
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Figuur 1. Het Deltagebied: de belangrijkste watersystemen
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1. Inleiding

1.1 Opzet van dit rapport

Dit rapport kan worden beschouwd ais een aanvulling op het in 1999 
verschenen uitvoerige rapport over twintig jaar (1979-1998) populatie- 
monitoring van kustbroedvogels in het Deltagebied (Meininger et al. 
1999). Deze periode werd gekenmerkt door grote veranderingen in het 
Deltagebied. In de eerste tien jaar waren dit vooral de effecten van de 
voltooiing van de Deltawerken, met afdammingen van zeearmen en het 
droogvallen van grote oppervlakten voormalige slikken en platen. 
Gedurende de tweede periode van tien jaar waren het vooral 
inrichtingsmaatregelen die grote effecten hadden op de aantallen en 
verspreiding van kustbroedvogels.

Met ingang van het broedseizoen 1999 is voor de jaarlijkse rapportage 
gekozen voor een wat andere opzet (Meininger et al. 2000b). De 
basisgegevens van het aantal broedparen per soort per gebied worden 
opgenomen in een bijlage. Voorts wordt een tabel en een figuur 
opgenomen met het aantal broedparen per jaar sinds 1979. Niet alle 
soorten worden nog in ieder jaarrapport besproken. Er zijn drie 
soortgroepen onderscheiden:

• Kluut, Bontbekplevier, Strandplevier
• Zwartkopmeeuw, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine 

Mantelmeeuw
• Grote Stern, Visdief, Noordse Stern, Dwergstern.

Per rapport wordt één van deze groepen besproken, waardoor alle soorten 
de revue passeren in een cyclus van drie jaar. Jaarlijks wordt ook een 
watersysteem nader besproken. De keuze van het watersysteem zal zo 
veel mogelijk aansluiten bij andere rapportages door het RIKZ 
(bijvoorbeeld de bekken rapportages die voor Directie Zeeland worden 
vervaardigd). Zowel in de bespreking per soort ais in de bespreking van 
het uitgelichte watersysteem ligt het accent op het beschrijven van de 
huidige toestand en de veranderingen gedurende de laatste drie jaren.

In dit rapport wordt de ontwikkeling van aantallen kustbroedvogels 
besproken. In het kader van andere projecten wordt door RIKZ ook 
aandacht besteed aan het functioneren van broedgebieden. Daarbij wordt 
o.a. onderzoek gedaan naar het broedsucces van kustbroedvogels, de 
condities van jonge Visdieven in diverse kolonies en de populatiedynamica 
van Bontbekplevier en Strandplevier. De (voorlopige) resultaten van deze 
onderzoeken in 2000 zijn reeds elders gerapporteerd (Meininger et al. 
2001).

1.2 Doei van de monitoring

Het doei van het monitoren van de populatie van kustbroedvogels in het 
Deltagebied is het jaarlijks vaststellen van de aantallen en verspreiding van 
een geselecteerd aantal soorten, om uitspraken te kunnen doen over de 
effecten van inrichting en beheer van de Rijkswateren. Onder 
kustbroedvogels worden hier verstaan Kluut, Bontbekplevier, Kleine
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Plevier, Strandplevier en alle soorten meeuwen en sterns. Daarnaast wordt 
ook de Aalscholver bij het onderzoek betrokken.
Het deelprogramma 'kustbroedvogels Delta', gestart in 1979, valt sinds 
1990 onder het biologisch monitoringprogramma van de Rijkswateren, 
uitgevoerd in het kader van MWTL (Monitoring Waterstaatkundige 
Toestand van het Land).

1.3 Begrenzing van het studiegebied

Hoewel het Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ zich primair richt op de 
zoute Rijkswateren is toch gekozen voor het jaarlijks monitoren van het 
gehele Deltagebied (figuur 1), inclusief de zoete Rijkswateren (Haringvliet, 
Hollandsch Diep, Volkerakmeer, Zoommeer), overige wateren (o.a. 
Markiezaat) en binnendijkse gebieden. Veel soorten zijn immers zeer 
mobiel en kunnen zelfs binnen één broedseizoen van broedplaats 
wisselen. Het onderzoeksgebied strekt zich zuidelijk uit to t de Nederlands- 
Belgische grens, oostelijk tot de lijn Bergen op Zoom - Moerdijk - 
Biesbosch - Dordrecht en noordelijk to t de Nieuwe Waterweg - Nieuwe 
Maas.

1.4 Dankwoord

Tijdens het organiseren en uitvoeren van de broedvogeltellingen in 2000 is 
een beroep gedaan op diverse vrijwilligers (veelal georganiseerd in 
vogelwerkgroepen) en medewerkers van terreinbeherende organisaties en 
ambtelijke diensten. Deze personen hebben hun gegevens belangeloos ter 
beschikking gesteld.

De volgende bedrijven/instellingen verleenden in 2000 toestemming voor 
onderzoek op hun terreinen:

•  DOW -Chemical Terneuzen
•  Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam
•  Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen
•  Provincie Zeeland
•  Rijkswaterstaat Directie Zeeland
•  Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland
•  Shell Nederland Chemie B.V. Moerdijk
•  Staatsbosbeheer
•  Stichting het Brabants Landschap
•  Stichting het Zeeuwse Landschap
•  Stichting het Zuidhollands Landschap
•  Suiker Unie Stampersgat
•  TetraPak Moerdijk
•  Vereniging Natuurmonumenten
•  Waterschap het Vrije van Sluis
•  Waterschap Zeeuwse Eilanden

Ondersteuning in de vorm van vaartuigen werd geleverd door 
Rijkswaterstaat Meetdienst Zuid-Holland, Stichting het Zeeuwse 
Landschap, Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Het team van aan dit project verbonden veldmedewerkers bestond in 
2000 uit Cor Berrevoets, Sander Lilipaly, Peter Meininger, Rob Strucker en 
Pim Wolf. Daarnaast hielpen Floor Arts en Frank Majoor in het kader van 
andere onderzoeken vaak mee aan monitoring-werkzaamheden.
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Hierna volgt een lijst van medewerkers en organisaties die in 2000 in 
enigerlei vorm hebben meegewerkt, en hiervoor hartelijk worden bedankt:

T. Bakker, K. Baselier, R B. Beijersbergen, W . van Benthem, P.W. Boeren,
T. Boudewijn, S. Bouma, R. Brouwer, BJ.M. de Bruin, R.J. Buijs, M A . Buise,
H. Bult, H. Bun, M . Capello, H. Castelijns, C. Dentz, P.J.T. Derks, S. Dirksen,
G. van der Ende, J. Ettema, J. van Felius, H. Gaasbeek, P. Geers, V. Geers,
M . van ‘t  Hof, R. ter Horst, G .W . Huijzers, A. de Jonge, M . Jongenelen,
W . van Kerkhoven, K. de Kraker, A. van der Linden, L. van der Linden, R. van Loo, 
J. Maebe, J. Millenaar, K. Mostert, J. van der Neut, G.L. Ouweneel, J. Poortvliet,
H. Potters, H.C. Ravesteijn, R.J. Remmerts, C.J. de Roon, F. Schenk, M . Sinke,
G.J. Slob, T. Sluijter, A. de Smet, N.D. van Swelm, R.M. Teixeira, F.L.L. Tombeur,
J. Tramper, L. Tromper, B. van der Velden, H.J.P. Vercruijsse, M . de Vlieger,
H. van Vught, J . van Waeyenberge , B.A.M. W eei, G. van W ent,
R. van Westrienen, A P. Wieland, W . Wisse, R.H. W itte, M . van W ouw e en 
C. van het Zelfde.

Bureau Waardenburg, Provincie Zuid-Holland (Dienst Ruimte en Groen), 
Vogelwerkgroep Bergen op Zoom, Vogelwerkgroep 't Duumpje, Vogelwerkgroep 
Goeree-Overflakkee, Vogelwerkgroep Hoeksche Waards Landschap, 
Vogelwerkgroep KNNV Voorne, Vogelwerkgroep Steltkluut, Vogelwerkgroep 
Schouwen-Duiveland, Vogelwerkgroep Roosendaal, Vogelwerkgroep Walcheren, 
Staatsbosbeheer Delta, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Stichting Ornithologisch 
Station Voorne en Vereniging Natuurmonumenten.

Gegevens over de aantallen kustbroedvogels bij Zeebrugge (België) 
werden verstrekt door Erik Stienen en Jeroen van Waeyenberge (Instituut 
voor Natuurbehoud, Brussel).

Op conceptteksten van dit rapport werd waardevol commentaar 
ontvangen van Floor Arts, Cor Berrevoets, Kees de Kraker (Ecologisch 
adviesbureau Sandvicensis), Sander Lilipaly, Norman van Swelm (Stichting 
Ornithologisch Station Voorne) en Pim Wolf.

Een halve eeuw actief ais vogelteller in het Verdronken Land van Saeftinghe: Jean Maebe
(Saeftinghe, 29 december 2000; foto Peter L. Meininger)
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Haringvliet, Eilanden Ventjagersplaten: nog grotendeels onbegroeid in 2000
(19 juni 2000; foto Peter L. Meininger)

Nest van Strandplevier. Oosterscheldekering, Noordland
(12 mei 2000; foto Pim A. Wolf)
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2. Methoden

2.1 Algemeen

Voor een gedetailleerde bespreking van de gebruikte methoden bij het 
vaststellen van de aantallen kustbroedvogels in het Deltagebied wordt 
verwezen naar Meininger et al. (1999). In 2000 werd niet van deze 
methoden afgeweken. Een overzicht van inventarisatieperioden van de 
verschillende soorten kustbroedvogels staat vermeld in tabel 2.

Tabel 2. Overzicht van inventarisatieperioden van kustbroedvogels in het Deltagebied (een 
maand is verdeeld in decaden). Inventarisatie: grijs = tellingen bruikbaar, zwart = optimale 
inventarisatieperiode.

Maand:
Aalscholver

Kluut

Kleine Plevier

Bontbekplevier

Strandplevier

Zwartkopmeeuw

Kokmeeuw

Stormmeeuw

Kleine Mantelmeeuw

Zilvermeeuw

Grote Stern

Visdief

Noordse Stern 

Dwergstern

april I mei | juni

In de beschrijving wordt steeds uitgegaan van een indeling van 
broedgebieden in diverse categorieën:

• Getijdengebied - broedgebieden die overspoeld kunnen worden.
• Drooggevallen gronden - gebieden die ontstaan zijn ten gevolge van 

het afsluiten van zeearmen.
• Binnendijkse gebieden
• Opspuitingen/Kunstwerken- gebieden die onstaan zijn ten gevolge van 

menselijk handelen

Ook is per gebied een zoet/zout kenmerk opgenomen. Zout zijn alle 
gebieden die begrensd worden door zout of brak water of onder invloed 
van zoute kwel staan.
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Haringvliet, Eilanden Ventjagersplaten: nog grotendeels onbegroeid in 2000
(4 juli 2000; foto Peter L. Meininger)

Banjaardstrand: tijdelijke “zonering“ ten behoeve van kustbroedvogels
(9 juni 2000; foto Floor A. Arts)
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3. Broedseizoen 2000

3.1 Belangrijke ontwikkelingen in broedgebieden

Per watersysteem worden de belangrijkste ontwikkelingen in 2000 
beschreven die van invloed (kunnen) zijn geweest op broedplaatskeuze 
van kustbroedvogels.

Voordelta

Op de Splitsingsdam in de monding van de Nieuwe Waterweg is in april 
2000 door Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland een broedgebied 
ingericht voor Visdieven. Binnen een opstaande rand werd een laag van 
schelpen en grind aangebracht (3500 m2 ).

De Maasvlakte Vogelvallei is in maart 2000 grondig gemaaid en het 
maaisel werd afgevoerd.

In de grootschalige baggerberging "De Slufter" op de Maasvlakte vielen, 
door de geleidelijke opvulling van het meer, aan de westelijke oever enkele 
slikplaten permanent droog.

Het restant van het Sluftermeer viel in de loop van de zomer gedeeltelijk 
droog, waardoor het eilandje veranderde in een schiereiland. Het 
Sluftermeer en directe omgeving zijn zeer in trek bij hondenuitlaters, 
motorcrossers en bezitters van terreinwagens.

In het speciedepot de Papegaaiebek werden in voorjaar 2000 enkele grote 
geulen gegraven en is de waterhuishouding van de diverse 
compartimenten flink gewijzigd.

Ook in 2000 werden diverse optieterreinen op de Maasvlakte en in 
Europoort in gebruik genomen ais bedrijfsterrein, waardoor het 
oppervlakte geschikt broedterrein voor meeuwen verminderde.

