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Jaarverslag zwarte stern 
Max Ossevoort

De zwarte stern broedt in Nederland in de veenweide- en moerasgebieden, dus ook in de Krimpenerwaard, van nature 
op gele plomp of krabbenscheer. Door het verdwijnen van deze planten moeten de zwarte sterns ondersteund worden 
door het leggen van vlotjes om tot broeden te kunnen komen. Dat heeft wel als voordeel dat de locaties van die vlotjes 
bekend zijn, waardoor het monitoren gemakkelijker is. Nadelen zijn dat het veel (vrijwilligers-)werk meebrengt en dat 
er materiaalkosten aan zijn verbonden. Jaarlijks worden door Stichting Het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) en door de 
NVWK vlotjes uitgelegd in de Krimpenerwaard. Overigens worden er ook sporadisch broedsels op natuurlijke vegetatie 
waargenomen. 

Volgend jaar zullen de gegevens van de koloniën van het ZHL overzichtelijk in dit jaarverslag kunnen worden opgenomen, zodat 
we een compleet overzicht hebben voor de gehele Krimpenerwaard.

De kosten voor het benodigde hout, gaas, de krammen en jute werden ook dit jaar weer vergoed door het Agrarisch Collectief 
Krimpenerwaard (ACK). Daarnaast zijn we erg blij met de prettige samenwerking tussen de NVWK, het ZHL, De Groene Motor  en 
het ACK.

Algemeen
1. In de lijn van het ‘Kansenboek Zwarte Sterns’ (http://www.streekfondskrimpenerwaard.nl/component/k2/item/146-project-

kansenboek-zwarte-stern) werden in de Krimpenerwaard dit seizoen door de NVWK meer vlotjes uitgelegd en gemonitord dan in 
de voorgaande jaren. Dat kon door uitbreiding van het aantal bestaande vrijwilligers van de zwarte stern-werkgroep van de NVWK, 
bestaande uit Wim Sloof, Jan Heuvelman en Max Ossevoort, met Petra Noomen en George de Vries, dolenthousiaste en gedreven 
vogelaars.
2. Om het predatierisico te spreiden zijn we in 2019 begonnen om per locatie de vlotjes, waar mogelijk, in twee sloten per locatie neer 
te leggen. Dat bleek goed uit te pakken en we hebben dat uitgebreid in 2020.
Ook hebben we om die reden besloten zo veel mogelijk vanaf afstand de koloniën te monitoren. Dit brengt het risico mee dat de 
waarnemingen van vliegvlugge jongen lager liggen dan in de praktijk het geval is, maar het verlaagt het risico op verstoring.
 3. De vestiging van de zwarte stern vond dit jaar plaats in de tweede en derde week van mei en op een aantal plaatsen pas begin juni, 
waardoor de spreiding groter was dan in andere jaren. Mogelijk dat de vestiging in juni te maken heeft met verjaging door verstoring 
en daardoor opnieuw een broedpoging elders. Hierdoor werd de periode van monitoring verlengd tot in de maand augustus!

Twee oudervogels met op de voorgrond twee vliegvlugge jongen, foto: Max Ossevoort
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Resultaten 2020 in de Krimpenerwaard van de NVWK-koloniën
Dit jaar zijn door vrijwilligers van de NVWK en een aantal agrariërs de vlotjes voor de zwarte stern weer rond 25 april uitgelegd. 

En ook dit jaar hingen de eerste ‘verkenners’ al weer boven ons, dit keer bij de familie de Jong aan de Schoonouwenseweg in Stolwijk.

West Vlisterdijk

Naam Vlotjes Broedparen Vliegvlugge jongen
Fam. H. Mulder 36 (20 en 16) 18 (16 en 2) 22

De familie Mulder legt de vlotjes jaarlijks zelf uit. De vlotjes zijn uitgelegd in twee met gele plomp begroeide sloten. Er stond 
een mooie brede grasrand ter bescherming van beide kolonies. Die 18 paartjes brachten wel 22 jongen groot en dat is met 
1,4 jong per broedpaar een goed gemiddelde.     

