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Scmenvctting

Dit rcppat biedt een overzicht ven de resultaten ven onderzoek nea het 
broedsuooes ven kustbroeck/ogels (Kluut, plevleen, meeuwen en stens) In 
het Dëtcgebiedln 2001. Dit ondezoek w e d  uitgevoed eba het 
RijksInstituut voor Kust e i Zee in opdcchtvcn de régi onde d  redi es Zuid- 
Hollcndei Zedcndvcn Rijkswatestcat. Dccrnccstzijn rëeventegege/ens 
v e w e k t dezijn  vezcm ëdin  het kede ven endeepojeden.

Het doë ven het ondezoek is het kunnei ge/en ven gefundeede 
adviezen ove ccnleg, Inrichting en behee ven broedgebieden voor 
kustbroeck/ogës en het e /dueen hieven. Om d t  te b e ë k e i w a d t 
in fam d ie  vezcm ëd ove het functioneren ven broedgebieden ven 
kustbroeck/ogës In het Dëtcgebied: het broedsuooes wordt bepadd. Dit 
gebeurt ds acnvulling op het monitoringpogrcmmawccrin jccrlljks 
in fam d ie  wordt vezcm ëd ove centdien von kustbroeck/ogës.

In oveleg met deopdcchtge/es ligt het aoœnt ven het ondezoek op 
het noordelijk Dëtcgebied (Mccsvlckte, Haingvliet) en opgebiedei rond 
Oosteschëdeen Westeschëde. Omwlllevcn devd ledghëdzljn  ook 
von e ikë e cn d e e  gebieden (o.a In Grevëlngeimee, Volkeckmee, 
Zoommee e i Maklezaat) gege/ens opgenomen, dthens voor zove deze 
beschlkbaa zijn.

Ovezlchtei ven deccntdlen  kustbroeck/ogës In het Dëtcgebied waden 
jcalljks gepubliœ eddoa het RIKZ. Voallggendrcppat ken waden 
gezien ds ccnvulllng op en ultbrëdng ven ctee rcppatcges. De detdls 
pe  gebied, mogëljk relevait vo a  debë ieedes, zijn te vinden In de 
bij lege.

Het ondezoek zd In lede ge/d In dekom eidetweejccr wordei 
voatgezet. Met ingeng ven 2000 richt het ondezoek zich vo a d  op het 
mckei ven een zo goed mogëIjke schatting ven het uitvliegsuooes ven 
dvesesoaten kustbroeck/ogës en op oondtles ven jonge Vlsde/en. Het 
cooent ligt opbëëdsrëevcntesoate i zods Bontbekplevle, Strcnc|devie, 
Visdef e i Dwegsten, tew ljl minde aaidccht w acit besteed een 
meeuwei.

De Kluut had In 2001 wedeom een mege broedsuoœs. Het patroon dat 
de grote kolonies In nieuwe natuurontwlkkëlngsgebieden (met neme 
ëlcnden In grote zoete w ate  en) ncuwë Ij ks jongen poduo ee i w e d d t  
jae  wedeom bevestigd. Nccst het "open" kack te  ven deze gebieden 
met wënlg dekking tegen koude en wind, w aacba  jonge Klutei snë 
dkoëen, speët de loeschikbaahëd ven voedsë wëllcht eei rd. Klëne 
jongen Klutei kunnen nogfoecgeen oplnseden en hun la ve i, grotee 
jongen hebben eneg ie ljkepoden  zods warnen nodg. Mogëljk Is e  
ncbij debroec|daatsen onvddoende aaibod ccn deze enegieljke 
poden. Op de Mccsvlckte en In het Haingvliet weden nauwelijks jonge 
Kluten vliegvlug. Een positieve uitzondeing wes het 
natuurontwikkëingsgebied Prunje Noad, w aa aaizienlijke an td len  
jonge Klutei uitvlogei. Ais indred gevdgven minde gunstige 
weesomstendgheden (wind e i koude) ënd më en begin stleven veë 
pes uitgekomei Kluten. Jonge Kluten moeten onde deze omstcndghedei 
waden " bebroed" eba  de oudes om w am  te blljvei, w a acba  e
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minder tijd is om tefoercgeren. Alleen de wat meer beschutte 
binnendjkse broedgebieden kandai een redelijk broedsuooes.

Inden de nesten von Bontbekplevier wccrvcn het lot onbekend wcs 
bulten beschouwing worden gelaten, bedoeg het uitkomstsuoœs in 
1999-2001 respectievelijk 41% (n=101), 34% (n= 128) en 31% (n=143). 
Het ddus baekandeganiddeldeuitkomstsuooes ova 1999-2001 bedoeg 
35% (n=372). In 2001 produoeaden 127 poor Bontbekpleviaen ten 
minste 60 vi i egvlugge jongen (> 0.47 jong/ paa), in 2000 bedoeg d t  > 
0,54 jong/pccr (n= 122 paen). Hiabij dedan vëepaen meacbre 
broec|oogingen. Het is nog niet duidelijk of een productlevcn onga/ea
0.5 jong/poor vddoandels om ean stcbiele populatie In stand te houdan.

Inden de nesten van deStrcndplevier waavcn het lot onbekend w c b  

buiten beschouwing waden gëden, bedoeg het uitkomstsuoœs In 
1999-2001 respectia/ëijk 46% (n=144),20% (n=l 13) an 40% (n=87). 
Het ddus baekandeganlddëdeultkomstsuooes ova 1999-2001 bedoeg 
36% (n=344). In 2001 produoeaden 172 paa Stranc|da/iaen ten minste 
57-66 vi i egvlugge jongen (> 0.33-0.38 jong/ paa), in 2000 bedoeg d t  > 
0,24 jong/paa (n= 187 paen). Deprocüctievcn Strcnc|devia lijkt dus 
nog lega den deven cë Bontbekpla/ia. Het lijkt niet wccrschijnlijk dat 
een productie van onga/ea 0.24-0.38 jong/paa voldoandels om ean 
stcbi ë e popul oti e I n stond te houdan.

In voorgcondejeren hadden Zwatkopmeeuwen In het Dëtcgebied 
meestd een uitstekend broedsuooes, In de meeste ga/dien beduidend 
beta den de Kokmeeuwen in dezëfde kolonies. In 2001 wes d t 
vaschijnsë minda uitgesprokan. Op het Zuidgors w c b  zëfs het 
omgekeadehet ga/d: geen ankëevliegvluggeZwatkopmeeuw, taw ijl 
Kokmeeuwen het h ia  beta dedan. De grootste kd oni e von dezesoort In 
Nedalcnd(en zëfs Noordwest-Europd) ba/ondzlch In 2001 op de 
Scheëhoekëlanden: 379 paen, d e  ruim 140 jongen poduœaden. Ook 
denatuurontwlkkëlngsëlcnden b j deKreekrckslulzen habagden een 
omvangrijke an poductia/e kolonie.

De reeks von jcren met ean slecht broedsuooes von Kokmeeuwen in de 
D ë ta w a d in  2001 voortgezet. Bij deze soort speëde pedatie en slecht 
w ea tijdens dejonganfc6e(soms in oombindle) de grootste rd .

In 2001 w add lean opdeOostasdnëdëcalngen op de SI ¡kken von 
FlckkeeZuidanigeccndcdnt besteed oen het broedsuooes von de 
Stormmeeuw. OpdeSlikkan von Flckkeebedoeg het broedsuoœs 0.5-1 
jong/paa, opdeOostaschëdekaing <0.1 jong/paa en op de 
Hompëvoet vdgans opga/en van debewekas 0.1 -0.5 jong/paa.

Bë de grote kd oni es van Grote Stern In het Dëtcgebied, op de 
Hompëvoet in het Gra/ëingenmea en opdeHoogePlaten in de 
Westaschëde, heddan in 2001 een broedsuooes von 0.5-1 jong/paa, wat 
voor deze soort nam ed is.

Het broedsëzoen 2001 va lie p vo a  de Visdef gunstiga den het cbsdute 
'dd jcrr' 2000. Het megaebroedsuooes in denoordëijkeDëta 
(Mccsvlckteen Haingvliet; veëd doa peddie) w addeës 
geoompensead doa  gunstige broedesultatan in deOostaschëdeen de 
Westaschëde. In 2001 zijn in 12 bëengrijkekdonies, vadeëd ova  het 
Dëtcgebied (Voadëtaéén kdonie, Haingvliet twee, Oostaschëde 
za/en, Westaschëde twee), steekpoefsga/vijs metingen varicht ccn 
koplangtean gewicht von jonge Visda/en.
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In hef Haingvliet'w c b  deoondtie ven jongen op de Scheelhoekelenden 
bovengemiddeld. N e tds ln  1999 w c b  deoondtie op de SI Ij kpl coi' 
gemiddeld slechter den deopcëScheelhoekeilcnden. De mindere 
oondtlekcn vaklccrd worden door deIengerevllegdstcndnea het 
belcngrljkstefoacgeagebiedvóór deHalngvlletslulzen. In de 
Westerschelde w c b  deoondtie-Index von jonge Vlsdeven net ds In 
eerderejaen de leegste von d ie  bekkens. S tatte ds gevolg ven slechte 
oondtlekwcm dleen voor op de Hooge Platen (oncbr klenejongen) na 
plcctselljk noodwea op 27 juni. Op het slulsoomplor von Taneuzen 
sti aven weinig jongen. Toch w c b  deoondtie-Index In het begin ven het 
seizoen vrij leeg.

Er Is In 2001 geen Intensief onderzoek gedccn ccn het broedsuooes ven de 
schccrse Noordse Stern. In het Grevei ¡ngenmeer waden minstens tien 
jongen vllegvlug. Ook waden ta i minste enkelejongen vllegvlug In de 
kol oni a  longs deOostaschelde.

Depopuldlevcn de Dwergstern In het Deltcgebiedhcdln 2001 wederom 
een relatief gunstig broedseizoen. Belcngrljkekdonles op de 
Ventjcgasplateneilendoi, Vogeleiicnd 't Heatje ln de Schelphoek en de 
Hooge P lda i produoeaden mea den een hdf jong of zelfs mea den één 
jong pa  paer. In enkele kolonies (Slljkplcat, Voorlcnd Numma Een) w c b  

het broedsuooes slecht of nihil door predatle.
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1 Inleidng

1.1 Acnleidng voor het onderzoek

De hui d  ge popul dies ven vel e soorten kustbroeck/ogës in Nederlcndzijn 
beduidend kiener den gedurende de eerste helft von de 20e eeuw. Het 
gcct hierbij met neme om sterns en pla/laen. Andere soorten (o.a Kluut, 
Kiene M entd meeuw, Zilvermeeuw, Zwcrtkopmeeuw) ver gcct het beter. 
De Nederlcndse kustgebieden zijn voor vrijwel d cteesoorten 
broedgebieden ven Interndionde betekenis (Menlnger e td . 1999).

In het kader ven MWTL (Monitoring WdastadskundgeToestand des 
Lends) w a d e i door (en In opdccht ven) het RIKZ jccrlljks deacntdlen 
broec|3cren In het Dëtcgebied vcstgestdd ven Kluut, pla/laen, meeuwen 
en sterns. Deacntdlen zeggen echter wenig over het functioneren ven 
broedgebieden: wat Is het broedsuooes? Om een bedd te krijgen van het 
functioneren ven broedgebieden, vedd speaad of mede ccngdegd en 
beheerd ten behoa/evcn kustbroeck/ogds, Is het nodg waarnemingen te 
doen acn d t  broedsuooes en acn detectoren d e d t  bepden. Dit sluit acn 
(zowd Inhouddljk ds epavddwerkzaemheden) op het lopende biologisch 
monitoringprogremmaven MWTL.

Aansluitend op de cctlvltdten dejccrlljks plaatsvinden In het kader ven 
MWTL (vcststdlen ven ccntdlen broecjoaen) en opeen s tudede ln  
1996-1998 Is u ltga/oad In het kader ven het project 
WONS* INRICHTING (Arts 1996, 1998a 1998b) wordt In deperiode 
1999-2003 In meer cletaI onderzoek u ltga/oad naa het broedsuooes In 
een acntd dedgebieden ven het Dëtcgebied (Meninge- et d. 2000, 
2001). Dœe stud e wordt door het RIKZ u ltga /oad ln  opdccht ven twee 
regiondedrectles van Rljkswaterstccf: DlredleZuld-Holland(RIKZ project 
ECOZ H * NAT UUR) en Directie Zedcnd (RIKZ projed ZEEDELTA).

In voorllggend document waden dein 2001 verzanddegega/ens ova 
broedsuooes van kustbroeck/ogds In het Dëtcgebied scmenga/at. Aooent 
ligt hierbij ultaccrd op de gebieden d e in  opdccht ven de regionde 
d  redi a  zijn ondazocht.

1.2 Doei ven het onderzoek

Het dod ven het oncbrzoek Is het kunnan ga/en ven gefundeade 
adviezen ova ccnleg, Inrichting en bdnea ven broedgddeden ven 
kustbroeck/ogds, dsmedehet a /duaen van ultga/oademaatregden. 
Om d t  te badken w a d t In fam d ie  vazem dd ova het fundioneren ven 
broedgebieden ven kustbroeck/ogds In het Dëtcgebied: het broedsuoœs 
(ccntd uitga/logen jongen pa  broec|occr) w a d t zo nauwkeurig mogëljk 
geschd. Dit gebeurt ds aanvulling op het monltalngprogrcmmawaaln 
jccrlljks In fam d ie  w a d t vazem ddova a n td le n  ven kustbroeck/ogds.

Broedsucces ven kustbroed/ogels In het Deltcgebied 2001
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I .Voordelta
2.Haringvliet
3.Hollandsch Diep
4.Biesbosch
5.Grevelingenmeer
6.Volkerakmeer 
7.Oosterschelde
8.Zoommeer
9.Markiezaat

10.Veerse Meer
I I  .Westerschelde

Figuur 1. Het Deltcgebied: de belcngrijkste wateren.
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1.3 Kustbroedvogels en broedsuooes

Kustbroeck/ogës stellen speddeësen ccn denestplcots. Het zijn 
kdegroncbroeders, met een voorkeur voor broedoodies devrij zijn ven 
groncbredcitoren en open zodd ze preddoren tijdg  ccn zien komen. 
Schccrs begroëde dienden en uitgestrekte open vlekte zijn om deze 
reden een ccntrekkdijkebroec|dads. Ean tweedezeer bdengrijketecta is 
devoedsdloeschikbccrhdd. Binnen een bepeddestred ronddekolonie 
moet vddoende voedsd berdkbeer zijn voor debroeck/ogds en hun 
jongen. Inden een pea suoœsvd jongen weet groot te  brengen is de 
loodie geschikt om te broeden. Door het broedsuooes te meten ken men 
iets zeggen ove de kw d ite t van het broedgebied en deermee ove de 
kensen voor het in stand houden ven de populdie.

Factoren ven invloed op het broedsuooes zijn: voedsd hoe/ed had en 
kwdite t, wee, preddie, vestoring (reaedie) en hoog w d e . Metingen 
ven broedsuooes ge/en inzicht in:

1. Kwditeit broedgebied. Broedsuooes geeft aanwijzingen ove: 
voedsdbeschikbaahed, preddieisioo en ovespodingskens. Stek 
velccgd uitkomstsuoœs of broedsuooes ken een indodiezijn voor 
toxische stoffen in het milieu. Gifstoffen in het milieu komen vcck in 
niet meetbae hoe/edheden voor in het w d e  terwijl ze toch grote 
schede ccn kunnen richten. Stens zijn toppreddoren, d e  gifstoffen 
opslaan in hun lichccm. De opgehoopte gifstoffen waden via het e 
cborgege/en ccn dejongen.

2. Een bdcngrijkepopuldiedyncmisdnepcrcmder: is het broedsuooes 
hoog genoeg om een le/ensvdbae populdie in stend te houden. Van 
bdeng is d d  het broedsuooes een resks van jaen w a d t gemeten.

Devdgendecspeden worden in de stud e beschouwd:

1. W d  is pe  sdzoen het broedsuooes (uitgedukt in ccntd vliegvlugge 
jongen pe  broec|oaa) in etebdengrijkste broedgebieden in het 
Ddtcgededvcn devdgendesoaten: Kluut, Bontbekple/ie, 
Strcnc|de/ie, Visdef, Dwegsten en Grote Sten. V oa  zove bekend 
waden ook het broedsuooes van Zwatkopmeeuw, Kokmeeuw, 
Stammeeuw en Noadse Sten gepresenteerd, maa ccn dezesoaten 
is minde ccndccht besteed.

2. Zijn e  indodies w dke fcdae n  d t  broedsuooes hebben benvloed 
(wee, preddie, vesta ing, vegetdiesuoœssie, substradtype, 
ovespoding, behee, etc)?

3. 'Condtie' van jonge Visde/en, h ie  gedefinieerd ds devehoudng 
tussen het de grootte van het jong (op bcsis van de dmeting van kop 
+ sna/d) en het gevicht. Noest het broedsuooes is in een ccntd 
visdefkdonies in het Ddtcgdaed de 'oondtie' van dejongen gemeten. 
Deoondtie van dejongen ken een indodiezijn vo a  de kw d ite t en 
besdnikbaahedvcn voedsd.

1.4 Beçyenzing ven het studiegebied

Hoe/vd het Rijksinstituut vo a  Kust en Zee/RIKZ zich primar richt op de 
zoute Rijkswdeen is, in het ge/d van kustbroeck/ogds, gekozen vo a  het 
jaalijks m onita en van depopuldies bnnen het gehde Ddtcgdaed 
(figuur 1), indusief dezoete Rijkswdeen (Haingvliet, Hdlcndsch Diep,
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Vdkerckmeer, Zoommeer), overige wafer en (o. a  M aki s a d )  e i 
binnendjkse gebieden. Veel soorten zijn immers zea mobiel en wissden 
soms zelfs binnen één broedseizoen von broecjdaats. Ook zijn a  
historische redenen, omdat tijdens de s ta t ven het oncbrzoek in 1979 veel 
gebieden (Krcmma-Vdkack, Zoommea en Makiezcat) nog een zout 
kack ta  hadden. Door deuitvoaingven deOostasdidda/vaken 
ontstonden 'nieuwe' zoete wateren (Vdkeckm ea, Zoommea). De 
populaties kustbroeck/ogels zijn ook na de v a  enderi ng ven zout nea zoet 
ten dele deze gebieden trouw geöa/en. Veel vogels waden dccrnccst 
ccngetrokken door cb nieuw ontstcnegrootschdige broedgebieden. Het 
ondazoeksgebied strekt zich zuidelijk uit tot de Nedalcnds-Belgische 
grens, oostelijk tot de lijn Bagen op Zoom - M oad jk  - Biesbosch - 
Dordecht en noordelijk tot de Nieuwe W ata  weg - Nieuwe M ccb.

In overleg met deopcfrcchtga/ende regiondediredies ligt hef accent ven 
destudenacr broedsucces in de noordelijke Deltawet er en op 
Haingvliet, Macsvlckte, Europoort en Voordelta (beheersgebied Diredie 
Zuid-Hollcnd) en in de zuidelijke Ddtcwderen op Oosterschelde en 
Westerschelde (en angrenzende gebieden) (beheersgebied Diredie 
Zeel end).

In deova igeD dtcw daen  (o.a Gra/dingenmea, VeaseM ea, 
Vdkackm ea, Zoommea a i Makiezcat) w a d t getrccht tijdens de 
bezoeken in het kada ven MWTL aai g lobdeinduk te krijgen ven het 
broedsuooes in de grootste kolonies. Ook zijn aonvullendegega/ens 
beschikbar gesteld door beheadas a i paticuliaewaanem as. Voorts is 
in 1999-2001 in het kada ven het RIKZ projed RUIMTECOL een stude 
uitga/oad nea het broedsuooes (zowel uitkomstsuoœs ven nesten ds 
uitvliegsuooes ven jongen) ven Bontbekpla/ia en Strcnc|da/ia, ds 
ondadeel ven oncbrzoek nea la/ensvatbcahddvcn populaties, het 
belong ven looatiekeuzevcn nieuwe broedgebieden en gebruik ven de 
gebieden door kustbroeck/ogds. In d t  repport is een voorlopige ba/vaking 
u itga/oad von een deel ven dein het kada von RUIMTECOL vazcmelde 
gega/ens ova Bontbekpla/ia en Strcncjda/ia.

1.5 Dcnkwoord

Allaeast denk co i de opctcchtga/as voor het ondazoëe Rijkswaterstaat 
DirectieZuid-Hdlcnd (met ncmemo/r. Drs. M. Ohm) en Rijkswctastcot 
DiredieZeelcnd (met neme Drs. J. Coosei e i Ir. L. Scntbagen). De 
uitvoaing ven het veldwak zou niet mogelijk zijn gaveest zonda de 
toestemming ven tareinbeheadas, va idendvcn 
natuurbesdiamingsorgcnisalies tot petrochemische bedijven.

Devdgaidebectijven/insteHingen valeenden toestemming voor 
oncbrzoek op hun tareinei:

• DOW-Chemiod Taneuzen
• Gemeentelijk Ha/enbedijf Rottadcm
• Natuur- en Reaeatieschcp De Gr a/el ingen
• Pr ovina e Zeelcnd
• Rij kswatastaat Diredie Zed end
• Rij kswatastaat DiredieZuid-Hoilcnd
• Staatsbosbehea regio zuidwest
• Stichting het Brcbcnts Lcndschcp
• Stichting Het Zeeuwse Lcndschcp
• Suika UnieStcmpasgat

Broedsucœs ven kustbroecVogels in het Deltcgebied 2001
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• TetrcPck Moerdjk
• Vereniging Natuurmonumenten
• Waterschep Zeeuwsch VI anderen
• Waterschep Zeeuwse Eilenden

Ondersteuning In de vorm von verrtuigen werd gela/erd door 
RIjkswderstcd Meetdenst Zuid-Hoi lend, Stichting Het Zeeuwse 
Lcndschcp en Stadsbosbeheer.

Medewerkers von de Meetdenst von Rljkswderstcat DlredleZuld-Hdlcnd 
verzorgden cpdeskundgewljzevelevcrrtochten In het Noordelijk 
Deltcgebied, met neme Luit Timmer.

Bij het onderzoek op de Hooge Piden w a d  scmenga/verkt met 
medewerkers ven de Stichting Het Zeeuwse Lcndschcp: René 
Beijersbergen, Fred Schenk en Aw ledeZw at.

Normen ven Swelm (Stichting Ornithologisch Stdlon Voorne) vergezelde 
ons dversemden, ontsloot letterlijk delen ven de Mccsvlckte voor ons, en 
la/er de werr da/dl e ccnvul I ende gega/ens over d t  gebied.

Frcnk Mqoor (SOVON Vogelonderzoek NederlcncD voerde in 1999-2001 
in opdccht ven RIKZ onderzoek uit ccn broedende Bontbekpla/i er en en 
Strcnc|d a/leren In het Deltcgebied. Jeep Gr a/el end (proj edi e der 
Inrichtingsonderzoek) g d  toestemming voor het gebruik ven enkele 
resultden ven d t  onderzoek.

W crrda/d le  in fa m d ie  over ccntdIen en broedsuooes werd o.a 
ontvengen ven René Beijersbergen, Peul Boeren, Philipp Derks, M d  
Jongenden, Kees de Krcker, A. von der Linden, René ven Loo, Jecn 
Moebe, Joop M ¡I lencrr, Jen deRoon, Fred Schenk, Ra/Teixera Frits von 
Velzen, Aex Wielend en Wim Wisse.

Voorts werd hulp bij het veldwerk verleend door Gerwln Geertse, la  
Goeddoed, Bat Huijzers, René van Loo, Tim Meininger, Niels de Schipper 
en FionaVelthuizen.

W aada/d  oommentcrr op (dëen van) het manuscript werd ontvengen 
van Floor Arts (DPM), Cor Berra/oets (RIKZ), René Beijersbergen (Stichting 
Het Zeeuwse Lcndschcp), M alekeOhm  (RWS DlredleZuld-Hdlcnd), Jan 
de Roon (Vereniging Nduurmonumenten) en Normen ven Swelm 
(Stichting Ornlthdogisch Stdlon Voorne).
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2 Broedsuooes ven kustbroedvogels in het Deltcgebied: methoden

2.1 Algemeen

De werkzaamheden waden verricht door een medewake ven het RIKZ, 
denwel in opcLccht en onder begeleidngvcn RIKZ verricht door derden. 
Dccrnccst w a d t ccnvullende int or matie verkregen ven vrijwillige 
medewerkers en terreinbeheerders.

Tijdens velcbezoeken In de periode cprll-cugustus waden wccrnemlngen 
gedaan aan het broedsuooes von kustbroedvogels (Kluut, Bontbekplevia, 
Strcnc|da/ia, Zwatkopmeeuw, Kokmeeuw, Stammeeuw, Visdef,
Noadse Stern, Grote Stern, Dwergstern).

Getrccht w a d t per soat en vo a  een beperkt ccntd gebieden een 
schatting te ge/en van het ccntd uitga/logen jongen pe  broec|occr. Bij 
kolonia/ogels ligt het acoent op het bepden ven het broedsuooes In de 
vo a  de betreffende soa t belangrijkste gebieden ('grote kdonles') In het 
Deltcgebied, maa ook zijn wel gega/ens opgenomen von kleinee 
kolonies. Delntcbel 1 genoemde'grote kolonies' hebegen tezemen 
jccrlljks minimed 75% ven deDeltcpopulatievcn een vogelsoat.

Tcbel 1. Criteria voor deseledievcn belangrijke broedgebieden Cgmte kolonies') van 
kolonievogels t.b.v. de schatting von het broedsuooes. Genoemd wordt het minimum acntd 
broedpaen wat een gebied moet herbergen om to t 'grote kolonie' gerekend te worden.
T evens wordt het perœntege genoemd van de to tde  broedpopulatie ven het Deltcgebied 
dat broedt in deze geselecteerde 'grote kolonies'.

Soort Minimum acntd 
paen

% ven de Deltcpopuldie in 
d ie 'g ro te  kolonies'

Kluut 20 81
Zwatkopmeeuw 10 96
Kokmeeuw 500 77
Stormmeeuw 50 89
Grote Stern 10 100
Visdef 50 94
Noordse Stern 1 100
Dwergstern 5 99

Gedurende het broedseizoen w a d t een zo nauwkeurig mogelijke inctuk 
vekregen ven het broedsuooes ven kdonievogels. Nahet broedseizoen 
w a d t d t  uitgewekt ds het ccntd vi i egvlugge jongen pe  paa, weerbij 
een schatting w a d t gemcckt ven het broedsuooes volgens een v ie td  
klossen (tcbel 2). Omdat d t  broedsuooes ten delebepdend is vo a  de 
toekomstige populotiegrootte, weden de gega/ens venef 1994 zoveel 
mogelijk volgens dezelfde methoden vezcmeld en vcstgëegd.

De in d t  reppat v e  mei de ccntd I en broec|oaen kunnen in geinge 
mateefwijken ven deccntdlen zods vameld in dejccrlijkseMWTL 
rcppatcgeova ccntdlen kustbroedvogels in het Deltcgebied. Dit is 
vo a d  het ga/d bij deccntdlen pla/laen. Dit is tevek laen  doa  het 
gebruik van een bepakt ccntd gestandccrdseedetdddaln het 
MWTL programma tew ljl vo a  het broedsuooes oncbrzoek ook die 
Infamaflevcn ccnvul lande vel cbezoeken is gebruikt.
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Tcbel 2. Gehcnteerde klcsse-indeling bij het omschrijven ven het broedsucces per kolonie 
ven kustbroedvogels In het Deltcgebied.

Klcsse Acntd vliegvluggejongen per pacr

? Onbekend
A <0.1 jong
B 0 .1-0 .5  jong
C 0. 5 - 1  jong
D ________________> 1 jong

Oorzcken ven het mislukken ven nesten en mortditeit ven jongen waden 
voor zove mogelijk vcstgelegd (preddie, overspoellng, vetrepping door 
vee etc). In detcbellen 3 t/m  12 zijn ven de belcngrljkstesoorten 
kustbroed/ogels broecbiologisdne gegevens scmengevd en deoptimde 
peloden vo a  het voetstellen ven ccntdlen en broedsuooes opgenomen.

Tcbel 3. Broedbidogieen inventaisdieperiodevcn de Kluut (een m and  is verdeeld in decaden)
Broedbiologie grijs = voorkomen minder regelmatig, zwert = bel cngrljkste per i ode ven voorkomen; 
Inventaisatie grijs = tellingen bruikbacr, z w a t = optimdeinventaisatleperlode).

legségootte 4 (2-5) eieren broedduur: 23-25 degen uitvliegduur:35-42 degen

jongen ccnwezig

i

inventaisatie broedpaen 
inventaisatie broedsucces

maend: M M M A A A M M M J A  A  A

Tcbel 4. Broedbidogieen inventaisdieperiodevcn deBontbekplevier (een m and  is verdeeld in deoaden)
Broedbiologie grijs = voorkomen minder regelmatig, z w a t = belcngrijkste periode ven voorkomen; 
Inventaisatie grijs = tellingen bruikbaa, z w a t = optimdeinventaisatlepaiode).

legselgodte 4 eiaen broedduur: 23-25 degen uitvliegduur: 24 degen

Broedvogels acnwezig 
nesten met eiaen 
jongen acnwezig

Inventaisatie broedpaen 
inventaisatie broedsucces

maend: M M M A A A M M M J  J J J J J A  A  A
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Tcbel 5. Broedbidogieen inventaisdieperiodevcn deStrcndplevier (een m and  is verdeeld in decaden)
Broedbdogie grijs = voorkomen minder regelmatig, z w a t = belcngrijkste per ¡ode von voorkomen; 
Inventaisatie grijs = tellingen bruikbaa, z w a t = optimdeinventaisatiepaiode).

legselg'ootte: 3 eiaen broedduur: 25-26 degen ultvllegduur: 27-31 (40) degen

Broedvogels acnwezig 
nesten met eiaen 
jongen acnwezig

inventaisatie broedpaen 
inventaisatie broedsucces

maend: M M M A A A M M M J  J J J J J A  A  A

T cbel 6. Broedbidogieen Inventaisdieperiodevcn de Zwatkopmeeuw (een m and  Is verdeeld In decaden)
Broedbdogie grijs = voorkomen m inde regelmatig, z w a t = belcngrijkste p a  ¡ode von voorkomen; 
Inventaisatie grijs = tellingen bruikbaa, z w a t = optimdeinventaisatiepaiode).

legselg'ootte (2) 3 eiaen broedduur:23-25 degen ultvllegduur: 35-40 degen

Broedvogels acnwezig 
nesten met eiaen 
jongen acnwezig

inventaisatie broedpaen 
inventaisatie broedsucces

maend: M M M A A A A M M J  J J J J J A  A  A

Tcbel 7. Broedbidogieen Inventaisdieperiodevcn de Kokmeeuw (een m andis  verdeeld In decaden)
Broedbdogie grijs = voorkomen m inde regelmatig, z w a t = belcngrijkste p a  ¡ode ven voorkomen; 
Inventaisatie grijs = tellingen bruikbaa, z w a t = optimdeinventaisatiepaiode).

legselgodte 2-3 (1-4) eiaen broedduur: 23-26 degen ultvllegduur: 35 degen

Broedvogels acnwezig 
nesten met eiaen 
jongen acnwezig

inventaisatie broedpaen 
inventaisatie broedsucces

Maend: M M M A A A M M M J  J J J J J A  A  A

T cbel 8. Broedbidogieen Inventaisdieperiodevcn de Stormmeeuw (een m and  Is verdeeld In decaden)
Broedbdogie grijs = voorkomen m inde regelmatig, z w a t = belcngrijkste p a  ¡ode ven voorkomen; 
Inventaisatie grijs = tellingen bruikbaa, z w a t = optimdeinventaisatiepaiode).

legselgodte 3 (2-5) eiaen broedduur: 23-28 degen ultvllegduur: 35 degen

broedvogels acnwezig 
Nesten met eiaen 
Jongen acnwezig

inventaisatie broedpaen 
inventaisatie broedsucces

Maend: M M M A A A M M M J  J J J J J A  A  A
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Tcbel 9. Broedbidogieen inventaisdieperiodevcn deGroteStern (een m and is verdeeld in deoaden)
Broedbdogie: grijs = voorkomen minder regelmatig, z w a t = belcngrijkste p a  ¡ode von voorkomen; 
Inventaisatie: grijs = tellingen bruikbaa, z w a t = optimdeinventaisatiepaiode).

legselg’ootte: 1-2 eiaen broedduur: 22-26 degen uitvliegduur: 25-35 degen

Broedvogels acnwezig 
nesten met eiaen

1111111

jongen acnwezig 

inventaisatie broedpaen

111

inventaisatie broedsucces
111

maend: M M M A A A M M M J  J J J J J A  A  A

Tcbel 10. Broedbiologie en inventaisdieperiodevcn de Visdief (een m andis  verdeeld in decaden)
Broedbdogie grijs = voorkomen m inda regelmatig, z w a t = belcngrijkste p a  ¡ode ven voorkomen; 
Inventaisatie g ijs  = tellingen bruikbaa, zw a t = optimdeinventaisatiepaiode).

legselgootte (2) 3 eiaen broedduur: 20-26 degen uitvliegduur: 23-27 degen

nesten met eiaen
jongen acnwezig

inventaisatie broedpaen
inventaisatie broedsucces

maend: M M M A  A  A  M M M J J J J J J A A A

Tcbel 11. Broedbiologie en inventaisdieperiodevcn de Noordse Stern (een m and  is verdeeld in decaden)
Broedbdogie grijs = voorkomen rrinda  regelmatig, z w a t = belcngrijkste p a  ¡ode ven voorkomen; 
Inventaisatie grijs = tellingen bruikbaa, z w a t = optimdeinventaisatiepaiode).

legselgootte 1-3 eiaen broedduur: 21-22 degen uitvliegduur: 21-24 degen

Broedvogels acnwezig 
nesten met eiaen
jongen acnwezig

inventaisatie broedpaen 
inventaisatie broedsucces

11II111

maend: M M M A  A A M M M J J J J J J A A A

Tcbel 12. Broedbiologie en inventaisdieperiodevcn de Dwergstern (een maaid is verdeeld in deoaden)
Broedbdogie grijs = voorkomen m inda regelmatig, z w a t = belcngrijkste p a  ¡ode ven voorkomen; 
Inventaisatie grijs = tellingen bruikbaa, z w a t = optimdeinventaisatiepaiode).

legselg'ootte (1) 2-3 eiaen broedduur: 20-22 dcgen uitvliegduur: 15-17 (25) dcgen

nesten met eiaen 
jongen acnwezig

IIIIII11II1

inventaisatie broedpaen 
inventaisatie broedsucces

11II11

maend: M M M A  A A M M M J J J J J J A A A
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2.2 Extensieve methode

Tijdens de broeken om hef ccntd broectxren tebepden w a d t het 
'broedstcdum' ven dekdonie(in het ga/d ven pla/laen decfzonderlijke 
nesten) geschat. Dit gebeurt onder meer op bcsis von het ccntd vdtd lige  
legsels, stcdum ven bebroedngven eiaen (cf. von Pccssen e td . 1984) 
an aanwezigheid von kiene jongen. Acn de hand van het broedstadum 
w a d t geschat wennee deeestegrotejongen vewccht kunnen waden. 
In het stcdum dat e  grote(bijnaen net vi i egvlugge) jongen (kunnen) zijn, 
waden enkée ultgebréde broeken ccn de kdonlegebrcdnt. In veel 
kolonie meeuwen en stens waden dejongen bij het cbalopen 
langzaan neer de renden 'gedeven'. Vcck vezcmelen ze zich dan In één 
of meadaegroepen, deden relatief simpel geteld of geschd kunnen 
waden. Het Is vestendg ctee tellingen enkele mden te laten verichten 
doa meedeewccrnemes (duplo's) omdat het ovezicht in kd oni es vcck 
gelngls. Vcck vestopt een deel ven dejongen zich In de vegetatie en Is 
het noockckéljk om ook de vegetatie te cbazoeken. De maamde 
schatting ven het ccntd aanwezige grotejongen w a d t gebruikt.

Bij Grote Stens Is het vcck mogëljk om het ccntd grotejongen in een 
'crèche' te téIen. Bij de endee ondezochte soaten w a d t het ccntd 
jongen venef enlgecfstcndgetédof geschat met behulp ven een 
varekijke of téesooop. Ook h led j Is het ccn tebevéen m eedee 
oncfhcnkéljkewaanenes te gebruiken.

Deze 'extensie/e methode' is voa  het eest gebruikt In 1994 en 1995. 
Omdcf de weer de ven debehcdderesultden met de'extensieve 
methode' niet geheé duldëljk w c b , Is In 1996 speaad oncbrzoek 
opgestat. Tussen 1996 en 1998 Is oncbrzoek verlcht naa het 
fundloneen ven broedgëdecbn ven kustbroeck/ogds (Arts 1996, Arts 
1998a Arts 1998b). Speade ccndccht ging hiebij uit naa nieuw 
ccngéegde broedgebieden. V e d a  leg het ccoant op het ontwlkkéen en 
testen ven methoden om het broedsuooes tebepden. Omdat de 
'ertensleve methode' bruikbae resultaten oplevede, waden de 
evalngen opgedaan In 1996-1998 gebruikt bij het oncbrzoek dat met 
Ingang ven 1999 w a d t ultga/oad.

2.3 Merken ven nesten

In dvasegebieden w a d t het uitkomstsuoœs ven deéaen  bepedddoa 
het regëmatlg oontrdeen van met een genummed stokje genekte  
nesten. Dit gebeurt met neme bij pla/laen en Visdef. Ven de Visdef 
weden in 2001 dleen nesten gemekt op het slulsoomplex bij Taneuzen 
en op de Hooge Platen.

2.4 Enclosures

Een 'endosure' Is een met gccs omga/en gedeétevcn de kolonie, 
wcrrbinnan het lot ven éeen en jongen ken waden gevolgd (Thyen et 
d. 1998). De endosure w a d t geneckt met behulpvcn stden pennen en 
gccB ven 50 cm hoog (ingegra/en ccn de ondekent). Getrccht w a d t een 
representatief gedeétevcn de kolonie te kiezen, maa d t  blijkt in de 
prektijk moëlljk. Alenesten binnen de endosure worden genummed, en 
bij lede bezoek wordt de ínhoud ven de nesten genoteed (ccntd éeen,
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ccntd jongen). Stra/en is æn wekelijks bezoek ccn de endosure. Nahet 
uitkomen ven dejongen waden dezegaingd, gevogen (met een 
ëektronisdnebdens of een pesdaveabdens tot op 1 g nauwkeurig) en 
gemeten (kopn-sna/ë met een dgitdesdnuifmaat tot o p 0.1 mm 
nauwkeurig). Deze metingen waden bij iede bezoek hehedd. Dode 
jongen waden genoteed en uit de endosure vew ijded.
De metingen in deendosures la/een in fam d ie  op ove uitkomstsuoœs, 
groë en oondties van jongen en ven uitvliegsuooes.

Het weken met endosures is zee tijdovend en bleek bovenden niet 
d tijd v o a  de kdonierepresentdia/e gega/ens op te  la/een (M ëninge 
et d. 2000). Dccrom is baloten om met ingang van 2000 d a e  methode 
niet mee te gebruiken. Dein 2001 met een gezen hekwak omga/en 
kolonie op de sluis ven Teneuzen kan echte waden beschouwd ds een 
grote endosure.

2.5 Metingen ven oondties

Het meten van 'oondties' vonddleen plads bij jongeVisda/en. Een mad 
vo a  de 'oondtie' van jonge vogës is devehoudng tussen 
kopsno/ëlengte en gavicht, weerbij de lengte van kop+ sno/ë is 
gebruikt ds 'm a k e 'vo a  de leeftijd. Ven jongeVisda/en w e d  het 
gavidot bepcdd(met een ëektronisdnebdens of een pesdaveabdens 
tot op 1 g nauwkeurig) en de lengte ven dekopn-sno/ë (vede  
'kopsno/ëlengte' genoemd) gemeten (met een dgitdeschuifmccit tot op
0.1.mm nauwkeurig).

Een dgemenegroëcurvewed bepcdd ccn dehendven dlemetingen 
ven jongeVisda/en in het Dëtcgebiedvcn 1998 t/m  2001. De metingen 
uit 1996 zijn in vebendmet mogëijkeonnauwkeurighëdvcn de 
meetepperduur buiten badnouwing gëaten. Ook metingen ven vogës 
met een kopsna/ëlengte van mee den 60 mm zijn niet in deendysa 
betrokken, omdat vogës van d a e  ootegaie deës d uitvliegen. Het ligt 
vo a  de hend d d  e e d e  uitga/logen jongen een cncbre oondtie hebben 
den de cchtegeda/en jongen.

De dgemenegroëcurvewed be  ekend doa pe  kl ase van 
kopsno/ë I engte (klasebreedte steeds 1 mm) het geniddddegavicht te 
baekenen. De groë curve geeft het vebandw ee tussen de 
kopsno/ë lengte en het ga/vidot. De kopsno/ë lengte w a d t gebruikt ds 
'in d o d a ' voor leeftijd

Aan de hand van de dgemene groë curve is pe  kdonie de oondtie index 
ds volgt be  ekend:

1. Van dejongen is hetveschil be  ekend tussen (op grond van 
groëcurve) vewcchteen gemeten gavicht: het raidu.

2. Om dd de grootte von het ra idu dhcnkëijk is van het vewcchte 
gavicht is het rëd ia /evesch il boekend (raidu /  vewcchting).

3. Pe kolonie ken nu het gemiddëdevcn d le rë d ia /e ra id u e n  bepcdd 
waden. Dit gem iddëderëdia/e ra idu (uitgedukt ds peoentcge) is 
de oondtie index von de betreffende kolonie.

Acngaian e  cenwijzingen zijn d d  de groë van de kop en sno/ë echte 
ken blijven bij een slechtevoedsësitudie(EricStienen in Tulp d d .  2001) 
vaden t het ccnba/ëing om gega/ens tevezcm ëen m.b.t. d e rë d ia
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tussen kopsna/d lengte, leeftijden oondtie. Dccrtoedent een (groot) 
ccntd jonge Vlsdeven von bekende leeftijd gemeten te waden.

2.6 Het ringen ven jongen

Tijdens broeken ccn de d vese broedgebieden werden veel jongen 
gelngd met roestvrij stden ringen ven het Vogeltrekstatlon Arnhem. 
Gevengen vdwessen Indviduen ven Bontbekplevla, Strcnc|devla en 
Zwatkopmeeuw, en een deel ven dejongen (namelijk de grote) van deze 
soorten kreeg nccst een metden ring ook een w itte PVC ring met een op 
dstend cfleesbae, unieke Insalptle.
Gerlngdejongen la/eren Informatie op ova de groei en ga/vlchtstoencme 
ven Indviduelevogels, ova sta fteen ovala/lng. Door het na de broedtijd 
cflaen ven jonge Vlsdeven met metden rlngan openkëepleistapiccitsen 
In het Deltcgebied Is waada/olleccnvullandeinformdietevakrijgen ova 
ultvllegsuooes. Dit wes uitsluitend w a k  ven vrijwilligas. In 2001 waan de 
cfleesomstcndghedai wea gunstig (net ds In 1999, maa In tegenstelling 
tot 2000).

2.7 Een index voor het broedsuooes

Om het broedsuooes ven kustbroeck/ogds tussen jaen en gebieden te 
kunnen vagdljken w a d t In d t  repport de 'doedsuooes-lndex' 
gehentead. Het broedsuooes w a d t ultgectukt In klcssen ven het ccntd 
vil egvlugge jongen pa  broeejxa (resp. <0.1,0.1-0.5,0.5-1, >1 
jong/paa). Gerekend Is met de'm lc|odnt' pa  klcsseOhet suaoesgetd'): 
respectlevdljk 0, 0.3, 0.75 en (tcmdljk a b tra r)  1.5 jong/paa. De Index 
w a d t berekend door het suaoesgetd tevamenlgvuldgan met het ccntd 
boecjxren (d t geeft het 'kdonlegetd'), dlekdonlegetdlen tesommaen 
on tedden door het to tdeccntd betrokken boecjxran. Het moge 
duiddijk zijn d d  d t  getd niet nauwkeurig ganoeg Is om d re d  te 
gebruiken In popul d l ©dynamische moddlen, maa wd om te beoordden 
hoe het boedsuooes In een bepcdd ja a  (of gebed) sooordetan opzichte 
ven een endaejaen (of gebedan).
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3. Het weer tijdens het broeds ei zoen ven 2001

Onderstand overzicht is gebcseerd op metingen te Vlissingen zods 
gepubliceerd in het Mccncbverzicht ven het weer in Nederlcnd 
ultgega/en door het KNMI in de Bilt, mccncbeschrljvingen ven het weer 
In Zeelcnd door Jos Broeke, aanga/uld met enkele eigen waarnemingen. 
Doordat er, voord In de zomermaanden, plaatsëljk grote verschillen In 
temperatuur en neeslcg kunnen optreden geeft ondestccnd ovezlcht 
slechts een globed beei d ven deweesgestelcheid Onwee en de 
bijbehorende neeslcg kunnen lokad van grote invloed zijn op het 
broedsuooes. Daanccst kan de oombi natie ven neeslcg, lege tempe duur 
en hade wind een groot effed hebben op het broedsuooes van 
kustbroeck/ogës. Onde degelijke omstendgheden Is foecgeen voor 
kleinejongen (Kluut en pla/ieen) en cdulten (stens) moeilijk, tew ijl de 
steke dkoeling d e  optreedt dejongen veel enegie kost.

