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In 2000 s ta rtte  het toenm alige  Ins tituu t voo r N atuurbehoud voo r het eerst m et 

gecoördineerde s laapplaatste llingen van m eeuwen. De be langrijkste doelste lling 

was om in de periode van de in te rna tiona le  m id w in te r-w a te rvoge lte llin g  een beter 

beeld te  krijgen van de aanwezige aanta llen in V laanderen. Tellingen van meeuwen 

overdag - zoals bij andere soorten watervogels - bleken immers al v lug problem en 

op te  leveren. De meeuwen zaten te  verspreid (to t ver bu iten  de tra d itio n e le  

te lgeb ieden) en de te llers hadden vaak de t i jd  n ie t om ze mee te  te llen  m et de 

andere soorten watervogels. Een aparte te llin g  op de slaapplaatsen bleek het beste 

a lte rna tie f. Sinds 2000 w o rd t daarom e lk jaa r in de tw eede h e lft van januari één 

s im u ltaan te lling  van meeuwenslaapplaatsen in V laanderen georganiseerd. V ijf  jaar 

na een eerste overzicht van resultaten in DEVOS & SPANOGHE (2002) z ijn  w e  aan 

een update toe. In deze bijdrage bespreken w e bondig de belangrijkste te lresulta ten 

to t  en m et vorige w inter.

Alle slaapplaatsen gekend?

Sinds 2000 kregen w e gegevens binnen van in to taa l 36 verschillende slaapplaatsen 

(Tabel 1). Her en der z ijn  er w e llich t nog een kle in aantal slaapplaatsen waarvan to t  

op heden geen gegevens zijn ontvangen (bv. in de om geving van Mol). In fo rm a tie  

daarover is steeds w e lkom !

Hoeveel slaapplaatsen ge te ld  w orden, varieert vrij sterk van ja a r to t  ja a r (van slechts 

9 in 2003 to t  25 in 2005). Die g ro te  verschillen hebben m et verschillende factoren 

te  maken. Soms strooiden ongunstige weersomstandigheden roet in het eten. Het 

was ook niet a ltijd  gem akke lijk  om voldoende tellers te  vinden. Meeuwen zijn over 

het algemeen niet zo popu la ir onder vogelaars (tenzij bij een kleine groep van 

m eeuwenfanaten). Om bepaalde slaapplaatsen goed te  te llen  heb je bovendien al 

een kleine ploeg van mensen nodig, bij voorkeur m et enige ervaring in het te llen  van 

gro te  aantallen. M eeuwen op slaaptrek laten zich immers n iet zo gem akke lijk  tellen. 

Ze vorm en gro te  groepen met verschillende soorten door elkaar. En de invallende 

duisternis vo rm t een bijkom ende hindernis bij het te lw e rk  op slaapplaatsen. D it heeft 

to t  gevolg dat de getelde aantallen over het algemeen m inder nauw keurig zijn dan 

bij te llingen  van andere soorten watervogels die overdag gebeuren. M aar ondanks 

deze hindernissen leverden de verrichte slaapplaatstellingen al heel w a t interessante 

resultaten op.
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Spaarbekken W oum en-M erke m 2004

