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Organisatie en doelstellingen

De projectgroep is gestart in 1998 met als doel de zwarte stern als 
weidevogel duurzaam te behouden binnen het Utrechtse veenweidege-
bied. In het oprichtingsoverleg van 25 juni 1998 is door de werkgroep 
haar werkprogramma als volgt geformuleerd: 

1.  Verschaffen van veilige nestgelegenheden aan zwarte sterns door 
het uitleggen van vlotjes. Nagestreefd wordt een legseloverleving van 
90%.
2.  Zorgen dat er geen verstoring plaatsvindt bij de kolonies gedu-
rende de broedtijd. 
3.  Verbetering van de voedselsituatie doorwerkend in een hoger 
broedsucces, met als einddoel 1,8 jongen vliegvlug per broedpaar.

De activiteiten moeten leiden tot een toename van het aantal broed-
paren met in geschikte gebieden een dichtheid van 10 paren per 100 
hectare. Een gebied is geschikt als binnen een straal van circa 750 tot 
1000 meter van de broedplaats ongeveer 25 hectare foerageergebied 
aanwezig is in de vorm van sloten en oevers. Het komt erop neer dat 
minimaal 8 tot 10% van het bedrijfsoppervlak of de nabije omgeving 
uit water moet bestaan. De werkgroep probeert haar doel te bereiken 
in samenwerking met een ieder die zich wil inzetten voor de zwarte 
stern en voor de verbetering van haar leefgebied, en is als volgt 
samengesteld: 

     A. van Zutphen, voorzitter;
     G. van Zuijlen, lid van het bestuur en veldcoördinator van 
     de Utrechtse Venen;
     J. de Bruyn - Visser, lid van het bestuur en secretariaat;
     L. Heemskerk, projectleider monitoring;
     G. Hiemstra, lid vertegenwoordigt vrijwilligers;
     H. Oussoren, lid vertegenwoordigt regio De Ronde Venen;
     B. de Kruijf, lid vertegenwoordigt regio Woerden.

Verantwoording

De werkgroep wil natuurwaarden optimaliseren met respect voor en 
behoud van het historische karakter van het landschap en de cultuur-
waarde die dat vertegenwoordigt. Uitgangspunt bij haar activiteiten 
is dat de agrarische functie in stand blijft. Doel is te laten zien dat 
het beheer van de zwarte stern goed kan worden gecombineerd met 
reguliere agrarische activiteiten. Het is vanzelfsprekend dat een boer 
moet bestaan van de opbrengsten uit zijn bedrijf maar daarnaast wil 
de werkgroep laten zien dat agrariërs heel goed kunnen zorgen voor 
instandhouding van een waardevol cultuurlandschap inclusief het 
behoud van weidevogels zoals de zwarte stern. Het behoud van dat 
landschap gaat niet meer zoals vroeger werd gedaan maar vraagt een 
veel actievere instelling. Meegaan in de verandering is meegaan in 
duurzaam ondernemen en daarbij hoort kennis van die natuurwaar-
den. Het is dat proces waaraan de werkgroep een bijdrage wil leveren.
          ‘Betrokken en transparant’ zijn de kernwoorden waarmee de 
werkgroep zich onderscheidt in haar aanpak. Om duurzaam resultaat 
te bereiken, zijn de aan het project deelnemende agrariërs nauw bij de 
uitvoering betrokken. Vrijwilligers en agrariërs inventariseren geza-
menlijk het aantal broedparen, monitoren de legseloverleving en tellen 
het aantal jongen dat vliegvlug wordt. Daarmee wordt ook op lange 
termijn inzicht verkregen in de effectiviteit van het gevoerde beheer. 
Succes is alleen mogelijk als agrariërs in hun bedrijfsvoering over een 
lange periode van jaren rekening houden met de wensen van zwarte 
sterns. Zwarte stern-beheer is kleinschalig en vraagt oog voor detail. 
Dat is niet altijd eenvoudig en vraagt om een omschakeling in denken 
omdat agrariërs veelal gericht zijn op grootschaliger efficiency wat 
noodzakelijk is voor een rendabele bedrijfsvoering.

Zwarte stern   foto G. Hiemstra

 Inleiding

De projectgroep “zwarte stern” is één van de drie werkgroepen die deel uitmaken van de Agrarische Natuurvereniging “De 
Utrechtse Venen”. Het werkgebied van de vereniging is gelegen in de noordwesthoek van de provincie tussen de Oude Rijn, de 
Vecht en de veenriviertjes de Waver en de Kromme Mijdrecht. In dit veenweidegebied doen 275 agrariërs actief aan natuurbe-
heer. Daarmee wordt naar schatting op ongeveer de helft van al het agrarisch gebied één of meerdere vormen van natuurbeheer 
gerealiseerd, een agrarisch gebied waar de zwarte stern (Blauw Jantje) van oudsher een algemeen voorkomende broedvogel is.

DE ZWARTE STERN IN DE UTRECHTSE VENEN
Jaarverslag 2012
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Beheerregeling zwarte stern

De regeling “Soortenbeheer zwarte stern” is de afgelopen twee jaar 
niet gewijzigd. De regeling bestaat uit een vast aantal voorwaarden 
waaraan moet worden voldaan met aansluitend daarop een vergoe-
ding voor specifieke werkzaamheden. Een basiscontract vergoedt 
€ 380,75 en dit wordt verhoogd met € 137,50 indien draadafzetting 
noodzakelijk is.

De voorwaarden zijn:
a) Aangepast slootrandenbeheer door het niet maaien van een mini-
maal 2 meter brede strook over een lengte van tweemaal 250 meter. 
Deze stroken mogen niet gemaaid worden voor 1 augustus en niet 
worden beweid voor 1 juli. Bij beweiding van het perceel voor 1 juli 
dient een raster te worden geplaatst.

b) In de aangrenzende sloot, ongeveer halverwege de strook met 
aangepast randenbeheer, minimaal vijf en maximaal tien vlotjes 
uitleggen op een onderlinge afstand van tenminste 5 meter. 

c) De vlotjes uiterlijk 1 mei (voor aanvang van het broedseizoen) 
uitleggen en uiterlijk 1 september weer uit het water halen en opslaan. 
Nieuwe vlotjes worden door de vereniging verstrekt en zijn op drie 
plaatsen verspreid over het werkgebied beschikbaar. 

d) In de periode 1 mei tot half juli wekelijks de bezetting van de 
vlotjes monitoren in overeenstemming met de instructies van de 
werkgroep en rapporteren aan de projectleider monitoring. Voor het 
monitoren worden telformulieren beschikbaar gesteld waarop per 
telling het aantal eieren of jongen wordt genoteerd dat op de (genum-
merde) vlotjes is gezien plus het aantal oudervogels dat alarmerend 
rond de vlotjes aanwezig is. Ook als er niets is gewijzigd ten opzichte 
van de telling een week eerder dan dient dat te worden genoteerd. 

e) Jaarlijks voor 31 december aan de provincie verslag doen van de 
monitoringresultaten in de vorm van minimaal één teloverzicht per 
kolonie. 

Vergoed wordt de arbeid voor het uitleggen, het weer uit het water 
halen, het schoonmaken, het drogen en opslaan van de vlotjes, de 
tijd die wordt besteed aan het monitoren van de broedresultaten, de 
rapportage en het verslag. In totaal 13 uur en 50 minuten per contract 
tegen een tarief van € 27,50 per uur. 
          Net als onder de oude regeling kunnen contracten alleen worden 
afgesloten op voor zwarte sterns geschikte locaties, een en ander ter 
beoordeling van de werkgroep en de subsidiegever. Ook de controle 
op de naleving is niet wezenlijk gewijzigd en wordt gedaan in op-
dracht van de Vereniging door een medewerker los van de werkgroep.

Realisatie van beheermaatregelen
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Budget en kosten

Er is geen vaste regeling waarmee het zwarte stern-project wordt gefi-
nancierd en dus is het ieder jaar weer passen en meten om het project 
financieel rond te krijgen. 
          In 2011 was budget beschikbaar voor 65 contracten wat gedeel-
telijk kwam uit het budget Groot-Wilnis-Vinkeveen en gedeeltelijk uit 
een ander provinciaal budget. Voor 2012 werden vanuit het ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) omvangrijke 
bezuinigingen doorgevoerd en zag de provincie zich genoodzaakt alle 
regelingen waarvoor op dat moment nog geen verplichtingen waren 
aangegaan stop te zetten. De provincie formuleerde vervolgens zes 
beheermaatregelen die het beste voldeden aan het behalen van haar 
natuurdoelstellingen en die bij het beschikbaar komen van middelen 
als eerste zouden worden gehonoreerd. Onder deze zes zit ook het 
zwarte stern-project. Uiteindelijk werd in 2012 een budget verkregen 
van € 30.000 waarvan € 2.500 is bestemd voor organisatiekosten zo-
als vergaderen, bijeenkomsten met deelnemers, voorlichting, controle, 
rapportage enzovoort.
          In 2011 kwamen er 8 deelnemers bij en beëindigden 3 agrari-
ers hun deelname. Nieuwe deelnemers kwamen erbij uit Blokland, 
samenhangend met provinciale subsidiëring. Blokland ligt in de 
provincie Utrecht maar is onderdeel van de Hollandse Venen. Andere 
nieuwe deelnemers zijn door de werkgroep benaderd om te komen tot 
meer locaties met vlotjes in de buurt van kolonies die al een aantal 
jaren op rij zijn bezet. Deelname werd beëindigd wegens het uitblij-
ven van succes en omdat het niet langer paste in de bedrijfsvoering. 
Afrasteren en beweiding met schapen valt niet te combineren. In 2012 
kwam er 1 nieuwe deelnemer bij en kon met 8 deelnemers het contract 
om budgettaire redenen niet worden gecontinueerd. Beëindiging van 
contracten was een combinatie van minder geschikte locaties en de 
volgorde waarin contracten werden ingezonden. Wie het eerst komt, 
het eerst maalt. Met 3 nieuwe deelnemers kon geen overeenkomst 
worden gesloten en zijn er alleen vlotjes uitgelegd. De controle verliep 
in 2012 moeizaam. Net als voorgaande jaren betrof het voor het 
overgrote deel geen of te weinig draadafzetting (bij vier van de vijf 
werden tekortkomingen geconstateerd). Dat moet dus beter. Daar-
entegen was de zwarte stern-bijeenkomst op 11 april 2012 waar meer 
dan 50 deelnemers en vrijwilligers aanwezig waren een groot succes. 
Het bewijst wel dat het zwarte stern-project leeft en dat men grote 
betrokkenheid voelt. 