 West Vlisterdijk

Naam Vlotjes Broedparen Vliegvlugge jongen
Fam. A. de Jong 25 (18 en 7) 20 (15 en 5) 30

De familie De Jong legt zelf de vlotjes uit die dit jaar pas in de tweede helft van mei werden bezet. Langs beide kolonies werd een 
mooie brede en hoge vegetatierand met diverse kruiden, vanaf ruim vóór het eerste vlotje tot na de laatste vlotjes, aangehouden. 
De vlotjes blijven jaarrond in het water. De bezetting was dit jaar toegenomen en met een gemiddeld broedsucces van 1,5 jong per 
broedpaar is dit een goed resultaat.

Oost Vlisterdijk 4

Naam Vlotjes Broedparen Vliegvlugge jongen
Fam. A. van Eijk 24 25*) 37

De familie Van Eijk legt de vlotjes zelf uit in een brede met gele plomp bedekte sloot. Initieel werden er begin mei 15 vlotjes uitgelegd 
die dezelfde dag bezet werden. Hierna werden er nog eens 9 bijgelegd, die ook vlot bezet raakten. Dat er toen toch nog ‘woningnood’ 
was bleek uit het feit dat er nog een natuurlijk nest*) werd gebouwd op plantenmateriaal tussen twee vlotjes in. Door de wijze van 
monitoring, in combinatie met de grote lengte van de kolonie, is het zeer waarschijnlijk dat het aantal vliegvlugge (vlvl) jongen groter 
was dan waargenomen. Desondanks is een gemiddelde van 1,48 vlvl jong per broedpaar een mooi resultaat.

Oost Vlisterdijk

Naam Vlotjes Broedparen Aantal vliegvlugge jongen
Fam. A. van Diemen 9 3 2

De familie van Diemen heeft dit jaar zelf 9 vlotjes uitgelegd. De oppervlakte gele plomp in de sloot was dit jaar kleiner dan voorgaande 
jaren. Hopelijk herstelt de plant zich in de toekomst. Met een gemiddelde van 0,66 jong per broedpaar sluiten we dit jaar af. Met een 
aantal mogelijke verbeterpunten denken we volgend jaar een hoger resultaat te kunnen halen.

Schoonouwenseweg

Naam Vlotjes Broedparen Vliegvlugge jongen
Fam. I. & M. de Jong 18 (10 en 8) 2/7 13

Ook dit jaar werden er op twee locaties vlotjes uitgelegd. Langs beide kolonies werd een lange en brede graskant gespaard langs de 
kolonie, beschermd tegen grazend vee met een elektrische draad. Op de oude locatie werden 3 vlotjes bezet, maar ook weer snel 
verlaten. In juni werden weer twee vlotjes bezet en werd ook een drietal pullen waargenomen die een week later weer verdwenen 
waren. Waarschijnlijk is predatie door een grondpredator hiervoor de aanleiding geweest. De andere kolonie verliep gelukkig veel 
beter. De 7 broedparen zorgden voor 13 vliegvlugge jongen waardoor het totaalresultaat van deze locatie op een gemiddelde van 
1,44 jong per broedpaar komt.

Benedenkerkseweg

Naam Vlotjes Broedparen Vliegvlugge jongen
Fam. M. Verburg 37 (12/20 en 5) 11/17 0

De vlotjes worden door de familie Verburg zelf uitgelegd en de bezetting vond half mei plaats. Een deel van de kolonie (12 vlotjes/11 
bezet) is gelegen in een grote put, zowel met gele plomp als met krabbenscheer begroeid, die een verbreding is van een brede sloot. 
Dit jaar werden er ook in die sloot, die geheel begroeid is met krabbenscheer, 20 vlotjes uitgelegd waarvan er 17 bezet werden. Dit 
is een positieve ontwikkeling vanuit de gedachte dat de zwarte stern van oudsher heeft gebroed op krabbenscheer. De meer oostelijk 
gelegen locatie met 5 vlotjes bleef dit jaar onbezet. 
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Op 17 juni werd vastgesteld dat 3 volwassen vogels!!! (waarvan 2 op één vlotje) waren gepredeerd en dat de kolonie verlaten was. 
Een ramp dus voor deze grootste kolonie in de Krimpenerwaard. De soort predatie kon niet met zekerheid worden vastgesteld.