Blankaart W oum en 1850 2007

IJzerb roeken 3457 2001

Verdronken W eiden leper 2750 2007

Spulkom  O ostende 7939 2002

Haven O ostende 1158 2005

A chterhaven Zeebrugge 2005

Voorhaven Zeebrugge 10455 2004

Zw in Knokke 1773 2002

Hoge D ijken Roksem 14121 2001

De Gavers Harelbeke 2004

Spaarbekkens Kluizen 2005

K lu izendokken/Kanaa lzone G ent 2002

Voorhaven G ent 2005

Bourgoyen-Ossemeersen Drongen 7553 2005

Kallem oeie Nazareth 5743 2000

D onkm eer Oudenaarde 3880 2003

N ieuw d onk  Overmere 2005

W aaslandkanaal Beveren 2002

Industriegeb ied Z w ijnd rech t 11000 2000

A W W  Eeckhoven 19400 2002

A W W  Broechem 9502 2001

B attenbroek W alem 452 2000

M echels Broek 5450 2000

Kanaalzone W in ta m 5554 2005

Blak Beerse 4757 2005

De M elle Tu rnhout 413 2000

Rijksdom ein Hofstade 3032 2000

Zeekanaal V ilvoorde-G rim bergen 8700 2003

Paepsem Business Pare A nde rlech t 5050 2007

Provinciaal Dom ein Kessel-Lo 2978 2000

Vijvers W llsele 0 2005

Schulensmeer Schulen 4004 2005

A lbertkanaa l Genk-Hasselt 2991 2005

Gralex D llsen-Stokkem 8301 2005

H oubenho f O phoven-K Inroo l 12155 2005

Tabel 7 . O verzicht van a lle  ge te lde  m eeuw en

slaapplaatsen in  Vlaanderen, gerangschikt 

p e r prov inc ie  en m e t weergave van jaarlijkse  

te lbedekk ing  en h e t g roo tste  aan ta l ge te lde  

m eeuwen in  de pe riode  2002-2007.

A an ta lle n  m e t een in te rna tiona le  betekenis  

(> 20.000 ex.) z ijn  in  groen weergegeven.
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S torm m eeuw  - Koen Devos

Tabel 2. A a n ta l g e te lde  S torm m eeuw en op  

slaapplaatsen in  V laanderen tijdens  ja n u a ri-  

te llin g e n  in  de pe riode  2000-2007. A an ta lle n  

m e t een in te rn a tio n a le  be teken is  (overschrij

d ing  1 % -norm ) z ijn  weergegeven in  groen, 

gebiedsm axim a in  vetjes.

X  = geen gegevens beschikbaar.

Resultaten

In bijna alle jaren werden in to taa l meer dan 200.000 meeuwen geteld. In 2004 en 2005 

werd de kaap van 300.000 net niet gehaald. Maar rekening houdend met te lh ia ten 

mogen w e de w erke lijk  in Vlaanderen aanwezig aantallen nog een flin k  stuk hoger 

inschatten (to t w e llicht zow at 400.000 exemplaren in 2004). Kok- en Stormmeeuwen 

maken samen zow at 90 % u it van de volledige Vlaamse m eeuwenpopulatie in de 

w inter. Hierbij d ient vermeld te  w orden dat de slaapplaatstellingen in hoofdzaak 

betrekking hebben op meeuwen die in het binnenland overwinteren. Vogels die op het 

strand en op zee verblijven, worden dus niet o f nauwelijks meegeteld (behalve deze 

die naar slaapplaatsen in de Oostendse en Zeebrugse haven trekken). Strandtellingen 

in de periode 1989-2001 leverden meestal tussen 15.000 en 25.000 meeuwen op, met 

Zilvermeeuw ais ta lrijkste soort (SPANOGHE & DEVOS 2002).

Stormmeeuw Larus canus

Het aantal gete lde Storm m eeuwen in V laanderen varieerde van 54.000 to t  bijna

140.000 exem plaren (Tabel 2). De soms vrij g ro te  verschillen in te lbedekk ing  zorgen 

ervoor dat je  die jaarlijkse aantallen n ie t zom aar m et e lkaar kan en mag vergelijken. 

Echte trends zijn m oe ilijk  af te  le iden u it de hu id ig  beschikbare gegevens, hoewel er 

het op lijk t da t de soort p iekaanta llen bere ikte  in de periode 2002-2004. Rekening 

houdend m et de hia ten kunnen w e stellen dat toen  te lkens minstens 100.000 to t

150.000 Storm m eeuwen in V laanderen vertoe fden , in 2004 m oge lijk  nog meer.

Er z ijn  e lf slaapplaatsen gekend w aar op één o f meer te lling en  minstens 1000 

Storm m eeuwen w erden geteld. Twee daarvan herbergden zelfs aanta llen die een 

in te rna tiona le  betekenis hebben: het 70 ha g ro te  w aterspaarbekken te  W oum en- 

M erkem  en de Zeebrugse Achterhaven. De grootste  concentraties komen du id e lijk  

voor in Oost- en West-Vlaanderen, maar ook in de provincies A ntw erpen en Limburg 

kunnen op bepaalde slaapplaatsen to t  meer dan 2000 exemplaren worden opgetekend.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Totaal Vlaanderen 66432 53798 92432 113116 139624 76755 79831 82937

