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Blaustirns in de deelgebieden van het 
Nationaal Park De Alde Feanen 2016 

It Kobbelân, It Eilân-West en It Halbertsma’s Aldfean 
 
 
Samenvatting 
In en rond het Nationaal Park De Alde Feanen werden op vier verschillende plaatsen 78 broedvlotjes 
uitgevaren in de volgende deelgebieden: It Kobbelân (49), It Halbertsma’s Aldfean (10) en op twee 
locaties op It Eilân-West (19). Om het broedsucces op te krikken in It Kobbelân werden als proef 25 
vlotjes voorzien van een rand met gaas. Ook in It Halbertsma’s Aldfean werd geëxperimenteerd met 
gaas rondom de tien vlotjes om het eenden en ganzen onmogelijk te maken om op de vlotjes te slapen. 
Gedurende het seizoen raakten twee kolonies bezet met Zwarte Sterns: It Kobbelân voor het tiende 
achtereenvolgende jaar en voor de eerste keer op een nieuwe locatie op It Eilân-West in het 
moerasgebied Wetter en Reiden. Op It Eilân werden 9 paren geteld en in It Kobbelân 22 paren. Op de 
overige locatie in de Alde Feanen (It Halbertsma’s Aldfean) werden geen broedparen vastgesteld. Op 
deze locatie werden bij de controlerondes zo nu en dan wel roepende en of foeragerende Zwarte Sterns 
waargenomen. In It Kobbelân was het verschil tussen vlotjes met en zonder gaas onthutsend. Van de 22 
broedparen kozen er 19 voor een vlotje met een rand van gaas. Op de vlotjes met gaas had zich een 
mooie vegetatie ontwikkeld waarin de jongen schuilgelegenheid vonden. De vlotjes zonder gaas lagen er 
kaal bij en er was geen vegetatie op te vinden. Deze vlotjes werden kennelijk afgegraasd door ganzen en 
eenden. Het was op zijn minst opmerkelijk te noemen dat de meeste sterns kozen voor de vlotjes met 
gaas! Kennelijk voelden de Zwarte Sterns zich hier veiliger. Eenden en ganzen lieten deze vlotjes met 
rust. Dankzij het gaas was ook het broedsucces goed. In It Kobbelân kwam het broedsucces uit op 1.22 
jong per paar. In totaal werd in de periode 2007-2016 van 190 broedparen in It Kobbelân het 
broedsucces vastgesteld. Het gemiddelde broedsucces over de hele periode was 1.13 jong per paar. Het 
broedsucces in Wetter en Reiden kwam uit op 1.66 en betreft het (gemiddeld) aantal jongen dat 
vliegvlug werd in de betreffende kolonie. Een broedsucces van 0.9 jong per paar is voldoende om de 
populatie ten minste te stabiliseren en waarschijnlijk te laten groeien. Broedsuccessen van 1.3 tot 1.9 
jong per paar zijn zelfs uitstekend. Om de Friese populatie op peil te houden en waarschijnlijk te laten 
groeien is een gemiddeld broedsucces van meer dan 0,9 jong per paar nodig.  
 
Broedprestaties van de Zwarte Stern op It Eilân-West (Wetter en Reiden) in 2016.  
Het broedsucces betreft het (gemiddeld) aantal jongen dat vliegvlug werd in de betreffende kolonie. 
Kolonie Aantal paren Broedparen Aantal jongen vv Broedsucces (j/pr) 
Wetter en Reiden 9 9 15 1.66 

 
Broedprestaties van de Zwarte Stern in het Kobbelân in 2016.  
Het broedsucces betreft het (gemiddeld) aantal jongen dat vliegvlug werd in de betreffende kolonie. 
Kolonie Aantal paren Broedparen Aantal jongen vv Broedsucces (j/pr) 
Kobbelân 22 22 27 1.22 
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1. Inleiding 
Op 31 januari 2007 verscheen een rapport met als titel Zwarte Sterns in Fryslân: verleden, heden en 
kansen voor de toekomst. Het rapport geeft een heldere kijk op het wel en wee van de Zwarte Stern in 
Fryslân. Schrijvers van het rapport zijn de veldonderzoekers Jan v/d Winden en Romke Kleefstra. Beide 
heren hebben in 2006 onderzoek verricht in Fryslân. Dit veldonderzoek was voldoende om de situatie in 
Fryslân te kunnen beoordelen. Het grootste probleem wat naar voren kwam was het feit dat er te veel 
vlotjes op te weinig locaties liggen. Aanbevolen wordt om de nadruk te leggen op het vergroten van het 
aanbod aan vlotjes op nieuwe locaties en het tegelijkertijd verkleinen van het aanbod op bestaande 
locaties. Eén van deze nieuwe locaties die in het rapport worden genoemd is It Kobbelân. It Kobbelân 
(klein reservaat met open petgaten en blauwgrasland) is van oudsher broedgebied van de Zwarte Stern. 
In samenwerking met It Fryske Gea wordt besloten om het met ingang van 2007 opnieuw op deze plek  
te proberen, vooral ook omdat de locatie gunstig gelegen is langs It Eilân met zijn kruidenrijke 
graslanden en uitgestrekt moerasgebied. De locatie ligt tevens in het ‘zoekgebied’ tussen Nationaal Park 
De Alde Feanen en de Deelen. Ook in het uitgebreide petgatenstelsel van het Nationaal Park De Alde 
Feanen worden nieuwe plekken gezocht om hier en daar vlotjes uit te leggen.  
 

 
Tussen de Gele Plomp in It Kobbelân. ©Albert Wester 
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2. Werkgroep Blaustirns Fryslân 
De werkgroep Blaustirns Fryslân werd in 1996 opgericht met als doel het behouden en uitbreiden van de 
sterk bedreigde Friese populatie Zwarte Sterns. De werkgroep valt, zelfstandig opererend, onder de 
commissie broedzorg en bestaat uit leden van de BFVW en een aantal vertegenwoordigers uit 
professionele organisaties. De vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij de bescherming. ‘Werkplan 
Blaustirns 2007-2010’. Zij zijn onder meer actief met het uitleggen van vlotjes en het monitoren van de 
broedresultaten. Naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rapport ‘Zwarte Sterns in Fryslân: 
verleden, heden en kansen voor de toekomst’ (Van der Winden & Kleefstra 2007) heeft de werkgroep 
het ‘Werkplan Blaustirns 2007-2010’ opgesteld. Hierin wordt uiteengezet wat voor 
beschermingsactiviteiten de komende jaren worden ontplooid. Dankzij een donatie van 25.000 euro van 
de Stern Groep NV en Vogelbescherming Nederland kan de uitvoering van dit plan plaatsvinden. 
Onderdeel van het werkplan is het op korte termijn verdubbelen en zo mogelijk verdrievoudigen van het 
aantal locaties met vlotjes en tegelijkertijd het aantal vlotjes op bestaande locaties te verkleinen of ter 
plekke meer te verspreiden. Daarnaast wordt op de langere termijn gestreefd naar herstel van een 
natuurlijke situatie. Maatregelen betreffen bijvoorbeeld het vergroten van het oppervlak natuurlijk 
broedhabitat, verbetering van de waterkwaliteit, verbeteren van de voedselsituatie, als ook kleinschaliger 
maatregelen als verwijdering van bosopslag. Om de nieuwe activiteiten in de komende jaren in goede 
banen te kunnen leiden werd een oproep gedaan om per regio een regiocoördinator aan te stellen. Naar 
aanleiding hiervan zijn voor alle regio’s coördinatoren gevonden (regio midden Alde Feanen Albert 
Wester IFG). Voor de algehele coördinatie van het werkplan is hulp ingeschakeld van Sovon.  
 

 
Zo versier je de vrouwtjes! ©Albert Wester 
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3. Beschermingsplan Zwarte Stern 
De Zwarte Stern was in het recente verleden een talrijke en wijd verspreide broedvogel in Fryslân (van 
der Ploeg et al. 1976). De populatie nam snel af van circa 3000-4000 paar in de jaren veertig van de 
vorige eeuw tot ongeveer 150-200 paar in de periode 2000-2006. De afname van de Zwarte Stern heeft 
ertoe geleid dat in toenemende mate beschermingsprogramma’s werden gestart, met de nadruk op het 
uitleggen van vlotjes als alternatieve nestondergrond. Op allerlei plekken in Fryslân ontstonden 
dergelijke initiatieven. In 1996 heeft de Commissie Broedzorg van de Bond van Friese Vogel Wachten 
(BFVW) een beschermingsplan voor de Zwarte Stern in Fryslân opgesteld. De nadruk lag op de 
coördinatie van activiteiten en het verstevigen ervan. In 1997 is men gestart met de uitvoering. De 
belangrijkste activiteit is tot op heden het uitleggen van nestvlotten om de nestgelegenheid van de 
Zwarte Sterns te verbeteren. De Zwarte Stern broedt van nature op drijftillen, overjarige 
krabbenscheervegetaties, drooggevallen slikkige kantjes en opeenhopingen van afgestorven 
plantenresten van met name Krabbenscheer en Witte Waterlelie. Deze natuurlijke nestelplekken zijn in 
Nederland grotendeels verdwenen, vooral door het vastleggen van de waterpeilen. Om het verdwijnen 
van nestgelegenheid tegen te gaan worden vlotjes uitgelegd waarop de Zwarte Sterns kunnen broeden. 
Daarnaast wordt in toenemende mate aandacht besteedt aan verbetering van de biotoop en het 
voedselaanbod, dit moet leiden tot een hoger broedsucces.  
 

 
Paring. ©Albert Wester 
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3.1 Monitoring en bescherming Zwarte Sterns 
Op geschikte locaties in het Nationaal Park De Alde Feanen leggen vrijwilligers al jarenlang nestvlotjes 
uit voor Zwarte Sterns. Dit gebeurt in natuurdeelgebieden zoals It Halbertsma’s Aldfean, maar ook in 
het agrarisch veenweidegebied van It Lege Midden (Kobbelân en Wetter en Reiden op It Eilân-West). 
Bij het uitleggen van de nestvlotjes wordt minutieus gelet op de lokale situatie: is er voedsel in de 
omgeving te vinden, is de rust gewaarborgd op deze plek? Pas wanneer hieraan wordt voldaan, is er 
kans op succes. Gedurende het broedseizoen worden de Zwarte Sterns die de vlotjes bezetten (en 
eventuele natuurlijke nesten) nauwlettend gevolgd – van een afstandje, dat wel. Per nest wordt bepaald 
hoeveel eieren er zijn en hoeveel jongen er uiteindelijk uitvliegen. Dat levert waardevolle 
monitoringsgegevens op, die door de vrijwilligers jaarlijks gerapporteerd worden. 
 