Mei wes landelijk een zee wame, zee zonnige en doge  maand. 
Temperdtuur Dedcgtempeduren waen hoog met maa liefst elf degen 
waaophet mee dan 20 °Cwed. Er waen twee duidelijk koel a e  
peloclen; 1 tot en met 8 ma en 17 tot en met 20 mei. Op de meeste von 
deze degen w e d  het niet w a rn a  den 15 2C met op 4 mei slechts 9 °C. 
W//ndNaeen frontpessege op 15 me ncm de zuidwestenwind op 17 mei 
toe tot 7 B. De enige cndeepelode met wind ven betekenis wcb tussen 
27 en 29 mei.
Neerslcg\n Vlissingen viel In totad c  T l mm. Er waen slechts twee degen 
met neeslcg van betekenis. Voord 15 mei wcb met 12 mm regen nd. Op 
14 enl5 mei viel mee den 50% ven demaandsom. O pdeove lgeza/en 
degen met neeslcg w e d  slechts tweemad mee den 3 mm gemeten.

Juni wcb w a m  en zonnig met een vrijwel norm de gemiddelde 
tem pe duur.
Temperatuur Juni begon koud, de koudste deg wcb 3 juni toen de 
degtempeduur onde de 13 °C bied. Op twadf degen steeg de 
tempeduur tot boven de 20 °C. Voord vend 23 juni wcb het op de 
meeste degen aangenaam zomerweer met een madmumtempaatuur 
rond de 20 °C. De leegste ncchttempeduur In Vlissingen w e d  gemeten 
op 3 juni toen het dkoeldetot 8 °C.
l4//nc/Juni 2001 wcb een rustige maand, dleen In deeasteweek ncm de 
wind op enkel e degen toe tot 7 B.
NeerslcgIn Vlissingen viel deze maand minde neeslcg den gemiddeld,
55.5 mm tegen 61.6 mm named. Op 12 degen w e d  regen gemeten met 
ds ndstedegen 15 en 27 juni, met respectla/ëljk 17.6 en 11.5 mm.

Juli wcb zee  w a m , zonnig en vrij doog.
Temperatuur Op 22 degen steeg de tem peduur tot boven de 20 °C, de 
koudste deg wcb 14 juli toen het 17 °C wed. Op za/en degen w e d  het 
mee den 25 °C, met ruim 29 °C wcb 5 juli de wam ste deg. 
tV/ndJull 2001 wcb een vrij onrustige maand. Op 12 degen wcb het enige 
tljdwlnckrccht 6 B. Alleen op 17 juli w e d  gedurende m eedee uren 7 B 
gemeten. Deovelgedegen wcb dewlndmeestd mdlg, 4 B.
Neerslcg In Vlissingen viel deze maand minde neeslcg den gemiddeld,
54.6 mm tegen 66 namad. Op twcdf degen w e d  regen vcstgestëd met 
ds natste degen 6 en 8 juli toen mee dan 11 mm vlë.
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Overspoel ingen

Het broeden Icngs gelïjdenwaleren brengt het risioovcn ovespoeling met 
zich mee. Vcck vindt ovespoeling van broec|dcdsen dleen picots tijdens 
springvloed, of tijdens een cndee hoge vloed in oombincüemet 
ccnlcndgewind, wcrrdoor opstuwing von het w ate piadsvlndt.

Tijdens het broedseizoen von 2001 stamde het slechts openkeledcgen 
wcrrdoor slechts op kleineschcd ovespodlngseffeden weden 
geoonstdeed. De eeste ovespoeling vond piads tijdens de 
zul dwestestorm I n de nccht von 17 op 18 mei. Doordd de stam  
scmenvlel met doodtij, weden In de Westeschelde en deOosteschelde 
geen dfeden gœlen. In het Gre/ëlngenmee stuwde de wind het w d e  
i n noordoostel ij ke richti ng op en weden voord de SI I kken von Fl ckkee 
getroffen. De schcd ven deze ovespoeling w c b  echte niet tevegelljken 
met deven eind me 2000, toen odestrofdege/dgen weden vcstgestëd 
voor veë broeck/ogës In het Gre/ëlngenmee en het Vdkeckm ee. In de 
eeste degen ven juni ncm dewlndnogmcds toe to t 7 B, dtmed uit het 
noordwesten en slechts enkëedegen voor springtij. Dehledoor 
veoorzccktehogewdestcnden hadden voord effed In de 
Westeschëdeen deOosteschëde.
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4. Resulteren

4.1 Kluut

Debroecjeopuldievcn de Kluut in het Ddtcgebiedhcdin 2001 wederom 
een meger broecëuoæs (Figuur 2, tcbellen 13 en 14). Z ie2.7 voor een 
beschrijving ven de gehenteerde methode voor het berekenen von de 
index ven broecëuoæs.

Index broedsucces Kluut Deltagebied

0,70 j  

0,60 -- 

0,50 -- 

g 0,40 -  
c  0,30 -- 

0,20  - -  

0,10  - -  

0,00  - -

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Figuur 2. Index ven broedsuooes von de Kluut in het Dätcgebied in 1994-2001.

Tcfoel 13. Inder ven broedsuooes von de Kluut in het Dätcgebied in 1994-2001 (n peren = 
totcd ccntd broedperen betrokken t i j  de berekening).

ja a r Delta n paren Maasvlakte Haringvliet Oosterse helde W esterschelde

1994 0,38 1497 ? 1,50 (n=44) 0,39 (n=200) 0,30 (n=86)

1995 0,61 1537 0,75 (n=96) 0,00 (n=100) 0,98 (n=93) 0,15 (n=43)

1996 0,36 1348 ? 0,13 (n=218) 0,86 (n=54) 0,18 (n=74)

1997 0,28 1810 ? 0,30 (n=285) 0,62 (n=111) 0,25 (n=144)

1998 0,31 1635 0,30 (n=64) 0,06 (n=214) 0,63 (n=183) 0,23 (n=101)

1999 0,26 1435 0,81 (n=66) 0,18 (n=530) 0,47 (n=167) 0,36 (n=42)

2000 0,18 1695 0,18 (n=155) 0,11 (n=501) 0,76 (n=209) 0,21 (n=209)

2001 0.16 1489 0,00 (n=177) 0,00 (n=349) 0,36 (n=493) 0.13 (n=159)

Het petroon dat de g o te  kolonies in nieuwe natuurontwikkelingsgebieden 
(met neme dienden in g o te  zoete wateren) nauwdijks jongen produceren 
werd d t  jeer wederom bevestigd. Nccst het "open" kerekter ven d s e  
gebieden met wdnig dekking tegen koude en wind, weer door jonge 
Kluten snd cfkoden, spedt de loeschikbccrhdd ven voedsd wellicht een 
rd. Kldnejongen Klutei kunnen nogfoecgeen opinseden en hun 
laven, gotee jongen hebben enegie ijke góden  zods warnen nodg. 
Mogdijk is e  nddj debroecjdaatsen onvddoeideccnbodccn deze 
e ie g ie ijke  góden. Vdwcssen Klutei kunnei ook op g o te e  efstend ven 
de broec|daats foecgeen.
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OpdeMccBvIckteoi in hef Haingvliet werden nauwelijks jonge Kluten 
vliegvlug. Een positia/e uitzondering w c b  het natuurontwikkelingsgebied 
Prunje Noord, w ca  ccnzienlijke ccntdlen jonge Kluten uitvlogen. Ais 
indrect gevdgven minder gunstigeweersomstendgheden (winden 
koude) eind mei en begin stierven veel pes uitgekomen Kluten. Jonge 
Kluten moeten onder dezeomstendgheden w a d e i "bebroed" door de 
ouders om w am  te blijven, weerdoa e  minde tijd is om tefoecgeen. 
Alleei de wat mee beschutte broedgebiede, zods e ke le  ¡niege op 
Schouwe, deNoacjedder o p T h d e  e  deD eesscheW degeg op 
Z u id B e v e le d k e d e  e e  redelijk broedsuooes.

Tcfoel 14. Broedsuoæs ven de Kluut in het Deltcgebiedin 2001. N eest de bel eng  ij kste broedgebieden (>20 paa) is ook een 
acntd kleinere kolonies vermeld. Gercsterd: beheersgebieden ven de Directies Zuid-Hollcnden Zeelcnd ven Rijkswaterstaat 
wacr deze studie zich voord op richtte.

Bekken Gebied N
paen

N
Jongen

Broedsuoæs 
(vlieg/lug 

jong/paa)

Be nvl oedlng

M A Mccsvlckte, Vogelvdlei 22 0 0
M A Slufter 155 <10 <0.1 Weer
VD Kwade Hoek 95 ? ?
HV Ventjcgersplaten, eilenden 209 enkele? <0.1 W eer/gedatie
HV Slijkplaat 46 0 0 W eer/gedatie
HV Scheelhoek 88 ? ?
HV Scheelhoek, eilenden 94 1 <0.1
GO Dirkslcnd, BreedeGooi 23 ? ?
GO Herkingen, Paadengat 27 ? ?
VO Dintel se Gorzen 147 ? ?
VO Dintel se Gorzen, eilenden 76 ? ?
VO Hellegatsplaten 87 6 <0.1
VO KrcmmerscheSlikken Oost 344 ? ?
VO Slikken ven de Heen West /  Phlipsdcm 116 ? ?
GR
GR

Hompel voet 
M akenje

39
41 ?

0.5-1 
0 .1 -0.5

GR Veer mcnspl cat 12 0 0
GR Slikken ven Flckkee Noord 13 0 0
GR Slikken ven Flckkeeomg. Zcnddepot 59 ? ?
GR Slikken ven FlckkeeZuid 45 0 0
GR Battenoord 31 0 0
GR Slik voor Dijkwater 14 0 0 Weer
GR Slikken ven Bommenede 38 0 0 Weer
OS Westenschouwense 1 nlcqg 17 0 0
OS Koudekaksel niegen e.o. 11 6 0.5-1
OS Prunje Noord 212 >78 0.1-0.5
OS Flcajwers-Weevers Inlccge.o. 46 12 0.1-0.5
OS Zuidhoekinlccg 37 16 0.1-0.5
OS Stinkgat 70 >9 0.1-0.5
OS Noor dpd eter 33 + 0.5-1
o s Scher penissepol eter 34 + 01.-05
o s Schckerloopdcter 62 ? ?
o s Kaaspolder 13 >9 0.5-1
o s Deessche Water geng 20 14 0.5-1
w s Voorlcnd Nummer Een 47 0? <0.1
w s Hooge Platen 43 0? <0.1 Overspoel Ing
w s Verdronken lend ven Sceftinghe 69 enkele 0.1-0.5
z v De Blikken 44 0? 0?
z v Hengstdijk, Grote Putting 22 ? ?
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4.2 Bontbekplevier en Strcndplevier

In 1999-2001 is in hel Détcgebiedspedcd ccndccht besteed ccn de 
broecloopulalies ven Bontbekpla/la en Strcnc|da/le. D^evertonen in 
hel Dëtcgebiedd jaen een sterk cfnemende trend, hoe/vel deccntdlen 
de lcdste jaen  stcbiliseren opeen Iccgnivecu. DeStrcnc|de/ier neemt in 
geheel Noor dwest- Europa stek In ccntd cf (Meininger et d . 1999). Hel 
lot ven nesten w e d  ge/olgd, jongen en volwcssen vogels weden 
voorzien ven ringen en cfleesbcre kleurringen mei unieke oodes. Hel 
grootste deel van eteewekzeemheden w e d  ultge/oed doa  Frank 
Mcjoor van SOVON In opdccht van RI KZ in hel kade van hel projed 
RUIMTECOL.

Acngezlen een deel van degege/ens mede vez arnei d w e d  In hel kade 
van de opd echten van de Directies Zuld-Hollanden Zeeland, zijn h ie  vest 
enkele rde/entegege/ens ultga/vekt.

Te zij ne  tijd zullen degege/ens v e d e  waden be/vekt, o. a  met behulp 
van d e 'M a/fie ld  methode' (Ma/fleld 1961, 1975; Bei ntema 1992). 
Toepcsslngvcn deze methode resulteet In een dcgelljkseovala/lngskcns 
pe  nest. H le Is volstaan met het vermelden van het lot van ge/onden 
nesten (suooesvd, resultad onbekenden mislukt) pe  gebied(tcbellen 15 
en 16). Met naduk w a d i ge/vezen op het feit dat dleen nesten d e  reeds 
In deei-fcsezljn ge/onden h le  zijn vew ekt. Broedge/dlen waabij dleen 
vogels met jongen weden gezien zijn niei ve w e k t, omdd d t  zou 
resulteen In een ovevetegenwoordging van suooesvdlebroedga/dlen. 
Dit laatstels nu ook d het ge/d: devinckans van een suooesvd nest Is 
immers grote den ebt van een nest w d  d vroeg In de broedfese Is 
vedwenen (vandccr ebt het gebruik van de M a /f lel d  methode bete Is). 
Ook wordt opgemekt d d  het 'suooesvd' zijn van een nest dleen slaat op 
het uitkomen van één of meedeejongen. In veel ge/dlen zijn ctee 
jongen niei vliegvlug gevaden! Inden wordt vermeld d d  deoorzcck van 
mislukken onbekend Is, heeft d t  In veel ge/dlen betrekking op nesten d e  
leeg weden aangetroffen vóódd de ei een op grond van de doedduur 
uitgekomen konden zijn. Waasdnljnlljk zijn In het ovegrotedeel van deze 
ge/dlen de eieen gepredeed door vogels of gronc|aecbtaen.

Bontbekplevier Van de 158 In 2001 ge/onden neten kwam 28% uit, 
mislukte 63% en Is van 9% het lot onbekend (tcbel 15). Inden de neten 
waavcn het lot onbekend w c b  bulten bechouwlng waden gelaten 
bedoeghet ultkomstsuooe In 1999-2001 repedle/e lljk 41% (n= 101), 
34% (n=128)en31% (n=143). Het ddus beekende gemiddelde 
ultkomstsuooe ove 1999-2001 bedoeg35% (n=372).
In 2000 en 2001 w e d  rel ali d  veel ccndccht b e t eed aan het 
ultvllegsuooe van ple/leen. In 2001 produœeden 127 paa 
Bontbekple/ieen ten minste60 vllegvluggejongen (> 0.47 jong/paa), In 
2000 b e d o e g d t>  0,54jong/paa (n=122 paen) (tcbel 21). H leb j 
deden vele paen meedeeboec|oogingen. Het Is niet duidelijk of een 
produdlevcn onge/ee 0.5 jong/paa vddoendels om een stddele 
populatie In stend te houden.

Relatief goed produoeende gebeden In 2001 waen deKrcmmeslulzen, 
deNoac|oolcbr en dezeedjken langs deWesteschelde. Slecht of nlet- 
produoeende gebeden waen o.a deOostescheldekelng (predatle), 
Schor Wllhelmlncpolde en Scha ven Kds (vetrepping eba schepen).
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Strcridplevier Ven de l i i  in 2001 ga/onden nesten kwam 32% uit (tcbel 
16). De oveige nesten mislukten (47% ) of is het lot onbekend (22% ). 
Inden de nesten waavcn het lot onbekend w c b  buiten beschouwing 
waden gelaten bedoeghet uitkomstsuooes in 1999-2001 respedla/elljk 
46% (n=144), 20% (n=l 13) en 40% (n=87). Het ddus beekende 
gemiddelde uitkomstsuooes ove 1999-2001 bedoeg36% (n=344).

In 2001 produœeden 172 paa Straoc|da/iaen ten mlnste57-66 
vllegvlugge jongen (> 0.33-0.38 jong/paa), In 2000 bedoeg d t  > 0,24 
jong/paa (n=187 paen) (tcbel 22). De productie van Stranc|da/ia lijkt 
dus nog lege den deven deBontbekpla/la. Het lijkt niet waaschijnlijk 
dat een productie van onga/ee 0.24-0.38 jong/paa vddoendels om een 
stcbi el e popul oti e I n stand te houden.

Relatief goed produoeende gebieden In 2001 waen de eilanden op de 
Ventjcgesplaten, de Slikken van Flckkee Zuid en de Prunje Noord. Slecht 
of niet-produoe ende gebieden waen o. a  Kremmesche Slikken Oost, de 
Slikken van Bommenedeen het Voorland van Numme Een.
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Tctoel 15. Lot ven ga/onden nesten ven Bontbekpla/ier in het Deltcgebied in 2001. Gerœterd: beheersgebieden ven de Directies 
Zuid-Hollcnden Zeelcnd ven Rijkswaterstaat weer deze studie zich voord op richtte.
T y  pe gebieden:
BA Binnendijkseckkers e.d.
BN Binnendjkse natuurgebieden e.d.
BU Buitendijks (scharen, schelpenbenken, zeedjken)
DR Droogga/dlen gronden in cfgesloten zeeermen 
NA Natuurontwlkkelingseilcnden, Werkeilcnden

Bekken Gebied Type Suoæsvol Onbekend Mislukt

GR Slik voor Dijkwater DR 2 - 14

GR Slikken ven Bommenede DR 1 - 4

GR Slikken ven Flckkee Zuid DR 1 1 1

GR Bcttenoord DR 2 7

HV Ventjcgersplaten, eilenden NA 1 1 -
HV Scheelhoek eilenden NA - -

HV Slijkplaat NA - 1 -

KV KrcmmerscheSlikken Oost DR - 6

KV Krcmmersche Slikken, ckker BA - 1

ZO Prinsesseplaat ZO - 1 -

M A Slufter meer BN - 1 -

M A Pcpegadebek BN - - -
OS Oosterscheldekeri ng NA/BU 5 - 8

OS Dcmcmzet Westerschouwen NA - 3 -

OS

OS

Schel phoek Vogel ei lend 

Zierikzee, Kurkenol

NA

BU

3 1 -

OS Schor 't Stelletje BU - 2

OS Krcmmersluizen NA 3 - 10

OS T holen, Noordpolder BN 6 - 9

OS Schor Roelshoek BU - - 1

OS Yerseke, Hadenhoek BU 2 -

OS Yerseke, Nieuw Olzendepdder e,o. BA 4 4

OS Schor Wilhelmincpolder BU - 10

OS Akker Wilhelmincpolder BA - - 2

OS Dijk Jonkvrouw-Anncpolder BU - 2

o s Schor ven Kats e,o. BU 1 5

o s

o s

Prunjepdder

La/ensstrijd

BA

BN

1 1

o s

o s

Stinkgat/vcn Hccftenpolder 

T holen, Akker Oudcndpolder

BN

BA

2 “ 1

o s

w s

Kccrspolder

Strcnd H w erac ft, Sloegebied

BN

BU
- - 4

w s Bassele-Ellewoutsdijk, zeedijk BU 10 2 3

w s Zimmermcnpolder, zeedjk BU 1 1

w s Kruispolder, zeedijk BU - 1

w s Voorlcnd Nummer Een BU 1 1

2001 TOTAAL N = 158 28% 9% 63%

2000 TOTAAL N = 128 34% 0% 66%

1999 TOTAAL N = 119 34% 15% 51%
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T doei 16. Lot ven gevonden nesten ven Strcndplevier in het Deltcgebied in 2001. Gerasterd: beheersgebieden ven de Directies 
Zuid-Hollcnden Zeelcnd ven Rijkswaterstaat.
T y  pe gebieden:
BA Binnendijkseckkers e.d.
BN Binnendjkse natuurgebieden e.d.
BU Buitendijks (scharen, schelpenbenken, zeedijken)
DR Drooggevdlen gronden in cfgesloten zeeermen 
NA Natuurontwikkelingseilcnden, Werkeilcnden

Bekken Gebied Type Suoæsvol Onbekend Mislukt

M A Maasvlckte, Sluftermeer NA - 1 -
GR Slikken ven Bommenede DR 4 - 13

GR Slikken ven Flckkee Zuid DR 4 12 -

GR Bdtenoord DR - 2

GR Slik voor Dijkwater DR - -
HV Slijkpicat NA - - -
HV Ventjcgersplaten, eilenden NA 2 6 1

KV Krcmmersche Slikken Oost DR 9 - 18

ZO Prinsessepicat ZO - 1 -
OS Levensstrijd BN - - -
OS Oosterscheldekeri ng NA 1 -
OS Dcmcmzet Westenschouwen NA - -

OS Krcmmersluizen NA - -

OS T holen, Noordpolder BN - 12

OS Schor Wilhelmincpolder BN - -
OS Akker Wilhelmincpolder BA - 2

VD Bcnjccrdstrcnd BU - - -
WS Voorlcnd Nummer Een BU 1 1 1

WS Sceftinghe BU 4 1 1

WS Kruispolder, zeedijk BU 1 1 1

WS Eendrcgtpolder, zeedijk BU - 1

WS Ser Arenspolder, zeedijk BU - 1 -

2001
2000
1999

TOTAAL N = l i i  

TOTAAL N= 131 

TOTAAL N=175

32%
18%
38%

22%
14%
18%

47%
44%
44%
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Tctoel 17. Lot ven in 1999-2001 gevonden nesten ven Bontbekplevier in het Deltcgebied.

1999 Succesvol Onbekend Mislukt

Binnendijks ckker 9 (69% ) 0 (0% ) 4 (31%)

Binnendijks natuur 4 (40% ) 1 (10%) 5 (50% )

Buitendijks 10(21% ) 4 (9% ) 33 (70% )

Drooggevdlen 7 (35% ) 7 (35% ) 6 (30% )

Natuurontw. Eilenden 11 (38% ) 6 (21% ) 12 (41%)

T otad (N=l 19) 41 (34%) 18 (15%) 60 (51%)

2000 Succesvol Onbekend Mislukt

Binnendijks ckker 3 (23% ) - 10 (77%)

Binnendijks natuur 7 (44% ) - 9 (56% )

Buitendijks 18(35% ) - 33 (65% )

Drooggevdlen 7 (22% ) - 25 (78% )

Natuurontw. Eilenden 9 (56% ) - 7 (44% )

T otad (N=l 28) 44 (34% ) - 84 (66% )

2001 Succesvol Onbekend Mislukt

Binnendijks ckker 6 (43% ) - 8 (57% )

Binnendijks natuur 6 (24% ) 4 (16%) 15(60% )

Buitendijks 4 (9% ) 4 (9% ) 28 (61%)

Droogge/dlen 2 (5% ) 2 (5% ) 32 (80% )

Natuurontw. Eilenden 12 (36% ) 5 (15% ) 16(49% )

T otad (N=158) 44 (28% ) 15(9% ) 99 (63% )

1999-2001 Sucoesvol Onbekend Mislukt

Binnendijks ckker 18(45% ) - 22 (55% )

Binnendijks natuur 17 (33% ) 5 (10% ) 29 (47% )

Buitendijks 42 (29% ) 8 (6% ) 94 (65% )

Droogge/dlen 20 (22% ) 9 (10% ) 63 (68% )

Natuurontw. Eilenden 32 (41%) 11 (14%) 35 (45% )

T otad (N=405) 129 (32% ) 33 (8% ) 243 (60% )
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T ctoel 18. Lot ven in 1999-2001 gevonden nesten ven Strcncjolevier in het Deltcgebied.

1999 Succesvol Onbekend Mislukt

Binnendijks d<ker 7 (78% ) - 2 (22% )

Binnendijks natuur 1 (25% ) 1 (25% ) 2 (50% )

Buitendijks 17 (27% ) 2 (3% ) 45 (70% )

Drooggevdlen 35 (41%) 25 (29% ) 25 (29% )

Natuurontw. Eilenden 6 (46% ) 3 (23% ) 4 (31%)

Totad (N=l 75) 66 (38% ) 31 (18%) 78 (44% )

2000 Succesvol Onbekend Mislukt

Binnendijks ckker 2 (11% ) - 17 (89% )

Binnendijks natuur 4 (36% ) - 7 (64% )

Buitendijks - - 3 (100%)

Drooggevdlen 12(16% ) 9(12% ) 52 (72% )

Natuurontw. Eilenden 5 (20% ) 9 (36% ) 11 (44% )

Totad (N=131) 23(18% ) 18 (14%) 90 (70% )

2001 Succesvol Onbekend Mislukt

Binnendijks ckker - - 2 (100%)

Binnendijks natuur 9 (40% ) 1 (5% ) 12 (55% )

Buitendijks 6 (42% ) 4 (29% ) 4 (29% )

Droogge/dlen 17 (27% ) 13 (21%) 33 (52% )

Natuurontw. Eilenden 3 (30% ) 6 (60% ) 1 (10%)

Totad (N=l 11) 35 (32% ) 24 (22% ) 52 (47% )

1999-2001 Sucoesvol Onbekend Mislukt

Binnendijks ckker 9 (30% ) - 21 (70%)

Binnendijks natuur 14(38% ) 2 (5% ) 21 (57%)

Buitendijks 23 (28% ) 6 (7% ) 52 (65% )

Droogge/dlen 64 (29% ) 47 (21%) 110(50%)

Natuurontw. Eilenden 14(29% ) 18 (38%) 16(33% )

Totad (N=417) 124 (30% ) 73 (18%) 220 (52% )
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Tctoel 19. Oorzcck ven mislukken ven gevonden nesten ven Bontbekplevier in het Deltcgebied in 1999-2001.

T y  pe gebieden:
BA Binnendijkseckkers e.d.
BN Binnendjkse natuurgebieden e.d.
BU Buitendijks (scharen, schelpenbcnken, zeedjken)
DR Drooggevdlen gronden in cfgesloten zeeermen 
NA Natuurontwikkdingseilcnden, Werkeilcnden

Oorzcck mislukken 1999 Totcri BA BN BU DR NA
Onbekend 33 2 2 18 5 6
Predatie 2 1 - 1
Predatie gondpredator - - -

Predatie vogel 1 - 1
Predatie: adult gepred. 1 1 - -

Vertrcpt d o a  vee 6 - 1 4 1
Vertrcpt d o a  mens 5 - - 3 2
Vastoord door mens 2 - - 1 1
Verlaten 6 - 1 3 2
Overspoeld (getij/meerwater) 2 - 2
Ovaspoeld (regen/hcgel) 2 - 1 1 -

Ovastoven - - - - -

Oorzcck mislukken 2000 Totad BA BN BU DR NA
Onbekend 42 5 4 16 13 4
Predatie 8 2 1 3 2 -

Predatie g'ondpredator - - - - - -

Predatie vogel 5 - 1 - 1 3
Predatie adult gepred. - - - - -

Vertrcpt d o a  vee 9 - 1 5 3
Vertrcpt d o a  mens - - - -

Vastoord door mens 4 - - 4
A kka  bewakt 3 2 1 -

Valaten 4 1 - 2 1
Ovaspoeld (getij/m eaw ata) 5 - - 2 3
Ovaspoeld (regen/hcgel) 3 - 1 - 2
Ovastoven 1 - 1

Oorzcck mislukken 2001 Totad BA BN BU DR NA
Onbekend 69 3 10 16 25 15
Predatie 8 1 3 1 2 1
Predatie gondpredator - - - - - -

Predatie vogel - - - - - -

Predatie adult gepred. - - - - - -

V a trcp t d o a  vee 3 - 1 2 - -

V a trcp t d o a  mens -

Vastoord door mens 1 - - 1 -

A kka  bewakt 3 3 - - -

Valaten 10 1 1 3 5
Ovaspoeld (getij/m eaw ata) 4 - 4 -

Ovaspoeld (regen/hcgel) 1 - - 1
Ovastoven - - - -

Oorzcck mislukken 1999-2001 Totad BA BN BU DR NA
Onbekend 144 10 16 50 43 25
Predatie 18 4 4 4 4 2
Predatie gondpredator - - - - - -

Predatie vogel 6 - 1 1 1 3
Predatie adult gepred. 1 1 - - -

V a trcp t d o a  vee 18 - 3 11 4
V a trcp t door mens 5 - - 3 2
Vastoord door mens 7 1 - 6 - 1
A kka  bewakt 5 5 - - - -

Valaten 20 2 2 8 6 2
Ovaspoeld (getij/m eaw ata) 12 - 1 8 3
Ovaspoeld (regen/hcgel) 6 - 2 2 2
Ovastoven 1 1 -
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T ctoel 20. Oorzcck ven mislukken ven gevonden nesten ven Strcndplevier in het Deltcgebied in 1999-2001

Oorzcck mislukken 1999 T atcd BA BN BU DR NA
Onbekend 50 - 1 25 20 4
Predatie - - - - - -

Predatie g'ondpredator - - - - - -

Predatie vogel 16 - - 15 1 -

Predatie adult gepred. - - - - - -

Vertrcpt d o a  vee 1 - - - 1 -

V a trcp t d o a  mens 3 1 1 1 - -

Vastoord door mens 1 - - 1 - -

A kka  b o v a  kt - - - - - -

Valaten 3 - - 2 1 -

Ovaspoeld (ge tij/m eaw ata) 1 - - 1 - -

Ovaspoeld (regen/hcgel) 3 1 - 1 1 -

Ovastoven - - - - - -

Oorzcck rrislukken 2000 Tot cd BA BN BU DR NA
Onbekend 59 13 3 2 38 3
Predatie 8 1 1 1 4 1
Predatie g'ondpredator - - - - - -
Predatie vogel 3 2 - - - 1
Predatie adult gepred. - - - - - -
V a trcp t d o a  vee 2 - - - 2 -
V a trcp t d o a  mens - - - - - -
A kka  b o v a  kt - - - - - -
Vastoord door mens - - - - - -
V a  la te i 13 1 3 1 3 5
Ovaspoeld (ge tij/m eaw ata) 6 - - - 5 1
Ovaspoeld (regen/hcgel) - - - - - -
Ovastoven - - - - - -

Oorzcck mislukken 2001 Tot cd BA BN BU DR NA
Onbekend 33 2 6 - 25 -

Predatie 1 - - - 1 -

Predatie g'ondpredator - - - - - -

Predatie vogel - - - - - -

Predatie adult gepred. - - - - - -

V a trcp t d o a  vee 8 - 5 1 2 -

V a trcp t d o a  mens - - - - - -

A kka  b o v a  kt - - - - - -

Vastoord door mens - - - - - -

V a  late i 3 - 1 2 - -

Ovaspoeld (ge tij/m eaw ata) 7 - - 1 5 1
Ovaspoeld (regen/hcgel) - - - - - -

Ovastoven - - - - - -

Oorzcck mislukken 1999-2001 Tot cd BA BN BU DR NA
Onbekend 142 15 10 27 83 7
Predatie 9 1 1 1 5 1
Predatie grondpredator - - - -

Predatie vogel 19 2 15 1 1
Predatie adult gepred. - - - -

V a trcp t d o a  vee 11 - 5 1 5 -

V a trcp t d o a  mens 3 1 1 1 -

Vastoord door mens 1 - - 1 - -

A kka  bewakt - - - - - -

V a  la te i 24 1 4 5 4 5
Ovaspoeld (ge tij/m eaw ata) 14 - - 2 10 2
Ovaspoeld (regen/hcgel) 3 1 - 1 1 -

Ovastoven ■ - - ■
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Tcbel 21. Broedsuoæs (vliegvluggejongen per peer) ven deBontbekplevier in het Deltcgebied in 2001 .Gerasterd: 
beheersgebieden ven de Directies Zuid-Hollcnden Zeelcnd ven Rijkswaterstaat weer deze studie zich voord op richtte.

Bekken Gebied N
paen

N
jongen

Broedsuoæs
(vliegvlug

jong/paa)

Beïnvloed ng

M A Macsvlckte, Vogelvdlei
M A Macsvlckte, De Slufter 1 ? ?
M A Slufter meer 2 0 0 Crossas
M A Pcpegadebek 1 0 0
VD Kwade Hoek 2 ? ?
VD Bcnjccrdstrcnd 2 ? ?
VD Zeedijk Westkcpelle 0
VD Verdronken Z w a te  Polder 0
HV Ventjcgersplaten, eilenden 4 2 0.5
HV Slijkpicat 5 0 0 Predatie
HV Scheelhoek, eilenden 3 ? ?
HV Qucckgorseilcnden
VO Krcmmersche Slikken Oost 7 2 0.29
VO Nieuwkoopa Eilenden
VO Krcmmersluizen 7 6 0.86
VO Slikken ven de Heen West /  eilenden Philipsdcm 6 ? ?
GR Slikken ven Flckkee Zuid 5 1 >0.2 Predatie
GR Slikken ven Flckkee Noord 1 ? ?
GR Battenoord 4 2 0.5
GR Slik voor Dijkwater 5 1 0.2 Predatie
GR Slikken ven Bommenede 3 1
OS Oosterscheldekeri ng 18 5 0.28 Predatie
OS Westenschouwen, ccnzet Stormvloedkering 2 0 0
OS Schelphoek, Vogeleilcnd 't Heertje 4 >2 >0.5
OS Prunje Zuid 1 3 3
OS Prunje Noord 3 0 0
OS Flaxiwers-Weevers I niegen eo 1 ? ?
OS Inlccg Hcvenkcnad e.o. 1 ? ?
OS Kurkenol 1 ? ?
OS Zuidhoekinlccg 2 ? ?
o s Zierikzee, Schor 't  Stelletje 2 0 0
o s Stinkgat a í Ven Hccftenpolda 4 2 0.5
o s Noor dpd eter 8 6 0.75
o s Yaseke, Her denhoek 1 1
o s Yaseke, Nieuw Olzendepdder 5 2 0.40
o s Natuurontwikkeling Inlccg Kccrspolda 2 0 0
o s Schor Wilhelmincpolder 5 0 0 Ovasp/predatie
o s Wilhelmincpolda 2 0 0
o s Schor ven Kots 4 0 0 Schepen
o s SchorretjeJonkvrouw-Anncpolder 1 0 0 Schepen
z o Prinsessepioot 3 ? ?
w s Sloegebied, H cvaocfts trcndeo , 2 4 2
w s Sloegebied, Luxemburgheven
w s Borssele zeedijk Kancentrde-Hoek ven Borssele 2 0 0
w s Borssele zeedijk Hoek ven BorsselaStccrtsche Nol 5 6 0.83
w s Borssele, zeedijk Stccrtsche Nol-Coudorpe 3 2-3 >0.67
w s Borssele, zeedijk Coudorpe-Ellewoutsdijk 1 1 1
w s Hcnsweat, heven 2 >1 >0.5
w s Zimm amcnpolda, zeedjk 3 10 3.3
w s Wdsoorden-Bcdhoek, zeedijk 1 ? ?
w s Sa-Arenspdda, zeedijk 1 0 0
w s Voorlcnd Numma Een 3 0 0

2001: 127 paen produceaden ten m inste60 jongen
> 0,47 jong/peer

2000: 122 paen produceaden ten m inste66 jongen
> 0.54 jong/peer
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T doel 22. Broedsuoæs (vllegvlugge jongen/pccr) von deStrcndplevier in het Deltcgebied in 2001. Geresterd: beheersgebieden 
ven de Directies Zuid-Hollcnden Zeelcnd ven Rijkswaterstaat weer deze studie zich voord op richtte.

Bekken Gebied N N Broedsuoæs Bë'nvloeding
paen jongen (vliegvlug

jong/paa)
M A Slufter meer 1 0 0 Crossers
M A De Slufter 2 >2 >1
VD Kwede Hoek 7 ? ?
HV Ventjcgersplaten, eilenden 11 >7 >0.64
HV Slijkpiaat 1 1 1
VO Krcmmersche Slikken Oost 24 >0 0 Weer
GR Slikken ven Flckkee Noord 2 ? ?
GR Slikken ven Flckkee Zuid 43 >26 >0.61
GR Battenoord 4 0 0
GR Slikken ven Bommenede 14 1-2 >0.07 Vee / predatie
OS
OS

Oosterscheldekeri ng
Westenschouwen, ccnzet Stormvloedkering

0
1

0
1 1

OS Prunje Noord 13 7-10 0.54-0.77
OS Noor dpd der 20 3-5 0.15-0.25 Predatie
OS Wilhelmincpolder 2 0 0 Werkzaanheden
z o Prinsesseplaat 15 >2 >0.13
w s Coudorpe-Ellewoutsdijk, zeedijk 2 2 1
w s Verdronken lend ven Sceftinghe 6 3-6 0.5-1
w s Wdsoor den-Bad hoek, zeedijk 3 1 0.33
w s Molenpolder, Ossenisse, zeedijk 1 0 0
w s Ser-Arendspolder, zeedijk 4 ? 7
w s Hellegatpolder, zeedijk 1 1 1
w s Eendrcgtpolder 3 ? 7
w s Kleine Huissenspolder, zeedijk 2 ? 7
w s Griete-T erneuzen, zeedijk 3 ? 7
w s Voorlcnd Nummer Een 8 0 0 Predatie/ oversp.
w s Hooge Platen 2 7 7

2001: 172 paen produaeerden ten minste 57-66 
jongen
> 0.33-0.38 jong /peer

187 paen produceaden ten minste44 jongen 
> 0.24 jong /peer
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4.3 Zwcrtkopmeeuw

In vcorgccndejcren hcdden Zwatkopmeeuwen in hef Ddtcgetíed 
meestd een uitstekend broedsuoæs, in de meeste ga/dl en beduidend 
beta" den de Kokmeeuwen in dezelfde kolonies (Meininger & Flcmcnt 
1999). In 2001 w cb  d t  verschijnsel minder uitgesproken. Ophet Zuidgors 
w c b  zéfs het omgekeerde het gevd: geen enkelevliegvlugge 
Zwatkopmeeuw, terwijl Kokmeeuwen het hier beter deden. De meeste 
nesten van Zwatkopmeeuw legen hier in de kommen op het scha, een 
groot deel van de kokmeeuwnesten ook hoger op dekreekruggen. Dit 
mcckte de nesten van Zwatkopmeeuwen meer kwetsbeer tijdens de 
overspoeling begin juni. De grootste kd oni e ven dezesoat in Nederland 
(en zelfs Noordwest-Europd) bevond zich in 2001 op de 
Scheelhoekelanden: 379 paen, dem inimad 141 jongen produoeerden. 
Ook de natuurontwikkelingsëlenden bij deKreekrcksluizen herbergden 
een omvangrijke en produdievekdonie, ongetwijfeld dankzij het jaarlijks 
maden van de elanden en het bestrijden ven ratten.

T ctoel 23. Broedsuoæs von de Zwatkopmeeuw in de belcngrijkste broedgebieden (>10 paa) in het Deltcgebied in 2001. 
Gercsterd: beheersgebieden von de Directies Zuid-Hollcnden Zeelcnd ven Rijkswaterstaat w aa  deze studie zich voord op 
richtte.

Bekken Gebied N
paen

N
jongen

Broedsuoæs
(vlieg/lug

jong/paa)

Benvloeding

EU Rozenburg, Q8 17 ? ?
HV Scheelhoek, eilenden 379 >141 0.1-0.5
HV Slijkpicat 10 4 0.1-0.5
VO Dintelse Gazen, eilenden 99 ? ?
VO Hel légats pi aten, eilenden (145) 10-tdlen 0.1-0.5 Predatie
OS Schor St. Anndcnd 20 ? ?
WS Zuidgors 86 0 0
ZO Kreekrcksluizen NO Natuurontwikkeling 160 >80 0.5-1
BI Stcmpersgat, Suikerfcbriek 172 ? ?
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4.4 Kokmeeuw

De reeks ven jcren mei' een slecht broedsuoæs ven Kokmeeuwen in de 
Deltawerdin 2001 voortgezet (figuur 3, tcbellen 24 en 25). Bij cteesoort 
speelde predatie en slecht weer tijdens dejongenfese (soms in combinatie) 
de gootste rol.

Index broedsucces Kokmeeuw Deltagebied

1,00 j

0,80 -    —

X  0,60 -- —o
.E 0,40 -- I l — I ___

0,20

0,00 -M— —i—I— L-t-J— l_,_l— L_|_l— —i—I— i—i—I— i—i—I—  
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Figuur 3. Inde; ven broedsuoæs ven de Kokmeeuw in het Deltcgebied in 1994-2001.

T ctoel 24. Inde; ven broedsuoæs ven de Kokmeeuw in het Deltcgebied in 1994-2001 (n 
paen = totad cm td  broedpaen betrokken bij de berekening).

ja a r Delta n paren Maasvlakte Haringvliet Oosterse helde W esterschelde

1994 0,78 17971 ? 1,50 (n=17 50) 1,50 (n=1000) 0,75 (n=3900)

1995 0,82 11847 1,50 (n=603) 1,50 (n=2500) 0,30 (n=604) 0,30 (n=500)

1996 0,70 12462 ? 0,75 (n=2625) 0,75 (n=525) 0,75 (n=1475)

1997 0,59 14608 ? 0,75 (n=600) 0,55 (n=1220) 0,45 (n=3796)

1998 0,46 15976 ? 1,50 (n=606) 0,61 (n=2162) 0,52 (n=4392)

1999 0,44 13702 0,00 (n=634) 0,75 (n=2040) 0,75 (n=771) 0,46 (n=4615)

2000 0,31 14266 0,00 (n=65) 0,30 (n=3183) 0,53 (n=2037) 0,27 (n=4777)

2001 0.37 15276 0.00 (n=165) 0.30 (n=4037) 0.57 (n=2527) 0.30 (n=4296)
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Tcbel 25. Broedsuoæs ven de Kokmeeuw in het Deltcgelded in 2001. Nccst de belcngrijkste broedgebieden (>500 peer) is ook 
een centd kleinere kolonies vermeld. Gercsterd: beheersgebieden ven de Directies Zuid-Hollcnd en Zeelcnd ven Rijkswaterstaat 
wacr deze studie zich voord op richtte.

Bekken Gebied N
p a a

N
Jonga

Broedsuoæs
(vliegvlug

jong/pccr)

Beïnvloed ng

M A Mccsvlckte, Vogelvdlei 165 Enkele <0.1 Predatie
EU Europoort, Q8 755 ? ?
EU Europoort, Kerni ra 960 ? ?
HV Slijkplaat 751 100a 0.1-0.5
HV Scheelhoek, eilenden 3286 >910 0.1-0.5 R a tta
VO Dintel se Gorzen, eilenden 564 ? ?
VO Hellegatspiciten, eilenden (1450) >300 0.1-0.5
GR H ompel voet 1600 0.1-0.5
GR M akenje 115 0.1-,0.5
OS Westenschouwense 1 nlccg 78 0 0 Predatie
OS Flaauwers Inlccg 99 0.5-1
OS Prunje Noord 399 >160 0.1-0.5
OS Zuidhoekinlcgen 55 >7 0.1-0.5
OS Stinkgat a i  V a  H ccftapolder 306 >140 0.5-1
OS Pluimpot 460 c  300 0.5-1
OS Schckerloopdder 565 >315 0.5-1
OS Deessche Water g a g 399 >105 0.1-0.5
o s Inlccg 's G ra/ahoek 160 >100 0.5-1
z o Kreekrck NO, Natuurontwikkeling 1086 >500 0.5-1
w s Hooge P la ta 700 100a 0.1-0.5
w s Ellewoutsdijk, Zuidgors 3596 >1220 0.1-0.5 O verspoel i ng

4.5 Stormmeeuw

In 2001 werddleen opcteOosterscheldekenngen op de Slikken ven 
Flckkee Zuid enige ccndccht besteed ccn deze soort. Behdveopde 
Slikken ven Flckkeewcs het broedsuooes ven de Stormmeeuw In de 
meeste gebieden slecht. Over het broedsuooes ven de grootste kolonies 
opdeMccsvlekteen In Europoort Is weinig bekend. Een kolonie lengs 
het Flcrtékcncd op de Mccsvlckte produceerde nauwelijks jongen.

Tcbel 26. Broedsuoæs ven de Stormmeeuw in de belcngrijkste broedgebieden (>40 peer) in het Deltcgebied in 2001. Gercsterd: 
beheersgebieden ven de Directies Zuid-Hollcnd en Zeelcnd ven Rijkswaterstaat weer deze studie zich voord op richtte.

Bekka Gebied N
p a a

N
Jonga

Broedsuooes
(vliegvlug

jong/paa)

Banvloedng

MA M ccsvlckte (diverse geb ieda) 114 ? ?
EU Dintel h a ra 147 ? ?
EU Botlek 43 ? ?
GR Hompel voet 150 ? 0.1-0.5
GR S likka  v a  FlckkeeZuid 62 >32 0.5-1.0
GR Veer m aspl a ta 50 ? ?
OS Oosterscheldekeri ng 87 >6 <0.1 Predatie
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4.6 Grote Stern

Béde grote kolonies ven Grote Stern in het Détcgebied, op de 
Hompévoet in het Grevéingenrmeer en opdeHoogePlaten in de 
Westerschéde, hedden in 2001, vdgens opgck/en ven de beheerders, een 
broecfeuooss ven 0.5-1 jong/peer (meded. Kees deKrcker & Philipp Derks; 
meded. RenéBéjersbergen), wat voor deze soort normcd is.

T ctoel 27. Broedsuoæs von de Grote Stern in de bel eng  ij kste broedgebieden (>10 peer) in het Deltcgebied in 2001. Gercsterd: 
beheersgebieden ven de Directies Zuid-Hollcnd en Zeelcnd ven Rijkswaterstaat weer deze studie zich voord op richtte.