A a n ta l slaapplaatsen ge te ld 14 15 18 9 14 25 14 12

Belangrijkste slaapplaatsen (> 1000)

Spaarbekken W oum en-M erkem

Achterhaven Zeebrugge 9500 675 7000

Spaarbekkens Kluizen 13500 3500 7500 14000 X 9550 X 8000

W aaslandkanaal Beveren X 3800 4020 X 6120 3800 4239 5000

De Gavers Harelbeke X X X X 4000 5500 X X

A W W  Eeckhoven 200 3000 3000 X X X X X

A W W  Broechem X 3500 1121 X X X X X

Hoge Dijken Roksem X 3350 1800 X 300 1680 X X

H oubenhof Ophoven Kinrooi X X X X X 2295 2050 X

Voorhaven Zeebrugge X X X X 3150 1200 X X

Bourgoyen-Ossemeersen Drongen X 760 500 X X 1420 2600 X
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Kokmeeuw Larus rid ibundus

De Vlaamse to ta len  schommelden tussen bijna 92.000 exem plaren in 2007 en ruim

203.000 in 2005. Ook hier d ien t u ite raard rekening gehouden te  w orden  m et de 

g ro te  jaarlijkse verschillen in het aantal bezochte slaapplaatsen. In de periode 2003- 

2005 w erd  de kaap van 200.000 vogels w e llich t elk jaa r ruim  overschreden.

Ook hier springen tw ee  slaapplaatsen er g lobaal gezien bovenuit: de spaarbekkens 

van Kluizen (max. 81.000) en het spaarbekken van W oum en-M erkem  (max. 55.000). 

Nog eens e lf andere slaapplaatsen herbergen regelm atig meer dan 5000 exemplaren.

Tabel 3. A a n ta l ge te lde  Kokm eeuw en op  

slaapplaatsen in V laanderen tijdens ja n u a ri-  

te llin g e n  in de p e riode  2000-2007. A an ta lle n  

m e t een in te rn a tio n a le  be teken is  (overschrij

d ing  7 % -norm ) z ijn  w eergegeven in  groen, 

gebiedsm axim a in  vetjes.

X  = geen gegevens beschikbaar

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Totaal Vlaanderen 126513 99058 113106 142923 132318 203179 121629 91844

A a n ta l slaapplaatsen ge te ld 14 15 18 9 14 25 14 12

Belangrijkste slaapplaatsen (> 5000)

Spaarbekken W oum en-M erkem 18500 18000 10000 18700

Achterhaven Zeebrugge 4000 7876 400 500 12000 16000 13500 14150

Spaarbekkens Kluizen 46000 1500 6000 X X 10000

Voorhaven Gent X X X X X X

N ieuw donk Overmere 12000 10500 9500 12500 11800 15547 2250

W aaslandkanaal Beveren X 9400 X 19380 15300 18000

De Gavers Harelbeke X X X X 16000 11500 X X

Zeekanaal V ilvoorde-G rim bergen X 2000 1900 8500 5000 3500 3600

A W W  Eeckhoven 6600 14000 16400 X X X X X

A W W  Broechem X 6000 6746 X X X X X

Hoge Dijken Roksem X 10500 8400 X 2400 2800 X X

H oubenhof Ophoven Kinrooi X X X X X 9855 7800 X

Kallemoeie Nazareth 6100 4000 3300 3100 X 5500 X 3200

Zilvermeeuw Larus argenta tus

De (onvolled ige) to ta len  voo r V laanderen tijdens de verschillende te lling en  lagen 

tussen 6500 en bijna 20.000 exemplaren. Vooral havengebieden oefenen een g ro te  

aantrekkingskracht u it op deze soort (Tabel 4). Slaapplaatsen in de Achter- en 

Voorhaven van Zeebrugge te lden  in 2004 samen meer dan 12.000 Zilverm eeuwen.