Vergoedingensysteem 2013

In 2013 wordt het zwarte stern-project als Regionaal Maatwerk van 
de provincie opgenomen in de Subsidieregeling Natuur en Landschap 
(SNL). Het zwarte stern-project is ondergebracht in twee regelingen 
te weten Toeslag zwarte stern UT9 en Toeslag draadafzetting UT10. 
Totaal is binnen de SNL budget beschikbaar voor ca. 60 contracten 
(€30.000). Vereist is dus wel dat deelnemers de SNL hebben en als dat 
het geval is, wordt in het systeem de zogenoemde Toolkit opgenomen 
en verwerkt als ‘last minute-beheer’. Door de provincie is aanvullend 
€ 5.000 beschikbaar gesteld dat kan worden ingezet bij deelnemers die 
niet mee kunnen doen met de SNL. De meest afgesloten SNL-pakket-
ten zijn ‘Weidevogelgrasland’ en ‘Botanische Randen’ en net als onder 
de oude regeling mag daarmee worden gestapeld. Bij ‘Botanische 
Randen’ mag niet worden beweid in augustus en die voorwaarde is 
daarom overgenomen in het zwarte stern-pakket dat verder ongewij-
zigd is gebleven.

a.    Samenvatting

Ten opzichte van 2011 hebben we een stapje terug moeten doen. In 
2012 nam het aantal broedparen af met 19 tot 192 (- 9%). In het ver-
slagjaar werden ruim 600 vlotjes uitgelegd op ca. 80 locaties waarvan 
er 38 (2011: 39) door de zwarte sterns werden gebruikt om op te broe-
den. Vijftien nieuwe locaties (2011: 12) werden in gebruik genomen en 
16 oude locaties (2011: 11) verlaten.
          Gemiddeld werd het eerste ei gelegd op 18 mei, 2 dagen later dan 
in 2011. Van de 245 (2011: 268) getelde legsels kwamen er 173 (2011: 
197) uit wat resulteerde in een legseloverleving van 71%, twee punten 
minder dan het jaar ervoor. Van de 173 uitgekomen legsels werden uit 
98 (2011: 117) jongen vliegvlug, een succespercentage van 57% (2011: 
59%). In totaal werden 143 jongen vliegvlug (2011: 177) en we moeten 
terug naar 2004 voor een lager aantal. Het aantal vliegvlugge pullen 
per broedpaar was met 0,7 iets lager dan de 0,8 in 2011 maar waar-
schijnlijk nog wel voldoende voor instandhouding van de populatie.

Broedresultaten van de zwarte stern 

in de Utrechtse Venen 2012

Anekdote 2
Onze insectendeskundige die in het Polderreservaat toezicht 
houdt, meldt bijna jaarlijks dat een in het grasland zeer alge-
mene nachtvlinder zoals de huismoeder een prooi is die veel aan 
pullen wordt gevoerd. Het is de meest algemene nachtvlinder 
rond Kockengen. Hij wordt verstoord bij maaien of door grazen-
de koeien en wordt bij opvliegen door de zwarte stern bejaagd.

Anekdote 1

De broedduur van de zwarte stern is 21 dagen. Maar verhalen 
kunnen door naschrijven een lang leven leiden. Bij Volksuni-
versiteit Woerden kon in 2012 een cursus “Weidevogels rond 
Woerden” worden gevolgd waarin een avond was uitgetrokken 
voor de zwarte stern. De cursisten hadden een boekje gekregen 
waarin werd vermeld dat zwarte sterns een broedduur kennen 
van 17 dagen. Een verhaal dat terug gaat naar 1840 toen een 
standaardwerk gepubliceerd werd over de broedduur van 
Europese vogels waarin voor de zwarte stern 17 dagen stond 
vermeld. Die broedduur is iedereen blijven overschrijven tot 
Haverschmidt in 1942 de juiste broedduur vaststelde op 21 
dagen.

nachtvlinder huismOeder (nOctua prOnuba)
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tOelichting: Vervolglegsels worden eerst binnen de kolonie zoveel mogelijk geëlimineerd, daarna volgt eliminatie binnen het deelgebied. Vervolglegsels 
over deelgebieden heen worden zichtbaar afgetrokken. Vervolglegsels van buiten de Utrechtse Venen worden als broedpaar meegeteld voor zover ze binnen 
de SOVON-criteria vallen.

b.    Evaluatie verloop broedseizoen

De afname van het aantal broedparen vond geheel plaats in het zui-
delijk deel van het werkgebied (gemeente Woerden) waar het aantal 
broedparen met 29 afnam (47%). In het noordelijk deel Kockengen en 
de Ronde Venen was er een groei met 7% naar 159 broedparen. Net 
als in andere jaren werden ook dit jaar op en rond vlotjes volop zwarte 
sterns gezien zonder dat tot broeden werd overgegaan.
          In 2012 heeft het langaanhoudende koude en natte weer in de 
eerste decade van juni een belangrijk aandeel gehad in de 0,1 lagere 

kuikenoverleving. Voor slecht weer zijn zwarte sterns met kleine 
jongen veel gevoeliger dan vogels die nog broeden (dankzij de vlotjes). 
Van alle nesten in de Utrechtse Venen die tussen 28 mei en 10 juni 
uitkwamen, werden uit 44% jongen vliegvlug tegen 68% in 2011. In 
het Polderreservaat zijn alle 19 nesten met een uitkomstdatum tussen 
3 en 9 juni verloren gegaan.
Verliezen door slecht weer zijn periode gebonden en en de jongen-
overleving was van de nesten die uitkwamen voor 28 mei of na 

10 juni dan ook veel beter. Met vervolglegsels kunnen de zwarte 
sterns de verliezen vaak later in het seizoen nog goedmaken. In juli 
2012 kwamen nog 41 legsels uit waarvan uit 56% succesvol jongen 
vliegvlug werden. In 2011 waren dat er 14 met een succespercentage 
van 42%. Predatie was de belangrijkste verliesoorzaak in 2011 en 
die is gebiedsgebonden. Als de zwarte sterns dat met vervolglegsels 
willen compenseren, moeten ze verhuizen naar een ander gebied. In 
Demmerik waar dat in 2011 speelde, was de jongenoverleving het 
hele broedseizoen slecht. Predatie was er natuurlijk ook in 2012. In 

Zegveld werd een kolonie met jongen na het maaien gepredeerd door 
ooievaars, een soort die over een twee meter brede niet gemaaide 
rand heen kan kijken. De vraag rees of er zoiets mogelijk is als een 
ooievaarsraster.
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zien tussen krabbescheer en zwarte sterns. In de avifauna “Rand-
stad en Broedvogels” 6 wordt melding gemaakt van een onderzoek 
naar nestondergrond van zwarte sterns. In 1978 werden in West-
Nederland 220 nesten opgespoord waarvan slechts 4 in vegetatie met 
krabbescheer. Terecht werd afgesloten met de conclusie dat er geen 
speciale voorkeur is voor nestelen in vegetatie met krabbescheer.
          Op grond van onze eigen waarnemingen komen we tot dezelfde 
conclusie. In de Utrechtse Venen is geen voorkeur vastgesteld voor 
krabbescheer. De afgelopen 12 jaar zijn op zo’n 650 plaatsen vlotjes 
uitgelegd. De zwarte sterns hadden geen voorkeur voor nestelen op 
vlotjes uitgelegd in krabbescheer.
          De werkgroep zwarte stern heeft zich vanaf het begin in 1998 
ingezet op slootbeheer met behoud van krabbescheer-vegetatie 
waaraan door de deelnemers in ons project loyaal is meegedaan. 
Toch is door onbekende oorzaak de krabbescheer uit Demmerik-
Donkereind verdwenen wat overigens geen gevolgen had voor het 
aantal broedparen dat in 2012 piekte op 88 (2011: 82). In het zuidelijk 
deel, de Gemeente Woerden, hebben we de meeste krabbescheer en 
zijn er op ca. 30 plaatsen vlotjes uitgelegd. Aan nestgelegenheid dus 
geen gebrek. Toch is het aantal broedparen daar in 2012 gehalveerd 

er geen (ecologische) relatie is tussen krabbescheer en zwarte 
sterns. Als er geen causaal verband is, is het afhankelijk van 
blind toeval of zwarte sterns baat hebben bij krabbescheer.

door de eenzijdige focus op krabbescheer (= nestgelegenheid) 
andere beschermingsmaatregelen die de voedselvoorziening 
verbeteren of predatie verminderen onvoldoende aan bod ko-
men. In de gedragscode ‘flora en fauna voor waterschappen[*]’ 
wordt de zwarte stern niet genoemd. Wellicht met het idee dat 
het wel voldoende is geregeld via de bescherming van krab-
bescheer. De inspanningen van onze werkgroep zijn binnen 
SNL als regionaal maatwerkpakket benoemd onder “het bieden 
van nestgelegenheid aan zwarte sterns” wat lijkt te indiceren 
dat het scheppen van nestgelegenheid voldoende is om de 
soort te beschermen. Deze zienswijze blijkt ook uit verzoeken 
die binnenkomen om de locaties op te geven waar ze broeden 
zodat daar omheen kan worden gepland dan wel ontheffing 
van schouw kan worden verleend. Verzoeken waar we niet op 
ingaan omdat we van mening zijn dat zwarte sterns een bredere 
bescherming nodig hebben.