Bekken Gebied N
paen

N
jongen

Broedsuoæs
(vliegvlug

jong/paa)

Ba nvloedlng

GR Hompel voet 3250 ? 0.5-1
WS Hooge Platen 2875 ? 0.5-1

Visjes bij Borssele: een verkenning

Voor de koelwaterinlaat van de kerncentrale bij Borssele bevindt zich een rooster om vuil e.d. te 
weren. Dit rooster wordt perm anent schoongespoten, waarbij het hiervoor gebruikte water wordt 
afgevoerd door een ca. 1 m breed gootje. Met het afvoerwater wordt ook vis meegevoerd. 
Meestal gaat om kleine visjes. In 2001 is op een aantal data het aantal door dit gootje 
afgevoerde visjes geteld (twee maal twee minuten). Er is geen rekening gehouden met het getij: 
er is dus op willekeurige momenten in de getijcyclus geteld, al werden de meeste tellingen 
uitgevoerd rond hoogwater. In het overgrote deel van de gevallen ging het bij de vis om Sprot 
en/of jonge  Haring (meestal 7-12 cm). Daarnaast werden kleine aantallen waargenomen van 
o.a. jonge  Zeebaars, V ijfdradige Meun, Zeedonderpad, Glasgrondel, jonge  Schol en Snotolf.
Met name op 20 mei (288 visjes/4 min), 16 jun i (716/4 min) en 24 jun i (1100/4 min) werden 
grote aantallen visjes geteld. Dit is een indicatie dat het voedselaanbod voor met name Visdief 
in deze periode in de westelijke W esterschelde gunstig was. In 2002 zullen deze tellingen 
worden voortgezet.

1200  -  
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S 800 -
3
■| 600 -

5  400 -

C 2 0 0  -

0 -

9-1 28-2 19-4 8-6 28-7 16-9

datum

♦

♦

♦

♦
 ♦♦   ♦ ♦

Aantal passerende visjes per vier minuten door het afvoergootje bij de kerncentrale van Borssele
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4.7 Visdef

4.7.1 Broedsuoces von Visdeven in de belcngijkste kolonies

Hef broedsazoen 2001 verliep voor de Visdef gunstiger den het cbsdute 
'dd jaa ' 2000 (Figuur 4). Het megere broedsuoæs in de noordelijke Delta 
(MccBvIckteen Hcringvliet) w e d  deels geoompenseerd doa gunstige 
broedesultcfen in deOosterscheldeen deWesterschelde.

Index broedsucces Visdief Deltagebied

1,20 j

1,00 -  —

0,80 -X _
■8 0,60 -  I .—
£   _

0 ,4 0  -

0 ,2 0  - ------

0,00 -I—I— —i—I— —i I— L + J — L + J — —i—I— —i—I— L + J —
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Figuur 4. Inde; ven het broedsuoæs ven de Visdef in het Deltcgebied in 1994-2001,

T ctoel 28. Inde; ven broedsuoæs ven de Visdef in het Deltcgebied in 1994-2001 (n paen 
= totcd ccntd broedpaen betrokken bij de berekening).

ja a r Delta n paren Maasvlakte Haringvliet Oosterse helde W esterschelde

1994 0,93 3733 0,30 (n=425) 0,75 (n=900) 1,50 (n=236) 1,17 (n=1237)

1995 1,04 4656 1,50 (n=981) 1,50 (n=1020) 0,60 (n=378) 0,77 (n=1377)

1996 0,74 5059 0,75 (n=1026) 0,75 (n=1100) 0,46 (n=547) 0,65 (n=1404)

1997 0,48 5039 0,75 (n=908) 0,75 (n=775) 0,24 (n=299) 0,56 (n=1565)

1998 0,66 6290 0,75 (n=800) 0,75 (n=2629) 0,72 (n-588) 0,62 (n=1569)

1999 0,50 5212 0,32 (n=700) 0,75 (n=1926) 0,61 (n=550) 0,24 (n=1599)

2000 0,22 5262 0,17 (n=419) 0,10 (n=2306) 0,45 (n=501) 0,30 (n=17 59)

2001 0.58 5984 0.32 (n=372) 0.18 (n=2216) 1.24 (n=902) 0.79 (n=2186)

Op de Macsvlckte kwanen in de vijf kolonies maa weinig jongen goot. 
Veel nesten met eieren verdwenen en later ook veel jongen, 
waaschijnlijk doa  predatie. Alleen opdelooaties Slufter en Vogelvdlei 
werden per kolonie enkele tientdlen jongen vliegvlug.

Ook op de Scheelhoekdlanden en deSlijkpIcat in het Hcringvlief wes 
predatie de hoofdoazcck van het mislukken van het broedseizoen. Op 
de Scheel hoekë landen weren het vo a d  reilen d e  lok cd veel jongen 
predeerden, opdeSlijkplad waan het waaschijnlijk vo a d  vogels 
(meeuwen) in combinatie met ratten. Ondanks depredatiectuk zijn in 
totcd waaschijnlijk enkele honda den jongen uitga/logen, met neme op 
deSlijkpIcat. Dejongen op de Scheelhoekelenden w aen gemiddeld wet 
zw aada, iets boven het Icnga ig  gemiddelde. Op deSlijkpIcat leg het 
gewicht rond het gamiddelde Op beide locaties weden nauwelijks
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jongen in slechte oondtieccngelroffen.

Het broecëuoæs von de Visdef In de Oosterschelde w c b  over het 
dgemeen opmerkelijk goed. Op de alenden In deCeuwers Inlccg 
kwemen Vlsdevan nauwelijks tot broeden vanwege preddle door ratten. 
Op Vogeleiland 't Heertjebij deSchelphoek en de eilanden In de 
Flaauwers en Weevas Inlcgen w c b  het broecëuoæs goed. Nahet 
broeeëeizoen werdarca30% ven de deer gerIngdejongen teruggæien 
bij deOostersdnëdekerlng. In dePlulmpot, Stlnkgat en de's Gra/anhoë< 
Inlccg zorgdan het goede weer an een Icgepreddieduk voor een 
redelijk tot goed broecëuoæs.

In de Westerschelcleverliep het broeeëeizoen gunstig. OpdeHooge 
Platan, op het Slulsoomplex ven Taneuzan en Sceftlnghegoeiden vele 
honda den jongen op. Alleen de kdonle In de Nieuw Neuzenpdda w a d  
geheel gepredead.
Op 27 juni waden, nazwccr onwea, tlentdlen zldtogandejongan 
gevonden op de Hooge Platen; op het Slulsoomplex ven T aneuzen 
waden ctee deg echta geen jongen In cpvdlend slechte oondtle 
gevonden.

7abei 29. Broedsucces ven de Visdef in het Deltcgebied in 2001. N a a t de belcngrljkstebroedgebieden (>50 peer) is ook een 
cm td  kleinere kolonies vermeld. Gercsterd: beheersgebieden ven de Directies Zuid-Hollcnd en Zeelcnd ven Rijkswaterstaat 
weer deze studie zich voord op richtte.

Bekken Gebied N
Paen

N
jongen

Broedsuoæs
(vliegvlug

jong/paa)

Ba nvloedlng

M A Mccsvlckte, Vogelvdlei 110 >53 0.5-1 Predatie
M A Slufter 120 10-tdlen 0.1-0.5 Predatie
MA Slufter meer 20 0 0
MA Pcpegcdebek 80 0 0 Predatie
MA Leidingstraat Hcrtelkcncd 42 0? <0.1 Predatie
HV Slljkplaat 1346 lOOen 0.1-0.5 Predatie
HV Scheel hoek ei lenden 870 10-tdlen <0.1 Predatie
HV Ventjcgersplaten, eilenden 69 ? ?
VO Eilenden Philipsdcm/DeHeen 71 ? ?
GR Hompel voet 25 ? 0.1-0.5
GR M akenje 159 ? 0.1-0.5
GR Kleine Stcmperspl cat 124 ? 0.1-0.5
GR Kcbbelaasbcnk 98 ? <0.1 Predatie ratten
OS Schelphoek Vogeleiland 't  Heertje' 71 >70 >1
OS Weevers Inlccg 163 lOOen >1 slecht w ea
OS Flccuwers Inlccg 226 lOOen >1 slecht w ea
OS Prunje Noord 51 ? 0.1-0.5
OS Cajwers Inlccg 3 0 0 Predatie
OS Zuidhoekinlcgen 80 >44 0.5-1
OS Stlnkgat, eiland 92 >45 0.5-1 Predatie
o s Plulmpot 143 ca 150 >1
o s Deessche W ater gang 25 44 >1
o s 's Gra/enhoek Inlccg 131 >65 0.5-1
w s Verdronken Land van Sceftinÿne 869 ? 0.5-1
w s Sluisoomplex T aneuzen 174 >200 >1
w s Nieuw Neuzenpolda II 43 0 0 Predatie
w s Hooge Platen 1100 0.5-1 Slecht w ea
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4.7.2 Uitkomstsuooes ven de Visdef

Om een idee te  krijgen ven de verliezen in deeifcBeis op de Hooge Platen 
en het slulsoomplex bij Teneuzen een ccntd nesten genek t e i gevolgd 
In de tijd (tcbel 30). De legségrootte wordt bepadd doa het mcxlmde 
ccntd eieen te nemen d d  In een nest wordt ongetroffen. In kdonles 
met veel preddieken de legségrootte dus zijn ondeschd.

Tcbel 30. Gemiddelde legselgrootte en uitkomstsuoces in tweekdonies ven de Visdef in het 
Deltcgebied in 2001.

Koloniegrootte
(broedparen)

Nesten
gemerkt

(n)

Gem.
Legselgrootte

Uitkomstsuoces
(%)

Hooge Platen 1100 52 2,7 3 6%-9 6% *
S luiscomplex Terneuzen 174 53 2,8 90%

* uitkomstsuoces von een ccntd nesten onbekend

De legségrootte op de Hooge Piden e i op het slulsoomplex ven 
Teneuzei w c b  vrijwé géljk, d t  In tegenstéllng tot voorgccndejaen toen 
de legségrootte op de Hooge Piden jccrlljks lege w c b  (M éninge et d . 
2001). Het uitkomstsuooes op het slulsoomplor ven Teneuzen w c b  vrij 
hoog; op de Hooge PI den w c b  het beédnlet compleet door tijdgebrek. 
Zove bekend treden ook deer geen grote vel ¡ s e i  op In deéfcBe. Op de 
Hooge P lde i spoéden tijdens zee hoog w d e  op 3 juni slechts enkée 
visdefnesten weg. De nesten ven de steekproef oveleefden deze storm 
dlemad.

4.7.3 Concftiemetingen cm jonge Visdeven

In 2001 zijn In 12 bécngrljkekdonles, vedeéd ove  het Détcgéded 
(Voordétaéén kdonle, Helngvllet twee, Oostesdiédezeven, 
Westeschédetwee), steekproefsgewijs metingen v e rld it ccn koplengte 
e i gewicht ven jonge VIsdeven. DeVIsde/en ven de kdonle bij 
Teneuzei zden In eei eidosure.

In tcbé 31 zijn devekregen Indces gege/en ven d ie  kdonles weer In 
1998 tot en met 2001 metingen zijn ultge/oed.

Hierbij moet men bedenken d d  degepresenteedeindoes slechts een 
Indodle ge/en ven deveschlllen In oondtle(zleook pecgrad 2.5). De 
veschlllei zijn niet getoetst op signifioentie.
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Tcbel 31. Gemiddelde conditie-indiœs (C.l.) en ccntd metingen (n) per onderzoeksjccr ven jongeVisdieven met 
kopsncvellengte minder den 60 mm (voor methode zie 2.5).

Conditie indexen 1998 1999 2000 2001 Totaal

C.l. n C.l. N C.l. n C.l. N C.l. N

MAASVLAKTE
Maasvlakte, Vogelvallei 2,0% 88 6,1% 17 1,8% 32 2,5% 137

Maasvlakte, Papegaaiebek 14,7% 25 14,7% 25

Maasvlakte, Hartelkanaal 16,9% 17 16,9% 17

Maasvlakte, Sluftermeer -7,1% 12 -7,1% 12

HARINGVLIET
Stellendam, Scheelhoek, eilanden -2,8% 130 -6,1% 24 3,9% 151 0,3% 305

Haringvliet, S lijkplaat -4,8% 97 -6,9% 96 4,7% 56 -0,1% 200 -2,0% 449

OOSTERSCHELDE
Serooskerke, Prunje Noord 7,1% 5 7,1% 5

Serooskerke, Schelphoek buitendijks 4,8% 109 5,0% 110

Serooskerke, W eevers Inlaag 5,1% 5 5,0% 143 5,0% 148

Serooskerke, Flaauwers Inlaag -2,4% 120 -1,4% 120

Zierikzee, Cauwers Inlaag en 
Karrevelden

2,8% 54 0,6% 52 1,7% 106

Oud-Vossemeer, Stinkgat 0,0% 52 3,9% 27 1,3% 79

St Maartensdijk, De Pluimpot 1,1% 47 0,8% 54 0,9% 101

Tholen, Karrevelden Schakerloopolder 17,3% 11 17,3% 11

W issenkerke, 's Gravenhoek Inlaag 2,0% 23 -4,2% 18 3,3% 50 1,5% 91

Yerseke Inlaag Kaarspolder natuurbouw -19,1% 22 22

WESTERSCHELDE
Westerschelde, Hooge Platen -6,7% 81 -4,9% 75 -1,8% 184 -3,6% 340

Terneuzen, sluiscomplex -5,8% 27 0,3% 112 -0,9% 360 -0,9% 498

Verdronken land van Saeftinghe 2,8% 11 2,8% 11

Totaal -5,0% 124 -2,8% 505 1,0% 522 0,9% 1435 -0,1% 2586

Geen verschil werd in 2001 gevonden tussen oondtiemelingen ven vogels 
d e  Id a  dood waden ccngetroffen en ven vogels d e  niet dood zijn 
gevonden. Dccrom is h ia  v a d a  geen ondascheidgancckt tussen ctee 
groepen.

Wë werd een signifioent vaschil (px0,01 ) gevonden tussen oondties ven 
Id a  buiten de kd oni e weer genomen jongen a i niet mea weergenomen 
jongen. Ven dekdonies In deSchëphoek, Flccuwas- enW ea/as Inlcgen 
wadresp. 31% , 26% en 29% ven degalngdejongen Id a  tauggezien 
bij deOostaschëdekalng. Deoondtlalndex ven cteejongen wes 6,8% 
bovai het lcngcriggem iddëde(+l 1,5% ; n=106) tegen 0,8% ven de niet 
mea weergenomen jongen (+15,3% ; n=266).

In de Voordel ta (Mccsvlckte) zijn in 2001 wënlg metingen u ltga/oad 
ccngezien a  ds ga /dg  ven preddlew ënlg jongai opgroëden.

In kdonies in het Hcringvlid wes rëd ie f w ën igsprëdng in  deoondtie 
ven dejongen (Figuur 7). De oondties ven jongen op de 
Scheëhoekëlenden wes bovengemiddëd. Net ds in 1999 wes deoondtie 
opdeSIIjkpIcd ganlddëdslechta den d e  op de Scheëhoekë lenden, In 
2000 wes leek d t  juist omgekead (meer d d  jeer grote sprëdng en gaing 
ccntd metëngai). D em indaeoondtieopdeS lijkp Icdkcnvaklccrd
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worden door delcngerevliegcfstcndnccr debelcngrijkstefoercgeerplek, 
het kdkendew da echter deHalngvlletslulzen.

In de kolonies longs de Oosterschdde wes een gr ote sprei d  ng In oondties 
von dejongen. K a t na een periode met hade wind waen de 
dcggemlddelde oondties von jongen In de's Gra/enhoek Inlccg, 
Flacuwers- en W ea/as Inlccg ed ita  het slechtst ven d ie  metingen.

In de W esterschel de wes deoondtie-Index net ds In eerderejaen de 
leegste ven d ie  bekkens. In het veld leek deoondtie ven de meeste 
jongen goed te  zijn; a  waden weinig vazwektejongen go/ondai. S tatte 
ds ga/olgvcn slechte oondtlekwcm dleen voor op de Hooge PI aten 
onda kleinejongen naplcatselljk noodweer op 27 juni. Op het 
slulsoomplex ven T aneuzen stlaven weinig jongen. T och w c b  deoondtie  
Index In het begin ven het seizoen vrij leeg.

In figuur 5 Is tezlen dat deoondtlelndoes ven de vaschlIIa ide kdonles 
In de loop ven het seizoen stak kunnen valeren. Deopvdlendste 
ontwikkeling Is deschapeddlngvcn delndoes op 13 juli In deden 
bezochte kdon le  lengs deOostaschelde. Ook op 12 juli op de Hooge 
Platai wes deoondtie  Index relatief laeg. Een week lata leek spreke ven 
een (nogonvdledg) hastel ven de oondties In de kdonles rondde 
Oostaschelde en op de Hooge Pldai.
De hade wind op 11 juli lijkt eai vakla lngvoor detaugvd tezljn. Met 
hadew lndloopt met ncm edefoacgeaeffldéntletaug, taw ljl de 
jongen s taka  kunnai dkoelen (Frcnk & Becka 1992).
Opmakelijk Is d d  op 12 juli In de kd oni e ven T aneuzen geen legae 
Index wadgo/onden; waaschijnlijk hebben dein het ha/enoomplo< 
foacgaa ideV Isda/en mínela la t  ven hade wind.
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Figuur 5. Gonditie-indiœs ven in 2001 gemeten jonge Visdieven in enkele kolonies In het 
Deltcgebied per bezoekdatum. Gegevens gepresenteerd per bekken: respectievelijk 
Haingvüet, Oosterscheldeen Westerschelde.
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Vogelvallei 2001
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Kopsnave l (m m )

Figuur 6. Relatie tussen koplengteen gewicht ven in 2001 gemeten jonge Visdieven in de 
Voordeltaten opzichtevcn de gemiddelde curve ven In 1998 t/m  2001 gemeten jonge 
Visdeven In het Deltcgebied (N=2643).
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Figuur 7. Reiatietussen koplengteen gewicht ven in 2001 gemeten jonge Visdeven In het 
Hcringvlietgebed ten opzichtevcn de gemiddelde curve von in 1998 t/m  2001 gemeten jonge 
Visdeven in het Deltcgebied (N=2643).
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Figuur 8. Relatie tussen koplengteen gewicht ven in 2001 gemeten jonge Visdieven lengs de 
Oosterscheldeten opzichtevcn de gemiddelde curve ven In 1998 t/m  2001 gemeten jonge 
Visdeven In het Deltcgebied (N=2643).
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Hooge Platen 2001
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Figuur 9. Relatie tussen koplengteen gewicht v a t in 2001 gemeten jonge Visdeven Icngs 
de Westerschelde ten opzichte ven de gemiddelde curve ven in 1998 t/m  2001 gemeten 
jonge Visdeven in het Deltcgebied (N=2643).
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Figuur 10. Relatie tussen koplengteen gewicht ven in 2001 gemeten jonge Visdeven in de 
Flacuwes Inlacg va® 20 juli (zwert) en op 20 juli (rood) en de gemiddelde curve ven in 
1998 t/m  2001 gemeten jonge Visdeven in het Deltcgebied (N=2643).

In figuren 6 t/m  9 zijn dein 2001 gemeten weerden ven kopsncvellengte 
e i gewicht ven jonge Visdeven in de V9sehillende kolonies in het 
Deltcgebied weegege/en nccst de gemiddelde lijn ven d ie  metingen ven 
1998 t/m  2001. in figuur 10 is ven deFlccuw9s Inlccg bovenden 
oncbrscheid geneckt tussen jongen gemeten váá¡ 20 juli e i op 20 juli.
Op 20 juli bleek ncmelijk deoondtievcn veel jongen opmekelijk slecht; 
sommigejongen met vd  groei d veenkleed w a  en zelfs stevende.

Opmekelijk is det despredng in oondties ven de kolonies in het 
Haingvliet ge inge  is den d e in  kolonies Icngs deOosteschelde. In het 
Haingvliet weden vrijwel geen jongen gevonden d e in  slechteoondtie 
vekeeden.
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4.8 Noordse Stern

De NoctdseStern bevindt zich in het Deltcgebied ccn de uiterstezuietend 
ven zijn versprei d  ngsgebied. Depopuldieis d vdejeren klein, an in 
nationcd en internationcd verbendven geringe betekenis.

Er is in 2001 geen intensief onderzoek gedccn ccn het broedsuoæs ven 
deze soort. In het Grevdingenmeer werden minstens tien jongen 
vliegvlug. Ook werden ten minste enkdejongen vliegvlug in de kdonies 
Icngs deOostersdndde: Flccuwers Inlccg en Weevers Inlccg. De 
broec|oogingen in deCcuwers Inlccg mislukten door predatiedoor ratten.

T ctoé 32. Broedsuoæs von de Noordse Stern in het Deltcgebied in 2001. Gerest er d: beheersgebieden ven de Directies Zuid- 
Hollcnd en Zeelcnd ven Rijkswaterstaat weer deze studie zich voord op richtte.

Bekken Gebied N
paen

N
jongen

Broedsuoæs 
(vliegvlug 

jong/paa)

Be nvloeding

GR Hompel voet 3 + 0.1-0.5
GR M akenje 2 ? ?
GR Veermcnsplaat 1 ? ?
GR Kleine Stcmpersplaat 3 + 0.5-1
GR Slikken van FlckkeeZuid 14 >6 0.1-0.5
GR Slik voor Dijkwater 3 2-3 0.5-1
GR Slikken van Bommenede 1 + ?
OS Flaauwers Inlccg 5 >2 0.1-0.5
OS W ee/as Inlccg 3 >2 0.5-1
OS Prunje Noord 1 ? ?
OS Caawers Inlccg 2 0 0 Pr edetie ratten
OS Zuidhoekinlccg 5 ? ?
OS Kccrspolder, natuurontwikkeling 1 ? ?
OS Deessdne W ater gang 3 ? ?
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4.9 Dwergstern

De populatie ven de Dwergstern in het Deltcgebied had in 2001 wederom 
een relatief gunstig broeefceizoen. Belangrijke kolonies op de 
Ventjcgersplateneilenden, Vogeleiland 't Heertje In de Schelphoek en de 
Hooge Pleten produceerden meer den een hdf jong of zelfs meer den één 
jong per peer. In enkele kolonies (Slijkplcat, Voorland Nummer Een) w c b  
het broecëuooss slecht of nihil door predatle. Op het Voorland Nummer 
Een we-den op 31 mei 68 nesten gevonden. Na extreem hoog wder op 
3/4 juni bleken e  nog 34 nesten ove. Alleen deze nesten zijn meegeteld 
In vebcndm et mogelijke hevestlglngddes, met neme op de Hooge 
Platen. Een vestiging op het Bcnjccrcfctrcnd van Noord-Bevelcnd (zeven 
nesten op 17 ma) mislukte vroeg In het seizoen ebor predatle en Is niet In 
detcbel opgenomen. Deze vogels hebben zich ongetwijfeld lefe eldes 
gevestigd.

Tctoel 33. Inde; ven broedsuoæs ven de Dwergstern in het Deltcgebied in 1994-2001 (n 
peren = totad ccntd broedperen betrokken bij de berekening).

ja a r Delta n paren Maasvlakte Haringvliet Oosterschelde W esterschelde

1994 0,94 185 1,00 (n=52) 1,50 (n=65)

1995 0,65 192 0,82 (n=33) 0,00 (n=61)

1996 0,51 320 0,00 (n=42) 0,00 (n=24) 0,49 (n=101)

1997 0,16 299 0,30 (n=40) 0,11 (n=16) 0,24 (n=140)

1998 0,75 328 1,10 (n=122) 0,10 (n=15) 0,82 (n=132)

1999 0,22 213 0,30 (n=31) 0,27 (n=33) 0,07 (n=131 )

2000 0,58 286 0,54 (n=126) 0,30 (n=10) 0,75 (n=124)

2001 0.83 310 0.98 (n=111) 0.75 (n-70) 0.85 (n=99)

Index broedsucces Dwergstern Deltagebied
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Figuur 11. Inder ven het broedsuoæs ven de Dwergstern in het Deltcgebied in 1994- 
2 0 0 1 .
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Tcfoel 34. Broedsuoæs ven de Dwergstern in de belcngrijkste broedgebieden 0 5  peer) in het Deltcgebied in 2001. Gercsterd: 
beheersgebieden ven de Directies Zuid-Hollcnden Zeelcnd ven Rijkswaterstaat w aa  dezestudezich voord op richtte.

Bekken Gebied N
p a  en

N
jongen

Broedsuoæs 
(vliegvlug 

jong/paa)

Be nvloeding

HV Ventjcgerspiaten, eilenden 84 085 >1
HV Slijkpicat 27 0 0 Predatie
GR M akenje 7 4 0.5-1
GR Battenoord 8 2 0.1-0.5
GR Slikken ven Bommenede 15 >3 0.1-0.5 Predatie
OS Schelphoek, Vogeleilcnd 't Heertje 67 >44 0.5-1
OS Werkeilcnd Neeltje Jcns 3 >2 0.5-1
WS Hooge Platen 65 >65 >1
WS Voor lend Numma Een 34 0 0 Ovasp./predatie
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Bijlage 1. Resulte*en per gebied

Macs vlekt e  Splitsingsdcim Nieuwe Wcferweg
Gemeente Rotterdam
Amersfoort-ooördna± 067-443 Atlcsblok: 37-22-23 
Beheerder: Rijkswatastad DiredieZuid-Hdlcnd

DeSplitsingsdcm is gdegen in demondng ven de Nieuwe Waterweg 
tussen Hoek ven Hdlcnden deMccBvIckte. Het is een ruim 3 km lenge 
dem, geheel omga/en door zout getijdenwater. De breedte ven het 
omringende water is 600 m tussen de dem en Hoek ven Hdlcnd, 600 m 
tussen de dem en de M ccbvlekte en 1 0 0  m tussen de dem en de kop van 
de Landtong van Rozenburg. De oriëntatie van de dem is WNW-OZO. 
Hoe/vel enigszins beschut door de Noor der dem van Hoek ven Hdlcnden 
deMccBvIckte, stad de dem voord bij westelijke winden boot ccn ste/ige 
gdfslcg. Bij zw ae stam  zuil en er ¡nadenteel gdven over de dem slccn; 
zoute sprcy komt waaschijnlijk regelmatig voa. De kruin ven de dem ligt 
enkelemeters boven GHW, en is ova een breedtevcn ongeveer 10 m 
gecBfdteed. Het tdudbestad uit grove breuksteen, over goten met csfdt. 
De leegste delen van het tdudzijn begroeid met wieren. Deovergcng 
tussen kruin en tdudis geleidelijk: er is geen ópstaande rend. Acn de 
uiterste oostpunt van de dem bevindt zich een 'lepelvormige' verbredng, 
met een lengte van oa 100 m en een mcKimde breedte van ca 35 m. In 
cpril 2000 is d t  gebied doa Rijkswaferstad DiredieZuid-Hdlcnd 
ingeridnt ds broedgebied voa  Visdeven. Binnen en net buiten een 
ópstaande rand w a d  een leeg sdnëpen en grind cengebrednt.

Bezoekdatain 2001

O p 9 mei, 7 juni en 26 juni waden waarnemingen gedaan vanei de 
Landtong Rozanburg, met behulp van een telesooop. Er wes geen 
aanleidng het gebied te betreden.

Kustbrœdvogà s en broedsuoæs

In het tweede broedseizoen na de aanleg van het broedgebied bleek de 
Splitsingsdcm nog van gainge betekenis vo a  kustbroecL/ogds. De 
aantdlen Visdeven ido/en leeg en het broedsuoæs ven deze soort wes 
nihil. Deaanwaigheidvcn dvasepredataen, d e v o a  een deel ook 
binnen de op6tccnde steenrend broedden, en de gainge omveng van de 
kol oni e Visdeven lijkan h iavoa  de belangrijkste oazeken.

Soort Tot cri 
(broedpaen)

Broedsuoæs 
( vi 1 egvl ugge j ongen /  peer )

Scholekster >1
Stormmeeuw 15 +
Kleine Mcntel meeuw 16
Zilvermeeuw 10
Visdef 11 0

Stormmeeuw Er broedden tenminste d ie  peer Stormmeeuwen in het 
aangelegde broedgebied, deerbuiten nogeens ongevea 12.

Klane M ait ei meeuw Minimad zes peer broedden in het aangelegde 
broedgebied, minimad tien paan dcabuiten.
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Zilvermeeuw Tijdens d ie  broeken werden op en rond hef ccngelegde 
broedgebied enkele tientdlen Zilvermeeuwen gœlen. Tenminste twee poa 
kwcm h le  ook tot broeden. Bulten het ccngelegde broedgebied broedden 
minimad echt paen. Op 26 juni weden oa tien pa  en met jongen gœlen.

ViscÊef Op 9 mei leken flinke aentdlen Vlsde/en zich te  gaen vestigen In 
het ccngelegde broedgebied: e  waen minimad 80 exemplaen ccnwezig, 
waavcn 18 eremplaen zittend binnen de ring. Op 7 juni weden venef 
d eo e /e  tenminste elf broedende vogels geteld. Tijdens het bœoek op 26 
juni bleken dlelegsës mislukt en waen ook geen adulte vogels mee 
ccnwezig. Gœlen de aanwezigheid ven Zilvermeeuwen, Kiene 
Mantel meeuwen, Stormmeeuwen en Schdekstes meg waden 
aangenomen dat dlenesten zijn gepredeed.

Acnbevelingen Splitsingsdcm Nieuwe W derweg

Gezien dellggingen deccrdvcn het ccngelegde broedgebied, dsmede de belangstelling d e  Vlsde/en 
vroeg In het broedseizoen tonen en dein 2000 en 2001 geoonstateedebroec|oogingen, moet de 
Splltslngscbm nog steeds ds een kansrijke looatle waden beschouwd voor Vlsde/en.
De ccngelegde broec|dcats blijkt echte ook aantrekkelijk voor meeuwen, waavcn In 2001 dvese 
paen broedden open ncbij het ccngelegde broedgebied. De Splltslngscbm zd dleen kunnen 
functloneen vo a  Vlsde/en Inden zich h le  een groteekdonlekcn vestigen: grote ccntdlen Vlsde/en 
zijn In staat meeuwen te ween. Vegrotlngvcn het voor Vlsde/en geschikte broedgebied ken wellicht 
tot een suooesvol le vesti ging ven cteesoort leiden, maa zeke Is d t  niet.

M cas vlekt e  Vogel vd lei
Gemeente Rottedcm
Amesfoort-ooördnaat: 061-439 Atlcsblok: 37-31-11 
Beheede: Rljkswatestad Dl redi e Zuid-Hoi lend

DeVogelvdlei Is op Initiatief ven de Stuurgroep Natuurontwikkeling 
Voordelta Oostvoorne In 1993 aangelegd ds tij dë ijk vogel broedgebied te  
oompensdlevcn eldes op de Maavlckte valoren natuurwaaden. Het 
gebied bestaat uit een eiland ven 1.5 ha  aangelegd met dvese 
matelden (klei, grind, zend), omga/en door een rlnggrccht met een 
depte van 1.5 m. Devegetatlebestad uit snel groeiende rulgtekrulden 
(o.a W ittehonlngkla/e, Akkedstel, gressen). Meestd wordt het gebied 
In dew ln te  gemadd. In m aat 2000 Is het ë lcndgrondggem adden het 
madsë dge/oed. In dew ln te  2000/2001 wes degrondwatestend 
hoge den ooit tevoren, waadoor het grootstedeë ven het ëlcndoncbr 
w ate stond. Maden wes hladoor niet mogëljk, maa ëgenlljk ook 
ovebodgom dd de vegetatie vrijwë geheë cfstlef. In deloopvcn het 
voorjaa viëen dëen van het ëlcnd doog. Begin juni wc6 het ëlcnd 
rëd le f kad, met veë platliggende resten ven vegetdle. De enige 
begrczlng Is d e  door Konijnen en (één) Muskusrat. Het gebied ligt vrij 
gesdeeden  wordt slechts sporadsch bezocht door mensen.

BŒ œ kdctain 2001

7 më (tëllng Kluut en Kokmeeuw), 7 juni (tëllng Vlsdef), 26 juni en 10 
juli.
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Kustbroedvogás e i broedsuoæs

Op 7 juni en 10 juli is hel eilend betreden, de overige wccrnemingen zijn 
verricht vcncf de oever.

Soort
Tot cd 

(broedperen)
Broedsuoæs 

(vi 1 egvl ugge jongen/peer )
Kulfeend >3
Scholekster 2
T ureluur 1
Kluut 22 0
Kleine Plevier 1
Kokmeeuw 165 <0.1
VI sdef 110 0.5-1

Kluut In cpril werden 48 broedende Kluten geleld (N.D. ven Swelrm); een 
deel hierven mislukte reecfc vroeg in hel seizoen. Op 7 mei werden vcncf 
de oever 19 broedende Kluten geleld en weren d ie  peren mei kiene 
jongen ccnwŒlg. Op 7 juni weren slechts twee exempleren ccnwŒig en 
geei nesten of jongen (ook niei in de omgeving). Hel broedsuoæs ven 
cteekoloniew cb  nihil.

Kokmeeuw Op 7 me weden minimed 165 broedende exempleen 
geleld. Op 7 juni weden ruim 50 nesten mei eieen ccngelroffen, meer 
ook veel legenesten, zeven gepredee de eieen en slechts v ie  kiene 
jongen. Op 10 juli ween slechts enkele hdfwcs jongen ccnwezig. Hel 
broedsuoæs bedoeg<0.1 jong/pccr.

ViscSef Bij hel eeste bezoek op 7 me ween hondeden Visdeven 
ccnwælg. Op 7 juni weden 110 nesten geleld, mea ween minstens 300 
volwcBsen Visdeven ccnwezig. Op deze deg w e d  veel preddiedoor 
vogels (vemoedelijk meeuwen) geoonstcfeed: e  weden ruim 30 kepotte 
eieen ge/onden, zéfs buiten hel eiland. Op 26 juni waen oa 110 
Visde/en ccnwœig. Op 10 juli waen oa 350 volwcssen vogels ccnwœig 
en weden oa 110 nesten mei eieen gœien, tew ijl het totdeccntd 
nesten mei eieen w e d  geschal op 150. Het betrof h ie  ongetwijfeld voor 
een deel hevestigingen van vogels dee ldes waen mislukt (zie 
Pcpegcriebek en Leidngstrook Hatelkcnad). Daanccst waen e  80-100 
jongen in d ie  malen, waavcn ruim 50 grote en dievliegvlugge. Er 
weden geen dodejongen ge/onden. Het broedsuoæs (gebcseed op de 
eesteschdting van 110 paa) bedoeg waasdnijnlijk 0.5-1 jong/pccr.

Preddtoren en verstoring

Er w aen geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van rdten. Doorgaans 
blijkt deccnwŒigheidvcn degelijke groncjaeddoren pes Id e  in het 
broedseizoen uit vezcmeldedgekloven jongen. De aanwezige hden 
waen waasdnijnlijk ven een Muskusrd. In me weden enkele Ekstes en 
15 Kauwen gœien. P reddiewed uitgevoed eba enkele loked 
broedende Zilvermeeuwen en Kleine mantel meeuwen, mei neme 
gedurende slecht w ee (N.D. van Swelm). Er waen geen aanwijzingen 
voor vestoring door mensen.
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M cas vlekt e  Grootschdige bcgger berging ‘ de 
Slufter’
Gemeente Rotterdam
Amersfoort-ooördna± 060 438 Atlcsblok: 37-31-21
Beheerder: Gemeentelijk Ha/enbedijf Rotte cbm

Het grootschdige depot Is In 1985 ccngelegd ten behoeve ven de beging 
ven ver ontrënlgd slib uit het Rottedemseha/engebied. Het depot met 
een begingsocpcdtët ven 150 miljoen m3 speae heeft een oppevlckte 
ven oa 300 ha en Is omga/en doa  een rlngdjk ven NAP +24 m hoogte. 
Door de gëëdëIjke opvulling ven het mee zijn can dewestëijkeoeve 
enkëesllkplaten permanent doogge/dlen.

BŒoekdatain 2001

7 më 7 juni, 26 juni en 10 juli,

Kustbrœd/ogsls en broedsuoæs

Soort Tot ad 
(broedpaen)

Broedsuoæs 
(vi 1 egvl ugge jongen/ peer )

Kluut 155 <0.1
Strcndplevier 2 >1
Kleine Plevi er 1 ?
Bontbek plevier 1 ?
Kokmeeuw 18 ?
Visdef 120 0.1-0.5

Kluut Ondestaande tcbë geeft een ovezlcht van de getëde cantdlen 
nesten tijdens ëk van de bezoeken. Het broedsuoæs wes slecht: <0.1 
jong/paa

KLUUT 7 mei 7 juni 26 juni 10 juli
nesten 155 123 118
pullen 0 34 23 10

Strcndplevier Er weden niet mee den twee pea Strcnc|devleren 
gevonden. Op 10 juli weden echte twee gr ote jongen en een klënjong 
gezien, pius tweevllegvluggejongen dem ogëljk ven ëdes cfkomstig 
waen.

ViscSef 90 paen broedden opeen ëlcncjein het noordëljk deë ven de 
Slufte en 30 ophetzuldëljk deë. Op 10 juli weden tlentdlen go teen  
vllegvlugge jongen getëd.

Predatoren en verstoring

Tijdens d ie  bezoeken weden open rond de Slufte dvese  predator en 
waagenomen. K lëneM cntë- en Zilvermeeuw waen de m eet tdrljke. 
V e d e  weden Bruine KIekendef, Torenvdk, Smëleken, Scholekste 
Stormmeeuw, Grote Mentëmeeuw, ZwateKrad en Ekste gelen.
In juni en juli liepen dvese  broec|dcatsen gëëdëljk onde w ate, het 
gevolg ven onvol doende cfvoe ven retourwate (N.D. ven Swëm). Het
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verdent conbevéing hef watepél gedurende hef broedseizoen niei te 
verenderen.

M cas vlekt e  Slufter meer
Gemeente Rotterdam
Amersfoort-ooördnad: 060 439 Atlcsblok: 37-31-11
Beheerder: Gemeentéljk Hcvenbebljf Rotterdam

Het Sluftermeer Is gelegen ten noorden ven de 'Slufter': het grootschdige 
depot voor de berging ven verontreinigd slib. Het Sluftermeer (of 
'Nccktmeer') Is enkéejaen geleden ontstccn nainpddering ven het 
voormdlge 'nccktstrcnd'. Het Is een klein, ondep, brek meer met een 
regen- en kwéwate regime, omga/en door een opgespoten zcncMckte 
en zcndoulten. In het midden ligt een kien, schccrs begroeid eilende, dat 
ebor vedemping van het w ate In de loop van het voorjeer v e endet In 
een sdnleéland. In dezom e ken vrijwel de gehele pies cfoogvdlen.

Bezoekdatain 2001

7 mé, 7 juni en 26 juni.

Kustbroedvogels en broedsuoæs

Soort Tot cri 
(broeefcaen)

Broedsuoæs 
(vi i egvl ugge jongen/peer )

Bontbek plevier 2 0
Kleine Plevi er 7 0
Strcndplevier 1 0
Visdef 20 ?

Kluut In cprll weden vijf nesten ge/ondeo, de  ebor aosses kepot 
weden geeden. Daanawaen e  geen broecjoogingeo mee (N.D. van 
Swém).

Plevieren Vdgens N.D. van Swém zijn e  zéfs ze/en broecjoogingen 
geweest van Bontbekplevieen. Er w e d  bij de dvese  broeken geen 
enkéejongeplevle waagenonoen. Wccrsdnljnlljk wes het broedsuoæs 
van zowé Bontbekple/le, K lénePle/le ds Strcncjde/le nihil.

Visdef Er weden slechts 20 nesten getéd. Op 26 juni waen h le  nog 
geen jongen ccnwœig en Is het élcnd niet betreden. Het broedsuoæs wes 
waasdnijnlijk slecht.

Preddoren en verstoring

Natuurlijke pedatoren zijn dgemeen aanwezig, voord grote ccntdlen 
Zilvermeeuwen, Kléneen Grote Menté meeuwen komen op het élcnd 
om te  rusten en In het Sluftemee te d'inken en baden. Ook Sdodekste, 
Blauwe Rége en ZwateKrad weden vcstgestéd. Een gr o tee  becté ging 
voor kustbroech/ogés In d t  gebied vormt echte devestoring eba 
motorcrossas en terénwegens. Op 7 mé weden veé aoss-sporen In 
het hée gebed gevonden. Op 7 juni waen nieuwe vebodsborden 
geplaatst rond het gebed, vcxar een deé In geschikt boedgebed.
Pladslng hieven heeft wé licht enig effed gehad, maa ook h iena w e d  
nog regématig In het 'veboden' gebed geaost.
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M cas vlekt e  West pleei, Kleine Slufter
Gemeente Rotterdam
Amersfoort-ooördncat: 061 437 Atlcsblok: 37-31-32
Beheerder: ZuldHdlcnds Lcndschcp

De Kleine Slufte- Is In zijn huidgevorm ontstccn In de jaen negentig door 
een In diefesen ultga/oadeaanpcsslngvcn het oorspronkelijke In 1986 
ccngebr echte zend Ichccm. Dit zcndlchccm Is In 1986 ccngëegdln het 
kader ven deccnlegvcn de Grootschdige Sllbberging 'De Slufter'. Het 
gebied bestaat uit een getljdengeul geflankeerd door primare dulntjes en 
stad onde Invloed ven getij weerdoor het tijdens extreem hoog w ate 
gemckkelljk ovespoeld.

BŒoekdatain 2001

In 2001 broedden d iepccr Kluten, één paa Bontbekpla/leen en d ie  
paa Vlsda/en (meded. N.D. ven Swëm).

Predatie en verstoring

Door het ontbreken ven ba/vcklng en het ovestulvan ven het reste 
tussen het Mccsvlcktestrcndwcs de v e s ta lng In broedseizoen 2001 
aanzienlijk: motoraossas, groepen tranende spates en wcndelccrs. 
G a/dg Is niet dlean d d  het gebied minda w a d t gebruikt doa 
kustbroeck/ogës, maa ook d d  zeehonden minde regelmdlg In de 
aanwezige kreek veblljven (N.D. van Swëm).

M cas vlekt e  Pcpegcriebek
Gemeente Rottedcm
Amesfoat-ooördnad: 065 443 Atlcsblok: 37-22-21
Beheada: Rljkswdestad DlredleZuld-Hdlcnd en Gemeente Rottedcm

Doa hoog hek omga/en speaedepot vo a  stek veontrënlgdsllb. Het 
depot Is sinds enkëejaen vrljwë vd  en e  vindt nog slechts Inddenteë 
stort ven slib plads. De dvese  oompatlmenten waden gekacktelseed 
doa gedeëten met vrljwë kde bodem, veëd met krimpscheuren, en 
doa gebieden met vegetdles ven rulgtekrulden.

BŒoekdatain 2001

1 më, 24 më, 7 juni, 26 juni en 10 juli.
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Kustbroedvogels an broedsuoæs

Soort T otad 
(broedpaen)

Broedsuoæs 
(vi 1 egvl ugge jongen/peer )

Grote Ccnadese Gens 2
Gr ouwe Gens 2
Nljlgcns 12
W lntertdlng 1
Kievit 1
Kluut 6 0
Bontbek plevier 1 0
T ureluur 1
W ulp 3
Kokmeeuw 25 0
Stormmeeuw 23 ?
Kleine Mcntel meeuw 1724 +
Zilvermeeuw 578 +
Visdef 80 0

Kluut Op 7 ma w a d a i zes peertjes Kluten geteld, Op 24 ma werden 
slechts tweecdulten gezien. Het broedsuoæs wes nihil.

Visdef Op 7 juni werden 80 broedende Visdeven geteld. De 
ccnwæighadvcn duizenden broedende meeuwen is wccrschijnlijk de 
oorzcck ven het mislukken ven deze kleine kd oni e. Op 26 juni waan hier 
geen Visdeven meer ccnwezig.

Macs vlekt e: Ié d ngstrook Hertelkenad
Gemeente Rotterdam
Amesfoort-coödnaat: 063 438 Atlcsblok: 37-31-24
Beheerder: Gemeentelijk Ha/enbedijf Rottedcm

Opgespoten, spccrzccm begroeid zendg te re n  tussen het Hatelkcncd 
an de Europaweg. Onde het gebied loopt een groot ccntd ladngen en 
kebeis, tew ijl dehoogspcnningsladnge ove heen loopt. De breedte 
van deladngstrook is onga/ee 200 m, de lengte ongevea d ie  
kilomete. De vegetatie blijft Iccgdoor de sdnrde bodem en vraat ven 
konijnen. Op6lcgvcn duindoorn bleek voor het broedsëzoen geklepeld.

BŒoekdatain 2001

T l cpril, 7 mei, 26 mei, 7 juni, 15 juni, 26 juni en 10 juli. 

Kustbroedvogds en broedsuoæs

Soort Tot cri 
(broedpaen)

Broedsuoæs 
(vi 1 egvl ugge j ongen /  peer )

Scholekster 6 ?
Kokmeeuw 6 <0.1
Stormmeeuw 16 <0.1
Kleine Mcntel meeuw 1 <0.1
Zilvermeeuw 21 0.1-0.5
Visdef 42 <0.1

Stormmeeuw Stormmeeuwen broedden op deladngstrook in klane, 
vespreide groepjes. Op 7 juni weden 16 dam eendepaen 
waaganomen, op 15 juni weden twee nesten met aeen gevonden. Het 
broedsuoæs wes geing.
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Kleine M cntel meeuw Op 26 ma werd een broedende Kleine 
Mcntel meeuw gezien. Deze werd lata- niet meer gezien.

Zilvermeeuw Zilvermeeuwen broedden voorncmëijk op het tdudvcn het 
Hcrtelkcncd. Op 26 mei legen er 21 nesten, bij het bezoek op 15 juni 
bleek dat het tdudgemeddwes en het madsel grotendeels cfgo/oad. 
Wccrschijnlijk zijn ook nesten (met Ínhoud) cfgo /oad ...