 
 

 
Liefdevol wordt het vrouwtje gevoerd met een larve van de Geelgerande Watertor. ©Albert Wester 
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4. Ecologie Zwarte Stern 
De Zwarte Stern behoort tot de “moerassterns” (Chlidonias) en verschilt van de zeesterns (Sterna) door 
de veel tragere, schommelende vlucht. Hun staart is minder diep gevorkt en hun vleugels zijn korter en 
in verhouding breder. Het uiterlijk van de Zwarte Sterns verschilt nogal in de loop van het jaar. In de 
zomer zijn de kop en het lichaam geheel zwart en de rest is dan grijsachtig. In juni verschijnen de eerste 
witte veren al aan de kop en langzaam gaat de volwassen vogel er uitzien als een juveniele vogel, die 
voornamelijk opgebouwd is uit grijze patronen met een zwartwit patroon op de kop. De vogel lijkt dan 
ook weer op een juveniele Visdief of een juveniele Noordse Stern, wat de herkenning er niet  
makkelijker op maakt. In Nederland broedt de soort voornamelijk in de Zuid-Hollandse en Utrechtse 
meren, in de kop van Overijssel, de Friese meren en in Oost-Nederland ten oosten van Arnhem in de 
Ooijpolder. Grote concentraties zijn er dan te vinden in De Wieden (Overijssel), de Krimpenerwaard 
(Zuid-Holland) en de Nieuwkoopse Plassen (Zuid-Holland. In de vorige eeuw is de broedpopulatie van 
20.000 paren (1930-1950) gedaald naar 1300 paren (1997). De soort verdween van de Wadden, de 
duinen en de kleipolders in Noord-Holland. Het aantal is vanaf 1990 geleidelijk gedaald, waarna een 
licht herstel is opgetreden. De Zwarte Stern komt vooral voor in moerasgebieden in het laagveengebied 
en het rivierengebied. De soort heeft water nodig met een krabbenscheervegetatie om te nestelen en in 
de buurt daarvan insectenrijke graslanden om voedsel te zoeken. Krabbenscheer komt in moeras voor en 
in sloten in het agrarische gebied als open water gaat verlanden. Tussen 1960 en 1990 is Krabbenscheer 
sterk achteruitgegaan doordat het oppervlaktewater te voedselrijk werd; recent breidt deze plantensoort 
zich echter weer wat uit. Zwarte Sterns gebruiken tegenwoordig ook de aangeboden kunstmatige 
nestplaatsen (vlotjes) als vervanger van Krabbenscheer. Ook worden Zwarte Sterns verstoord door 
waterrecreatie. Nesten worden soms overvaren en door de golfslag van boten kunnen eieren uit het 
drijvende nest in het water terechtkomen. Waarschijnlijk is het herstel vanaf 1998 het gevolg van de 
toename van Krabbenscheer en het gebruik van kunstmatige nestplaatsen. De eerste Zwarte Sterns 
arriveren omstreeks 10 april in Fryslân, maar de meeste komen vanaf 25 april aan. Ze starten vlot na 
aankomst met broeden. Als een legsel of kleine jongen verloren gaan kunnen ze opnieuw met leggen 
beginnen. Jonge vogels komen meestal later in de kolonie aan, sommige doen mee aan het broedproces. 
De meeste ervaren paren zijn in juli klaar met broeden. Er worden drie eieren gelegd (legsels van jonge 
vogels en late legsels bestaan meestal uit twee eieren). De jongen zijn binnen 18-23 dagen vliegvlug. Ze 
blijven dan nog korte tijd daarna bij de ouders in de omgeving van de kolonie. Daarna vertrekken ze 
naar het IJsselmeer en de Randmeren om op te vetten en te ruien. Tijdens de najaarstrek doet 
waarschijnlijk de gehele Oost-Europese populatie dit gebied aan. Bij Den Oever is een groot gebied 
waarin grote groepen Zwarte Sterns in deze periode overnachten. Vanaf hier vliegen de sterns naar 
Afrika en keren soms het jaar daarna terug naar de broedgebieden, al blijft een deel overzomeren in 
Afrika. Jonge vogels doen vanaf het derde kalenderjaar mee aan het broeden. Zwarte Sterns eten in de 
broedtijd een gevarieerd menu. Ze vangen kleine insecten en relatief grote zoals keverlarven, vlinders en 
libellen. Vis vormt een belangrijk onderdeel van het menu in de broedtijd, waarbij hoofdzakelijk 
visbroed gegeten wordt. De jongen worden met deze prooien gevoerd en omdat de sterns prooi voor 
prooi aanvoeren ligt de nadruk op relatief grote prooien voor de jongen.  
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5. Broedresultaten en Broedsucces  
 
Hoe te meten 
Om het broedsucces vast te stellen moet de kolonie ten minste 1 keer per week worden bezocht en per 
nest het aantal eieren of jongen geteld. Ook wordt de leeftijd (in dagen) geschat van de jongen. De 
jongen worden gevolgd tot ze kunnen rondfladderen, maar minimaal tot ze 15 dagen oud zijn. Bij 
voorkeur wordt gewerkt met een telescoop zodat de kolonie van afstand bekeken kan worden. 
Verstoring van een kolonie in de jongenfase treedt snel op en kan het broedsucces flink verlagen. 
 
Broedsucces 
Sinds een jaar of tien wordt er in toenemende mate onderzoek verricht naar het broedsucces van Zwarte 
Sterns in Fryslân. Met broedsucces wordt in dit verband het aantal vliegvlugge jongen bedoeld, dus 
eigenlijk het uitvliegsucces. Een voorbeeld: Bij een kolonie van 8 paar vliegen uiteindelijk 7 jongen uit. 
In dat geval is het gemiddelde broedsucces van die kolonie 7/8 = 0,88 jong per paar. Dit broedsucces 
geeft de beste informatie over de kwaliteit van het broedgebied. Als het broedsucces goed is kan men er 
van uitgaan dat het leefgebied geschikt is om te broeden en jongen groot te brengen. 
 
Broedprestaties van de Zwarte Stern in het Kobbelân in 2016.  
Het broedsucces betreft het (gemiddeld) aantal jongen dat vliegvlug werd in de betreffende kolonie. 
Kolonie Aantal paren Broedparen Aantal jongen vv Broedsucces (j/pr) 
Kobbelân 22 22 27 1.2 

 
Broedprestaties van de Zwarte Stern in It Kobbelân 1990-2016 
Jaar Aantal paren Broedparen Aantal jongen vv Broedsucces (j/pr) 
1990 1 1 * * 
1992 1 1 * * 
1993 3 3 * * 
1994 3 3 * * 
2007 6 5 5 1.0 
2008 7 7 12 1.7 
2009 12 12 6 0.5 
2010 11 11 22 2.0 
2011 16 16 15 0.9 
2012 25 25 32 1.3 
2013 33 33 34 1.0 
2014 33 33 47 1.4 
2015 26 26 15 0.6 
2016 22 22 27 1.2 

Gemiddeld broedsucces 2007 – 2016 is 1.13 (voldoende) *onbekend                                                          
 
Het broedsucces betreft het (gemiddeld) aantal jongen dat vliegvlug werd in de betreffende kolonie. Een 
broedsucces van 0.9 jong per paar is voldoende om de populatie ten minste te stabiliseren en 
waarschijnlijk te laten groeien. Broedsuccessen van 1.3 tot 1.9 jong per paar zijn zelfs uitstekend. Om de 
Friese populatie op peil te houden en waarschijnlijk te laten groeien is een gemiddeld broedsucces van 
meer dan 0,9 jong per paar nodig (Van der Winden & Kleefstra 2007).  
 
Broedprestaties van de Zwarte Stern op It Eilân-West (Wetter en Reiden) in 2016.  
Het broedsucces betreft het (gemiddeld) aantal jongen dat vliegvlug werd in de betreffende kolonie. 
Kolonie Aantal paren Broedparen Aantal jongen vv Broedsucces (j/pr) 
Wetter en Reiden 9 9 15 1.66 
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6. It Kobbelân: het gebied 
In het Lage Midden van Fryslân ligt ten noorden van Aldeboarn It Kobbelân. It Kobbelân is een klein 
reservaat met open petgaten en daaromheen mooie blauwgraslandjes. Op de stripen komt hier en daar 
Waterkruiskruid voor. De Spaanse Ruiter, een distelsoort, komt in juni massaal tot bloei. Opvallend 
aanwezig zijn de jaarlijks tot forse planten uitgroeiende Kale Jonkers. Verder zijn er mooie veldjes met 
Veenpluis, Wateraardbei, Knoopkruid en Hondsviooltje. Op de wat nattere plekjes verschijnt 
Waterdrieblad. De open petgaten worden gekleurd door de Witte Waterlelie en de Gele Plomp, met 
langs de oevers veel Waterzuring, Bitterzoet, Echte Koekoeksbloem, Mattenbies, Oeverzegge, Hoge 
Cyperzegge en grote horsten van Pluimzegge. Het Kobbelân, met zijn ruige oeverbegroeiing, is een 
ideaal broedterrein voor Wilde Eend, Kuifeend, Slobeend, Fuut en Meerkoet. Ze hebben gezelschap van 
Rietgors, Rietzanger, Kleine Karekiet en soms ook van de Bruine Kiekendief en Purperreiger. Ook 
amfibieën zoals Bruine Kikker, Meerkikker en Heikikker vinden hier hun ideale biotoop. De Muskusrat 
weet de ruigte ook wel te waarderen, maar de meest opvallende zoogdieren zijn hier evenwel de Reeën, 
die in groepjes dekking in de moerasbosjes vinden.  
 
 
 
 

 
Ontwikkeling van het aantal broedparen Zwarte Sterns in It Kobbelân 1990-2016. ©Gerrit Jellema 
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6.1 Nieuwe natuur tussen It Kobbelân en Unlân fan Jelsma 
Door toedeling van tien hectare tussenliggende grond in de herinrichting Swette-De Burd was het 
mogelijk om bij het Friese Goaiïngahuzen twee belangrijke natuurgebieden met elkaar te verbinden. 
Hierdoor is nu één groot natuurgebied van in totaal 30 hectare ontstaan. De twee natuurgebieden, 
Kobbelân en Unlân fan Jelsma, maken deel uit van de ecologische hoofdstructuur. Dit is het netwerk van 
natuurgebieden in ons land. De verbinding was mogelijk in het kader van de herinrichting Swette-De 
Burd. Dienst Landelijk Gebied (DLG) kocht de grond voor dit project. De provincie Fryslân was 
opdrachtgever. Op 26 september 2012 is de nieuw ingerichte natuurgrond in beheer overgedragen aan It 
Fryske Gea, de Friese natuurbeschermingsorganisatie. It Fryske Gea, Wetterskip Fryslân en DLG 
hebben samen het inrichtingsplan gemaakt voor het nieuwe grote natuurgebied. Hierbij is ook een 
ontbrekend stuk kade aangelegd als onderdeel van het oever- en kadenproject van Wetterskip Fryslân. 
Er zijn nieuwe petgaten gegraven en legakkers (smalle stroken grond) gemaakt. It Fryske Gea beheert 
beide natuurgebieden. Het zijn bijzondere gebieden met waardevolle petgaten (veenplassen) en unieke 
blauwgraslanden. Dit zijn natte hooilanden op voedselarme gronden waarvan er nog maar weinig zijn in 
Midden-Fryslân. De gebieden zijn belangrijk voor zeldzame plantensoorten als Spaanse Ruiter en 
Blauwe Zegge. Door de nieuwe natuurgrond is een groter en aaneengesloten natuurgebied ontstaan. 
Planten en dieren kunnen zo beter overleven. Als in de nieuw gegraven petgaten de vegetatiesuccessie 
goed op gang komt ontstaan nieuwe kansen voor de Zwarte Stern. 
 

 
Stoere man verleidt vrouw. ©Albert Wester 
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6.2 It Eilân: het gebied 
It Eilân is gelegen aan de Wijde Ee binnen de dorpsgrenzen van Goaiïngahuzen in de gemeente 
Smallingerland. Ingeklemd tussen Noarderburd in het noorden en het Swettegebied in het zuiden, maakt 
het deel uit van het open veenlandschap in het Lage Midden van Fryslân. Het gebied is omgeven door 
water en wordt doorsneden door de Goaisleat, die It Eilân in een westelijk en een oostelijk deel scheidt. 
De Modderige Bol scheidt aan de zuidkant It Eilân-West van de gronden van Goaiïngahuzen. Westelijk 
van de Modderige Bol loopt het water over in de Jansleat die met een keersluis aan de Wijde Ee is 
verbonden. In de nabijheid ligt noordelijk Nationaal Park De Alde Feanen. Het beschermingsniveau van 
nationale parken wordt in Nederland bepaald door de geldende wet- en regelgeving voor het gebied, 
onder andere de Vogel- en Habitatrichtlijn. It Eilân ligt in Nationaal Park De Alde Feanen. It Eilân is 
echter niet, zoals de Alde Feanen dat wel is, als Speciale Beschermingszone (SBZ) in het kader van de 
vogel- en habitatrichtlijn op basis van de Natura 2000-gebieden aangeduid. In het vaarwater westelijk 
van It Eilân-West ligt Eagehoek. Enige jaren geleden is deze grond door het doorgraven van water van It 
Eilân-West gescheiden. De hier nieuw ontstane oevers zijn ten behoeve van recreatieschap De 
Marrekrite beschoeid en deels voorzien van aanlegplaatsen en steigers. 
 