Op het Verklikkerstrand (Schouwen) werd een stuk strand enige maanden 
m.b.v. een raster afgesloten om kustbroedvogels een kans tot broeden te 
bieden. Er werden in 2000 geen kustbroedvogels vastgesteld.

Ook een deel van het Banjaardstrand (Noord-Beveland) werd op initiatief 
van Vogelbescherming Nederland/ Staatsbosbeheer/Rijkswaterstaat 
(Directie Zeeland) weer afgesloten nadat zich in 1999 Dwergsterns hadden 
gevestigd. Door zandsuppleties in de winter 1999/2000 was het 
strandgedeelte waar in 1999 Dwergsterns en Strandplevieren hebben 
gebroed minder aantrekkelijk geworden om te broeden. De voor sterns en 
plevieren zo aantrekkelijke lage (tot enkele decimeters hoge) 
schaarsbegroeide duintjes en uitgestoven schelprijke delen waren 
grotendeels geëgaliseerd! In het gebied kwamen in 2000 Bontbekplevier 
(1 paar), Strandplevier (3) en Dwergstern (11) tot broeden.

Haringvliet

Op delen van de Slijkplaat begint de oorspronkelijke vegetatie zich te 
herstellen. In de loop van voorjaar en zomer 2000 raakten grote delen van 
de Slijkplaat veel meer begroeid met kruiden. De opslag van bomen is nog
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gering. Op 19 mei werd vastgesteld dat een deel van het eiland recent 
onder water had gestaan. Op 31 mei waren er sporen van hevige 
neerslag.

Op de Scheelhoekeilanden werd in de winter 1999/2000 met de hand 
opslag van wilgen en duindoorn verwijderd; daarna is de resterende hoge 
vegetatie gemaaid. De omvang van de (soms manshoge) ruigtevegetaties 
neemt jaarlijks toe. Ook op de Quackgors-eilanden was de begroeiing 
sterk toegenomen, o.a. met veel opslag van wilgen.

De Ventjagersplaten-eilanden, opgespoten in de winter 1998/99, waren 
in 2000 nog grotendeels onbegroeid.

Hollandsch Diep

Op het Industrieterrein Moerdijk werden diverse optieterreinen in gebruik 
genomen door industrie.

Volkerakmeer

Op de Hellegatsplaten is in maart 2000 het Ooltgensplaateiland
gemaaid. Het maaisel is echter niet afgevoerd. Ook zijn op dit eiland 
enkele rattenkisten geplaatst.

Op 31 mei bleek het hele westelijk deel van de Krammersche Slikken Oost 
overspoeld te zijn tijdens de storm van 27/28 mei. Het "vloedmerk" lag 
tegen de teen van de dijk.

Van de Nieuwkooper Eilanden werd één eiland vóór het broedseizoen 
door de beheerder geëgd en ontdaan van wilgenopslag. Het merendeel 
van de kustbroedvogels kwam in 2000 op dit eiland tot broeden 
(waaronder 25 paar Kluten en 116 paar Zwartkopmeeuwen).

De vegetatie op Slaakeiland (één van de eilanden langs de Philipsdam) is
door de intensieve begrazing met 4 Moeflons erg kort geworden, hetgeen 
duidelijk invloed heeft op broedvogels. Het is het enige eiland bij de 
Philipsdam, waar in 2000 plevieren tot broeden kwamen.

Alle gebieden in het Volkerakmeer, die in de jaren negentig zijn 
opgespoten, zijn door successie inmiddels grotendeels ongeschikt 
geworden voor kustbroedvogels. De drooggevallen gronden daarentegen 
ontzilten langzaam en handhaven daardoor hun functie voor 
kustbroedvogels. In sommige gebieden wordt getracht de successie tegen 
te gaan (o.a. door begrazing).

Grevelingenmeer

Tijdens de zuiderstorm op 27/28 mei werd het Grevelingenwater hoog 
opgestuwd en overspoelden alle lage delen van de Slikken van Flakkee. 
Hierbij gingen vooral veel nesten van plevieren verloren.

Oosterschelde

In 2000 vonden in het kader van “ Plan Tureluur" uitgebreide 
werkzaamheden plaats in de Prunje Noord. Er werden enkele grote geulen 
aangelegd en op diverse plaatsen werd de toplaag verwijderd. Al in mei 
vielen de flauwe oevers en randen van de geulen door verdamping vrijwel 
droog en ontstonden grote kale vlakten waarop zich o.a. vele tientallen 
paren Kluten vestigden.
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Op de Krammersluizen werd aan de Volkerakzijde een plateau geëgd om 
het geschikt te houden ais broedgebied voor plevieren. In 2000 kwamen 
hier 4 paar Bontbekplevieren en 1 paar Strandplevieren tot broeden.

In de Noordpolder (Tholen) is een natuurontwikkelingsproject uitgevoerd 
in het kader van "Plan Tureluur” . Rond een akker van ongeveer 200 x 
300 meter werd een dijkje aangelegd. De toplaag van de akker werd 
verwijderd, waardoor een nat gebied onstond met brakke plasjes. Het 
gebied is omgeven door een hek. In 2000 kwamen hier relatief veel 
plevieren tot broeden.

Op het Schor Wilhelminapolder bleek op 21 juni een belangrijk deel van 
de schelpenbank te zijn afgegraven. Ook op het Schor ‘t Stelletje werden 
grote hoeveelheden schelpen verwijderd.

In de Inlaag Wanteskuup werd in maart 2000 op particulier initiatief een 
drijvend eiland aangelegd van 300 m2, bestaande uit "matten" van holle 
kunststof buizen. De matten van buizen zijn afgedekt met gaas, waarop 
17.000 kg schelpen zijn aangebracht. In het broedseizoen van 2000 
vestigden zich hier nog geen vogels.

Het eiland in de Inlaag ‘s Gravenhoek werd aantrekkelijk gehouden voor 
kustbroedvogels door in de winter de vegetatie te verwijderen. Evenals 
voorgaande jaren werd het eiland bezet door een kolonie Kokmeeuwen en 
Visdieven.

Zoommeer

In maart 2000 zijn beide eilandjes ten oosten van de Kreekraksluizen 
gemaaid; een deel van het maaisel werd echter niet afgevoerd, en is in 
hopen opgeslagen op de eilandjes en op de oever. Ook werden op beide 
eilandjes enkele rattenkisten geplaatst.

Evenals in het Volkerakmeer zijn ook in het Zoommeer de langzaam 
ontziltende drooggevallen gronden nog steeds van belang voor 
kustbroedvogels, terwijl de nieuwe natuurontwikkelingsgebieden snel 
ongeschikt worden.

Veerse Meer

Zowel op de Middelplaten ais op Kwistenburg werd een veeraster 
geplaatst op enige tientallen meters van de oever.

Westerschelde

In het vroege voorjaar van 2000 is een natuurontwikkelingsproject 
uitgevoerd nabij Fort Rammekens: de Rammekensduinen. Een tijdelijk 
baggerspeciedepot en een gebied met duintjes en struweel werden 
omgevormd tot een nat, slufterachtig gebied met kunstmatige 
paraboolduinen. Er broedden in 2000 geen kustbroedvogels.

In het Verdronken land van Saeftinghe broeden Visdieven meestal op 
pakketten 'veek': opgespoeld plantenmateriaal dat bij hoge waterstanden 
gaat drijven en dan een soort natuurlijk vlot vormt. In 2000 was een 
redelijke oppervlakte aan veekpakketten aanwezig, maar de pakketten 
waren erg dun en daardoor instabiel.
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Het eiland op het Voorland Nummer Een is begin april 2000 geploegd, 
maar er stond nog vrij veel vegetatie op de niet-geploegde 
schelpenbuiten. Desondanks behield het gebied zijn aantrekkingskracht 
voor kustbroedvogels en in 2000 kwamen er o.a. 37 paar Kluten en 66 
paar Dwergsterns tot broeden.

Op de Hooge Platen is begin april 2000 een “ ring" van zandzakken 
bekleed met kunststof hersteld, met ais doei een veilige broedplaats voor 
Dwergsterns te creëren. Er kwamen dit jaar 58 paar Dwergsterns tot 
broeden, waarvan een groot deel succesvol (Meininger et al. 2001).

Langs diverse trajecten werd op het buitentalud van de zeedijk langs de 
Westerschelde recent een nieuwe bekleding/onderhoudsweg aangebracht. 
De werkzaamheden hadden het ontstaan van enkele (tijdelijk geschikte) 
broedplaatsen van plevieren tot gevolg.

3.2 Weer

Onderstaand overzicht is gebaseerd op metingen te Vlissingen zoals 
gepubliceerd in het Maandoverzicht van het weer in Nederland, 
uitgegeven door het KNMI in de Bilt. Deze waarnemingen zijn aangevuld 
met informatie van de website van Jos Broeke 
(http://www.meteozeeland.nl) en enkele eigen waarnemingen.

April was zacht, vrij nat en zeer wisselvallig.
Temperatuur Met een temperatuur van ruim 1,5 °C boven het langjarig 
gemiddelde was april zacht. Dit kwam vooral door de relatief hoge 
minimum temperaturen; overdag bleef het in de eerste twee decaden 
koel. Pas in de derde decade werd het in Zeeland enkele malen warmer 
dan 18 °C. Nachtvorst werd op slechts drie dagen gemeld.
Wind Het woei in Vlissingen iets harder dan gemiddeld, echte stormen of 
langere perioden met veel wind ontbraken.
Neerslag Met 58 mm regende het in Vlissingen iets meer dan gemiddeld 
(45 mm). Er waren 17 dagen met regen. Tijdens de frontpassage op 15 
april viel in Vlissingen 9 mm neerslag. Op 27 april viel bij onweersbuien in 
Zeeland lokaal meer dan 15 mm regen. Langere perioden met regen 
ontbraken.

Mei was warm en nat. In deze maand vond de zwaarste meistorm plaats 
sinds het begin van de waarnemingen.
Temperatuur Gedurende de eerste 16 dagen van mei Zeeland werd op 
zeven dagen de zomerse temperatuur van 25 °C of meer bereikt 
(Westdorpe). Na 16 mei bleef de temperatuur onder de 19 “C.
Wind In Vlissingen woei het op vijf dagen gemiddeld windkracht 6 B of 
meer. De depressies die tussen 25 en 28 mei Nederland passeerden gingen 
gepaard met zeer veel wind. De zuidwesterstorm die op 27/28 mei over 
Zuidwest-Nederland trok, is voor het broedsucces van veel soorten 
kustbroedvogels één van de meest bepalende factoren geweest (zie 3.3). 
Neerslag In Vlissingen viel 86 mm regen tegen 49 mm normaal. Er waren 
14 dagen met regen. Uitschieters waren 10, 21 en 28 mei met meer dan 
10 mm in Vlissingen. Op 21, 24 en 28 mei regende het meer dan tien uur.

Juni was gemiddeld vrij warm, zonnig en droog.
Temperatuur Er kwamen in Zeeland vier zomerse en twee tropische dagen 
(>30 °C) voor. Na 21 juni kwam de temperatuur echter niet meer boven 
de 20°C en vooral van 24 tot en met 29 juni was het koud.

Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2000 16
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Wind Echte stormen of langdurige perioden met veel wind ontbraken. 
Desondanks kunnen dagen ais 23 juni, met neerslag en lage 
temperaturen, de overleving van kleine jongen sterk negatief beïnvloeden. 
Neerslag In Vlissingen viel 38 mm regen tegen 62 mm normaal. Er waren 
11 dagen met regen. De meeste regen viel op 5 juni en 23 juni met 
respectievelijk 9 en 16 mm.

Juli was somber, vrij koel en nat
Temperatuur In Vlissingen werd op geen enkele dag de zomerse waarde 
van 25 °C bereikt en slechts op zeven dagen werd het warmer dan 20 °C. 
Met een gemiddelde maximum temperatuur van nog geen 19 °C was het 
één van de koudste julimaanden van de laatste drie decennia.
Wind Storm en langdurige perioden met veel wind ontbraken. Op 10 en 
11 juli woei het enige tijd harder (5 B). Op deze dagen bleef de 
temperatuur ook zeer laag. Dit gecombineerd met de overvloedige 
neerslag heeft zeker effect gehad op het broedsucces van de latere 
vestigingen van sterns.
Neerslag Met 104 mm regende het in Vlissingen aanzienlijk meer dan 
normaal (gemiddeld 66 mm). Er waren 15 dagen met regen. Uitschieters 
waren 4, 5, en 10 juli met meer dan 10 mm in Vlissingen, vooral 10 juli 
was extreem met 25 mm.

24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4

Mei JUiApril

Figuur 2. Gemiddelde dagtemperatuur (°C ) in april - juli 2000, gemeten in Vlissingen.