ViscSé Eind opril waen enkele en begin mei reeds 50 exempiaen 
aanwezig. Op 26 mei waden 23 legsels en nog eans 8 bdtsende pa  en 
gezien. Ook waden enkele gepredeade eischden ga/onden, a/ends op 7 
on 15 juni. De beschcdgingen aan deeiaan w aen  op predatie door 
vogels. Bij het bezoek op 15 juni waden 41 nesten met eiaen ge/onden 
an waen a  twee klënejangen. Op 26 juni wadan zes klënejongen 
gaingd. Op 10 juli bleek dat a  een lëdng  wes aangelegd dwas door de 
kolonie, a  waden geen jongen mea gezien en a  vlogan nog ankele 
cdulten rond. Géén van degaingdejongan kon waden taugga/ondan, 
Het broedsuoæs in d a e  kdonie bectoeg <0.1 jong/paa.

Predatoren en verstoring

Er waden regelmatig Kraden en Ekstas gaien. Gaian het snel 
vadwijnen van nesten en jongen van Visdef en Kokmeeuw en vondsten 
van ëschadresten moet h ia  sprekezijn geveest van predatie. De 
zilvermeeuwnestan d e  op het tdudvcn het Hatëkcncd legen zijn deës 
verniëdtoan in juni het tdudgemcddwerd.
De oombinatie van enerzijds deaanwaighëdvcn potantiëepredataen 
ds Kraden en Ekstas en ta  plaatse broedende Zilva-, K lëneM cntë-, 
Stann- en Kokmeeuwen en cndazijds mensëijkecctivitëten in devam  
van aanleg van een lëdng, maden van het tdudvcn het Hatëkcncd en 
schildawakzeemheden ven lëdngstccndas, zd hebben bijgectcgen aan 
de slechte broed"esultaten van dlekustbroeck/ogës.

Europoort: Optieterrein Kerni ra Agro BV
Gemeente Rottadcm
Amasfoort-ooèdnaat: 072 438 Atlcsblok: 37-33-23
Beheada: KemiraAgro BV

Het broedgebiedba/indzich opeen optietarën binnen het bedijfstarën 
ven KemiraAgro BV en ligt ingeklemd tussen het Gdcnckcnad en enkëe 
febrieken. Het ta rë n  is begroëd met ruigtë<ruiden met enkëe klëne 
boomgroepen.

BŒoekdatain 2001

7 më.

Kustbroed/ogds an broedsuoæs

Nadat in 1999 een grote kolonie Kok- en Zwatkopmeeuwen w a d  
ontdekt, wordt d t  gebied nu jaalijks bezocht. Doordd het ta rë n  slechts 
eenmad is bezocht ken ova het broedsuoæs geen uitsprcck waden 
gedaan.
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Soort Tot cd Broedsuoæs
(broedpaen) ( vi i egvl ugge j ongen /  paa )

Krckeend 7n, 12 ôô
Slobeend 3 ôô
Kievit 1 pr
Scholekster 2 pr
Grauwe Gens 1 pr dam er end
Kokmeeuw 960 ?

Kokmeeuw Tijdens de té  ling op 7 mei werden 960 nesten geteld Enkele 
tlentdlen nesten ba/d ien kleinejongen. Er Is niets bekend over het 
broedsuoæs. Zwcrtkopmeeuwen werden d t  jccr niet ccngetroffen.

Europoort: Optieterrein Q8
Gemeente Rotter dem
Amersfoort-ooèdncd: 072 438 Atlcsblok: 37-33-23
Beheerder: Q8 Petrd

Het broedgebied ba/ind zich op een ongebruikt gedeelte binnen het 
bedljfstaran ven Q8 Petrol, net ten w aten  ven KemiraAgro BV. Het 
tarein Is begroeid met rulgtekruldai.

BŒoekdatain 2001

9 mei.

Kustbroed/ogsls en broedsuoæs

Het Is niet bekend of a  In vorlgejaen ook een meeuwenkdonle 
ccnwezig wes o p d t tarein. Hij lijkt goed mogelijk d d  een deel ven de 
voorheen op het Kemirci-tarein broedende meeuwen zich heeft vapladst. 
Doordd het ta ra n  slechts eenmed is bezocht ken ova het broedsuoæs 
geai uitsprcck waden gedccn.

Soort Tot cd Broedsuoæs
(broedpaen) Cvi 1 egvl ugge j ongen /  paa )

Zwcrtkopmeeuw 17 pr
Kokmeeuw 755 pr ?

Haingvliet: Slijkpiacf
Gemeente M i ddel ha  ni s
Amasfoort-ooèdnad: 069 424 Atlcsblok: 43-12-15 
Beheada: Stcdsbosbehea

Piad in het westelijk deel ven het Haingvliet. In dew in ta  1996/97 is d t 
gebied opnieuw opgespoten, weerdoor een uitgestrekte, kdezcncjdcd 
ontstond. De 'grote p iad ' wordt deels gescheiden ven de 'kleine piad' 
door een ondepegeul, deb ij hoogwda vd loopt. Het 'recrediaeücnd' 
is begin ja a i  1990 speacd opgespoten voor dcgrecredie. Inmiddels heeft 
h ia  stake dslcg pladsga/oncbn, het gebied wordt zelden of nodt 
gebruikt door reaeenten, en op de oa/avadedging heeft zich een 
kolonie Kokmeeuwen ga/estigd. Op delen ven deSlijkplad begint de 
oorspronkelijkevegetdiezich tehastellen. Rond opslcg ven riet hebben 
zich twee klei ne zendduinen ga/ormd. In deloopvcn voorjaa en zoma 
2001 reckten grote delen ven deSlijkplad veel mea begroeid met
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kruiden, o.a  Wilgenroosje en Muurpeper, den in voorgcendejeren. 
Tijdens hef bezoek von 14 mei 2001 beek 30-40 % von degrotep lcb 
bedekt met Muurpeper. Voord Icngs derenden groeit Wilgenroosje, 
Kattenstccrt en Watermunt. O p d e p lcb  steen enkele pollen 
Bezankruiskruid. Deopslcg ven bomen is nog gering.

BŒoekdatain 2001

14 më (tëling Brcndgcns, Kluut, Zwcrtkopmeeuw en Kokmeeuw), 1 juni 
(tëling plevieren), 19 juni (tëling Visdef en Dwergstern), 26 juni, 10 juli 
en 19 juli.

Kustbroed/ogds e i broedsuoces

pr = peren, n = nest, m = men, +p = met pullen (jongen), z = zingend

Soort Kleine plaat Grote plaat Rea eatle- eilend Talad broedsuoces 
(vl 1 egvl ug jong/ paa )

Brcndgcns 71 n 180 n 251 ?
Nijlgcns 1 pr 2 pr 3 ?
Kuifeend 2 n 2 n 3 ?
M iddelste Zccgbek 1 n >1 ?
Scholekster 1 n 1 ?
Kluut 22 n 24 n 46 0
Kleine Plevi er 4 n 5 n 9 0?
Bontbekplevier 2 pr 3 pr 5 0
Strcndplevier 1 1 1
Kievit 1 pr 1 ?
Zwatkopmeeuw 10 n 10 0.1-0.5
Kokmeeuw 252 n 419 n 80 n 751 0.1-0.5
Stormmeeuw 1 pr 1 0
Kleine Mcntel meeuw 1 n 1 0
Visdef 309 n 1037 1346 0.1-0.5
Dwergstern 25 n 2 n 27 0
W itte  Kwikstccrt 1 1

M iddelste Zacgbek Op 19 juni werdzowë nddj het grote ëlcnd ds bj 
het recredie-ëlcnd een vrouwtje gezien. Op 26 juni landde een vrouwtje 
b j het grootste duintje op het grote ëlcnd, weer op 3 juli een nest met 16 
bebroede ëeren werd gevonden. Op 10 juli bevatte d t  nest nog z s  (doa 
een Brcndgcns?) geplette ëeren met vdledgontwikkëdejongen. De 
overige ëeren zijn waasdnijnlijk uitgekomen.

Kluut Op 14 më werden in tot cd 46 nesten getëd. Op 1 juni waen 
slechts v ia  paan met klanejongan aanw<sig an op 19 juni slechts tien 
cdulten en geen enkë jong. Het broedsuooes wes dus wedaom nihil.

Kleine Plevier T ij dens de meeste broeken waden op bë de ë I enden 
m eadaepaen KlënePleviaen cangetroffan. Op 19 juni w a d a i vijf 
nesten op het grote ëlcnd gevonden en v ia  nesten op het klëne ëlcnd.
Er waden nooit jongen gezian an het boedsuooes wes waasdnijnlijk zea 
gering.

Bontbekplevier Op 14 ma waan d ie  pa  en aanwezig op het klëne ëlcnd 
(twee nesten ga/onden) an tw eepaar op het grote ëlcnd. Tijdens Id a e  
bezoeken waden meestd vagëijkbaeccntdlen gezien. Er waden nodt 
jongen gezian, en het broedsuooes wes waasdnijnlijk nihil.

Strcndplevier Op 14 më waan resp. twee en één mennetjes aanwezig op 
de grote en de klëne plcat. Op 19 juni w a d  één mennetje gezian op het
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kleine ëlcnd. Op 10 juli werd een groot jong g^ien. Acngenomen is dat 
e- slechts één broedge/d is gefeest.

Zwcrtkopmeeuw Op 3 juli waden v ie  (vrijwel) vi i egvl ugge jongen gezien.

Kokmeeuw Op 19 juni weden 144 grotejongen geteld (pius tien kleine), 
op 3 juli ruim 150 vi i egvl ugge jongen en op 10 juli 'vëe hondaden'. Dit 
komt ovaeen met een broedsuooes von 0.1-0.5 jong/pccr.

Stormmeeuw Op 14 mei wes een paa ccnwezig en op 19 juni een 
d a m a  end exemplccr. Hoa/vel geen nest w e d  gevonden, is e  
waasdnijnlijk spreke geveest van één broec|ooging.

GroteStern Op 19 juni riepen twee e< empleen tussen de Visdeven, maa 
e  waen geen aanwijzingen voor broeden.

Visdef Op 19 juni weden op de kiene pi cat 251 nesten ge/onden en op 
degrotepiaat 843. Bij een oontrdebleken 10 van de44 nesten (18.5% ) 
van de nesten 'gemist' tezijn bij de eeste tel ling. Correctiemet een tecta 
1.23 Ie /e t vo a  de kleine en grote picct respectievelijk 309 en 1037 
nesten op, in totad 1346. Op 3 juli waen e  nog hondaden nesten met 
ëaen op de grote plaat en oa 150 op de kiene plaat; e  waen weinig 
jongen. Op 10 juli waen e  naa schatting 200 niet-vliegvluggejongen 
aanwezigen oa 50 vi i egvl ugge. Deze dog w e d  preddi e w aa genomen 
van pullen doa  Zilvermeeuwen Kleine Mcntel meeuw. Op 19 juli bleken 
veel kleinejongen en eieen tezijn vadwenen; e  waen enkele 
hondaden vi i egvl ugge jongen. Het broedsuooes bedoegO.1-0.5 
jong/paa. Dit megae broedsuooes is vo a d  toe te schrijven ccn preddie 
doa meeuwen en ratten.

Dwergstern Net ds in 2000 wes het een 'komen en gaan' van legsels. Ais 
ccntd broec|oaan is d d  von 19 juni gebruikt: toen weden op de kiene 
piad 25 en op de grote piad twee nesten met eieen gevonden. Er 
weden dvese  klëne jongen geingd, maa op 10 juli waen e  nog 
slechts twee nesten met eeen en w e d  geen enkë jong mee g^ien. Het 
broedsuooes wes nihil.

Precktoren en verstoring

Behdve de broedende Kokmeeuwen waen regëm digenkëeZw ate 
Kraden, Grote M entëmeeuwen, Klëne M entëmeeuwen en 
Zilvermeeuwen ccnwezig. Enkëeindviduen van de ladste twee soorten 
pekten regëmdig jonge Visdeven. Ook weden vrij veë doa vogës 
(waasdnijnlijk doa  Kokmeeuwen) gepredeedevisciefëeen ge/onden. In 
deduintjes op de grote piad w e d v o a  het eest een nest van ratten 
aangetroffen: in de omgeving van deduintjes vadwenen de meeste 
visdefnesten.
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Hcringvliet: Scheelhoekeilenden
Gemeente Goeder eede
Amersfoort-ooödnccit: 063 426 AtlcBbok: 37-51-44 
Beheerder: Vereniging Natuurmonumenten

In de winter 1996/97 ds natuur ontwikkelingsproject opgespoten eilenden 
op de voaoever von de Scheelhoek. Ven oost neer west zijn de volgende 
eilenden ccnwæig: Stuifeilcnd(zcndgmet enkele doa  het plaatsen ven 
stulfschermen ontstcneduintjes), Bet one lend (bij ccnl eg mengsel ven 
zenden cement opgebrccht om successie te vertr egea), KIen Duineilcnd, 
Groot Duineilcnd en westelijke elenden (de laatste herbergen geen 
broedvogës en blijven bulten beschouwing). Het gebied Is In beheer bij de 
Vereniging Natuurmonumenten. Indewlnters 1998/99- 2000/2001 Is 
met dehcndopslcgvcn wilgen en cUndoan verwijderd; deernais de 
resterende hoge vegetatie gemadd met een kopmader. Een deel ven het 
madsel Is bij hoog wcfer weggespoeld, meer in het voajeer ven 2001 
bleken veel gemaddeduindoans tezijn blijven liggen. Doa het plaatsen 
ven een rcBter Icngs de oever ven de Scheelhoek werden de eilenden In 
het broedseizoen 2001 niet betreden doa  peer den.

In de loop der jcren heeft zich, behdve op Stuif ei lend, een vegetatie 
ontwikkeld ven ruigtekruiden (o.a Akkerdstë, Speerdstë, Wilgenroosje), 
Muurpeper en grasen. Deomvcngvcn de (soms menshoge) 
ruigtevegetaties neemt jccrlljks toe. Ook treedt opslcg op ven bomen en 
struiken (met neme d  verse soaten wilgen en dulndoan). De oevers zijn 
vo a d  begroeid met Water ereprijs. In 2001 w cb  dleen Stuif ei lend nog 
relcfief sdnaers begroedmet een lege vegetatie en enkelewllgen. Het 
gebied w a d t slechts zeer ¡nadenteë bezocht doa  mensen.

BŒoekdatain 2001

14 më (tëllng Brcndgcns, Kluut, Zwcrtkopmeeuw, Kokmeeuw), 1 juni 
më (tëllng plevieren), 19 juni (tëllng Visdef), 26 juni, 3 juli en 19 juli.

Kustbroeds/ogds en broedsuoæs

pr = paen, n = nest, m = men, +p = met pullen (jongen), z = zingend

Soort Stulfeilcnd Beton-eilcnd Klein
Duineilcnd

Groot
Duineilcnd

Tot cd Broedsucces 
(vl 1 egvl ugge jongen/peer )

Grauwe Gens 1 pr+p >1
Brcndgcns In 23n, 1 pr+p 20n 58n 103
Nljlgcns 2n 2
Wilde Eend In >1
Krckeend 2n In >2n >5
Kulfeend In In In >3
M Iddelste Zacgbek >2n >2
Scholekster 5n 5
Kluut 63n 30n In 94 <0.1
Kleine Plevier 4pr 4 ?
Bontbek plevier 3pr 3 ?
Strcndplevier 0
Zwcrtkopmeeuw 88n 1 In 280n 379 0.1-0.5
Kokmeeuw 1034n 321n 193 In 3286 0.1-0.5
Zllvemeeuw 2n 2 ?
Visdef 40n 162n 668n 870 <0.1
D w egsten 0
W itte  Kwikstacrt 1 pr 1
Gele Kwikstccrt 1 pr 1
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MiddelsteZacgbek Op 14 ma wes een peer ccnwezig a i op 19 juni een 
peer en een vrouwtje. Op 26 juni vloog een vrouwtje uit de begroeiing op 
Belona lend, en zwommen een peer en een mcnneljencbij. Op 3 juli 
vloog een vrouwtje ven een nest mei één ei, en zwommen een vrouwtje 
a i een pccrtjencbij. Op 19 juli vlogen twee vrouwtjes uit de begroeiing. 
Wccrschljnlljk broedden e  mlnlmcd twee peren.

Kluut Op Stulfeilcnd weden op 1 juni mlnlmcd 19 peren mei kleine 
jongen gezien; op de endere eilenden wes geen spoor meer ven Klutei. 
Slechts één peer op Stulfeilcnd wist misschien één jong groot te brengen 
(gezien op 19 juni); d ie  overige broec|3ogingen mislukten.

Kleine Plevier Stulfeilcnd: op 14 ma werd een nest ge/onden, terwijl 
elders een peer en een dcrmerendexemplccr werd gezien. Op 1 juni 
w a a i v ia  p a a i ccnwezig, waerven twee nesten mei e ia a i waden 
ge/ondai. Ook op 19 juni w c t o i twee p a a i ccnwezig, waerven twee 
nesten w a d a i ge/onden. Hel broedsuooes Is onbekend.

Bontbekplevier Op 14 mei waen op Stulfeilcnd twee p a a i ccnwezig, 
werrven één nest w a d  ge/onden. Op 1 juni w aen d ie p a e n  ccnwezig. 
Op 19 juni waen twee pa  en ccnwezig, wcavcn één n a t w a d  
ge/ondai. Hel broedsuooes Is onbekoid.

Zwcrtkopmeeuw Op 14 ma w a d  hel varcssaide centd von 379 nesten 
geld d, weermee de Scheel hoeka lenden In 2001 de grootste kol oni even 
hel Deltcgebied (en ctacrmeevai Nedalcnd) habagden. Op 1 juni 
w a a i a  veel kleinejongen en op 19 juni veletlentd la i grotejongen. Op 
3 juli waden 141 grote en uitga/logen jongai geleld. Op d a e  detum 
waden ook negen grotejongen dood ge/onden, wcavcn In tenminste 
twee ge/dien spreke wes ven predd iecba ralten. Hel broedsuooes 
bedoeg(ten minste) 0.1-0.5 jong/pca.

Kokmeeuw Al op 14 mei bleek sprekeven preddledoor rd ta i: dvase 
gepredeadeeiaai waden ge/onden, taw ljl ook eai deel ven de 15 
dode adulten wellicht door rdten wes doodgebeten. Op 1 juni a i op 19 
juni waden op d ie  alenden veel dode, door rdten gepredeade, jonge en 
aikele adulte Kokmeeuwen ge/onden. Op 26 juni waden ruim 910 
(vrijwel) vi i egvl ugge jongen geleld a i op 3 juli 660. Hel broedsuooes 
bedoeg 0.1 -0.5 jong/paa. Dit vrij megae broedsuooes ken voord 
waden toegeschre/en ccn predd lecba rdten.

Visdef Op 19 juni waden op Klein Duineilcnd twee gepredeade 
visdefeiaen ge/onden, taw ljl op Groot Dulnalcndtlentdlen kleine 
jongen ccnw aig waen. Op 26 juni waen op Beloneilcnd nog slechts 
aikelenestai mei eiaen ccnwaig, en geai enkel jong (taw ljl op 19 juni 
40 nestai mei eiaen ccnwaig waen). Op d a e  ddum  waden op Groot 
Duineilcnd dvase  doa meeuwen gepredeade nesten ge/onden, maa 
w a a i ook vëehondaden nesten mei e ia a i a i veel pullai ccnwalg. Op 
3 juli waden oa 20 doa rdten gepredeadejongen ge/onden en echt 
doa  onbekende oazcck dodejongen. Er waen nog 50-80 ccfle/e nesten 
a i oa vijf vllegvluggejongai. Op 19 juli waden oa 20 doa rdten 
ccnge/relen jongen ge/onden. Er waden d a e  deg geen nesten mei 
eiaen of klanejongen mea ccngelroffen, a i slechts d leg ro te jonga i 
(de  waden galngd). Ook waden d a e  deg ze/en dodegalngdeen 17 
dodeongalngdejongai ccngelroffen, vrijwel d ie  ccnge/relen doa 
rdten.
Er zijn waaschljnlljk hoogstens enkel e tl entdl en jongen vliegvlug 
ge/vaden, een broedsuooes von <0.1 jong/pca.
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Predator en en verstoring

Op en ncbij d ie  dienden weren regdrmalïg enkde Kldne 
Mentdmeeuwen, Zilvermeeuwen, Grote M entdmeeuwen en Zwcrte 
Krcden ccnwezig, terwijl een enkde med BIcuweRdger, Smdleken en 
Bruine Klekendef werden gezian. Op 19 juni werd een dode Egd 
gebonden. Deccnwæighddvcn ratten w cb  duiddijk doa  de grote 
ccntdlen ge/onden cfgekloven dodejongen von Visdef en Kokmeeuw.

Acnbevelingen Scheeihoek&lcnden

In 2005 zd doa  instdling van een ge/vijzigdbeheer van deHcrlngvlletslulzen ('D eK Ie ') delnvloedvan 
zout w d a  In het westdljk ded van Haingvliet toenemen. DeInddentdeoverspodlng van de 
Sdnedhoekelanden zd dan niet met zoet w d e  picatsvinden, zods In dehuldgesltudle, maa met 
brek w d a  (dhankdljk van de menging). Dit zd denduurlljked/ncmlek wdlldnt doen toenemen en 
mogdljk een effed hebben opdesuoosssiean desamenstdllng ven devegetdle. Mogdljk Is meden In 
detoekomst niet mea noocbckdljk om het gebied geschikt tehouden voa  kustbroeck/ogds. Het 
huldgemcdbehea kan dan ook waden gezien ds 'in ta im behea ', weerbij tij dd ij k een va m  van 
'vavangended/ncmlek' w a d t taegepat.
• Maci beheer Om het gebied ook de komendejaen geschikt te houden voa  kustbroeck/ogds w a d t 

conbevden het huidgemadbehee vo a t tezetten (opslcg van bomen en struiken hcnchndig 
vawijdaen, ovaigevegetdiemaden, mcdsd zo mogdijk dvoaen). Het meden zou moeten 
pladsvinden d red  na de broedtijd (na 1 septemba).

• Begrce/ngMcden en dvoaen zou zo mogdijk waden gevdgd doa begrezing (met paa den).
Tussen 1 cpril en 1 augustus zouden de elanden echta onbadkbaa moeten zijn voa  grezende 
daen. Het pladsen van een r a ta  langs deoeva van deSchedhoek in het broedsdzoen van 2001 
beek effedief: de elanden waden niet baodnt doa  paa den.

• Bestrijding von rd ten  O m dd a  ved preddie door rdten is geoonstdead, w a d t cenbevden rdten 
tebestrijden doa het pladsen van kisten met rattengif. H iam eedent reeds in dew in ta  een 
canvcng te worden gernecki Zonda bestrijdng van rdten heeft maden ook wenig zin, omdd 
kustbroeck/ogds hiamee 'in devd ' waden gdokt.

• Bestrijdng Zilvermeeuw In 2001 broedden vo a  het east twee paa Zilvameeuwen op de dienden. 
Aanbevolen w a d t deze nieuwe vesti ging in de kiem tesmaen._______________________________

Hcringvliet: Quackgors eilenden
Gemeente Hdla/oetsluis
Amasfoat-coödncat: 066 427 Atlcsblok: 37-52-32 
Beheada: Vaeniging Nduurmonumenten

In dew in ta  1996/97 opgespoten dlcncjes voa  het Qucckgas. Drie 
zendge, lcnggad<te elcncjes.

BŒoekdatain 2001

7 me en 1 juni (tdlingen vend deoeva).

Kustbroedvogd s en broedsuooes

Soort Acntd Broedsuoæs
Brcndgcns 1 op nest (7/5) 21 peren met pullen op 1 /6 , mogelijk deels 

cfkomstlg ven de Slljkplcat?
Grauwe Gens >10 >10 peren met pullen op 1/6
Nljlgcns >2 2 peren met pullen op 1 /6
Scholekster >1
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Kluut Op 7 ma wes een niet-broedend peer ccnwezig en op 1 juni zes 
o<ennplcren zonda- jongen. Er w aen geen ccnwijzingen voor 
broedgo/dlen.

Kokmeeuw Op 7 ma wes een paendpeer ccnwezig. Geen ccnwijzingen 
vo a  broedgo/dlen.

ViscSef Geen ccnwijzingen voor broedgo/dlen.

Predatoren

In 2000 waden vraatsporen ven rdten weergenomen. Op 1 juni waden 
devdgende(potentlde) preddoren gezien: Scholeksta, Bruine Kiekend d  
(1 ), Kleine Mcntel meeuw (4), Zilvameeuw (4), Kcuw (14), Eksta (1 ) en 
ZwateKrcd (2).

Haingvliet: Eilanden Vent jagers piefen
Gemeente Korendjk
Amasfoort-ooèdncd: 083 414 Atlcsblok: 43-35-14 
Beheada: Stadsbosbehea

In dew in ta  1998/99 w adopdeV artjcgasp Iden een d ie td  eilenden 
opgespoten met grofkorrdlg zend. D s e  alenden waden In 1999 d red  In 
gebruik genomen doa  kustbroeck/ogds. Tijdens devddwakzeemheden 
waden de volgende nemen gehenteadvoor dealenden: Zwats (het 
kldnsteen meest zulddljke), Lebret (mldddgroot a t het meest westdljke) 
a t Ouwened (het grootste, meest oostdljke). Wij std la t vo a  deze nemen 
offlded teccbptaen ds eabetulging ccn dlevogdondazoekas dezlch 
bijzonda vada ts td ljk  hebbat gemcckt In het Halngvlletgdded: Leo 
Zwats, Tom Lebret a t G a a d  Ouwened.
In 2000 waen dedlcndat nogvrljwd onbegrodd. In md 2001 wes de 
totdevegetatlebedekklng op Ldaet <1% , op Ouwened stonden enkde 
fa se  pd la t zuring, a t op Zwats bedoeg devegetdiebedekklng <5%
(o.a KIen kruiskruid, Rdgasbek, zuring). In deloopvcn het broedsdzoen 
ncm devegetdiebedekking op d ie  dienden iets toe.

BŒoekdatain 2001

15md (tdling Kluut), 5 juni (tdling Dwagstan), 18 juni (td ling Visdef) 
a t 26 juni

Kustbroech/ogds en broedsuoæs

Opvdlatdwcs dat kustbroeck/ogds zich In 1999 ooncattreaden op 
'O uwated' en In 2000 en 2001 op 'Z w a ts '. Nadat zich op d t  kiene 
dlcnd Kluten hadden ga/estlgd, volgden spoedg de pla/iaen en de 
stans. Het grote ccntd vogds in een oompccte vesti ging wes blljkbaa 
goed In stad hun bolwak te vadedgen tegen luchtpreddoren.
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pr = peren, n = nest, m = men, +p = met pullen (jongen), z = zingend

Soort Lebret Zwats Ouweneel Talad Broedsuoces 
(vi 1 egd ugge jongen/ paa )

Kluut - 209 - 209 <0.1
Scholekster 1 1
Kleine Plevl er 5 1 2 8 ?
Bontbekplevier 2 2 - 4 1
Strcndplevier 2 8 1 11 0.5-1
Visdef 30 39 69 ?
Dwergstern 75 9 84 >1
W itte  Kwikstacrt +

Kluut Broedde net ds in 2000 uitsluitend op 'Zwats'. Op 15 mei werden 
hier 209 nesten met eieren geteld. Op 5 juni waen hi a  30-40 kleine 
jongen ccnwœig, terwijl ook 15 dode klëne jongen waden gevonden. 
Enkëe ëaen waen uit nesten gaegend. Deze deg waen op 'Lebret' ook 
20 klënejongen ccnwŒig (cfkomstig van 'Zwats'). Op 18 juni waen op 
Zwats ruim 50 klënejongen aanwezig (tweedode) en op 'Ouweneë' oa 
30; 'Lebret' w a d  ctee deg niet bezocht vanwege de hade wind. Op 26 
juni waen op Zwats geen Kluten mea aanwezig; de endaeëlanden 
waden niet bezocht. Het uitëndëijke broedsuooes is niet bekend, maa 
gœien het ontbreken van waanemingen van grotejongen zea 
waasdnijnlijk gaing(<0.1 jong/paa).

Bontbekplevier Op 15 më waen op 'Lebret' twee pa  en aanwezig; deze 
deg w a d  op 'Zwats' een nest gevonden. Op d t  laatste ëland waen 
mcKimad twee nesten aanwŒig (op 5 juni) en waden op 26 juni twee 
grotejongen gaingd.

Strcndplevier Op 'Lebret' waden op 15 më tw eetaritorideen 
d a m a  ande mannetjes gezien; op 5 juni wes h ia  ten minste één vrouwtje 
aanwezig. Op 'Zwats' broedden minimad adnt paan: op 5 juni waen 
h ia  zes nesten met ëaen en twee paan met jongen gezien. Op 
'Ouweneë' wes op 18 juni een dam a e n d p a a  ccnwaig. Op 'Zwats' 
waden op 26 juni minimad zeven jongen geteld, taw ijl toen ook nog ean 
nieuw nest met ëaen w a d  gevonden. Het broedsuooes bedoeg hia 
waasdnijnlijk 0.5-1 jong/paa.

Visdef Op Zwats waen op 5 juni 20 nesten aanwezig en op 18 juni 30, 
wcavcn enkëe met klënejongen. Op 26 juni w a d a i op Zwats 22 
jongen gaingd. Op 'Ouweneë' waden op 5 juni 12 nesten ga/onden en 
waan zich nog veel Visdeven aan het vestigen. Op 18 juni waden 39 
nesten getëd. Het broedsuooes is onbekend.

Dwergstern Reeds op 15 më waden op 'Zwats' v ia  nesten ga/onden 
(ieda met één ë), taw ijl op 5 juni 75 nesten ccnwfsigwaen. Hia 
waden op 18 juni 52 jongen gaingd, waaonda grote, taw ijl nog 
tientdlen nesten met ëaen waden ga/onden. Op 26 juni waen 
minimad 70 grote (deës vlugvlugge) jongai ccnwezig, wcavcn 41 
nieuwejongen waden gaingd1 a  waden slechts tweedodejongai 
ccngetroffen. Het broedsuooes bedoeg h ia  waaschijnlijk >1 jong/paa. 
O p 'O u w a ieë ' dam eaden op 5 juni tweepaen en waden op 18 juni 
negoi nesten ccngetroffen.

Predatoren en verstoring

‘Z w ats ’ De volgaide (mogëijke) predcforen waden waagenomen: cf a í 
toe een enkëe Grote M entë meeuw, modrnad twee Schd ekstas en één
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of tw œ Zwerte Krcden. Er werden geen ccnwijzingen ge/onden voor 
predatie ven ëeren. Op 26 juni werd een vi i egvl ugge jonge Dwergstern 
gepekt door een Zilvermeeuw.
le b re t’ De volgende (mogë ij ke) predator en werden weer genomen: 
meximed cdrt Grote M entd meeuwen, enkëe Zilvermeeuwen en Klëne 
M entë meeuwen en twee Z werte Krcden.
‘Ouweneë’ Madmad 15 Grote M entë meeuwen, 10 Zilvermeeuwen en 
tweeZwcrte Krcden.
Op geen ven deëlcnden werden ccnwijzingen voa  mensëijk bæoek 
ccngetroffen, enders den de onderzoekers. Er weren geen ccnwijzingen 
voa  het voakomen ven ratten.

Gr evei ingen meer: Slikken ven Flckkee Noord
Gemeente Goeder eede
Amersfoat-ooödnccit: 060 422 Atlcsblok: o.a 43-11-31
Beheerder: Nctuur- e i Reaedieschcp DeGrevëingen

Sinds 1971 permenent cdooggevdlen slik on scha met op de lege dëen 
zoutvegetaties. De tegen ded jk  gëegen oostrend ven het gebied is 
inmiddës bos. Het gebed w a d t niet begrccsd(behdvedoa reeën).

BŒoekdatain 2001

10 më (tëling Kluut), 28 më (tëling plevieren en Stammeeuw), 12 juni 
(të lingstems) en 11 juli.

Kustbroed/ogels en broedsuoæs

Een deë van het broedgebedoverspoëdecba opweriingop 17 më.

Soort Tatad
(broedpaen)

Broedsucces 
(vl 1 egvl ugge j ongen /  peer )

Kluut 13 0
Bontbek plevier 1 ?
Strcndplevier 2 ?
Stormmeeuw 1 0

Kluut Op 10 më werden negen nesten en vier pa  en getëd. Op 28 më 
werden (naoverspoëing ven het broedgebedop 17 më) geen Kluten 
ccngetroffen. Tijdens de latere bezoeken werden geen Kluten gezien, het 
boedsuooes wes vermoedëijk nihil.

Strcndplevier op 10 më werden (die mennetjes Strcncjdevier 
ccngetroffen, weerna op 28 më twee nesten werden gevonden. Op 12 
juni en 11 juli werden geen Strcncjdevieren meer g<sien. Het broedsuooes 
is onbekend.

Predatoren en verstoring

Tijdens d ie  bezoeken werden d  verse predataen gezien. De meest 
dgemeneweren BruineKiekendef, ZwcrteKrad, Ekster en Kcuw. 
Dccrnccst vlogen dversesoaten meeuwen regëmatig over.
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Gr evei ingen meer: Slikken ven Flckkeet.h.v. 
Zcnddepot
Gemeente Dirkslcnd
Amersfoat-ooëdnccit: 060 420 Atlcsblok: oa 43-11-51
Beheerder: Nduur- e i Rea edi esdocp De Grevé Ingen

Sinds 1971 permanent chooggevdlen slik on scha met op de lege delen 
zoutvegetatles. Het bel engrij kste la oedgebied bevind zich opeen richei 
van opgespoelde schépen voa  het slik. Het gebied w a d t niet begreesd 
(behdvedoor reeën).

Bezoekdatain 2001

10 me (telling Kluut), 28 mé (té ling Plevieren en Stammeeuw), 12 juni 
(téllngsterns) en 11 juli.

Kustbroedvogds en broedsuoæs

Een deé van het broedgebied overspoédedoa opwcdlngop 17 mé.

Soort Totcri Broedsuoæs
(broeefcaen) (vi i egvl ugge jongen/peer )

Kluut 59 ?
Bontbek plevier 1 ?
Visdef 16 0

Kluut Op 10 mé werden echt nesten en twee paen getéd. Op 28 mé 
werden (na overspoéIng van het broedgebied op 17 mé) geen Kluten 
cangetroffen. Tijdens desterntéling op 12 juni bleken hier 29 nesten en 
30 paen ccnwezlg. Van de eerste paen werd geen enké jong gezien, en 
wee het broedsuoæs vermoedéljk nihil. Het suooes ven de tweede 
vestiging In juni Is onbekend

Bonttxkplevier Tijdens het bsoek op 12 juni wes een terrlta icd paa 
Bontbekplevieren aanwezig; een nest w a d  echte- niet gevonden.

Visdef Op 12 juni werden 16 nesten ga/onden opdesdnépenbenk, deze 
bleken op 11 juli dlevercWenen.

Predatoren en verstoring

Tijdens d ie  bezoeken w aen ZwateKrcden en Bruine Kiekenda/en In het 
gebied ccnwezlg. Op 12 juni joeg een Taenvdk boven het chogere deé 
van het Zcnddepot.

Grevei ingen meer: Slikken ven FlckkeeZuid
Gemeente Dirkslcnd
Amasfoat-coödncat: ca 062 415 Atlcsblok: oa 43-21-53
Beheerder: Nduur- en Reaediesdncp DeGra/élngen

Sinds 1971 permanent cdooggevdlen slik en scha met op de lege déen 
zoutvegetatles. Het gebied w a d t begreesd doa Heckrunderen (>100) en 
fjadenpaaden (>60). Daanccst zijn er véetlentdlen reeën aaowŒlg. 
Een deé van de hoge- géegen déen w a d t tegenwoadg jeerlijks 
gemedd.
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Bezoekdatain 2001

10 ma (té ling Kluut), 15 ma (Rene ven Loo, Stcdsbosbehea), 28 ma 
(téling plevieren a i Stormmœuw), 30 ma, 12 juni (té ling stans), 5 juli 
a i 11 juli. Dcnkzijde goede samenwerking mei Stcdsbosbehea kon onder 
strenge voorwarden ook tijdens deMKZ cf si ui ting het gebied bezocht 
waden.

Kustbroech/ogds en broedsuoæs

De hoge wcterstaid von 17-18 me lijkt ophel zuidelijk deé von de 
Slikken ven Flckkeegeen effect gehcd te hebben. Op 11 juli werd hel 
waler ven hel Grevéingenmea doa een hadezuidwestenwind hoog de 
zuidéijkeslikken opgestuwd.

Soort Totad
(bfoecfcaen)

Broedsuoæs 
(vi 1 egvl ugge jongen/peer )

Kluut 45 0
Bontbekplevier 5 0.1-0.5
Strcndpl a/Ier 43 0.5-1.0
Stormmeeuw 62 0.5-1.0
Zilvermeeuw 2 0
VI sdef 1 0
Noordse Stern 14 0.1-0.5

Kluut Op 10 mé werden slechts één peer a í tien 'losse' a<emplaen 
gœiai. Tijdens een bœoek doa Rene ven Loo (SBB) werden op 15 mé 
toch 45 nesten gevonden op desdiépenbcnk een dezuicjount. Op 12 
juni waen nog 38 adulte Kluten ccnwezig, meer er wes geen spoa von 
jongen. Het broedsuoæs wes nihil.

Bontbekplevier Op 28 mé werden vier nesten gevonden, weerven één 
twee net uitgekomen jongen a í een kippend é ba/dte. Op 30 mé w a d  
het vijfde nest gevonden. Op 12 juni w a a i d ie  p a a i ccnwezig op hel 
zuidéijk deé weerven één poa met tweejongen. Eén von dezejongen 
w a d  gegrepen doa een Taenvdk. Buiten deze twee w a d a i geen 
jongen geziai.

Strcrdplevier Op 10 ma waden v ia  nesten gevonden weerven d ie  op 
het schépenpedin het noadéijk gedeéte. In totad waden d se d cg 2 2  
mennetjes en 9 vrouwtjes getéd. Op 28 ma waden tij dais bijzonda 
goede omstendgheden in tot cd 43 mennetjes en 13 vrouwtjes getéd. Er 
waden é f nieuwe nesten ga/onden en zes peertjes met jongen gezien 
w caonda eai men met diejongen von onga/ea 14 degen oud. Uit de 
wcagaiomen ccntdlen mennetjes een dew da lijn , mennetjes op nest en 
mennetjes met jongen is een totcd ven 43 paen baekend. Uit het vrij 
grote ccntd paen met jongen en het broedstcdum ven de nesten is 
duidelijk d d  de zuidéijke slikken geen lest héobai gehcd ven het hoge 
w d a  op 17 en 18 mé. O p 30 mé waden 15 nestai geoontrdeaden 
twee nieuwe mennetjes met jongen gezien. Op 12 juni bleken de meeste 
nesten uitgekomai tezijn en waden in totcd 14 jongen gaingd. Nieuwe 
nesten waden niet ga/onden. Op 5 juli waden 20 vi i egvlugge jongen 
getéd en tenminste zes mennetjes met kléne pullen gezien. Op 11 juli 
waden tenminste26 vliegvluggejuvaiiéen gezien. Uit 
kleurringondazoek bleken in ieda ga/d 11 jongai ven lokdea ig ine te  
zijn. Acngenomai is d d  d ie  d e  deg wccrgenomai juvaiiéen ven de 
zuidéijke slikken komen, zodd het broedsuoæs tenmi ns te 0.5 jong/peer 
bedccgt. In twee ga/dien is deoazcck ven mislukkai ven een legsé
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bekend: op 28 mé bleek één nest vertrcpt doa  een Heckrund en op 30 
mé bleek een nest verlaten doa dat een plcsticzck een het bij het nest 
gepIcatstestokjewcB blijven hangen.

Stormmeeuw Op 10 mé werden 45 paen getéd, waavcn 33 nesten 
werden gevonden. Op 28 mé wes d t  ccntd toegenomen tot 62 paen 
waavcn 50 nesten waden gevonden. Op 12 juni waden 12 pullen 
galngd. Op 5 juli waan ten minste 26 vi i egvlugge jongen ccnwezig en 
waden zes niet-vil egvlugge pullen gaingd; een broedsuoæs ven 0.5-1 
jong/pca. Onda de ccnwŒige cdulten bleken tenminstevia exemplaen 
ds jong galngd In het Mccsvlckte-Europoat gebied.

ViscSef Op 15 mé w a d  doa Rene ven Loo (SBB) één nest gevonden op 
dezuldéljkeschépenbcnk. Het broedsuoæs is onbekend.

Noordse Stem Op 10 mé waden deeastev ia  paen gezien. Tijdens het 
bœoek op 28 mé bleek d t  tezijn toegenomen tot 14 paen wcavcn 13 
nesten waden gevonden. Op 12 juni waden d ie  pullen gaingd. Op 5 
juli waan tenmlnstezes vliegvluggejuveniéen met d a m a  ende cdulten 
ccnwezig; een broedsuoæs ven 0.1-0.5 jong pa  pea.

Predator en en verstoring

OpdeSllkkan van Flckkee Zuid waden veé potentiéeprectataen gŒien: 
Bruine KIekendef (enkée), Boomvdk ( i r a .  twee), Slechtvdk, Schdeksta 
(tlentdlen), Stammeeuw ( r a .  oa 120), Zilvameeuw (tientdlen) en 
enkée Ekstas en Zw ate Kraden. Op 12 juni w a d  gezien hoe een 
Taenvdk een juvenlée Bontbekplevia ving. Op 12 juni w a d  een 
wcndéccr in het cfgesloten zuidéijk deé ccngetroffen. Een trekka met 
een e<cursie-ccnhcnga mcckteregémdigeen ronde ova het pad in het 
noadéijk deé (broecjdads ven enkée paen Strcncjde/iaen).

Grevei ingen meer: Slik West ven Heven B ci ten oor d
Gemeente Oostf lekkee
Am asfoat-coödnad: 067 413 Atlcsblok: 43-32-23
Beheada: Nduur- a í Rea edi esdnep De Grevé ingen

Sinds 1971 pamenent dooggevdlen slik met op de lege déen 
zoutvegetdies. Vend 3 mé 2001 w a d  het gebied regémdig begreesd 
doa ruim 200 schepen. Het gebied w a d t regém dig betreden doa 
wendéaas (vcck met honden).

Beioekdctain 2001

26 cpril, 3 mé, 10 mé, 11 mé, 16 mé, 18 mé, 25 mé, 1 juni, 7 juni, 14 
juni, 21 juni, 27 juni, 5 juli, 20 juli en 5 augustus.

Kustbroedvogsls en broedsuoæs

pr = paen, n = nest, m = man, +p = met pullen (jongen), z = zingend

Soort Totcd
(broedpaen)

Broedsuoæs 
( vi 1 egvl ugge j ongen /  paa )

Kluut 31 0
Bontbek plevier 4 0.5
Strandplevier 4 0
Dwergstern 8 0.1-0.5
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Kluut Op 10 ma waden 29 nesten getéd en op 16 ma 31 nesten. Op 14 
juni werd geen enkéejonge Kluut gezien en het broedsuoæs wes nihil.

Bontbekplevier Op 16 ma weren dienesten en één poa met jongen 
ccnwezig. O p 25 me, 1 juni en 7 juni waan oa vijf paen ccnwaig, op 
21 juni en 27 juni minimcd v ia  paan. Er waden in totcd tien nestan 
ga/ondan. Slechts twee nestan produoeaden jongen, wcavcn a  
waaschijnlijk twee uitvlogen.

Strcridplevier Op 10, 16 en 25 mé waen v ia  mennetjes en minimcd 
twee vrouwtjes ccnwezig. Op 1 juni waan v ia  mennetjes en d ie  
vrouwtjes ccnwezig en waden twee nesten ga/onden. Eén nest wes een 
week lata leeg, het endaewes valden. Er waden nodt jonge 
Strcnc|d o/iaen waagenomen.

Dwergstern Op 1 juni waen negen nesten ccnw aig on op 14 juni echt. 
Waaschijnlijk wadan slechts tweejongen vliegvlug.

Predatieen verstoring

Af on toewes een enkéeTorenvdk, Zilvameeuw, Eksta, Kcuw of Zwate 
Krad ccnwaig. O va ded jk  pesseaden regémdig wendécas en 
fietsas. Op 26 cpril wc6 een surfa ccnwaig. Op 10 mé vableef een 
toaist ccn dew dakent. Op 1 juni rende een jogga dwas door de 
kolonie. Hij w a d  ongesproken, en va tédeda t hij d t  d jaen deed en 
zou blijven doen. Ook op 14 juni rende dezejogga door de kdonie.

Gr evei ingen meer: Slik voor Dijkwcier
Gemeente Schouwen- Duivé end 
Amasfoort-ooèdnad: 060 411 Atlcsblok: 43-31-41 
Beheada: Nduur- a i Reaedieschcp DeGra/éingen

In 1971 dooggo/dlen slik met spaazemezoutvegetdies, slik a i twee 
fa se  ruggen ven cengespoéde schépen. Opdeschépairuggen komt in 
deloopvcn dezom a enigevegetdietot ontwikkéing. Tijdens stam  uit 
noordéijke richting ken het leegste deé geheé ovaspoéen.
D edjk en het meest oostéijkedeé ven deschépaibcnk w o rd  begreesd 
met schcpai. Op 26 cpril bleek het schcpenrcsta 45 m naa het westen te 
zijn vapladst, waadoor een grota deé ven deschépaibcnk toegenkéijk 
w a d  voor schcpai.