We zijn het eens met Naugle10 in de VS die zegt dat je zwarte stern-
bescherming breed moet opzetten omdat het een landschapsvogel is 
en je een versnipperde aanpak gericht op het in stand houden van 
specifieke elementen (in een Nederlandse context krabbescheersloot-
jes) moet vermijden10.
          Krabbescheer is een mooie plant die bescherming verdient, je 
moet alleen niet denken dat je daarmee de zwarte stern verder helpt. 
Wat ons betreft hoort de relatie krabbescheer en zwarte stern thuis 
in de categorie ‘mooie verhalen’ maar mist het inbedding, onderbou-
wing en substantie. Een aantal feiten hebben ons ervan overtuigd dat 
zwarte sterns geen sterke afhankelijkheid van krabbescheer hebben.
          Om te beginnen zijn de Europese en Amerikaanse zwarte sterns 
niet meer dan ondersoorten van één en dezelfde zwarte stern zoals 
beschreven in Goodwin3 en Baggerman2 . In de VS komt krabbe-
scheer niet voor en de zwarte sterns doen het prima zonder, dus is 
het onwaarschijnlijk dat de Europese variant voor zijn overleving een 
soort symbiotische relatie is aangegaan die haar sterk afhankelijk 
maakt van een alleen hier voorkomende plant.
          Ten tweede zijn er vele waarnemingen waarin geen verband is te 

b)    

a)    

ten opzichte van 2011 wat ook een indicatie is dat de oorzaak ergens 
anders gezocht moet worden.
Een derde reden om te twijfelen aan het krabbescheerverhaal is het 
feit dat het veronderstelde verband tussen krabbescheer en zwarte 
sterns terug te leiden valt tot een enkel artikel uit Ardea14 waar met 
de kennis van nu de nodige vraagtekens bij gezet kunnen worden. 
De conclusies zijn gebaseerd op één kolonie van 22 nesten in krab-
bescheer waarvan ca. 80% is uitgekomen. Dit is dubieus omdat leg-
seloverleving in belangrijke mate niet nest maar kolonie gerelateerd8 
is. In 2012 gingen in de Utrechtse Venen 69 legsels verloren waarvan 
70% kwam uit kolonies waarvan alle op dat moment aanwezige 
legsels verloren gingen. Als je de kolonie met 22 nesten voor dat effect 
moet corrigeren, blijven er niet veel waarnemingen meer over. Deze 
kolonie in krabbescheer was gelegen in veengrasland, in hetzelfde 
artikel genoemd als een van de slechtste biotopen, met een grote 
achteruitgang in broedparen, wat tegenstrijdig lijkt. Het onderzoek 
wordt gebracht als habitatonderzoek maar als je dat vergelijkt met 
habitatonderzoek zoals dat werd gedaan door Steenkamp20 dan heeft 
het daar niets mee van doen.
          Om als habitatonderzoek aangemerkt te kunnen worden, 
hadden de gebieden waar krabbescheer vroeger veel voorkwam en 

Krabbescheer en zwarte sterns

[*]  http://www.uvw.nl/publicatie-details.html?newsdetail=20110919-28_
gedragscode-flora-en-faunawet-voor-waterschappen

Krabbescheer is een prachtige plant die vaak in verband wordt 
gebracht met zwarte sterns. Men spreekt dan van twee bedreigde 
soorten waarbij de zwarte stern voor zijn nestgelegenheid afhankelijk 
is van krabbescheer.

Dat is een mooi verhaal maar dat maakt het nog geen goed verhaal. 
Zonder goede onderbouwing worden de achteruitgang van krab-
bescheer en zwarte stern gekoppeld aan agrarische activiteiten met 
opmerkingen als: “ … het oorspronkelijk natuurlijk broedhabitat van de 
zwarte stern, de krabbescheersloten in het Groene Hart. Van nature ruim aan-
wezig maar door boerenbeheer, zowel op het gebied van ingestelde waterpei-
len, de kwaliteit van het (inlaat)water, de vermesting en het rigoureuze beheer 

(“alles eruit scheppen”), enorm hard achteruit gegaan”.
Het is in toenemende mate onze overtuiging dat inzetten op krabbe-
scheer om zwarte sterns te beschermen een doodlopende weg is. Het 
eenzijdig koppelen van krabbescheer aan zwarte sterns is mogelijk 
zelfs nadelig voor de soort omdat wij denken dat:

Krabbescheer   Foto D. de Bruin
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de achteruitgang daarvan in die gebieden in kaart gebracht moeten 
worden, waarna vervolgens van daaruit een relatie wordt gelegd met 
de achteruitgang van in dezelfde periode en in diezelfde gebieden 
broedende zwarte sterns. Het lijkt er meer op dat bij de gesignaleerde 
achteruitgang van de zwarte stern een oorzaak wordt gezocht die 
vervolgens als verklaring wordt opgevoerd. Een soort “receptenwe-
tenschap” waarbij aan de hand van de output wordt vastgesteld wat 
de input moet zijn geweest. We komen dan bij het verklaren van de 
achteruitgang van weidevogels meer tegen. Al te gemakkelijk wordt 
de gesignaleerde achteruitgang van weidevogels toegeschreven aan 
ontwikkelingen in de agrarische sector in de afgelopen 20 jaar. Dat is 
wel net zo gemakkelijk want dan hoeft men zich niet te verdiepen in 
wat er allemaal wel aan zorg voor de leefomgeving is gebeurd in die 
sector want dat is ingewikkeld en veelomvattend. Een ander voordeel 
is dat je niet tegen moeilijke vragen aanloopt zoals: Hoe het kan dat 
een groot en extensief beheerd gebied als de Oostvaardersplassen 
een witte vlek is op de weidevogelkaart van Nederland omdat er geen 
weidevogels broeden.
          Of om in dezelfde provincie te blijven, wat is er aan de hand met 
weidevogelreservaat De Kievitslanden waar in 1977 nog ca. 500[*] 
weidevogel-broedparen werden geteld en waarvan er bij een inventa-
risatie in 2011 nog zo’n 20[**] over waren? Dit doet denken aan alle 
energie die in de jaren 1975–2005 is gestoken in de bescherming van 
ganzen, naar nu blijkt overbodig, want nu er teveel ganzen zijn komt, 
toen niet voorzien, eiwitrijk gras boven als oorzaak. Terugkomend op 
de zwarte stern is al met al de legseloverleving van 1 kolonie met 22 
nesten een te smalle basis om vergaande conclusies aan te verbinden, 
je beschermingsmaatregelen op te baseren en het verdwijnen van een 
hele soort aan op te hangen. 
          Zolang het verhaal over krabbescheer en zwarte stern opgang 
doet, zijn er al die het in twijfel trekken. Ik citeer Thijsse1 die daarover 
opmerkt: “Er wordt wel beweerd dat de zwarte stern bij voorkeur zijn nest zou 
maken op krabbeschaar-rozetten en door het vele naschrijven is het langza-
merhand gewoonte geworden om zwarte stern en krabbeschaar in één adem 
te noemen. In den laatsten tijd zijn goede waarnemers daar met kracht tegen 

opgekomen en sommigen gaan zelfs zoo ver om elk verband tusschen krabbe-
schaar en zwarte stern te negeeren. Dit is nu ook weer niet juist want er worden 
dikwijls genoeg nesten op aloës gevonden. In negen van de tien gevallen echter 
liggen de kleine donkerbruine eieren op het wrakke vlot dat de winterstorm 

gebouwd heeft uit de afgestorven waterplantstengels.” Het Vogeljaar (1ste 
druk 1903; gebruikte druk 1942). Het is opmerkelijk dat Thijsse met 1 op 
de 10 dicht in de buurt van onze eigen waarnemingen zat zoals af te 
lezen valt uit de tabel.
           Een laatste argument tegen het teveel nadruk leggen op krab-
bescheer en zelfs nestgelegenheid in het algemeen zijn de indicaties 
dat nestgelegenheid niet de belangrijkste factor is die bepaald of 
zwarte sterns op een locatie willen broeden. Bekend is4 dat zwarte 
sterns alleen vlotjes bezetten in een verder geschikte leefomgeving. 
Vlotjes op een verkeerde plek uitleggen is vergeefse moeite, de selectie 
op beschikbaarheid van nestondergrond is secondair. De zwarte 
stern heeft een breder leefgebied dan alleen de plaats waar hij z’n nest 
bouwt en selecteert zijn biotoop hiërarchisch beginnend op gebieds-
niveau met als laatste geschikte nestondergrond13. Je kan prachtige 
sloten vol krabbescheer hebben maar meer zwarte sterns krijg je er 
niet door als het omliggende landschap (macrohabitat) niet aan hun 
biotoopeisen voldoet. We leggen in sommige sloten met krabbescheer 
al bijna 10 jaar vlotjes uit zonder dat er zwarte sterns zijn gaan broe-
den. Ze worden er overigens wel gezien maar klaarblijkelijk voldoet 
de omgeving niet aan de eisen die een zwarte stern aan zijn leefom-
geving stelt. Ook lijkt het erop dat wanneer een geschikt biotoop is 
gevonden, de zwarte sterns niet veel aandacht aan kwaliteit van de 
nestondergrond besteden. Op vlotjes is de legseloverleving zo’n 20 tot 
30 procentpunten hoger, maar als je vlotjes uitlegt in een omgeving 
met voldoende natuurlijke nestgelegenheid hebben de zwarte sterns 
geen voorkeur voor vlotjes. In zo’n situatie hebben de vogels die voor 
de vlotjes kiezen vervolgens wel een hogere legseloverleving15. Onder 
natuurlijke omstandigheden is de legseloverleving ongeveer 50%12. 
De zwarte stern kiest zijn nestplaats op de overgang van open water 
naar besloten begroeiing en neemt hoge nestverliezen op de koop toe. 
Volgens Hickey9 is op dat soort plaatsen minder predatie en verklaart 
dat de keuze. De nestplaatskeuze van zwarte sterns is subopti-
maal. Al gaan er meer legsels verloren, als je het afzet tegen hogere 
(predatie)verliezen bij meer solide natuurnesten dan kan het toch nog 
voordeel opleveren.

[*] http://nl.scribd.com/doc/78794087/Het-weidevogelgebied-de-
Kievitslanden-in-Flevoland-beheersplan
[**] http://www.flevoland.nl/wat-doen-we/ruimte-en-water/beleid/
natuuronderzoek/Broedvogelonderzoek-Flevoland-2011.PDF
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           De nestplaatskeuze in het overgangsgebied tussen open 
water en gesloten begroeiing maakt de zwarte stern uniek. Je hebt 
moerasvogels die zowel broeden als foerageren in deze overgangs-
zone (verschillende zangvogels en reigerachtigen) en vogels die er 
foerageren maar broeden op het vaste land (veel eendachtigen). De 
zwarte stern is de enige wetlandvogel die in het natte gedeelte broedt 
maar zijn voedsel veelal zoekt op het vaste land. In een omgeving met 
veel kleine wateren en vast land heb je de grootste kans zwarte sterns 
tegen te komen10.
          In die zin zien we dat krabbescheer de zwarte sterns zelfs tegen 
kan werken: het is een plant die snel een gesloten vegetatie wordt 
en dan niet meer geschikt is (microhabitat) om nog in te broeden. 

demmeriK 10 juni 2000

Brief van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
van 18 maart 2011:

Onderwerp: 
verZuim OnderhOudsplicht diepte-/prOfielschOuw 2010

Geachte heer / mevrouw,
 
     Het waterschap zorgt voor het beheer van oppervlakte-
water in uw woon- en werkomgeving. Voor het beheer(sen) 
van water zijn goed onderhouden sloten nodig. Sloten moeten 
goed onderhouden zijn, omdat anders de aan- en afvoer van 
water wordt belemmerd. Het land wordt te nat of te droog of 
er ontstaat wateroverlast. Ook is een niet goed onderhouden 
sloot slecht voor het watermilieu. Dit kan leiden tot sterfte van 
planten en dieren en ook tot stankoverlast. Diepteschouw is 
één van de maatregelen om te zorgen dat de watergangen goed 
op diepte en profiel blijven. In deze brief informeren wij u over 
het resultaat van de diepteschouw in het Oude Rijngebied.

