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1. Inleiding 

 

In 2020 was het voor iedereen lastiger om vogels te beschermen omdat we door de 

COVID-maatregelen moeilijker konden afspreken en samenkomen. Toch bleek  

het weer te lukken om de bescherming en monitoring in de basis overeind te 

houden. In dit zevende jaarverslag presenteren we de resultaten van dit speciale 

seizoen. Des te mooier is het feit dat de aantallen sterns toen opzichte van 2019 

weer zijn toegenomen. De inzet van vele mensen in de gehele provincie voor het 

welzijn van de zwarte stern was weer bijzonder en blijft de basis voor het succes. 

De opzet en aanpak van het project was weer identiek aan voorgaande jaren.   

 

Op 1 januari 2019 is de gemeente Vijfheerenlanden overgedragen aan de Provincie 

Utrecht. Dat betekent dat de zwarte stern kolonies in deze gemeente nu formeel in 

Utrecht liggen. We hebben besloten vooralsnog de informatie over zwarte sterns van 

de gemeente Vijfheerenlanden te verwerken in de jaarverslagen. Daardoor zijn de 

trends beter vergelijkbaar met de voorgaande jaren en de vrijwilligersgroepen en 

terreinbeheerders (Zuid-Hollands Landschap en Staatsbosbeheer) hebben op dit 

moment nog een sterke band met Zuid-Holland.  

 

 

Achtergrond van het project en samenwerking 

Zwarte sterns broeden in Zuid-Holland in graslandgebieden en moerassen, zowel in 

natuurreservaten als in agrarisch gebied. Al vele jaren zijn diverse organisaties en 

particulieren en vele vrijwilligers in Zuid-Holland in de weer om de zwarte stern te 

beschermen. In Zuid-Holland werken De Groene Motor, Staatsbosbeheer, Natuur-

monumenten, het Zuid-Hollands Landschap, de agrarische natuurverenigingen en 

particuliere agrariërs samen. Vrijwilligers helpen hen op eigen initiatief of via een 

natuurwerkgroep. De belangrijkste activiteiten van de vrijwilligers bestaan uit het 

plaatsen van nestvlotjes en het monitoren van de aantallen broedparen en het 

broedsucces van sterns die op de vlotjes gaan nestelen.  

 

Sinds 2014 ondersteunt De Groene Motor deze vrijwilligers bij hun beschermings-

werk voor de zwarte stern in de Provincie Zuid-Holland. Voorheen werd dit door 

Landschapsbeheer Zuid-Holland uitgevoerd. Op deze wijze is er sinds 2006 een 

provinciaal overzicht over broedende zwarte sterns centraal beschikbaar. Op basis 

hiervan is het mogelijk om te de effectiviteit van het beschermingswerk te 

evalueren. 
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Figuur 1. Aantalsontwikkeling van de broedpopulatie van de zwarte stern in Zuid-

Holland sinds 1999. 
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2. Zwarte sterns in 2020 

 

2.1. Aankomst in Zuid-Holland 

 

De eerste zwarte stern werd in Zuid-Holland gezien op 6 april 2020 in de Een-

drachtspolder bij Zevenhuizen. Het ging snel daarna met half april weer tientallen 

op de een van de belangrijkste voorjaarsverzamelplaatsen: De Reeuwijkse Plassen. 

Op 19 april telden men 111 exemplaren trekkend naar het noorden over zee bij Den 

Haag. Deze trekgolf resulteerde op 20 april al tot 300 exemplaren foeragerend 

boven de Reeuwijkse Plassen. Het maximum aantal werd daar op 22 april bereikt 

met 1600. Daarna waren er tot half mei nog dagen met honderden zwarte sterns. 

Een prachtige plek is dit toch. Vanaf begin mei werden de kolonies in Zuid-Holland 

bezet. 