 

 
It Eilân-Oost, kleine winterpolder langs de Goaisleat. De polder op It Eilân-Oost ligt ten oosten van Grou aan de Kromme 
Ee. De herinrichting van deze simmerkrite werd in 2005 afgerond. ©Gerrit Jellema 
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6.3 It Eilân-Oost (Simmerpolder) 
Jarenlang is op zowel It Eilân-West als It Eilân-Oost geboert ten behoeve van melkproductie. Sinds 
tientallen jaren hebben de gronden echter hun landbouwfunctie verruilt voor de functie natuur. In het 
natuurgebiedsplan van de Provinsje Fryslân is destijds aangegeven welke natuur hier het beste tot zijn 
recht zou komen gezien de plaatselijke omstandigheden, het landschap en mogelijke potenties. Ongeveer 
tien jaar geleden is It Eilân-Oost ingericht als weidevogelgebied en retentiepolder. De polder op It Eilân-
Oost ligt ten oosten van Grou aan de Kromme Ee. De herinrichting van deze simmerkrite werd in 2005 
afgerond. In het kader van de herinrichting Swette-De Burd is de oostkant van It Eilân, nabij 
Goaiïngahuzen optimaal ingericht voor weidevogels. Door de aanleg van nieuwe kaden en het optimaal 
inrichten van de water in- en uitlaat, is een groot deel van de polder nu zomerpolder geworden. In herfst 
en winter ontstaan er plasdrassituaties, waar steltlopers in het vroege voorjaar een slaapplaats en voedsel 
kunnen vinden. Ook zijn onderhoudswerkzaamheden aan dammen en sloten uitgevoerd om de 
beheerbaarheid van het gebied zo goed mogelijk te maken. It Eilân-Oost is de eerste retentiepolder in 
Fryslân en is ongeveer 88 hectare groot. Retentiepolders zijn gebieden aan de boezem, die er voor 
ingericht zijn om op een gecontroleerde wijze boezemwater in te laten. De polder heeft een 
bergingscapaciteit van ca. 500.000 m3 water. Begin 2012 is tijdens de wateroverlast dit deel van It Eilân 
voor het eerst onder water gezet.  
 

 
It Eilân-Oost met links de simmerkrite en rechts de winterkrite. ©Gerrit Jellema 
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6.4 It Eilân-West (It Bûtlân) 
In 2010 zijn de laatste werkzaamheden betreffende nieuwe natuurontwikkeling op It Eilân-West (120 
hectare) afgerond. Van deze 120 hectare is veertig hectare particulier eigendom dat is ingericht als 
Bûtlân. Dit betekent dat in extreme gevallen – als bijvoorbeeld het water in de Sitebuorster Ie heel hoog 
staat – dit gebied onder water kan komen te staan. Dit deel van het eiland is vooral bedoeld voor de 
weidevogels en daarnaast wordt er veel verwacht van de ontwikkeling van de plantenrijkdom. Daarvoor 
is een uitgekiend beheer noodzakelijk, wat vooral gericht is op juiste bemesting, maairegime en instellen 
van de juiste waterpeilen. In overleg met de stichting Poldermolens It Lege Midden is aan de noordkant 
van het eiland een oude poldermolen opgebouwd, die een beperkte maalfunctie heeft bij het beheer. Op 
It Eilân-West is er een bijzondere samenwerking in de vorm van een overleggroep. Hierin hebben zitting 
de particulieren Theo van Nood en Josefien Oude Munnink, de Agrarische Natuurvereniging (ANV) 
coöperatie It Bûtlân en It Fryske Gea. Gezamenlijk is voor It Eilân West een beheerplan opgesteld met 
daarin afspraken over het beheer. Hierin is de ANV coöperatie It Bûtlân de eigenlijke beheerder voor It 
Bûtlân en de kaden. 
 

 
It Bûtlân op It Eilân-West. Dit deel van het eiland is vooral bedoeld voor de weidevogels en daarnaast wordt er veel 
verwacht van de ontwikkeling van de plantenrijkdom. ©Gerrit Jellema 
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6.5 It Eilân-West (Wetter en Reiden) 
Het zuidelijk deel van het eiland is van It Fryske Gea (80 hectare) en is in 2009/2010 ingericht als 
moerasgebied. Grote stroken zijn ontgraven in verschillende diepten, zodat er veel gradiënten zijn 
ontstaan. Hier lag bij de ontwikkeling vooral de nadruk op het botanische vlak. Het gebied is 
toegankelijk voor publiek en enkele kaden zijn geschikt als wandelmogelijkheid. Het moerasgebied van 
It Eilân-West is ingericht volgens het eigenlijke middeleeuwse verkavelingspatroon met lange 
zichtlijnen. Een nieuwe winterkade met wandelpad splitst het in tweeën: nat grasland aan de noordkant 
en water en Riet nabij de Modderige Bol aan de zuidkant. De grond is uitgegraven in het zuidelijke deel 
dat zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot een gevarieerd moerasgebied. Er zijn verschillende 
waterdiepten gecreëerd: diep water waar vissen kunnen overleven, ondiep water waar Riet kan groeien 
zodat vissen er kunnen paaien en vogels er kunnen broeden en alle diepten daar tussenin. Het 
waterbeheer kan worden geregeld met drie sluizen waardoor It Eilân-West in de zomer onderdeel wordt 
van het totale Friese boezemgebied. Eén in- en uitlaat zorgt voor een gebiedseigen goede waterkwaliteit. 
Een bewuste keuze om mooie en gevarieerde waterflora te creëren. Vooral de onderwaternatuur moet 
zich hier goed kunnen ontwikkelen. De flora en fauna van het gebied is nog volop in ontwikkeling, maar 
er komen reeds bijzondere broedvogelsoorten voor. De komende jaren zal het waterpeil in het deel 
(‘Wetter en Reiden’) dat hier in 2009/2010 is aangelegd stapsgewijs omhoog worden gebracht naar het 
streefpeil van de boezem (-0,52 m NAP), zodat dit waarschijnlijk rond 2017 wordt bereikt. Door de 
geleidelijke instelling van het streefpeil kan het moeras (Riet) hier naar verwachting in meegroeien, 
zodat uiteindelijk geen kale waterplassen ontstaan, maar plassen met brede oever- en rietbegroeiingen. 
Door het volgen van de ontwikkelingen in de broedvogelbevolking krijgt de beheerder ook zicht op hoe 
de vegetatie(structuur) in het gebied zich ontwikkelt. (Rintjema. S Inventarisatie Jaarverslag It Fryske Gea 2012. 
Olterterp, februari 2013) 
 

 
Wetter en Reiden op It Eilân-West. De flora en fauna van het gebied is nog volop in ontwikkeling, maar er komen reeds 
bijzondere broedvogelsoorten voor. ©Gerrit Jellema 
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7. Maitiidsblik op It Kobbelân en It Eilân-West (Wetter en Reiden) 
 

 
We worden opgewacht door de zoetgevooisde klanken van Blauwborst, het monotone geratel van Sprinkhaanzanger en Snor, 
scheldende Meerkoeten, rond jakkerende Krakeenden, knetterende Rietzangers, krijsende Waterrallen, blaffende Grote 
Canadese Ganzen en luid gakkende Grauwe Ganzen. Wat een enthousiaste begroeting! ©Gerrit Jellema 
 
Zaterdag 30 april 
Vandaag gaan we voor het tiende achtereenvolgende jaar de broedvlotjes (49 stuks) voor de Zwarte 
Sterns weer uitvaren in de rijk met lelievelden begroeide petgaten van It Kobbelân. De sterns maken hier 
dankbaar gebruik van. Zwarte Sterns zijn in Nederland met meer dan 90% in aantal afgenomen. 
Gedeeltelijk is dit het gevolg van de afname aan geschikte nestgelegenheid. Van nature broeden ze in 
moerassen met wisselende waterpeilen op drijvende waterplantenvegetaties zoals wortelstokken van 
Grote Lisdodde of van Gele Plomp, of ze nestelen op dichte Krabbenscheer vegetaties of droogvallende 
modderbankjes tussen de waterplanten. Deze typische pionierbiotopen van de moerassen zijn sterk 
afgenomen in Fryslân door het vastleggen van de waterpeilen en de voortschrijdende successie van 
vegetaties in onze moerassen. De Zwarte Stern dreigde uit Nederland te verdwijnen en als oplossing 
voor de beperkte broedgelegenheid worden op veel plekken kleine drijvende vlotjes aangeboden waar ze 
op kunnen nestelen. De populatie neemt mede hierdoor weer toe! In de toekomst hopen we natuurlijk 
dat ze weer zo veel mogelijk op natuurlijk materiaal terecht kunnen. We worden opgewacht door de 
zoetgevooisde klanken van Blauwborst, het monotone geratel van Sprinkhaanzanger en Snor, 
scheldende Meerkoeten, rond jakkerende Krakeenden, knetterende Rietzangers, krijsende Waterrallen, 
blaffende Grote Canadese Ganzen en luid gakkende Grauwe Ganzen. Wat een enthousiaste begroeting! 
Op geschikte locaties in de Alde Feanen leggen vrijwilligers al jarenlang nestvlotjes uit voor Zwarte 
Sterns. Bij het uitleggen van de nestvlotjes wordt minutieus gelet op de lokale situatie: is er voedsel in  
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de omgeving te vinden, is de rust gewaarborgd op deze plek? Pas wanneer hieraan wordt voldaan, is er 
kans op succes. Gedurende het broedseizoen worden de Zwarte Sterns die de vlonders bezetten (en 
eventuele natuurlijke nesten) nauwlettend gevolgd – van een afstandje, dat wel. Per nest wordt bepaald 
hoeveel eieren er zijn en hoeveel jongen er uiteindelijk uitvliegen. Dat levert waardevolle 
monitoringsgegevens op, die door de vrijwilligers jaarlijks gerapporteerd worden. De sierlijke vogels 
overwinteren in Afrika en komen meestal in april weer terug in de broedgebieden. De afgelopen jaren is 
It Kobbelân een belangrijke broedplaats voor Zwarte Sterns geworden. De vrijwilligers van It Fryske 
Gea steken daarom elk jaar veel tijd en energie in het maken en uitzetten van broedvlotjes voor de 
Zwarte Sterns. De broedvlotjes, verbeterde waterkwaliteit en de aanleg van een nieuw moerasgebied en 
twee weidevogelreservaten op een steenworp afstand van de kolonie zorgen ervoor dat het veel beter 
gaat met de Zwarte Stern van It Kobbelân. In dit moerasgebied van It Eilân-West zijn de Zwarte Sterns 
vaak te zien vanuit de boot of wandelend vanaf de zomerkade. Dansend boven het water zijn ze op zoek 
naar insecten en visjes. It Eilân-Oost heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een bloemrijke 
veenweidepolder. Hier en daar staat het water tot in het maaiveld! Deze omstandigheden trekken meer 
en grotere insecten aan. Zwarte Sterns weten die eiwitrijke hapjes wel te vinden. In tegenstelling tot 
voorgaande jaren komen de Zwarte Sterns niet even langs om ons te begroeten, waarschijnlijk zijn ze 
nog niet in de broedgebieden gearriveerd. Tijdens het uitvaren van de vlotjes horen Ruurd en Albert 
vanuit de rietvelden roepende Baardmannen, ook al een soort die afhankelijk is van oud Riet. 
Rietgorzen, aangemoedigd door een vriendelijk voorjaarszonnetje, zingen volop. Langs de 
Goaiïngahústersleat ratelt een Braamsluiper en kwetteren Putters. Prachtige soorten in en rond It 
Kobbelân! De komende week gaat Douwe nog vlotjes uitvaren in enkele kansrijke gebieden in de Alde 
Feanen. In It Halbertsma’s Aldfean, 15 Mêd (Foekjelân) en op It Eilân-West. In totaal liggen er dan 
ongeveer tachtig vlotjes in en rond Nationaal Park De Alde Feanen. We zijn benieuwd wat de Zwarte 
Sterns er van vinden.  
 