De Schouw 
In november en december 2010 en januari 2011 is door het wa-
terschap de diepteschouw in het Oude Rijngebied uitgevoerd. 
Hierbij zijn door de schouwmeesters van het waterschap alle 
watergangen in het Oude Rijngebied geschouwd. Gecontro-
leerd is of sloten voldoende diep zijn, het slootprofiel correct 
is, het najaarsonderhoud goed is uitgevoerd en belemmerde 
obstakels zijn verwijderd. Voldoende diep zijn betekent in dit 
geval voor schei- en binnensloten een waterdiepte van 60 cen-
timeter ten opzichte van het ter plaatse geldende winterpeil.

gecontroleert zodat er 4 jaar lang geen controle meer nodig is. 
In 2011 was dat het Oude Rijn-gebied vallend binnen de Utrechtse 
Venen. Afgaande op het aantal meldingen waar wij over werden geïn-
formeerd moet onderstaande brief in ruime mate zijn verstuurd.

Als het om locaties met broedparen zwarte sterns gaat, heb je pieken 
en dalen en we zijn geneigd daar een verklaring bij te zoeken zonder 
te kijken naar wat er in de omgeving is gebeurd. Dat geldt zowel 
voor toe- als afnames. In de krant was te lezen dat de Nieuwkoopse 
Plassen met 78 broedparen (+30%) een topjaar hadden wat werd 
toegeschreven aan een geplaatste zuiveringsinstallatie. Donkereind 
piekte met 62 broedparen (+40%) en daar zijn we geneigd dat toe te 
schrijven aan het succes van mozaïekbeheer. In gemeente Woerden 

nam het aantal broedparen af met 29 (-47%) en dat percentage is nog 
geflatteerd door veel vervolglegsels van buiten het gebied later in 
het seizoen. Als we het berekenen over het aantal eerste legsels dan 
is de afname 37 (-60%). De aanwezigheid van buizerds, vossen en 
meerkoeten werden genoemd als vermoedelijke oorzaak waarom de 
vogels vertrokken zonder tot broeden over te gaan en dat kan en zal 
zeker een reden zijn waarom locaties plotseling worden verlaten. Eén 
vrijwilliger had wel een heel bijzondere verklaring toen hij schreef: 
“Varia et mutabile semper Chlidonias Niger est”. Dat hebben we op 
internet opgezocht en het betekent “Altijd veranderlijk en wispeltu-
rig is de zwarte stern”. Een vrije variatie op Vergilius (ca. 50 v.Chr.) 
die daarmee overigens niet de zwarte stern voor ogen had maar het 
menselijke vrouwelijk geslacht. Een vrouwonvriendelijke opmerking 
waar hij nu niet meer mee weg zou komen.
          Als je een verklaring zoekt waarom het in het zuidelijk deel van 
de Utrechtse Venen in 2012 met de zwarte stern zoveel slechter ging 
dan konden de schouwvoorschriften van het waterschap weleens de 
oorzaak zijn. 
In 2011 liet een aantal deelnemers al weten dat ze waren aangeschre-
ven omdat hun broedsloot niet op diepte was. Het Hoogheemraad-
schap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) voert een schouwbeleid 
waarbij ieder jaar een kwart van haar beheergebied in zijn geheel 

We zien in Zegveld dat in dichtbegroeide sloten waarin vlotjes zijn 
uitgelegd niet wordt gebroed maar wel in naastgelegen sloten met 
meer open water. Een beheer waarbij krabbescheer halfzijdig wordt 
geschoond, kan wel een bijdrage leveren zeker als we daar vlotjes 
uitleggen. Dan combineren we de dekking die krabbescheer kan 
bieden met de aanwezigheid van open water. Dat is in Demmerik 
uitgeprobeerd maar helaas verdween de krabbescheer na een eerste 
succesvol jaar.
          De conclusie is dat de aanwezigheid van zwarte sterns wordt 
bepaald door geschikt foerageergebied en aanwezige predatoren en 
daar zul je in onze visie een beschermingsplan op moeten richten.

Slootschouw en zwarte sterns

De verdere brief gaat vooral over de plaats waar de overtreding is 
geconstateerd en de middelen die het waterschap tot haar beschik-
king heeft om naleving af te dwingen. En gehandhaafd is er. Bij een 
deelnemer constateerde de schouwmeester dat een doodlopende brede 
binnensloot maar 50 cm diep was en eiste directe uitdieping naar 60 
cm. Er werd geprotesteerd en uitstel gevraagd in verband met de al 
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begonnen grasgroei. Een telefoongesprek met een me-
dewerkster van het waterschap liep zo uit de hand dat 
uiteindelijk de hoorn op de haak is gegooid. In arren 
moede is vanwege het groeiseizoen de bagger maar 
op de oever gedumpt met het gevolg ook daar een 
afname van de natuurwaarde zoals wij die nastreven.
          Een andere deelnemer werd beboet door de 
AIVD omdat zijn slootschoning met zich meebracht 
dat krabbescheer werd verwijderd. De zwarte stern 
geniet geen specifieke bescherming maar in een 
gedragscode voor waterschappen zijn over krab-
bescheer wel afspraken gemaakt te zijn. Jammer dat 
die gedragscode bij niemand bekend is en er niet op 
is gewezen in de hierboven geplaatste brief. Als je dit 
hoort, begrijp je een agrariër beter die bijvoorbeeld 
10 jaar geleden nog een cursus “natuurvriendelijk 
slootbeheer” volgde en er nu niets meer mee te maken 
wil hebben. Gelukkig zijn dat er niet veel en kunnen 
de meeste deelnemers wel met alle veranderingen 
omgaan.
          Als je de brief van het waterschap leest, rijst 
de vraag welk eindproduct dan wel wordt nage-
streefd. Is dat een sloot waarin nog plaats is voor 
natuur? Hopelijk is het einddoel niet wat wij zien in 
de watergangen die door het waterschap zelf worden 
onderhouden want daar is onderhoud in de meeste 
watergangen niet nodig omdat er niets meer groeit. 
Baggeren zou dan in principe ook niet meer nodig 
zijn want er is geen sprake meer van een opeenhoping 
van dikke lagen vergane plantenresten7. In realiteit is 
baggeren het enige onderhoud dat overblijft vanwege 
de uitspoeling en afkalving van oevers, wat volgens 
sommige boeren veroorzaakt is door veel te rigoureus 
baggerwerk in het verleden.
          Wat de uiteindelijke impact is geweest van de 
schouw weten we uiteraard niet. Natuurlijk waren er 

Tabel 4 Beoordeling opzet schouw op de gevolgen 
voor de natuurwaarde in boerensloten

in het Oude Rijn-gebied gelukkig nog sloten met planten, en waren 
er agrariërs die geen problemen hebben ervaren en in een enkel geval 
werd verrassend soepel herschouwd. We kunnen alleen de opzet 
van het schouwbeleid beoordelen. Op welke natuurwaarde kom 
je uit als je de hierboven geplaatste brief, zoals die door agrariërs 
wordt uitgelegd, als uitgangspunt neemt bij het beheer van sloten? 
In 2003–2005 is door universiteit Leiden en CLM in opdracht van 
Natuurlijk Platteland West onderzoek gedaan naar natuurvriendelijk 
slootonderhoud in het veenweidegebied. Het rapport [*] bevat onder 
andere een basistoets om de ecologische kwaliteit van kleine wateren 
te beoordelen. Het rapport onderscheidt vier categorieën: 1) zeer goed; 
2) goed; 3) matig en 4) slecht. Vullen we de basistoets in aan de hand 
van de schouwbrief dan komen we uit op de kwaliteit “matig”. Hoog-
heemraadschap Rijnland past op de basistoets nog een verfijning toe 
waarbij de kwalificatie één stap hoger of lager is, afhankelijk van 
het voorkomen van 3 of meer plantensoorten uit een lijst van 13. Als 
we dat doen komen we uit op de kwalificatie “slecht” en levert het 
schouwbeleid dus geen bijdrage aan natuurwaarde in boerensloten.
Het grootste manco bij uitvoering van de schouwvoorschriften is dat 
geen of veel te weinig begroeiing overblijft. Je hoeft geen bioloog te 
zijn om te weten dat zonder planten ander leven niet mogelijk is, ook 

niet in sloten. Iedere vijverbezitter weet dat het goed is als je opge-
hoopt slib en overdadige plantengroei verwijdert. Voor een gezonde 
vijver is nodig dat minimaal 1/3 van alle planten blijft staan en dat 
zal in veensloten niet veel anders zijn. In veensloten leven vissen van 
stilstaand water. Deze vissen hebben de planten onder andere nodig 
voor dekking. als die er niet is, worden ze uit de sloten weggemalen bij 
afvoer van overtollig water. Dat, tezamen met predatie door aalschol-
vers wordt wel aangevoerd als één van de oorzaken van de achteruit-
gang van veel zoetwatervissen. 
Kilometers lange watergangen zonder één obstakel zijn een ideaal 
jachtterrein voor aalscholvers om de laatste overgebleven vissen weg 
te vangen, is een veelal gehoorde klacht van sportvissers. Sloten met 

KOcKengen 18 juni 2011. slOOt inmiddels 60 cm diep gebaggerd [*] https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/12293
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een rijke natuurlijke begroeiing zijn vanwege die begroeiing minder 
aantrekkelijk voor aalscholvers. Planten zijn ook nodig voor helder 
water, ze binden loszwevende deeltjes waardoor er in veensloten dan 
minder opwerveling is van de bodem. De eerdergenoemde sloot die 
alsnog naar 60 cm diepte werd gebaggerd was daarvan het levend 
bewijs; het had een geschat doorzicht van twee centimeter.
          Wanneer vormt belemmering van aan- en afvoer van water een 
probleem, is een andere vraag die gesteld kan worden. In gebieden 
waar zwarte sterns broeden, bestaat het oppervlak al gauw voor 8% 
of meer uit water. Afvoermogelijkheden genoeg zou je zeggen. Planten 
die in het water groeien vertragen die afvoer, maar hoeveel? Bij een 

tOelichting:   Koloniegrootte is het gemiddeld aantal eerste legsels per locatie. Een plaatstrouw van 45% in 2012 betekent dat van alle bezette locaties in 
2011, in 2012 bij eerste legsels 45% opnieuw werd gebruikt om te broeden.