3.3 Overspoelingen

De belangrijkste overspoelingen vonden dit jaar plaats in het 
Grevelingenmeer, Volkerakmeer en Zoommeer tijdens de storm van 27/28 
mei. Hoewel geen van deze gebieden onder invloed van getij staat werden 
de broedgebieden overspoeld doordat de harde wind het water opstuwde. 
Doordat de storm uit het zuidwesten kwam bleven de effecten in alle 
bekkens beperkt to t aan de noordzijde gelegen broedgebieden. De aan de 
zuidzijde gelegen broedgebieden zoals het Slik voor Dijkwater en de 
Slikken van Bommenede in het Grevelingenmeer overspoelden niet.
Uit de Oosterschelde zijn geen grote overspoelingen bekend. In de 
Westerschelde overspoelde op 28 mei een (laag gelegen) deel van de 
visdiefkolonie op de Hooge Platen.

Kustbroedvogels in het Deltagebied ín 2000 17
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3.4 Algemene trends bij kustbroedvogels

Hieronder wordt voor alle belangrijke soorten kustbroedvogels een korte 
schets gegeven van de ontwikkelingen van de aantallen in het Deltagebied 
op lange termijn. In figuur 3 is voor negen soorten het verloop van het 
aantal broedparen in het Deltagebied in 1979-2000 uitgezet. De figuren 
4, 5 en 6 geven een beeld van de verspreiding van zestien soorten 
kustbroedvogels in het Deltagebied in 2000.

Kluut

Het aantal Kluten in de Delta is na een verdubbeling in de periode 1979- 
1989 redelijk stabiel. In de afgelopen tien jaar broedden jaarlijks 2500- 
3000 paar in het gebied. In 2000 waren het Haringvliet en het 
Volkerakmeer de belangrijkste broedgebieden, met tezamen 44% van de 
totale Deltapopulatie. Het broedsucces was in 2000 het slechtst sinds 
1994 (Meininger et al. 2001).

Kleine Plevier

Evenals de Kluut is de Kleine Plevier in de Delta aan het eind van de jaren 
tachtig flink in aantal toegenomen. In de periode 1990-2000 was het 
aantal broedparen redelijk stabiel en schommelde tussen 114 en 176. In 
2000 lagen de belangrijkste broedgebieden in het Haringvliet, de 
Biesbosch en Zeeuwsch Vlaanderen.

Bontbekplevier

Na een sterke afname in de periode 1989-1997 lijkt het aantal 
Bontbekplevieren in de Delta de laatste drie jaar te stabiliseren op c. 150 
paar. Het belangrijkste broedgebied is de Oosterschelde met in 2000 ruim 
30% van de totale Deltapopulatie. Andere belangrijke broedgebieden zijn 
het Volkerakmeer, het Grevelingenmeer en de Voordelta (met name de 
Maasvlakte). In 2000 produceerden Bontbekplevieren in het Deltagebied 
ruim een half jong per paar (gebaseerd op 122 paren) (Meininger et al. 
2001).

Strandplevier

In de afgelopen twintig jaar is het aantal Strandplevieren in de Delta met 
bijna 55% afgenomen. De laatste drie jaar lijkt er enige stabilisatie op te 
treden en broedden c. 200-250 paar. In 2000 werden de grootste 
aantallen vastgesteld op de Slikken van Flakkee (44), de Krammersche 
Slikken (29) en op de nieuwe eilanden op de Ventjagersplaten (16). In 
2000 produceerden Strandplevieren in het Deltagebied ongeveer een 
kwart jong per paar (gebaseerd op 187 paren) (Meininger et al. 2001).

Zwartkopmeeuw

De spectaculaire toename van de Zwartkopmeeuw zette zich ook in 2000 
onverminderd voort. Het in 2000 vastgestelde aantal broedparen (816) 
betekende bijna een verdubbeling vergeleken met vorig seizoen. Deze 
toename viel echter samen met een flinke afname in aangrenzende delen 
van België. De gecombineerde populatie van de Delta en België groeide 
"slechts" met c. 13%. De grootste kolonie bevond zich in 2000 op een 
eiland bij de Dintelse Gorzen (291 paar).
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Figuur 3 : Aantalsontwikkelingen van negen belangrijke kustbroedvogelsoorten in het Deltagebied in 1979 - 2000.
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Kokmeeuw

Na een halvering van de aantallen in de eerste helft van de jaren negentig 
is het aantal Kokmeeuwen in de Delta vanaf 1995 met c. 20 000 paar 
redelijk stabiel. De grootste kolonies bevonden zich in 2000 op het 
Zuidgors bij Ellewoutsdijk (3320 paar), op de Hompelvoet (2500) en op de 
Scheelhoekeilanden (2425). Door slecht weer en predatie tijdens de 
jongenfase was het broedsucces in 2000 slecht (Meininger et al. 2001).

Stormmeeuw

Het aantal Stormmeeuwen in de Delta is na een toename tot c. 700 paar 
in de jaren tachtig redelijk gestabiliseerd. Wel kunnen de aantallen tussen 
jaren flinke schommelingen vertonen. De toename in 2000 komt geheel 
op conto van de Voordelta (Maasvlakte-Europoort) en het 
Grevelingenmeer (Hompelvoet, Veermansplaten).

Kleine Mantelmeeuw

In 2000 was de Kleine Mantelmeeuw in de Delta voor het eerst talrijker 
dan de Zilvermeeuw. Na een sterke toename in de periode 1987-1996 
leken de aantallen rond c. 26 000 paar te stabiliseren, maar in 2000 vond 
wederom een sterke toename plaats tot bijna 35 000 paar. De grootste 
kolonies bevinden zich al vele jaren op de Maasvlakte en in Europoort (in 
2000 in totaal 23 890 paar).

Zilvermeeuw

Het aantal broedende Zilvermeeuwen in de Delta is de afgelopen zeven 
jaar met c. 30 000 paar opvallend stabiel. Dit is geheel in tegenstelling tot 
de situatie in het Waddengebied, waar de aantallen in de jaren negentig 
sterk afnamen (van Dijk et al. 2000). De belangrijkste broedgebieden in de 
Delta in 2000 waren het Verdronken Land van Saeftinghe (10 500 paar), 
Maasvlakte/ Europoort (6946) en de Meeuwenduinen op Schouwen 
(3016).

Grote Stern

Het aantalsverloop van de Grote Stern in de Delta wordt in de periode 
1979-2000 gekenmerkt door een verdubbeling van de aantallen. De 
tijdelijke afname eind jaren tachtig is het gevolg van een verplaatsing van 
een deel van de vogels naar het havengebied van Zeebrugge (België). 
Tegenwoordig komen er c. 6000 paar in de Delta to t broeden, verdeeld 
over twee kolonies (Hompelvoet in het Grevelingenmeer en de Hooge 
Platen in de Westerschelde).

Visdief

Het aantal Visdieven in de Delta is in de periode 1979-2000 ruim 
verdrievoudigd tot 6500 paar. In 2000 kwam maar liefst 40% van dit 
aantal to t broeden op de nieuwe eilanden in het westelijk deel van het 
Haringvliet. Andere belangrijke broedgebieden bevonden zich op de 
Hooge Platen (1350), op de Maasvlakte (419) en in het Verdronken Land 
van Saeftinghe (283). Het broedsucces was dit jaar in vrijwel alle kolonies 
gering, met het slechtste broedresultaat sinds 1994 (Meininger et al. 
2001).
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Figuur 4. Verspreiding van zes soorten kustbroedvogels in 2000.
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Noordse Stern

Het aantalsverloop van de Noordse Stern in de Delta wordt gekenmerkt 
door flinke jaarlijkse schommelingen, zonder dat van een duidelijk trend 
sprake is. Met 39 broedparen was 2000 een gemiddeld jaar voor de soort. 
De belangrijkste broedgebieden liggen langs het Grevelingenmeer en de 
Oosterschelde.

Dwergstern

Met uitzondering van de lage aantallen in de eerste helft van de jaren 
negentig (ais gevolg van een verplaatsing naar België) is het aantal 
Dwergsterns in de Delta vanaf 1983 redelijk stabiel. Tegenwoordig omvat 
de Deltapopulatie c. 300 paar, waarvan het merendeel in het Haringvliet 
(43%) en de Westerschelde (42%). Wat betreft het broedsucces vormde 
de Dwergstern in 2000 een gunstige uitzondering. Enkele belangrijke 
kolonies produceerden meer dan een half jong per paar (Meininger et al. 
2001).

Visdieven (foto Jan van de Kam)
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Figuur 5 Verspreiding van zes soorten meeuwen in 2000.
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Figuur 6 Verspreiding van vier soorten sterns in 2000.
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Figuur 7. Grote Stern : Aantalsverloop in de vijf belangrijkste bekkens (boven), in diverse habitats met/zonder natuurontwikkeling (midden) 
en in zoete/zoute gebieden (onder)
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4. Uitgelicht: Sterns

4.1 Grote Stern - Sterna sandvicensis

De Grote Stem komt in Europa tot broeden in drie min of meer 
onafhankelijke broed populaties. Eén populatie broedt langs de kusten van 
de Noordzee en Oostzee en het westelijk deel van het Middellandse 
Zeegebied. De andere twee populaties broeden respectievelijk langs de 
Zwarte Zee en de Kaspische Zee (Glutz von Blotzheim & Bauer 1982; 
Cramp 1985). In Noordwest-Europa komen naar schatting 45 000-50 000 
paar tot broeden (Merne 1997), met de grootste aantallen in Groot- 
Brittannië (18 400), Nederland (14 600) en Duitsland (11 000) (van Dijk et 
al. 2000; Lloyd et al. 1991; W itte i a/. 1996). In Nederland is de 
verspreiding ais broedvogel beperkt tot een klein aantal kolonies in het 
Waddengebied en het Deltagebied. Door vergiftiging van het voedsel trad 
in de eerste helft van de jaren zestig een sterke afname op, gevolgd door 
een gedeeltelijk herstel van de populatie vanaf de jaren zeventig 
(Brenninkmeijer & Stienen 1992). Overwintering vindt vooral plaats in 
riviermondingen langs de westkust van Afrika. Kleine aantallen 
overwinteren zuidelijker to t aan de kust van Angola.

Tabel 4. Populatiegrootte (broedparen) en trend van de Grote Stem in Noordwest-Europa, 
Nederland en Delta (+toename, = stabiel, - afname) en percentage van de Noordwest- 
Europese populatie.

N jaar trend NW-EU bron
NW-Europa 45 000 -1 9 9 5 + X Merne 1997
Nederland 12 410 1996-98 + 28% van Dijk et al. 2000
Delta 5785 1998-2000 + 13% dit rapport

Ontwikkelingen Deltagebied

Het aantal broedparen van de Grote Stern in het Deltagebied was met 
c. 4000 paar in de periode 1981-1988 lange tijd stabiel. Aan het eind van 
de jaren tachtig trad echter een achteruitgang op en in 1991 bereikte de 
populatie een dieptepunt met slechts 2500 paar. Daarna volgde een 
herstel en in 1998 was het aantal al meer dan verdubbeld. In 1999 werden 
ruim 6300 broedparen vastgesteld, het hoogste aantal in het Deltagebied 
sinds de sterke afname aan het eind van de jaren vijftig. Met 5800 paar in 
2000 namen de aantallen vooralsnog niet verder toe.

De aantalsontwikkeling in het Deltagebied kan echter niet Ios worden 
gezien van de vestiging van de Grote Stern in het havengebied van 
Zeebrugge (België). Het ontstaan van deze nieuwe kolonie aan het eind 
van de jaren tachtig viel samen met de achteruitgang in het Deltagebied. 
Wanneer het aantalsverloop van het Deltagebied en België tezamen wordt 
genomen, blijkt de afname in de periode 1988-1991 veel kleiner te zijn. 
Waarschijnlijk maken de broedvogels in Zeebrugge grotendeels onderdeel 
uit van de "Delta" populatie. Vanaf 1991 neemt deze gezamenlijke 
Deltapopulatie geleidelijk toe tot c. 5000 paar in de periode 1995-1998. 
Daarna volgde een sterke toename en in 1999-2000 kwamen er ruim 
7000 paar Grote Sterns in het gebied tot broeden (figuur 7).

De trends van de Grote Stern in het Deltagebied en het Nederlandse deel 
van de Waddenzee in de periode 1979-1999 vertonen duidelijke 
verschillen (figuur 8). In de jaren tachtig was de populatie in de Delta
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Figuur 8: Indices van het aantal broedparen van Grote Stem in het Waddengebied (Nederlandse deel) en 

Deltagebied (inclusief Zeebrugge) (1990 = 100). (Brenninckmeijer & Stienen 1992; 
van Dijk et al. 2000; de Kraker & Derks 2000).