 

Vanaf juli vertrokken de zwarte sterns weer uit Zuid-Holland, maar de laatste 

verdwenen pas in oktober. Op 9 oktober was er bijvoorbeeld nog steeds een jonge 

zwarte stern present op de Reeuwijkse Plassen. En, net als in 2019, waren er tot en 

met 23 oktober kleine aantallen juveniele zwarte sterns aanwezig langs de kust.  

Foto: Marleen van der Lee 
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2.2. De afgelopen drie jaar een toename 

 

Gedurende de laatste drie jaar herstellen de aantallen zich  weer langzaam (Tabel 1, 

Figuur 1). Er broedden nu weer ongeveer 400 paar in Zuid-Holland. Net als in de 

afgelopen jaren, wordt de groei voornamelijk veroorzaakt door de extra broedparen 

in graslandgebieden. In de moerassen daalde de populatieomvang licht.  

 

In de Krimpenerwaard stegen de aantallen flink van ongeveer 130 naar 190 paar. In 

het nabije moerasgebied van Kinderdijk daalden de aantallen in relatie hiermee. Het 

lijkt daardoor voor de hand te liggen dat de sterns van plek gewisseld zijn. Op 

andere plekken was een lichte toename zoals in nabij Bodegraven waar de aantallen 

stegen van 23 naar 31 paar. Er waren ook afnames, zoals in Reeuwijk van 105 naar 

82. Het topgebied in Zuid-Holland blijft de Krim-penerwaard. Waarschijnlijk is het 

aantal paren daar ook iets onderschat omdat er daar nog steeds her en der zwarte 

stern op natuurlijk nestplekken broeden die niet makkelijk te vinden zijn in de 

enorme polders. De grootste ‘kolonies’ met meer dan 20 paar waren weer aanwezig 

in Reeuwijk, Zouweboezem, Nieuwkoopse Plassen en Vlist. De verspreiding van de 

kolonies (Figuur 2) komt zeer sterk overeen met voorgaande jaren.  

 

Tabel 1. Aantallen broedparen, aantallen vlotjes en broedsucces van de Zwarte 

stern in Zuid-Holland in de periode 2007-2020. Het broedsucces is het 

gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per paar. In de onderste drie regels 

van de tabel staat het procentuele aandeel van de broedparen waar onder-

zoek naar broedsucces is uitgevoerd.  

 2007-2018 2019 2020 

Aantallen vlotjes >650-1000 934 910 

Aantal broedparen 272-446 362 400 

Aantal paren veengraslanden 129-297 295 300 

Aantal paren moerassen 112-149 103 100 

 

Gemiddeld aantal vlotjes/paar 2,0-3,1 2,6 2,2 

 

Broedsucces totaal ZH 0,6-1,1 1,1 0,9 

Broedsucces veengrasland 0,5-1,3 1,3 0,9 

Broedsucces moerassen 0,5-1,4 0,8 0,8 

 

% paren gevolgd broedsucces Totaal 32-98% 70% 72% 

% paren gevolgd moeras 42-100% 66%  100% 

% paren gevolgd veengrasland 19-98% 83% 63% 
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Tabel 2. De zwarte stern in Zuid-Hollandse veengraslanden in 2020. In de eerste 

kolom is het totaal aantal uitgelegde vlotjes vermeld; in de tweede kolom 

staat het aantal broedparen; in de derde kolom staat het gemiddeld aantal 

vlotjes per broedpaar; in de vierde kolom staat het gemiddelde broed-

succes (uitgevlogen jong per paar). In de laatste kolom (%) staat het aan-

deel broedparen waarvan gegevens over het broedsucces verzameld werd. 

 

 Aantal vlotjes aantal paar  vlotjes per paar broedsucces (%) 

Krimpenerwaard+Vlist 350 187 1,1 1,3 (79) 

Bodegraven-Aarlanderveen 55 32 1,7 0,5  (34) 

Reeuwijk 192 82 2,3 0,3   (39) 

Alblasserwaard 10 0 nvt nvt 

Totaal Veenweiden 600 300 2,0 0,9  (63) 
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Figuur 2. Verspreiding van de zwarte stern in Zuid-Holland in 2020 per km hok. Op 

de plekken met een cirkel en zwarte stip lagen nestvlotjes maar vestigden zich geen 

zwarte sterns.  