Verloop aantallen legsels, koloniegrootte en locatietrouw 
onderscheiden naar waterschap

Tabel 5

Gemeente Woerden (HDSR) Teckop Spengen (HDSR) Overig (waterschap AGV)

1ste
legsels

Kolonie
grootte

plaats-
trouw

2ste
legsels

1ste
legsels

Kolonie
grootte

plaats-
trouw

2ste
legsels

1ste
legsels

Kolonie
grootte

plaats-
trouw

2ste
legsels

behoorlijk dichtbegroeide sloot die in Donkereind bij slootschoning 
werd overgeslagen om het biotoop voor de zwarte stern te verbeteren, 
kwam dat ter sprake en werd ingeschat op 10%. In grasland omgeven 
met veel, vaak brede, sloten kan een 10% vertraagde aan- en afvoer 
nauwelijks een probleem zijn.
          Tot slot de opmerking in de brief over stankoverlast en sterfte 
van planten en dieren. Is het ambitieniveau om dat niet te laten gebeu-
ren? Dan is dat een laag ambitieniveau. Of is het slechts nog een echo 
uit een ver verleden? Ons zijn in ieder geval geen stinkende, zuurstof-
loze sloten bekend en die zijn er ook niet zo maar. Engelhardt7 heeft 
het over de ongelofelijke snelheid waarmee in kleinere wateren de 
biologische en chemische processen per dag kunnen verlopen. Slechts 
hoogst zelden treedt stank en een alles dodend volledig zuurstof-
gebrek op en hij noemt dan als voorbeeld dorpsvijvers waarin gier 
wordt geloosd of via de grond doorsijpelt. En dat gebeurt al jaren 
niet meer. In de biotoets van CLM om de natuurwaarde te meten in 
boerensloten zijn per vraag vervolgstappen opgenomen om tot een 
hogere natuurkwaliteit te komen. In maar één geval werd baggeren 
aanbevolen en dat was inderdaad bij een stinkende sloot.
          Een afname van het aantal broedparen wordt ook gerapporteerd 
uit de aangrenzende Zuid-Hollandse Meijepolders vallend binnen 
het Oude Rijn-gebied [*]. In de rest van Zuid-Holland was er een 
toename wat een extra vermoeden rechtvaardigt dat de achteruitgang 
samenhangt met en veroorzaakt is door het schouwbeleid van het wa-
terschap. De schaalgrootte die erop is gericht om maar eens in de vier 
jaar te hoeven schouwen kon wel eens de belangrijkste oorzaak zijn 
van de terugval van het aantal broedparen zwarte sterns in Kamerik 
en Zegveld.

          Of slootschoning nu wel of niet de oorzaak is van de grote 
terugval van het aantal broedparen in Woerden, de zwarte sterns 
zijn in ieder geval wel teruggekeerd. De eerste helft van mei werden 
in Kamerik en Zegveld rond locaties met vlotjes zo’n 70 paren geteld 
(62 broedparen in 2011). Daar zullen dubbeltellingen tussen gezeten 
hebben maar ook locaties waar zwarte sterns zijn geweest zonder dat 
het is opgeschreven. In het Oude Rijn-gebied rond Teckop en Spengen 
waren zelfs meer broedparen wat te maken kan hebben met randef-
fecten waarbij gefoerageerd kon worden buiten het Oude Rijn-gebied. 
Bij zwarte sterns wordt uitgegaan van een foerageergebied van 2 ki-
lometer rond de nestplaats en er zijn er zelfs die met 4 km rekenen20. 

Het kan zijn dat het gebied rond de Wagendijk minder intensief is 
geschouwd. In Teckop en Spengen waren een aantal broedsloten 
beslist geen 60 cm diep, maar dat was ook zo in Kamerik en Zegveld 
waarvan de eerste legsels zeker 70% lag in sloten die ook géén 60 cm 
diep waren.
          Voedselbeschikbaarheid en aanwezige predatoren bepalen 
in verder geschikt landschap de aanwezigheid van zwarte sterns. 
En daar wordt na terugkomst klaarblijkelijk door zwarte sterns op 
geselecteerd. Misschien is plaatstrouw een deels zelfstandige factor 
maar meer waarschijnlijk is plaatstrouw de uitkomst van voedselbe-
schikbaarheid en predatoren. De interactie tussen predatie/voedsel-
beschikbaarheid en plaatstrouw kan maar op maar op twee manieren: 
zwarte sterns onthouden uit voorgaande jaren ervaringen met pre-
datie en slechte voedselomstandigheden of zwarte sterns inspecteren 
na terugkomst het broedgebied op deze aspecten en vertrekken als 
die niet aan hun eisen voldoet. Er zijn aanwijzingen dat plaatstrouw 
inderdaad zo werkt.
In het jaarverslag 2008 is geconcludeerd dat locaties waar meerdere 
jaren achtereen ernstige verstoring plaatsvindt, uiteindelijk allemaal 
worden verlaten. Van zwarte sterns is bekend dat ze in de vestigings-
fase storingsgevoelig zijn. Niet alleen in de Utrechtse Venen, ook in 
de VS wordt gesignaleerd dat zwarte sterns al bezette broedplaatsen 
alsnog onverwacht verlaten en wordt een relatie gelegd met aanwe-
zige predatoren. Het lijkt er op dat predatie en verstoring worden 
onthouden uit voorgaande jaren maar dat er ook in het broedseizoen 
zelf op wordt geselecteerd.

[*] http://www.landschapsbeheerzuidholland.nl/uploads/landschapsbe-
heerzuidholland/pdf/paragraphs/rapportage_2012.pdf
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Of bij de keuze van de broedplaats ervaring uit voorgaande jaren met 
slechte voedselomstandigheden een rol speelt is niet bekend. Er zijn 
wel aanwijzingen van selectie op beschikbaarheid van voedsel na 
terugkeer in het broedgebied. Bailey5 beschrijft hoe zwarte sterns na 
terugkomst verspreid over een groot gebied naar voedsel zoeken en 
zich geleidelijk aan concentreren op plaatsen met de meeste insecten 
waar ze vervolgens gaan broeden. Dat kan dit jaar gespeeld hebben 
in het Woerdense. Na terugkomst was de voedselsituatie er slecht en 
vertrokken de zwarte sterns. Later in het seizoen verbeterde de voed-
selsituatie alsnog, blijkend uit het hoge aantal vervolglegsels die deels 
van buiten Woerden afkomstig zijn geweest. 
          De zwarte stern hoort thuis in het overgangsgebied van water 
naar land, een biotoop met een grote natuurlijke variatie dat voort-
durend verandert. In een door agrariërs onderhouden cultuurland-
schap ontstaat dat in sloten vanzelf als niet alle onderhoud tegelijk 
plaatsvindt en met dezelfde intensiteit. De impact van het Oude 
Rijn-schouwbeleid is dat natuurlijke variatie verdwijnt en als dat te-
veel gebeurt komt er vroeg of laat een omslagpunt10e waarop zwarte 
sterns geen gebruik meer maken van wat er overblijft.
          Over het schouwbeleid en de nadelige gevolgen daarvan voor 
de zwarte stern zijn vragen gesteld aan het college van dijkgraaf en 
hoogheemraden van het waterschap [*]. Op basis van de antwoorden 
kun je concluderen dat er een groot gat zit tussen het feitelijke uitvoe-
ringsbeleid en de vertolking daarvan naar buiten. De bescherming 

Landschap en zwarte sterns

van zwarte sterns vraagt een kleinschalige aanpak in een landschap 
dat één geheel vormt. Het verlangt een denken in “small is beautiful” 
waarvan betwijfeld kan worden of het waterschap daartoe in staat is. 
Wellicht is het beste advies de schouw van tertiaire watergangen die 
de ingelanden zelf onderhouden onder te brengen bij een organisatie 
die wel in staat is daar met een andere focus naar te kijken.

In de VS is veel onderzoek gedaan naar bescherming van zwarte 
sterns en de bevindingen laten zich eigenlijk verrassend eenvoudig 
vertalen naar een Nederlandse context. De inzichten opgedaan in de 
VS kunnen een bijdrage leveren aan een betere bescherming. De VS 
behelzen een groot gebied en dat zie je terug in het onderzoek.
          Niet alleen het aantal onderzoekers dat zich op enig moment be-
zig houdt met zwarte sterns is een veelvoud van hier, ook de omvang 
van het onderzoek is van een geheel ander kaliber. Naugle10 deed zijn 
onderzoek naar de habitatseisen van zwarte sterns in een gebied dat 
3 keer zo groot is als Nederland. Daarin selecteerde hij willekeurig 
maar wel gelijkmatig verdeeld, 216 proefvlakken van elk 25,9 km2 (10 
mi2) waarbinnen steekproeven werden genomen. 

Deze proefvlakken zijn samen goed voor een totaal oppervlak dat 
gelijk staat aan 16% van Nederland.
          Naugle maakte in zijn proefvlakken een hoofdonderscheid naar 
wetland (alle natte gebieden vanaf plasdras tot open wateren), gras-
land en bouwland. Pas daarna keek hij naar onderliggende details 
als mate van begrazing, omvang van het wetland, randbegroeiing er 
omheen, dichtheid en aard van de begroeiing in het wetland zelf etc.
          Veel moerasvogels hebben alleen binding met het wetland en hoe 
dat er uitziet (bij ons bijvoorbeeld fuut en rietzanger). Dat geldt niet 
voor de zwarte stern waarvan de aanwezigheid en dichtheid afhanke-
lijk is van drie voorwaarden:

Klaar Om uit te vliegen   Foto: S. Siegel

vliegvlug KuiKen   Foto: A. Kant

cOpulatie   Foto: G. Hiemstra

[*] Google: HDSR beantwoording_vragen_bos-_en_natuur_d_h_10_
juli_2012
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Tabel 5 Voorkeursbiotoop zwarte stern

landschap a (25,9 Km2) landschap b (25,9 Km2)

Landschap A  lijkt op ons 
agrarisch gebied met z´n 
vele en vaak brede sloten.

Landschap B heeft meer 
weg van een natuurreser-
vaat als de Nieuwkoopse 
Plassen

tOelichting: zwarte en gearceerde delen zijn wetland, de rest 
is gras- en bouwland. Op het hoogste niveau werden gras- en 
bouwland apart onderscheiden. Naugle vermeldt nog dat als de 
wetland-omgeving voor meer dan 50% uit bouwland bestaat het 
gebied niet langer geschikt is voor zwarte sterns.