In de haven van Oostende (inclusief Spuikom) werden in 2002 ruim 5900 exemplaren 

geteld. Deze slaapplaatsen aan de kust trekken w e llich t zowel vogels u it het b innen

land ais van de strandzone aan. Aan de Westkust vonden geen slaapplaatstellingen 

plaats, maar hoogw aterte llingen aan de IJzermonding kunnen er to t  meer dan 2000 

Zilverm eeuwen opleveren.

Ook in het Vlaamse b innenland zijn er enkele g ro te  slaapplaatsen aanwezig. Op 

een 7-tal plaatsen w erden rege lm atig  meer dan 1000 exem plaren geteld , o.a. in de 

Kanaalzone van Gent, in het B lankaartgebied te  W oum en-M erkem  en op de Gavers 

te  Harelbeke.

Z ilverm eeuw  - Koen Devos



2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Totaal Vlaanderen 6510 13406 17822 8851 19474 16221 18615 7558

A a n ta l slaapplaatsen ge te ld 14 15 18 9 14 25 14 12

Belangrijkste slaapplaatsen (> 1000 ex.)

Achterhaven Zeebrugge 3500 1901 450 2500 6000 4000 6750 4950

Voorhaven Zeebrugge X X X X 6489 2500 X X

Spuikom Oostende X X 5437 X X X 1510 X

Kanaalzone/haven Gent X 4500 5000 X X 990 2350 > 3000

Bourgoyen Drongen X 1650 1200 X X 850 550 850

De Gavers Harelbeke X X X X 3500 1000 X X

Kanaalzone W intam X X X 2794 X 1508 2414 X

Spaarbekken M erkem 1050 820 2150 2100 1280 1100 2290 380

Blankaart W oum en /  IJzerbroeken X 3410 690 X X 840 X 1850

't  Blak te  Beerse X X X X 1147 1697 X 0

Tabel 4. A a n ta l g e te lde  Z ilverm eeuw en op  

slaapplaatsen in  V laanderen tijdens  ja n u a ri-  

te llin g e n  in  de pe riode  2000-2007. Gebieds- 

m axim a z ijn  w eergegeven in  vetjes.

X  = geen gegevens beschikbaar

Overige soorten

De aantallen van andere m eeuwensoorten vallen veel lager u it dan van de hierboven 

besproken soorten. Het aantal Kleine Mantelmeeuwen Larus fuscus kan oplopen 

to t  enkele honderden (max. 662 ex. in 2004). Belangrijke gekende slaapplaatsen zijn 

het havengebied van Zeebrugge (404 in 2004), De Hoge Dijken in Roksem (340 in 

2005) en De Gavers in Harelbeke (200 in 2004). Grote Mantelmeeuwen Larus m arinus  

z ijn  sterk kustgebonden. A lleen in de havens van Zeebrugge (max. 720 in 2004) en 

Oostende (140 in 2006) w erden betekenisvolle aanta llen vastgesteld. Slaapplaatsen 

in het b innenland (en dan voora l in Oost- en W est-V laanderen) herbergen zelden 

meer dan 10 to t  20 exemplaren.

Tijdens s laapplaatste llingen is het vaak m oe ilijk  om zeldzam ere soorten te  on 

derscheiden in de g ro te  groepen van Kok-, Storm- en Z ilverm eeuwen. A f en toe  

w erden door ervaren te llers enkele Zwartkopmeeuwen Larus m elanocephalus, 

Pontische Meeuwen Larus cachinnans, Geelpootmeeuwen Larus m ichahellis  en zelfs 

Grote Burgemeester Larus hyperboreus opgem erkt.

K okm eeuw  - Koen Devos



Vlaanderen meeuwenland?
! Meeuwentelling 19/01/2008 !

De to t  op heden verrichte s laapplaatste llingen geven een vrij goed beeld van de 

aanwezige slaapplaatsen in V laanderen en de g ro o tte -o rd e  van de aanta llen van de 

diverse m eeuwensoorten. Het a fle iden van trends is een stuk m oeilijker. Daarvoor 

is de te lbedekk ing  in bepaalde ja ren n ie t hoog genoeg en is één enkele te llin g  per 

jaa r misschien onvoldoende. De soms zeer g ro te  jaarlijkse fluctuaties op de slaap

plaatsen maken het nog gecompliceerder, tem eer om dat die aantalsschomm elingen 

vaak n ie t ge lijk lopend  zijn in verschillende gebieden. De recente sterke terugval 

van het aantal Storm m eeuwen op het spaarbekken van W oum en-M erkem  zien we 

bijvoorbeeld n iet o f nauwelijks te rug  in de gegevens van de Zeebrugse Achterhaven. 