 

 

2.3. Zuid-Holland vergeleken met de rest van Nederland 

 

In geheel Nederland broeden momenteel 1.350-1,570 paar zwarte sterns (Vogelat-

las van Nederland 2018). Ongeveer 20-25 % hiervan broedt in Zuid-Holland. De 

populatie van de zwarte stern herstelde zich tot en met 2016 langzaam in Neder-

land (Figuur 3). Daarna daalde het aantal zowel in Zuid-Holland als landelijk ineens 

fors. Maar in Zuid-Holland neemt het aantal broedparen gelukkig weer toe terwijl 

dat in de rest van Nederland nog niet te zien is. 
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Figuur 3. Trend van de broedpopulatie van de zwarte stern in Zuid-Holland (dit 

verslag) en geheel Nederland (Bron: Sovon Vogelonderzoek Nederland) sinds 1999. 

Weergegeven is een index waarbij voor Nederland het jaar 2007 op 100 is gesteld 

en voor Zuid-Holland het startjaar.   

 

 

2.4. Broedsucces in Zuid-Holland in 2020 

 

We volgen vanaf 2006 het broedsucces van zwarte sterns. Van een forse steekproef 

wordt het aantal uitgevlogen jongen bepaald. In 2019 en 2020 was de steekproef 

ongeveer 70% van alle broedparen. Het broedsucces in Zuid-Holland was iets 

slechter dan in 2019, maar met 0,9 jong per paar nog steeds voldoende. De 

verschillen waren echter weer zeer groot. De belangrijkste redenen voor een laag 

broedsucces en de enorme schommelingen in broedsucces per kolonie, wordt 

jaarlijks veroorzaakt door predatie van legsels of kuikens. En dan is het in de regel 

zo dat alle nesten er last van hebben en een hele kolonie verdwijnt. Zo was na 

jarenlange hoge broedsucces de grote kolonie in Reeuwijk dit jaar de pineut. 

Voornamelijk kuikens van enkele dagen oud werden gepredeerd.  De sterns 

begonnen opnieuw met het leggen van eieren, maar wederom mislukte deze 

broedsels in de kuikenfase. Het lukte niet om de daders met een wildcamera te 

betrappen. Ook bij Kinderdijk en enkele plekken in de Krimpenerwaard was de 

predatie omvangrijk en werden er nauwelijks kuikens vliegvlug. Daar stonden 

successen tegenover met veel kuikens zoals in de Zouweboezem en bij de Linge. 
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We volgen jaarlijks een mooie steekproef aan nesten op broedsucces, maar het zou 

mooi zijn als we van enkele belangrijke plekken zoals Aarlanderveen en delen van 

Reeuwijk zou extra informatie welkom zijn. 

 

 

Bij Reeuwijk werden in 2020 op een nieuwe locatie (terrein van Staatsbosbeheer) 

nestvlotjes uitgelegd.  

 

 

2.5. Nestvlotjes 

 

Er werden in 2020 (Figuur 2, Tabel 1) ongeveer 900 nestvlotten in Zuid-Holland 

geplaatst. Maar waarschijnlijk hebben we niet alle locaties en aantallen 

doorgekregen dit jaar. De bereidheid, om het aantal uitgelegde vlotjes door te 

geven, daalt als er geen sterns gebroed hebben. Bovendien werd in het jaar van 

COVID door omstandigheden net wat minder uitgelegd. Maar het verschil met 2019 

was niet zo groot Het aanbod aan vlotjes was in 2020 ruim 2 keer zo hoog als het 

aantal broedparen. De Krimpenerwaard en Aarlanderveen zijn regio’s waar in 2020 

bijna alle vlotjes bezet waren.  
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2.6. Bescherming tegen nestpredatie 

 