BŒ œ kdatain 2001

26 cpril,3 mé, 10 mé, 17 mé, 24 mé, 31 mé, 7 juni, 14 juni, 21 juni, T l 
juni, 4 juli e n l9 ju li.
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Kustbroedvogsls e i broedsuoæs

Soort Totcd
(broedperen)

Broedsuoæs 
(vllegvlugge jongen/pccr)

Grauwe Gens In ?
Kuifeend 1
Scholekster 3
Kluut 14 0
Bontbek pi a/Ier 5 0.2
T ureluur 1
Noordse Stern 3 0.5-1
Visdef 20 0.5-1
Dwergstern 1 0

Kluut Op 10 mé werden 14 nesten met aeren ga/onden. Rond 2 juni 
ovaspoelden d ie  nestan door her de wind opgestuwd water. Op 14 juni 
weren slechts twee paen met resp. twee en dieklénejongen ccnwezig. 
Er waden lata geen grotejongen wcagenomen.

Bonfbsfqafew'erGeduraidedegehéepaiodewaen vijf of zes paen 
ccnwæig. Er w a d a i véebroecjoogingen ondanomen, mea 15 nesten 
mislukten in de éfcBe (vadwenen of valaten). Ven slechts één nest 
kwamen de éaen uit, wcavcn één jong (waaschijnlijk) vliegvlug wad.

Strcridplevier Er waden in 2001 geen Strcncjda/iaen gezien.

Noordse Stern Rond 2 juni ovaspoéden twee nesten door hade wind 
opgestuwd wata. Op 14 juni w a a i a  tweejongen ven 2,5 week (bijna 
vliegvlug), een jong ven 10 degen en een nest met éaen. Op21 juni 
w a a i a  twee nesten met éaen  a í ten minste één groot jong. Op 27 juni 
w a a i oa vijf paen ccnwŒig, waavcn twee met een nest met éaen a í 
één paa met een vliegvlug jong. Op 19 juli w a d a i geen Noordse Stans 
mea geziai. Deldaefcroecjoogingen zijn dus mislukt. Vamoedéijk 
waden 2-3 jongen vliegvlug.

Visdef Rond 2 juni ovaspoéden oa tien nesten etor hade wind 
opgestuwd wata. Op 14 juni w a a i 20 nesten ccnwŒig. Op 4 juli 
w a d a i ruim tien vi i egvlugge jongen gœien.

Dwergstern Tussen 31 mé en 14 juni wes een nest ccnwŒig. Na 14 juni 
waden geei Dwagstans mea waagenomen.

Predatoren en verstoring

Op 10 mé liepen twee wendéaas met een hond ova het oostéijk deé 
von deschépaibcnk. Regémdig w aen devolgendepotentiée 
preddoren ccnwaig: Grote Menté meeuw (mex, 5), Zilvameeuw ( r ra . 
30), Stormmeeuw (mor. 30), Steenlopa (m a. 4), Sdioleksta (12), 
ZwateKrca (moe. 1). Op 14 juni waden minstens vijf eba  vogés 
(vamoedéijk ZwateKrcd) gepredeadeeaidenéaen ga/onden.
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Gr evei ingen meer: Slikken ven B ommen ede
Gemeente Schouwen- Duivel end 
Amasfoort-coödncd: 057 416 Atlcsdok: 42-28-43 
Beheerder: Nduur- en Reaedieschcp DeGrevelingen

Sinds 1971 permenent dooggevdlen slik met op de lege delen 
zoutvegetaties. Voord lengs de renden rietvelden en opslcg ven wilgen en 
vlier. In 1997 werd een schel penei Icncje ccngelegd. Hier werd In 1999 
voor het eerst ebor reldlef veel kustbroeck/ogds gebroed, mea het bleek 
in 2001 geheel verlaten.
Op het grote, westelijke e lend, zijn begin 2001 schelpen gestort In een 
grote (b jna gesloten) arkel ven oa 200 m lang en oa 5 m breed. Alle 
Kluten en de meeste nesten ven cndaekustdoeck/ogels werden 
aangetroffen op ctee schelpen. In deloopvcn het seizoen begroeide deze 
kunstmdi ge schel penbank.

Bezoekdatain 2001

13 cpril, 26 cpril, 3 mei, 10 mei, 17 mei, 24 mei, 31 mei, 7 juni, 14 juni,
21 juni, 26 juni en 4 juli.

Kustbroed/ogsls en broedsuoæs

pr = paen, n = nest, m = men, +p = met pullen (jongen), z = zingend

Soort Totcd
(broeefcaen)

Broedsuoæs 
( vi i egvl ugge jongen/paa )

Kluut 38 0
Bontbekple/ier 3 0.1-0.5
Strcndplevier 14 <0.1
Kokmeeuw 1
Visdef 15 0
Noordse Stern 1 ?
Dwergstern 15 0.1-0.5

Kluut Op 10 mei werden 38 nesten geteld op de nieuwe sdnelpenbcnk. 
Op 7 juni wes 90% ven deze nesten ultgekomen, maa op 14 juni werd 
geen enkel jong meer gezien. Het broedsuoæs wes nihil.

Bontbekplevier In totcd deden minstens d ie  paa één of meerdere 
broecjoogingen. Van dezes ga/onden nesten mislukten er vijf In deeifese. 
Van één nest kwemen dev ia  eieren uit, en w a d  mogelijk één jong 
vliegvlug.

Strcridplevier Op 14 juni waan 14 paen canwœig (waavcn twee met 
jongen); 12 nesten met eiaen waden ga/onden. Er waden In de loop 
van het seizoen 17 nesten ga/onden, waavcn a  slechts vijf ultkwcmen. 
Drie nesten waden valaten, één vatrept eba  koeien an deovalgenlet- 
suooesvdle nestan waden leeg cangetroffan (vamoedelijk gepredeacD. 
Waaschijnlijk wadan niet mea den één of tweejongen vliegvlug.

Visdef Op 14 juni wadan 15 nestan geteld, waavcn enkele met kleine 
jongen. Op 21 juni waen nog d ie  nesten aanwezig, maa w a d  geen 
ankel jong mea gezlan. Ook Id a  wadan geen jongen mea gezien.

Noordse Stern Tussen 7 en 21 juni w a  een nest aoowŒlg op de nieuwe 
sdnelpenbcnk. Een Ide  (niet meegetelde) vestiging betrof dlenesten op
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de vlekte op 26 juni. Op 4 juli werdeen peer mef jongen gezien. Hef 
broedsuoæs is onbekend.

Dwergstern Op 14 juni waen 15 nesten ccnwezig op de nieuwe 
schelpenbcnk. Op 21 juni wes hiervan slechts één nest ova, taw ijl geen 
(of ncuwelijks) jongen waden gezian. Op 26 juni w a d  één groot jong 
gaingd, taw ijl op 4 juli twee paan met jongen wadan g a lo .  Het 
broedsuoæs bedoeg wcasdnijnlijk 0.1 -0.5 jong/pca.

Predatoren en verstoring

Regelmatig waden enkele Bruine Kiekenda/en, Zilvameeuwen, Zwate 
Kraden en Ekstas gezien. Vcncf 24 mei w a d  het gebied begreesd door 
oa 25 rundaan. Op 10 me waden vase menselijke voetspor en 
ongetroffen op het grote eiland. Op 7 juni liepen twee wandel aas met 
een lossehondin het gebieden ook op21 juni lle p a  een wandelaa.

Volkerckmeer: Hellegdsplden
Gemeente Oostf lekkee
Amasfoort-ooèdnaat: 084 412 Atlcsblok: 43-35-35
Beheada: Stcdsbosbehea

DeHeHegcfspiaten zijn In 1987 pamanent cdoogga/dlen. Het Is een 
gebied met veel hoogta/aschlllen en kreken. Deontzlltlngvaloopt 
picdsëijk langzaan omdat de bodem slecht d o o rld o d  Is voor 
reganwefa. In het grootste deel van het gebied vindt echta snelle 
vegetatlesuooesslepiads. Het toekomstbeeld Is ean ga /a lea d  
pcrklandschqomet veel strulkgavcs, rulgtan on grczlgean natte 
tareingedeelten. Om d t  te baeikan w a d t het gebied begreesd met 
runda en en paa den.
In 1991 w a d  een d ie td  el andoi opgespoto: Ooltgospiaate land (het 
meest zuldëljke), O nbaëkbae E llod  (het meest westëljke, kan d le o  
zw a n m o d  of pa  boot w o rd o  ba  ei kt) o  Longe E llod  (het meest 
noordelijke).
Onbaeikbae E ilod  is ook voor ru n d a o  o  paa d o  niet baëkbccr; h ia  
héét zich Inmiddels e o  w llgobos ontwikkeld. Op beide o d a e  ei lo d o  
is de vegetatie door debegrczlngo (deels) m a d o  nog betrekkelijk leeg 
geÖB/o; wel krijgt devegetatieeo steeds rui ga  kack ta , m é  veel 
Akkadstels o  Speadstels. In m aat 2001 is O d tg o s p lc d é lo d  
gemadd, e o  deë v o  h é  madsë, m é  ncmedestcpë duindoorns, w a d  
éga/oad. In më wes h é  gënëe gebied égeslo to  voor publiek o  
ondazoekas w egos de uitbreek v o  mond-o-klcuwzea. 
O o ltgosp laa të lod  kon daadoa d le o  v o d  e o  boot g é ë d  w ordo . 
M é  neme h é  a o td  Kokmeeuwo va m t e o  onderschatting v o  hé  
w a k ë ijk e a o td . D e o v a ig e ë lo d o  wacfen n ié  mea bezocht In 2001; 
N a  broeddo d e é g ë o p o ja o  echta d g e o  kustbroeck/ogës mea.

BŒ œ kdatain 2001

11 më (tëllng Kluut, schdtlngZwatkopmeeuw o  Kokmeeuw), 15 
m ë,18 juni, 21 juni,
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Kustbroedvogás en broedsuoæs

pr = paen, n = nest, m = men, +p = met pullen

Soort Odtgens-
plaateilcnd

Onbereikbae Longe Eilend 
Eilend

Vcstelcnd Talad Broedsuoæs 
(vliegvlug jong/paa)

Brcndgcns 33n + + + >100
Nijlgcns 1 pr +
Kuifeend >10n >10
Scholekster 2n, 1 pr +
Kluut 7n, 3pr 36n, 37pr,4pr+p 87 <0.1
Kleine Mcntel meeuw 1 pr 1 ?
Zwatkopmeeuw (145pr) (145) 0.1-0.5
Kokmeeuw (1450pr) 4n (1450) 0.1-0.5
VI sdef 15n 15 ?

Kluut Er broeden 87 peer Kluten, 35 peer minder den vorig jeer. Op 11 
mei hedden v ie  peen kleinejongen, op 18 juni weden slechts zes grote 
jongen geteld en veel vdwcBsen ex empleen zonde jongen, een 
broedsuoæs van <0.1 jong/pee.

Zwcrtkopmeeuw Op 18 mei weden op Odtgensplaateilcnd oa 145 
broedende vogels geteld venef een boot. Op 21 juni ween nogoa 40 
volwcBsen vogels In de kolonie aanwŒlg, weden e  16 jongen gelngd en 
ween e  nog tlentdlen jongen aanwezig in de d dnte begroeiing. Het 
broeeëuooss beeëoeg 0.1 -0.5 jong/paa.

Kokmeeuw Op 18 mei telde de kolonie op Ooltgensplaafeiland noa 
schatting minimcd oa 1450 paen. V ie  paa nestelden op het vcstelcnd 
van deHdlegatsplaten. Op 21 juni weden 200 vil egvlugge jongen gœien 
en waen minimcd nog 100 jongen In de kolonie ccnwŒlg. Er weden 
weinig dodejongen ga/onden. Het broedsuoæs beeëoeg 0.1 -0.5 
jong/paa. Toch waen Kokmeeuwen minde suooesvol den dein dezelfde 
kolonie broedende Zwatkopmeeuwen.

Visdef Op 21 juni weden 15 nesten ga/onden, hetgeen een fase  
cchteultgcng Is In vegdljklng met vorig jaa, toen e  75 paa broedden. 
Op cteelfde datum wedsn d vese lege nesten en gepredærde eieen 
ga/onden. Het broedsuoæs wes waaschijnlijk nihil.

Preddoren en verstoring

Zowel op het vcstelcnd ds op de alenden staan regelmatig paa den en 
Heckrunde en. Een dood Heckrund leg zelfs middanln de 
kokmeeuwkdonle. Regel matig weden m eedee Kauwen, ZwateKraaen 
en Schdekstes rond de kdonie gezien. Een paa Kl a ne Mantel meeuw 
broedde voor het eest op Odtgenspl cata lend O p d e o a /e  ven het 
eiland weden veel rattenhden ontdekt, op 21 juni ook enkele 
aanga/reten jonge Kokmeeuwen. Een Ha/Ik wes gedurende het 
broedsazoen In het hele gebied ccnwezig.

Volkerekmeer: KrcmmerscheSlikken Oost
Gemeente Oostf lekkee
Amersfoort-coödnaat: 074 409 Atlcsblok: 43-43-15 
Beheerder: Stcdsbosbehea

In 1987 permanent cëoogga/dlen, uítgestrekt slik. Aleen lengs deoa/er 
heeft zich enige opgaande vegetdi e ontwikkeld. Het oval ge gebied
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bestaat uit een grczige vegetatie, met op lantaarn ontziltende delen 
restanten van zoutvegetaties. Naregenvd blijft het wcfer lang staan.

Bezoekdatain 2001

16 me (telling Kluut), 18 mei, 25 mei, 1 juni, 4 juni (telling pi a /Ie  on), 8 
juni, 22 juni, 28 juni en 5 juli

Kustbroed/ogels an broedsuoæs

De hade zuidwestenwind op 17 en 18 mei leidde op de Krcmmersche 
Slikken niet tot ovespoellng van broedgebied.

Soort Totcd
(broedpaen)

Broedsuoæs 
(vi i egvl ugge jongen/peer )

Boomvdk 1-2
Buizerd 1
Scholekster 13
Kluut 344 ?
Kleine Plevi er 4 ?
Bontbekplevier 7 O O C

n

Strcridplevier 24 <0.1
Kievit 226
Grutto 10
T ureluur 36
Rouwkwi kst eert 1

Kluut Op 16 me weden 256 broedende Kluten en echt paen getéd. 
Direct ten zuiden van het vcBtécnd bleken in mé door dezee lege 
watestcndln het Vdkeckm ee een tweetd zcnctdaatjes permanent 
boven w ate te liggen. Op deze élancjes weden op 16 mé nog eens 80 
Kluten op nesten gsleo. Tijdens la tee bezoeken weden wé Kluten met 
jongen gezien meer doa  de vrij hoge begroélng aan dewatelljn kon 
geen goede Induk van het totead aontd jongen en het broedsuoæs 
worden vekregen.

Bontbekplevier In totcd deden tenminste ze/en peen één of m eedee 
broecjoogingen. Op 16 en 18 mé w e d  een poa met d l e kl éne jongen 
gezien d e  op 25 mé niet konden waden teuggevonden. Van de andae 
peen weden tijdens IdeebŒoeken wé steeds nesten ga/onden mee 
jongen weden niet mee gezien. Van deednt ga/onden nesten waen e  
za/en niet suooesvd (voord ebor predatle). Eén nest produœ edetwee 
vi I egvl ugge j ongen.

Strcridplevier Op 16 mé weden za/en mennen en twee vrouwen getéd. 
Op 18 mé weden de eeste d ie  nesten ga/onden. Ven de 24 broecjocren 
d e  tijdens dep la/leenté llng ln  begin juni weden getéd, ween e  geen 
met jongen. Pes tijdens de bezoeken op 22 en 28 juni weden v ie  paen 
met klénejongen gezien. D a e  konden op 5 juli niet waden 
teugga/onden. Het broedsuoæs wes nea dlewcasdnljn lljkhédzee 
leeg. Opmekéljk wes de waarneming ven d ie  mennen en één paa- met 
klénejongen In een binnendjks géegen ckke aan de westrand van het 
gebied op 1 juni. Ook d se w e d e n  tijdens la tee bezoeken niet 
teugga/onden.

Preddoren, verstoringen begezing

Wccrgenomen predotaen w aen Blauwe Rége, Bulzed, Boomvdk, 
Scholekste, KléneMcntémeeuw en ZwcrteKraa. In 2001 w e d h e t
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gebed vcncf 16 mei begreesd door oa 115 koeien. Op 25 mei en 1 juni 
werd een loslopende hond gezi en deven oost neer west door het hele 
gebied ligo.

Volkerckmeer: KranmerscheSlikken Archipel
Gemeente Oostflckkee
Amesfoort-ooèdnccit: 074 408 Atlcsblok: 43-43-25 
Beheecbr: Stcctsbosbehee

Acntd in 1991 opgespoten eilenden (totdeoppevlckte30 hcj) tussen 
vooroe/evecbdging en Krcmmesche Slikken. De meeste elanden zijn 
inmiddels begroeid met wilgenstruweel en zijn niet mee van belangvoor 
kustbroeck/ogës.

BŒoekdatain 2001

11 më en 16 më

Kustbroech/ogds en broedsuoæs

Er broedden in 2001 geen kustbroeck/ogës mee opdezeëlcnden.

Adschdver Op 11 më weden in totcd 280 nesten getëd (in subkdonies 
van respectle/ëljk 97, 175 en 8 nesten).

Volkerckmeer: Nieuwkooper Eilenden
Gemeente Oostflckkee
Amesfoort-ooëdnaat: 072 410 Atlcsblok: 43-33-53
Beheecbr: Stcctsbosbehee

Acntd opgespoten ëlanden (ccngëegdin 1995 en 1996) ten westen van 
de ho/en ven OudeTonge. Sdnëpëlcndis speaad ten behoe/evcn 
kustbroeck/ogës bedë<t met een Iccgsdnëpen. De m este  ëlenden zijn 
inmiddës begroëd met wilgenopslcg en ruigte/egetdie en gekoloniseed 
door rdten. 'Febo-ëlcnd' wes vao» het broedsëzoen door de beheecbr 
geëgd en ontdaan ven wilgenopslcg. In 2001 broedden e  dleen klëne 
ccntdlen Zilvermeeuwen en Klëne M entëmeeuwen en een enkë paatje 
Kluut. Voor kustbroeck/ogës Is het gebied niet mee inteessent. Het 
geëgde ëlcnd Is door het madbehee nog wë het m est vogërijke ë lend.

BŒoekdatain 2001

11 më en 21 juni
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Kustbroedvogds e i broedsuoæs

pr = paen, n = nest, m = men, p+p = peer met pulli

Soort A l A2 A3 B C D Talad Broedsuoæs
Slcngeilcnd Schel peil end Febo-eilend De M uur (vliegvlug

jong/pacr)

Fuut 3pr 1 pr >4
Knobbelzwcm 1 pr 1 pr >2
Grauwe Gous 1 pr 1 pr 3pr+p >5
Nijlgais 1 pr ln . lp r 1 pr 2pr >6
Bergeend 1 pr >1
Wilde Eend 1 pr +
Slobeend lm +
Krckeend 1 pr +
Meerkoet 1 pr +
Scholekster 4pr >4
Kluut 1 pr 3 e t 1
Kievit 4pr >4
Grutto 1 pr 1
K1 ei ne M ent el meeuw In 7pr 8
Zilvermeeuw 2pr 14n 35pr 51
Gele Kwikstccrt 7pr >7
W itte  Kwikstccrt 2pr >1
Zwcrte Krad 1 pr 1
Fitis 1 pr >1
Rietgors 1 pr >1

Volkerckmeer: Noor dpi act
Gemeente Thd an
Amgsfoort-coödnad: 075 406 Atlcsblok: 43-44-41 
Behe9d9: Stadsbosbeheer

De Noorcjdcat, ccngelegd In 1990, bestad uit een d le td  dienden rond 
een beri. De begroeiing bestad tegenwoordg uit hdf open 
wllgeistruwesi. In het voorjccr ven 2001 waen de oevers ccn de 
binnenkent ven de d ie  eilenden ingeplcnt met riet, Deze oevers zullen In 
het broedsëzoen 2001 niet geschikt zijn geweest voor broedende eenden 
9 i degelijke.

Bezoekddum in 2001

11 më

Kustbroedvogds en broedsuoæs

Resultatgi ven het bezoek op 11 mei zijn vem eldln ondestccnde tcbd. 
De d ie  elenden zijn In detcbel scmengevoegd. Er Is niets bekendove 
het broedsuoæs.
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pr = peren, n = nest, m = men

Soort Noor dpi cct totcd
Fuut 1 pr
Knobbelzwcm 1 pr
Gr ouwe Gons In
Brcndgcns 49n
CcnadeseGcns 3n
Nijlgcns 8pr
Bergeend 3pr
Slobeend 2pr
Krckeend 1 pr
W ilde Eend 6pr
T cfeleend In
Kulfeend 47pr
Meerkoet 5n
Scholekster 5pr
Stormmeeuw 4n
Kleine Mcntel meeuw 333pr
Zilvermeeuw 209pr
Holendulf In
Koekoek 1 pr
Fltls 21 pr
Bosrletzcnger 1 pr
T ulnflulter 3pr
Rietgors 2pr

Volkerckmeer: Krcmmersluizen
Gemeente Bruinisse
Amersfoort-ooèdnccit: 070 408 AtlcBdok: 43-43-21 
Beheerder: Rijkswaterstcd' Dir edi e Zed end, DienstkringSchdde-Rijn

Sluizenoompie< d d  de verbndng vormt tussen het Vdkerckmeer en de 
Oosterschdde. Het voor pla/ieren bdengrijkste broedgebied ('het egvdd') 
ligt op een strekdam ten noordoosten ven de Krcmmersluizen. Een groot 
ded ven deze strekdam w a d t door de beheerder jccrlij ks geëgd ten 
behoe/evcn dekustbroeck/ogds, zo ook in 2001. Alleen denkzij deze 
madregd blijft d t  gebied een fundi e vervuil en ds broedgebied voor 
kustbroeck/ogds. Enkdecndere peren Bontbekplevier en bevonden zich op 
de pieren ven het Hoge Bekken. Zilvermeeuwen broedden voord op het 
westdijk ded ven het Hoge Bekken.

Bezoekdatain 2001

21 meert, 13 cpril, 26 cpril, 3 md, 11 md, 16 md (tdling plevieren), 17 
md, 20 md, 24 md, 31 md, 7 juni, 14 juni, 21 juni, 27 juni, 5 juli en 20 
juli.

Kustbroech/ogds en broedsuoæs

Soort Totcd
(broedperen)

Broedsuoæs 
(vl 1 egvl ugge j ongen /  peer )

Scholekster oo56 ?
Bontbek pi a/Ier 7 0.5-1
Strcndpl a/Ier 0
Zilvermeeuw 34 ?

Bontbekplevier Al op 21 maat werden dversebdtsende paatjes gezien. 
Het eerste nest werd op 13 cpril ga/onden maa bleek op 26 cpril d 
mislukt. Pes op 16 md werden weer jongen gezien. Drie paatjes liepen
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met kleine pullen over hel 'egvëd'. Zo/en paen deden In totcd ten 
minste 15 broec|oogingen. Wccrschijnlijk vlogen zes jongen uit (resp. twee 
en v¡9 jongen/pca).

Strcridplevier Voor het east broedden a  geen Strcnojda/laen op het 
slulzenoomplex.

Predator en, verstoringen beg'czing

Waagenomen predatoren waen Blcuwe Raga, Bulzad, Torenvdk, 
Scholeksta, vijf soorten meeuwen, ZwateKrcd en Kcuw. Er Is dleen 
grootsehdlgebegrczlng door Konijnen.

Volkerckmeer: eilenden Philipsdcm, Plací ven de 
Vliet, Slikken ven de Heen eo.
Gemeente T holen
Amasfoort-ooadncat: 072 407 Atlcsblok: 43-43-33 
Beheada: Stichting Het Zeeuwse Lcndschcp

Complö< ven In 1994 opgespoten eilcncbn lengs de Philipsdcm, op de 
Plad ven de Vliet en voor de Slikken ven de Heen West.

In m eat 1999 w a d  voor de vogel kijkhut ncbij deKrcmmaslulzen een 
klein eilcncje ccngëegd voor kustbroeck/ogës. De bedekking ven het 
eilcncjebestcat uit fd ie, cfgedekt met een Iccgschëpen. Het vatelcnd 
ven zowel de Pleat ven de Vliet ds de Slikken ven de Heen West w a d t 
Intensief begreesd door runda en (Hooglcndas). Het Klein Eilend op de 
Plad ven de Vliet wordt begreesd door een Moeflon en het Slcckeiicnd 
lengs de Philipsdcm door vijf Moeflons. De vegetatie op Slcckeiicnd Is 
door de Intenslo/e begrczlng a g  k a t geworden, hetgeen duidelijk Invloed 
heeft opdebroeck/ogës. Het Is het enigeëlcndwaa wëda/ogës ds 
Kla/lt, Grutto en Turëuur voorkomen.

BŒoekdatain 2001

16 më, 17 më, 14 juni

Kustbroech/ogds a i broedsuoæs

Deeaste jaen naccnlegwaen deëlcnden ven grote betekenis voor 
kustbroeck/ogës. Door suooessievcn de vegetatie Is de betekenis ven de 
meeste ëlcnden In de loop da  jaen grotaideës valoren gegan.
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pr = paen, n = nest, m = men, +p = met pullen (jongen), z = zingend

Soort Philipsdcm
eilenden

Plaat v.d. Plaat v.d. 
Vliet Vliet 

eilenden

SI. v.d. Heen 
West 

Eilenden

SI. v.d. Heen 
West

CcnadeseGcns 1 pr
Nijlgcns 1 pr
Lepel aa 15n
Kuifeend 5n
Scholekster
Kluut 16pr 43n 57pr
Kleine Plevi er
Bontbekplevier 3pr 1 Q< 2pr
Kievit 2pr
T ureluur 3pr
Grutto 1 pr
Kokmeeuw 42n
Kleine Mcntel meeuw 15 17pr 4pr 85 pr
Zilvermeeuw 63pr 46pr 25pr 240 pr
Visdef 10n 61n
Veldleeuwerik 3pr
Oeverzwduw 238n

Kluut De Klutei op SI ccka lend (Philipsdcm) mislukten d lamed; hdf juni 
werden enkele tweede legsels gebonden. Over het broecfcuoæs o p d t 
eilend Is niets bekend. Op de Slikken ven de Heen West weden op 4 juni 
14 peen met klënejongan geteld. Op 14 juni weden geen peen met 
pull i mee gœien mee weden wel zes nieuwenesten ga/onden. De 
Kluten op het vogëëlcndopdePIcat ven de Vliet mislukten wccrsdnljnlljk 
dlemcd.

Visdef de Visda/en op het vogel eilend leken weinig lest te hebben ven 
prectatle. Tijdens het bezoek op 14 juni wadan voord 3-legsels en d 
ankeie vroege pulH galngd. Er zijn h iana geen bezoeken mee can het 
aland gebr echt. Het jcalljks vew ljdeen van de vegetatie o p d t eiland 
heeft zeke een positief effed gehcd op de cantdlen kustbroecVogës!

Volkerckmeer: Krib Midden Hellege*
GemeenteFljncat en Heijnlngen 
Amesfoort-coödncat: 085 410 Atlcsblok 43-36-51 
Beheede: Rljkswatestad Dl redi e Zeeland

Een bijna kllomete lange krib in het Midden Hellegat, bestaand uit 
stortsteen en csfdt. De to tde breedte Is onga/ee 10 m, de hoogte boven 
het w a teoppevlck oa 3 m. Op de krib zijn plaatsdljk vlleen 
opgeschoten. In dezom e ven 1998 w e d  can denoorcWestëljkepunt 
een landtong opgespoten, d e  pes In voorjaa 1999 In gebruik w e d  
genomen ds broedgebied door kustbroed/ogels. De ccnwezigheid van 
vele peen Klëne Mantel- en Zilvermeeuwen zd een bëcngrljkeoorzcck 
zijn voor het ontbreken ven grotee cantdlen Kluten, pla/leen en stens. 
In 2001 tour egea den ta/ens Kauwen, ZweteKraden en Grote 
Mcntëmeeuwen In het gebied. In tegenstëllngtot 2000 broeddedse 
laatste soort h le  niet.

Bezoekddain 2001

11 më en 21 juni
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Kustbrœch/ogâs en broedsuoæs

pr = peren, n = nest, m = men, +p = met pullen (jongen), z = zingend

Soort
Fuut 1 pr
Brcndgcns 119n
Nljlgcns 2pr
Kulfeend 2pr
Scholekster 1 pr
Kluut 3pr
Kleine Mcntel meeuw 198pr
Zilvermeeuw 129pr
Holendulf 4pr
Gele Kwikstccrt 2pr
W itte  Kwikstccrt 1 pr
Sprinkhccnz enger 1 pr
Grcsmus 1 pr

Zoommeer: Kreekrck NO Nctuurontwikkeling
Gemeente Ramerswcd
Amersfoort-ooèdnccit: 075 385 Atlcsblok: 49-34-51 
Beheerder: Rijkswaterstcd' DiredieZeelcnd, DlanstkrlngSdoéde-RIjn

Uitgegrck/en natuur ontwikkel i ngspl es met twee alendes ta i oostan ven 
de Kreekrcksluizen. Het water is zoet en zea helder, met een rijke 
onderwatervegetatie. Dealenden zijn In de loop de  j er en stek begroeid, 
o.a met wilgenopslcg. Dccrom Is In w ln te  1997/98 het zuidelijke eilend 
gemcdd e i zijn efe wilgen grotendeels ve w ijd e d  In dew in te  van 
1998/1999 Is niet gemcdd, macr In meert 2000 zijn beide eil anejes w ee 
gemcdd. Ook In meert 2001 zijn beide eil anejes grondg gemcdd. Voorts 
weden op beide eil enejes enkele rdtenkisten gepladst. Ondanks het 
meden groeide de vegetatie (met neme riet en brendnetés) snel 
gedurende het broedsazoen.

Bezoekdatain 2001

T l cpril, 8 mei, 25 ma en 21 juni

Kustbroech/ogds an broedsuoæs

Soort Eilend Noord Eilend Zuid Totcd Broedsuoæs 
(vlieçyl ugge jongen/peer)

Dodacrs 2
Fuut 1
Knobbelzwcm 1
Geoorde Fuut >20
1 ndische Gens x Soepgcns 1
Krckeend 2n, 1 pr
T cfeleend 1
Kuifeend >7
Zwatkopmeeuw 55 105 160 0.5-1
Kokmeeuw 481 605 1086 0.5-1
Visdef 10 10 0

Geoorde Fuut Op 25 ma wedan 19 peen en 7 ©(empleen gezien. Op 
21 juni wedan minimcd 11 peen met jongen gŒlen pius oa tien 'losse'
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a< empleen. Dit is gé'nterpreteerdds (minimcd) 20 paen. Er is niet nea 
nesten gezocht.

Zwcrtkopmeeuw Eind m a rt en gedurende qail waden deëlcncjes en de 
oa/avadedgingven de an g r enz a ide  surf pi es gebruikt ds s lop- a i 
bdtsplads door hondada i Zwatkopmeeuwen. Zo w a a i op 27 cpril 
minimcd 350 arempicren anw ezig in  dekdonie, dep ladsëijk de reeds 
broedende Kokmeeuwen a  uit leken te  'du kken '. Toch w a a i de 160 
ga/oncbn nesten (veeld in dustas tussen de Kokmeeuwen) op 8 mei 
wea een varessing: a  leken slechts tia itd len vogels ccnwezig. Op 25 
mei waden oa 25 kleinejongen gaien. D evegetd iew a stak 
toegenomen, maa ncbij de dustas met nesten Zwatkopmeeuwen waen 
duidelijk opai plekken. Op 21 juni waden 37 grotejongen gaingd, maa 
w a a i minstens 80 grote jongai aaiwezigin de d chte begroeiing. Er 
waden enkele dode grotejongen ga/onden. Het broedsuoæs bedoeg 
waaschijnlijk 0.5-1 jong/paa.

Kokmeeuw Op 21 juni w a a i minimcd 390 vi i egvl ugge jongen ccnwezig 
rond de alendes, taw ijl in de vegetatie op de eil enejes minimcd 100 
grotejongen ccnwezig waen. Het broedsuoæs bed"oeg waaschijnlijk 
0.5-1 jong/paa.

Visdef Op 25 mei waden tien nesten ga/onden op het noorcbostelijke 
eilcncje. Op 21 juni wes d a e  vesti gi ng geheel va lden. Het broedsuoæs 
wes nihil.

Predatoren

Bij ieda bezoek waen Kauwen ccnwezigin a i om deëlcncjes, madmcd 
30 op 8 mei. Op de Icatste ddum  waen ook twee Ekstas ccnwezig en 
vloog eai Bruine Kiekendef ova. Er waen geen ccnwijzingen voor de 
ccnwezigheidvcn rdten en a  w a d a i geen spa en von preebtie 
ga/on dan.

Acnbevelingen Kreekrck NO Nduurontwikkeling

Defundievcn deeilcncjes ds broedgebied voor Geoorde Fuut, Zwatkopmeeuw en Kokmeeuw ken
d lea i waden gehaichccfd bij voatzettingven debeheasmadregelen.
• M ad beheer Om het gebied ook de kom endejaai geschikt te houcbn vo a  kustbroeck/ogës w a d t 

aaiba/den het huidgemadbehea vo a t tezetten (opslcg ven bomen en struiken volledg 
vaw ijdaen, madsë d v o a a i i.v.m. rdtenschuilpiccitsen). Dealcncjes zouden zo kcd mogëijk 
moeten w a d a i gemcckt. Het maden zou bij voakeur moetai picotsvindai drect na de broedtijd 
(maa na 1 septemba), en uitalijk 1 maat.

• Bestrijd ng ven rdten O m dd a  in het valeden veë predcüe doa  rdten is geoonstdead, w a d t 
ccnba/olen rdten te  bestrijden door het pladsen ven kistai met rd ta ig if. Dezemadregë bleek in 
2000 en 2001 effedief. Met het bestrijden ven rdten dent reeds in dew in ta  eai ccnvcngte 
waden gemcckt.

Zoommeer: Prinsesseplact
G aneaite Bagei op Zoom
Am asfoat-ooadncd: 074 391 Atlcsblok: 49-23-45 
Beheada: Stadsbosbëiea

In 1987 permenent doogga/dlen piad (vestdend), ëlcnd ('Grote 
Prinsesseplad') en sd iiaë lcnd ('Klëne Prinsesseplad'). Deoa/as zijn 
inmiddës grotaideës begroëd met oa/aplcnten en wilgenstruweë. Op
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de Icngzccm ontziltende, vlckke delen ba/inden zich nog steeds 
zoutvegetatles. Juist deze gedeelten zijn von belong voor kustbroeck/ogels. 
Vrijwel het gehele gebied w a d t begreesd met runderen (enkele tlentdlen 
in 2001).

BŒoekdatain 2001 

21 më, 6 juni e i 26 juni.

Kustbrœd/ogsis a i broedsuoæs

pr = peren, n = nest, m = men, +p = met pullen (jongen), z = zingend

Soort Totcd Broedsuoæs 
(vi i egvl ugge jongen/peer )

Fuut +
Brcndgcns +
Nljlgcns +
W lntertdlng +
Krckeend +
W ilde Eend +
Slobeend +
T cfeleend +
Kuifeend +
Bruine Kiekendief 2pr
Waterrd 1 ex op 12/6
Meerkoet +
Scholekster +
Kluut 0
Kleine Plevi er 2pr ?
Bontbekplevier 3pr ?
Strcndplevier 15pr 0.1-0.5
Blauwborst +
Rietzcnger +

Kluut Op 21 më w a d e i 15 niet-broedende Kluten waagenomen, op 6 
juni slechts zes. De aanwezigheid ven Vossen In het gebied Is wellicht de 
belangrijkste oorzack van het vedwijnen van d e o d t vrij grote 
klutenkolonie.

Strcridplevier Er weden op 6 juni In totcd 15 mannetje In het gebied 
geteld. Slechts d ie  nesten weden ga/onden. Op 26 juni weden nog 4-5 
paa gelen, waavcn één paa met tweejongen van één week oud.

Preddoren

Er weden veel keutels en spa en van Vossen ga/onden. Deccnwezighad 
von d e e  predator wes ook de oorzcck van het vedwijnen van de 
hondeden broedende Zllve- en Kiene Mantel meeuwen. Ovelge 
waagenomen predatoren waen Bunzing, Bruine Klekendef, 
Zilvermeeuw, ZwateKrad, Kcuw, Blauwe Rage en Schdekste. 
Madmcd 38 pinken waen In het gebied aanwezig en zullen zeka voor 
enigevetrepping van nesten vecntwoordelljk zijn geveest.
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Oosterschelde: Oosterscheldekering
Gemeente Veere
Amersfoort-ooèdncat: 039 405 Atlcsblok: o.a 42-44 
Beheerder Rijkswaterstaat, Dlenstkrlng Deltckust

De Oostaschddekalng bestccf uit een tweetd alenden d e  door 
pijler dammen onderling a i met het vcstdoid va i Schouwen a i Noord- 
Ba/elaid zijn verbonden. Door de ligging a i toegcnkdljkhddls het één 
v a i dechukst bezochte kustgedeelten v a i het Deltcgebied. 
Straicheaeatlevlndt voord plaats op Neeltje Jais. Een groot deel v a i het 
gebied Is voor fietsers en waiddccrs vrij toegaikelljk. Er zijn chemin of 
mea dgesloten delen. DeO ostaschddaljdevai het voormdlg 
w a k d la id  Roggenplccf Is voor toa ls ta i gëieel gesloten. Devoormdlge 
Betonœntrde op Neeltje Jcns en het broedgebied op het platecu ven 
Noordaidzljn  bede In het broedsdzoen gesloten, dthens oaigeduldmet 
baden. In deprcktljk blijkt e d ita  d d  d a e  baden doa wcnddccrs ova 
het hoofd gezien waden of gaiegead, zodd ven echte rust geai spreke 
Is.

Werkeilcnd Roggenplccf Het w aka lcnd w a d t cbasneden doa de N59 
dehe t gebiedvadeelt In eai oostëljk en westelijk deel. Dezcndge 
bodem Is begroeid met gr essen en muurpepa. Op het watelijk deel zijn 
grote dulndoanstruwelai opgeschoten a i groeit dulnrlet op d e d e p a  
gelegen delen. Op bade delen broeden Zllva- Kleine M cntel- en 
Stammeeuwen. Acn bddezljden zijn In de jaen negentig op de 
omringende d jk  wlnchndens geplaatst. DeOostascheldezijdevcn het 
w ake  lend w a d t doa  een hoge p ia  v a i statsteen beschamd tegen 
stroming en gdfslcg.

WerkeilcndNoordcndGelegen aai de Noacfcealjde v a i de 
Oostascheldekalng net ten noorden ven de Roompotsluls. Het 
broedgebied Is onga/ea 100 bij 200 meta groot en bestaat uit eai leeg 
zend met k la d . Het gebiedrcckt In toenemende mate begr odd met 
gressen en muurpepa taw ijl d  vase grote dulncbanhorsten ccnwezig 
zijn. H e tvoa  p la /la a i bdcngrljkste broedgebied Is niet vrij toegcnkdljk, 
maa w a d t vend and cpril ved betreden cbacbit het In de looproute ven 
een pakeaplads naa het strend ligt. Desteaihopai een de w a t-  en 
noadend  ven het gebied ontmoedgen wcnddccrs ailgszlns om het 
gebied te betreden. Hdccs zijn d a e  vrij hoog en vamen eai ultstd<end 
uitkijkpunt en broec|daats vo a  Zllvameeuwaï, taw ijl ook rd ta i zich 
tussen de blokken uitstekend thuis vod en.

Werkeilcnd Neeltje Jcns, Mcttenha/en Gdegen aai de 
Oostaschddezijdevcn destamvloeckalng. Bij springtij ken het straid 
ovaspoden. Het straicjevcn onga/ea 200 meta lengte Is vo a  een 
groot ded bedekt met k la d  en va m t eai geschikte broec|d cats voa  
pla/iaen en Dwagstans. Het Is nog steeds vrij toegaikdljk en zea In 
trek bij vissas en recrecnten d e  een rustlga stukje strend zoeken.

Werkeilcnd Neeltje Jcns, StrcndjeTopshuis Gdegai co i de 
Noackealjdevcn dekalng. Bij springtij ken het ovaspoden. Het 
strcncjevcn onga/ea 500 meta lengte Is vo a  een deel bedekt met 
schdpen en k la d  en vam t een broec|daats vo a  pla/iaen a i 
Dwagstans. V o a d  In de jaen tcchtlg broeddai h la  soms ved 
Dwagstans. Ook d t  strcncjeis zea In trek bij recrecntai d e  een rustlga 
stuk strend zoeken en baoekas v a i de Ddta Expo.
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Vogeleilcnd Neeltje Jcns In begin jcr en negentig ccngëegd a lend 
gelegen to i oosten von w ekalcnd Neeltje Jcns. In de loop de  ja  en heeft 
stake eosle plaatsgevonden. Bovenden vd t het slik tussen wekeilcnden 
vogel él end tij dens Iccgwate et oog, weer door het vogeleilcnd beekbeer 
Is voor ratten. Het acntd broecjoogingen ven kustbroeck/ogds wes meestd 
gelng. Nadenqaasstormen ven oktobe en novemba 2000 Is het eiland 
zodanig lacg geworden dat het bij springtij (vrijwel) geheel kan 
ovaspoden. Hledoor heeft het elend zijn functie ds broedgebied 
valoran. W d Is het nog In trek bij groepen stdtlopes d e  het ds 
hoogwatavludntplcd's gebruiken weerven deStrcncjdevia met tot 100 
e< empleen In septembe de meest bijzondeels.

Bezoekdatain 2001

16 meert, 31 m aat, 9 cpril, 9 me, 10 me, 18 md, 27 md, 29 md, 3 juni 
(tddatum ple/leen, Stormmeeuw, Visdef), 8 juni, 1 juli, 2 juli en 10 juli. 
Tijdens de meeste broeken w e d  slechts een ded ven het gebied 
bŒocht.

Kustbroec^ogsls en broedsuoæs

Soort Vogeleilcnd 
Neeltje 

Jcns

Werkeilcnd
Neeltje

Jcns

Werkeilcnd 
Noor dl end

Werkeilcnd 
Roggen pi cat

Totcd
(broedpexr)

Broedsuoæs 
(vl 1 egvl ug jong /paa  )

Ad schol ver 1 1 3
Nljlgcns 2 2
Elder 24 24 O C

h 1

Kievit 1 >1
Bontbekplevier 11 5 2 18 0.1 - 0.5
Strcndplevier 0
Stormmeeuw 42 4 41 87 <0.1
Kleine Mcntel meeuw 1102 19 85 1206 ?
Zilvermeeuw 1556 22 215 1793 ?
Visdef 9 9 0.1 -0 .5
Dwergstern 3 3 0.1 - 0.5
Rouwkwlkstccrt 1 1 ?

A d  schol ver In 2001 bleek wede om een nest ccnwezig In het beken op 
de stortstenen o e /e ve  ded ging van deRoggepleat. Op 15 juli bleken e  
d ie  grotejongen In het nest ccnwŒlg.

Bontbekplevier Uit enkdevekennendebezoeken In februel en maat 
bleek uit waanemlngen van Bontbekple/leen met kleurringen dat een 
ded van de adulte broeck/ogds reeds In het zee vroege voorjeer In de 
buurt van hun broecjdcats ccnwezig Is. De eeste nesten weden In cpril 
gevonden op het strand ven de Mattenheven; deze ovespodden echte 
spoedg. Aan de Mattenheven en denddjgdegen gebieden deden 
ultenddljk tenminste v ie  peen één of meedeebroecjoogingen, maa 
deze mislukten voor zove bekend d ie  In de dfese. Het p ldea j ven 
Noordandwcs suooesvdle, vijf peen deden h le  één of m eedee 
broecjoogingen en tenminste diejongen weden vliegvlug. Bij de 
mosselkwekelj/hcngcultuur weden pes op 3 juni de eeste nesten 
gevonden. A le  nesten van de v ie  paen d e  h le  tot broeden kwamen 
mislukten tijdens de dfese.
De twee paa Bontbekplevieen d e  op het W ekalcnd Roggeplcot 
broedden deden In totcd minstens zes broecjoogingen. Drlevcn deze 
nesten mislukten In de dfese, decndeed ie leveden  wd jongen op. 
Hieven vlogen e  door predatle en slecht w ee slechts wenig uit.
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Sfroncjaiew'erStrcnc|da/ieren hcdden hun slechtste broedsazoen ooit op 
deOosterscheldekenng. Hoa/vë op 1 cpril d één peer en o p 9 cpril twee 
p a a i ccnwezig waen op het Plateau ven Noord end deed geen ven deze 
p a a i een broec|ooging. Ais belcngrijksteoorzcken hiervoor liggen de 
steeds voortschrijdende begroeiing, dehogepreddiaduk en de hoge 
mate von verstoring voor de hend.