 
 
Zwarte Sterns zijn verwant aan meeuwen. In de zomer zijn ze prachtig zwart van onderen en antraciet 
grijs van boven. Ze tonen elkaar in sierlijke synchrone baltsvluchten hoe mooi ze zijn. Dit schouwspel is 
in mei veelvuldig boven de kolonies te zien. De mannetjes zijn iets zwarter en groter dan de wijfjes. Ze 
hebben bovendien een knalrode binnenkant van de bek die ze trots tonen tijdens hun baltsroep. Een 
vrouwtje legt drie eieren die goed tegen het natte leefmilieu bestand zijn. Deze komen na een dag of 20 
uit, waarna de jongen na drie weken kunnen vliegen. De record leeftijd van een Zwarte Stern staat nu op 
20 jaar. Met zo veel jaren ervaring kent een vogel het broedgebied dus behoorlijk. 
(bron: zuidhollandslandschap)  
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Experiment om legsels te beschermen  
Met name in de moerassen zijn er plekken waar Zwarte Sterns last hebben van eenden en ganzen, die op 
de vlotjes rusten of deze 's nachts per ongeluk omgooien. In Duitsland en Noordwest Overijssel maakt 
men om deze reden vlotjes met gaas eromheen dat eenden en ganzen tegenhoudt. De jonge sterns 
moeten er wel doorheen kunnen, want die zwemmen veelvuldig als er gevaar dreigt. In West Nederland 
past men deze methode nog nauwelijks toe, hoewel er op veel plekken grote verliezen door ganzen 
optreden of waar de sterns om deze reden al helemaal niet meer broeden. Alternatieve plekken -zonder 
ganzen- zijn vaak lastig te vinden omdat het aantal geschikte locaties überhaupt beperkt is. Tijd voor 
experimenten dus. De vlotjes met gaas zien er lelijk uit, maar als het helpt om sterns op een aantal 
plekken in de moerassen te behouden is daar wel wat voor te zeggen! En het is goed om te weten wat de 
reden van het verlies is. Daarom zijn de vlotjes in It Kobbelân met gaas (25) afgewisseld met vlotjes 
zonder gaas (24). We zijn benieuwd hoe dit uitpakt! 
 

 
De vlotjes met gaas zien er lelijk uit, maar als het helpt om sterns op een aantal plekken in de moerassen te behouden is daar 
wel wat voor te zeggen! En het is goed om te weten wat de reden van het verlies is. Daarom zijn de vlotjes in It Kobbelân met 
gaas (25) afgewisseld met vlotjes zonder gaas (24). We zijn benieuwd hoe dit uitpakt! ©Gerrit Jellema 
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Zaterdag 21 mei 
Beste vrijwilligers van de Wurkgroep Blaustirns, 
De Blaustirnsen zijn terug en we hopen dat een ieder de vlotjes weer uit heeft kunnen leggen. Het is een 
tijd stil geweest rond de Wurkgroep, zo is er vorig jaar in september geen vrijwilligersvergadering 
geweest. In de bijlage vinden jullie de resultaten van vorig jaar. Het leek ons leuk om dit voorjaar 
gezamenlijk op excursie te gaan naar het Zuidlaardermeergebied. We willen dit gaan doen over drie 
weken op zaterdagochtend 11 juni. De beheerder Alwin Hut van het Groninger Landschap zal ons de 
plekken laten zien waar gebroed wordt door Zwarte Sterns, en waar de afgelopen jaren ook 
broedgevallen waren van Witwang- en Witvleugelsterns. En in dit gebied is nog veel meer te beleven! 
Zou je zo spoedig mogelijk willen doorgeven aan Jelle Postma of je mee gaat? De excursie start om 
08.00. De exacte verzamelplaats wordt nog bekend gemaakt, maar het zal in de buurt van het 
Zuidlaardermeer zijn. De excursie zal naar verwachting drie tot vier uren duren. Alles is te belopen op 
wandelschoenen, dus laarzen zijn niet nodig. De afstand die we afleggen kan voor mensen die wat 
moeilijker ter been zijn wel een belemmering vormen. We hopen dat een ieder zoveel mogelijk kan 
carpoolen. En we gaan er van uit dat een ieder zelf voor eten en drinken zorgt. Hopelijk tot 11 juni! De 
datum van de vrijwilligersbijeenkomst in september is ook bekend: op woensdag 7 september is er weer 
een rondvaart door de Alde Feanen. Mochten er nog vlotjes nodig zijn, neem dan a.u.b. contact op met 
één van de bestuursleden. Succes met het beschermingswerk! Namens de Wurkgroep en mei freonlike 
groetnis. 
 
 
 
Populatieontwikkeling (aantal paren) Zwarte Stern in Fryslân vanaf 1996 

 
 
 
 
 
 
 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Timertsmar, Grou 5 23 15 20 22 12 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De Leijen, De Tike 9 10 6 11 10 11 16 16 26 9 26 13 17 6 2 2 2 6 2 0
Tusken Sleatten, Alde Feanen 12 21 18 17 6 17 5 10 9 6 6 9 0 1 0 0 0 0 1 0
Kobbelan, Goengahuizen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 12 11 16 25 33 33 26
Smalle Ee 8 13 14 14 20 6 10 13 13 25 19 3 19 27 33 36 23 19 25 25
Slushoeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 11 16 11 9 7
Frieswijkpolder, Gersloot 20 22 3 0 0 2 0 0 0 0 0 8 15 15 0 11 16 9 14 8
De Deelen, Oldeboorn 65 11 31 32 32 41 26 49 52 47 37 50 11 27 42 11 12 26 21 0
Brandemeer-noord, Oldelamer 34 10 20 20 26 60 28 33 34 27 22 11 30 26 25 28 40 48 38 39
Brandemeer-zuid, Oldelamer 0 0 0 0 0 3 0 18 0 0 6 10 12 11 13 25 24 18 22 23
Tjonger (Het Wijd), Langelille 0 4 2 2 0 2 4 4 5 10 12 11 0 9 12 0 0 0 0 0
Nijkspolder, Blesdijke 8 9 8 6 6 5 7 9 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tjonger (Landlust), Langelille 11 18 4 2 0 30 31 23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tjonger (Langelille), Langelille 3 0 25 31 26 4 10 10 16 15 14 16 0 11 18 21 24 15 13 21
Wiide van de Lende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 8 13 14 13 16 14
Rottige Meente 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
It Easterskar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Rest Fryslân 4 2 3 3 0 0 1 6 2 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0
totaal 179 143 149 158 148 193 148 191 169 141 142 139 122 157 166 174 196 198 195 168
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Populatieontwikkeling (aantal paren) Zwarte Stern in Fryslân vanaf 1996 

 
 
Dinsdag 24 mei 
It Eilân-West. De weersomstandigheden zijn niet best vanmorgen. Er staat een koude wind uit het 
noordwesten en het is zwaar bewolkt. In het moerasgebied Wetter en Reiden liggen op twee locaties 
broedvlotjes voor de Zwarte Stern. Eén van de locaties blijkt bezet te zijn door deze fraaie vogels. We 
tellen negen paartjes in de kolonie! Een mooie opsteker voor de werkgroep. Langs het moerasgebied zijn 
enkele Bruine Kiekendieven aan het bakkeleien. In de loop van april tot in mei worden de broedlocaties 
bezet en verdedigd en worden er eieren gelegd. De soort nestelt veelal in een rietkraag grenzend aan 
open water of in een groot rietveld, op plekken die voor grondpredatoren lastig te bereiken zijn. 
Daarmee heeft de Bruine Kiekendief een sterkere voorkeur voor vochtig broedbiotoop. Nesten worden 
gemaakt van takjes en riet en kunnen 20-90 cm hoog worden om hogere waterstanden het hoofd te 
bieden. Het vrouwtje legt doorgaans 4-6 eieren. De broedduur is 30-32 dagen. De jongen verlaten het 
nest als ze ruim vier weken oud zijn, maar vliegen pas op een leeftijd van 35-40 dagen. Na het uitvliegen 
blijven de jongen meestal nog 15-25 dagen in de nabijheid van het nest. De ouders sjouwen dan nog 
voedsel aan. Als de jongen zelfstandig zijn, vertrekken veel vogels in zuidwestelijke richting: eerst de 
volwassenen vogels, gevolgd door de onvolwassen. De meeste Bruine Kiekendieven overwinteren in 
Afrika ten zuiden van de Sahara. Op de zomerkade tussen It Bûtlân en Wetter en Reiden krijgen we 
gezelschap van een Vos. Doodgemoedereerd wandelt het dier een stukje met ons mee. Vossen zullen 
wel even raar hebben opgekeken toen ze enkele decennia geleden opdoken in de Alde Feanen. 
Waarschijnlijk hebben ze tot hun eigen verwondering ontdekt dat ze konden zwemmen. De soort is 
daarmee van een landdier min of meer waterdier geworden. De Vos heeft in het gebied een grote invloed 
op grondbroeders. Vossen voeden zich voornamelijk met kleine zaken als muizen, regenwormen en 
bessen. Maar in de tijd dat de Vos jongen heeft, heeft ze het druk en moet op zoek naar grote prooien.  
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In It Bûtlân langs de Sitebuorster Ie is het rustig met territoria van Scholekster (1), Kievit (4), Tureluur 
(2) en Gele Kwikstaart (3). Alarmtellingen om te kijken of er ouderparen in de polder zijn levert drie 
Kievit gezinnen op. De peilschaal in Wetter en Reiden bij de uitlaat staat op 60 cm onder N.A.P. Er is 
gisteren 10 mm regen gevallen rondom Grou.  
 

 
Vossen zullen wel even raar hebben opgekeken toen ze enkele decennia geleden opdoken in de Alde Feanen. Waarschijnlijk 
hebben ze tot hun eigen verwondering ontdekt dat ze konden zwemmen. De soort is daarmee van een landdier min of meer 
waterdier geworden. ©Gerrit Jellema 
 
Vrijdag 3 juni 
Douwe heeft vandaag de zwarte sternkolonies bezocht om de aantallen broedvogels te tellen. In It 
Kobbelân zijn 17 vlotjes bezet waarvan 7 op de vlotjes met gaas. Wellicht komen er de komende dagen 
nog broedparen bij. Evenals verleden jaar zijn de vogels laat begonnen aan hun broedseizoen. Op It 
Eilân-West in het moerasgebied Wetter en Reiden zijn alle negen pvc-buisvlotten bezet door Zwarte 
Sterns. Op beide locaties is een goede telling eigenlijk niet mogelijk doordat er grote aantallen 
steekmuggen en knutten rond vliegen. Volgende week gaat Douwe een nieuwe poging wagen.  
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Dinsdag 7 juni 
Bezoek aan It Eilân-West met extra aandacht voor alarmtellingen in It Bûtlân en voor laat aankomende 
Afrikagangers waaronder Spotvogel (2), Grauwe Vliegenvanger (2) en Bosrietzanger (5). 
Alarmtellingen om te kijken of er ouderparen in It Bûtlân zijn levert slechts één Kievit met jongen op. 
Langs de Goaisleat vinden we nog een alarmerende Gele Kwikstaart. Een teleurstellend seizoen voor de 
weidevogels. Vier Waterrallen laten hun alarmroep horen vanuit de pitrusvegetatie. De alarm- of 
waarschuwingsroep: ‘pfhieth!’,’pfhieh-ieht!’ is een kort, explosief schel, doordringend geluid, met veel 
volume. Het wordt zeer opzichtig en opvallend geuit om de aandacht naar zich toe te trekken, zodat de 
verstoorder (Grauwe Gans?) zich vervolgens fixeert op de opgewonden en zich ondertussen 
verplaatsende ral en niet op het legsel of de kuikens. Met zekerheid broedvogel.  
 

