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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 
met 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. Deze zijn overigens tot nu betaald door het Agrarische Collectief Krimpenerwaard 
(ACK). Jaarlijks worden door Stichting Het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) en door de NVWK vlotjes uitgelegd in de 
Krimpenerwaard. Vorig jaar heeft het (ACK) voor het eerst zelf vlotjes uitgelegd en in 2021 is dit op grotere schaal 
gebeurd. Overigens worden er ook sporadisch broedsels op natuurlijke vegetatie waargenomen. 

Het verslag
Vanaf dit jaar zullen alle activiteiten van de drie partijen ACK, ZHL en NVWK, gerelateerd aan de zwarte stern, gecoördineerd worden. 

Hierdoor kunnen ook de resultaten van het broedsucces in de Krimpenerwaard van deze vogel behaald door de drie partijen in dit verslag 
vermeld worden.

Algemeen
1. Als coördinator zwarte stern Krimpenerwaard, is voor mij het Kansenboek Zwarte Stern (http://www.

streekfondskrimpenerwaard.nl/component/k2/item/146-project-kansenboek-zwarte-stern) leidend voor de uit te 
voeren acties. Dat betekent onder andere dat er naar toe gewerkt wordt dat we in 2027 in de Krimpenerwaard 250 
broedparen zwarte sterns vlotjes willen aanbieden.
2. Dit jaar zijn er door het ACK voor het eerst op 14 locaties vlotjes uitgelegd. Dit is een substantiële uitbreiding van 
het totaal aantal vlotjes ten opzichte van vorig jaar. Ook door de NVWK zijn dit jaar meer vlotjes uitgelegd dan het in 
het voorgaande jaar.
3. De drie partijen hebben op of omstreeks 5 juni, de landelijke broedparentelling voor de zwarte stern, de broedparen geteld waardoor voor 
het eerst een totaalgetal is geproduceerd voor de Krimpenerwaard. In 2022 willen we er naar toe werken om ook een totaaloverzicht te 
krijgen van het aantal vliegvlugge jongen.Het totale aantal paren bedroeg 183.
4. We wilden in 2021 ook graag het aantal locaties voor de koloniën uitbreiden, maar we liepen aan tegen het ontbreken van 
geschikte plekken. Inmiddels hebben we twee sloten gevonden die we volgend jaar graag zouden gaan gebruiken. Een paar locaties 
zijn ongeschikt geworden omdat de gele plomp daaruit is verdwenen.

Resultaten 2021 van de NVWK koloniën
Dit jaar zijn door vrijwilligers van de NVWK, Marleen van der Lee van de Groene Motor en een aantal agrariërs de vlotjes voor de zwarte 

stern weer rond 25 april in de Krimpenerwaard uitgelegd. Drie (3) kolonies liggen in de Lopikerwaard, maar wel binnen de gemeente 
Krimpenerwaard, dus nog in Zuid-Holland. 
Ook dit jaar mochten wij weer een nieuw lid van de zwarte stern werkgroep van de NVWK verwelkomen: Hans Plas uit Ammerstol. 
Een enthousiaste, leergierige en gedreven vrijwilliger. We zijn op zoek naar nog twee vrijwilligers, zodat we de taken binnen de 
Krimpenerwaard beter kunnen verdelen.
De resultaten worden per locatie vermeld.

West-Vlisterdijk
Naam Vlotjes Broedparen Vliegvlugge jongen

Fam H. Mulder 34 (24 om 10) 11 (11 om 0) 16

De familie Mulder leggen de vlotjes jaarlijks zelf uit. De vlotjes zijn uitgelegd in 2 met gele plomp begroeide brede sloten . 
Er stond een mooie brede grasrand ter bescherming van beide kolonies. De bezetting was 7 paartjes minder dan vorig jaar, 
maar de 11 paartjes brachten wel 16 jongen groot en dat is met 1,45 jong per broedpaar een mooi gemiddelde.    
  