Stormmeeuw Von de 87 broec|oaai waden T l nesten gevdgd. Deze 
mislukten dien in de a tae . In dvase nesten w a d a i resten von door 
vogels gepredeadeëaen ga/onden. Ook d t  jacr broeddai onga/ea tia i 
paa Stormmeeuwen op deoa/avadedging von W akalcnd 
Roggenplccit. Hoa/vë deze slechts ven grote dstend konden waden 
bekeken, waden enkele m da i grotejongen geziai. Er vlogen tenminste 
zes jongen uit. Hetvaschll In broedesultcat von de dvase  looatles wijst 
a o p  dat vo a d  het vaschll In predatleduk bepdend Is.

ViscSef Tijdens deVisdeftelUng o p 3 juni waden d ienesta i ccn bij 
hcngcultures a i zes nestai in deduintjes bij het Topshuis ga/onden. De 
a id a e  broedoodies deV isda/en in eada  jaen gëauikta i (o.a 
Noadcnd, Roompotha/en) ba/en d t  jaa  onbaet. De nesten bij de 
hcngcultures bleken op 1 juli leeg en zijn vrijwel zeka mislukt. Hoa/vë de 
nesten bij het Topshuis rond een wcndelpcd legai bleken de hia 
broedende cdulten dermate fel dat de meeste wcndelcas wijselijk een 
enda route naa het strend kozen. Op 1 juli w a d  één, en op 2 juli w a d a i 
1weegrotejongeVisda/ai gaingd in deduintjes bij hetTopshuis. Op 10 
juli waen v ia  vi i egvl ugge jongen en twadf dam aende cdulten 
ccnwezig.

Dwergstern Op 8 juni waden d ie  bdtsende paen geziai bovai het 
strend bij het T opshuis. Op 1 juli bleken d ie  d ie  de paen kleine pul lo i te 
hebben. Op 10 juli w a d a i één vliegvluggejuvaiiel en zes d a m a a id e  
cdulten gezien.

Acnbevelingen Oosterscheldekering

Noadcnd Het plateau ccn deNoackee-zijdevcn Noordcndis nog steeds een broedgebied von 
betekaiis voor Bontbekpla/ia en in potaitievoor Strcnc|da/ia en Dwagstan. Acnba/den w a d t de 
opschietaide vegetatie ven duindoorn te v a w ijd a a i a i de ova i ge vegetatie bij wijze ven expaim ait 
d  tebrenden. O m tevah indaen dat bedgesten en hondenuitlatas het broedgebied betreden w a d t 
ccnbevden duidelijke bebordng ccn te brengen, eventueel in oombinatie met een orenje kcbel 
gespcnnai tussen pedtjes. Deccnwezige 'barière' ven hopen stortsteai ncbij de duinen zou moeten 
w a d a i vaw ijdad. Rondom zou hoogstais een lege rij stortsteen kunnen w a d a i ccngebrccht, om te 
denen ds 'psychdogische' barière. Het picatsen von een informatiebadlijkt een belcngrijke 
voaw aad evoa  suooes.
Roggen pi ad Acnbevden w a d t wakzeemheden (met neme rond dewinchndens) in het broedsazoen 
zoveel mogelijk te beperken.

Oosterschelde: Westenschouwen, ccnzet 
Stormvloeckering
Gemeente Schouwen- Duivel end 
Am asfoat-ooèdncd: 043 411 Atlcsblok: 42-35-44 
Beheerder: Rijkswatastad Dir edi e Zeel end, Dienstkring Deltckust

In dew in ta  1991/1992 in opdccht von Rijkswatastad Di redi e Zeel end 
ccngëegdbroedtarën, geoombineadmet Icndschcppelijkeccnkledng.
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Hef gebied bestad uit een voormdig zcnddepot, weer op in ca 8 m brede 
benen mossel- en kokkéschépen zijn ccngebrcdrt. In de loop ven de 
zomer komen pladséijk dstels en muurpepe tot ontwikkeling. Vespreid 
ove het terein staan enkele vliestruiken. De laatste jcren is devegetdie 
niet mee vew ijded.

Bezoekdatain 2001

11 më, 18 më, 27 më, 3 juni, 8juni, 14 juni, 5 juli

Kustbroedvogsls en broedsuoces

Soort Totcd Broedsuoæs (vliegvlug jong/pccr)
Scholekster 2
Kievit 3 1 - 2
Bontbekplevier 2 0
Strcridplevier 1 1
T cpuit 1 ?

Bontbekplevier T ij dens het eerste bezoek op 11 më weden drect twee 
nesten gevonden. Op 27 më w c b  één ven de nesten leeg, het ende 
bevatte nog v ie  ëeen. Op 3 juni daddeeen mannetje Bontbekplevie 
dvese  nieuwe nestkuiltjes waavcn e  op 8 juni één ds nieuw nest in 
gebruik bleek. Op 14 juni bleek het nieuwe nest nog compleet en w e d  
een nieuw (veveng-) legsé gevonden. Op 5 juli w c b  het broedgebied 
velaten. De twee aanwezige paen produœeden tenminste v ie  legsés, 
waavcn geen enkë jongen uitvloog.

Strcridplevier Op 11 mé w e d  een nest gevonden waavcn de ëeen  op 
18 mé uitgekomen bleken tezijn. Op 3 juni w c b  het mennetje nog met 
één grotejuvenié aanwezig.

Predatoren en verstoring

Tijdens d ie  bezoeken weden Ekstes, ZwateKrad en min of mee 
regémdig Torenvdk gœien. Op 14 juni liep een Wezé ove het 
broedgebied. Acn de renden van het gebied w a d t regémdig 
geeaeëed. In denczome (nahet broedsazoen) reed tenminste eenmad 
een v iew ié  aangede/en voetuig door het broedgebied.

Oosterscheldec Westenschouwen, 
W estenschouwense Inlaag
Gemeente Schouwen- Duivé end 
Amesfoort-coödnad: 043 411 AtlcEblok: 42-35-51 
Beheede: Veeniging Nduurmonumenten

Brckkeinlccgmet een complex stésé ven klëne slootjes en voorncméijk 
zoutminnendevegetdie. De Inlccg wordt doorsneden doa deN59 d e  
het gebed vet deët in een oostéijk en westéijk deé. Voord het oostéijk 
deé is b j kustdoedvogés in gebruik. Het gebed w a d t begraaddoor 
enkéejonge runda en.

Bezoekddain 2001

18 mé an 4 juni
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Kustbroedvogäs en broedsuoæs

Soort West Oost T otad Broedsuoæs (vliegvlug jong/pccr)
Kluut 1 16 17 0
Kokmeeuw 0 78 78 0
Visdef 0

Kluut Ncdd begin ma de eerste broedende Klutei wer a i gezien la/er de 
de telling ven 18 ma 17 peren op weerven negen met nesten en zes met 
klane pullen. Op 4 juni zaten hier slechts 15 exemplcren, dien zonde 
nest of jongen. Het broeefcuooes wes nihil.

Kokmeeuw Tij dens de telling op 18 mei weden 78 broedende 
Kokmeeuwen geteld. Op 4 juni w cb  de kd oni e geheel vedwenen e i 
weden geei Kokmeeuwen mee gŒien. Wel w e d  een dode adult 
gevonden met een nekbeet.

Visdef Voor het eest in jcren deed geei eikel peer een broecjooging.

In de Westensdiouwense Inlccg (zowel het west- ds het oostdeel) hebben 
groncbroedes d jeen een zee leeg broeefcuooes, vemoeddljk 
veoorzcckt door groncjaeddoren zods rdten en hemelljnen.

Oost ersehe! de: Koudekerkse I niegen e. o.
Gemeente Schouwen- Duivel end 
Amesfoort-ooödnccit: 043 411 AtlcBdok: 42-35-44 
Beheede: Veeniging Nduurmonumenten

Inlcgen met zoutvegetdles e i moddelgeslootjes. Tevens zijn gegevens 
opgenomen ven de ckke tussen de I nl ccgdj k en de Std pweg en ven het 
Inlccgebij Burghsluis.

BŒoekdatain 2001

18 ma, 4 juni, 9 juli.

Kustbroeds/ogds en broedsuoæs

Soort Koudekerkse I niegen Akker Stolpweg Inlccg 
Burghsluis

Totcri Broedsuoæs (vliegvlugjong/pccr)

Kluut 11 (6) 11 0 .5 -  1
Zilvermeeuw 41 41 ?

Kluut Op 18 mei weden in de Koudekekse Inlcgen twee nesten en 
negai peen geteld weerven twee met klane pullen. Op 4 juni weden 
h ie  slechts twee broedende vogels geteld e i w e d a i geei pa  e i met 
jongen geziai. In de Inlccg Burghsluis weden opdeddum zes 
broedende Kluten geteld, vemoedelijk dkom stiguit de Koudekekse of de 
Westensdiouwaise Inlccg. Dezezes paa hadden h le  een uitstek end 
resultad met zes vliegvluggejongen zocbt het uiteindelijke broedesultad 
(geoombi need voor Koudekekse en Inlccg Burghsluis) toch nogop0.5 
jo n g p e  pca komt.
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Kokmeeuw T ij dens detailing op 15 mei werden geen broedende 
Kokmeeuwen vcBtgestéd. Dit w cb  het eerstejccr dat de Kokmeeuw ds 
broedvogd ontbrck In de Koudekerkse Inlccg.

Visdef Op 18 me we"den vijf nesten ccngetroffen, despoedg daana 
verdwenen.

Oost ersehe! de: Schelphoek, D ui nei lenden
Gemeente Schouwen- Duivel end
Am asfoat-axbdnad: 045 412 Atlcsblok: 43-36-31
Beheerder: Stccfsbosbëneer

Het Gat van Schelphoek Is ontstaan tijdens de stormramp ven 1953. Bij 
herstelwerkzaamheden Is Icndnwccrts een rlngdjk aangelegd. H lacba  
ontstond een nieuw bultondjks gededte vao 225 ha Ten behoeve ven de 
Oostasdodda/vaken Is In 1967 In het midden ven Schelphoek een 
werkha/en aangelegd. In het meest westelijke deel heeft een zcnddepot 
gelegen. Met devd tod lng  ven de Oostaschddekalng reckte de 
werkha/en bulten gebruik en kwam In eenmaking voor 
natuurontwikkeling. In 1990 Is In het westelijk deel een geul gebcggad 
wcadoor onda Invloed ven getij zout w ata arculeat. Met de Nabij 
vrijkomende speaezljn dledlcncjes met duinen aangelegd. Het gebied 
had bij aanleg een oppavlcktevcn 70 ha maa Inmiddels zijn de eilanden 
doa aoslestak In oppavlcktecfgenomen.

BŒoekdatain 2001
15 me an 18 juni (steeds bekeken met telescoop venef de kant). 

Kustbroed/ogds en broedsuoæs

Op ctee d ie  eilanden broedden In 2001 geen soaten waavcn, In het 
kada van d t  projed, broedsuooesgegevens waden vazemdd.

Soort Totcd Broedsuoæs
(fcroedperen) (vi i egvl ugge jongen/ peer )

Kleine Mcntel meeuw 1
Zilvermeeuw 25

Oost ersehe! de: Schelphoek, Vogeleilcnd ‘ t Heertje
Gemeente Schouwen- Duivel end
Am asfoat-coöd naat: 045 413 Atlcsblok: 43-36-21
Beheada: Rijkswatastad Dl redi e Zeeland

Een brede pi a  van devoam dlgewakhcven Schelphoek w a d  In 1998 
cfgegra/en en omgevormd tot een tweetd alenden; één ven de eilanden 
w a d  cfgedekt met een leeg schelpen, het endae met een leeg grind. De 
hoogte Is zodanig, d d  de dienden enkde mden pa  ja a  waden 
ovaspodd met zout w d a . Desdndpen zijn Inmiddds vrljwd dlemad 
weggespodden dlean het grootste d lend (waavcn oa 20 x 70 m 
meestd boven w d a  blijft) fungeat ds broedgebied. H la w a d t 
voages td dd t dlcnddenaam 'V o gdd lcnd 't Heatje' te geven, genoemd 
naa deHeatjeslnlccg, devroega opdezeplads legen In februal 1953 
naean djkdoabrcck In degdven vadween.
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Op hef strcncje ncbij de alenden werd d t  jeer niet gebroed, in 
tegenstelling tot 2000. In 2001 werd het eilend duidelijk ontdekt ebor de 
kustbroeck/ogës!

BŒoekdatain 2001

26 cpril, 3 mei, 10 mei, 17 ma, 18 ma, 24 ma, 31 ma, 8 juni, 21 juni, 27 
juni, 29 juni, 6 juli en 20 juli (meestd bekeken venef de oever met behulp 
ven kijker en tëesooop).

Kustbroed/ogds e i broedsuoæs

Soort Totcd
(broedperen)

Broedsuoæs 
(vi i egvl ugge jongen/ peer )

Scholekster 1 7
Bontbek plevier 4 0.5-1
VI sdef 71 >1
Dwergstern 67 0.5-1

Bontbekplevier Op het Vogëëlcnd waan east twee en lata v ia  paa 
ccnwælg, op 21 juni waan zëfs 11 a<emplaen ccnwezig, waavcn d ie  
met kleurringen. Waaschijnlijk waden minimcd tweejongen vliegvlug, 
mogëljk zëfs d ie  of via.

Visdef Er waden op 6 juni madmed 67 vlsdefnesten getëd, 64 deerven 
ba/aften ëaen en v ia  reecfc jongen. In totcd waden 131 jongen 
galngd, waavcn a  lata zeven dood waden ga/onden. In totcd 40 
ringen van uitga/logen jongen waden cfgëezen, d ie  op het w akëlcnd 
Roggenplctd. Op 6 juli waan veë jongen n d  en k la /a ig  ven het K la/a ig 
krulskrulddd In de loop ven juni flink w cb  ultgegroëd. Op 20 juli, na een 
palode met veë regencdntlge an wlndalge degen, waden 16 klëne 
dodeongalngdejongan ga/onden. Het broedsuoæs wes goeden 
becfoeg >1 jong p a  paa.

Dwergstern Regëmatlg aanwezig venef 26 cpril (twee paa). Op 18 më 
broedden reeds 26 vogës en waan nog negen bdtsende paatjes 
ccnwezlg. Op 8 juni waden 51 nesten met ëaen en 16 met klëne pullen 
getëd, dlenesten hadden 2 of 3 ëaen en a  wes geen spreke ven late 
vestiging. Een deë van debroedsës w cb  mislukt doa  ovaspoëlng: a  
legan v ia  ëaen  In het vloechnak. Op 29 juni waden, nccst 10 nesten 
met ëaen  en 14 klënejongen, 44 vllegvluggejongan getëd. Er waen 
ook za/en dodepulll en één stak vazwekte. Op 20 juli waden nog 
slechts ankëejongan gezien. In denddjgëegan Flccuwas- en W ea/as 
Inlcgen en op het W akëlcnd Roggenplcct wadan In dezepaiode 
tlentdlen vllegvlugge Dwagstans gezlan. Het broedsuoæs becfoeg 
minimcd 0.5-1 jong/paa, mogëljk zëfs >1 jong/paa.

Preddoren en vestoring

Op 3 më voa  een vlssasboot hean en w ea lengs het ëlcnd om hadas 
In een nccst het ëlcnd opgestëd hadanet tejegen. Het strcncje ncbij de 
ëlenden w a d  regëmdig door wcndëccrs (vcck met honden) en 
zonnebcdas bezocht.
Op of nddj het vogëëlcnd wadan met enige regëmaat Zllvameeuwen 
an Zw ate  Kraden waagenomen. Op 29 juni pekte ean adulte 
Zllvameeuw een jonge Visdef, taw ijl nog twee endae Zilvermeeuwen
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op de loer zalen. Vermoedelljk in de nccht von 3 op 4 juni is een ccntd 
nesten weggespoeld: In de acnspoelra'id legen vier dwergsterneieren.

Oost erschel dec FI eau wer s- en Weevers Inlcgen
Gemeente Schouwen- Dul vel end
Amesfoort-ooödnccit: 048 411 Atlcsblok: 42-36-44
Beheerder: Waterschep Zeeuwse Ellenden

DeFlacuwers- en Weevers Inlcgen zijn zoute Inlcgen, d e in  het verleden 
werden gebruikt ds spulkom. Met het beschlkbccr komen ven krcchtlge 
gemden ging ctee fundi e verlor en en d t  betekende tevens het einde ven 
het perlodeke doorspoelen ven de Inlccg met het destijds relatief schone, 
zoet tot brekkepdderwafer. Dewdehulshoudngracktezee géi sd eed 
met ds ga /dg  dat deëlcncjes dcht begroëd rockten en dewaterkwdltét 
sterk cdnterultging. Tevens bleken deëlcncjes bij lege waterstanden In de 
zomer berëkbccr voor preddoren ds rdten en wezës. In 1993 Is men In 
deWeeves Inlccg begonnen met het herstëlen ven dew derkw d ltë t en 
defundlevcn deëlcncjes ds broedgebied voor kdegr onder oeders. 
Gedurende het broedsëzoen stonden kisten met rdtengif op de 
broedël anejes.
Onde het kopje Flacuwes Inlccg zijn tevens gegevens opgenomen ven 
de sloot ccn de voet ven delnlacgdjk, deckke tussen delnlccgdjk en de 
N57, de voormdigeSpulkom ven de Flacuwes en het Inlacgebij de 
Fleeenkeet.
Opbëdeëlcnden In de Flacuwes Inlccg w e d  door Kokmeeuwen 
gebroed, Vlsdeven en Noordse Stens broedden dleen op het westëljke 
ëlcnd. Op het oostëijk ëlcncjein deWeeves Inlccg weden geen 
broedgevdlen van kustbroedvogës vcstgestëd.

FI eau wer s Inlacg eo.

BŒoekdatain 2001

12 cpril, 18 më, 13 juni, 18 juni, 29 juni, 6 juli, 13 ju li, 20 juli, 27 juli 
Wccrnemlngen veer 29 juni zijn met beh ulpvcn een tëesooop venef de 
Inlccgdjk gedaan, dccrnals het ëlcnd regë matig met behulp van een 
bootje bezocht.

Kustbroedsogds en broedsuoæs

Soort ckkers Spuikom Inlccg FIcajwers T otad Broedsuoæs
FIcajwers Heerenkeet inlccg (broedpaen) ( vi i egvl ugge j ongen /  peer )

Kuifeend 6 >6 ?
Scholekster 5
Kluut 26 3 14 3 46 0.1-0.5
Bontbek plevier 
Kokmeeuw

1
1 2 96

1
99

1
0.5-1

Noordse stern 5 5 0.1-0.5
VI sdef 226 226 >1

Kluut Op 18 më weden op een ckke 24 broedende Kluten en twee paa 
met jongen gæien. Preaes een macndlate weden zeven paa met In 
totcd 12 pull i gœlen.

Bontbekplevier Op 26 cpril w e d  op een nog brockiIggend ckketje een 
nest gevonden. Twee weken late bleek nadd het ckketje geploegd wes
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de Bontbek enkele melas verderop op een nieuw nest te broeden. Het 
broedsuooss is onbekend.

Kokmeeuw Er werden begin juni tientdlen juveniele Kokmeeuwen gæien. 
Ook op 29 juni beken enkel e tientdlen vliegvlug en waan a  wat kleine 
jongen; daanccst waan er veel (nieuwe) legsels, terwijl opvdlend veel 
ccblten (honderden) boven de kd oni e vlogen. Eind juli vlogen nog jongen 
uit, wcameehet een rel d ie f leaf producerende kdoniewcs.

Noordse Stern Op het westelijk eiland in deFlaajwas inlccg waden op 
16 juni vijf broedende Noadse Stans gezien. Op 6 juli w aen er opnieuw 
v ia  broedende vogels en waden twee klei ne jongen en een groot jongen 
gaingd. Op 20 juli w advoeda ing  van een pul wccrgenomen.

Visdief In deFlaajwas Inlccg deken op het westelijke elend d op 18 mei 
Visda/en tedoeden. Op 13 juni wes de kd oni e toegenomen tot 226 
broedende vogels; a  waden toen d 42 jongen gaingd en gemeten. In 
totad zijn a  preaes 300 jongen gaingd. Op 29 juni deken a  twee 
'lichtingen'jongan tezijn: grotevan ca 14 degen ouden kleine ven 0-3 
degen oud; enkelejongen waen reecfc vliegvlug. Op 20 en 27 juli waden 
40 dode gaingdejongen gevonden en nog eens 12 ongaingde. Op 27 
juli deken veel doeck/ogds vetrokken en waden nog 70 adulten en één 
I a/end jongga/onden, taw ijl ca 40 vi i egvlugge jongen roncMogen. Het 
doedsuooss baboeg> l jong/pca.

Predator en en verstoring

Ncdj het vogd ei land waden met enige regémcat Grote Mantel meeuwen 
en Zilvermeeuwen on ncfuurlijk delokcd doedende Kokmeeuwen 
wcagenomen. Decfweareabievao de Visda/en wes zodanig dat de 
grote meeuwen geen kens kregen op het elend te komen. Eenmcd w a d  
een gepredead e ga/onden, v e d a  waen a  geen aanwijzingen voor 
predatie.

Weevers Inlacg

Bezoekdata i n 2001

12 cpril, 18 me, 13 juni, 18 juni, 29 juni, 6 juli, 13 ju li, 20 juli, 27 juli 
Waarnemingen veer 29 juni zijn met behulp ven een telesooop venef de 
inlccgdjk gedaan, daanais het eland regelmatig met behulp van een 
bootje bezocht.

Kustbroedvogsls en broedsuooss

Soort Totcd Broedsucœs
(fcroedpaen) ( vi ¡ egvl ugge j ongen /  paa )

Noordse stern 3 0.5-1
Visdef 163 >1

Noordse Stern Op het westd ijk ei lend in deW ea/as inlccg w a d  vroeg 
begonnen met doeden; op 18 má w a d  minstans één doedende 
NoordseStan en nog één paatje gezian. Op 6 juli waen a  twee 
doedende vogds en w a d  een groot jong gaingd. Op 27 juli w a d  
opnieuw een pul (van een lab  legsd) gaingd.
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ViscSef Op hef westdijk eilend in deW ea/as inlccg werd vroeg 
begonnen mei' broeden; op 18 mei broedden er reeds 34 Visda/en. Op 
13 en 18 juni w cb  de kd oni e toegenomen tot 163 nesten met deren 
en/of jongen. Vcncf 13 juni tot en met 27 juli werden 311 jongen 
geringd. Hierven werden er 49 dood teruggezonden. Ven meer liefst 89 
uitga/logen jongen werd ncden de ring cfgdæen op W akdlcnd 
Roggenplccit.
Op 6 juli waden vcncf de d jk  144 jongen getdd, deerbij wes opvdlend 
dat a  ved in tweetdlen en dietdlen bij dkccr zaten, wat a  opwijst dat 
pa  nest twee of diejongen opgrodden. De meeste (27) dodejongen 
waden ga/onden op 20 juli, na een paiodemet slecht w ea en ncdat op 
13 juli d opvdlend ved jongen in matige oondtie waen. In eteepaioeë 
vlogen ved jongen uit en moesten deoudas zien tevdgen.
Het broedsuooss becdoeg>l jong/paa.

Predator en en verstoring

Ncbij het eland waden met enige regdmaat Stormmeeuwen, Kiene 
M entd meeuwen en Zilvameeuwen weer genomen. De reactie ven de 
Visda/en jegens preddoren wes zodenig d d  de meeuwen geen kens 
kregen op het eland te komen. In de inlccg wes regdmdigeen 
fuikenvissa cdief; devastoring wes echta gaing.

Oosterschelde PrunjeZuid

Gemeente Schouwen- Dui vd end
Amasfoat-codidnad; 047 412 Atlcsdok; 42-36-33
Beheada: Stcdsbosbdnea

De PrunjeZuid bested voorncnodijk uit gcslcnden. De bodem ven het 
tegen deW ea/as Inlccg gdegan ded is vrij zout. DePrunjepIcs is de east 
ccngdegdenduurontwikkdingsplcs in dezuiddijkePrunjepdda, d red  
ten noorden van deW ea/as Inlccg. Het is een ondepeplcs, met ccn de 
oostzij de flcuw oplopende si i koa/as en een ccngenzendzilt gcslcnd. 
Tijdens dezomamccnden vd t de pi es eba  v a  demping vrijwd doog.

Bez.oek.ddra in  2001

18 me, 13 juni, 18 juni, T l juni, 28 juli en 8 augustus.

Kustbroedvogds en broedsuooss

Soort Totcd Broedsucœs
(broeefxren) ( vi 1 egvl ugge j ongen / peer )

Kluut 1 >1
Bontbek pi a/Ier 1 >1

Kluut Op 18 me w a d  één broedende Kluut gezien. V a d a  w a d  de 
Prunjeplcs gebruikt ds fo a  egea gebied. Op 13 juni foacgeadeéén peer 
met v ia  vrijwd vi i egvlugge jongen in de pics. Op 18 juni waan 47 
fo a c g a ande Kluten ta  plcdse. Er waden geen jongen mea 
weer genomen.

Bontbekplevier Wedaom w a d  een kldne ckka ten westen van de 
Prunjeplcs ds broedtardn gekozen. Op 28 juli an 8 augustus waden
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steeds diejongen g^ ien  met een gekleurringde ouder. Dæejongen zijn 
waasdoijnlijk uitga/logen.

Predator en en verstoring

Het vee dat de grcbIenden ronddePrunjepIcB grccBt, loopt in de zoma- 
regel matig ebor depicB.

Oosterschelde: Prunje Noord
Gemeente Schouwen- Duivel end
Amasfcort-oocbdnaat: 047 412 Atlcsblok: 42-36-33
Beheerder: Stadsbosbeheer

Ook in 2001 vonden in het kcder ven 'PIen Turéuur' uitgebreide 
werkzaamheden plaats. Enkele grote geulen werden met elkccr verbonden 
en op dverse plaatsen we-den nieuwezenddepots aangelegd. Zods in 
2000 vielen reeds in mei de flcuwe oevers en randen van de geulen door 
verdamping vrijwel d  oog en ontstonden grote kd e vlekten weer op zich 
vele Kluten vestigden.

Bezœkdata i n 2001

3 mé, 11 mé, 13 mé, 18 mé (téling Kluut en Kokmeeuw), 27 mé, 29 
mé, 1 juni, 4 juni (téling pi a/ie-en), 7 juni, 13 juni, 17 juni en 1 juli

Kustbroedvogds an broedsuoæs

Soort Tot cri 
(broedpaen)

Broedsucœs 
(vlleg/lugge jongen/peer)

Kluut 212 0.1 -0 .5  jong
Kleine Pleger 4 ?
Bontbek plevier 3 ?
Strcndplevier 13 0.1 - 0.5
Zwcrtkopmeeuw 1 0
Kokmeeuw 399 0.1 - 0.5
Stormmeeuw 1 0
Zilvermeeuw 1 0
Visdef 51 0 1 O On

Noordse Stern 1 ?
Dwergstern 3 ?

Kluut Op 18 mé werden 212 paa Kluten getéd waavcn 198 op nest en 
d ie  met kléne pullen. Op 27 mé werden bij zeven paan in totcd 21 
jongen gezien. Op 18 juni waden 21 kléne en 78 grotejuveniée Kluten 
getéd.

Bontbekplevier Tijdens het bezoek op 4 juni waden twee pa  en (waavcn 
één met nest) getéd. Op 18 juni w a d  tussen dezanddepots in het 
zuidéijk deé een nieuw nest van ongaingde adulten gevonden. Op 13 
juni w a d  1 kléne pul van onga/ea v ia  degen oud g<sien net tan oostan 
van deZékehoeve. Dit wes deani ge waaneming van een jonge 
Bontbekplevia, d t  in tegenstélingtot deStrcncjdo/ia, d ezea  
regématig met jongen waden gezien. Het broedsuoæs wes vamoedéijk 
slecht.

StrcndplevierHet eastepaatjeStrcncjdeviaan w a d o p  11 mé gezien, 
on h iana waden tijdens d ie  bezoek on Strcncjdeviaan waagenomen.
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Voord het oostdljkeded ven de Prunje Noord bleek zeer in trek de soort. 
In totcd w a d a  jongen ven tenminste echt verschillende nesten g a la  In 
de periode 27 mei tot en met 13 juni. Het hoogste totcd wes op7 juni 
toen vijf mennetjes met pullen ven verschil lende leeftijden In het 
noordelijke deel verbleven. Op 13 juni werden vier grotere pullen geringd. 
Neer schatting werden 7-10 jongen vliegvlug.

Kokmeeuw Op 18 mei werden 399 broedende Kokmeeuwen geteld, 109 
In het westelijk, en 290 In het oostelijk deel. Tijdens het baoek op 1 juli 
werden 160 uitgevlogen juveniel en gezien, een broedsuoæs ven 0.1 - 0.5 
jong per peer. Tijdens d t  bezoek werd gezien dcf een Buizerd een 
uitgevlogen Kokmeeuw ving en plukte.

Zwcrtkopmeeuw Op 18 mei w e d  In de Kokmeeuwkolonle In het 
westelijke deel van de noordelijke Prunje een broedende Zwetkopmeeuw 
g a la .  Er vlogen geen jongen uit.

Preddoren, verstoringen begezing

Weergenomen predator en ween Blauwe Rëge, Bulzed, Boomvdk,
Torenvdk, Sdnolekste, zes soorten meeuwen, Zw ate  Krcd en Kcuw. Op 
27 me w a d  g a la  dcf een Torenvdk een kleine klutenpul ving. In 2001 
w e d  het gebied vend ongevee 15 juni begrccBd eba oa 60 koeien. Op 
13 juni bleek op het vlsdeveneiland een md ccnwezig.

Oost ersehe! de: Cauwers Inlcqg
Gemeente Schouwen- Duivel end 
Amesfoort-coödnad: 051 407 Atlcsblok: 42-47-32 
Beheede: W deschcp Zeeuwse Ellenden

DeCcuwes Inlccg Is een zoute Inlccg met enkele eilcncjes Chillen'). 
Vroeger waen de eilcncjes In gebruik ds 'vogëaijen' : het beheer wes 
gericht op het repen van deren ven meeuwen en stans. Nahet vabod op 
het repen van d a o i w a d a i dedlcncjes niet mea ondahouda a  trad 
stake dslcg op. Om d e w d a k w d ltd t te v a b e ta a  Is de Inlccg In 1995 
ultgebcggad a  w a d a  kw dsdnam a gepladst. D ed lac jes  w a d a  
gaestcuread a  voorz la  v a  e a  oevavadedging bestaand uit 
kunststof md. Dccrnccst w a d  op i ni ti d ie f v a  de Nduur- a  Vogdwadnt 
Schouw a-D ulvdadstro  aagebradnt, w d  d a t  ds nestmdaiad, a  
w a d a  kistjes met rd ta g if  geplcatst.

Bezoekdata i n 2001

18 md, 13 juni a  18 juni.

Kustbroedvogds en broedsuoæs

Soort Totcd Broedsucœs 
(vi i egvl ugge j ongen /  pacr )

Kokmeeuw 3 0
Visdef 3 0
Noordse Stern >2 0
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Kokmeeuw Ncdd in cprll vele tientdlen of honderden Kokmeeuwen op 
het eilend ccnw alg waen, waden op 18 mei slechts d ie  nesten geteld.
Er waden geen jongen gezien.

ViscSef Op 18 mei waden 50 'broedse' Vlsdeven (weeronda mogelijk 
nog enkde Noordse Stans) en nogeens 16 exemplaen galen. Op 13 
juni legen a  nog slechts d ie  nesten an a  waen geen jongen. Vijf degen 
leta hadden deVIsda/en het elend geheel velden.

Noordse Stern Vend delnlccgdjk waden op 13 juni twee broedende 
Noordse Stans geteld. Alle broedsels zijn mislukt.

Predatoren

Ondcnks deccnw alghdd ven zeven rdtenklsten wes duidelijk spreke van 
prectatiedoor rdtan. Ook In 2000 vond d preddledoor rdten plaats.
T oen WC6 het ccntd broecjoaen ven Kokmeeuw en Vlsdef veel gr o ta  en 
kweman nog jongen wel groot.

Oosterschelde: Zierikzee, Inlccg Hcvenkcncd e.o.
Gemeente Schouwen- Duivel end 
Amasfoort-ooádnccit: 051 406 AtlcBdok: 42-47-42 
Beheada: W dasdncp Zeeuwse Ellenden

Kleine 'doge ' Inlccg slootjes, greppels en zoutvegetdles. Het gebied 
wordt begrccBddoor koeien. Induslef het brcckliggenddepot (voormdlge 
vuilnisbelt van Zlalkzee) en de karevelden ten noordan ven d a e  Inlccg.
In vabendmet deMKZ-alsIs kon de Inlccg niet baocht worden. Tijdens 
het baoek van 18 mei joeg een zeegroentesnljda wd een ccntd 
kustbroed/ogdsoorten op.

Bezoekdata i n 2001 

18 mei on 18 juni. 

Kustbroeds/ogds en broedsuoæs

Soort Inlccg
Ha/enkcncd

Kara/dden
Ha/enkcncd

Totcd Broedsucœs
(vllegvlugge

jongen/pccr)
Kluut 1 pr 2n 3 0
Bontbek pi a/Ier In 1 ?
Kokmeeuw 3 pr 3 ?

Kluut Debroecjoogingen In de karevelden mislukten, ven het paa In de 
Inlccg Is het onbekend. Vavdgwaanemingen ontbreken.

Bontbekplevier Op een ckka bij de kara/dden w a d  op 18 juni een n a t 
met daen  gevonden. Het broedsuoæs Is onbekend

Predatoren

Op 18 md waden twee Kauwen, één Zw ate Kr cd en een Zilvermeeuw 
weerganomen. Op 18 juni w a d a i enkdeScholekstas In de kara/dden 
w aa genomen.
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Oosterscheldec Zierikzee, Kurkend
Gemeente Schouwen- Dui vé end 
Amersfoort-oocbdnad: 051 405 AtlcBdok: 42-47-52 
Beheerder: Waterschep Zeeuwse Eilenden

Strekdammen met twee kleine schelpenhoeken.

Bezoekdata in 2001

11 më, 15 më e i 13 juni

Kustbroed/ogsls en broedsuoæs

Op 15 më en 13 juni w cb  een derma-and pea Bontbekplevieren 
ccnwæig. Op de laatste detum suggereerde het gedcg ven de 
Bontbekplevieren deaaowezighëd ven jongen.

Predatoren en verstoring

Op 13 juni weren er twee Z werte Krad en op het str eneje. Verde w e d  
veëvuldg gebruik gemcckt ven de str enejes door visses en endee 
recrecnten. Dit w cb  wccrschijnlijk de reden d d  op het eeste str eneje geen 
broecjoogingen plaatsvonden.

O oster schelde: Zierikzee, Z ui choeki niegen
Gemeente Schouwen- Duivë end 
Amersfoort-coödnaat : 052 405 AtlcEblok 42-47-53 
Beheerder: Vereniging Natuurmonumenten

Bezoekdata in  2001

11 më, 15 më, 13 juni, 18 juni en 13 juli.

Kustbroed/ogâs en broedsuoæs

Soort Zuldnoeklnlccg
OC6t

Zuldnoeklnlccg
West

Zuldnoeklnlccg
Natuurontwikkeling

Totad Broedsucœs 
(vi 1 egvl ugge jongen/ peer )

Kluut 9 7 21 37 0.1-0.5
Bontbek plevier 1 1 2 ?
Kokmeeuw 6 6 43 55 0.1-0.5
Zilvermeeuw 3 3 ?
Visdef 1 1 78 80 0.5-1.0
Noordse Stern 2 1 2 5 ?

Kluut In totcd hebben 37 paa Kluten in het gëded gebroed. Op 13 juni 
werden via- klënejcngen gœien en op 13 juli 16 bijnavliegvlugge 
jongen. Op grond van de w aa nemingen kan het broedsuoæs opO.1-0.5 
jong/paa worden geschd.

Kokmeeuw De Kokmeeuwen in deZuidnoekinlccg Oost en West hebben 
geen jongen grootgebrednt. In het nduurbouwgedeëte weden op 13 
juni minstens ze/en jongen geien, op grond hieven is het broedsuoæs 
geschd op 0.1-0.5 jong/paa.
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Visdef DeVIsda/en in deZulchoeklnlccgOost a i West hebben geen 
jongen grootgebrccht. In het naluurbouwgededte waden op 13 juli 44 
vrijwd vllegvluggeen tien klanaejongen gezien, op grond hiavcn is hel 
broedsuoæs geschal op 0.5-1.0 jong/peer.

Predatoren

Geduraide hel broedsazoen waden Zilvameeuwen, Klane 
Mentdmeeuwen en GroteMcntdmeeuwaï, één Blcuwe Raga, Kauwen, 
a i enkdeSchdekstas ongetroffen. In md w c b  a  eai 
hoogwalavluchtplcd's ven oa 50 grote meeuwen In hel 
naluurbouwgededtevcn de Inlccg.

Oosterschelde: Zierikzee, Schor ‘ t Stelletje
Gemeente Schouwen- Dulvd end 
Amasfoort-ooèdncal: 054 406 Atlcsblok: 42-47-45 
Beheacbr: Walaschcp Zeeuwse Ellenden

Klan schor mei twee hoge ruggen ven ccngespoddeschdpen. Geen 
begrczlng.

BŒoekdatain 2001

12 cprll, 26 cprll, 3 md, 10 ma, 16 ma, 17 ma, 24 ma, 31 ma, 14 juni, 
21 juni, 27 juni, 4 juli

Kustbroech/ogds a i broedsuoæs

Bontbekplevier In 2001 broedden twee peer. Hoavd a  and cprll d  vase 
kuiltjes In hel zend w a a i gedcdd, w a d  hel easte a pes op 24 ma 
ga/onden. Ven bade peren mislukte hel broedsd In hel (vaga/ordade) 
astadum. Hel broedsuoæs w c b  nihil.

Predatoren en verstoring

Ais predaloren waden Schdekstas, Zllvameeuwaï, ZwateKrcden en 
Kauwen. De grootste bron ven vastoringis, nel ds vorig jc a , In d t
gebiecje dulddljk de maïs. Op 10 ma bleek een stuk ven 18 m^ 
schdpenbcnk dgegrcven tezljn. Plaenstekas waden mei Iccgwda op 
hel slik gœlen: echt op 12 cprll, één op 3 ma en twee op 31 ma. Een 
zeegroentesnljda w c b  edief op 16 ma. Op 24 ma waen ved reaeenten 
ccnwezlg, w caonda twee zonnende pcatj a  op de schdpenbcnk. O p4 
juli waen tlentd la i mensen In hel gebied ccnwŒlg, dsmedeeen 
loslopende hond.
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Oosterschelde: Rcmmegors
Gemeente T holen
Amersfoort-ooèdnccit: 071 403 Atlcsblok: 43-53-32 
Beheerder: Stcctsbosbeheer

In begin jaen zo/entlgdoor deccnlegvcn de weg tussen Thden en Sint 
Phlllpslcndvcn deOosterscheldedgesneden gebied. Een gedeelte Is od t 
In gebruik gefeest ds speaedepot. Inmiddels heeft het gebied zich 
ontwikkeld tot een rletmoercs rond een grote pies. Hier en dea vindt 
opslcg pleats ven struweel (o.a Vlier). In het oentrdedeel wordt de 
vegetatlesuooessle bepakt door middel ven begrczlng met pony's.

BŒoekdatain 2001

11 më, 24 më en vele korte bezoeken In juni en juli (meestd ka te  
bezoeken vend dedjk).

Kustbrœdvogsis en broedsuoæs

Soort Totcd broedsuoæs (jong/pacr)
Roerdomp >1 ?
Bruine Kiekendief >3 ?

Stétkluut Op 11 më w c b  een pea ccnwezlg. I n juni werd c f en toe een 
foeregerend exemplca gezien, vermoedelijk behorend tot de broecjoCTen 
In het ncbijgelegen Stlnkgd. Er broedden In 2001 zeker geen Steltkluten In 
het Rcmmegors.

Predatoren en verstoring

Regelmdlg werden wcagenomen: Bruine Klekendef, Buizerd, Torenvdk 
e i ZwateKrcd. De grczende pony's (o.a 70 op 11 më) lijken defund le 
ds broedgebied voor kustbroed/ogels tebepaken. Er waden nodt 
mensen ongetroffen In het gebied.

Oosterschelde: Stinkgct en Ven Had ten pol der
Gemeente T holen
Amasfoort-ooadnad: 070 401 Atlcsblok: 43-53-31 
Beheada: Stadsbosbehea

Het Stlnkgd Is een binnendjksekreekrestent met enkele eilcncjes. 
Acngrenzend Is de Ven Hadtenpdda: een nduurontwlkkellngsgëded, 
voord bestccndult grcslcndmet enkele lege, kd a e  gedeelten. Begrczlng 
vindt plads door enkele tlartdlen koeien.

BŒoekdatain 2001

26 cprll, 11 mei, 16 më, 24 më, 4 juni, 7 juni, 14 juni, 15 juni, 20 juni, 27 
juni, 29 juni en 17 juli
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Kustbrœdvogsis en broedsuoæs

Soort Tatad broedsuoæs (jong/pccr)
Steltkluut 3 0
Kluut 70 0.1-0.5
Bontbekplevier 4 0.5-1
Kleine Plevier 4 0
Zwcrtkopmeeuw 1 0
Kokmeeuw 306 0.5-1
Visdef 92 0.5-1

Steltkluut Op 16 mé weren twee peer Stétkluten ccnwæig. Op 3 juni 
werden d ie  nesten gevonden, twee in het oostéijk deé lengs de weg en 
het der de in het westéijk deé. Denestinhoudbed'oegresp. vier, vier en 
zes (!) éeren. Op 20 juni hedden twee peer ék tweejongen, op 27 juni 
werd een jong ven vier degen oud geringd en een jong ven cnderhdve 
week. Hiernazijn er geen Stétkluten meer in het Stinkgat gezien, zodat 
geoondudeerd ken worden ctaf er hoogstwccrschijnlijk geen jongen 
vliegvlug zijn g a v a  den .

Kluut De meeste Kluten broedden versprédover het grcslcndvcn de Von 
Hccftenpdder. Enkée pa  en broedden op het él end in het Stinkgat.
Op 4 juni hedden 14 peer kléne pulli ven minder den een week oud. Op 
29 juni w a d e i negoi vi i egvlugge jongen en d ieklénejongen getéd. Het 
broedsuoæs bedoeg 0.1 - 0.5 jong/pccr

Kleine Plevier Er broedden v ie  peer Kléne Pla/ie in het géded. Er w e d  
geei enké jongg^ien ; wccrsdiijnlijk zijn dlebroedsés mislukt.

Bontbekplevier In 2001 broedden v ie  peer Bontbekplevieen. Ven d ie  
paa zijn gegevens bekend: ééi nest mislukte in de éfcse (oazack 
onbekeid), uit een tweede nest w e d  één klén jong gevonden e i geingd 
(uitvliegsuooes onbekend) en va i het dode nest vlogen tweejongen uit. 
Het broedsuoæs bedoeg 0.5 - 1.0 jong/ paa.

Kokmeeuw Op het élend in het Stinkgd kwemen 188 paa tot broeden. 
Op het wélcnd ta i noa  den von het Stinkgd legen nog eens 118 nesten. 
DezeladstevecWenen enkée degen na de té ling messed. De groep op 
het élcnd deed het veé bete; op 29 juni weden minstens 140 
vi i egvlugge jongen getéd. Broedsuoæs is 0.5-1 jong/paa

ViscSef Op 15 juni w a d e i op het élcnd 92 nesten getéd en een tientd 
klénejongen, waavcn e  v ie  waen doodgepikt (doa Kokmeeuw?). In 
totcd weden 55 jongen geingd. Op 29 juni weden twee kléne dode 
jongen gevonden. Op 17 juli w e e i minimed 45 vi i egvlugge jongen op 
het élcnd zichtbaa. Het broedsuoæs bedoeg 0.5-1 jong/ paa

Predatoren en verstoring

Devon Hadtenpol de  w e d  in 2001 begrensd doa oa 50 rundeen, 
echte voancméijk op het hoge(noadoostéijke) deé. Waaschijnlijk is 
von vetreppingven nesten w énigspeke geveest. Mensen komen wénig 
in het géded. In het zuidéijk deé loopt een voetped richting eei 
kijksdiem. Meestd leveen dewendéetas ove d t  ped niet veé 
vesta ingop. D itjaa  had een paatje Bontbekpleviaai echte een 
(suoæsvd!) broedgevd opdehoutsnippes von d t  ped. Acn de a id a e  
kent ven deven Hadtenpdde loopt eei onvahadeweg, d e v o a  
iedeeen vrij toegenkéijk is, mea w aa mea wénig mensen detoegeng 
toe weten te vinden. Een lokdeboe loopt ékedcg minimed één ronde
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rond hef gebed met' een loslopende hond. Predatoren werden niet veel 
gezien; genoteerd werden Bruine Klekendef, Torenvdk en Schdekster. 
Op het eilend werden ccn het begin von het broedseizoen pootjes 
gevonden von (pulII ven) Bontbekplevier, Tureluur en Kluut (twee), w d  
wijst op de canwelghëd vao rdten. L d e  In het seizoen leek ven 
grootschdlgepreddiegeen sprcketezljn. Op 17 juli wes Icngdurlg een 
Hermëljn te zien op de oever ven het vcstelcnd, tegenover het elend.

Oosterschelde: Stavenisse, Oostnd
Gemeente Thd en
Amesfoat-ooödnad: 060 401 Atlcsblok: 43-51-41 
Beheede: W desdncp Zeeuwse Ellenden

Klein sdnëpenstrcnc^elengs Oostnd.