Benedenkerkseweg

Naam Vlotjes Broedparen Vliegvlugge jongen
Fam. P. Verdoold 16 2 0

Nadat in 2019 de kolonie voor het eerst was gelegd, bleef deze nu zonder resultaat. In de winterperiode is een aantal maatregelen 
genomen om de kans op succes dit jaar te vergroten. In de periode van bezetting, half mei, bleven er uiteindelijk 2 broedpaartjes over, 
maar helaas verdwenen die begin juni. Wat de aard van de verstoring is, is niet bekend. Misschien volgend jaar beter.

IJsseldijk Noord

Naam Vlotjes Broedparen Vliegvlugge jongen
Fam. M. Verkaik 6 3 4

Voor het derde jaar op rij werden 
de vlotjes uitgelegd in een sloot 
met krabbenscheer. Door de 
opmerkzaamheid van Mart-Jan zelf 
werd in juni vastgesteld dat er toch 
een bezetting had plaats gevonden. 
Mogelijk dat de late vestiging een 
gevolg was van verstoring elders. 
Uiteindelijk leverde dit 4 vliegvlugge 
jongen op (gemiddeld 1,33 jong)
wat een mooi begin is, ook omdat 
het tussen de krabbenscheer was. 
Volgend jaar zullen er meer vlotjes 
worden uitgelegd.

Berkenwoude

Naam Vlotjes Broedparen Vliegvlugge jongen
Fam. Van Herk 10 10 12

Jan Heuvelman heeft bij de fam. Van Herk de vlotjes uitgelegd in de Oude Wetering die al vlot bezet werden. Deze kolonie kan vanaf 
het fietspad bekeken worden en vele liefhebbers/fotografen hebben dat dan ook gedaan. Doordat een bootje door de kolonie voer!!!!, 
waarbij een groot deel van de vlotjes om sloeg, werd de kolonie verlaten, maar gelukkig enige tijd later herbezet. Met een resultaat van 
gemiddeld 1,2 jong is het dus toch nog goed gekomen.

Dit jaar heeft bij de families J. Borreman (Tiendweg Oost), A. Vonk Noordergraaf (IJsseldijk Noord), M. de Vries (Schoonouwenseweg) 
en C. Verhagen (Koolwijkseweg) jammer genoeg geen bezetting van de uitgelegde vlotjes plaats gevonden. Hopelijk gaat dit wel 

gebeuren in 2021.

Het eindresultaat van door de NVWK gemonitorde koloniën in 2020

Vlotjes Broedparen Vliegvlugge jongen Gemiddeld per broedpaar
181 118 130 1,10

De zwarte stern heeft een gemiddelde nodig van 0,78 vliegvlug jong per broedpaar om de populatie in stand te houden. Ook dit jaar 
was er sprake van verstoring, een kolonie van 28 nesten met eieren en de eerste pullen werd gepredeerd, wat uiteraard een negatieve 
uitkomst heeft op het eindresultaat. Hopelijk kunnen we in de toekomst die verstoringen beter voorkomen.
In de lijn van het ‘Kansenboek Zwarte Stern Krimpenerwaard’ hebben we vergeleken met vorig jaar 33 vlotjes meer uitgelegd en 
hadden we ruim 55 broedpaartjes meer, wat 44 méér vliegvlugge jongen opleverde dan in 2019. 