De oorzaken van die verschillen kennen w e niet. Frequente slaapplaatstellingen op 

eenzelfde slaapplaats tonen ook binnen één w in te rperiode  vaak heel plotse aantal- 

schom m elingen (o.a. op de Kallemoeie te  Nazareth, med. N. Geiregat). M oge lijk  

w ijs t d it op een zeer regelm atige uitw isseling van meeuwen tussen verschillende 

slaapplaatsen. In dat geval is het zeer be langrijk  da t alle slaapplaatsen in een 

bepaalde regio zoveel m oge lijk  sim ultaan ge te ld  w orden  zodat dubbe lte llingen  

verm eden w orden.

De Vlaamse resultaten w orden na tuu rlijk  nog boeiender ais w e ze kunnen inpassen in 

een in te rna tiona le , grensoverschrijdende puzzel. Telprojecten in de ons om ringende 

regio's en landen bieden interessant vergelijk ingsm ateriaa l. Net ais in V laanderen 

w orden  in W a llon ië  jaarlijks op een o f tw ee  vaste te ld a ta  zoveel m oge lijk  slaap

plaatsen geteld. D it leverde de afge lopen ja ren meestal tussen 60.000 en 70.000 

m eeuwen op waarvan de ove rgro te  m eerderheid Kokm eeuwen (ca. 90 %) (zie o.a. 

JACOB et al. 2006).

In Duitsland w orden sinds 2003 elke w in te r tw ee  slaapplaatstellingen georganiseerd. 

Inmiddels zijn daar 277 slaapplaatsen gekend. In de w in te r 2006/07 werden daarvan 

ca. 145 gebieden geteld en dat leverde in to taa l gem iddeld 238.000 m eeuwen op, 

waarvan max. 156.000 Kokmeeuwen, 53.000 Stormmeeuwen en 15.000 Zilvermeeuwen 

(WAHL et al. 2007).

In G roo t-B rittann ië  beperkt men zich to t  een landdekkende slaapplaatste lling om 

de tien  jaar. Ze hebben er dan ook heel w a t meer m eeuwen te  tellen. In 1993 werden 

hier in to taa l bijna 2,6 m iljoen vogels geteld (inclusief kustgebieden) (BURTON et al. 

2003). Het ging om onderm eer 1.682.385 Kokmeeuwen, 429.331 Stormmeeuwen en 

376.775 Zilvermeeuwen. In de periode 2003-2006 w erd opn ieuw  een te llin g  verricht 

maar de resultaten hiervan zijn nog niet gepubliceerd.

M idden januari 2005 w erden in Nederland ongeveer 174.000 Kokm eeuwen,

177.000 Storm m eeuwen en 125.000 Z ilverm eeuwen ge te ld  (VAN ROOMEN 2006).

Dat de aantallen van de eerste tw ee soorten niet zo veel hoger liggen dan in Vlaanderen 

heeft w ellicht gedeeltelijk te  maken met het fe it dat het hier om dagtellingen en niet 

om slaapplaatstellingen gaat.

Deze korte  verge lijk ing  m et andere Europese landen to o n t in ieder geval aan dat 

V laanderen voo r meeuwen -  en Storm m eeuw in het b ijzonder - een echte top re g io  

is. Het aantal Storm m eeuwen in W est-Europa w o rd t teg enw oo rd ig  geraam d op

1.300.000 to t  2.100.000 vogels (schatting op basis van broedpopulaties) (WETLANDS 

INTERNATIONAL 2006). In gunstige ja ren m et 150.000 Storm m eeuwen (en meer) 

he rberg t het kle ine V laanderen dus 7 to t  ruim  11 % van de to ta le  geografische 

populatie. Daarmee behoren de dichtheden in onze regio (en West- en Oost-Vlaanderen 

in het bijzonder) wellicht to t  de hoogste in Europa.