BŒoekdatain 2001

Enkëemden In më

Kustbroed/ogsls e i broedsuoæs

Er werden d t  jeer geen kustbroedvogës ccngetroffen

Oosterschelde: Noordpdder
Gemeente T holen
Amersfoat-coödnad; 061 397 Atlcsblok; 49-11-22 
Beheerde: ProvIndeZeëcnden patlculle

Dit nduurontwlkkëlngsprojed lengs dezulckust van Thden Is In 1998 
uitgevoed In het kade van Plan Turëuur. Rond een ckke van onge/ee 
200 X 300 m w e d  een djkjeccngëegd, wccrdcor w d e  In het gebied 
blijft staan. De toplccg van de ckke w e d ve w ljd e d , wcedoor een n d  
gebied ontstond met brckke piesjes. Het gebied Is omgeven doe een hek. 
Op 12 cprll 2001 stond 30% ven het gëdedonde w d e .

BŒoekdatain 2001

12 cprll, 25 cprll, 2 më, 9 më, 16 më, 17 më (tëllng Kluut en plevleen), 
23 më, 30 më, 6junl, 13 juni, 15juni, 20 juni, 26 juni, 4 juli en 19juli.

Kustbroedvogd s en broedsuoæs

Van zowë Bontbekplevle ds Strcncjdevle konden dedvese dch t bij 
ëkaa broedende peen goed waden gevdgd dankzij dehogedchthëd 
can Indvidueë gekleurrlngdevogës.

Soort Totcd Broedsuoæs
(jong/pccr)

Kluut 33 0.5-1
Kleine Plevier 3 >1
Bontbek plevier 8 0.75
Strcndplevler 20 0.15-0.25
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Kluut Op 17 ma waden 17 nesten, zes paan an tien peren met jongen 
geteld: in totcd 33 broec|oaen. O p 6 juni waen a  'veel' grotejonge 
Kluten, wcabij dverse paen met 3-4 bijna vl I egvlugge jongen. Op 15 juni 
waden nog (of w e a ...) 18 nesten geteld. Het broedsuoæs becfoeg 
minimed 0.5-1 jong/pca.

Kleine Plevier Er broeddan d ie  peer Kleine Plevlaen. Op 4 juli waen 
minimed dievllegvluggejongen aanwalg. Het broedsuoæs bedoeg >1 
jong/pca.

Bontbekplevier Er waden minimed 15 broec|oogingen ondanomen doa 
minimed echt paen. Op 17 mei waen v ia  nestan on d ie  paen 
aanwezig, op 30 mei en 6 juni echt paan (waavcn op beide d d a  vijf 
nesten en twee paa met jongen) en op 13 juni a/aneens echt paen. Veel 
nesten mislukten in deafesedoor preddie. Ven dvase  uitgekomen 
nesten vadwenen dejongen. In totcd vlogen waasdnijnlijk zes jongen uit 
(d iem ed twee jongen/paa), een broedsuoæs ven 0.75 jong/ paa.

Strcridplevier Er broedden onga/ea 20 paan. Op 17 ma wadan 20 
mennetjes en 14 vrouwtjes geteld. Op 6 juni waen oa 20 paen 
aanwezig, waavcn 17 nesten waden ga/onden. In totcd waden in de 
loop ven het seizoen 21 nestan ga/ondan. In tlan ga/dien mlsluktehet 
nest In deei-fese. Hlavcn waden a  vijf vatrept door koeien, één 
va lden  en deovaigeleeg aangetroffen. Ven de elf nesten deultkwcmen 
produœaden a  twee met zekaheid respedl o/el Ijk één en twee 
vil egvlugge jongen, taw ljl van een anda nest mogelijk één of twee 
jongen vliegvlug wadan. Het totdeaantd vil egvlugge jongen bedoeg 
dus 3-5, ofwel 0.15-0.25 jong/pca. Dit Is a g  weinig v a  gel eken met 
vorlg jaa, toen het broedsuoæs ruim 1 jong/paa bedoeg.

Predatoren en verstoring

Scholekstas waen regelmdlg In het gebied aanwalg. Op 12 cprll vlogen 
twee Z w a te  Krad en ova en w c b  een T orenvdk aanwalg. Op 17 mei 
waden v ia  Kauwen en een Torenvdk galen. Op 13 juni en op 15 juni 
w c b  een Eksta aanwalg, taw ljl op deladsteddum  ook een Boomvdk 
w a d g a ia n . Rond 10 juni waden in het gëdedmcdnlncd dstels 
gemadd. De toen bekende nesten waden, opmakelijk genoeg, niet 
vestoord. Vend 23 mei 2001 w a d  het gebied begrccsd door zes koeien, 
d e  dvase  nesten zoudan vatreppan (zlebovan).

Oosterschelde; nciuurontwikkeling 
Scher peni ssepol der
Gemeente T holen
Amasfoort-ooadncot: 066 394 Atlcsblok 49-22-12

Gedurende het nqaa ven 2000 w a d  begonnen met de Inrichting ven een 
deel ven deSdnapenlssepdda ds nduurontwlkkëlngsgebied. Bestaande 
picBsan wadan uitgebreid en ven een deel ven deckkas an walenden 
w adde top lccgvaw ijdad . Hoa/vel in het voorjaa ven 2001 w a d  
doorgo/vakt, waen toch reeds kustbroed/ogels in het gebied aanwaig.

BŒoekdatain 2001

16 ma an 15 juni
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Kustbrœch/ogâs en broedsuoæs

Soort Totcd Broedsuoæs
(broedpaen) ( vi 1 egvl ugge j ongen / pacr )

Kluut 34 0.1-0.5
Kokmeeuw 35 ?
Visdef 12 ?

Oosterschelde; Sint Macrtensdjk, Pluimpot
Gemeente T holen
Amasfoort-ooadnccit: 063 394 Atlcsblok: 49-21-14 
Beheerder: Stcctsbosbeheer

Op 13 november 1957 werd de Pluimpot cfgesloten ven de 
Oosterschelde. Het gebied bestaat tegenwoordg uit een ondepe 
kreekrestent met een elend. Het élcnd Is grotendeés begroédmet riet, 
macr lengs dewestrcndbe/lndzlch een nogspccrzaem begroéddeé.

BŒoekdatain 2001

17 mé, 15 juni e i 6 juli

Kustbrœch/ogsls en broedsuoæs

Sinds 2000 wordt het élcnd bezocht, In 2001 d iem ed

Soort Totcd Broedsuoæs
(broedpaen) 0vi i egvl ugge j ongen / peer )

Kluut 1
Kokmeeuw 460 0.1-0.5
Visdef 143 >1

Kokmeeuw Tij dens deté llngvcn 17 mé werden 460 broedende 
Kokmeeuwen getéd vend de oa/er. Op 15 juni waen ruim 250 grote 
(vilegvlugge) jongen bij dekdonieccnwezig. Een schatting ven het totcd 
ccntd jongen zd zo rond de 300 liggen. Het broedsuoæs komt deermee 
uit op 0.5-1 jong/pccr

ViscSef D ekdonle téde40 paen mea den In 2000. Het goede w ea en 
een lege predatleduk zorgden voor een goed broedsuoæs. Er waden 112 
jongen gaingd. Op 6 juli waden twee dodejongen gevonden en vlogen 
a  d 80 rond, dezéfde deg waden nog 33 grotejongen In dekdonle 
gevonden. Galen het fé t dat jonge VIsdeven In d a e  kolonie a g  moélljk 
zijn ta u g  te  vinden, bedoeg het broedsuoæs waasdnljnlljk mea den 1 
jong/pccr.

Oosterschelde: Schckerloopolder
Gemeente T holen
Amasfoort-ooadnaat: 071 392 Atlcsblok: 49-23-32 
Beheada: ProvIndeZeécnden patlculla

Dit natuurontwlkkélngsprojed Is In 1988 ultgevoadln het kcda ven Plcn 
Turéuur. Het dandeds oompensdlevcn dekarevéden d e  valoren 
gingen bij de ccnleg van de weg ova deOestadcm. Een binnendjks 
grcslcndwccr kwéplcssan In voorkwamen Is omgevormd tot een
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kareveld ven 4.5 ha Er zijn geulen gegreven zocht broedeilenejes zijn 
ontstaal en omctevegetdielccgtehouclen is op enkele picdsen de 
toplacg va w ijd a d to t net bovei de grondwaterspiegel.

Bezoekdata in 2001

16 me e i 15 juni

Kustbroed/ogds en broedsuoæs

pr = paen, n = nest, m = men, +p = met pullen (jongen), z = zingend

Soort Totcd Broecteuoæs
(jong/pccr)

Kluut 62 7
Kokmeeuw 565 0.5-1
Visdef 21 7

Kluut Op 16 mei weden 46 nesten geteld op de uienckke ten west e i 
ven dekere/e lde i. Deze mislukten e d ite  dlemcd, wccrna44 peer op 15 
juni in cteelfde ckke ccn een tweede legsel ween begonnen. Het suoœs 
hieven is onbekend. In dekerevelden w e d  16 paa vcBtgesteld. Op 15 
juni weden h ie  v ie  kleine paulii weer genomen

Kokmeeuw Op 15 juni weden 315 uitgeylogen en grotejongen geteld. 
Het broedsuoæs wordt geschd op 0.5-1 jong/pccr

Oosterschelde: Schor Roelshoek
Gemeente Remeswcd
Amesfoort-coödncat: 068 383 Atlcsblok: 49-42-24 
Beheede: ??

Klein schor met sdielpenbcnk. T evens reaeatiestrcncje ten westen ven 
ha/en Roelshoek.

BŒoekdatain 2001

25 cpril, 2 mei, 9 mei, 17 má, 23 má, 25 má, 6 juni, 13 juni, 15 juni, 26 
juni, 4 juli en 19 ju li.

Kustbrœd/ogds en broedsuoæs

Kleine Plevier Er weden d ie  nesten gevonden op het schor gevonden. 
Op 6 juni bl eek dat deze semen met twee sdidekstenesten waen 
weggespoeid (omstreeks 2 juni). Op 13 juni w a d a i opnieuw d ie  nestai 
gevondai. Op 19 juli wes a  nog één paa ovagedevai d d  minstens één 
jong hcd. Op het reaed iestrendw addt jaa  geen broedgevd 
voetgestel d.

Bontbekplevier Lad in het broedsezoen w a d  een nest gevonden op de 
schelpenbcnk bij het scha; op de ladste bezoekddum w aen deeiaen 
nog niet uitgekomai (wel bebroed)

Broedsucœs ven kustbroecVogels in het Deltcgebied 2001
113



Rijksinstituut voor Kust en Zee/ RIKZ

Oosterschelde: Yerseke, Her denhoek
Gemeente Rémaswad
Amersfoort-ooèdncat: 062 388 AtlcBdok: 49-31-23
Beheerder: Waterschep Zeeuwse Eilenden

Buitendjks strcncjemet aangespoéde schépen en veel 'oud pu in '. 

BŒoekdatain 2001

12 cprll, 25 cprll, 2 mei, 9 ma, 17 ma, 23 ma, 30 ma, 6 juni, 13 juni, 15 
juni, 20 juni, 26 juni en 19 juni

Kustbrœd/ogds en broedsuoæs

Er broedde één peer Bontbekplo/laen, dat minstens één jong 
produoeerde. Op 16 ma waan twee aeren ccngepikt en werd één jong 
geringd. Op 23 ma waen nog tweejongen aanwezig. Op 30 ma waden 
dleen de oudas taugga len zonda jongan. Op 13 juni had hetzelfde 
paatje een nieuw n a t waavcn tweejongen waden ga/onden op 27 
juni. Eén jong w a d  op 19 juli nog waagenoman on w c b  bj na vliegvlug.

Predatoren en verstoring

Gedurande de baoeken waden wenig predatoren ccngetroffen.
Genot ead waden Blcuwe Raga, Schdeksta en Steeni opa. Vrij wé 
dcgéljks lopen a  enkéewendéaas ova dedjk. Op 30 mé w c b  eon men 
b a lg  om een krat met zand te vuil en op het str cncje

Oosterschelde: Yerseke, Nieuw Olzendepolder
Gemeente Rémaswad
Amasfoort-ooördnaat: 062 388 AtlcBdok: 49-31-23
Beheacbr: Gemeente Rémaswad

Brcckllggendegedeétan van Industrletarén In ontwlkkélng. 

BŒoekdatain 2001

12 cprll, 25 cprll, 2 mé, 9 mé, 11 mé, 17 mé, 23 mé, 30 mé, 6 juni, 13 
juni, 15 juni, 20 juni, 26 juni.

Kustbroech/ogds an broedsuoæs

Kluut Op 11 mé w a d  ean nest ga/onden op het zul dé Ijk deé ven het 
Industrletarén. L d a  waden geen Kluten mea waaganomen.

Bontbekplevier Er boedden mlnlmad vijf paa Bontbekpla/laen. Op 23 
mé waen vijf paan ccnwalg (wccrvcn twee nesten en twee paen met 
jongen), op 30 mé o/eneens vijf paen (twee nesten, één paa met jongen 
en twee beitsende mannetjes). Tijdens deMWTL-téllngen waden 
madmad d ie  paen getéd (op 15 juni). A le  d ie  ga/onden nesten 
kwamen uit. Van één nest vlogen dejongen niet uit, van deovalgetwee 
w a d  ék minstens één jong vliegvlug.

Predatoren en verstoring
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Gedurende de gehele onderzoeksperiode vonden dlerla bouwcdi vita tan 
plebs. Op 13 juni bleek een groot gedeelte ven het tarein geploegd. Er 
waan regelmatig Sdndekstas ccnwezig. Op 15 juni waen 35 
Kokmeeuwen, één Zilvameeuw en tw eeZw ate Kraden aanwezig.

Oosterscheldec Nctuurontwikkeling Inlacg 
Kacrspolder
Gemeente Rémaswcd
Amasfoort-ooëdneb: 059 392 Atlcsblok: 48-28-35
Beheada: Watasdncp Zeeuwse Eilanden

Ondepe p ia  met enkée (schia-) elendes met zoutvegetaties, aangéegd 
in 1991 ds natuurontwikkéingsgéded na de vabredng van het Kcnad 
doa Zuid-Ba/écnd. Vcncf 9 mé 2001 liepen a  meximed 12 koéen in 
het gebed.

BŒoekdatain 2001

12 cpril, 25 cpril, 2 ma, 9 mé, 15 mé, 16 mé, 30 mé, 13 juni, 20 juni,
13 juli en 19 juli.

Kustbroed/ogels en broedsuoæs

Soort Totcd Broedsuoæs
(jongen/pccr)

Kluut 13 0.5-1
Bontbekplevier 2 0
Kokmeeuw 7 ?
Visdef 12 ?
Noordse Stern 1 ?

Kluut Op 15 ma waden 13 paan getéd, wcavcn 9 nesten waden 
gevonden. Op 13 juni waan 11 paan met jongen ccnwŒig, w aab j 
negan grotejongan. Ook zaten a  nog enkée ex emplaen opeen nest. 
Het broedsuoæs becfoeg (minimed) 0.5-1 jong/pca.

Bontbekplevier Er waen regématig twee paa Bontbekpleviaen 
aanwezig. Eén paa deed tussen hdf mé en midden juni maa liefst v ia  
broecjoogingan, d e  d ie  mislukten in de éfese. Er waden geen jongen 
gezi an.

Predatoren en verstoring

Op 15 ma waden v ia  Kcuwen geien. Op 13 juni waen enkée 
Scholekstas en een Kauw aanwezig.

Oosterschelde; Dees s che W cíergcng
Gemeente Goes
Amasfoort-coädncb: 054 392 Atlcsdok: 48-27-35
Beheada: Stadsbosbénea

Karo/éden met élcncjes en zoutvegetaties met aangrenzende ckka.
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BŒoekdatain 2001 

15 má, 13 juni en 13 juli. 

Kustbroech/ogds e i broedsuoæs

Soort Totad Broedsuoæs
(jongen/paa)

Kluut 20 0.5-1
Kokmeeuw 399 0.1-0.5
Visdef 25 >1
Noordse Stern 3 ?

Kluut Op 15 mé werden 20 peren geléd, weerven 11 nesten werden 
gœien. Ven de negen nesten d e  op 15 mé op de ckker legen, waen a  
twee degen Id e  v ie  vedwenen door Icncbouwcdivitéten. Op 13 juni 
zden nog zes e<emplaen op een nest, en waen zes grotejongen 
aanwezig. Op 13 juli waen zes vliegvluggeen echt grotejongen 
aanwezig. Het broedsuoæs bectoeg (minimed) 0.5-1 jong/pca.

Kokmeeuw Op 15 mé weden 399 nesten getéd. Op 13 juni zaten 92 
9<emplaen op een nest en weden 69 grote en 20 klénejongen gezien. 
Op 13 juli waen 105 vi i egvlugge jongen aanwezig. Het broedsuoæs 
bectoeg 0.1 -0.5 jong/pca.

Visdef Op 15 mé waen 32 nesten aanwezig, op 13 juni (de offiaée 
téling) 25 nesten. Op 13 juli weden 44 vliegvluggejongen getéd, een 
uitstekend broedsuoæs ven >1 jong/pca.

NoordseStern Op 15 mé waen d ie  paen ccnwŒig, op 13 juni d ie  
nesten. Het broedsuoæs is onbekend.

Predatoren en vestoring

Op 15 mé weden 25 Kauwen, een Zilvemeeuw en tw eeZw ate Kraden 
gezien. Een Kauw vloog regémdig boven de kolonie Kluten. Een deé ven 
de klutennesten op de ckke gingveloren ebor Icncbouwcdivitéten. Het 
géded w e d  niet begrccsd.

Oosterschelde: Schor Wilhelmincpolder
Gemeente Goes
Amesfoort-coödnaat: 051 39 5 Atlcsblok: 48-17-52

Klén sdnor met forse cengespoéde sdnépenbenk. Het gebied be/indt zidn 
tegenove een djkovegeng in de Wilhémincpolde en is popular bij 
wendéaas, hondenui tl ates en rustzoekendezonaanbiddes. Er vindt geen 
begrezing plads.

BŒoekdcfain 2001

12 cpril, 25 cpril, 2 mé, 10 mé, 15 mé, 16 mé, 23 mé, 30 mé, 6 juni,
13 juni, 20 juni, 26 juni en 4 ju li.
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Kustbrœdvogsis en broedsuoæs

Bontbekplevier Tussen and cpril a i hdf juni w a a i vrijwel oonstait vijf 
p a a i onwezig, d e in  totcd minstens tien broecjoogingen deden. Geai 
v a i cteebroecloogingen resulteaden in het uitkomen v a i jongai. Eén 
nest ovaspoëde, de overige waden leeg caigetroffen.

Strcridplevier Op 25 cpril wes een poa ccnwŒlg en op 15 mei een 
vrouwtje. Er waen geen caiwijzingen voor broedga/dlen.

Predatoren en verstoring

Op 2 mei w c b  een ZwateKrcd ccnwŒlg. Verder waen regelmatig 
Scholeksters caiwezig, zowel enkëebroec|oaen ds een 
hoogwdavluchtplads. Bij veel bezoeken waen mensen, vcck met 
meerdere honden, In of ncbij het scha caiwezig. Regëm dlgwaen 
zonccnbidders Icngdurlg caiwezig op de schelpenbenk, o.a twee 
personen op 20 juni en zes personen op 4 juli. Uit de vel e voetspor en 
bleek de schel penbenk veelvuldg te waden belopen.

In juni 2000 bleek 10% ven de schel penbenk tezljn cfgegra/en, zonda 
dat duidelijk w a d  wie h lavoa  vacntwoadelljk w c b . Op 13 juni 2001 
wadvcBtgestëd dat eai m edavaka ven het W daschcp Zeeuwse 
Ellenden zojuist wedaom een deel ven deschelpaibcnk had dgegra/en. 
Toen dezemed&A/aka w a d  ongesproken, vateldehlj ook v a lg ja a  
schelpen te hebben dgegra/en. Dezeschelpai waden gebruikt oncbr de 
bcBdtblokkai ondaccn dedjk. Hij w c b  zich niet bavustvcn de 
ccnwezlghëdvcn broeck/ogels.
Op 6 juni w a d  vcstgesteld d d  eaidadevcn het scha reaent w a  
ovaspoeld, wcabij een nest ven eai Bontbekple/la en twee nesten ven 
Scholekstas zijn weggespoeld.

Acnbevelingen Schor W ilhelmincpolder

Het Scha W llhëm lncpdda Is een nduurlljkeen trcdtlonëebroec|dcds vo a  mea dae  p a a i 
Bontbekpla/iaen. Het broedsuoæs Is d jaenleng vrijwë nihil, vo a d  ds ge /dg  ven vas ta lng  door 
reaeenten, d den niet met honden. Daanccst w a d a i eba het W daschcp Zeeuwse Ellenden midden 
In de broedtijd schëpen dgegra/a i, wcabij nesten ven beschamdevogës w a d a i vanletlgd. Dit Is In 
strijd met deVogë- a i Hcbitdrlchtlljn en met deNduurbeschamlngswet a i de Flora a i Fcuncwet. 
Het vaden t ccnba/ëlng het reeds gëdende betredngsvabod gedurende de broedtijd (1 cprll-15 
cugustus) strikt teha id ia /en . D canaat dent het d g ra /a i ven schëpen ogenbllkkëljk te waden 
gesteckt.
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Oosterschelde; Wilhelmincpolder
Gemeente Goes
Amasfoat-ooèdncot: 051 395 Atlcsblok: 48-17-52/53

Driebinnendjkseckkers. Het fa t dat dezeckkers popular zijn b j pla/laen 
Is wellicht teverklcren door deca iw a lg hadvcn  klanecaitd len schelpen 
In de bodem.

BŒoekdatain 2001

16 m a, 23 m a, 30 ma

Kustbroech/ogds an broedsuoæs

In 2001 deden bnnendjks vier peer Kluten, twee peer Bontbekpl a/Ier a i 
a i twee paa Strcnc|da/iaen boec|oogingen.

Bontbekplevier Twee ga/onden nesten mislukten In deafese.

Strcridplevier T wee ga/onden nesten mislukten In deafese.

Predatoren en verstoring

Diversemden waden Icncbouwas op debavusteckkas gezien.

Oosterschelde: Schor ven Kets
Gemeente Noord-Ba/el end
Amasfoat-ooèdncot: 050 400 Atlcsdok: 42-57-51
Beheada: patlculla

Onga/ea 500 m leng schor lengs zeedjk, met eai moclmde breedte ven 
aikeletlentdlen metas. Het Is een stak aodaend, schelprijk scha met 
een hoog schorklif. De begroeiing Is spaazccm. Alleen de hoge bcnkai 
ven ccngapoelde schelpen waden tijdens hoge tijen niet ovaspoeld. Er 
zijn twee djkovagengen met klcphekjes en een betonnen trep. Op het 
scha nddj de d j kova gengen zijn groene baden geplaatst: 'niet 
betredai, kwetsbeer gebed '.

BŒoekdatain 2001

12 cprll, 25 cprll, 2 ma, 10 ma, 15 ma, 17 ma, 24 ma, 31 ma, 6 juni,
13 juni a i 20 juni.

Kustbroech/ogds a i broedsuoæs

Bontbekplevier In 2001 waden minstens v ia  vaschlIIa ide  peertjes 
Bontbekpla/ia vcstgesteld. Al op 12 cprll w a d  een nest met één ei 
ga/ondai. Op 25 cprll waen v ia  paa caiwezig a i waden d ienesta i 
ga/ondai. Op 2 ma wes N a  nog één n a t ven ova, deendaetwee 
w a a i leeg a i vatrept eba  schepen. De ra t  ven de maoid ma waen 
dvase  paen ca iw a lg , maa a  waden geen nieuwe n a ta i bjgemcckt. 
Geduraide d a e  palode waen steeds grote ccntdlen schcpai opd e d jk  
a i de schel penbenk ccnwalg. Toen d a e  kudde op 6 juni tij del ij k nea 
een enda djkvck waden ovagebrccht, w a d  tastond w ea een nieuw 
n a t ga/onden. Vend hdf juni w a a i de schepen e d ita  w ea ta u g  a i
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werden geei nesten meer ga/onden. De vogels bla/en nog wel In het 
gebied ccnwŒig. Het broedsuoæs wes nihil.

Predatoren en verstoring

Behdve de kudde schepen w a d a i a  mensen In het gebied gezien op 10 
mei (die) a i 20 juni (twee). Nccst Zilvameeuwaï waden geai 
predatoren weergenomen.

Acnbevelingen Schor ven Kets

Het Scha ven Kats is eai trcdtiondebroec|dads voor m e a d a e p a a i Bontbekpla/iaen. Het 
broedsuoæs is d jaenlcng vrijwd nihil door devatrepping ven de nesten doa  schepen. Dccrnccst 
wordt het gebied, ondenks het betredngsvabod, regdmdig bezocht door reaeenten (vissas, 
zonccnbiddas).
Het vaden t ccnba/dinghet gddedgeduraide de broedtijd (1 cpril-15 cugustus) ontoegenkdijk te 
meken voor schepen. Dit zou kunnai door het gehde ccngr enz ende djkvck niet mea te  begrezen, of 
(a/entued) door het ccnbrengen ven een resta tussen scha en djk.

Oosterschelde: Kets, schorretje west ven haven
Gemeente NoordBa/dcnd
Amasfoort-ooèdnaat: 051 399 Atlcsblok: 48-17-12 
Beheada: ??

Kldn schor met opgespodde schdpenbcnk lengs tdudvcn zeedjk. Het 
gebied wordt regdmdig begrccsdmet een groot ccntd schepen.

Kustbrœdvogsis en broedsuoæs

In 2001 waden geen kustbroeck/ogds vcstgestdd.

Oosterschelde: Kets, schorretje Jonkvrouw- 
Anncpolder
Gemeente Noord-Ba/dcnd
Amasfoort-ooèdnaat: 0049 397 Atlcsblok: 48-16-35
Beheada: W daschcp Zeeuwse Eilenden

Kldn schor met opgespod de schdpenbcnk lengs tdudvcn zeedjk. Het 
gebied wordt begreesd met schepen.

BŒoekdatain 2001

12 cpril, 25 cpril, 3 md, 11 md, 15 md, 31 md, 13 juni, 20 juni a i 26 
juni,

Kustbrœdvogsis a i broedsuoæs

Bontbekplevier Het gehdesdzoen wes één peer Bontbekpla/ia 
ccnwezig. De schdpenbcnk dejccrlijks ds broec|dcds wordt gebruikt 
wes nu echta vdgestort met uien, om de kudde ven 220 schepen bij te 
voaen! Pes op het moment d d  de schepen neer eai cndaeplek waen 
ovagebrccht, op 13 juni, w a d  d red  eai nest ven een Bontbekpla/ia
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ga/onden. Op 26 juni wes de kudde schepen weer terug, hetgeen het 
ande ven dezebroecjooging betekende.

Oosterschelde; Inlaag Went es ku up
Gemeente Noct d-Ba/el end
Amasfoort-ooödnccit: 046 403 Atlcsblok: 42-56-31 
Beheerder: Pcrticulia

Kleine inlccg met pies, ontstccn tijdens de d j kverzwcri ngi n 1980. In 
meert 2000 is door een pcrticulia een dijvend eilend cengdegd ven 300 
m2, bestccnde uit 'metten' ven hd le kunststof buizen. De matten ven 
buizen zijn cfgedekt met gccs, weer op 17.000 kg schelpen zijn 
ccngebrccht (Hulbas 2000). In 2001 w a d  een opstccnderend 
ccngebrcdnt, weer door a/antuéejongan niet in het wata kunnen 
belenden. Ook In het broedsëzoen ven 2001 vestigden zich nog 
Vlsda/an. Mogelijk Is deefstend tot deo a /a  toch tegaing. Bovenden is 
het platecu regelmatig in gebruik ds rustplccts door een grote groep 
onvdwessen meeuwen, hetgeen vestiging ven Visda/en wellicht in de 
weg stcct.

Oosterschelde: Inlaag ‘s Gra/enhoek
Gemeente Noord-Bevel end
Amasfoort-ooèdnad: 043 402 Atlcsblok: 42-55-33 
Beheada: Stichting Het Zeeuwse Lcncfcchcp

Met de ladsted jkvazw aingzijn  in 1980 een deNoorckust ven Noord- 
Ba/ëcndenkëe nieuwe inlcgen ontstccn, weer onda Inlccg 
's Gra/enhoek. Deze inlccg bestcat uit een ondepe, zoete tot licht brekke 
pies. In 1990 is een speacd broedëlcnc^eccngëegd(ankëehondadan 
m2) voor stans. Het ëlcncjewordt ccn dewestzijdebesdnamddoor ean 
stenen oa/avadedging en a  zijn kokkësdnëpen op het ëlcnd 
cmgebrcdnt. Het ëlcnd wordt ccntrekkëijk gehouden voor 
kustbroedvogës door in dew in ta  devegetatietevawijdaen. Dit is ook 
gebeurdin dew in ta  2000/2001. In denczoma ven 2001 zijn in het 
midden en oosten ven de inlccg nog twee ven zulke ëlcncjes ccngëegd.

BŒoekdatain 2001

17 më, 18 më, 13 juni, 29 juni, 6 ju li, 13 juli en 20 juli. Het ë lcnc jew ad  
op 13 juni, 29 juni, 6 juli en 13 juli met een bootjebsocht, opdeendae 
ciatawadhet ëlcncje vcncf ded jk  met een tëesooop bekeken.

Kustbroedvogds en broedsuoæs

Soort Totcd Broedsuoæs
(jongen/pacr)

Geoorde Fuut 6 0- 0.1
Kokmeeuw 160 0.5-1.0
Visdef 131 0.5-1.0

Kokmeeuw Op 17 më waden d 31 broedaide Kokmeeuwaï getëd. Op 
13 juni waden vavdgens 160 nesten getëd. Op 29 juni waden aroa 
100 hdfwcs en uitga/logen jongen getëd, op 6 juli 100 (vrijwë)
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vliegvlugge en 15 klanerejongen. Hel' broedsuoæs werd geschal op 0.5 -  
1.0 jong/pccr.

Visdef In de sinds de ccnleg jeerlijks b a e tte kd o n ie o p h d  eilcncje 
w a a i op 17 mei d 76 exemplaen ccnwaig. Op 13 juni is hel eilend 
bezocht en waden 131 nesten geleld. De kolonie 'zeg a  goed u it '. Er 
waden d 64 kleinejongen gaingd, in de rest ven hel seizoen nog eens 
130. Op 29 juni waden tientdlen jongen gezien, 43 jongen waden 
gemeten, a  legen twee dodejongen en 20 à 25 nesten met eiaen 
waden gezien. Bij het bezoek op 6 juli bleken tiartdlen juvenielen 
vliegvlug en waden 45 niet vllegvlugge pulll gemeten. Op 13 juli w a d a i 
61 vil egvlugge jongen geziai, in de kol oni e waden nogeais 20 kleine 
jongen (mcx. één week oud) a i ze/en grotaejongen gaingd. O pvdla id  
wes dat a  ook nog eens 29 nesten met eiaen waen. De 22 gemeten 
jongen waen In relatief slechteoondtle; a  legen vijf dodejongai. Het 
broedsuoæs w a d  geschat op 0.5 -  1.0 jong/pca.
D e29 nesten d e a  op 13 juli legai betreffen waaschijnlijk vavcnglegsels 
a i zijn (vrijwel) d ie  mislukt. Op 20 juli w a d a i geen broedende vogels of 
kleinejongen gaien; slechts 27 (vrijwel) vliegvluggejongai en tweedode 
jongen waden vcncf de d jk waagenomen.
Tijdens het bezoek op 13 juni waden 10 kiene halngcchtlgen ven 4-6 
cm In de kolonie ge/ondai.

Predatoren en verstoring

Op 6 juli w a d  een jonge Visdef d e ta i  ge/dgevcn vastoringopde 
zuidelijke inlccgdjk zat gegrepen door een Eksta. Ondcnks aroa 100 
cdulteVIsde/en destootdulken ultvoaden (enkelemdai reek!) hieldde 
Eksta vest a i pikte zijn prod. Vavdgens griste een mennetje Bruine 
Kiekaidef dejongeVisdef wegen vloogameeheen. Tijdais het bsoek 
ven 29 juni w c b  d gezioi d d  (mogelijk hetzelfde) mennetje Bruine 
Kiekoidef een jonge Bageoid pekte. V a d a  waden regelmatig Zwate 
Kr eden, Ekstas, Bruine Kiekend a/en en Zilvameeuwen geziai. De 
dw e a  ven V isda /a i en Kokmeeuwen leek effedief gaioeg om de 
jongen en e ia a i op het alendzelf tebeschamen. Preddievcn eiaen op 
het eilcncjevond mogelijk voord plads doa  loked broedaide 
Kokmeeuwen.
Op 12 juli w a d  m d a icd  ccnga/oad vo a  de ccnleg ven twee nieuwe 
dienden, met de ccnleg zelf w a d  e d ita  tot in augustus go/vccht zodd de 
vastoring vo a  debroedvogels op het eilcncje bepakt bied.

Voordelta Kwade Hoek
Gemeente Goedaeede
Amasfoort-ooádnad: 058 429 Atlcsblok 36-58-14 
Beheada: Vaeniging Nduurmonumenten

Noorckeestrend m d  primare duintjes lengs de kust Goaeein de 
Haingvlietmondng. Devameldegega/ens w a d a i grotendeels 
vazcmelddoor dehea Jen deRoon (Vaeniging Nduurmonumenten).

BŒoekdatain 2001

Onbekend.
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Kustbrœdvogsis e i broedsuoæs

Soort Totod Broedsuoæs
(jongen/pacr)

Kluut 95 ?
Kleine Plevi er 5 ?
Bontbek pi a/Ier 2 ?
Strcndplevler 7 ?

HéccB zijn geen gega/ens bekend over hef broedsuoæs.

Voordelta Baijacrdstraid
Gemeente Noct d-Ba/el end
Amersfoort-ooèdncd': 034 401 Atlcsblok 42-53-45 
Beheerder: Rijkswatestad Dir edi e Zeel end, Dienstkring Deltckust

Noctckeestrand langs de kust ven Noctd-Bevelcnd voor de Veerse Dem. 
Breed str end met primare duintj es. Een deel ven het strendis met borden 
en ijzercfrccd cfgœet om sterns en plevieren de kens te ga/en om te 
broeden. Een uitgestoven vlekte net echter de eerste duinenrij werd in 
2000 en 2001 ook met borden en ijzerdccd cfgesloten om te voorkomen 
dat reaeenten het cfgezettestrcnddeë vanuit de duinen konden bereiken. 
Door zcndsuppleties in de winter 1999/2000 wes het strcndgedeelte weer 
in 1999 Dwergsterns en Strcncjdevieren hebben gebroed kleiner en 
minder aantrekkelijk geworden om te broeden. Het proces ven primare 
duinvorming w cb  weer teruggŒet neer het begin.

BŒoekdatain 2001

17 më en 24 m ë.

Kustbrœd/ogds en broedsuoæs

Bontbekplevier Op 17 më werden twee paa Bontbekplevieren 
waagenomen evends o p 24 më. Er we-den geen nesten ga/onden.

Dwergstern Op 17 më waen tien peren aanwezig, waavcn e  zeven 
reeds een nest hedden. Een week Id a  waen slechts twee peren aanwezig 
en weden geen nesten mee ga/onden. Late in het sëzoen zijn h ie  geen 
Dwegstens mee waagenomen.

Preddoren en verstoring

Op 17 më vloog een Zw ete  Krad ove het broedgebied. Op bëde 
bezoekdegen weden dvesejogges bij het gebied gezien. D edrcste ing 
zd e  voor gezorgd hebben d d  betredngven het gebied waasdnijnlijk 
bepekt is gebleven.

Voordelta Vercfronken Zwcrte Polder
Gemeente Oostburg
Amesfoort-coödnaat: 019 379 Atlcsblok: 47-58-15 
Beheede: Stichting Het Zeeuwse Landschep

Sluftecchtig gëded met sdnorvegetdie (deës begreesd met schepen), 
piesjes en duintjes. Een voor pla/ieen potentieë geschikt broedgebied
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(primare duintjes) ligt ccn de zuidoostkant ven de strcnd/lckte, en is vrij 
toegankelijk voor reaeenten.

BŒoekdatain 2001

22 më.

Kustbrœd/ogsis en broedsuoæs

Op het scha broedde slechts één peer Kokmeeuwen. Op het strand 
kwamen d t  jeer geen ple/ieen tot broeden.

Acnbevelingen Verdronken Z werte Polder

Het gebied met de primare duintjes ccn de zuidoostkant ven de strcnd/lckte héét zeke potentis ds 
broec|olccits voor ple/ieen en - wellicht - Dwegstens. Om tefunctioneen ds broedgebied is 
cfsluiting ven een deel ven d t  gebied gedurende de broedtijd noockckéljk. Eides zijn m é  d t  soort 
maatregéen positie/e resultaten beékt.
H é  veden t cmbe/eling de mogelijkheden teondezoeken de aangrenzende binnendjkse ckke ten 
oosten ven deVedonken ZwcrtePdde in te richten ds broedgebied

Voordelta Het Zwin
Gemeente Oostburg
Amesfoort-ooèdnccit: 014 376 Atlcsblok: 47-57-45 
Beheede: Stichting H é  Zeeuwse Landschep

Schor m é  kreken en typische schorvegédie. Bij extreem hoog w ate 
ovespoelt h é  scha.

BŒoekdatain 2001

15 cpril en 22 mé.

Kustbroed/ogds en broedsuoæs

Kokmeeuw Hoe/vé e  op 15 cpril d 400 Kokmeeuwen in de kolonie 
aanwezig weren, weden e  op 22 mé slechts 52 broedende vogés 
gééd.

Predatoren

In en ncbij de kolonie weden Kléne Menté meeuwen, Zilvermeeuwen en 
Scholekstes weergenomen. In voorgcendejeren w e d  op groteschcd 
predatledoor rdten vcstgestéd.

Broedsucœs ven kustbroed/ogels In het Deltcgebied 2001
123



Rijksinstituut voor Kust en Zee/ RIKZ

Westerschelde Rcmmekensduineri en strcnd
Gemeente VI issi ngen
Amasfoort-oocbdnccit: 034 386 Atlcsblok: 48-33-45 
Beheerder: Waterschep Zeeuwse Eilenden (?)

Trqed ven oa 1 km zeedjk en strcnd tussen Fa t Rcmmekens en 
Voam dig Fort Zoutmcn. In het vroege voorjaa ven 2000 Is een 
natuurontwlkkélngspqjed uitga/oerd. Een tijdelijk bcggerspededepot en 
een gebied met duintjes en struweel waden omge/ormdtot een nat, 
sluftercchtig gebied met kunstmatige pacbodduinen.

BŒoekdatain 2001

25 cprll

Kustbroed/ogels en broedsuoæs

Kleine Plevier Op 25 cprll werd één paa Kiene PI evi er en weergenomen. 
Het Is niet bekendof deze hier ook gebroed hebben.

Westerschelde; Sloegebied, Strcnd Hovercrcit
Gemeente VI Issi ngen
Amersfoat-ooödnaat: 036 398 Atlcsblok: 48-34-32 
Beheerder: NV Ha/en ven Vlissingen

Opgespoten strcncjein Sloeha/en, ten oosten ven de werd 
'Schédepoat'. Over het oostëijk deel ven het str eneje loopt de 
'toegangsweg' tussen de hanger ven een hoveraeft en deSloeha/en. Op 
het strcncjezijn ook schelpenbenkjes, duintjes en veel puin en anda cfvd 
canwezlg.

BŒoekdatain 2001

Het gebied w a d  regelmatig bezocht, vo a d  In het kcda van ondazoek 
can broedende pla/laen.

Datum Tijd Verstoring Mogelijke predatoren
1 cpril 10:50-11:15 - ?
8 cprll 10:30-11:00 - Zilvermeeuw 50+
12 cprll 16:00-16:45 - Scholekster 40
8 mei 09:00-09:30 - ?
20 mei 10:20-11:00 Veel verse voetsporen; spoor aossmotor Scholekster 8, Zilvermeeuw 30, KI Mcntel 3, Ekster 3
27 mei 16:00-17:00 Vers spoor aossmotor Schol. 10, Zllverm 30, KI. Mcntel 3, Kauw 2, Ekster 1
21 juni 18:00-18:30 ? ?
2 aug 1 1:00-12:00 - Schol. 10, Zllverm 100+, Kauw 3, Ekster 2

Kustbrœd/ogds en broedsuoæs

Bontbekplevier Een paatje bestaand uit een mannetje met kleurring en 
een onga lngdepatna w a d  pes waagenomen vcncf 20 mei. Hoewel d t 
paa dam eadeop27  má, w a d  geen nest of jongan aangetroffen. Een 
tweede paa bestaande uit een mannetje met kleurringen een ongalngd 
vrouwtjewadregelmatig gœlen vcncf 8 cprll. O p 27 mei lle p d t paa 
met twee grotejongen opdepakeaplaats ven de aangrenzende w a f 'De 
Schel de '. Op 2 augustus 11 ep d t  paa vo a  de tweede med met twee bij na
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vi i egvlugge jongen op hef Hoveracftstrcnd. De twee paen produoeerden 
waaschijnlijk minimed vier jongen.

Westerschelde: Borssele, Kdoot
Gemeente Básele
Amasfoort-ooadnad: 037 384 Atlcsblok: 48-44-13 
Beheerder: Waterschep Zeeuwse Ellenden

Drie kilometer leng strcnd met cengr enz ende d jk en zendduintjes tussen 
deoostëijkeho/eidcm  ven de Sloeha/en en de Noor choi.

BŒoekdatain 2001

8 cpril, 20 mei en 10 juni.

Kustbroech/ogds a i broedsuoæs

Bontbekplevier Aleen op 10 juni werden een mennetje en een vrouwtje 
Bontbekpla/ia gezien (200 m uit elkccr). Mogelijk wes spreke ven een 
broedga/d.

Verstoringen preddoren

Op 20 mei waen vijf vissas a t d ie  wcndelcas cm w a ig  (waavcn één 
met een loslopende hond). Op 10 juni w aen 20 reaeenten a t d ie  losse 
honden aatwezig. Het strcnd wordt veelvuldg bezocht door reaeentat. 
Op 10 juni waen tien Zllvameeuwen, twee Kauwen en een Stormmeeuw 
aatwezig.

Westerschelde; Borssele, Zeedjk Noor choi-Hoek 
ven Borssele
Gemeente Básele
Amasfoort-ooadnaat: 038 383 Atlcsblok: 48-44-24 
Beheada: W daschcp Zeeuwse Eilenden

Treject ven oa 2 km zeedjk ven de Borsselepdda tussen de Noorchd en 
de'ol i esta g a ' ncbij de Hoek ven Borssele, indusief het str eneje en kleine 
scha ten oosten ven de koelwdain lad ven de kanaattrde a t het 
dvoagootjevcn de koelwdain lad ven dekanœ ntrde, In denczoma 
ven 1998 is tijdens het aatbratgat ven nieuwe djkbekledng de 
schorvegetdieen de schel penbenk op het strcncjevrijwel vadwenat. In 
2001 bestond het 'schor' uit een spaazcatn begroeid pldecu met enkele 
hoge bulten ven stenen en schelpen. Deschorvegetdiebegint zich w d  te 
hastellen. Opdezeedjk is het oorspronkelijkegrestdud (zonda weg) in 
1998 vavengat door een gecsfdteade 'ondahoudsweg', desindsden 
veelvuldg w a d  gebruikt door reaeenten. In voorjaa 1999 is het 
tdudgedeeltetussat de weg en de kruin ven ded jk  opnieuw inga  add 
met gres, taw ljl h ia  ook eat nieuw resta wadgepladst. In 1999 
broedden a  ook Bontbekplo/iaen o p d t ingezadcie gedeelte, in 2000 en 
2001 wes het broeden ven d a e  soort bepakt tot het str eneje.
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Bezoekckdain 2001

Hef gebied werd regdmalig bezocht, voord in het kader ven onderzoek 
ccn broedende pla/ieren.

Datum Tijd Verstoring Mogelijke predator en
13 februcri 10:30-11:00 Geen ?
18 februcri 11:45-13:00 Wcndelccr 18, ruiter 1, fietser 1 ?
11 meert 15:45-16:00 Wcndelccr 2, fietser 4 ?
22 meert 13:50-14:00 ? ?
1 cpril 10:00-10:40 Wcndelccr + hond 1, fietser 2 ?
8 cpril 12:00-12:30 Wcndelccr 7 + 5 honden, fietser 1; 

autospoor door schor
?