Omdat nestpredatie de afgelopen jaren op veel plekken een wezenlijke negatieve 

factor was, is er in 2020 in de Krimpenerwaard geëxperimenteerd tegen nest-

predatie door zwemmende roofdieren als hermelijn of bunzing. Hiervoor werd een 

drijvend scherm geplaatst rondom een aantal nesten met eieren op een terrein van 

het Zuid-Hollands Landschap. Er werden in 2020 in die kolonie geen nesten 

gepredeerd, maar ook de nesten die onbeschermd lagen, bleven ongedeerd. Mooi 

voor de sterns, maar geen bewijs dat het scherm hielp. Wel werden alle nesten in 

een naburige sloot geheel gepredeerd zodat we toch blij waren dat op de testlocatie 

veel jongen uitvlogen. Dit project is door Vogelbescherming Nederland geïnitieerd.  

 

 

Zwarte stern broedend nabij het anti-predatorscherm in de Krimpenerwaard. Ook 

binnen het scherm broedden vier paar zwarte sterns. Zowel binnen als buiten het 

scherm waren ze succesvol. 
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Foto Babette van der Wijst, Zouweboezem. 
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3. Coördinatie zwarte stern projecten 

 

3.1. Informatie en begeleiding vrijwilligers 

 

Dit jaar was er door de maatregelen i.v.m. COVID geen mogelijkheid voor een 

bijeenkomst. Iedereen is op de hoogte gehouden via mails en persoonlijke 

contacten. De Groene Motor heeft dat zoveel mogelijk getracht mensen in het veld 

te ontmoeten. Direct contact blijkt zeker in dit soort tijden heel belangrijk voor de 

betrokkenheid en de motivatie van zowel vrijwilligers als terreineigenaren,  

 

3.2. Evaluatie en aanbevelingen voor 2021 

 

In 2020 werden we fors gehinderd bij de werkzaamheden en het inzamelen van 

gegevens door de maatregelen rondom COVID. We hopen dat het in 2021 weer 

beter kan gaan en er nog meer in het veld kennis gedeeld kan worden. 

 

We herhalen daarom  aanbevelingen die we de afgelopen jaren gaven gelden ook 

voor 2021: 

 

 Er kunnen nog extra vlotjes uitgelegd worden in de volgende zoekgebieden: 

delen van de Nieuwkoopse Plassen, Polder den Hoek en Lekkerkerk, Beijersche, 

omgeving ‘t Weegje (Gouda), Oud-Reeuwijk, Oukoop, Waarder, Nieuwerbrug-

west en Rietveld (Alphen), Als u in deze gebieden actief bent en mogelijkheden 

ziet voor het uitleggen van nestvlotjes, neem dan contact op met de Groene 

Motor. 

 Er dient minimaal een goede telling plaats te vinden van het aantal broedparen 

rond 5-10 juni (simultaantelling broedparen Zuid-Holland).  

 De volgende gegevens zijn belangrijk om een jaarrapport te maken over de 

zwarte sterns: locatie (inclusief kaart of GPS –coördinaat), aantal uitgelegde 

vlotjes, aantal broedparen en aantal vliegvlugge jongen.  

 Geef ook graag door als er geen zwarte sterns in het onderzoeksgebied 

gebroed hebben. Dat maakt het beeld immers compleet. 

 Geef s.v.p. spoedig na het seizoen de resultaten door aan de Groene Motor. 

 Vraag om assistentie als het volgen van het broedsucces niet lukt, bijvoorbeeld 

omdat u op vakantie bent. 

 

Contactadres Groene Motor: m.vanderlee@degroenemotorzh.nl 
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4. Dankwoord en verantwoording 

 

De beschermingsprojecten voor de zwarte stern in Zuid-Holland zijn succesvol door 

een samenwerking tussen professionals en vrijwilligers. De Groene Motor 

ondersteunt deze vrijwilligers met hun werkzaamheden. Marleen van der Lee is  

hiervoor het aanspreekpunt. Samen met Jan van der Winden Ecology konden de 

werkzaamheden in het veld geregeld worden en konden na afloop van het seizoen 

de gegevens verzameld en gerapporteerd worden. Peter van Horssen (Greenstat) 

maakte de kaarten voor het verslag. 