Grote Sterns (foto Jan van de Kam )
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stabiel, maar in de Waddenzee vond een verdubbeling van de aantallen 
plaats. In de jaren negentig was de situatie precies omgekeerd: in het 
Deltagebied (incl. Zeebrugge) namen de aantallen flink toe, maar in de 
Waddenzee bleef de grootte van de populatie, afgezien van jaarlijkse 
schommelingen, redelijk stabiel. Een relatief groot aantal ais jong geringde 
vogels van de Hompelvoet en de Hooge Platen werd -al dan niet 
broedend- afgelezen op Griend in de Waddenzee (de Kraker & Derks 
1993-2000; RIKZ).

De verspreiding in het Deltagebied is vrijwel geheel beperkt tot twee 
kolonies. De langst bezette kolonie ligt op de Hompelvoet in het westelijke 
deel van het Grevelingenmeer. Alleen in de tweede helft van de jaren 
tachtig verplaatste de kolonie zich tijdelijk naar Markenje. Op de 
Hompelvoet kwamen ook voor de afsluiting van het Grevelingenmeer al 
regelmatig grotere aantallen Grote Sterns tot broeden, maar na 1971 
volgde een snelle toename tot een maximum van 4100 paar in 1982- 
1983. Op Markenje zaten in 1986 zelfs 4700 broedparen, maar vanaf 
1988 volgde in het westelijke deel van het Grevelingenmeer een sterke 
afname, waarbij de aantallen halveerden. Deze achteruitgang werd 
mogelijk veroorzaakt door het beschikbaar komen van geschikte 
broedplaatsen elders in het Deltagebied en in België. Ook een minder 
gunstige voedselsituatie en/of een verminderde geschiktheid van de 
broedgebieden (successie, predatie) zou een rol gespeeld kunnen hebben. 
In de eerste helft van de jaren negentig keerden de vogels van Markenje 
terug naar de Hompelvoet en bleven de aantallen (c. 2000 paar) stabiel. In 
de periode 1997-2000 vertoonden de aantallen grote schommelingen met 
ais minimum 1750 (1998) en ais maximum 4100 (1999).
De tweede kolonie in het Deltagebied bevindt zich in het westelijke deel 
van de Westerschelde op de Hooge Platen. Deze kolonie is ontstaan in 
1987, toen 85 paar zich vestigden in de primaire duintjes op de Bol. In de 
daaropvolgende jaren namen de aantallen hier snel toe to t 3000 paar in 
1995. In de periode 1996-2000 bleef het aantal broedparen met 2000- 
3500 redelijk stabiel (Beijersbergen 2001).

Buiten deze twee kolonies werden gedurende een aantal jaren kleinere 
vestigingen in het Deltagebied vastgesteld. Meestal betrof het incidentele 
broedgevallen van 1-2 paar, zoals op de Maasvlakte, Slijkplaat,
Vogeleiland Neeltje Jans, Kabbelaarsbank en het Zwin. Alleen op het 
vogeleiland bij de Westplaat was de vestiging van iets langere duur (1989- 
1992, max. 329 paar), maar met het wegspoelen van het eiland 
verdwenen ook de Grote Sterns.

In het Deltagebied komen Grote Sterns vrijwel zonder uitzondering tot 
broeden op eilanden in zoute wateren, uitsluitend op plaatsen waar ook 
een kokmeeuwenkolonie gevestigd is. Voorts hebben deze broedplaatsen 
ais kenmerk, dat ze niet of nauwelijks door mensen bezocht worden. Dit is 
geheel in overeenstemming met de situatie in het Waddengebied, waar 
het merendeel van de kolonies op onbewoonde en beschermde eilanden 
ligt (Rasmussen et al. 2000). Op de Hompelvoet bevindt de broedkolonie 
zich in een ruige vegetatie aan de zuidkant van het eiland (de Kraker & 
Derks 2000). Door de uitwerpselen van de Grote Sterns blijft de vegetatie 
in de directe omgeving van de nesten echter laag. De vogels foerageren 
voornamelijk in de Voordelta voor Goeree en de Brouwersdam (Arts & 
Meininger 1996). Op de Hooge Platen wordt gebroed in primaire duintjes, 
op open plaatsen tussen het biestarwegras. In tegenstelling tot de kolonie 
op de Hompelvoet/Markenje is deze kolonie gevoelig voor overspoeling. 
De belangrijkste foerageergebieden liggen in de monding van de 
Westerschelde en de aangrenzende Voordelta (Arts & Meininger 1996)
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Prognose

Hoewel de twee grote kolonies (Hompelvoet, Hooge Platen) van de Grote 
Stern in het Deltagebied goed beschermd zijn, blijft een dergelijke 
beperkte verspreiding riskant. Lokale veranderingen kunnen van grote 
invloed zijn op de totale Deltapopulatie. Op de Hompelvoet kan de soort 
zich alleen handhaven dankzij een gericht beheer van begrazing met vee 
(koeien en paarden), maaien en het bestrijden van predatoren (ratten) (de 
Kraker & Derks 1999). Op de Hooge Platen is de situatie gunstiger, maar 
door natuurlijke factoren (wind, water) kunnen de primaire duintjes in de 
toekomst van karakter veranderen en minder geschikt worden ais 
broedgebied.

In hoeverre de toename van de Grote Stern in het Deltagebied zich de 
komende jaren zal voortzetten is afhankelijk van een aantal factoren. 
Allereerst speelt de beschikbaarheid van geschikt broedhabitat een grote 
rol. Grote Sterns blijken zeer kieskeurig bij de keuze van een broedplaats, 
Vooral de afstand tot de voedselgebieden, het successiestadium, het 
aantal predatoren, de aanwezigheid van een kokmeeuwenkolonie en de 
mate van verstoring zijn belangrijke factoren. Tot nu toe leidde slechts een 
enkel natuurontwikkelingsproject in het Deltagebied to t het (tijdelijk) 
ontstaan van een nieuwe kolonie Grote Sterns (bijv. het vogeleiland bij de 
Westplaat). Toch lijken er in de nabije toekomst op diverse plaatsen 
mogelijkheden te zijn. Met de eventuele aanleg van een tweede 
Maasvlakte zouden eilanden voor kustbroedvogels gecreëerd kunnen 
worden. In het westelijke deel van het Haringvliet lijkt de Slijkplaat de 
komende jaren geschikt te worden voor de vestiging van een kolonie 
Grote Sterns. In het Grevelingenmeer zouden bij een veranderd peilbeheer 
met een hoge waterstand in de winter/begin van het voorjaar en een lage 
waterstand tijdens het broedseizoen kansen ontstaan voor Grote Sterns. 
Een dergelijke maatregel zou vooral gunstig zijn voor Markenje en de 
eilanden bij de Kabbelaarsbank (tegengaan van successie).
Naast de aanwezigheid van geschikt broedhabitat worden de aantallen 
vrijwel zeker ook gestuurd door de ontwikkeling van vispopulaties. Grote 
Sterns zijn gespecialiseerde viseters, die op slechts enkele soorten vis 
(Haring, Sprot, Zandspiering) foerageren. Onderzoek bij Griend door 
Stienen & Brenninkmeijer (1998) wijst op een verband tussen de 
beschikbare hoeveelheid vis (voornamelijk Haring) en het aantal 
broedparen van de Grote Stern. Het is zeer waarschijnlijk, dat een dergelijk 
verband ook voor het Deltagebied geldt, maar hiervan zijn geen gegevens 
bekend.
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4.2 Visdief - Sterna hirundo

Het broedgebied van de Visdief omvat grote delen van Noord-Amerika, 
Europa en Azië (noordelijk to t de poolcirkel) (Cramp 1985). De 
belangrijkste Noordwest-Europese broedgebieden liggen in Zweden, 
Noorwegen, Croot-Brittannië, Nederland en Duitsland (Hume & 
Lemmetyinen 1997). De meest recente schatting van de Noordwest- 
Europese populatie bedraagt 100 000 broedparen (Stienen & 
Brenninkmeijer 1992), die van de totale Europese populatie ruim 200 000 
(Hume & Lemmetyinen 1997). De visdiefpopulatie in Nederland was 
vooral in de jaren dertig to t vijftig groot: in sommige jaren meer dan 
45 000 paren (Stienen & Brenninkmeijer 1992, 1998). Net ais de meeste 
andere sterns kenden ook de Visdieven een enorme afname vanaf eind 
jaren vijftig. Deze afname werd vooral veroorzaakt door lozingen van 
chloorkoolwaterstoffen (Koeman 1971, 1975). Ook het instorten van de 
haringpopulatie in de zuidelijke Noordzee heeft ongetwijfeld bijgedragen 
aan de afname van de visdiefpopulatie (Meininger et al. 2000a). Na het 
dieptepunt in 1965 (5000 paar in Nederland; Stienen & Brenninkmeijer 
1998) is de populatie langzaam gegroeid. In 1998 werd de Nederlandse 
populatie geschat op c. 18 200 paar. In dat jaar broedde 39% van de 
Nederlandse populatie in het Deltagebied en 33% in het Waddengebied; 
in de voorgaande jaren overtrof het aandeel van het Waddengebied altijd 
dat van de Delta, (van Dijk et al. 2000). West-Europese Visdieven 
overwinteren vooral langs de westkust van Afrika (Cramp 1985).

Tabel 5. Populatiegrootte (broedparen) en trend van de Visdief in Noordwest-Europa, 
Nederland en Delta (+toename, = stabiel, - afname) en percentage van de Noordwest- 
Europese populatie.

N jaar trend NW-EU bron
NW-Europa 100 000 1980’s = X Hume & Lemmetyinen 1997
Nederland 18100 1996-98 = 18 % van Dijk et al. 2000
Delta 6805 1998-2000 + 7 % dit rapport

Ontwikkelingen Deltagebied

De visdiefpopulatie in het Deltagebied is sinds 1979 sterk gegroeid: van 
2000 paar in 1979 tot een voorlopig maximum van 7000 paar in 1998. In 
1999 en 2000 lagen de aantallen met respectievelijk 6850 en ruim 6500 
paar weer iets lager. De in het algemeen toenemende trend werd al 
enkele malen onderbroken door een tijdelijke terugval gedurende één of 
enkele jaren. Hoewel concrete aanwijzingen hiervoor ontbreken, lijkt het 
mogelijk dat in sommige jaren een deel van de populatie niet tot broeden 
overgaat, of dit pas laat in het seizoen doet en daarom buiten de 
monitoringtellingen valt. Bovendien bevindt zich de laatste jaren een forse 
kolonie nabij Zeebrugge (België). Hier namen de aantallen toe van 368 
paar in 1992 tot 2260 paar in 2000. Uit ringonderzoek blijkt dat er 
regelmatig uitwisseling plaatsvindt van volwassen broedvogels tussen het 
Deltagebied en Zeebrugge.