In 2020 door ACK uitgelegde vlotjes bij Tussenlanen, Bergambacht 

Naam Vlotjes Broedparen Vliegvlugge jongen
Bedrijf Schep-Holstein 6 3 6

Ook vermeld moet worden dat in een sloot, behorend bij landerijen van het bedrijf Schep-Holstein aan de Tussenlanen in Bergambacht 
6 vlotjes zijn uitgelegd waarbij uiteindelijk 3 paartjes 6 vliegvlugge jongen groot brachten. Het leggen en monitoren gebeurde door 
Mariëlle Oudenes (ACK) en Tineke Hoekstra en Bouw Breedveld. Met een gemiddelde van 2 vliegvlugge jongen per broedpaar zeker 
een mooi resultaat en een goed startpunt voor de toekomst [zie ook pag. 34, red].

Vlotjes voor zwarte sterns, foto: Anne-Miekew van Velzen
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Resultaten 2020 in de Krimpenerwaard van de ZHL-koloniën
De ZHL koloniën worden in toenemende mate gemonitord door vrijwilligers van de NVWK. 

Polder Den Hoek

Vlotjes Broedparen Vliegvlugge jongen Gemiddeld per broedpaar
58 25 32 1,28

5 koloniën zijn gemonitord door Max Ossevoort. 2 koloniën bleven dit jaar onbezet (26 vlotjes).
Heel bijzonder om te vermelden is dat tijdens het monitoren in polder Den Hoek bleek dat een paartje witvleugelsterns zich op 
een vlotje in een kolonie zwarte sterns had gevestigd, met 3 eieren als resultaat. Jammer genoeg werd het broedproces voortijdig 
afgebroken. De zwarte sterns in dezelfde kolonie waren voortdurend aan het bakkeleien met het paartje witvleugelsterns. Mogelijk 
dat dit de oorzaak is van het vroegtijdig vertrek. [Zie kleine foto op cover, genomen tijdens een foerageervlucht van een van beide 
vogels, red.]

Omgeving eendenkooi Nooitgedacht, Berkenwoude

Vlotjes Broedparen Vliegvlugge jongen Gemiddeld per broedpaar
10 10 3 2

In de omgeving van eendenkooi Nooitgedacht zijn 2 koloniën gemonitord door Coen van Nieuwamerongen. 
Predatie van 1 kolonie met 10 bezette vlotjes met eieren en al drie pullen, heeft het gemiddelde helaas sterk omlaag gehaald.

Dit jaar heeft het ZHL ook vlotjes gelegd in polder De Nesse, de polder Kromme, Geer en Zijde en de Berkenwoudse Driehoek. 
Hiervan zijn geen gegevens beschikbaar. In polder Kadijk-West zijn dit jaar geen vlotjes gelegd. 

Vermoede broedgevallen
Mocht u vermoedens hebben over eventuele broedgevallen van zwarte sterns, dan wordt u verzocht contact hierover op te nemen 

met hetzij Wim Sloof (06-18242683) hetzij Max Ossevoort (0182-350778 of 06-58870179). Zij kunnen deze broedparen dan 
in voorkomend geval monitoren.

Zwarte stern heeft eigen Facebook pagina!
Schitterende foto’s, uitwisseling van kennis en bijzondere ervaringen over de zwarte stern worden ook gedeeld op Facebook. Het 

is een landelijke facebookpagina waar zowel vrijwilligers, belangstellenden, fotografen als natuur- en terreinbeheerders berichten en 
foto’s van zwarte stern plaatsen. U kunt de Facebookpagina van de zwarte stern bezoeken en het zou leuk zijn als u er ook berichten op 
plaatst. U heeft overigens geen Facebook account nodig om dit digitale prikbord te bekijken: https://www.facebook.com/dezwartestern.

Zwarte stern, foto: Peter Stam
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Zwarte sterns op vlotjes in een sloot op het bedrijf van de familie Mulder, Vlist; foto: Marielle Oudenes