West-Vlisterdijk
Naam Vlotjes Broedparen Vliegvlugge jongen

Fam A. de Jong, 30 (23 om 7) 4 (4 om 0) 4

De familie de Jong heeft de vlotjes jaarrond in het water liggen. Langs beide kolonies werd wederom een mooie brede en hoge vegetatierand 
met diverse kruiden aangehouden vanaf ruim vóór de eerste vlotjes tot na de laatste vlotjes. De bezetting was dit jaar afgenomen van 20 
naar 4 broedparen. Het gemiddelde broedsucces van de 4 broedparen was gemiddeld 1,0. 
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Oost-Vlisterdijk 4
Naam Vlotjes Broedparen Vliegvlugge jongen
Fam. Van Eijk 25 19 29

De familie Van Eijk legt de vlotjes zelf uit in een 
brede met gele plomp bedekte sloot. Dit jaar daalde
het aantal broedparen van 25 naar 19, maar met 29 
vliegvlugge jongen is dat een hoog gemiddeld broedsucces 
van 1,81. Daar moet helaas wel een kanttekening bij worden 
geplaatst: In het kader van het door de roofvogelgroep 
van de NVWK uitgevoerde Torenvalkonderzoek, werd 
geconstateerd dat in een torenvalkkast in de directe 
omgeving van de kolonie vleugeldelen van meer dan 23!!! 
(o.a. vliegvlugge) zwarte sterns werden aangetroffen. 
Deze kunnen voor een deel overigens ook afkomstig zijn 
van de andere in de directe omgeving gelegen zwarte stern 
kolonies die wij monitoren, maar dat maakt het verlies niet 
minder groot. 

Oost-Vlisterdijk
Naam Vlotjes Broedparen Aantal vliegvlugge jongen

Fam. A. van Diemen 18 4 4

Het plompenblad in de betreffende sloot was dit jaar enigszins toegenomen, reden waarom het aantal vlotjes is uitgebreid van 9 naar 18. 
Het aantal broedparen nam slechts met 1 toe, maar het gemiddelde broedsucces van 1,0 is wel meer dan de 0,66 van vorig jaar. Laten we 
hopen dat het aantal broedparen volgend jaar wat forser toe neemt.

Oost-Vlisterdijk/Slangenweg

Naam Vlotjes Broedparen Aantal vliegvlugge jongen

Fam. G. Oskam 21 15 18?

Nadat vorig jaar een paar vlotjes zijn uitgelegd waarop wel werd gebroed, is besloten dit jaar 21 vlotjes uit te leggen. De locatie is een hele 
brede sloot die van oever tot oever bedekt is met gele plomp. De bezetting door 15 broedparen was niet echt een verrassing gezien de 
schitterende locatie. De kolonie is gemonitord door Krijn Makking uit de Lopikerwaard. De wekelijkse frequentie van monitoring rond de 
periode van het vlieg vlug worden brengt met zich mee dat er een aantal vlieg vlugge jongen gemist zijn. Ondanks dat zijn naar schatting 
ongeveer 18 jongen vlieg vlug geworden wat een goed broedsucces van 1,2 zou zijn.

Nestje met drie eitjes van de zwarte stern tussen de gele 
plomp, foto: Max Ossevoort

Vliegvlugge jonge zwarte sterns, daar doen we het voor! Ze zitten al niet meer 
op het nest, maar worden nog wel een weekje gevoerd. Foto: Max Ossevoort
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Schoonouwenseweg
Naam Vlotjes Broedparen Vliegvlugge jongen

Fam. I. en M. de Jong 20 (11 om 9) 15 (7 om 8) 18

Wederom werden er op 2 locaties vlotjes uitgelegd. De gele plomp leek dit jaar weer iets te zijn toegenomen. Langs beide kolonies 
werd een lange en brede graskant gespaard langs de kolonie, beschermd tegen grazend vee met een elektrische draad. Was er vorig 
jaar in een van beide kolonies verstoring door een grondpredator, daar was dit jaar niets van te merken. Het aantal broedparen nam 
toe van 9 (2020) naar 15. De 15 broedparen zorgden voor 18 vliegvlugge jongen waardoor het totaalresultaat van deze locatie op 
een goed gemiddeld broedsucces van 1,2 komt.