Landschap A is het voorkeursbiotoop. Afgezet tegen het mi-
nimaal benodigde oppervlak aan wetland is de kans dat je in 

landschap A zwarte sterns aantreft bijna 2,5 keer hoger dan in 
landschap B. Het zou wel eens kunnen zijn dat agrarisch gebied 
voor zwarte sterns het kernbiotoop is en niet de moerassen in 
beheer bij de diverse natuurbeschermingsorganisaties zoals tot op 
heden wordt aangenomen. Het kan wel eens verklaren waarom 
wij met onze inspanningen relatief snel succes hebben terwijl het 
in de moerassen moeizamer verloopt.

Voorwaarde 1   Percentage wetland

Naugle noemt percentages van 7,3 tot 9,4 en dat komt overeen met onze percentages. Wij leggen alleen vlotjes uit in agrarisch gebied met 
ca. 8% of meer water. Het gaat hier niet om individuele wetlands maar om het totaal aan wetland binnen een foerageergebied van 4 km. 
Voldoende oppervlak aan wetland was de belangrijkste voorwaarde maar daarna volgde als tweede de aanwezigheid van:

Voorwaarde 2   Grasland

Het is leuk dat wetenschappelijk onderzoek het bevestigt maar eigenlijk is het een open deur. Iedereen ziet zwarte sterns boven weilanden 
foerageren en veel deelnemers melden groepen foeragerende zwarte sterns achter de trekker bij het maaien.

Voorwaarde 3   Percentage wetland

Voldoende begroeiing in het wetland. Ideaal is 50% open water en 50% met ondergedoken, drijvende en opgaande water- en moerasplan-
ten onderbroken door water en dus geen gesloten moerasbegroeiing. Rijk begroeide sloten hetgeen in ons vorige jaarverslag18 de nodige 
aandacht heeft gekregen.

Als aan voorwaarden één tot en met drie niet is voldaan, is de kans 
op zwarte sterns zo klein dat je daar geen energie in hoeft te steken. 
Gaat het daar fout dan kun je dat niet repareren met meer vlotjes 
of hier en daar wat extra krabbescheer. Als wel voldaan is aan de 
drie basisvoorwaarden dan wil dat niet zeggen dat je er bent. Het 
grasland moet voldoende voedsel opleveren en wat dat betreft is 
mozaïekbeheer, uitgesteld maaien en het laten staan van slootranden 
een welkome bijdrage aan de verbetering van het biotoop. Dan kun-
nen vlotjes of andere beschikbare nestgelegenheid ook een bijdrage 
leveren.
          De zwarte stern is dus een soort die van meerdere elementen 
in het landschap gebruik maakt en deze allemaal nodig heeft. Dat 
landschap moet een eenheid vormen en voldoende omvang hebben, 
samenhangend met het los verspreid (semi-koloniaal) broeden van 

zwarte sterns11. In de VS is 1000 ha de geadviseerde omvang16, een 
oppervlak dat in Nederland sowieso niet haalbaar is en wat voldoende 
reden zou moeten zijn om de eenheid van het resterende agrarisch 
gebied waar de zwarte sterns nog broeden zorgvuldig te bewaken 
en te koesteren. Naugle10sub e stelt dat een goed beschermingsplan 
zich moet richten op het gehele landschap. Optimaal ingerichte lokale 
wetlands worden alleen benut als ze liggen in een landschap dat aan 
de verdere habitateisen van de zwarte stern voldoet.
          De zwarte stern is dus een soort die van meerdere elementen 
in het landschap gebruik maakt en deze allemaal nodig heeft. Dat 
landschap moet een eenheid vormen en samenhangend met het los 
verspreid (semi-koloniaal) broeden van zwarte sterns11 voldoende 
omvang hebben. Fragmentatie van het leefgebied is iets wat we om 
ons heen zien gebeuren. Als je maar genoeg functies aan het 
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agrarisch gebied toevoegt, blijft een stadspark over en daar kom je 
geen zwarte sterns meer in tegen. Versnippering brengt meer randen 
met bijhorende verhouting en predatie met zich mee. Alweer Naug-
le10sub a onderzocht (n = 1000) de gevolgen van struiken en bomen 
rond lokale wetlands op 14 daarin broedende soorten. Met name vier 
soorten waaronder de zwarte stern bleken gevoelig voor randeffecten 
rond hun broedgebied. De zwarte stern noemde hij extra kwetsbaar 
omdat die als “landschapssoort” ook omliggend niet-wetland nodig 
heeft. Zodra een wetland voor meer dan 25% omzoomd was, werd 
er al een eerste afname waargenomen en vanaf 50% vermindert het 
aantal nog sneller. Boven de 75% is er nagenoeg geen kans meer op 
zwarte sterns. We zien zo’n soort ontwikkeling in Demmerik waar 
de ecologische verbindingszone die over de oude spoorlijn loopt toch 
vooral een boswandelpad is geworden door een voorheen open land-
schap. In 1984 broedde in de spoorsloot voor het laatst zwarte sterns, 

tussen de bielzen nog een scholekster en kon je er tot 31 mei tapuiten 
zien. Iets dat nu ondenkbaar is. Het is overigens een uitbreiding van 
de verbossing die eerder bij de Vinkeveense Plassen is begonnen en 
die er de mogelijke oorzaak van is dat in het noordelijk hoogpeilgebied 
van Demmerik al een aantal jaren geen zwarte sterns meer broeden. 
Het noordelijk hoogpeilgebied (ruim 500 meter breed en ongeveer een 
kilometer lang) is inmiddels voor ca. 75% door bomen en struiken 
omgeven. In 1992 was er de eerste broedende buizerd, na enkele jaren 
gevolgd door havik en vos. Recentelijk is daar de kleine mantel-
meeuw bijgekomen afkomstig van een soort fokstation bij knooppunt 
Holendrecht. In de periode 1990–1999 telden we 37 broedparen en 
van 2000–2009 nog 17. Daarna hebben de zwarte sterns er niet meer 
gebroed en inmiddels zie je ze er nauwelijks nog foerageren. Verbos-
sing is dus een probleem en je kunt er bij stilstaan welke soorten het 
meest profiteren van bosverbindingen en daarin zijn we dan niet de 

demmeriK-nOOrd Oude fOtO van de spOOrlijn spOOrlijn fOtO vanaf deZelfde pOsitie 22-09-2007

Tabel 6.    Broedparen zwarte stern 1990-2010 in het hoogpeilgebied 
                 Demmerik benoorden de spoorlijn. 
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enige, daar is ook in de VS over nagedacht. Predatoren bereiken hun 
hoogste dichtheid in bosranden. Daar komen ze meer voor dan in 
gesloten bos of open landschap. Het zijn vooral zoogdieren die zich 
langs bosranden verplaatsen, vogels hebben dat veel minder nodig. 
Zodra strookbegroeiing met bomen en struiken toeneemt, vestigen 
zich daar soorten die profiteren van een versnipperd landschap. Het 
zijn de meest algemene soorten die gebieden koloniseren waar ze 
voorheen niet voorkwamen en in een waterrijke omgeving gaat dat 
ten koste van aldaar levende soorten. In Nederland komt daar nog bij 
dat het op dit moment toch vooral “de stad”17 is die de omgang met en 
de inrichting van het landschap bepaalt en het zou vreemd zijn als dat 
geen gevolgen zou hebben voor vogelsoorten die zich daar ophouden. 
In een plattelandsomgeving waar men dichter bij de productie van 
voedsel staat, was het gewoon om in het verlengde daarvan uit de 
natuur te oogsten. Het beperken van predatoren maakte daar deel van 
uit en daarvan profiteerden ook andere soorten als de zwarte stern. 
Predatiemanagement was feitelijk een onlosmakelijk onderdeel van 
het oude cultuurlandschap.
Tegenwoordig rust een taboe op iedere vorm van predatiemanage-
ment en wordt het als onnatuurlijk gezien. Daar denken ze in de VS 
genuanceerder over en zijn ze zich ervan bewust dat wildbeheer posi-
tief kan uitwerken voor de instandhouding van meerdere kwetsbare 
diersoorten.
          Het landschap wordt niet alleen ingericht naar de wensen van 
de wandelaar zoals bij de oude spoorbaan, ook de kanoër en fietser 
komen ruim aan hun trekken. In 2011 is door de werkgroep met suc-
ces bezwaar aangetekend tegen de aanleg van een kanoroute door 
Demmerik en Donkereind. 
Als belangrijkste argument tegen de aanleg werd aangevoerd ‘het 
behoud van de eenheid in het landschap op een schaal die het gebied 
aantrekkelijk maakt voor zwarte sterns’. Kanoroutes leiden verder 
welhaast zeker tot een kleiner foerageergebied omdat kanoërs geen 

slootbegroeiing willen waarin ze met hun peddels vast kunnen komen 
te zitten.
          Of het bezwaar tegen de aanleg van een kanoroute blijvend is 
gehonoreerd staat nog ter discussie. Inmiddels heeft zich een nieuwe 
stichting “Ontwikkeling Achter de Heul” gemeld (er is nog geen 
website) met grootse plannen. Het is allemaal nog niet duidelijk en 
wellicht blijven hun plannen benoorden de spoorlijn maar het feit dat 
men een jaar later alweer nieuwe voorstellen voor het gebied heeft ont-
wikkeld, geeft wel aan hoe groot de druk is. De plannen bevatten een 
nieuw fietspad langs de plassen terwijl je van de Baambrugse Zuwe 
tot de Uitweg (een afstand van ca. 6 kilometer) nu al vijf keer van 
west naar oost (en terug) kunt oversteken. Ter compensatie vragen 
om de spoorlijn om te zetten in grasland is natuurlijk onbestaanbaar. 
Dat doet veel teveel afbreuk aan de geschetste “quick win” zoals de 
stichting dat noemt. Nog meer kanoroutes terwijl er in de Venen over 
een afstand van ruim 10 km nu al 160 km aan kanoroutes beschikbaar 
is en in Marickenland is dan ook nog het een en ander in aanleg. Het 
is de wondere wereld van Rupsje Nooitgenoeg of in de woorden van 
Auke van der Woud17: “De stad eet land”. Laten we optimistisch af-
sluiten en de hoop uitspreken dat er genoeg platteland voor de zwarte 
stern overblijft, voor een vogel die niets van de stad moet hebben.

Tot slot eenieder zeer bedankt!