De belangrijkste visdiefkolonies in het Deltagebied zijn tegenwoordig 
aanwezig in het Noordelijk Deltagebied (Maasvlakte en Haringvliet) en in 
de Westerschelde (Hooge Platen). Op de Maasvlakte vertoonden de 
aantallen in 2000 een gevoelige afname: van 1158 paar in 1999 naar 429 
paar in 2000. Deze afname werd echter grotendeels gecompenseerd door 
een toename in het westelijke Haringvliet: van 2213 paar in 1999 tot 
2616 paar in 2000. Hier vormen vooral de Scheelhoekeilanden (832 paar 
in 2000) en de Slijkplaat (ruim 1500 paar in 2000) de belangrijkste
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Figuur 9. Visdief : Aantalsverloop in de vijf belangrijkste bekkens (boven), in diverse habitats met/zonder natuurontwikkeling (midden) 
en in zoete/zoute gebieden (onder)
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bolwerken. In Grevelingenmeer, Volkerakmeer, Oosterschelde, 
Zoommeer en Markiezaat vonden de laatste jaren slechts geringe 
veranderingen plaats in verspreiding en aantallen. De recente terugval in 
het Grevelingenmeer (ruim 600 paar in 1999, 350 paar in 2000) 
onderbreekt echter een trend die enig herstel suggereerde. In de 
Westerschelde werd de lichte toename van de laatste acht jaar 
voortgezet: op de Hooge Platen broedden 1350 paar (ongeveer stabiel 
t.o.v. 1999), op de sluis van Terneuzen namen de aantallen toe van 35 
paar in 1999 to t 126 paar in 2000 en in het Verdronken Land van

afnemende trend. Vrijwel alle grote kolonies liggen de laatste jaren in 
gebieden waar door de mens is ingegrepen met ais doei de 
natuurwaarden te verhogen: de Vogelvallei op de Maasvlakte, de 
opgespoten eilanden in het Haringvliet, de gerestaureerde eilandjes in 
inlagen op Schouwen en de Hooge Platen, waar opstuiving werd 
bevorderd door de het aanbrengen van stuifschermen en de aanplant van 
biestarwegrasenJieJm

Na een toename in de zoute wateren tussen 1979 en 1986 schommelen 
de aantallen hier sindsdien tussen 2000 en 3000 paar (figuur 9). De 
betekenis van de kolonies in zoete gebieden is sinds 1979 enorm 
toegenomen: van vrijwel geen tot meer dan 3000 paren. Vooral na het 
ontstaan van Volkerakmeer en Zoommeer vestigden zich grote aantallen 
Visdieven op drooggevallen gronden en aangelegde eilanden. Later werd 
het Haringvliet zeer belangrijk. Hierbij dient te worden aangetekend dat 
een groot deel van de broedvogels in deze "zoete" kolonies foerageert in 
zoute wateren. Zo foerageren vrijwel alle Visdieven die broeden op de 
Slijkplaat en Scheelhoekeilanden aan de zeezijde van de Haringvlietsluizen

Prognose

Hoewel de visdiefpopulatie van de Delta gedurende de laatste jaren 
duidelijk is gegroeid, zijn de vooruitzichten op langere termijn onduidelijk. 
Een aantal traditionele plaatsen rondom de zoute wateren (Oosterschelde, 
Westerschelde) wordt niet direct bedreigd. De aanwezigheid van 
grondpredatoren (met name ratten) in enkele inlagen blijft een probleem. 
Inmiddels hebben zich ook ratten gevestigd op de Scheelhoekeilanden, 
terwijl de vegetatie hier jaarlijks toeneemt. Op de Slijkplaat komen nog 
geen ratten voor, maar ook hier zal de toenemende vegetatie op termijn 
een probleem gaan vormen. De drooggevallen gronden en nieuwe 
eilanden in het Volkerakmeer en Zoommeer hebben inmiddels hun 
functie voor broedende Visdieven vrijwel verloren door de 
vegetatiesuccessie en de vestiging van grondpredatoren. Veel Visdieven 
die broeden op de Hooge Platen foerageren in het turbulente water 
achter de veerboten tussen Vlissingen en Breskens (opvallend veel meer 
dan achter andere schepen). Het verdwijnen van deze veerdienst na 
ingebruikname van de Westerscheldetunnel in 2003 zal de 
foerageermogelijkheden voor deze Visdieven wellicht reduceren.

Mogelijk liggen er nieuwe kansen langs de zuidkust van Schouwen en op 
Tholen, waar in het kader van het Plan Tureluur een aantal waterrijke 
gebieden met eilanden worden gecreëerd. Het herstel van een 
vogeleiland op de Westplaat bij Voorne en de eventuele aanleg van een 
tweede Maasvlakte kunnen kansen bieden voor Visdieven.

Saeftinghe bleven de aantallen ongeveer stabiel (283 paartn 2ÖÖ0).

Uit figuur 9 blijkt dat de Visdief sterk heeft geprofiteerd van de vele 
natuurontwikkelingsprojecten die de laatste jaren in het Deltagebied zijn 
uitgevoerd. In de "natuurlijke broedgebieden” vertonen de aantallen een
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4.3 Noordse Stern - Sterna paradisaea

Noordse Sterns broeden in hoog noordelijke gebieden van het noordelijk 
halfrond. In Europa broedt de soort onder meer op Ijsland, Spitsbergen, in 
Groot-Brittannië en Ierland, in Scandinavië en Finland, in noordelijk 
Rusland, rond de Oostzee, in Denemarken en in de Waddenzee. Het 
Deltagebied ligt aan de uiterste zuidgrens van het broedgebied (Klaassen 
& Lemmetyinen 1997). In West-Europa broedt de soort vaak in gemengde 
kolonies met Visdieven. De Europese populatie van de Noordse Stern 
omvat meer dan 500 000 broedparen, waarvan 350 000 op IJsland 
(Klaassen & Lemmetyinen 1997). In Nederland, waar minder dan 1 % van 
de Europese populatie broedt, is het broedbiotoop grotendeels 
vergelijkbaar met dat van de Visdief, maar het voorkomen is beperkt tot 
kustgebieden. In het Waddengebied, waar bijna alle Nederlandse Noordse 
Sterns broeden, namen de aantallen de laatste decennia toe tot ruim 2300 
paar in 1998 (van Dijk et al. 2000). Het Deltagebied is in (inter)nationaal 
verband van zeer geringe betekenis voor de Noordse Stern.
Noordse Sterns overwinteren vooral in het Zuidpoolgebied (Klaassen & 
Lemmetyinen 1997).

Tabel 6. Populatiegrootte (broedparen) en trend van de Noordse Stern in Noordwest- 
Europa, Nederiand en Delta (+toename, = stabiel, - afname) en percentage van de 
Noordwest-Europese populatie.

N jaar trend NW-EU bron
NW-Europa >500 000 1990’s = X Klaassen & Lemmetyinen 1997
Nederland 2020 1996-98 = <1% van Dijk et al. 2000
Delta 48 1998-2000 = 0 % dit rapport

Ontwikkelingen Deltagebied

In de topjaren rond het midden van de 20' eeuw hebben er mogelijk 
enkele honderden paren Noordse Sterns in de Delta gebroed, waarbij het 
zwaartepunt altijd heeft gelegen in de inlagen van Schouwen-Duiveland. 
In hoeverre de determinaties in die jaren altijd juist zijn geweest is echter 
de vraag. Daarna volgde een afname en in de periode 1979-1981 waren 
in de Delta nog c. 60 broedparen aanwezig. Vanaf 1982 lijkt de stand 
zich te stabiliseren op 30-50 paar, waarbij tussen jaren wel grote 
schommelingen optreden (figuur 10). Het jaar 2000 was met 39 
broedparen een gemiddeld jaar voor de soort. Het aantal lag beduidend 
lager dan in het "topjaar" 1999, toen er 58 paren werden geteld.

Opvallend is de sterke binding van de Noordse Stern aan zout water: alle 
broedplaatsen bevinden zich langs of op korte afstand van zoute 
getijdenwateren of meren. De broedplaatsen zijn meestal spaarzaam 
begroeid met zoutminnende vegetatie of vrijwel kaal. Visdieven tolereren 
ook wel wat hogere, grasachtige vegetaties. De foerageergebieden van 
de Noordse Stern liggen meestal in getijdengebieden of in zoute meren.

Zowel het Grevelingenmeer ais de Oosterschelde vormen (bescheiden!) 
bolwerken van de soort. De belangrijkste broedgebieden langs de 
Oosterschelde liggen al jaren in de Cauwers Inlaag (11 paar in 2000) en 
in de Zuidhoekinlagen bij Zierikzee (3 paar in 2000). Enkele paren 
broeden binnendijks langs de kust van Zuid-Beveland. In het 
Grevelingenmeer (19 paar in 2000) ligt het zwaartepunt van de 
verspreiding op de Slikken van Flakkee. Daarnaast broeden één of enkele 
paren op de Slikken van Bommenede, op het Slik voor Dijkwater en op 
enkele eilanden. In het Grevelingenmeer broedt de Noordse Stern ook wel 
solitair of in kleine, ongemengde kolonies.
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Enkele paren weten zich nog te handhaven in het Markiezaat 
(Molenplaat), maar het verdwijnen uit dit gebied lijkt een kwestie van tijd. 
Opvallend is het ontbreken van de soort langs de Westerschelde en in de 
Voordelta, terwijl geschikte broedplaatsen (zie Visdief) op diverse plaatsen 
aanwezig lijken te zijn.

Prognose

De populatiegrootte van Noordse Sterns in het Deltagebied zal door de 
ligging op de uiterste zuidgrens van het broedareaal ook in de toekomst 
gekenmerkt worden door grote schommelingen. Daarnaast zal ook de 
beschikbaarheid van geschikt broedhabitat een rol spelen. Het merendeel 
van de Deltapopulatie bevindt zich thans in beschermde natuurgebieden 
langs de Oosterschelde en het Grevelingenmeer. In het Grevelingenmeer 
zijn op korte termijn geen grote veranderingen in het landschap te 
verwachten, en daarom ook geen grote veranderingen in de lokale 
populatie van de Noordse Stern. Langs de Oosterschelde zullen in het 
kader van natuurontwikkeling diverse potentiële nieuwe broedplaatsen 
ontstaan voor sterns in de vorm van schaars begroeide eilanden (Plan 
Tureluur), onder andere langs de zuidkust van Schouwen en op Tholen. 
Dat dergelijke projecten succesvol kunnen zijn voor Noordse Sterns blijkt 
uit de vestigingen in de Schakerloopolder (in 2000 echter ontbrekend) en 
de Kaarspolder. De gebieden in het Markiezaat en Zoommeer zullen 
waarschijnlijk op korte termijn ongeschikt worden ais broedgebied. 
Daarmee wordt de Deltapopulatie teruggedrongen tot twee 
concentratiegebieden, waardoor de kans op het grotendeels of zelfs 
geheel verdwijnen van deze soort verder is toegenomen.

Noordse Stern, Oosterscheldekering, Neeltje Jans
(29 juli 1995; foto Peter L. Meininger)
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4.4 Dwergstern - Sterna albifrons

Dwergsterns komen tot broeden langs de kusten van een groot aantal 
Europese landen. Alleen op Ijsland en in grote delen van Scandinavië 
ontbreekt de soort. Het aantal broedparen in Europa wordt geschat op 
c. 37 000 (Muselet 1997), waarvan de grootste aantallen in Spanje en 
Italië. De Noordwest-Europese populatie omvat c. 5000 paar, met Groot- 
Brittannië (1500) en Polen (800-1100) ais belangrijkste broedgebieden 
(Arts & Meininger 1993). In Nederland is het voorkomen beperkt tot het 
Waddengebied en Deltagebied. Evenals bij de andere sterns trad in de 
jaren vijftig en zestig een sterke afname op tot slechts 100 paar in 1967, 
maar daarna volgde een (gedeeltelijk) herstel en in 1997-1998 kwamen er 
in Nederland weer c. 500 tot broeden (Arts & Meininger 1993; van Dijk et 
al. 2000). Binnen Nederland is het Deltagebied (65%) het belangrijkste 
broedgebied. Overwintering vindt plaats aan de Afrikaanse westkust, van 
Mauritanië tot Kameroen, mogelijk tot aan Zuid-Afrika (Muselet 1985).

Tabel 7. Populatiegrootte (broedparen) en trend van de Dwergstern in Noordwest-Europa, 
Nederland en Delta (+toename, = stabiel, - afname) en percentage van de Noordwest- 
Europese populatie.

N jaar trend NW-EU bron
NW-Europa 5000 1980’s - X Arts & Meininger 1993
Nederland 500 1996-98 + 10 % van Dijk ef al..2000
Delta 315 1998-2000 + 6 % dit rapport

Ontwikkelingen Deltagebied

Het aantal Dwergsterns in het Deltagebied bleef na een toename in de 
periode 1979-1983 lange tijd stabiel op c. 300 paar. Na 1990 trad echter 
een afname op tot 200-250 paar in 1991-1995, maar daarna herstelde de 
populatie zich en in 1998 kwamen er ruim 350 paar tot broeden. In 1999 
en 2000 werden c. 300 paar vastgesteld (figuur 11). De achteruitgang in 
de eerste helft van de jaren negentig viel samen met de vestiging van 
Dwergsterns in het havengebied van Zeebrugge (België). Door het 
grootschalig opspuiten van cultuurgronden ten behoeve van een 
uitbreiding van de haventerreinen ontstonden hier geschikte 
broedgebieden, die al snel door de soort werden bezet (De Putter & 
Willemijns 1992). Opmerkelijk is, dat na 1993 de gecombineerde 
populatie uit het Deltagebied en Zeebrugge sterk toenam tot maximaal 
693 paar in 1998. In 1999 en 2000 waren de aantallen met resp. 514 en 
520 paar weer beduidend lager.

Binnen het Deltagebied zijn in de afgelopen zeven jaar op bekkenniveau 
verschillende trends waarneembaar. In de Westerschelde trad een herstel 
van de aantallen op in de periode 1995-1997, na een afname in de 
tweede helft van de jaren tachtig. Na 1997 bleven de aantallen met 125- 
130 paar betrekkelijk stabiel. In de Oosterschelde vond daarentegen een 
afname plaats van 52 paar in 1994 tot slechts 10 paar in 2000. Deze trend 
werd alleen verstoord door een uitschieter in 1999 (35 paar). De afname 
volgt op een periode van toename in de eerste helft van de jaren negentig. 
Een deel van de afname in 2000 is te verklaren, doordat de Dwergsterns 
van Neeltje Jans zich hadden verplaatst naar de nabijgelegen Banjaard in 
de Voordelta. In het Grevelingenmeer zijn de aantallen na een sterke 
afname in de jaren tachtig en een dieptepunt in 1997 (2 paar) weer iets 
gestegen tot 15-17 paar in 1998-2000.