Benedenkerkseweg
Naam Vlotjes Broedparen Vliegvlugge jongen
Fam. M.J. Verburg 31(26 om 5) 19 24

De vlotjes worden door de familie Verburg zelf uitgelegd. en de bezetting vond half mei plaats. De 19 bezette vlotjes lagen allemaal in de 
put, een sterke verbreding van de sloot. In de sloot zelf bestaat de begroeiing alleen uit krabbenscheer, maar in tegenstelling tot vorig jaar 
werden daar geen vlotjes bezet. Door de massale verstoring in 2020 was er toen geen broedresultaat te melden. Dit jaar produceerden de 
19 broedparen in ieder geval 24 vlieg vlugge jongen wat een gemiddeld broedsucces is van 1,26
De meer oostelijk gelegen locatie met 5 vlotjes bleef ook dit jaar onbezet ondanks de aanplant door de familie zelf van waterlelies. Deze 
zullen verder uitgebreid worden.
Ook vlak bij deze kolonie werd waargenomen dat een torenvalk een vliegvlugge zwarte stern als prooi had.

Berkenwoude
Naam Vlotjes Broedparen Vliegvlugge jongen
Fam. Van Herk 10 2 4

Jan Heuvelman heeft bij de familie Van Herk de vlotjes uitgelegd in de Oude Wetering. Dit jaar hebben 2 paartjes 4 vlieg vlugge jongen 
groot weten te brengen. Het aantal paren is voor deze locatie weinig, maar komt neer op een hoog gemiddeld broedsucces van 2,0. 

Dit jaar heeft bij de families P. Verdoold (Benedenkerkseweg), M.J. de Jong (Benedenkerkseweg), J. Borreman (Tiendweg-Oost), 
A. Vonk Noordergraaf (IJsseldijk-Noord) en M.J. Verkaik (IJsseldijk-Noord) jammer genoeg geen bezetting van de uitgelegde 
vlotjes plaats gevonden. Bij de familie K. Verhagen (Koolwijkseweg) zijn dit jaar geen vlotjes uitgelegd. Bij de familie M. de Vries 
(Schoonouwen) zijn dit jaar geen vlotjes uitgelegd omdat inmiddels de gele plomp is verdwenen. In het verleden is gebleken dat er in 
een kale sloot geen bezetting van vlotjes plaatsvond.

Het eindresultaat van door de NVWK gemonitorde koloniën in 2021

Aantal vlotjes Broedparen Vliegvlugge jongen Gemiddeld per broedpaar

242 89 117 1,31

Doordat drie kolonies beduidend minder bezetting hadden waren er ook minder jongen die vliegvlug werden (130 in 2020, 117 in 2021). 
Maar omdat er dit jaar minder predatie was tijdens de opgroeifase kwam het gemiddeld broedsucces hoger uit: 1,31 (2020: 1,1).

Broedende zwarte stern, foto: Max Ossevoort
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Resultaten 2021 van de ZHL-koloniën in de Krimpenerwaard

Polder Den Hoek
Vlotjes Broedparen Vliegvlugge jongen Gemiddeld per broedpaar

58 25 32 1,28

7 koloniën werden gemonitord door 
Max Ossevoort. Ook bij deze kolonies 
geen substantiële predatie in de ei- en 
opgroeifase. 1 kolonie bleef dit jaar onbezet 
(8 vlotjes). Het aantal broedparen nam met 
7 toe t.o.v. 2020 en het aantal vliegvlugge 
jongen ook: van 32 naar 46, een mooi 
resultaat. Het gemiddeld broedsucces was 
met 1,43 hoger dan dat in 2020 (1,28). 
Ook dit jaar leek zich een paartje 
witvleugelsterns te willen vestigen en 
er werd zelfs een paring op een vlotje 
waargenomen. Helaas is het paartje kort 
daarna niet meer waargenomen in de 
Krimpenerwaard.

Omgeving eendenkooi Nooitgedacht, Berkenwoude
Vlotjes Broedparen Vliegvlugge jongen Gemiddeld per broedpaar

20 7 7 1

2 koloniën werden gemonitord door Coen van Nieuwamerongen. Een kolonie bleef onbezet (12 vlotjes). Hierdoor waren er minder 
broedparen en vliegvlugge jongen dan in 2020. In 1 kolonie met 8 vlotjes werden er 7 bezet met een gemiddeld broedsucces van 1,0.