14 cpril 15:00-15:15 Fietser 1 Zilvermeeuw 2
23 cpril ? Fietser 1 Zilvermeeuw 10+, Scholekste 50+
30 cpril 12:15-12:40 Vers autospoor e b a  schor Zilvermeeuw 4
6 mei 15:00-15:25 Wcndelccr 5, hond 1, visser 3 + 

kampvuur op dijk: fietser 8
Kauw 2, Z w a te  Krad 1

13 mei 18:00-18:45 Wcndelccr 1, fietser 2, ruiter 1 Scholekste 20, Kauw 2, Ekste 1
15 mei 16:30-17:00 Visser 2 ?
20 mei 13:00-13:25 Fietser 11, recreant 2, ruiter 1 Zilvermeeuw 200+
27 mei 18:20-19:00 Fietser 2 Zilvermeeuw 30, Kauw 1
3 juni 15:00-15:15 Geen Zilvermeeuw 50, GroteMcntelm. 1, Scholekste 4
9 juni 18:30-19:00 4 WD aossautootjein s lu ftertjekdoot, 

Wcndelccr 9, losse hond 4, fietser 11
Zilvermeeuw 80+, Torenvdk 1

16 juni 11:45-12:15 Fietser 2 Zilvermeeuw 100+, Kleine Mcntelm. 5
24 juni 11:00-11:30 Wcndelccr 4, visser 3, fietser 4 Zilvermeeuw 300, Ekste 2
2 juli 12:20-12:45 Wcndelccr 8, losse hond 1 Zilvermeeuw 9, Scholekste 8
8 juli 10:45-11:20 Wcndelccr 8 Zilvermeeuw 22, Zw ateK rad  6, Ekste 1
15 juli 10:15-10:45 Wcndelccr 2, fietser 3 Zilvermeeuw 22, Scholekste 29
21 juli 10:30-11:45 Fietser 1, pierenspitter 3 Zilvermeeuw70, Zw ateK rad  3
28 juli 10:00-11:00 Fietser 3 Ha/ik 1, Bruine Kiekendief 1
5 augustus 16:00-16:45 Fietser 14, wcndelccr 12+1 hond Zilvermeeuw 100+
17 augustus 14:10-14:20 Fietser 3 ?

Kustbroedvogäs en brœdsuœes

Bontbekplevier In 2001 deden ten minste twee pa  en (vermoedelijk chi e) 
in totad minimad vijf fcroecjoogingen, de meeste op het strcncje. Geen 
ven de paan slccgden er in jongen groot te brengen.

Verstoring en predator en

Zietcbel. Het rijden met cuto's over het strcncjewcs een nieuw, 
zorgwekkend, verschijnsel. Op 3 juni werd een ebor een vogel gepredeerd 
e van een Bontbekplevier aangetroffen op het d jk tdud  nddj het strcncje. 
Rond 21 juli spoelde een nest weg.

WesterscheJde: Borssele, zeedjk Hoek ven 
Borssele-Stccrtsche Nol
Gemeente Borsele
Amersfoort-coödncat: 042 381 Atlcsblok: 48-45-42 
Beheerde: Beheada: Watesdncp Zeeuwse Eilanden

Trqed van ruim 2 km zeedjk ven de Borsselepdda tussen de ' d iestage ' 
nddj de Hoek van Borssele en deStaatsdneNd. In dezom e ven 1998 is 
nieuwedjkbekledngaangebradnt. Het oorsponkelijkegrcstdudzonde 
weg is vevengen door een gecsfdteede'ondehoudsweg', desindsden 
vedvuldg w e d  gebruikt ebor reaeenten. In voorjaa 1999 is het 
tdudgedeelte tussen de weg en de kruin ven ded jk  opnieuw ingezadd
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nnef grcB, terwijl hi o- ook een nieuw rester werdgeplaofst. In het midden 
von d t  trqed  is een djkovergeng (ook voor auto's) nea een buitendjkse 
pakeerplccits met tweepicknicktcfds.

Bezoekdctain 2001

Het gebied w e d  regelmatig bezocht, voord in het kade ven ondezoek 
co i broedende pla/ieren.

Datum Tijd Verstoring Mogelijke predator en
18 feb. 11:30-11:45 Fietser 4, hond 3, wcndelccr 2 ?
10 meert 15:45-16:15 Fietser 2 ?
11 meert 15:15-15:45 Fietser 5, wcndelccr 2, visser 1 ?
22 meert 12:55-13:50 Auto 2 + hondenuitlaters ?
1 cpril 09:45-10:00 Fietser 1, wcndelccr 1 + 3 losse honden ?
14 cpril 14:45-15:00 Zilvermeeuw 1, Bruine Kiekendief 1
23 cpril 15:45-16:40 Fietser 2, wcndelccr 2 + 5 losse honden Zilvermeeuw 2, Scholekster 4, Steenloper 3
30 cpril 12:40-13:00 - Zilvermeeuw7, Gr. Mcntelm. 1, Ekster l.Z w a te  

Krad 1, Kauw 1, Torenvdk 1
6 mei 14:15-15:00 Wcndelccr 12 + hond (w.o. 3 jongens lopend 

over tdud), 4 auto's, visser 2
Steenloper

13 mei 17:00-18:00 Fietser 4, brommer 4, wcndelccr 3, visser 8 Zilvermeeuw 1, Scholekster 6
15 mei 16:00-16:30 Schel penreper 2, hond 1 ?
20 mei 12:00-13:00 Fietser 9, visser 50 tussen Stccrtsche Nol en 

auto-over geng
Scholekster 30, Zilvermeeuw 1

26 mei 20:00-20:40 Wcndelccr op tdud, 2 auto's overgeng Zilvermeeuw 30, Kokmeeuw 20
27 mei 17:15-18:20 Fietser 5, visser 4, wcndelccr + hond Scholekster 30, Zilvermeeuw 8
3 juni 13:45-15:00 3 spelende kinderen + moeder, 3 kinderen + 

vlieger, fietser 1, wcndelccr 1
Scholekster 12, Zilvermeeuw 2

9 juni 18:00-18:30 Brommer 1, wcndelccr + losse hond, 2 auto's 
met 5 jongen die vuurwerk cfsteken bij 
overgeng

16 juni 10:45-11:45 Wcndelccr + hond op tdud, visser 3 Zilvermeeuw 20, T orenvdk 1, Bruine Kiekendief 1
24 juni 10:55-11:00 Wcndelccr 6, hond 1, fietser 4, auto 2 ?
2 juli 11:20-12:20 Wcndelccr + hond, 3 picknickers, 2 fietsers Scholekster 14, Zw ateK rad  1
8 juli 10:05-10:45 Fuikvisser 1, visser 2 Zilvermeeuw 16, Zw ateK rad  1
15 juli 09:30-10:15 Fietser 1, motorstep 1 Zilvermeeuw 4, Scholekster 5
21 juli 09:30-10:30 Wcndelccr + hond Zilvermeeuw 4
28 juli 08:30-10:00 Wcndelccr 3 + 2 hond, fietser 11 Zilvermeeuw 5, Scholekster 13, Taenvdk 1
5 a jg . 15:00-16:00 Zwemmer 12, wcndelccr + hond, fietser 6, 

visser 4
Zilvermeeuw 2, Zw ateK rad  1, Scholekster 10

17 a jg. 14:00-14:10 Wcndelccr 2 + hond, zwemmer 20, fietser 4 ?

Kustbroedvogsl s en brœdsuoæs

Bontbekplevier In 2001 broedden minimad vijf pea (wellicht zes) 
Bontbekplevieen op d t  trqed. In minstens negen fcroecjoogingen weden 
in totcd zes jongen vliegvlug (resp. één, twee en d ie jong/pae).

Westerschelde: Borssele, zeedjk Stacrtsche Nol - 
Coudorpe
Gemeente Borsele
Amesfoort-coödncat: 043 381 Atlcsblok: 48-45-43 
Beheede: Beheede: Watesdnqo Zeeuwse Eilanden

Trqed van oa 1.5 km zeedjk van de Borsselepdde en de 
Ellewoutsdjkpdde tussen deStaetsdneNd en pad 80. In dezome van 
1998 is nieuwe djkbekledngcangebradnt. Het oorspronkelijke grcstdud 
zonde weg is vevcngen eba  een gecsfdteede 'ondehoudsweg', d e  
sindsden vedvuldg wordt gebruikt eba  reeeanten. In voorjaa 1999 is 
het tdudgededte tussen de weg en de kruin van ded jk  opnieuw 
ingezadd met gres, tew ijl h ie  ook een nieuw reste w e d  geplcatst. Rond
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20 meert 2001 werd een bonkje geplabst op de d j k nddj Coudorpe, ter 
hoogte ven het strcncje (boeejdabs ven plevieren).

Bezoekdctain 2001

Het gebed werd regelmatig bezocht, voord in het kader ven onderzoek 
acn broedende plevieren.

Datum Tijd Verstoring Mogelijke predator en
18 feb. 11:00-11:20 - ?
25 feb. ? ? ?
10 meert 15:15-15:45 Wcndelccr + hond: visser 19 (wedstrijd) ?
11 meert 14:45-15:15 Wcndelccr 8, visser 25 (wedstrijd), fietser 1 ?
22 meert 12:40-12:55 Wcndelccr + hond ?
1 cpril 09:10-09:45 Wcndelccr 2 ?
14 cpril 14:30-14:45 Ruiter 2 Zilvermeeuw 1
23 cpril 15:25-15:45 Wcndelccr + 4 losse hond sporen viswedstrijd 

(veel blikjes, pepier etc op tdud)
Scholekster 10, Steenloper 6

30 cpril 13:00-13:10 - Zilvermeeuw 2
6 mei 13:50-14:15 Visser 22 (wedstrijd) Steenloper 5
13 mei 16:40-17:00 Fietser 9, Wcndelccr 2 -

15 mei 15:35-16:00 Brommer 1 -

20 mei 1 1:45-12:00 Visser 40, 198 genummerde bordjes! Fietser 2 Zilvermeeuw 1
26 mei 19:45-20:00 Veel door vissers cchtergelaten troep (pepier, 

blik, plastic etensresten)
Zilvermeeuw40, Zw ateK rad , Kokmeeuw 10, d ie  
foerqgerend op door vissas cchtagelaten troep

3 juni 13:35-13:45 - -

9 juni 17:00-18:00 Fietser 2, wcndelccr + losse hond, visser 1 Zilvameeuw2
16 juni 10:15-10:45 Zilvameeuw 15, Scholeksta 2, Steenlopa 1
24 juni 10:00-10:55 Fietser 1, wcndelccr 3 Zilvameeuw 1
2 juli 10:20-11:20 ? Scholeksta 5, Zw ateK rad  2
8 juli 09:25-10:45 Zilvameeuw 10, Grote Menté. 1, Scholeksta 4
15 juli 08:30-09:30 Fietser 1 Zilvameeuw 3, Scholeksta 3
21 juli 08:00-09:30 Brommer 1, fietser 1 Zilvameeuw 3
28 juli 07:30-08:30 Wcndelccr + 3 losse honden (liep bijna over 

nest Bontbekplevier)
Zilvameeuw 6

5 a jg . 14:40-15:00 Fietser 7, wcndelccr/zitters 5 + 4 honden Zilvameeuw 5, Scholeksta 4
17 a jg. 13:50-14:00 Fietser 4 -

Kustbroedvogà s en brœdsuoæs

Bontbekplevier In 2001 broedden minimad d ie p a a  o p d t trqed. Er 
weren minimad vier boecjoogingen op het tdud. Slechts één peer wist 
twee (of d ie) jongen groot te brengen.

West ersehe! de: Ellewoutsdjk, zeedjk Coudorpe- 
Fort Ellewoutsdjk
Gemeente Borsele
Amersfoort-coödncat: 044 379 Atlcsdok: 48-55-11 
Beheerder: Beheerder: Waterschep Zeeuwse Eilenden

Trqed ven ruim 3 km zeedjk ven de Ellewoutsdjkpdder Coudorpe (ped 
80) en Fort Ellevoutsdjk. In dezomer ven 1999 is nieuwe djkbekledng 
ccngebrcdrt. Het oorspronkelijke grestdud zonder weg is vervengen doa 
een gecsfdteerde 'onderhoudsweg', desindsden veelvuldgwordt 
gebuikt door reaeenten. In voorjccr 2000 is het tdudgededte tussen de 
wegen de kruin ven ded jk  opnieuw ingezaddmet gres. Pes nahet het 
ccnbengen ven nieuwe djkbekledng is potentieel doechcb td  voor 
plevieren ontstccn.
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Beioekddrain 2001

Hef gebied werd regdmalig bezocht, voord in het kader ven onderzoek 
ccn broedende ple/ieen.

Datum Tijd Verstoring Mogelijke predator e i
25 cpril 15:10-15:30 Wcndëccr 2, fietser 1 ?
15 mei 15:30-15:35 Wcndelccr 2, brommer 1 -

26 mei 19:40-19:45 Zilvermeeuw 17
24 juni 09:45-10:00 Wcndelccr 3, hond 1, fietser 1, visser 1 Zw ateK rad  1
2 juli 09:15-10:20 Wcndelccr 2, fietser 1 Zilvameeuw 22, Scholeksta 2
8 juli 08:15-09:25 Z ilvam eeuw 20, Scholeksta 3, Zw ateK rad  4
15 juli 07:45-08:30 Wcndelccr + 3 losse honden (jegend echter 

Bergeenden!)
Zilvameeuw 12, Kleine M enté meeuw 1

21 juli 07:15-08:00 - Z ilvam eeuw 20, K ieneM cntë . 1, Zw ateK rad  1
28 juli 07:00-07:30 Zilvameeuw21, K leneM cntë . 3, Grote Mcntë. 1
5 a jg. 14:20-14:40 Fietser 9, wcndelccr 7, hond 1, vlieger 1, 

visser 1
Zilvameeuw 3

17 aug. 13:35-13:50 Fietser 3, visser 3 ?

Kustbroed/ogàs en broedsuoæs

Het broeeëeizoen ven 2001 verliep op d t trqed wat rmerkweerdg. In cpril 
en mei W9den nooit plevieren gezien.

Bontbekplevier Pcb op 24 juni w a d  een nest gebonden. Dit w a d  bebroed 
ebor een vrouwtje met kleurring. Dit vrouwtje wcb ds broeck/ogel geringd 
opdeZcnc|dccit bij Taneuzen, ccn dezuidoeye ven deWesteschelde 
recht tegeiove Terneuzen. In meert en cpril 2000 en op 19 me 2001 
w e d  ctee vogel ook op de Zcncjdccit weergenomen.
Op 8 juli w e d  een kien jong uit d t  nest geingd, meer la te  w e d  d t  niet 
mee geziei.
Op 2 juli w e d  een ongeingd vrouwtje met een jong ccn getroffen. Het 
grotejong wee op 8 juli nogccnwœig, meer w e d  deernaniet mee 
gezien.

Strcndplevier Op 8 juli veschenen plotseling een peer en een mennetje 
Strcncjde/ie met respedi evei ijk d ie  en één jongen lengs dedjk. Dit 
tew ijl o p d t trqed  nimme Strcncjdevieen ween weergenomen. Het is 
zee wccrschijnlijk d d  dezevogels fcinnendjks hebben gebroed, in de 
recent ccngel egde kerevel den of rond de weken voor de 
Westescheldetunnel. Op 15 juli en 21 juli had het pae nog één groot 
jong. Op 15 juli had het mennetje nog steeds een groot jong. 
Wccrschijnlijk w a d e i dezetweejongen vliegvlug.

Westerschelde: Inlaag 1887, Ellewoutsdjk
Gemeente Borsele
Amesfoort-coödnccit: 044 379 Atlcsblok: 48-55-15 
Beheede: Veeniging Natuurmonumenten

Brckkeinlccg met zoutvegetaties, moddeigeslotei e i piesjes met 
eilcncjes.

Bezoekdda i n 2001 

30 cpril, 8 mei en 20 mei.
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Kustbrœch/ogsls a i brœdsucœs

Soort Totcd Brœdsuoæs
(jong/pacr)

Kluut 2 ?
Zilvermeeuw 86 ?
Kleine Mcntel meeuw 1 ?

Kokmeeuw In 2001 broedden geei Kokmeeuwen in deinlccg.

Westerschelde: Zuidgors
Gemeente Básele
Amesfoat-ooèdnaot: 047 378 Atlcsblok: 48-56-23 
Beheerder: Vereniging Natuurmonumenten

Vrij groot scha longs de Westerschelde met typische schorvegetcüe en 
vel e getijdengeul en. Bij extreem hoogwate loopt het scha oncbr. Het 
scha w a d t jccrlijks iets k iene  doa cfslcgvcn de scharend.

Bazoekddtain 2001

8 mei en 24 juni.

Kustbroed/ogsls a i brœdsuoæs

Soort Acntd p a  en Brœdsucœs
Zwatkopmeeuw 86 <0.1
Kokmeeuw 3596 0 1 O C

b

Zilvameeuw 25 ?

Zwertkopmeeuw Op 8 me weden 86 nesten geteld in de kolonie, een 
grote toename in vegëijk ingm et vorigjccr (50 paa). O p24jun i w e d  
echte geen enkel jong teuggezien en w c b  slechts één v d wessen vogel 
aanwezig. Het broedsuooes wes nihil. Wccrschijnlijk zijn de meeste van de 
reldief leeg gelegen nesten ven Zwatkopmeeuw ovespoéd tijdens een 
hoogtij begin juni.

Kokmeeuw Op 8 ma weden 3164 neten geteld middels de ' luafe- 
methode'. Na de telling w e d  e  in een steekproef een gemist peoentcge 
ven 14 prooent ge/onden. Naoarediekom t het totcd vo a  2001 uit op 
bijna3600 neten, hetgeen een duidelijke toename i s ten opzidnteven 
vorigejeen. In 2001 broedden e  in deinlccg Ellewoutsdjk echte geen 
Kokmeeuwen mee (in 2000 556 peen).
Andes den bij de Zwatkopmeeuw wes het broedsuooes ven de 
Kokmeeuw relatief goed: Op 24 juni weden 920 vi i egvlugge jongen op 
het slik gœien nccst de kdonie, ween e  nog 300 in de kolonie ccnwezig 
en ween e  nog enkelehondeden vevcnglegsels met eeen. Het 
broedsuooes zd bijna0.5 jong pe  paa hebben bed-ogen.
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Westerschelde: Hens weert, heven (W est nol en 
spededepot)
Gemeente Ramerswcd
Amersfoat-asciidnccit: 058 384 AtlcBdok: 48-48-14 
Beheerder: Beheerder: ??

Met va-ontrdnigdespeae gevuld depot tussan deWestnd en de nieuwe 
ho/enmondngbij Hcnsweert. Het depot is inmiddds grotendeds 
begroed, meer heeft ook nog enkde piesjes.

BŒoekddain 2001

20 me, 20 juni en 21 juni.

Kustbrœd/ogsls en brœdsuoæs

Soort Acntd pa en Brœdsuoæs (jong/pacr)
Kluut 2 ?
Kleine Plevi er 1 ?
Bontbekplevier 2 >1
Kokmeeuw 4 ?

Bontbekplevier Op 21 juni werd een peer met een net uitgevlogen jong 
gezien. Dccrnccst wes een temtoricd mannetje ccnw^ig.

Westerschelde: Zeedjk Zimmermcnpolder
Gemeente Ramerswcd
Amersfoort-ooèdnccit: 069 379 Atlcsblok: 49-52-15 
Beheerder: Beheerder: Waterschep Zeeuwse Eilenden

In 2000 ven nieuwe djkbekledngvoorzienezeedjk. Met neme het 
oostdijk ded, met een kien scha en enkde grindstrenejes, is van bdeng 
voor plevieren.

BŒoekdatain 2001

Datum Tijd Verstoring Mogelijke predator en
8 mei 16:15-17:00 Wcndelccr 1 + 2 losse honden, fletser 1 Bruine Kiekendief 1, Scholekster 80+
26 mei 17:00-19:00 Wcndelccr 4, visser 3, recreant 3 + tent op ?

dijk, fletser 1, brommer + losse hond
30 mei 14:00-15:00 Wcndelccr 2; tractor met schulfbck brengt ?

grond cm  op tdud
21 juni 16:15-17:00 Fletser 2 Z w a te  Krad 1, Scholekster 5
4 aug. 16:00-16:30 Fletser 1, visser 3 Scholekster 40
8 aug. 10:00-10:30 - T orenvdk 1, Bruine Kiekendief 1
24 aug. 07:30-08:15 ? ?
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Kustbrœd/ogâs a i brœdsucœs

Soort Acntd pa  en Brœdsuoæs (jong/pacr)
Kleine Plevi er 2 ?
Bontbekplo/ier 3 >1

Bontbekplevier Op 26 ma waden d ie  per an met jongen gezien. Hierven 
werden minimed echt jongen vliegvlug. Dccrnccst produœerdeeen 
(ongeringcD pea een suooesvd vervdglegsë. O p 24 cugjstus he d d t pea 
twee vi i egvlugge jongen. Eén (vervdg) legsë mislukte omdat de ëeren 
w a a i vcstgeplckt co i dereoait op het tdud  ccngebrechte klë.
De tien vi i egvlugge jongen d e d ie p a e n  produoærden (3.33 jong/peer) 
betekent een uitzondalijk goed brœdsuoæs!

West er schel de: Vercfronken lend ven Sceftinghe
Gemeente Hulst
Amasfoort-ooèdnccit: 070 375 Atlablok: 49-52, 49-53 
Beheada: Stichting Het Zeeuwse Lcndschcp

Uitgatrekt schorrengëded in het oostëijk deë ven de Westasdiëde.

Bezoekddain 2001

Deinventaisdies waden uitgevoad ebor devogëw akgoep ven 
Nduurbesdiamingsvaeniging DeStëtkluut. Het gebied w a d  minstens 
edit med bezocht in het broedsëzoen.

Kustbroech/ogds e i brœdsuoæs

Soort Totcd
(broedpaen)

brœdsucœs 
( vi 1 egvl ugge j ongen /  peer )

Kluut 69 0.1 - 0.5
Kleine Plevi er 3 0 . 5 - 1
Strcndplevier 6 0 . 5 - 1
Kokmeeuw 85 ?
Kleine Mcntel meeuw 26 ?
Zilvermeeuw 8000 0 . 5 - 1
Visdef 869 0 . 5 - 1

Kluut DeKlutai produœaden slechts enkëevliegvluggejongen.

Zilvermeeuw DeZilvameeuwen hcddai in Sceftinghe eai goed 
broedsuooes. Op 14 juli waden 4434 juveniëen getëd. Het ca itd  
broec|oaen is dgaiomen, wccrschijnlijk ometat debaëkbaahëdvcn  het 
voedsë is dgaiomen. De stortplaatsen (o.a de Hoge M cd), weer de 
Zilvameeuwen m eatd  foacgaen, w a d a i tegaiwoordg steeds 
dgedëct.

ViscSef DeVisda/en broedden in Sceftinghevasprëd ova d ie k d o n ia , 
in 2001 in uitzondalijk hogeccntdlai. Het brœdsuoæs w a d  door de 
të las g a ch d  op 0.5-1 jong/perr.
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Westerschelde: Zeedjk Wdsoorden-Bcdhoek
Gemeente Hontenisse
Amasfoort-ooèdnaot: 062 376 Atlcsblok: 49-51-43
Beheerder: Waterschep Zeeuws Vlccnderen

Bultentdudvcn zeedjk voor de Kruispolder en deWilhelmuspolder met 
reoent vanleuwdedjkbekledng.

BŒoekdatain 2001

4 m a, 17 m a, 31 ma

Kustbrœd/ogds an brœdsuoæs

Bontbekplevier Op 4 ma werd een nest ga/onden met vier aeren op de 
d jk  voor de Krulspolda. Dit nest wes leeg op 17 ma (Alex Wielend). Op 
31 ma wes het peer ccnwezig, meer hed geen jongen. Het Is niet bekend 
of er later In het seizoen nieuwe broec|3ogingen zijn gavest.

Strcndpievier Op 17 ma w a d  een nest met d ie  eisen ga/onden ncbij 
Bcdhoek (Alo< Wielend). Dit paa, weerven het vrouwtjewes 
gekleurrlngd, w a d  op 31 ma zonda jongen ccngetroffen. Wel op deze 
datum nddj Bcdhoek een enda peer ccngetroffen met een nest met twee 
aaen en een klein jong. Op 31 ma wes ook een mennetje ccnw slg op 
de d jk  voor deWllhelmuspdda. Dit Is gë 'n tapreteadds d iepaen .
Lata In het seizoen w a d  een cdult met een vi i egvlug jong gezien op de 
d jk  ven deW llhëmuspdda (Wlm Wisse).

Westerschelde; Zeedjk Molenpolder, Ossenisse
Gemeente Hontenisse
Amasfoort-ooèdnaot: 056 380 Atlcsblok: 48-48-52
Beheacbr: Wataschcp Zeeuws Vlccndaen

Bultentdudvcn zeedjk met reoart vanleuwdedjkbekledng.

BŒoekdatain 2001

31 ma, 1 juni

Kustbroech/ogds an brœdsuoæs

Kluut Drlebroec|oaen. Op 31 ma had één paa tweegrotejongen. Op 
19 juni w a d a i d ie  paen met zes jongen gezien (Wlm Wisse).

Strcridplevier Op 31 ma w a d  één paa weer genomen. Op 13 juni 
waden geen Strcnc|da/iaen mea galen.
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Westerschelde; Zeedjk Ser-Arendspolder
Gemeente Hontenisse
Amasfoort-ooèdnaot: 056 377 Atlcsblok: 48-58-31
Beheerder: Waterschep Zeeuws Vlccnderen

Bultentdudvcn zeedjk met reoent vernieuwde djkbekledng.

BŒoekdatain 2001

31 ma, 13 juni

Kustbroech/ogds an brœdsuoæs

Bontbekplevier Op 31 ma werd een peer met een jong ven één week 
gezien. Op 13 juni hed d t  paa geen jongen meer.

Strcrtdfd&fier Op 31 ma werden twee mennetjes gaien. Op 13 juni 
waan v ia  'paan' aanwezig: een paa met jongen van 5 degen, een man 
met een nest met aaen, een man en een paa.

Westerschelde; Zeedjk Hellegdpolder
Gemeente Hontenisse
Amasfoort-ooèdnaat: 054 376 Atlablok: 48-57-45
Beheada: Wataschcp Zeeuws Vlaandaen

Buitentdudvcn zeedjk met reoent vanieuwde djkbekledng.

BŒoekdatain 2001

31 me, 12 juni en 13 juni.

Kustbroech/ogds a i brœdsuoæs

Strcridplevier Op 12 en 13 juni w a d  een man met een jong ven ruim 
twee weken gezien.

Westerschelde; Zeedjk Eendcgtpolder
Gemeente Hontenisse
Amasfoort-ooèdnaat: 052 375 Atlablok: 48-57-53
Beheada: ??

BŒoekdatain 2001

Onda endae 18 cpril, 27 cpril, 31 me, 12 juni en 13 juni. 

Kustbroech/ogds a i brœdsuoæs

Straid(d&/ier Op 18 cpril en 27 cpril w a  een n a t met d ie  aaen 
aanwezig. Op 31 me w a d  één paa waagenomen. Op 12 juni w a d  een 
n a t met d ie  aaen  ga/onden en tweepaen met jongen gezien. Het 
broadaultaat is onbekend.
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Westerschelde; Zeedjk Kleine Huissenspolder
Gemeente T erneuzen
Amesfoort-ooèdnaat: 050 374 Atlablok: 54-17-11
Beheerder: Waterschep Zeeuws VIccnderen

Bultentdudvcn zeedjk met reoent vernieuwde djkbekledng.

BŒoekdatain 2001

Onder endere 13 mei, 31 mei, 12 juni en 13 juni.

Kustbroech/ogds a i broedsuooes

Strcridplevier Op 12 juni waden twee nesten met deen ga/onden. Het 
broedsuooes Is onbekend.

Westerschelde; Zeedjk Griete-Terneuzen
Gemeente T eneuzen
Amesfoort-ooèdncat: 049 373 Atlablok: 54-16-25
Beheede: Wateschep Zeeuws Vlaanderen

Bultentdudvcn zeedjk met reoent venleuwdedjkbekledng.

BŒoekdatain 2001

Onde endee 13 mei, 31 mei, en 13 juni (deel trqed). Gege/ens 
dkomstlg van Wlm Wisse.

Kustbroech/ogds a i broedsuooes

Bontbekplevier In 2001 broedde één paa. Het broedsuooes Is onbekend. 

Straid(d&/ier In 2001 broedde d ie  peen. Het broedsuooes Is onbekend.

Westerschelde; SI ui soompl ex T erneuzen
Gemeente T eneuzen
Amesfoort-ooèdnaat: 045 373 Atlablok: 54-16-21 
Beheede: Rljkswatestcd Dl redi e Zeeland, Dl enstkrl ng T eneuzen

Ten noorden van desluizen ligt tussen tweeslulstoegcngen een pldecu 
dat Is volgestort met grof grind. Het plateau heeft een oppevlcktevcn 
90x25 m. Het plateau ligt enkde metes boven het hoogwatenlveau en 
ovespodt dus nooit. De spaazcmevegetdle bestond voord uit K le/e lg 
krulskrulden Kldneklcproos. V e d e  groet e  Muurpeper, braam en gra. 
Het slulsoomplex ven Teneuzen h ebeg t d vde jaen  een vlsdefkdonle. 
Sinds 1991 wordt steeds gaa opgestdd rond de kolonie om te 
voorkomen dat jonge vogds In de ha/en teechtkomen en steven. In 
1994 w e d  geoonstateed dat het broedsuooes zee slecht w a : deen 
kwamen niet uit en dejongen d e w d  ultkwcmen weden ziek (ontstoken 
ogen en poten) en stleven voordat zevllegvlug konden waden. In 1995 
w a  het broedsuooes reddljk, maa In vend 1996 w a  het broedsuooes 
w ee zee slecht. In 2000 leek het broedsdzoen reddljk suooesvd te 
waden maa ved jongen stleven In de pelode dat ze uit zouden moeten 
vliegen. De ultga/oede chemische, histologische en pdhologische
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onderzoeken devcncf 1996 werden ultga/oad, w een  in de ridnting von 
een lokde chemische oorzcck (Bouma et aí. 2000).
In 2001 werden wederom tien eieren verzcmeldvoor chemischecndyses, 
e i werd bovenden vëdondazoek varlcht neer deomstcndghedai in en 
om dekdonie(Hoekstën e td . 2001). Hlavoor w e d in  het zuidelijke deel 
een epate endosuredgezet.

BŒoekdatain 2001

22 ma, 25 ma, 29 má, 3 juni, 6 juni, 10 juni, 13 juni, 16 juni, 20 juni, 23 
juni, 27 juni, 4 juli, 12 juli, 18 juli, 17 juli en 18 cugustus.

Kustbroech/ogds en brœdsuoæs

Kokmeeuw Er w a d a i v ia  nesten ccngetroffen, twee of d ie jonga t 
waden vllegvlug.

ViscÊef Er waden geduratde het seizoen 188 nesten ven Visda/en geteld 
(indusief enkele Ide  9 1 / of vavcnglegsels); dekoloniegrootteis bepadd 
op 174 perr. Op 22 ma legen a  reeds 135 legsels, waavcn de meeste d 
voltdlig. Op 3 juni bleken deeasteeiaen uitgekomen, waamee 
Taneuzat één ven de vroegste kolonies ven het Deltcgebied wes. Het 
ultkomstsuooes ven aaen In 52 legsels bedoeg90% . In totcd waden 
264 jongat galngd, waavcn 132 In de endosure, hlavcn vloog 71 % uit. 
In de atdosurewaden tweeongalngdejongai dood ccngetroffai, In 
het noordelijk deel 4 d5. Zlekta/aschljnselai dedal zich, a/ends In 2000, 
niet voor.
Ven het slechte w ea In de tweede week ven juli, waadoor op a id a e  
pladsen In het Deltcgebied nogd w d  jongen stlaven, bleek N a  weinig 
effed. Het broedsuooes bedoeg l,8 jong/pccr (Hoekstein e fd . 2001).

Predatoren en verstoring

Preddoren waden veëvuldg waagenomat rondom het slulsoomplex. 
Eén paa Schdekstas en v ia  paa Kokmeeuwen broeddai tussen de 
Vlsda/en. Andaewaagaiom en (potentlëe) preddoren w a a i Ekstas, 
Zllvameeuwen, Kleine Mcntë meeuwen, Kokmeeuwen en Zwate 
Kraden. Er waen e d ita  geen spa en ven pr addle In de kolonie. 
Preddoren waden net ds in 2000 en in tegenstëllng tot dejaen 
daavááifd vajccgdcbor de Vlsda/en.
V asta lng  vond d  a i toe plads door wakzeemheden op het 
slulsoomplex, dewaklui blekai d gemaaid door het bedaiendpasoneë 
ven desluizen om de kolonie te ontzien. Voorbijva ende schepen zorgden 
ncuwëijks voor onrust.

Westerschelde; Nieuw Neuzen pol der II
Gemeente T aneuzen
Amasfoort-ooèdnad: 040 374 Atlcsblok: 54-15-11 
Beheada: DOW Chaniod

Begin jaen za/entig opgespoten ta ra n  binnen het industriecomplex ven 
DOW Chemlod Taneuzen. Een deë ven het gebied In Ingqdcnt met 
popullaen, een enda deë bestad uit eai spaazeem begroëde, zendge 
vlekte. Devegetdleblljft h la  Iccgdoor demcssdeccnwezlghëdvcn
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konijnen. Eindjcren tcchtig is een tweet'd e<perimentelebroeclgebiecjes 
ccngëegd: een vck met grinden een vck met sdnelpen. Dezevckken zijn 
inmiddels begroeid, terwijl de nddj geplcnte populieren inmiddels zijn 
uitgegroeid tot fa se  bomen.

BŒoekdatain 2001

22 má, 25 má, 3 juni en 4 juli.

Kustbroech/ogds en brœdsuoæs

Soort Totcd
(broedpaen)

brœdsuoæs 
( vi i egvl ugge jongen/paa )

Kokmeeuw 3n 0
Kleine Mcntel meeuw 2n 0
Zilvermeeuw In 0
Visdef 64n, 7pr 0

Visdef Op 22 má werden 64 broedende Visdeven an nog eens zeven 
bdtsende peren weergenomen, verspeidover tweesubkolonies. Op 3 
juni WC6 het ccntd cfgenomen tot 43 broedende Visda/en (getd 
aangehouden voor MWTL) en za/en pa  en. Op 4 juli bleek de hele 
visdefkdonie verlaten; ook de broedende meeuwen bleken verdwenen. 
Voa de Visdef w cb  het brœdsuoæs dus nihil. Ais reden voa  het slechte 
brœdsuoæs w a d t gededot ccn preddie. Ook voagccndejaen leek d t 
de belangrijkste oazcck voa  het slechte brœdsuoæs.

Westerschelde: Voor lend Nummer Eén
Gemeente Oostburg
Amersfoat-coödncat: 031 378 Atlcsblok: 48-53-22
Beheerder: Waterschep Zeeuws Vlaanderen

Klein, hooggelegen buitendjks gebied dat dleen met ertreeno hoge 
waterstanden onderloopt. Het gebied is ontstaan bij de laatste 
djkverzwaing. Devegetdiewcs zea eentonig en bestond voanemdijk 
uit gressen. In 1994/95 zijn delen van het schor cfgegra/en om de 
dvasite it van devegetdietevagroten. Ta/ens is a  een klein eiland (oa 
1 hei) geaeëad d d  moet denen ds broecjdads vo a  kustbroed/ogës. 
Met schel ponbcnkjes is het ál end aantrekkelijk gemcckt vo a  pla/iaon en 
stans. Dwagstans, Strcncjdeviaen en Kluten hebben het ëlcnd d in het 
eastesëzoen gekdonisead. In dew in ta  1995/96 waden de 
schë ponbcnkjes opgehoogd on sindsden w a d t hi a  vcck met suoœs 
gebroed. Voadgaand aan het broedsëzoen 2001 is het gebied geploegd, 
maa a  stond nog vrij veë vegetdie op de ni et-geploegde 
schë penbul ten.
K a t vo a  het broedsëzoen w a d  op het Voalcnd Numma Eén een benk 
geplaatst opean schëpenbcnkjedd v a ig ja a  ds broecjdads w a d  
gebruikt doa  een Strcncjda/ia.

BŒoekdatain 2001

20 cpril, 9 më, 19 më, 22 më, 31 më, 3 juni, 5 juni, 13 juni, 20 juni.
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Kustbroedvogäs an broedsuooes

Eilend Voorlcnd Nummer Een
pr = peren, n = nest, m = men, +p = met pullen (jongen), z = zingend

Soort Totcd
(broedperen)

Brœdsuoæs 
(jong/peer)

Kluut 47n <0.1
Bontbekplevier 3 <0.1
Strcndplevier 8 0
Kokmeeuw 1 <0.1
Zilvermeeuw 1 <0.1
Visdef 1 <0.1
Dwergstern 34 <0.1

Kluut Ven de 47 peer broedende Kluten (31 mei) op het eilend werden op 
13 en 20 juni slechts enkde klei ne jongen weergenomen en geen enkde 
grotere. Het broedsuooes is gesdod op minder den 0.1 jong/peer.

Strcridplevier Op 22 md werden op het dlcndzeven mennetjes en d ie  
vrouwtjes gœiao. Dit is gë'nterpreteerdds za/en broecjocren. Buiten het 
dlcnd broedde één peer. Enkde mden werd één jong weer genomen, Ider 
in het sdzoen echter niet meer. Tenminsteéén nest is overspodd. 
Wccrschijnlijk zijn dlebroec|oogingen mislukt.

Dwergstern Ncdcit op 22 md meer liefst 155 Dwergsterns werden 
weergenomen op het dlcnd werden op 31 md 68 nesten ga/onden. Na 
9<treem hoog water op 3/4 juni bleken er nog 34 nesten ova. Alleen 
ctee nesten zijn meegetdd in vabend met mogdijke havestiging ddas. 
Op 20 juni bleken a  echt Dwagstans te broeden, gezien efe broedebur 
van Dwagstans moeten d t  nieuwe legsds zijn ga/veest. Er waden geen 
jongen gezien en zea wccrschijnlijk zijn dlebroecjoogingan mislukt.
De meeste Dwagstans weerven debroedsds begin juni mislukten op 
Voorlcnd van Numma Eén vestigden zidn wccrschijnlijk op de 
nddjgdegen HoogePiden.

Preddoren en verstoring

D eoa /a  van deWestasdnddeis erg in trek bij wcnddccrs (d den niet 
met honden) en fietsas. Zepcssaen het dlcnd op ka te  ds tcn d w d  
regdmdig tot vastoring Iddf. Op het scha grezen tientdlen koeen. Ais 
potenti d e preddoren waden Sdndeksta, Zilvameeuw, ZwateKrad, 
Kcuw en Eksta genotead. Een Zw ate  Krad w a d  éénmad gœien met 
een eendend.

Overspoding

In de nccht van 3 o p 4 juni is bij een zea hogewdastend een ded ven 
het dlcnd ovaspodd.
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Westerschelde: Hooge Pleten
Gemeente Oostburg
AmersfoCTt-ooèdnccit: 031 379 Atlcsblok: 48-53-12 
Beheerder: Stichting Het Zeeuwse Lcndschqo

'D eB d ' is het hoogstedeel ven deHoogePlaten, een uitgestrekteplad in 
dem ondng ven de Westerschelde. Het broedgebied beslaat een 
oppervlcktevcn onga/eer 250 x 50 m en bestaat voord uit primare 
duintjes, voorncméijk begroeid met bestcrwegrcB, zeepostddn en 
strcnckweek. Visda/en broeden ook op wat leger gelegen gedeelten met 
prlmdreschorvegetdies van kwel der gr cb en scharenkruiden op 
onbegroeide bodems. Begin cpril 2000 is een 'ring' van zcncfeckken 
bekleed met kunststof hersteld met ds doei een veilige broecjdaats voa  
Dwergsterns te creëren.

BŒoekdatain 2001

In samenwerking met Het Zeeuwse Landschep werden de Hooge Platen 
doa meda/vakas van het RIKZ bezocht op 1 juni, ójuni, 13 juni, 20 juni, 
27 juni, 4 juli, 12 juli en 18 juli. De medewerkers van Het Zeeuwse 
Landschep voerden debroeck/ogdtdlingen uit, meda/verkers ven het RIKZ 
hadden tot hoofdtaak het uitkomstsuoæs tebepden en oondtiemetingen 
ccn jonge Vlsda/en uit te  voa en.

Kustbroedzogds an broedsuooes

pr = peren, n = nest
Soort Totcd

(broedpaen)
Brœdsuoæs 

Cvl i eg/l ugge jongen/ paa
Kluut 43 <0.1
Bontbek plevier - -

Strcndple\fler 2 ?
Zwatkopmeeuw 1 ?
Kokmeeuw 700 0.1-0.5
Zilvameeuw 1 0
Grote Stan 2875 0.5-1
Visdef 1100 0.5-1
D w agstan 65 >1

Kluut Doa meda/vakas van Het Zeeuws Landschep waden 43 nesten 
ga/ondao. Op 6 juni, enkele degen nazea h o o g w d a  w a d a i tientdlan 
aaen in het vloechnak ccngetroffen. Tijdens enkde lo tae bezoeken 
waden nog nieuwe (ha)legsds ga/onden meer wenig paan met jongan 
gezien. Het broedsuooes is moalijk te schatten omdd Kluten met jongen 
de plad oplopen. Wccrschijnlijk wes deprodudiezea g a in g d o a  onda 
mea het slechtewea begin juni.

Zwatkopmeeuw  Op 1 juni waan twee peer Zwatkopmeeuwan 
ccnwezig, bestaande uit tenminste twee adulten en één 2e-zoma vogd. 
Op 16 juni w a d  een 2e-zoma vogd gezian d e  op een nest zat. Het 
broedsuooes is onbekend.

Kokmeeuw Tot en met 1 juni waden 700 nesten ganakt (hia 
ccngehoudan ds broedccntd), na cteedatum nogeens 363. O p6 juni 
ba/atte onga/ea de hd ft ven de 963 tot den toe gemakte nestan 
jongen. Op 13 juni waan a  ved hdfwcs jongen. Op 4 juli waan 
honda den jonge Kokmeeuwan vliegvlug, dccrnccst waen a  ook nog 
eens honda den hdfwcs jongen. Ook een week lata waen a  nog
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honderden hdfwcs jongen. Op 6 juni legen er tientdlen (wccrschijnlijk 
door vogels) gepredeadekokmeeuwëaen.
Gezien deve le lde(ha)legsës en dodejongen Is hel broedsuooes ven de 
Kokmeeuw vrij slecht ga/veest (ruwe schatting 0.1 - 0.5 jong/pccr).

GroteStern Op 6 juni waen reeds 2476 nesten ven GroteSterns gemerkt; 
op d e  datum werden de eerste 20 jongen ga/onden. Tot en met 20 juni 
weden 2875 nesten gemekt, daena nog eens 265 (h le niet meegeteld). 
Op 20 juni liepen grote crèches met totcd minstens 1100 jongen rond.
Op 27 juni viel op dat behdve grote ccntdlen jongen In crèches e  ook 
nog zee veel cdulten opdebroec|dcats landden; het geluld ven 
Invdlende Grote Stens wes letterlijk oorvedovend! Op 12 juli bevonden 
zich zeke 800 jongen in crèches en vlogen e  d onga/ær 400 rond; 18 
juli gcf een vegelljkbccr beeld gezien. Bovenden waen e  op 18 juli nog 
oa 100 nesten met ëeen en ook nog eens 100 met kleinejongen (0-7 
degen oud). Dodejonge grote Stens weden weinig ga/onden. In veel 
ge/dien zouden tweejongen pe  broec|oaa zijn grootgebrccht (meded. 
RenéBeijesbegen), wat voor GroteStens vrij ultzondelljk Is. Het 
broedsuooes wes goed: 0.5-1 jong pe  paa.

Op 1, 13 en 20 juni weden adulte Grote Stens gœien d e in  2001 in de 
kolonleteZeebruggewaen gekleurmekt met pialneen zllvenltrcat op 
de veen. Het ging om tenminste d ie  vaschillendevogës.

ViscSef Tot en met 13 juni weden 975 Visdefnesten gemekt, h iena In 
de rest ven juni nog eens 125. Op 13 juni weden pes de eestejongen 
ccngetroffen. Dejongen waen slechts enkele degen oud. Op 27 juni, na 
een nccht met zwacr onwee en zw ae si cgregens weden he  en de  dode 
en stevende (meestd kleine) pulll ge/onden, vcck In vegetatie op enige 
efstend ven het dchtstbijzljndenest. Deoondtlemetlngen w een  uit dcf 
deoondtlevcn dejongen op deze deg vrij slecht w a . Veondesteld 
w a d t dcf door het noodwee zowel oudes ds jongen In pcnlek zijn 
gecckt en dejongen beschutting hebben gezocht waabij ze het oontcct 
met de oudes zijn kwljtgecckt. Op 4 juli legen op het noordwestelijke 
deë enkëe tientdlen klëne dodejongen. De cbodsoorzcck leek 
ondevoedngen uitputting tezijn. Eides opdebroec|dccfsen weden 
najwëljks dodejongen ge/onden.
Op 12 juli weden minstens 300 vil egvlugge jonge Vlsda/en gœien.
Het broedsuooes is moëlijk te schatten omelet, tew ijl degroteejongen d 
uitvliegen, deklënejongen zich deës vebegen In devegetctleen deës 
de pleet oprennen. D e lnduk w a  d d  het broedsuooes (vrij) goedwa: 
minstens 0.5-1 jong/paa.

Dwergstern Tot en met 1 juni waen 23 nesten ga/onden. Bij de hoge 
wderstenden von 3 juni zijn slechts d ie  nestan valoran gegccn op de 
Hooge Pidan. Op het ncbijgëegen Voorlcnd von Numma Eén zijn toen 
w ë tientdlen nesten valoren gegccn. De 17 nieuwenestan ccngetroffen 
op 13 juni betroffen waarschijnlijk halegsës van dezevogës. Tot en met 
22 juni waden In totcd 65 nesten gemakt. Op 4 juli waden maa liefst 
40 d45 vllegvluggeen nog eens 30 h d fw a  Dwagstans getëd. Het 
broedsuooes w a  (ultzondelljk) goeden w a d t geschd o p > l jong/paa.
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