In de zoete wateren is de sterke afname in het Volkerakmeer opvallend.
Na de sluiting van de Philipsdam kwamen in dit meer grote oppervlakten 
geschikt habitat beschikbaar en namen de aantallen Dwergsterns toe.
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Figuur 11. Dwergstern : Aantalsverloop in de vijf belangrijkste bekkens (boven), in diverse habitats met/zonder natuurontwikkeling (midden) 
en in zoete/zoute gebieden (onder)
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Door successie werden veel van deze gebieden na enkele jaren ongeschikt 
ais broedgebied, maar door de vrijwel jaarlijkse aanleg van eilanden kon 
de soort zich goed handhaven. Het maximum aantal broedparen (154) 
werd vastgesteld in 1996. Daarna volgde een sterke afname en in 2000 
kwamen er voor het eerst sinds de afsluiting in 1987 geen Dwergsterns 
meer in het Volkerakmeer tot broeden. Waarschijnlijk is een groot deel 
van de vogels verplaatst naar het Haringvliet, waar door de aanleg van 
eilanden en het opspuiten van de Slijkplaat nieuwe broedgebieden 
ontstonden. De aantallen namen hier toe van 2 paar in 1996 tot 141 paar 
in 1998, waarna een stabilisatie op een lager niveau optrad.

De verspreiding van de Dwergstern in het Deltagebied is in de afgelopen 
drie jaar niet noemenswaardig veranderd. Het Haringvliet en de 
Westerschelde vormen veruit de belangrijkste broedgebieden met elk 30- 
45 procent van de totale Deltapopulatie. Binnen het Haringvliet vonden 
wel verschuivingen plaats: in 1998 waren de grootste kolonies gevestigd 
op de Slijkplaat (81) en Scheelhoekeilanden (41), maar in 1999 en 2000 
waren de eilanden op de Ventjagersplaten het belangrijkste broedgebied 
met resp. 51 en 91 paren. In de Westerschelde vormt de Hooge Platen al 
vele tientallen jaren een belangrijk broedgebied. Vanaf 1995 komen ook 
op het Voorland Nummer Eén in toenemende mate Dwergsterns tot 
broeden, na de uitvoering van een natuurontwikkelingsproject. Binnen een 
broedseizoen fungeert het Voorland ook regelmatig ais uitwijkplaats voor 
Dwergsterns, die de Hooge Platen verlaten ais gevolg van overspoeling.
In 2000 waren de aantallen broedparen op de Hooge Platen en het 
Voorland Nummer Eén nagenoeg vergelijkbaar (resp. 58 en 66). In de 
Oosterschelde kwamen op Neeltje Jans in 2000 voor het eerst sinds 1987 
geen Dwergsterns tot broeden. Waarschijnlijk is een deel van de vogels 
verplaatst naar het Banjaardstrand in de Voordelta (11 paar). Een andere 
vestiging vond plaats op de aangelegde eilanden in de Schelphoek (max. 
10 paar in 2000). Het belang van de Oosterschelde nam wel verder af tot 
slechts 3% van de totale Deltapopulatie. Ook het belang van het 
Volkerak/Zoommeer daalde verder van 13% in 1997 tot 0,3% in 2000.

De trend van de Dwergstern in de zoete Deltawateren lijkt na een lange 
periode van toename de laatste vijf jaar stabiel te zijn. Ook in de zoute 
wateren zijn de aantallen stabiel, na een dieptepunt begin jaren negentig. 
De aantallen uit de jaren tachtig (225-275 paar) worden echter nog niet 
gehaald. De afname in de zoute wateren komt vooral op het conto van 
het Grevelingenmeer en de Oosterschelde (incl. Volkerakmeer).

De verdeling van Dwergsterns over de diverse habitats was in 1995-2000 
redelijk stabiel. De numeriek belangrijkste habitats zijn opspuitingen (50%) 
en getijdengebeden (43%), op ruime afstand gevolgd door drooggevallen 
gebieden (7%). In 1999 en 2000 nam het aandeel Dwergsterns in 
opgespoten gebieden af, terwijl het aandeel in getijdengebieden iets 
toenam. De afname in opgespoten gebieden komt vrijwel geheel op het 
conto van het westelijke deel van het Haringvliet en het Volkerak/ 
Zoommeer. Naar verwachting zal het aandeel broedende Dwergsterns in 
opgespoten gebieden verder afnemen ais gevolg van successie.

Het merendeel van alle Dwergsterns in het Deltagebied komt momenteel 
tot broeden in natuurontwikkelingsgebieden. In de periode 1998-2000 
bedroeg het gemiddelde percentage maar liefst 88%. De grootste 
aantallen in natuurontwikkelingsgebieden werden in 2000 vastgesteld op 
de Ventjagersplaten Eilanden (91) en Voorland Nummer Eén (66). Een 
opsplitsing naar habitats levert verschillende trends op. In de getijden
gebieden met natuurontwikkeling zijn de aantallen in de afgelopen vier
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Figuur 12: Duurzaamheid van broedgebieden voor Dwergsterns.
A. Gemiddeld jaarlijks gebruik (procenten) in broedgebieden van diverse leeftijden voor zoete en zoute wateren.
B. Percentage van het totaal aantal broedgebieden die gebruikt werden in de eerste twee jaar, etc. 

voor drooggevallen gronden en opgespoten gebieden in het Volkerakmeer/Zoommeer.
C. Gemiddeld aantal broedparen en het bezettingspercentage per gebied (1-25% lichtgrijs, 26-50% grijs, 51-75%  

donkergrijs, 76-100% zwart).

Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2000 40



Rijksinstituut voor Kust en Zee /  RIKZ

jaar redelijk stabiel, maar in de opgespoten gebieden met 
natuurontwikkeling trad in diezelfde periode een afname op. Buiten de 
natuurontwikkelingsgebieden kwamen in 2000 alleen nog kleine aantallen 
tot broeden op drooggevallen gronden en in getijdengebieden. Tussen 
"zoute" en “zoete" broedgebieden bestaan grote verschillen in 
duurzaamheid (figuur 12; zie ook Arts et al. 2000). Onder duurzaamheid 
wordt hierbij de geschiktheid van een gebied om langere tijd ais 
broedplaats te fungeren verstaan. In figuur 12A staat voor drie klassen van 
gebieden met een vergelijkbare leeftijd aangegeven, hoe frequent (% van 
het aantal jaren) ze gebruikt werden door meer dan 3 paar Dwergsterns. 
Voor de gebieden, die gedurende de onderzoeksperiode zijn ontstaan 
(jonger dan 20 jaar) is het verschil in gebruiksfrequentie tussen zoet en 
zout klein (c. 10%). Daarentegen bestaat er wel een duidelijk verschil 
tussen "zoete" en “ zoute" gebieden, die gedurende de gehele 
onderzoeksperiode (>20 jaar) bestaan. Zoute gebieden worden gemiddeld 
viermaal zo vaak gebruikt ais zoete gebieden. Binnen het zoete 
Volkerak/Zoommeer blijkt verder een duidelijk verschil te bestaan tussen 
opgespoten gebieden en drooggevallen gronden (figuur 12B).
Opgespoten gebieden blijken in de eerste twee jaar na ontstaan zeer 
aantrekkelijk voor Dwergsterns te zijn, maar in de jaren daarna neemt het 
bezettingspercentage snel af. In opgespoten gebieden, die ouder zijn dan 
zes jaar, blijkt de soort geheel verdwenen te zijn. Drooggevallen gebieden 
worden beduidend langzamer in gebruik genomen, maar kenmerkend is 
dat ze wel langer ais broedgebied geschikt blijven. Waarschijnlijk wordt dit 
veroorzaakt door een langzamere ontzilting, waardoor de successie 
geremd wordt. In figuur 12C wordt de verspreiding van de Dwergstern in 
het Deltagebied in de periode 1979-2000 weergegeven. Naast het 
gemiddeld aantal broedparen per gebied (grootte van de stip) wordt voor 
gebieden, die minimaal 7 jaar bestaan, ook het bezettingspercentage 
(kleur van de stip) getoond. De langst bezette gebieden (>75%) liggen 
zonder uitzondering in of langs zoute getijdenwateren. Binnen de zoete 
wateren is slechts één gebied, de Slijkplaat, dat in 50-75% van de 
onderzoeksperiode (22 jaar) bezet is door een kolonie Dwergsterns. Dit 
hoge bezettingspercentage wordt veroorzaakt doordat in het gebied 
diverse opspuitingen hebben plaatsgevonden (1986, 1990, 1996), 
waardoor er telkens geschikt habitat (kale grond) beschikbaar kwam.

Prognose

Naar verwachting zal het aantal broedparen van de Dwergstern in het 
Deltagebied de komende jaren afnemen. Door successie zullen de huidige 
broedplaatsen in de zoete wateren (Haringvliet) binnen enkele jaren 
ongeschikt raken en zullen de Dwergsterns deze gebieden grotendeels 
verlaten. Daar de aanleg van eilanden in Haringvliet, Volkerakmeer en 
Zoommeer vrijwel voltooid is, zal er in de zoete wateren nauwelijks 
nieuwe broedgelegenheid ontstaan. De komende jaren zullen de 
Dwergsterns in het Deltagebied dan ook steeds meer aangewezen worden 
op broedplaatsen langs de zoute wateren. Om de huidige broedpopulatie 
te behouden zijn een aantal maatregelen noodzakelijk. Thans is het aantal 
vaste broedplaatsen in de zoute wateren beperkt tot een vijftal locaties, 
hetgeen uit het oogpunt van risicospreiding te weinig is. Lokale effecten 
kunnen hierdoor van grote invloed zijn op de grootte van de 
Deltapopulatie. Een uitbreiding van het aantal broedplaatsen is dan ook 
noodzakelijk en zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit het aanleggen van 
eilanden (Maasvlakte, Grevelingenmeer) en het uitbreiden/herstellen van 
primaire duintjes en groene stranden (Voordelta, Westerschelde). Vooral 
de aanleg van eilanden was in de afgelopen jaren regelmatig succesvol 
(Westplaat, Voorland Nummer Eén, Schelphoek, Slikken van Bommenede)
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5. Uitgelicht: Grevelingenmeer

5.1 Algemeen

Het Grevelingenmeer is ontstaan in 1971 na de sluiting van de 
Brouwersdam en de eerdere aanleg van de Grevelingendam (1965).
Binnen het Deltagebied neemt het Grevelingenmeer ais zout meer met een 
vast waterpeil een unieke plaats in. Via de sluis in de Brouwersdam vindt 
uitwisseling van zout water plaats met de Noordzee. Voor een 
overzichtskaart met de belangrijkste broedgebieden van kustbroedvogels 
in het Grevelingenmeer wordt verwezen naar Meininger et al. (1999). In 
dit rapport is tevens een gedetailleerde beschrijving van het 
Grevelingenmeer en de bijbehorende gebruiksfuncties te vinden.

5.2 Karakteristieken broedgebieden

De vegetatieontwikkeling in het Grevelingenmeer is na de afsluiting van 
grote invloed geweest op de aantalsontwikkeling van kustbroedvogels. In 
grote delen van het gebied vond een snelle ontzilting plaats en waar geen 
beheersmaatregelen werden genomen (maaien, inschaling van vee) vond 
struweelvorming plaats. Deze gebieden werden al snel ongeschikt ais 
broedgebied voor kustbroedvogels. Tegenwoordig is de verspreiding van 
kustbroedvogels in het Grevelingenmeer grotendeels beperkt tot 
schelpenbanken en laaggelegen randen van drooggevallen gebieden, die 
binnen de invloedsfeer van het zoute water vallen. Een uitzondering 
vormen de Grote Sterns en diverse soorten meeuwen, die in een vegetatie 
van ruigtekruiden tot broeden komen. De belangrijkste buitendijkse 
gebieden voor kustbroedvogels zijn de Hompelvoet, Markenje, Slikken van 
Bommenede en de zuidelijke Slikken van Flakkee. Binnendijks komen 
kleine aantallen kustbroedvogels (voornamelijk Kluut, Kleine Plevier, 
Kokmeeuw) tot broeden in karrevelden en langs kreken.