Omgeving eendenkooi Graafkade, Berkenwoudse Driehoek, 

Vlotjes Broedparen Vliegvlugge jongen Gemiddeld per broedpaar

11 7 Onbekend Onbekend

1 kolonie gemonitord door Jan van der Winden. De kolonie werd bezet door 7 broedparen. Het aantal vliegvlugge jongen is onbekend.

Polder De Nesse, 

Vlotjes Broedparen Vliegvlugge jongen Gemiddeld per broedpaar

11 7 Onbekend Onbekend

4 koloniën werden gemonitord door Jan van der Winden. Alle 4 de koloniën werden bezet door totaal 27 broedparen. Het aantal vliegvlugge 
jongen is onbekend

Polder Berkenwoude
In deze polder werden in 3 koloniën 26 vlotjes uitgelegd (respectievelijk 10,8,8) die niet werden bezet. Daarnaast hebben in polder De 
Nesse in ook minimaal 2 paartjes gebroed op natuurlijk materiaal. Dit heeft niet geleid tot vliegvlugge jongen.

Het totaalresultaat van het ZHL 2021

Vlotjes Broedparen Vliegvlugge jongen Gemiddeld per broedpaar

155 73 53 *) Onbekend

*) van 34 broedparen is niet bekend hoeveel vliegvlugge jongen zij hebben groot gebracht. De vlotjes van deze broedparen liggen in 
weidevogelgebieden van het ZHL en mogen door regelgeving niet betreden worden. Hierdoor is het niet mogelijk het aantal eieren en 
vliegvlugge jongen vast te stellen. Mogelijk dat hiervoor in overleg een oplossing gevonden kan worden. Van de broedparen (39) waarvan 
wel bekend is hoe veel vliegvlugge jongen ze hebben groot gebracht is het gemiddelde broedsucces (53:39) 1,36 en dat is een mooi 
resultaat.

Jonge zwarte sterns kunnen gelijk zwemmen, 
foto: Marian Bosch
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Resultaten 2021 van de ACK koloniën
De kolonien zijn gemonitord door het team bestaande uit Mariëlle Oudenes, Marja de Jong en Celia Bakker. Op drie nieuwe locaties 
raakten dit jaar gelijk al vlotjes bezet. 

West-Vlisterdijk, Vlist

Naam Vlotjes Broedparen Vliegvlugge jongen
VOF Bogaard 10 7 14

De vlotjes werden uitgelegd in een sloot zonder specifieke begroeiing. Toch werden van de 10 vlotjes er 7 bezet en werden er 14 
jongen vliegvlug. Het gemiddelde broedresultaat komt hierdoor op 2,0 wat hoog is.

Tussenlanen

Naam Vlotjes Broedparen Vliegvlugge jongen
Fam. P. Schmidt 8 5 12

De vlotjes werden evenals in 2020 uitgelegd in een sloot met gele plomp. Van de 9 vlotjes werden er 5 bezet en werden er 10 jongen 
vliegvlug. Het gemiddelde broedresultaat komt hierdoor op 2,4 wat een erg goed resultaat is.

Bovenberg

Naam Vlotjes Broedparen Vliegvlugge jongen
Schep Holstein 8 4 7

De vlotjes werden evenals in 2020 uitgelegd in een sloot met gele plomp. Van de 9 vlotjes werden er 4 bezet en werden er 7 jongen 
vliegvlug. Het gemiddelde broedresultaat komt hierdoor op 1,75 wat een mooi resultaat is.

Opperduit

Naam Vlotjes Broedparen Vliegvlugge jongen
VOF J. en P. Slingerland 8 7 11

De vlotjes werden uitgelegd in een sloot met gele plomp. Van de 9 vlotjes werden er 7 bezet en werden er 11 jongen vliegvlug. Het 
gemiddelde broedresultaat komt hierdoor op 1,57.