 
Op allerlei plekken in Fryslân ontstonden dergelijke initiatieven. In 1996 heeft de Commissie Broedzorg van de Bond van 
Friese Vogel Wachten (BFVW) een beschermingsplan voor de Zwarte Stern in Fryslân opgesteld. De nadruk lag op de 
coördinatie van activiteiten en het verstevigen ervan. In 1997 is men gestart met de uitvoering. De belangrijkste activiteit is 
tot op heden het uitleggen van nestvlotten om de nestgelegenheid van de Zwarte Sterns te verbeteren. ©Gerrit Jellema 
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In de ochtendschemer zingen Kleine Karekieten volop vanmorgen, we tellen 35 territoria. Kleine 
Karekieten komen, een kleine voorhoede daargelaten, pas in mei op de Nederlandse broedplaatsen aan. 
Vanaf half mei, wanneer het Riet flink begint te groeien, bouwen ze hun prachtig geweven nestjes. Dat 
zijn stevige bouwsels die soms in de winter nog zichtbaar zijn, solide verankerd aan rietstengels. De 
eileg kan plaatsvinden tot de eerste dagen van augustus. De piek valt echter in de eerste helft van juni. 
Afhankelijk van hoe succesvol de eerste broedpogingen verlopen, maar ook van de 
weersomstandigheden, gaat een klein tot aanzienlijk deel van de vogels ook in juli over tot eileg. Ze 
leggen dan echter minder eieren. In het moerasgebied Wetter en Reiden zwemt een paartje Bergeenden 
met zes pullen. Ineens zijn ze er, jonge Bergeenden, die op het open water ronddobberen. Begin juni is 
dé tijd om ze tegen te komen. De broedbiologie van de Bergeend is wat schimmig. Paartjes die we vroeg 
in het voorjaar tegenkomen, zijn soms een tijd uit zicht, om vervolgens eind mei of in juni weer op te 
duiken. Al dan niet met jongen. Daarnaast kunnen er, zeker in de Alde Feanen, laat in het voorjaar 
groepjes Bergeenden opduiken die niet lijken te broeden. Slechts een kwart tot de helft van de paartjes 
Bergeenden komt daadwerkelijk tot broeden. De rest van de vogels slaat waarschijnlijk een jaar over of 
is nog te jong om te broeden. Bij langlevende soorten als de Bergeend is dat niet zo'n probleem voor de 
populatie. We krabben ons soms flink achter de oren over deze situatie. Welk onderscheid maken we? 
Met name in de maand mei is belangrijk om goed te kijken wat de Bergeenden uitspoken. Staat er 
ergens een waakzaam mannetje, of zien we een vrouwtje dat stiekem een mogelijke nestplek verlaat en 
met het mannetje wegvliegt? Dat zijn waarnemingen die duiden op broeden en een hoge broedcode 
krijgen. Niet broedende paren scholen vaak samen in groepjes en verblijven de meeste tijd op het open 
water. Van zes paar Geoorde Futen zien we dat ze jongen hebben. De Knobbelzwaan die tussen de 
Kokmeeuwenkolonie heeft gebroed zwemt rond met vijf prachtige jongen. De Zwarte Sterns zitten nog 
te broeden. Alle negen nestvlotjes zijn bezet. De Zwarte Stern was in het recente verleden een talrijke en 
wijd verspreide broedvogel in Fryslân. De populatie nam snel af van circa 3000-4000 paar in de jaren 
veertig van de vorige eeuw tot ongeveer 150-200 paar in de periode 2000-2006. De afname van de 
Zwarte Stern heeft ertoe geleid dat in toenemende mate beschermingsprogramma’s werden gestart, met 
de nadruk op het uitleggen van vlotjes als alternatieve nestondergrond. Op allerlei plekken in Fryslân 
ontstonden dergelijke initiatieven. In 1996 heeft de Commissie Broedzorg van de Bond van Friese 
Vogel Wachten (BFVW) een beschermingsplan voor de Zwarte Stern in Fryslân opgesteld. De nadruk 
lag op de coördinatie van activiteiten en het verstevigen ervan. In 1997 is men gestart met de uitvoering. 
De belangrijkste activiteit is tot op heden het uitleggen van nestvlotten om de nestgelegenheid van de 
Zwarte Sterns te verbeteren. De Zwarte Stern broedt van nature op drijftillen, overjarige 
krabbenscheervegetaties, drooggevallen slikkige kantjes en opeenhopingen van afgestorven 
plantenresten van voornamelijk Krabbenscheer en Witte Waterlelie. Deze natuurlijke nestelplekken zijn 
in Nederland grotendeels verdwenen, vooral door het vastleggen van de waterpeilen. Om het verdwijnen 
van nestgelegenheid tegen te gaan worden vlotjes uitgelegd waarop de Zwarte Sterns kunnen broeden. 
Daarnaast wordt in toenemende mate aandacht besteedt aan verbetering van de biotoop en het 
voedselaanbod, dit moet leiden tot een hoger broedsucces. Rond het middaguur worden ook de libellen 
wakker. Prachtige laagveensoorten laten zich bewonderen waaronder Variabele waterjuffer, Grote 
Roodoogjuffer, Lantaarntje, Vroege Glazenmaker, Glassnijder, Gewone Oeverlibel en Viervlek. De 
Vroege Glazenmaker behoort samen met de Glassnijder tot de vroegst vliegende glazenmakers. In 
warme jaren kunnen eind april de eerste imago’s al rondvliegen. De laatste imago’s worden doorgaans 
eind augustus gezien. De hoofdvliegtijd loopt van eind mei tot half juli.  
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Jonge exemplaren kunnen ver van het water jagend worden aangetroffen, bijvoorbeeld langs bosranden. 
Ook in open rietland kunnen veel jagende libellen worden aangetroffen. Eitjes worden solitair door het 
vrouwtje afgezet in levende en dode plantendelen. De eieren komen uit in de zomer waarin ze afgezet 
zijn. De larven leven in krabbenscheervelden, of langs de oever tussen ondergedoken waterplanten en de 
wortels van Riet, lisdodde en zeggen. We hebben het haviksnest ook even gecontroleerd. Het paar heeft 
één jong vliegvlug gekregen. De jonge Havik heeft het nest verlaten. Uitgevlogen jonge Haviken 
worden ook wel takkelingen genoemd. De oudervogels droppen zo nu en dan nog prooien op de horst. 
De jonge vogel ziet er schitterend uit met van onderen duidelijke bruine lengtestrepen op een 
oranjebeige ondergrond en van boven bruin met lichte vlekken op de dekveren.  
 
 

 
Wetter en Reiden op It Eilân-West is een schitterende locatie voor Zwarte Sterns. Hier vinden ze voedsel en 
broedgelegenheid. Rechts in het midden enkele pvc-buisvlotjes. ©Gerrit Jellema 
 
Vrijdag 10 juni 
Douwe heeft gisteren de Zwarte Sterns geteld in It Kobbelân. Hij telde 13 vlotjes met eieren waarvan 12 
op de vlotjes die zijn voorzien van een rand met grof gaas. Er waren tussen de 20 en 25 paartjes in de 
kolonie. Wellicht komen er nog broedparen bij de komende dagen. Op 3 juni waren in It Kobbelân 17 
vlotjes bezet waarvan 7 op de vlotjes met gaas. Op de vlotjes met een rand van grof gaas blijven de 
eieren liggen terwijl op de vlotjes zonder gaas de eieren verdwijnen. De proef met de gaasvlotjes lijkt nu 
al geslaagd. Ook vanuit de provincie Overijssel komen positieve berichten. (zie kader).  
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Werkgroep Zwarte Stern (Overijssel) telt recordaantal broedende Zwarte Sterns langs Zwarte Water.  
Al jaren legt Staatsbosbeheer met behulp van vrijwilligers broedvlotjes uit voor Zwarte Sterns. Jaarlijks 
worden er op drie tot vier locaties langs het Zwarte Water ongeveer 140 vlotjes uitgelegd. Aanpassing 
van de nestvlotjes heeft er voor gezorgd dat er veel meer jongen groot worden en dat heeft er toe 
bijgedragen dat de populatie geleidelijk is gegroeid van 60 paar in 2011 tot 101 paar in 2016. Zo’n hoog 
aantal was nog nooit eerder geteld in al die jaren dat de Werkgroep Zwarte Stern de broedvlotten uitlegt. 
Een mooie kroon op hun werk. Vroeger broedden deze moerasvogels op drijvende planten zoals 
krabbenscheer en drijvende wortelbonken van waterlelies en andere waterplanten. Door de mindere 
waterkwaliteit en veranderend waterbeheer zijn deze broedplekken echter niet meer voorhanden en helpt 
Staatsbosbeheer de sterns door het bieden van alternatieve nestelplekken in de vorm van kleine vlotjes. 
Meestal in kolken, maar ook in een brede watergang liggen twee uitlegplekken. 
Samen met een groep enthousiaste vrijwilligers van De Veldschuur in Rouveen, de Werkgroep Zwarte 
Stern, legt boswachter Jeroen Bredenbeek ieder voorjaar zo rond eind april de nestmatjes, nadat er eerst 
wat modder en plantenresten zijn opgelegd als nestmateriaal. 
 
Nestbescherming 
Het aantal broedparen schommelde altijd rond 50 tot 70, maar sinds de vlotjes zijn uitgerust met een 
rand van grof gaas, is het aantal bezette vlotjes sterk toegenomen. De drijvende nestvlotten waren 
namelijk ook geliefde rustplaatsen voor eenden en ganzen en dat leidde tot ongewenste verstoring. 
Zwarte Sterns zijn vrij agressieve vogels als het gaat om het verdedigen van hun nest en zeker in 
kolonieverband kunnen ze mogelijke vliegende vijanden wel de baas. Als 10 tot 20 Zwarte Sterns een 
indringer aanvalt is het net een zwerm wespen die met fanatieke duikvluchten het potentiele rover 
aanvalt. Maar eenden of ganzen die ’s nachts het vlotje opkruipen kunnen zonder moeite de broedende 
stern er af jagen zonder veel tegenactie. Ook in het begin van de broedtijd, als de sterns pas uit hun 
overwinteringsgebied terug komen en de vlotjes nog niet bezet zijn, kunnen rustende watervogels er 
voor zorgen dat de sterns geen gebruik maken van die nestplekken. Door een 30 centimeter hoge rand 
van grof gaas om de vlotjes te monteren, worden nu de eenden en ganzen geweerd, maar kunnen de 
jonge sterns nog ongestoord door het gaas de vlotjes op en af. De vogels zijn nu nog aan het broeden, 
maar over een paar dagen verschijnen de eerste jongen. Het is dan gebeurd met de rust in kolonies, want 
de ouders vliegen dan af en aan om de jongen te voeren. Een van de kolonies is goed te bekijken, die ligt 
namelijk in een van de kolken bij Cellemuiden, langs de dijk Hasselt-Genemuiden. Vanaf de dijk kan 
men de vlotjes zien liggen en de activiteiten van de sterns met een verrekijker goed gade slaan. Goed is 
dan ook te zien, dat Zwarte Sterns ook weidevogels zijn, ze vangen vooral insecten in de hooilanden om 
de kolken. Maar als de jongen wat ouder zijn, worden ook visjes gevoerd die ze in sloten, kolken en in 
het Zwarte Water vangen. 
 