5.3 Karakteristieken kustbroedvogels

In het Grevelingenmeer worden alle kustbroedvogels, die regelmatig in het 
Deltagebied tot broeden komen, aangetroffen. Hieronder wordt per soort 
een korte beschrijving gegeven van de aantalsontwikkeling en de 
verspreiding. Per soort wordt in de vorm van een kopregel voor de periode
1998-2000 het procentuele belang van het Grevelingenmeer binnen de 
Deltapopulatie gemeld, het gemiddeld aantal broedparen in het 
Grevelingenmeer en de ontwikkeling ten opzichte van de periode 1995- 
1997. Voor een zestal belangrijke soorten zijn in figuur 13 de trends in het 
Grevelingenmeer en voor de gehele Zoute Delta opgenomen. In figuur 14 
is voor een zestal soorten de trend voor zowel de platen ais de 
drooggevallen gebieden (grenzend aan Goeree/Schouwen) weergeven.
In tabel 8 is voor alle soorten een overzicht van het aantal broedparen in 
het Grevelingenmeer in de periode 1979-2000 te vinden.

Kluut (10% Deltapopulatie; 1998-2000: 272 paar; stabiel)

Het aantal broedende Kluten in het Grevelingenmeer is na een sterke 
afname in de periode 1984-95 gestabiliseerd op 250-290 paar. De 
achteruitgang vond aanvankelijk vooral op de platen plaats, waar de 
aantallen afnamen van 150-200 paar in de periode 1979-88 tot 100-150 
paar in de periode 1992-2000. Met name op de Veermansplaten nam het 
aantal Kluten sterk af (van 45-60 paar in 1979-83 tot c. 15 paar in 1996- 
2000). Op de drooggevallen slikken bleven de aantallen tot 1994 redelijk
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Figuur 13 : Aantalsontwikkeling van zes kustbroedvogelsoorten in het Grevelingenmeer (staaf) en het Deltagebied (lijn) in 
1979-2000 .
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stabiel (250-400 paar), maar na 1994 trad hier een sterke achteruitgang 
op tot c. 150 paar in de periode 1995-2000. Deze afname komt 
grotendeels op het conto van de Slikken van Flakkee, waar het aantal 
broedparen daalde van 140 in 1994 to t c. 40 in de jaren daarna.
In 2000 kwamen op de platen voor het eerst meer Kluten tot broeden dan 
op de drooggevallen slikken. De belangrijkste broedgebieden in 1998- 
2000 waren de Hompelvoet (32-67 paar), Markenje (47-70), Slikken van 
Flakkee (36-44) en de Slikken van Bommenede (24-43).

Kleine Plevier (2% Deltapopulatie; 1998-2000: 3 paar)

De Kleine Plevier is langs het Grevelingenmeer de minst algemene 
plevierensoort. De soort heeft een duidelijke voorkeur voor zoete gebieden 
en is in zijn voorkomen dan ook vrijwel beperkt to t binnendijkse terreinen, 
waar de invloed van het zoute Grevelingenwater beperkt is. Voorbeelden 
zijn de Koude Hoek bij Ouddorp en de Breede Gooi en Paardengat bij 
Herkingen. In het Grevelingenmeer vormt alleen het zanddepot op de 
Slikken van Flakkee een regelmatige broedplaats met 1-3 paar in de jaren 
negentig.

Bontbekplevier (13% Deltapopulatie; 1998-2000: 21 paar; stabiel)

Het aantal broedparen van de Bontbekplevier in het Grevelingenmeer is de 
laatste jaren stabiel na een gestage afname in de periode 1985-96 (van 
90-150 paar to t c. 20 paar). Deze trend werd zowel op de platen ais de 
drooggevallen slikken vastgesteld. De drooggevallen slikken zijn numeriek 
het belangrijkst met gemiddeld tweemaal zoveel Bontbekken ais op de 
platen. In de periode 1979-84 kwamen in het Grevelingenmeer in diverse 
gebieden nog meer dan 10 paar tot broeden, zoals de Hompelvoet (10- 
20), Veermansplaten (15-30) en de Slikken van Flakkee (20-40). In 1998- 
2000 moest het merendeel van de gebieden het stellen met slechts 1-2 
paar Bontbekken. Alleen op de Slikken van Flakkee (2-11 paar), het slik bij 
Dijkwater (2-5) en de Slikken van Bommenede (3-6) was nog sprake van 
enige concentratievorming.

Strandplevier (24% Deltapopulatie; 1998-2000: 54 paar; stabiel)

De trend van de Strandplevier vertoont in het Grevelingenmeer grote 
overeenkomst met die van de Bontbekplevier. Na een gestage afname van 
250-290 paar in 1979-80 tot 50-60 paar zijn de aantallen vanaf 1994 
stabiel. Opvallend is het verschil in trend tussen de platen en de 
drooggevallen slikken. Op de platen namen de aantallen af van c. 120 
paar in 1979-80 tot slechts 0-1 paar in 1998-2000. Rond 1980 kwamen 
met name op de Hompelvoet (25-60) en de Veermansplaten (20-60) vele 
tientallen paren tot broeden. Ook op de drooggevallen slikken vond een 
afname plaats, maar in tegenstelling tot de platen wist de soort zich hier 
met 40-60 paar te handhaven. Veruit het belangrijkste gebied vormen de 
Slikken van Flakkee, waar de laatste drie jaar het aantal broedparen 
varieerde tussen 29 en 50. Op de Slikken van Bommenede nam het aantal 
Strandplevieren toe van 7 in 1998 tot 15 in 2000, vooral op een klein, 
aangelegd schelpeneilandje. Elders in het Grevelingenmeer kwamen 
slechts enkele paren tot broeden.

Zwartkopmeeuw (1% Deltapopulatie; 1998-2000: 3 paar)

Na het eerste broedgeval in 1982 komen Zwartkopmeeuwen vanaf 1984 
jaarlijks in het Grevelingenmeer tot broeden. In tegenstelling tot een aantal 
zoete Deltawateren (Haringvliet, Volkerakmeer) bleef een sterke toename 
uit en schommelt het aantal broedparen tussen de één en vier. In het
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Figuur 14: Aantalsontwikkeling van zes kustbroedvogelsoorten op platen (zwarte lijn) en op drooggevallen gebieden (grijze lijn) 
in bet Grevelingenmeer in 1979-2000.
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Grevelingenmeer vonden vrijwel alle broedgevallen plaats op de platen 
Hompelvoet en Markenje. Op de drooggevallen slikken werd slechts 
eenmaal gebroed: 1 paar in 1991 op de Slikken van Flakkee.

Kokmeeuw (14% Deltapopulatie; 1998-2000: 3018 paar, stabiel)

Het aantal broedende Kokmeeuwen in het Grevelingenmeer was in de 
jaren tachtig met c. 8000 paar stabiel, maar in het begin van de jaren 
negentig volgde een sterke afname tot c. 3500 paar. Waarschijnlijk is het 
merendeel van de Kokmeeuwen verplaatst naar het nabijgelegen 
Volkerakmeer, waar na de afsluiting grote oppervlakten geschikt 
broedgebied beschikbaar kwamen. In de periode daarna namen de 
aantallen in het Grevelingenmeer langzaam af en in 1998-2000 kwamen 
er nog c. 3000 paar tot broeden. Het merendeel van alle Kokmeeuwen 
komt to t broeden op de platen (Hompelvoet, Markenje). Op de 
drooggevallen slikken komen relatief kleine aantallen tot broeden (50-300 
paar). Alleen in de periode 1990-92 volgde een korte opleving tot 
maximaal 1000 paar, waarvan het merendeel op de Slikken van Flakkee. 
Deze opleving valt samen met de sterke afname op de platen, zodat hier 
waarschijnlijk sprake is van een verplaatsing.

Stormmeeuw (40% Deltapopulatie; 1998-2000: 240 paar; stabiel)

Het aantal broedparen van de Stormmeeuw in het Grevelingenmeer 
vertoont de laatste jaren grote schommelingen, zonder dat sprake is van 
een trend. Na een sterke toename in de periode 1979-97 komen er de 
laatste jaren 176-311 paar in het gebied tot broeden. Het merendeel van 
alle Stormmeeuwen komt tot broeden op de platen. In 1998-2000 waren 
de Hompelvoet (80-120 paar) en de Veermansplaten (65-200) de 
belangrijkste broedgebieden. Op de drooggevallen slikken is de 
verspreiding vrijwel geheel beperkt tot de Slikken van Flakkee, waar de 
laatste jaren 20-40 paar tot broeden komen.

Kleine Mantelmeeuw (2% Deltapopulatie; 1999-2000: 487 paar; trend 
niet bekend)

Evenals elders in het Deltagebied is de Kleine Mantelmeeuw in het 
Grevelingenmeer ais broedvogel in de afgelopen tien jaar toegenomen. De 
soort broedt in het Grevelingenmeer vrijwel alleen op platen, met in 1999- 
2000 de grootste kolonies op de Veermansplaten (278-577 paar) en 
Dwars in de Weg (23-84). In de jaren tachtig bevond de grootste kolonie 
zich op de Hompelvoet (20-60 paar), maar hier is de soort afgenomen tot 
enkele paren.

Zilvermeeuw (3% Deltapopulatie; 1999-2000: 866 paar; trend niet 
bekend)

In de jaren tachtig bevond de grootste kolonie Zilvermeeuwen (max. 1000 
paar) van het Grevelingenmeer zich op de Hompelvoet, maar na 1988 
trad hier door "bestrijding" een afname op en de laatste jaren komen er 
nog slechts 100 paar tot broeden. De afname op de Hompelvoet ging 
gepaard met een toename op de Veermansplaten en Dwars in de Weg. In
1999-2000 kwamen op deze platen resp. 202-389 en c. 455 paar tot 
broeden. Evenals bij de andere meeuwensoorten komt het merendeel van 
alle Zilvermeeuwen tot broeden op platen. Op de drooggevallen slikken is 
de soort met minder dan 100 paren aanzienlijk schaarser.
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Kolonie van Grote Stern, Hompelvoet, Grevelingenmeer
(12 juni 1999; foto Floor A. Arts)

Jonge Grote Stern, Hompelvoet, Grevelingenmeer
(12 juni 1999; foto Floor A. Arts)
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Grote Mantelmeeuw (20% Deltapopulatie; 1998-2000:1 paar; toename)

Na de vestiging van de Grote Mantelmeeuw in 1999 met één paar op de 
Stampersplaat was de soort in 2000 met twee broedparen in het gebied 
vertegenwoordigd. Beide nesten bevonden zich op oeververdedigings- 
werken bij de Stampersplaat en Dwars in de Weg. Daar dit broedhabitat in 
ruime mate in het Grevelingenmeer aanwezig is, lijkt een verdere toename 
van de soort in de komende jaren mogelijk.

Grote Stern (50% Deltapopulatie; 1998-2000: 2884 paar; stabiel)

In de eerste helft van de jaren tachtig kwamen er c. 4000 paar Grote 
Sterns in het Grevelingenmeer tot broeden, maar in de periode 1987-92 
volgde een afname to t c. 2000 paar. De laatste jaren nemen de aantallen 
weer toe en in 1999 en 2000 kwamen respectievelijk 4102 en 2800 paar 
in het gebied tot broeden. De Hompelvoet vormt ais vanouds het 
belangrijkste broedgebied en de kolonie bevindt zich in een ruige vegetatie 
op de zuidkant van het eiland. Verrassend was de vestiging van twee paar 
in 1999 op een eiland bij de Kabbelaarsbank.

Visdief (7% Deltapopulatie; 1998-2000: 470 paar; stabiel)

Het aantal Visdieven bereikte in het begin van de jaren tachtig een 
maximum (1050 paar), maar daarna volgde een flinke afname tot een 
stabiel aantal van 300-400 paar in de periode 1984-96. Na een korte 
opleving in 1997-99 (maximaal 611) was het aantal in 2000 weer 
vergelijkbaar met de periode ervoor. Aanvankelijk kwamen alle Visdieven 
in het Grevelingenmeer tot broeden op platen (Hompelvoet), maar na de 
sterke afname in de jaren tachtig nam het belang van de drooggevallen 
slikken toe en thans komen er op de platen en de drooggevallen slikken 
vergelijkbare aantallen tot broeden. In 1998-2000 vormde Markenje (178- 
233 paar), Kabbelaarsbank (69-201) en de Hompelvoet (30-90) de 
belangrijkste broedgebieden. De vestiging van een grotere kolonie op de 
Kabbelaarsbank is van recente datum: de vogels broeden hier op een 
schelpenrijk eilandje tezamen met Kokmeeuwen. Tot voor kort kwamen 
ook op de Slikken van Flakkee vele tientallen paren tot broeden, maar de 
laatste jaren vond hier een flinke afname plaats en in 2000 werden nog 
slechts 5 paar vastgesteld.