Op zaterdag 19 januari 2008 is 

er opn ieuw  een s im u ltaan te lling  

van meeuwenslaapplaatsen in 

V laanderen. Om een goed beeld te  

krijgen van de w e rke lijke  aan ta l

len ove rw in terende m eeuwen is 

het be langrijk  da t zoveel m oge lijk  

slaapplaatsen e ffec tie f geteld 

w orden. Aanslu itend op het artike l 

w ille n  w e daarom een w arm e 

oproep doen om mee te  w erken 

aan deze g ro te  s laapplaatstelling. 

M eer in fo rm a tie  kan men steeds 

bekom en w orden  bij de regionale 

coö rd ina toren van de w a te rvoge l- 

te lling en  o f via een m a iltje  naar 

watervogels@ inbo.be.

Storm m eeuw  - Glenn Vermeersch
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W oute r Faveyts, M arijn  en Jeroen Bauters, 
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Johan Mares, Dirk Vanhoecke, Frank De 

Scheemaeker, Guido Orbie, Chantai M ar

tens, Patrick Demaecker, Jef Van de Water, 

Dirk Peene, Guido Bonny, Steven D'Haese, 

W im  Jans, Mare De Ceuninck, Paul 

D'Hoore, Johan Vandepitte, Marcle Pottier, 

Rik Dewulf, Raymond Deman, Mare Van de 

W alle, Geert Spanoghe, Jorinde Nuytinck, 

Luc Bekaert, M arieke Roels, Veerle Van 

de Keere, Gunter Desmet, Olivier Beck, 

Steven Vantieghem, Nico Geiregat, Davy 

De Groote, Joris Everaert, Luc W illems, Luc 

Favijts, Joost Reyniers, Dirk Colin, Joachim 

Tafforeau, René Maes, Regis Nossent, Ken 

Lossy, Jean Kiebooms, W illy  Beullens, W im  

Candries, Frank Van de M eutter, Ides Van 

de Voorde, Vic Michiels, Jef Mangelschots, 

Koen van Nijen, Joost Reyniers, Kris De 

Keersmaecker, M onique Bekkers, M aarten 

Hens, Kelle Moreau, Kris Van Scharen, Paul 

Prinsen, Paul De Cnodder, Peter van der 

Schoot, Elisabeth Godding, Remi Bernau, 

Maurice Segers, Johan Verliefden, W illy  

Mondelaers, Carlo V and e ryd t, Johan 

Royeaerd, Geert Beckers, Kobe Janssen, 

Miel Opdenacker, Tine Pattyn, Eis Peusens, 

Jan Gabriëls, Peter Gabriëls

De Vlaamse Kokm eeuwenaantallen scoren binnen de Europese popu la tie  van

5.600.000 to t  7.300.000 ind iv iduen aanz ien lijk  m inder hoog, maar ze z ijn  toch nog 

goed voo r 3 to t  4 %.

V erm oedelijk  speelt vooral de com binatie  van een zacht zeeklim aat en gunstige 

voedselom standigheden een bepalende rol in de g ro te  aanta llen m eeuwen in 

Vlaanderen. Toch is het be langrijk  om een v inge r aan de pols te  houden. O nder

meer in Nederland vertonen alle ove rw in terende m eeuw enpopula ties sinds de ja ren 

'90 een dalende trend . Vooral Kokm eeuw doet het n ie t zo goed. In V laanderen 

lijken Kok- en Storm m eeuw voo rlo p ig  nog goed stand te  houden, maar zoals eerder 

gezegd kunnen w e  w e in ig  uitspraken doen over trends op langere te rm ijn . Voor 

g ro te  m eeuwen daarentegen z ijn  de beste tijd e n  w e llich t al geruim e t ijd  voo rb ij, 

sinds zow at alle g ro te  hu isvu ilstorten z ijn  verdwenen. Ook in Duitsland le idde een 

ge lijkaard ige beleidsm aatregel recent to t  een sterk afnam e van g ro te  m eeuwen in 

het b innenland (WAHL et al. 2007).
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