Overijssel kerngebied  
Jaarlijks broeden er in Nederland zo’n 1200 paar zwarte Sterns waarvan 90% op vlotjes. Er zijn drie 
grote broedgebieden, waarvan Noordwest Overijssel de meeste paren herbergt, want zeker in de Wieden, 
maar ook in de Weerribben broeden ook grote aantallen Zwarte Sterns. Andere gebieden zijn het 
veenweidegebied op de grens van Utrecht en Zuid Holland en Friesland.  
Bron: De Brederwiedekrant | Nieuwsredactie vrijdag 10.06.16 | 13.17 uur 
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Maandag 20 juni 
Douwe heeft vandaag de Zwarte Stern kolonies in It Kobbelân en op It Eilân-West (Wetter en Reiden) 
geteld. In It Kobbelân telde hij 14 broedparen waarvan op twee broedvlotjes al enkele jongen. De 
aantallen broedende vogels in It Kobbelân zijn toch ietwat tegenvallend maar Douwe telt ook nog een 
stuk of acht paren in de kolonie die nog niet aan de leg zijn. Misschien kunnen we van deze paren de 
komende week nog nieuwe broedparen begroeten, er liggen vlotjes genoeg. Alle 14 paren zitten op de 
vlotjes die zijn voorzien van een rand met grof gaas. De sterns hebben in It Kobbelân de keuze tussen 24 
vlotjes zonder en 25 vlotjes met een rand van gaas. Curieus dat ze allemaal hebben gekozen voor de 
vlotjes met gaas. Kennelijk voelen de Zwarte Sterns zich hier veiliger? Laten eenden en ganzen deze 
vlotjes met rust? Schrikt het gaas predatoren af? In het moerasgebied Wetter en Reiden op It Eilân-West 
zijn alle negen vlotjes bezet door broedende sterns. Hier kon Douwe nog geen jonge sterns vinden. 
Samen tot nu toe dit seizoen in Nationaal Park De Alde Feanen 23 broedparen. Positief is dat we nu 
geen één grote maar twee kleine kolonies op korte afstand van elkaar hebben.   
 

 
Vis vormt een belangrijk onderdeel van het menu in de broedtijd. ©Albert Wester  
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Zondag 26 juni 
De aantallen broedparen van de Zwarte Stern in It Kobbelân zijn de afgelopen dagen gegroeid van 14 
naar 22! Op drie vlotjes zijn jongen, ouderparen vliegen af en aan met kleine visjes die ze vangen in de 
Modderige Bol en moerasgebied Wetter en Reiden. Waardoor de sterns zich hier zo laat hebben 
gevestigd is onduidelijk. Het zou kunnen dat het mislukte broedparen van elders zijn. In de provincies 
Utrecht en Zuid Holland zijn de weersomstandigheden nog veel slechter geweest dan bij ons. Wellicht 
zijn daar door de extreme hagel- en hoosbuien nesten weggespoeld. Het zal je als Zwarte Stern maar 
gebeuren dat je hagelstenen zo groot als tennisballen op je legsel krijgt te verwerken. Dan gaan de eieren 
eraan. In het moerasgebied Wetter en Reiden lijkt het goed te gaan op de vlotjes, ouderparen hebben het 
druk met het voeren van hun jongen. De Zwarte Sterns zijn hier eerder met de eileg begonnen dan op It 
Kobbelân. Daar waar de vlotjes liggen lijkt Drijvende Veenwortel, Krabbenscheer en Gele Plomp zich 
uit te breiden.  
 
 
Bijzonderheden Zwarte Stern 
Vestiging mogelijk tot in juni; let ook op overzomerende niet-broedvogels. Door verstoring soms 
verplaatsingen en na mislukking in een vroeg stadium volgt vaak een vervolglegsel (niet 
noodzakelijkerwijs op precies dezelfde plek). Bij telling van paren/individuen is zowel onderschatting 
mogelijk (vaak zijn er minder vogels aanwezig in de kolonie dan er paren zijn) als overschatting (bij 
onraad kunnen adulte vogels uit naburige kolonies 'mee-alarmeren' met de buren). (www.sovon.nl)  
 
 
 
Zaterdag 2 juli 
Douwe telt vanmorgen vijftien vliegvlugge Zwarte Sterns in de kolonie van het moerasgebied Wetter en 
Reiden op It Eilân-West. Ondanks de stormachtige wind en overvloedige regen van de afgelopen dagen 
een prima broedsucces. Het broedsucces in Wetter en Reiden is 1.66 en betreft het (gemiddeld) aantal 
jongen dat vliegvlug werd in de betreffende kolonie. Een broedsucces van 0.9 jong per paar is voldoende 
om de populatie ten minste te stabiliseren en waarschijnlijk te laten groeien. Broedsuccessen van 1.3 tot 
1.9 jong per paar zijn zelfs uitstekend. Om de Friese populatie op peil te houden en waarschijnlijk te 
laten groeien is een gemiddeld broedsucces van meer dan 0,9 jong per paar nodig. Ook uit Zuid-Holland 
komen positieve berichten van volop vliegvlugge jongen in de kolonies. Over een week of drie kunnen 
we de balans opmaken omdat er ook nog paren op eieren zitten. Een vrouwtje legt drie eieren die goed 
tegen het natte leefmilieu bestand zijn. Deze komen na een dag of 20 uit, waarna de jongen na drie 
weken kunnen vliegen. De Zwarte Stern vertrekt in augustus richting Afrika om te overwinteren. Over 
zijn reis zijn nog veel vragen onbeantwoord. Daarom doet het Zuid-Hollands Landschap samen met Jan 
van der Winden onderzoek naar de reis van de Zwarte Stern.  
(zie onderstaand verslag). 
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Broedprestaties van de Zwarte Stern op It Eilân-West (Wetter en Reiden) in 2016.  
Het broedsucces betreft het (gemiddeld) aantal jongen dat vliegvlug werd in de betreffende kolonie. 
Kolonie Aantal paren Broedparen Aantal jongen vv Broedsucces (j/pr) 
Wetter en Reiden 9 9 15 1.66 

 
Achtergrond 
Het Zuid-Hollands Landschap beschermt en onderzoekt de Zwarte Stern in de Krimpenerwaard. We 
willen iedereen een uniek kijkje geven in het reisleven van deze soort van het oer-Hollandse landschap. 
Daarnaast heeft het project, dat samen met Jan van der Winden wordt uitgevoerd, ook een aantal 
wetenschappelijke doelen. Er is uit eerder onderzoek gebleken dat de trekwegen van de stern enorm 
variabel zijn. Daarom willen we graag antwoord op de volgende vragen: 
 

 Welke trekroutes gebruiken de sterns? 
 Welke gebieden zijn onderweg van belang? 
 Waar slapen de sterns als ze op zee zijn? 
 Gaan ze elke nacht naar de kust of dobberen ze op het water? 

 
Het onderzoek 
Jan van der Winden is een expert op het gebied van Zwarte Sterns en onderzoekt al vele jaren het wel en 
wee van Zwarte Sterns. Hij probeert de reden van de afname van de Zwarte Stern in Nederland te 
begrijpen en bestudeert de trek naar Afrika. Kennis over broedsucces en het voedsel van de sterns heeft 
geresulteerd in richtlijnen en aanbevelingen voor bescherming. Jan bestudeert ook de verwantschappen 
tussen sterns in Nederland en populaties in Oekraïne, Rusland en Letland. Daar is ook veel van te leren 
over het natuurlijke broedbiotoop. In Afrika onderzoekt hij hoe de sterns daar leven. 
 
Voorbereidingen 
In 2015 hebben we een aantal Zwarte Sterns uit de Krimpenerwaard uitgerust met geo-locator, zodat hun 
reis over de wereld gevolgd kan worden. Een geo-locator is een klein en licht apparaatje van slechts 1 
gram, die bevestigd wordt aan de pootring. De logger registreert de overgang van licht naar donker. 
Doordat de daglengte varieert over het seizoen en de plek op aarde kunnen we op basis daarvan 
berekenen waar de stern ongeveer geweest is. In Nederland is de daglengte in januari immers kort, 
terwijl deze in Namibië dan heel lang is. Deze informatie leert ons veel over de trekroutes. Omdat 
bekend is dat de sterns over zee reizen, zijn enkele geo-locators met een zoutmeter uitgerust. Zo kunnen 
we zien of de sterns in de nacht op het zeewater dobberen! 
 
Onderzoek 
Het voorjaar 2016 is spannend. Er kwamen al veel sterns met een logger terug naar de Krimpenerwaard. 
Wat leren we daarvan? Komen ze bijvoorbeeld terug naar dezelfde plek? Waar hebben ze overwinterd? 
Hoeveel kilometers hebben ze gevlogen? Diverse vrijwilligers helpen met het zoeken naar de sterns met 
loggers. Hiervoor speuren ze met verrekijkers en telescopen of ze sterns met loggers zien. Dat is goed 
speuren! Zodra een stern met logger op een nest aan het broeden is, wordt deze stern gevangen. We 
gebruiken een kooitje waar ze wel in, maar niet zelf uit kunnen. Dit is een veilige methode. Er heeft om 
die reden nog nooit een stern het nest verlaten. Zwarte Sterns zijn het gevoeligst voor verstoring in de  
 



Blaustirns in de deelgebieden van het Nationaal Park De Alde Feanen 2016 

 

Pagina 29 

 
vestigingsfase en als ze jongen hebben. Maar 
in de eifase verlaten ze het nest pas als de 
verstoring meer dan een half uur aanhoudt of 
heel ernstig is. Er is een goede vuistregel: als 
de sterns (of andere vogels) zenuwachtig 
roepend boven je vliegen ben je te dicht bij 
het nest en is het beter om afstand te nemen. 
Als de stern gevangen is wordt de logger 
verwijderd en wordt de vogel gemeten en 
gewogen. Daarna wordt de stern weer zo snel 
mogelijk vrijgelaten. Na het verwijderen van 
de logger wordt deze verbonden aan een 
computer om uitgelezen te worden. Uit de 
vele data die de chip opgeslagen heeft kan een 
mooi route kaartje gemaakt worden van de 
reis van de Zwarte Stern. 
 
Resultaten 
De reis van de sterns is ronduit spectaculair te 
noemen. Uit de logger van stern Han blijkt dat 
hij maar liefst 20.000 km heeft gevlogen van 
Nederland via West-Afrika, de Golf van 
Guinee en Angola weer terug over de 
Canarische eilanden naar Nederland. In de 
ochtend van 9 mei 2016 was hij weer in de 
Krimpenerwaard, op 15 mei werd hij voor het 
eerst gezien in een kolonie en op 20 mei had 
hij al een legsel. In korte tijd heeft hij dus een 
partner gevonden. Bron: 
https://www.zuidhollandslandschap.nl/zwarte-stern  

 
Maandag 4 juli 
We meren aan bij het ‘tredde slúske’ in de Goaisleat om een kijkje te nemen in het moerasgebied Wetter 
en Reiden op It Eilân-West. Het waterpeil is flink uitgezakt ten opzichte van een maand geleden. De 
beheerder hoopt op deze manier waterrietvegetatie kansen te bieden. Dat Riet ontwikkelt zich het beste 
als het water in de zomer flink zakt, de bodem droogvalt, en het Riet zich vervolgens kan uitbreiden. Als 
het water daarna in de winter weer stijgt, is er in het volgend voorjaar weer prachtig Riet in diep water 
aanwezig. Zonder deze peilfluctuaties hoopt zich dood materiaal op tussen het Riet, dat vervolgens 
verzwakt en verdrongen wordt door andere plantensoorten. Eén van de knelpunten om robuuste velden 
waterriet in het moerasgebied tot ontwikkeling te laten komen zijn Grauwe Ganzen. Sinds 2010 hebben 
Grauwe Ganzen het gebied Wetter en Reiden als broedvogel gekoloniseerd.  De aantallen zijn snel 
tegenomen en de broedpopulatie bestaat nu uit ongeveer honderd paren. Jaarrond zijn er meer dan 
duizend individuen aanwezig. Grauwe Ganzen grazen in de graslanden in de omgeving van Wetter en  
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Reiden, maar in het voorjaar eten ze ook veelvuldig watervegetaties waaronder Grote Lisdodde en Riet 
(scheuten en wortels). De resterende rietkragen worden intensief begraasd en nemen daardoor in 
omvang en kwaliteit af. We tellen in het moeras tientallen foeragerende Zwarte Sterns. De nog 
aanwezige Kokmeeuwen hebben het druk met het verjagen van een Buizerd. Veel Kemphaanmannen 
zijn alweer terug uit hun broedgebieden, we tellen ongeveer 60 vogels. De Kemphaanmannen laten zich 
in velerlei combinaties van wit en bruin en zwart en geel en donkerrood zien. In het voorjaar, tijdens de 
balts, zijn ze op hun mooist. Maar ‘toernooivelden’ zijn er in de Alde Feanen nauwelijks meer. 
Kempmannen zijn ook zelfzuchtig: terwijl hun vrouwen nu de jongen in Noord-Europa verzorgen, 
waaraan ze niet meewerken, zijn ze al naar het zuiden vertrokken om zo snel mogelijk de warme tropen 
op te zoeken. Die vele veren zijn daar wellicht te warm en vervangen ze nu. Rui! Tijdens tussenstops 
kunnen we ze op het ogenblik in het moerasgebied bewonderen, nog half in zomerkleed. De Kemphanen 
zijn in gezelschap van 70 kieviten.  
 