 

Bij de volgende Agrarische Natuurverenigingen broeden zwarte sterns in het werk-

gebied: Lopikerwaard, Weidehof, De Hollandse Venen, Lange Ruige Weide, De 

Wetering, De Parmey en Weide & Waterpracht. Deze organisaties brengen jaarlijks 

de bescherming van de zwarte stern onder de aandacht bij de leden. De leden 

(agrariërs) van deze verenigingen worden natuurlijk in het bijzonder bedankt voor 

hun gastvrijheid voor de zwarte stern en de bereidheid om maatregelen te nemen 

om het broedsucces te verhogen.  

 

De volgende organisaties en personen waren initiator van het beschermingswerk, 

gaven toestemming voor de monitoring van aantallen en broedsucces in hun ter-

reinen of ze functioneerden als regionale coördinator bij het project: Natuurmonu-

menten (J. Pietersen, M. van Schie), Staatsbosbeheer (J. den Hartogh, L. Oevermans, 

N. de Bruin), Het Zuid-Hollands Landschap (G. Dekker, S. Kleinjan, M. Breedveld, R. 

van Beek,), Bui-TeGewoon Groenprojecten (R. Terlouw), De Natuur- en Vogelwerk-

groep Krimpenerwaard (M. Ossevoort) en De Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard 

(R. Slagboom).  

 

De tellingen van de kolonies en het onderzoek aan broedsucces wordt hoofdzakelijk 

uitgevoerd door vrijwilligers. Deze personen bestaan uit een gemêleerd gezelschap 

van weidevogelbeschermers, vogeldeskundigen, agrariërs en natuurliefhebbers. Van 

de volgende personen ontvingen we in 2020 gegevens over aantallen vlotjes of 

zwarte sterns in hun werkgebied:  

 

R. Alblas, P. Bieren, J. Boer, D. van der Bijl, H. Bonte, W. Bonte, M. Bosch, T. Bouman, 

J. Burggraaf, W. van de Coevering, J. Colijn, A. Corts, G. Dekker, A. van Diemen, R. 

van Dijk, J. van Doorn, J. en R. de Gans, R. en F. en T. Gouw, N. de Graaff, L. 

Heemskerk, C. Heij, W. Helversteijn, H. Hertogh, J. Heuvelman, H. vd Hill, P. van 

Hoek, J. den Hollander, H. Hoogeveen, P. van Horssen, R. van der Hulst, S. Jacobs, A. 
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en J. de Jong, R. de Keijzer, C. Kes, S. Kleinjan, J. Koreneef, L. Koot, M. van der Lee, 

H. de Mars, K. de Mik, H. Minnee, J. Monhemius, Fam. Nagel, B. Nagel, L. Niekerk, J. 

Nissen, M. Ossevoort, W. Pieterse, J. Roos, M. van Schie, R. Slagboom, W. Sloof, H. 

Stoter, P. Solleveld, C. Stam, C. van der Starre, J. Terlouw, R. Vanhaelen, A. van 

Velzen, J. Verbruggen, J. Verduijn, B. Vergeer, M. Vergeer, S. Visser, B. van Vliet, M. 

de Vries, A. de Wit, P. Winde en G. Zonneveld. 

 

Wij baseren bovenstaande lijst op de monitoringformulieren die we aan het eind van 

het seizoen ontvangen. Het is mogelijk dat er actieve vrijwilligers in de lijst ontbre-

ken. Wij horen dat graag en doen tevens een oproep om mensen die betrokken zijn 

bij de bescherming van de zwarte stern bij een kolonie op de formulieren te vermel-

den of hun adres aan De Groene Motor door te geven. Dan ontvangen ze ook 

nieuwsbrieven en uitnodigingen voor excursies en bijeenkomsten. 

 

De fraaie foto op de voorzijde van dit rapport werd wederom ter beschikking 

gesteld door Hille de Bruin. 

 

 

.   
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