Aan het welslagen van ons project leveren zeer velen een bijdrage. Alleen dankzij de blijvende (tel)inspanning van agrariërs en vrijwil-
ligers weten we hoe het gaat met de zwarte sterns in ons gebied. Het regelmatig tellen en opschrijven van de waarnemingen vanaf 
eind april als de vogels terugkomen tot eind juli wanneer ze weer vertrekken, is heel belangrijk. Het levert een schat aan informatie op 
waarmee we aan ons project bekendheid kunnen geven. En het levert kennis op waarmee we onze beschermingsmaatregelen kunnen 
verbeteren. Inmiddels hebben we door al deze waarnemingen over een periode van 14 jaar een volledig beeld van het broedsucces van de 
zwarte sterns in ons werkgebied. Velen van u doen al mee vanaf het begin van het project en zijn ieder jaar weer even enthousiast. Onze 
welgemeende dank daarvoor.

Aan ons zwarte stern-project leverden een bijdrage:

Angenent A; Arend van der L; Bastmeijer T; Berger A; Birnage M; Blom E; Boer H; Boer P; Bos F; Broere C; Bruin de D; Bruin de 
H; Bruyn de C; Burggraaff W; Chardon K; Dijk van A; Dijk van B; Doornenbal W; Eck van G; Geest van der J; Geuze A; Groot de J; 
Groot de; Haan de M; Habben Jansen J; Heemskerk L; Heemskerk P; Hiemstra G; Hilbers H; Hoef vd W: Hol W; Homan D; Horst van 
der D; Horst vd D.E; Ingen van D; Janmaat A; Jong de G; Jongeneel B; Karsemeijer J; Kastelein Z; Kempen P; Keyzer E; Kievit D; Kool 
M; Kool G; Kool P; Korthals G; Korver J; Kruijf de L; Laan D; Laan van der J; Laan van der O; Lange de C; Langerak A; Leeuw de L; 
Leeuwen van T; Meer van der A; Kon M; Meijers A; Meijers M; Miltenburg van J; Mur J; Mur W; Nap A; Oudijk D; Nelis T; Nonnekes 
O; Onderwater G; Oosterom A; Oudijk D; Oudshoorn jr N; Oussoren H; Oussoren R; Reuze A; Rodenburg P; Rossum van C; Rossum 
van J; Ruitenberg; Samsom J; Schaik van G; Schaik van W; Scherpenzeel S; Schie van T; Sloezerwij J.W; Smit W; Spruit K; Uiterlinde 
E; Vedder D; Verboom mts; Verduijn A; Vergeer M; Verhoef G; Verkleij J; Versteegh C; Verwoerd; Vlaanderen P; Vliet van J; Vliet van 
P; Voorneveld R; Vries de K; Weerdenburg van J; Wijk van M; Wind van der J; Wind van der W; Wit de W; Zutphen van A; Zuijlen van 
G; Zijl van A; Zijlstra Y.
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Begrippenlijst
 

Bij de gebruikte begrippen is aansluiting gezocht bij in de literatuur aangetroffen definities, waar nuttig en nodig aangepast aan onze manier 
van monitoring. Zo worden bijvoorbeeld door ons geen nesten bezocht en kunnen wij dus niet de legdatum van het eerste ei bepalen aan de hand 
van het drijfvermogen.

Kolonie (ontleend aan Maxson): Groep van nesten waarbij de afstand tot het dichtstbijzijnde eerstvolgende nest niet meer bedraagt dan 30 meter. 
In de Utrechtse Venen komt dat erop neer dat iedere sloot waarin vlotjes worden bezet als kolonie telt.

Kolonieomvang: Hoogste aantal getelde legsels op enig moment aanwezig. Legsels net uit maar met jongen aanwezig tellen mee als aanwezig leg-
sel. Deze definitie sluit vervolglegsels binnen een kolonie zoveel mogelijk uit bij het bepalen van de kolonieomvang.

Kuikenoverleving: Aantal jongen dat vliegvlug wordt per succesvol uitgekomen nest.

Nestsucces: Indien ten minste 1 ei uitkomt (ontleend aan Mazzocchi 1997). Een nest is succesvol uitgekomen als kuiken(s) worden gezien of alar-
merende ouders rond de geplande datum van uitkomst de aanwezigheid van kuikens indiceren.

Legseloverleving. Berekening volgens Mayfield

Legdatum 1ste ei: Bij wekelijkse monitoring met eerste telling voordat met de ei-leg is begonnen (bij ons de norm) en er van uitgaande dat een 
compleet legsel in 4 dagen wordt geproduceerd (ontleend aan Haverschmidt), wordt de legdatum als volgt bepaald: 
     1 ei        teldatum of teldatum min 1 dag (mits legsel incompleet)
     2 ei        teldatum min 1 of 2 dagen (mits legsel incompleet)
     3 ei        teldatum min 3 tot 5 dagen
De keuze van het aantal af te trekken dagen af laten hangen van aanwezigheid vogels voorgaande telling; aantal in de kolonie al aanwezige 
andere legsels met eieren of latere exacte informatie over de uitkomstdatum. Zijn bij de eerste telling al eieren aanwezig dan ook bovengenoemde 
methode maar nader bijstellen aan de hand van de uitkomstdatum min 21 dagen.
Zijn bij de eerste telling al kuikens dan leeftijd (uitkomstdatum) bepalen aan de hand van informatieblad Landschapsbeheer Zuid-Holland en 
van daaruit terugrekenen.

Gemiddelde legdatum 1ste ei: (ontleend aan Chapman): Aantal dagen verlopen tussen legdatum eerste ei en 30 april gedeeld door het aantal legsels 
betrokken in de berekening.

Vervolglegsel: (ontleend aan Mazocchi): Indien binnen 5 tot 15 dagen na het verloren gaan van een legsel een nieuw legsel wordt begonnen binnen 
een straal van 2,5 kilometer. Betreft het hele kolonies die op een andere plek opnieuw starten dan een straal van 5 tot 10 km aanhouden. Verder 
alle legsels begonnen op of na 10 juni.

Vliegvlug: kuikens vanaf 18 dagen worden als vliegvlug aangemerkt.

Bij ons zwarte stern-project waren de navolgende organisaties betrokken: 

Agrarische Natuurvereniging “de Utrechtse Venen”; Agrarische Natuurvereniging “De Hollandse Venen”; De Groene Venen Ver. v. 
Milieu en Natuurbescherming; Natuurgroep Kockengen; Proefboerderij Zegveld; Provincie Utrecht; Staatsbosbeheer; Weidevogel-
groep De Ronde Venen; KNNV Weidevogelwerkgroep Woerden. 

Werkgroep zwarte stern 
Agrarische Natuurvereniging “De Utrechtse Venen” e-mail: leen@heemskerk-almere.nl

Oude mOdel vlOtje   Foto: O vd Laannieuw mOdel vlOtje   Foto: M. Wolfswinkel
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Datum:    30 september 2011
Aan:    deelnemers en vrijwilligers Zwarte stern prOject utrechtse venen

Van:    leen heemsKerK

Betreft:    Zwarte stern 2011

Beste  deelnemende agrariërs en vrijwilligers, 

Het is al weer eind september en ik denk dat bijna alle zwarte sterns ons land al hebben verlaten. Hoogste tijd dus om iedereen, bij ons project 
betrokken, een indruk te geven hoe het seizoen is verlopen. 

Maar eerst twee belangrijke andere onderwerpen voor we dat vergeten. 

1. Vlotjes uit het water. Voor wie dat nog niet heeft gedaan het verzoek de vlotjes uit het water halen en op te slaan. Ze gaan daardoor 
langer mee, wat kosten bespaart. Vlotjes die niet uit het water worden gehaald raken overmatig begroeid en zijn dan voor de sterns niet meer 
geschikt om op te broeden. Er gaan een volgend jaar wel andere vogels  op broeden, zoals dit jaar bijvoorbeeld  een kuifeend en een waterhoentje, 
maar daar doen we het niet voor. Bovendien ontwikkelen vlotjes die ’s winters in het water blijven liggen zich tot broedplaatsen van Amerikaan-
se kreeften en ander gedierte waar we het niet zo op hebben voorzien. 

2. Slootschonen. In het werkgebied van waterschap Stichtse Rijnlanden is vorig jaar schouw geweest, en zijn meerdere boeren die aan 
ons zwarte stern project meedoen aangeschreven sloten op 60 cm diepte te brengen. Deze deelnemers hebben ons er op aangesproken dat als 
gevolg hiervan vegetatie zal verdwijnen waarin wij op dit moment de vlotjes uitleggen en waar zwarte sterns broeden. Eén deelnemer in het 
werkgebied van waterschap Amstel Gooi en Vecht die daarop werd aangesproken werd verzocht ontheffing van de keur aan te vragen wat ook 
werd gehonoreerd. Vervolgens ontving hij wel een factuur voor kosten van  lege van € xxx en dat kan nu ook weer niet de bedoeling zijn.  
Inmiddels is er overleg geweest van het  bestuur van de Utrechtse Venen met de beide waterschappen. Daarin is uitgesproken dat de belangen 
van boeren en waterschap niet strijdig (kunnen) zijn met het voorkeursbiotoop van de zwarte stern. De werkgroep zwarte stern zal worden 
uitgenodigd voor overleg en over de uitkomsten daarvan zullen wij u uiteraard informeren. Nu het verzoek om terughoudend te zijn met het 
verwijderen van begroeiing in sloten met geen of maar een kleine modderlaag  en de harde bodem zoveel mogelijk met rust te laten. Die harde 
bodem is nu eenmaal de basis van de plantengroei waarin wij onze vlotjes uitleggen en sloten met plantengroei zijn voor zwarte sterns een 
belangrijke voedselbron. 

Broedsucces 2011

Het broedseizoen was in 2011 helemaal niet slecht. Met 211 broedparen (2010: 189) bereikten we een nieuw record. Een toename van ruim 11%. 
Met de provincie was als doelstelling afgesproken 200 broedparen in 2012-2013, die hebben we dus al gehaald en daar kunnen we tevreden mee 
zijn.

De sterns waren terug 21 april en werden die dag overal in ons werkgebied gezien. Het lijkt er dus op dat ze gezamenlijk terug zijn gekomen om 
zich daarna direct over de Utrechtse Venen te verspreiden. Gemiddeld werd het eerste ei 16 mei gelegd, 4 dagen eerder dan in 2010 wat wellicht 
van doen had met het zomerse weer in april. Het totale aantal jongen dat vliegvlug werd nam toe van 170 naar 177, maar omgerekend per broed-
paar daalde het van 0,9 naar ruim 0,8. Dat is overigens nog steeds meer dan nodig is voor instandhouding van de populatie, want die ligt  naar  
wordt vermoed ergens rond de 0,7. De daling kwam door een lagere legseloverleving van 73% (was in 2010: 84%). De kuikenoverleving bleef 
gelijk, maar was zowel in 2011 als in 2010 lager dan we in de jaren ervoor gewend waren,  mogelijk mede door het slechte weer in juni en juli. In 
het Polderreservaat waar zeer gedetailleerd wordt waargenomen nam in een week met slecht weer het aantal kuikens met een kwart af en al heb 
je daarna geen verliezen meer, dan nog is na zo’n week een echt hoog broedsucces niet meer mogelijk. 