 
Vier Grote Zilverreigers kijken begerig naar een Wilde Eend met zeven jongen. Eén van de sneeuwwitte reigers stapt 
behoedzaam door het ondiepe water, scherp speurend naar een smakelijke hap. Staat stil, trekt de lange slanke hals in, om in 
een split-second als een pijl uit een boog naar voren te schieten… Een zilverkleurige voorn verdwijnt via dezelfde lange hals 
naar de maag. ©Albert Wester 
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De eerste steltlopers zijn ook alweer terug waaronder Oeverloper, Zwarte Ruiter, Witgat, Regenwulp en 
Groenpootruiter. Tussen de pitruspollen verschijnt op verschillende nieuwe plekken waterriet, wellicht 
volgend jaar nog meer broedende Roerdompen! Ongeveer 1300 Grauwe Ganzen hebben het goed voor 
elkaar, jong mals gras in de weidevogelpolder ‘It Bûtlân’ en in het naastgelegen moeras vinden ze een 
veilige slaapplaats. Dat we ze goed kunnen tellen hebben we te danken aan een overvliegende 
helikopter. Grauwe Ganzen hebben het daar niet op staan en kiezen massaal het luchtruim. Als de rust is 
wedergekeerd vallen de vogels weer in. Een klein groepje Lepelaars staat uit te rusten. Zagen we 
vroeger maar zelden een Lepelaar, tegenwoordig komen we ze in elk natuurgebied van formaat wel 
tegen. De prachtige grote witte vogels geven It Eilân een tropische allure en maken het vogels kijken in 
de zomer extra plezierig. Er staan enkele jongen tussen. Hoewel ze staan te slapen, met de snavel in de 
veren, is het verschil tussen jong en oud goed te zien. De jongen zijn echt hagelwit, met een klein zwart 
randje onder aan de vleugels, de oudervogels zijn meer crème-wit van kleur. Vier Grote Zilverreigers 
kijken begerig naar een Wilde Eend met zeven jongen. Eén van de sneeuwwitte reigers stapt 
behoedzaam door het ondiepe water, scherp speurend naar een smakelijke hap. Staat stil, trekt de lange 
slanke hals in, om in een split-second als een pijl uit een boog naar voren te schieten… Een 
zilverkleurige voorn verdwijnt via dezelfde lange hals naar de maag. Grote aantallen Meerkoeten zijn 
zich alweer aan het groeperen. In het voorjaar slaan ze elkaar bijna de kop in en nu wordt groepsgewijs 
in grote harmonie rond gezwommen. Rare jongens die Meerkoeten. In de zwarte sternkolonie is het 
rustig. De meest vliegvlugge jongen worden gevoerd door hun ouders. Ze hebben een mooie beschut 
gelegen broedplaats in het gebied. De pvc vlotjes zijn prachtig begroeid geraakt met een kruidenrijke 
vegetatie en voorzien zo in een prima schuilgelegenheid voor de kwetsbare jongen. Rondom de vlotjes 
staat Gele Plomp in volle bloei. Op de zomerkade vliegen mooie aantallen Bruin Zandoogjes en een 
enkele Kleine Vos. Het Bruin Zandoogje is een talrijke soort op It Eilân-West. In 2014 telden we op een 
zonnige dag in juni meer dan honderd vlinders op en langs de zomerkade. De vlinders vliegen van begin 
juni tot eind augustus in één generatie. De vlinders leven dan ook lang, zo'n 30 dagen. Ze zitten het liefst 
in korte vegetaties zoals graslanden die recent gemaaid zijn.  
 
Maandag 4 juli 
Bewapend met verrekijker en telescoop gaan we een blik werpen op de zwarte sternkolonie in It 
Kobbelân. De tijdens voorgaande bezoeken getelde broedparen (22) zijn nog allemaal aanwezig. Er zijn 
nog veertien paren aan het broeden of ze houden hun kleine jongen warm. De verschillen op de vlotjes 
zonder gaas en de vlotjes met gaas zijn gerust spectaculair te noemen. Van de veertien zitten er elf veilig 
op de vlotjes tussen het gaas. Drie wagen een poging op een vlotje zonder een rand met gaas. Op zes 
vlotjes tellen we (1-2-3-1-1-1) negen jongen. Al deze vlotjes met jongen zijn voorzien van gaas! Vier 
pullen zijn vliegvlug. Op de vlotjes met gaas heeft zich een mooie vegetatie ontwikkeld waarin de 
jongen schuilgelegenheid vinden. De vlotjes zonder gaas liggen er kaal bij en er is geen vegetatie op te 
vinden. Deze vlotjes worden kennelijk afgegraasd door ganzen en eenden. Ook worden deze vlotjes door 
eenden gebruikt om een uiltje te knappen. Om het broedsucces vast te stellen bezoeken we de kolonie 
vanaf eind juni één keer per week en word per nest het aantal jongen geteld. Ook wordt de leeftijd (in 
dagen) geschat van de jongen. De jongen worden gevolgd tot ze kunnen rondfladderen, maar minimaal 
tot ze vijftien dagen oud zijn. Bij voorkeur werken we met een telescoop zodat de kolonie van afstand 
bekeken kan worden. Verstoring van de kolonie in de jongenfase treedt snel op en kan het broedsucces 
flink verlagen. 
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Woensdag 13 juli 
Dankzij de gaasvlotjes een prima broedsucces voor de Zwarte Stern in It Kobbelân!  
Vanmiddag één van de laatste bezoeken aan It Kobbelân om het broedsucces van de zwarte sternkolonie 
te kunnen vaststellen. Op zestien vlotjes die voorzien zijn van een rand met gaas tellen we 21 pullen. (1-
1-2-1-1-1-2-2-2-1-2-1-1-1-1-1). Op twee vlotjes zonder gaas vinden we twee pullen. (1-1). Op vier 
vlotjes wordt nog gebroed door de soort. Ook hier is het opvallend dat er van de vier paren drie tussen 
het gaas zitten! Voor zover we het nu kunnen inschatten worden er dit seizoen 27 jongen vliegvlug. De 
vlotjes zonder gaas zijn bezet door acht Kuifeenden en een enkele Tafeleend. De eenden slapen en 
worden vooralsnog met rust gelaten door de sterns. Een Bruine Kiekendief wordt door 25 Zwarte Sterns 
wel fel op de huid gezeten.  
 

 
De vlotjes zonder gaas zijn bezet door een enkele Tafeleend en acht Kuifeenden. De eenden slapen en worden vooralsnog met 
rust gelaten door de sterns. Een vrouwtje Bruine Kiekendief wordt door 25 Zwarte Sterns wel fel op de huid gezeten. Het nest 
van de kiekendief bevindt zich vlakbij de kolonie. ©Albert Wester 
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Broedprestaties van de Zwarte Stern in het Kobbelân in 2016.  
Het broedsucces betreft het (gemiddeld) aantal jongen dat vliegvlug werd in de betreffende kolonie. 
Kolonie Aantal paren Broedparen Aantal jongen vv Broedsucces (j/pr) 
Kobbelân 22 22 27 1.2 

 
Broedprestaties van de Zwarte Stern in It Kobbelân 1990-2016 
Jaar Aantal paren Broedparen Aantal jongen vv Broedsucces (j/pr) 
1990 1 1 * * 
1992 1 1 * * 
1993 3 3 * * 
1994 3 3 * * 
2007 6 5 5 1.0 
2008 7 7 12 1.7 
2009 12 12 6 0.5 
2010 11 11 22 2.0 
2011 16 16 15 0.9 
2012 25 25 32 1.3 
2013 33 33 34 1.0 
2014 33 33 47 1.4 
2015 26 26 15 0.6 
2016 22 22 27 1.2 

Gemiddeld broedsucces 2007 – 2016 is 1.13 (voldoende) *onbekend                                                          
 

 
Tafeleend moet weg! ©Albert Wester 
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8. Zo leeft de Zwarte Stern 
Zwarte Sterns zijn kleine sierlijke vogeltjes verwant aan meeuwen. In de zomer zijn ze prachtig zwart 
van onderen en antraciet grijs van boven. Ze tonen elkaar in sierlijke synchrone baltsvluchten hoe mooi 
ze zijn. Dit schouwspel is in mei veelvuldig boven de kolonies te zien. De mannetjes zijn iets zwarter en 
glanzender dan de wijfjes. Ze hebben bovendien een knalrode binnenkant van de bek die ze trots tonen 
tijdens hun baltsroep. 
 
Broedproces 
Ze nestelen op drijvende waterplanten en modderbankjes. Predatoren als Vossen en Hermelijnen kunnen 
zo de eieren of jongen niet eenvoudig vinden. De nesten worden gebouwd in moerassen en in brede 
veenweidesloten met veel vegetatie. Een vrouwtje legt drie eieren die goed tegen het natte leefmilieu 
bestand zijn. Deze komen na een dag of 20 uit, waarna de jongen na drie weken kunnen vliegen. De 
record leeftijd van een Zwarte Stern staat nu op 20 jaar. Met zo veel jaren ervaring kent een vogel het 
broedgebied dus behoorlijk. 
 

 
Enge Keverlarve! Zwarte Sterns eten in de broedperiode kleine visjes, waterinsecten, regenwormen en vliegende insecten. 
Het leefgebied behoeft dan ook een hoge biodiversiteit. Sloten met veel visjes en libellen naast bloemrijke graslanden met 
zweefvliegen vormen een ideale leefomgeving. ©Albert Wester 
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Belang van biodiversiteit 
Zwarte Sterns eten in de broedperiode kleine visjes, waterinsecten, regenwormen en vliegende insecten. 
Het leefgebied behoeft dan ook een hoge biodiversiteit. Sloten met veel visjes en libellen naast 
bloemrijke graslanden met zweefvliegen vormen een ideaal habitat. Vooral distels en schermbloemigen 
trekken de juiste soorten vliegende insecten aan. De Zwarte Stern is in Nederland enorm in aantal 
afgenomen van 15.000 paar rond 1950 tot 1.400 paar tegenwoordig. Deze afname werd vooral 
veroorzaakt door het verdwijnen van dynamiek in onze waterrijke gebieden. Daarnaast beheerden we het 
landschap vooral om water af te voeren. Het gevolg hiervan was dat drijvende waterplanten afnamen, 
droogvallende modderbankjes verdwenen en visjes in veel polders schaars werden. Bovendien hebben 
de oevers van de sloten en graslanden op veel plekken een lage biodiversiteit. Dit is het gevolg van 
beheer dat vooral gericht is op productie van gras voor het vee. 
 