Noordse Stern (50% Deltapopulatie; 1998-2000: 24 paar; toename)

Het aantal broedparen van de Noordse Stern in het Grevelingenmeer 
wordt gekenmerkt door grote schommelingen. In de periode 1998-2000 
werden relatief veel broedparen vastgesteld (20-30 paar). Het 
belangrijkste broedgebied vormt het zuidelijke deel van de Slikken van 
Flakkee met in de afgelopen drie jaren 8-12 paar. Kleinere aantallen 
werden in vrijwel alle Visdievenkolonies in het Grevelingenmeer 
vastgesteld.

Dwergstern (5% Deltapopulatie; 1998-2000:16 paar; fluctuerend)

In de periode 1979-81 kwamen er nog 140-150 paar Dwergsterns in het 
Grevelingenmeer tot broeden, maar daarna volgde een sterke afname tot 
25-45 paar in het midden van de jaren tachtig en 15-17 paar in 1998- 
2000. Aanvankelijk kwam de soort voornamelijk tot broeden op platen 
(grote kolonie op de Hompelvoet), maar na 1983 was de soort hier 
nagenoeg verdwenen. Op de drooggevallen slikken vond in deze periode
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Slikken van Flakkee Zuid, Grevelingenmeer: overspoeling na storm van 28 mei 2000
(29 mei 2000 foto Peter L. Meininger)

Slikken van Bommenede, Grevelingenmeer aangelegd schelpeneilandje, broedplaats van Strandplevier en Dwergstern
(7 juni 2000; foto Peter L. Meininger)
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een toename plaats tot 10-20 paar, waarvan het merendeel op de Slikken 
van Flakkee. Na 1995 nam het aantal op de drooggevallen slikken af tot 
slechts 2-7 paren. In de periode 1998-2000 waren de platen weer het 
belangrijkste broedgebied door een vestiging van 10-13 paar op 
Markenje.

5.4 Kansen en bedreigingen

De aantallen kustbroedvogels in het Grevelingenmeer zijn in de periode 
1979-2000 in het algemeen sterk afgenomen. Vegetatiesuccessie en de 
daarmee samenhangende toename van de predatiedruk vormen de 
belangrijkste oorzaken voor deze afname. Alleen de laagste delen worden 
periodiek nog overspoeld met zout water ais gevolg van opstuwing door 
wind. In een evaluatie van het beheer is naar voren gekomen dat de 
overgangen van zoute naar zoete milieus op de oevers van het meer 
versmallen (Hoekstra 1999). Om de oppervlakte geschikt broedhabitat 
voor kustbroedvogels te vergroten, zou het peilbeheer aangepast moeten 
worden. Uit onderzoek blijkt dat bij een kortdurende peilverhoging van 40 
cm in voor- en najaar en het instellen van een laag zomerpeil (-20 cm 
NAP) en een hoog winterpeil (0 cm NAP) de effecten op de vegetatie het 
grootst zijn (Menting & Slager 1997). Ais gevolg van het hoge winterpeil 
zal de vegetatiesuccessie worden beperkt en met een lager peil in een deel 
van het voorjaar en de zomer zal het oppervlakte 'kale grond' flink 
toenemen. In verband met de vestiging van kustbroedvogels zal de 
kortdurende peilverhoging in het voorjaar dan wel plaats moeten vinden 
vóór 10 april.

Ook de aanleg van (schelpen)eilanden zal naar verwachting een gunstig 
effect hebben op de aantallen kustbroedvogels. Op eilanden zijn de vogels 
minder kwetsbaar voor grondpredatoren zoals Bruine Rat, Hermelijn, 
Bunzing, Egei en verwilderde kat. Dat dergelijke projecten succesvol 
kunnen zijn, blijkt op de Slikken van Bommenede. Hier werd in 1998 een 
klein schelpeneiland aangelegd, waar in 2000 o.a. 25 paar Kluten, 2 paar 
Bontbekplevieren, 3 paar Strandplevieren, 10 paar Visdieven, 1 paar 
Noordse Sterns en 5 paar Dwergsterns tot broeden kwam.

Diverse gebieden in het Grevelingenmeer lijken op het oog zeer geschikt 
voor kustbroedvogels, maar toch zijn de aantallen klein of ontbreken ze 
totaal. Voorbeelden zijn delen van Dwars in de Weg, de Slikken van 
Flakkee en beide uiteinden van de Veermansplaat. Waarschijnlijk speelt 
intensieve betreding door vee hier een belangrijke rol. Het gedurende de 
broedtijd uitscharen van vee in voor kustbroedvogels geschikte gebieden 
zou overwogen moeten worden. In het Veerse Meer had een dergelijke 
maatregel een duidelijk positief effect op de aantallen kustbroedvogels 
(Middelplaten, Kwistenburg) (pers. meded. Mat Jongenelen).

In het Deltagebied komt momenteel een belangrijk aandeel van alle 
kustbroedvogels tot broeden in zoete gebieden (Haringvliet, 
Volkerakmeer). Door de vrijwel jaarlijkse aanleg van nieuwe eilanden 
konden de vogels zich hier gedurende een reeks van jaren handhaven. 
Kenmerkend voor deze gebieden is de tijdelijke geschiktheid voor 
kustbroedvogels ais gevolg van successie. Deze successie verloopt in zoete 
gebieden veel sneller dan in zoute gebieden. Daar in de komende jaren de 
aanleg van nieuwe eilanden zijn voltooiing nadert, zullen de 
kustbroedvogels weer in toenemende mate zijn aangewezen op de zoute 
en brakke wateren in de Delta. Het belang van het Grevelingenmeer voor 
kustbroedvogels zal in de toekomst bij aanwezigheid van voldoende 
geschikt habitat dan ook sterk toenemen.
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Bijlage 3: Schaarse kustbroedvogels in 2000.

Steltkluut - Himantopus himantopus

H a r in g v l ie t  O p 2 en 17 juni werden twee exemplaren gezien op de Scheelhoek (C. Brinkman, Sterna 45: 96, 2000). Er 
is niets bekend over enventuele broedpogingen.

O o s te rs c h e ld e : M a ir e  b i j  O o s te r la n d  Eén paar broedde met succes en bracht ten minste één jong groot (meded. M . 
van ‘t Hof).

O o s te rs c h e ld e , R a m m e g o rs  Eén nest. Waargenomen vanaf 12 april. Op 9  mei zat één exemplaar op een nest in het 
noordwestelijke, begraasde deel; drie exemplaren foerageerden in de grote plas. De grazende pony's veroorzaakten 
paniek bij de broedende vogel. Ook op 10 mei waren juist rond de broedende Steltkluut c. 60  pony's aanwezig. Op  
15 mei waren drie paren aanwezig, waarvan één vogel op een nest in de noordwesthoek. Op 16 mei waren er behalve 
de broedende vogel nog drie exemplaren aanwezig. Op 31 mei had het paar van het nest jongen. Op 6 juni waren 
een paar en een Ios exemplaar aanwezig. O p 22 juli was een ongeringd paar met twee vliegvlugge, ongeringde 
jongen aanwezig. Deze zouden echter van elders afkomstig kunnen zijn. Hoewel het niet is uitgesloten dat er meer 
dan één paar een broedpoging heeft gedaan, wordt het broeden van slechts één paar bewezen geacht (RIKZ).

S t in k g a t  Eén paar. Vanaf 9  juni (twee vrouwtjes en één mannetje) waren regelmatig enkele Steltkluten in het Stinkgat 
aanwezig. Op 2 juli alarmeerden twee van de drie vogels heftig en op 4  juli werden twee jongen (ca. drie dagen oud) 
gevonden en geringd. O p 18 en 21 juli was het paar met nog minstens één groot (geringd) jong aanwezig (RIKZ).

Z o o m m e e r ,  P r in s e s s e p la a t Op 15 mei was een (niet-broedend) paar aanwezig en op 12 juni vier foeragerende 
exemplaren. Er waren geen concrete aanwijzingen voor broedgevallen. Mogelijk betrof het hier foeragerende vogels 
die behoorden tot de vier paren die broedden op de opgespoten Molenplaat (RIKZ).

M a rk ie z a a t,  o p g e s p o te n  M o le n p la a t .  Vier nesten. Van 13 mei t/m  12 juni waren vier nesten aanwezig: drie in de 
afgraving en één op het kale deel net ten noorden hiervan (VW G Bergen op Zoom). O p 12 juni was in de afgraving 
een paar met een jong van ca. twee dagen oud aanwezig, zat een vrouwtje op het nest en was een "Ios" mannetje 
aanwezig (H. Bult). Daarna ontbreken waarnemingen tot 8 juli, toen alleen een adult mannetje aanwezig was in de 
afgraving (Peter Meininger). Waarschijnlijk was geen van deze broedpogingen succesvol.

Op 8 mei was een paar aanwezig in de plas in de Augustapolder bij Kraaienberg (VW G  Bergen op Zoom). Op 12 juni 
werd hier één exemplaar gezien (R.C.W . Strucker). Er waren geen aanwijzingen vooreen broedgeval.

S ta m p e rs g a t S u ik e r fa b r ie k  Op 30 mei werden drie broedende vogels geteld in een ontoegankelijk gedeelte van een 
vloeiveld (RIKZ). Er is niets bekend over het broedsucces.

De B l ik k e n : Waargenomen vanaf 24 april (vijf exemplaren), met een maximum van zes exemplaren op 26 en 27 april 
april. Op 7 mei waren drie exemplaren aanwezig en op 1 juni één. Er waren geen aanwijzingen voor een broedgeval.

Geelpootmeeuw Larus michahellis

M a a s v la k te /E u ro p o o r t  Volgens Van Swelm (1998) zijn de laatste jaren jaarlijks 20 -25  gemengde paren van 
Geelpootmeeuw en Zilvermeeuw of Kleine M antelmeeuw aanwezig in de grote kolonies van Maasvlakte en 
Europoort. In 2000 werden bij toeval enkele van deze paren aangetroffen, maar er werd niet gericht gezocht naar 
Geelpootmeeuwen.

M o e r d i jk ,  T e tra P a k  Op 26 mei werden in de grote meeuwenkolonie twee Geelpootmeeuwen waagenomen: één 
gepaard m eteen Zilvermeeuw en één gepaard m eteen Kleine Mantelmeeuw (RIKZ).

O o s te rs c h e ld e , O o s te rs c h e ld e k e r in g  O p 6 juni had "Pierre” , de Geelpootmeeuw die sinds 1992 jaarlijks gepaard met 
een Zilvermeeuw op Neeltje Jans broedt (cf. Vercruijsse 1995), een nest met drie eieren. Het broedsucces is onbekend 
(meded. Harry J.P. Vercruijsse).
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Grote Mantelmeeuw Larus marinus

S p lits in g s d a m , N ie u w e  W a te rw e g  Eén territorium. O p 13 juli werd een tweetal luid alarmerende adulten 
waargenomen. Een nest werd niet gevonden. Mogelijk betreft het hier het paar van de nabijgelegen Dintelhaven.

E u ro p o o r t  Het eerste zekere broedgeval voor dit gebied werd in 2000 vastgesteld in de meeuwenkolonie bij de 
Dintelhaven in Europoort, waar een paar met succes twee jongen grootbracht (RIKZ, N.D. van Swelm).

V o lk e ra k m e e r , K r ib  M id d e n  H e lle g a t. Eén nest. Al enkele jaren worden alarmerende Grote Mantelmeeuwen  
waargenomen op de Krib Midden-Hellegat. Dit jaar werd op 18 mei voor het eerst een nest gevonden. Het nest lag op 
het opgespoten gedeelte tussen nesten van Kleine M antelm eeuw en Zilvermeeuw. Het nest bestond uit een forse 
“horst" van mos en stro en bevatte drie jongen van ongeveer een week oud.

Nest van Grote Mantelmeeuw, Krib Midden-Hellegat, Volkerakmeer
(18 mei 2000; foto Pim A. Wolf)

C re v e lin g e n m e e r  Twee nesten. Op 16 mei werd een nest met drie eieren gevonden op de vooroeververdediging van 
de Stampersplaat. De volwassen vogels waren tot in juli alarmerend ter plaatse. Op 16 mei werd ook een nest met 
kleine jongen gevonden op de vooroeververdediging van Dwars in den W eg. Het broedsucces van beide nesten is 
onbekend (meded. K. de Kraker).

V eerse  M e e r  Twee paren begonnen met de nestbouw op de vooroeververdediging. Beide broedpogingen mislukten in 
een vroeg stadium (M at Jongenden).

M a rk ie z a a t,  S p u itk o p .  Eén paar. Op 14 mei werd een paar gezien, waarvan één vogel in broedhouding. Later werd op 
deze plaats alleen een enkel exemplaar gezien (VW G  Bergen op Zoom).

Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2000 78



____ _______________