Broedsucces per deelgebied

De toename van het aantal broedparen met 22 was  over ons hele werkgebied verspreid. Met uitzondering van Rietveld werden overal hoge 
aantallen geteld. Op 39 verschillende locaties werd gebroed, 10 locaties nog bezet in 2010 werden verlaten, waar tegenover 11 nieuwe locaties 
werden bezet. Uitzonderlijk was dat we in Kamerik/ Zegveld 5 bezette locaties hadden op natuurnesten. Totaal ging het om 18 broedparen die 
14 jongen wisten groot te brengen. Sommige van deze locaties lagen op  maar 300 meter  van sloten vol krabbescheer waarin de vlotje waren uit-
gelegd. Mogelijk was de krabbescheer begroeiing daar al te dicht en gesloten om voor de zwarte sterns nog aantrekkelijk te zijn als broedplaats. 

Verslag 2011
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Blokland
Nieuw dit jaar hebben we op twee plaatsen vlotjes uitgelegd in Blokland, werkgebied van ANV De Hollandse Venen en bijna hadden we daar 
succes. Bij het uitleggen waren meteen al zwarte sterns aanwezig en die waren door de deelnemende agrariërs daar al jaren niet meer gezien. 
Op 6 mei was een 30-tal vogels volop op de vlotjes bezig en voortdurend in gevecht met daar rondzwermende groepen kraaien. Op 10 mei zijn ze 
voor het laatst gezien, helaas zonder dat op vlotjes eieren zijn geteld. 

Woerden
Kamerik was van oudsher het kerngebied voor zwarte sterns in Noordwest-Utrecht, dat willen we terug en lijkt steeds meer te gaan lukken. Dit 
jaar 27 broedparen verspreid over 4 locaties met een broedsucces van 1,2. Het begint steeds onwaarschijnlijker te worden dat we in Kamerik  
nog jaren mee gaan maken met geen enkel broedpaar zoals in 2003. Niettemin zal het toch nog wel een paar jaar duren voor de basis daar net zo 
sterk is als in Kockengen met 11 bezette locaties. Wat voor Kamerik geldt is net zo goed van toepassing op Zegveld met dit jaar 29 broedparen, 6 
bezette locatie en een broedsucces van 1,1. Ook in aangrenzend Teckop ging het goed met 2 nieuw bezette locaties en mogelijk een niet ontdekte 
kolonie richting ir. Enschedeweg  / Hollandse kade. Alleen Rietveld was minder met als een genoemde oorzaak de vele predatoren waaronder 
vossen. In Woerden was een tentoonstelling met natuurfotografie en in de publiciteit daar omheen werd gezegd dat “zelfs” de zwarte sterns uit 
Woerden waren verdwenen. Een agrariër met op dat moment broedende zwarte sterns op zijn bedrijf werd daar terecht wat boos over. Want 
tenzij wij niet weten hoe de gemeentegrenzen lopen, maar anders broedde er de afgelopen 3 jaar gemiddeld 50 paar zwarte sterns (ca. 4% van de 
Nederlandse populatie)  in Woerden. Ter vergelijking, het was iets minder dan 25 paar in 2001- 2003 toen wij met ons project zijn gestart. 

Kockengen en De Bovenlanden
Meer naar het noorden in de Utrechtse Venen begint het mindere broedsucces. In Kockengen was het met 56 broedparen gespreid over 11 
locaties en  met 1,3 jong vliegvlug per broedpaar als vanouds goed. Dat kan niet gezegd  van de Bovenlanden waar nagenoeg alle legsels (13 van 
de 15) werden gepredeerd. Hoewel de broedlocaties niet al te ver uit elkaar lagen (125 meter) zijn het toch vermoedelijk twee verschillende preda-
toren (predatiepatroon) geweest, namelijk kraai en hermelijn. De zwarte sterns zijn na predatie van de nesten waarschijnlijk verhuisd  naar de 
Nieuwkoopse plassen, want werden in mei alleen foeragerende zwarte sterns waargenomen in het Noordwesten van de Bovenlanden, half juni 
was dat de Zuidoosthoek tegen de Nieuwkoopse plassen aan. 

Demmerik en Donkereind
Met 82 broedparen (meer dan 10  per 100 ha) was het  in Demmerik/ Donkereind geweldig,  maar om er echt een topjaar  van te maken had 
het broedsucces toch 2,5 keer zo hoog moeten zijn. Totaal werden maar 38 jongen vliegvlug. In Donkereind was het broedsucces wisselend per 
locatie en kan het beter uitleggen van vlotjes misschien verbetering brengen. In Demmerik  waren kleine mantelmeeuwen de boosdoener. Een 
zeer effectieve (100%) predator met een grote actieradius die sinds  2009 in de polder broedt. Alleen bij kolonie De Sluis vlak achter de boerderij 
werden nog wat jongen vliegvlug, maar van alle andere kolonies  werden de jongen de eerste week na uitkomen gepredeerd. In 15 jaar tijd is het 
naast buizerd en vos de derde zwarte stern predator die er is bijgekomen en dat is toch wel erg veel in zo’n kort tijdsbestek. Alle drie soorten die 
in het veenweidegebied nooit eerder voorkwamen en komen bovenop de altijd al aanwezige predatoren als bijvoorbeeld zwarte kraai, hermelijn, 
bruine kiekendief en reigerachtigen. Kleine mantelmeeuwen worden in het broedseizoen inmiddels waargenomen zuidelijk tot in Kockengen, 
zodat gevreesd moet worden dat in de toekomst de predatie niet tot Demmerik beperkt zal blijven. In 2010 / 2011 is geturfd welke soorten 
zwarte sterns proberen te verjagen door te alarmeren en ze aan te vallen. Dat werd 69 keer geturfd, met de kleine mantelmeeuw bovenaan (17 
keer) gevolgd door buizerd (15) en zwarte kraai (14). Voor wie regelmatig op de A2/A9 rijdt is de herkomst van de kleine mantelmeeuwen niet 
moeilijk te raden. Bij knooppunt Holendrecht hebben ze er een speciaal broedeiland voor aangelegd inclusief  hekken en randbegroeiing om ze te 
beschermen tegen het verkeer mochten de vogels  het eilandje verlaten en met de lantaarnpalen als uitkijkposten. Daar is weinig natuurlijks aan, 
feitelijk worden ze er gewoon gefokt om vervolgens uit te zwerven naar ons veenweidegebied. Bij de meesten van u is de kleine mantelmeeuw 
beter bekend als zeemeeuw, een veel betere naam die aangeeft waar hij wel thuis hoort. De soort is bij ons net zo exoot als de nijlgans, waarover 
in het ganzenconvenant is afgesproken dat deze onbeperkt mag worden bejaagd. 
 
Gedrag in het broedseizoen

Van zwarte sterns is al veel gedrag beschreven, regelmatig gebaseerd op maar één waarneming. Het is dan leuk als dat bij ons met extra waar-
nemingen wordt bevestigd. Zo is bekend dat als de broedplek droogvalt, ze over land met de jongen op stap gaan naar een plek waar wel water 
is. Bij ons komt het voor dat sterns met niet vliegvlugge jongen in een andere sloot opduiken, waarbij het oversteken van land werd vermoed. Dit 
jaar is dat met feiten bevestigd toen bij het kuilen gezien werd hoe een jong van ruim 10 dagen lopend een perceel overstak. Begeleid door een 
ouder ging dat behoorlijk snel, waarbij een wiers waar overheen geklommen moest worden geen enkele belemmering vormde. Als jonge sterns 
zich over de omgeving verspreiden wordt duidelijk het belang van een rijke slootbegroeiing. In dit geval hadden meerdere paren zich verplaatst 
naar plekken met waterlelie die voldoende aanwezig waren. Fel alarm en poepsporen op de leliebladeren verraadde de aanwezigheid van pullen. 
Uiteraard moet het wel gaan om grotere jongen die niet meer door de ouders opgewarmd hoeven te worden. 
Uniek was eveneens de waarneming van een zwarte stern die een regenworm ving. Net zoals ze andere prooien vangen werd vliegend de regen-
worm uit het gras opgepikt en heel bijzonder eerst afgespoeld alvorens als voedsel voor de jongen te dienen. Althans de worm werd twee keer 
in het water gedipt voor er mee werd weggevlogen. Nog één tot slot: Op 5 mei ’s avonds is bij kolonie TAZ gecontroleerd en waren er nog geen 
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vlotjes met eieren. Op 6 mei om 19.00 is opnieuw gecontroleerd en was er  een nest met 2 eieren. Die zijn dus binnen 24 uur gelegd. Een gemeten 
tijdsverschil van 28 uur tussen eerste en tweede ei was tot op heden het record. 

Overigens is niet alle beschreven gedrag in overeenstemming met onze waarnemingen. Zo is bijvoorbeeld rond de keuze van broedlocaties nog 
veel onduidelijk. Ook dit jaar weer werd na terugkomst op de nodige locaties gealarmeerd en was het daar een drukte van belang, zonder dat tot 
ei-leg is overgegaan. Zoveel is zeker, verstoring in de vestigingsfase leidt snel tot verlating. Als er nog werkzaamheden nodig zijn,  is het beter 
een paar dagen te wachten tot er eieren zijn. Dat wil overigens niet zeggen dat het bij iedere verstoring in die fase fout gaat. In één geval werd 
er gemaaid, (waarbij uiteraard wel de rand bleef staan) maar werd daarna toch gewoon overgegaan tot ei-leg met een uiteindelijk broedsucces 
van 1,6 jongen vliegvlug per broedpaar. Om er achter te komen wat er precies gebeurt en hoe dat werkt  is nodig dat van op vlotjes actieve sterns 
in de vestigingsfase wordt genoteerd datum en aantal, dan kunnen we binnen de Utrechtse Venen volgen waar ze blijven. Wellicht iets voor 
volgend jaar.

Tot slot één ieder zeer bedankt voor zijn bijdrage aan ons project en het bijhouden en doorgeven van alle waarnemingen. 

Werkgroep Zwarte Stern 
Agrarische Natuurvereniging “De Utrechtse Venen”
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