West-Vlisterdijk

Naam Vlotjes Broedparen Vliegvlugge jongen
Fam. Steenkamer 5 1 0

De vlotjes werden uitgelegd in een sloot met gele plomp. Van de 9 vlotjes werd er 1 bezet. Er zijn 2 pullen waargenomen, maar deze 
verdwenen voordat ze vliegvlug waren. Het is mogelijk dat ze voortijdig door de ouders zijn verplaatst. Hopelijk is er volgend jaar meer 
succes op deze mooie locatie.

Daarnaast zijn er vlotjes uitgelegd bij de 
VOF de Jong, Benedenberg (9), bij VOF ‘t 
Ammerse Land (9), bij VOF M.&A.&F. de Vries  
Benedenheulseweg (9), bij de familie Vonk 
Noordegraaf (Paulshoeve), IJsseldijk-Noord 
(9), op een locatie van de provincie Zuid-
Holland aan de Kadijk-Oost (9), bij de familie 
Strijbos, Lageweg (9), bij de familie G.T.S. Vonk 
Noordegraaf, IJsseldijk-Noord (9), bij de familie 
Vos, Schuwacht (9) en als laatste bij de familie 
Broere, Westering-Oost (9). Helaas hebben 
deze koloniën geen bezetting gehad.

Paar zwarte sterns met hun kroost, 
foto: Ton Tettero
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Het totaalresultaat van het ACK 2021

Vlotjes Broedparen Vliegvlugge jongen Gemiddeld per broedpaar
111 24 44 1,83

Op de meeste locaties werden dit jaar voor het eerst vlotjes uitgelegd. Op 4 van de 5 locaties waar gebroed werd bestond de 
begroeiing in de sloot uit gele plomp. Het gemiddelde broedsucces van 1,54 jong per broedpaar is een heel mooi resultaat. 

Het totaalresultaat van alle door de NVWK, het ACK en het ZHL uitgelegde vlotjes

Vlotjes Broedparen Vliegvlugge jongen Gemiddeld per broedpaar
508 186 214*) 1,41

1)Bij het totaal aantal broedparen dat is vastgesteld bij de telling van 5 juni (186) zijn de in ieder geval 2 paartjes opgenomen die op 
natuurlijk materiaal hebben gebroed in de Nespolder.
*) van 34 broedparen is niet bekend hoeveel vliegvlugge jongen zij hebben groot gebracht. Het gemiddeld broedsucces is de uitkomst van 
het aantal vliegvlugge jongen dat bekend is (214) gedeeld door de 186-34 broedparen, maar kan in realiteit dus iets anders zijn. 

Conclusies voor 2021:
1. De zwarte stern heeft een gemiddelde 

nodig van 0,78 vlieg vlug jong per broedpaar om 
de populatie in stand te houden. Met een totaal 
gemiddeld broedsucces van 1,41 zitten we daar 
ruim boven. Dit is een heel mooi resultaat.
2. De coördinatie en het overleg tussen partijen 
heeft ertoe geleid dat in 2021 voor het eerst alle 
broedparen zwarte stern op of omstreeks 5 juni, de 
landelijke teldag, in de Krimpenerwaard zijn geteld. 
Voor 2022 zal worden bezien of het haalbaar is 
om ook alle vliegvlugge jongen te tellen.
3. We hebben geconstateerd dat op twee plaatsen 
een aanzienlijk deel van de vliegvlugge jongen ten 
prooi is gevallen aan twee paartjes torenvalk. Deze 
informatie zullen we verder onderzoeken en waar 
mogelijk actie ondernemen. 

Bedanken
Ik wil het ACK, het ZHL, alle deelnemende 

boeren en alle vrijwilligers bedanken voor de 
totstandkoming van de samenwerking en voor hun 
inzet, waardoor we gezamenlijk deze resultaten 
hebben kunnen behalen. In 2022 gaan we uiteraard 
proberen deze resultaten weer te verbeteren.

Vermoeden van broedgevallen buiten deze 
koloniën

Mocht u vermoedens of weet hebben van 
broedgevallen van zwarte sterns, bijvoorbeeld op 
natuurlijk materiaal of op vlotjes die niet bij ons 
bekend zijn, 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 op broedresultaat.

Zelfs zonder te landen lukt het pa (of ma) om het 
voedsel precies in het bekje van het jong te droppen, 
foto: Ton Tettero