 
Zwartkopmeeuw- en Kokmeeuwkolonie op It Eilân-West (Wetter en Reiden). ©Gerrit Jellema 
 
Lange-afstandkampioen 
De winter brengen Zwarte Sterns door voor de kusten van West Afrika van Mauritanië tot Namibië. Ze 
leven dan op zee en hun verenkleed is geheel wit geworden. Zwarte Sterns leggen enorme afstanden af 
op zoek naar geschikte voedselgebieden. Een kampioen vloog in een winter 23.000 km van gebied naar 
gebied. Voor de lange reis naar Afrika, slaan ze in Europa reserves op in voedselrijke gebieden. Het 
IJsselmeer is zo’n gebied waar in de zomer vele tienduizenden Zwarte Sterns aanwezig zijn. Je kan hier 
de grootste aantallen zien als ze samen hun slaapplaats op het eiland de Kreupel opzoeken. 
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Bescherming 
De reden voor de afname ligt vooral in Nederland. We doen er inmiddels veel aan om de sterns en het 
leefgebied te verbeteren. Er worden nestvlotjes uitgelegd bij tekorten aan drijvende vegetatie. Dit is een 
enorm succes, maar draagt niet bij aan voldoende voedsel. Op steeds meer plekken wordt het leefgebied 
verbeterd door moerassen aan te leggen of de kwaliteit van het veenweide landschap te verbeteren. Dit 
heeft geresulteerd in een toename van de zwarte sterns van 1.000 naar 1.400 paar in de afgelopen 10 
jaar. Bron: www.zuidhollandslandschap.nl 
 
 

 
Waterriet maakt oude slotenstelsel in Wetter en Reiden op It Eilân-West zichtbaar. Door vraat van Grauwe Ganzen is het 
waterriet jammer genoeg zo goed als verdwenen. ©Gerrit Jellema 
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9. De Zwarte Stern in het Natura-2000 gebied van de Alde Feanen 
 

 
Op de legakkers ‘stripen’ van It Halbertsma’s Aldfean verschijnt in het voorjaar een kleurrijke bloemenpracht waaronder 
Gevlekte Rietorchis, Koningsvaren, Addertong, Kleine Valeriaan, Gewone Dotterbloem, Moeraslathyrus, Moerasviooltje, 
Echte Koekoeksbloem, en de witte wol van Veenpluis. ©Gerrit Jellema 

 
Van oudsher vinden Zwarte Sterns een broedplaats in de Alde Feanen. De resultaten waren de afgelopen 
jaren teleurstellend. Twee jaar geleden werd door een paartje een succesvol broedsel grootgebracht in It 
Halbertsma’s Aldfean. Voor een negental soorten broedvogels zijn in het kader Natura2000 
instandhoudingsdoelstellingen opgesteld. De Zwarte Stern valt onder dit doel voor het Natura2000-
gebied van de Alde Feanen. Het instandhoudingsdoel is 40 broedparen. Zoals de onderstaande grafiek 
laat zien wil het de afgelopen jaren niet vlotten met de Zwarte Stern in het natura2000 gebied. In het 
Halbertsma’s Aldfean is het oorspronkelijke zeer kleinschalige patroon van petgaten nog het best 
bewaard gebleven. Doordat in de petgaten allerlei overgangen tussen water, moeras en bos voorkomen, 
hebben zich verschillende levensgemeenschappen ontwikkeld met een groot aantal soorten planten en 
dieren. In het open water zijn drijvende waterplanten te vinden als Krabbenscheer, Kikkerbeet, Witte 
Waterlelie en Gele Plomp, op de slappere bodem Riet, en in het moerasbos – met veel Zwarte Elzen – 
planten als Gele Lis en  
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Oeverzegge. De petgaten zijn van belang voor veel soorten dieren. Rietvogels als Kleine Karekiet en 
Rietgors komen er veelvuldig voor. Het Halbertsma’s Aldfean kenmerkt zich door een groot aantal forse 
Zachte Berken, Lijsterbessen, Grauwe Wilg en Zwarte Elzen met een ondergroei van Sporkehout, 
Appelbes, Gewone Braam, Wilde Gagel en Wilde Kamperfoelie. Overal staat Riet maar daartussendoor 
groeit een overdaad aan kruiden en bloemen. Langs de petgaten Galigaan, Gele Lis, Koninginnenkruid, 
Watermunt, Grote Kattenstaart, Grote Boterbloem, Blauw Glidkruid, Moerasandoorn en Moerasvarens. 
 

 
Gele Lis. ©Gerrit Jellema 
 
De hoge pollen van Pluimzegge en Moeraszegge wat lager langs de waterkant zijn een vaak terugkerend 
element. Rietsnijders hebben het gebied al vele decennia in handen, Riet is daardoor de dominante soort 
en wordt in de wintermaanden gemaaid. Op de legakkers ‘stripen’ verschijnt in het voorjaar een 
kleurrijke bloemenpracht waaronder Gevlekte Rietorchis, Koningsvaren, Addertong, Kleine Valeriaan, 
Gewone Dotterbloem, Moeraslathyrus, Moerasviooltje, Echte Koekoeksbloem, en de witte wol van 
Veenpluis. Eind mei – begin juni begint de Echte Koekoeksbloem te bloeien. Vooral op de wat nattere 
plekken en langs oevers en slootkanten valt de helder lichtroze kleur op tussen al het frisse groen. 
Addertong lijkt op het eerste gezicht niet veel op een varen. Het heeft één enkel blad en een soort stengel  



Blaustirns in de deelgebieden van het Nationaal Park De Alde Feanen 2016 

 

Pagina 39 

 
met de sporen eraan. Die stengel lijkt op de tong van een slang, vandaar de naam. Als de sporen rijp zijn 
is de stengel langer dan het blad. Niet ieder jaar maakt de plant sporenkapsels. Net als paddenstoelen 
leeft het grootste deel van de addertongplant ondergronds. Er gaan jaren voorbij dat er zelfs geen blad 
boven de grond komt. Vaak blijft wat maaisel liggen, dat in dit vochtige milieu snel wordt afgebroken. 
Er zijn veel plantensoorten die graag profiteren van de voedingsstoffen die daarbij vrijkomen. 
Kenmerkend voor deze voedselrijke plekken zijn Moerasspirea, Poelruit, Haagwinde, Gewone 
Engelwortel, Waterzuring en Kale Jonker.  
 

 
Een kleurrijke bloemenpracht waaronder Gevlekte Rietorchis. ©Gerrit Jellema 

 
Een andere opvallende plant van strooiselruigten is de Moerasmelkdistel die hoog boven de andere 
soorten uitsteekt. Omstreeks de langste dag herkennen we in de vochtige tot natte, redelijk voedselrijke 
ruigte de met gele pluimen getooide Grote Wederik. In dergelijke ruigten is ze een opvallende soort 
naast de bloeiende Grote Kattenstaarten en Moerasandoorn met hun rood-paarse bloemtrossen. Als de 
rietsnijders het door de ijle rietgroei niet meer zien zitten om te oogsten wordt door It Fryske Gea vaak 
overgeschakeld van winter- op zomermaaien. Hierdoor worden meer voedingsstoffen afgevoerd, zodat 
het moeras snel voedselarmer wordt. Het rietland veranderd dan langzaam in een trilveen. Waar wat klei 
in de ondergrond de verzuring remt groeien prachtige trilveenplanten waaronder Penningkruid,  
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Wateraardbei en Waterdrieblad. Met zijn wit-roze bloemen en opvallende klaverbladvormige bladeren is 
Waterdrieblad een van de fraaiste moerasplanten in de Alde Feanen. De ontwikkeling van het rietmoeras 
in het Bijsitters Ûnlân gaat steeds verder. Waar het moeras geïsoleerd is geraakt van het water in de 
petgaten en vooral van regenwater afhankelijk wordt, gaat de grote verandering beginnen. Steeds meer 
planten van voedselarme milieus zien we hier verschijnen. Het mooist zijn de bescheiden, teerblauwe 
Moerasviooltjes die al vroeg in bloei staan. Daar komen dan al gauw wat soorten bij die ook in 
verzuurde blauwgraslanden groeien, zoals Pijpenstrootje, Hennegras en Grote Wederik. We vinden in 
dit stadium hier bijzondere zeggesoorten, Ronde Zegge, Blauwe Zegge die echt blauw is en Sterzegge 
die direct opvalt door zijn korte stervormige aartjes. Het veenmosrietland is dan hard op weg om een 
moerasheide te worden. We zien dan ook de gele bloemen van Tormentil verschijnen. Tormentil siert 
het landschap op een bijzonder fraaie manier. In het centrum van het rietland ontwikkelen zich grote 
plekken met Gewoon Haarmos dat de veenmossen vervangt. In het moerasgebied vinden we echte 
hoogveenplanten als Ronde Zonnedauw, Kleine Veenbes, Rode Bosbes, Gewone Dophei, Struikheide en 
Eenarig Wollegras. Zodat uiteindelijk het rietland een echte hoogveenheide is geworden. Vanaf de Alde 
Headamssleat en Ielterm is al dit bijzonders van het Bijsitters Ûnlân te bewonderen. 
 
  Broedparen Zwarte Stern binnen de natura2000 grenzen van de Alde Feanen 

 
 © Netwerk Ecologische Monitoring (Sovon, RWS, CBS). www.sovon.nl  
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10. Agenda monitoring broedsucces Zwarte Stern: 
 

 10 april - half juni verwachte aankomst Zwarte Sterns in Nederland 
 25 april - 5 mei nestvlotjes uitleggen 
 vanaf 1 mei wekelijkse controle kolonie en omgeving 
 begin mei eerste vestigingen en legsels verwacht  
 20 mei - 1 juni telling van aantal broedparen (legsels) 
 1 - 5 mei eerste eieren verwacht 
 25 mei - 5 juni eerste jongen verwacht 
 na 18 dagen eerste vliegvlugge jongen verwacht 
 mei - juni vestiging late paren/vervangingslegsels 

 
 
 

11. Zwarte Sterns terug op de slaapplaatsen 
16 augustus 2016  

Een spectaculair gezicht: honderden Zwarte Sterns die zich in de avondschemer tegoed doen aan 

dansmuggen. In augustus is het te zien op het eiland de Kreupel. Daar en bij het Balgzand verzamelen 

zich enkele duizenden Zwarte Sterns om te gaan slapen. Na een mysterieuze afwezigheid in 2015 zijn de 

sterns weer terug.  

 
Vorig jaar meldde Jan van der Winden nog dat de Zwarte Sterns onvindbaar waren in het 
IJsselmeergebied. https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/waar-slapen-de-zwarte-sterns-het-ijsselmeergebied. Na jaren 
met soms meer dan 20.000 slapende Zwarte Sterns bleven de vogels in 2015 vooral weg. Er werden 
alleen waarnemingen van in het donker wegvliegende groepen sterns gedaan. Een telling van deze week 
leverde gelukkig wel weer resultaat op: enkele duizenden sterns werden genoteerd door de vrijwilligers 
van de Werkgroep Sternonderzoek Kreupel, onder leiding van Jan, die de tellingen voor het Meetnet 
Slaapplaatsen coördineert. Ze slapen op het Balgzand en de Kreupel. Op de blog van Debby Doodeman 
staat een mooie reportage over de sterns. http://www.fogol.nl/blog/augustus-op-de-kreupel-telling-zwarte-sterns-en-meer  

 

Historisch dieptepunt 
Nu de slapende sterns wél weer geteld kunnen worden, levert dat geen rooskleurig beeld op. Van der 
Winden omschrijft het als een historisch dieptepunt: 'De dalende trend zet door. De komende tellingen 
moeten uitwijzen of het aantal nog naar boven kan worden bijgesteld, maar dat is onwaarschijnlijk. De 
piekperiode is namelijk al voorbij.' 
 

Sterns op trek 
Zwarte Sterns komen uit een groot deel van Europa naar het IJsselmeer om in gewicht toe te nemen voor 
de trek naar de kust van West-Afrika. De afgelopen jaren zaten er ongeveer 20.000. Sinds de aanleg van 
het eiland de Kreupel in 2003 sliepen ze vooral daar. 
https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/zwarte-sterns-terug-op-slaapplaatsen 
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12. 50.000 Zwarte Sterns  

Tom van Spanje heeft met Kees Camphuysen en Hans Verdaat zeeonderzoek kunnen doen in 
Mauritanië. Op 4 september rustten 12.000 Zwarte Sterns op het strand bij Nouadhibou. Op 15 
september 2015 troffen zij daar 50.000 Zwarte Sterns aan. Ook op Cap Blanc een paar duizend. Tijdens 
het varen van transecten van de kustzee naar de diepzee troffen zij druk foeragerende Zwarte Sterns 
vooral aan op de grens met de diepzee waar tonijnen scholen vis opjoegen van kleine haringachtigen. 
Vaak ook in gezelschap van Visdieven. (Bron: https://nl-nl.facebook.com/dezwartestern) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7y3s3bSCgLs&feature=youtu.be  
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Wetter en Reiden op It Eilân-West. ©Gerrit Jellema 

 


